Szófacsaró – az ország legjobb diákújságja
Felemelő pillanat részesei lehettek a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
intézmény diákjai, amikor a Budapesten megrendezett nagyszabású sajtófesztiválon a színpadra
hívták őket. A hetedikes lányok évek óta kitartóan szerkesztik az iskolai diáklapot. Az iskolaújság
több mint egy évtizedes fennállása alatt többször zsebeltünk már be országos eredményt, de az idei
feltette munkánkra a koronát. Az országos minősítő pályázaton a több száz diáklap közül a
mórásokét találták az ország legszínvonalasabb diákújságjának. Leírhatatlan volt az öröm és
büszkeség, amely a gyerekek szemében csillogott. A pályázati kiírás feltételeinek a hajdúdorogi
mórás diákok lapját tartotta a zsűri a legmegfelelőbbnek: „Az elbírálás során olyan újságokat
keresünk, amelyek megjelenés és tartalom szempontjából is kiemelkednek a mezőnyből. Előnyben
részesítjük azokat a lapokat, amelyekben az iskolai és az iskolán kívüli témák egyaránt megjelennek.
Előnyt jelent továbbá a cikkek műfaji sokszínűsége, szakmai színvonala, az eredeti témaválasztás és
stílus, valamint a követhető, logikus szerkesztés. Vizuális szempontból az áttekinthető tördelés, az
illusztrációk megfelelő használata, az – úgymond – „kellemes, vonzó” megjelenés ér pluszpontot.”
Az iskolaújság állandó diákszerkesztői: Török Regina, Torbik Dominika, Daru Tímea, Megyesi
Elizabet, Körtefái Dóra, Bódi Enikő, Posta Dóra
43 diákkal utaztunk el a DUE Médiahálózat Országos Ifjúsági Sajtófesztiváljára Budapestre. Az
izgalmakkal járó eredményhirdetést gazdag program övezte. Közönségtalálkozókon beszélgethettek
a gyerekek a média világának ismert személyiségeivel: Vujity Tvrtkoval, Erős Antóniával, Rudolf
Péterrel, Novodomszky Évával, Süveges Gergővel és Rákóczi Ferivel. A több mint 1200-as tömeg
szórakoztatásáról Vastag Csaba és Csikó Szabolcs, valamint profi táncosok gondoskodtak. A
gyerekek számítógépes X-Boksz játékokban is összemérhették erejüket, a totós játékokkal pedig
ajándéktárgyak tömkelegével térhettek haza.
Egy busznyi gyerek indult el ezen a pénteki hajnalon, hogy belekóstoljon a fővárosi forgatag
kulturális életébe. Este pedig, amikor hazafelé tartottunk, az élmények és a siker ízén túl valami mást
is átélhettünk: büszkék voltunk Hajdúdorogra, a Mórára, de legfőképp a Szófacsaróra.
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