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JÓKAI SULI

Interjú Bánki Benivel,
iskolánk volt tanulójával
Határtalanul kirándulás Szlovákiában

Budapesten járt a 4. évfolyam
Volt tanulóink élménybeszámolója
a középiskolákról

Köszöntő
A 2018/19-es tanévben ismét elindult az újságíró szakkör. Sok lelkes kis újságíró segítségével
állt össze az iskolaújság 3. száma. Köszönettel tartozom néhány kolléganőnek is, akik
segítették munkámat.
Horváthné Bíró Virág
Az alábbi írással kicsit visszatekinthetünk az elmúlt nyárra:
Nyári élményeim
Írta: Fuchs Ráchel 3. b
Azért szeretem a nyarat, mert a szünetben sokat lehet játszani, focizni. Nem kell korán kelni,
sokat tanulni.
Július elején angol táborba mentünk az öcsémmel. Sok dalt tanultunk angolul, rengeteget
kézműveskedtünk, s ami nagyon tetszett, hogy Texasból jöttek hozzánk foglalkozásokat
tartani. A következő állomás Kadarkút volt, egy keresztény gyermektábor, ahova
testvéreimmel és anyukámmal mentem. Egyik nap kirándulást szerveztek a Katica tanyára. A
táborban rengeteget énekeltünk, foglalkozásokon vettünk részt és még focibajnokságon is
játszottunk. A családommal július végén Horvátországban nyaraltunk egy Omis nevű
nyaralóhelyen. Jó volt strandolni és nézelődni a városban. Augusztusban még jártunk
Szegeden, Budapesten és fürödtünk a Balatonban is.
Egyszóval nagyon tartalmas nyaram volt. A sok élmény közepette nem feledkeztem meg az
olvasónapló megírásáról sem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÍREK
Hulladékgyűjtés eredményei:
Alsó tagozat:
1. hely: 1. a 1437 kg
2. hely: 1. b 1156 kg
3. hely: 2. a 1081 kg
Felső tagozat:
1. hely: 8. c 1865 kg
2. hely: 7. c 1712 kg
3. hely: 5. b 1390 kg
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Interjú Bánki Benivel
Hosszas egyeztetés után 2018. október
3-án eljött a Jókaiba Beni, hogy interjút
adjon a kis újságíróknak.
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Mióta mondasz verseket?
Pont itt a Jókaiban, általános iskolás
koromban kezdtem verset mondani.
Apukám hallgattatott velem ésazöcsémmel
versmondós CD-ket. Eleinte nagyon untuk
ezt, de egy idő után ráéreztem az egészre.
Sok olyan szöveget hallgattam, amik
visszaadták az érzéseket, amik bennem
vannak. Miután egyre sikeresebb lettem,
megszerettem, majd sokkal komolyabban
kezdtem foglalkozni a versekkel.
Nehéz verseket mondani?
A versmondás legjobb folyamata nekem a
verstanulás. Nagyon szeretek verset tanulni.
A szöveg tanulása nagyon izgalmas. Nagyon
jól érzem magam közben, járkálok,
mondogatom a szöveget. Olyan is volt, hogy
az utcán is ezt megcsináltam, de sokan
bolondnak néztek.
Nem szoktál izgulni?
De. Az a fura, hogy még most is izgulok,
annak ellenére, hogy rengeteg előadásom
volt már. Az a szerencsém, hogy általában
ahogy színpadra lépek, vagy kamera elé
állok, eltűnik az izgulás. A várakozás, a
bizonytalanság a legrosszabb, de ahogy
belekezdhetek utána már nagyon jó.
Honnan szerzed a versekhez az
ötleteket?
Mindent megfigyelek, ami körülöttem van.
Fiatalként nagyon foglalkoztat a szerelem.
Szoktam másokat hallgatni, olvasni, azokból
inspirálódok. Ha látom, hogy valaki nagyon
tehetséges, akkor az arra motivál, hogy még
jobb szövegeket írjak.
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Ki a kedvenc költőd?
Sok mindenkit olvasok. Ma élő és régi
költőket is. Kiemelném József Attilát.
Melyik a kedvenc versed?
Sok számomra fontos vers van, nehéz
kiemelni egy kedvencet. Kányádi Sándor
Halottak napja Bécsben című versét
mondanám. A költő sajnos nemrég hunyt el,
úgyhogy van aktualitása.
Melyik a kedvenc könyved?
Sok kedvenc könyvem van. Az általános
iskolás kötelező olvasmányok közül A Pál
utcai fiúkat szerettem legjobban. Az a típus
voltam, aki minden kötelezőt elolvasott.
Gyerekkorodban mi volt a kedvenc
könyved?
Anyukám olvasott nekem meséket. Később
olvastam a Geronimo Stilton könyveket.
Mi a kedvenc ételed?
Kedvencem a halászlé. Volt olyan karácsonyi
ebéd, amikor semmi mást nem ettem, csak
halászlét.
Mi a kedvenc italod?
Nagyon szeretem a kakaót és a tejeskávét.
Melyik a kedvenc sportod?
Annyira nem vagyok jó a sportokban.
Sokszor próbálkoztam harcművészettel,
focival, de ezekben béna voltam. Egyik
kedvencem a pingpong, amiben meglepő
módon jó vagyok. Amit mindennél jobban
szeretek, az a biciklizés. Volt olyan, hogy a két
évvel fiatalabb öcsémmel és apukámmal
körbebicikliztük a Balatont.
Mit
szoktál
csinálni
szabadidődben?
Zenét hallgatok, olvasok. Nagyon sok műfajt
hallgatok. Barátaimmal szoktam még
találkozni.
Van-e kedvenc zeneszámod?
Nagyon kedvelem az izlandi zenét.
Magyarok közül például a Wellhellot
említeném. Fluor Tomi nagyon kreatívan
bánik a nyelvvel.
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Mivel szeretnél foglalkozni felnőtt
korodban?
Még nem tudom, de mindenképp
szeretnék írni, alkotni, meg
előadni, kamerák előtt lenni. Ezek
nagyon fontosak számomra, s nem
szeretném elhagyni egyiket sem.
Pécsen szeretnél élni?
Egyelőre igen, de biztos fogok
Pesten is élni, mert ott rengeteg
lehetőség van. Pécshez köt a
családom, a barátaim.
Tudjuk, hogy a Jókaiba jártál 8
évig. Mi volt a legemlékezetesebb
élményed?
Igazából nem tudom, hogy mit
tudnék kiemelni. Nagyon élveztem
ezt a 8 évet. Lehet, hogy furcsa, de
főleg a felső évfolyamot szerettem.
Az osztályt, a barátokat. Az
igazgató bácsit nagyon szerettem,
nagyon sokat segített nekem. Sok
sikerélményem, versenyélményem
köthető a Jókaihoz.
Mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
A magyart nagyon szerettem, főleg
az irodalmat. A nyelvtan kevésbé
érdekelt. Nagyon jó tanárom volt:
Temesvári
Ági
néni.Vitt
versenyekre, mentorált engem. Az
angol is az egyik kedvencem volt,
ezért mentem angolra a gimiben.
Egyébként szinte mindent könnyen
meg tudtam tanulni. A kémiát,
fizikát nem annyira szerettem.
Alsóban
még
matematika
versenyre is jártam, felsőben
inkább a magyarra koncentráltam.
Ami furcsa, hogy felsőben mindig
kitűnő voltam (általában akkor
rontanak a gyerekek).

-

-
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Szerinted mi az, amin javítani
lehetne az iskolában?
Ez az iskola szerintem megérdemelne egy
jól felszerelt, új tornatermet. Tudom, hogy
ez nem az igazgató bácsin múlik.
Iskolai Ki-mit-tud-on részt vettél?
Alsóban nem jutottam tovább, de felsőben
a saját versemet mondtam, amibe ráadásul
belesültem. Pont az első sor nem jutott
eszembe. Aztán mégis végig tudtam
mondani. Ez nagyon meghatározó élmény
volt.
Jártál már külföldön? Ha igen,
hol?
Igen, jártam. Az a szerencse, hogy mindig
nyertem a külföldi utakat. Először New
Yorkba jutottam el a Ki Mit Tube
nyerteseként. (2015-ben) Egy gimnáziumi
előadó szakkörrel eljutottam Erdélybe.
Madridba is el tudtam utazni egy pályázat
nyerteseként. Most október 23-án
Amerikába fogok utazni, s november
közepén jövök majd vissza.
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Melyik a kedvenc városod?
Pécs.
Van-e kedvenc filmed?
Az Aurora Borealis: Északi fény
című filmet mondanám, ami egy
tavalyi magyar történelmi film.
A Harry Pottert szereted?
Láttam a filmeket és olvastam is,
bár kicsit furán, mert először a
hetedik részt olvastam el, s csak
utána az elsőt.
Kérlek, mesélj a kampányról,
amiben most részt veszel!
Az online bántalmazás ellen készült
egy videó a Cartoon Network
felkérésére. Korábban ugyanebben
a témában volt egy UNICEF
kampány, amiben szintén részt
vettem.
Az
Ökumenikus
Segélyszervezet
a
hátrányos
helyzetű gyerekek tanszereinek
megvásárlásához
kapcsolódó
segélyakciójához csatlakoztam egy
videóval.
Nagyon szépen köszönjük.
Az interjút készítették: Bánki Luca,
Gerst Rita, Gerst Karolina, Gerst
Gréta, Szerényi Dóra, Jurik Emese,
Lábodi Laura, Varga Judit 4. b
osztályos tanulók.

5

Volt tanulóink élménybeszámolója a középiskolákról
Szeptember 21-én, pénteken, nagy szerencsémre egy nagyon kellemes délutánt volt
lehetőségem eltölteni a Jókaiban.
A tanáriban értesültem róla, hogy Hegyiné Király Kriszti néni szervezett egy teadélutánt,
melynek keretében volt Jókais diákok jönnek vissza hozzánk, hogy beszámoljanak a
tapasztalataikról a továbbtanulással, a felvételivel, a középiskola választással és a különböző
szakokkal kapcsolatban.
Először is le kell szögeznem, hogy Kriszti néni szuperül vezette le az eseményt. A hangulat
remek volt! Igazi teadélután feeling, nem pedig egy unalmas, kötelező szagú pályaválasztási
előadás, amin ott kell ülni, mert az jó nekünk és senki sem figyel rá oda.
Volt enni- és innivaló, felkészült előadók (volt Jókais diákok, akik közül az egyik csoport még
ppt-vel is megtámogatta a bemutatóját), érdeklődő, figyelmes hallgatóság a nyolcadikosaink
személyében, és jó hangulat.
Én azért mentem el, mert a nagylányom nyolcadikos. Már tavaly óta ólmos súlyként nehezedik
rá(nk) a továbbtanulás terhe, amit nem egyszerű megkönnyíteni.
Mivel én csak arról a gimnáziumról tudok érdemben nyilatkozni, amibe én jártam (15 éve…),
így remek lehetőségnek ígérkezett ez az esemény.
A fiatalok először is bemutatták az iskolájukat, a választható szakokat, szakköröket,
programokat. Aztán az általuk választott szak ismertetése következett. Nagyon tetszett, hogy
mindenki azt érezte, hogy az övé Pécs legjobb középiskolája és ezt meg is tudta indokolni.
Ezután mindenki feltehette a kérdéseit, amitől láthatóan oldódott a nyolcadikosainkban a
feszültség és sokan megkönnyebbültek. Végül egy igazi, kötetlen beszélgetéssé olvadt a
délután.
Sajnálom, hogy a lányom nem volt ott, mert biztosan megnyugtatták volna a hallottak. Nekem
legalábbis kisimult az idők során összeráncolódott homlokom. 😉
Tudom, hogy most nagyon nehéz nektek, de higgyétek el, nap, mint nap tapasztalom, hogy a
Jókais diákok talpraesettek, felkészültek, motiváltak, mindenhol szívesen fogadják őket.
Tényleg úgy gondolom, bárhova is kerültök, megálljátok a helyeteket és jól fogjátok érezni
magatokat.
De addig is tanuljatok, járjatok előkészítőkre, pihenjetek és beszélgessetek egymással sokat!
Kriszti néninek pedig köszönjük, hogy időt és energiát fordít arra, hogy nekünk ilyen
programokat szervezzen! Tényleg, igazi élmény volt!

A cikket írta: Menyhárt Judit (ped. asszisztens)
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A szlovákiai kirándulás
Szeptember végén a hetedik évfolyam ötven tanulója a Határtalanul pályázat keretében
háromnapos kiránduláson vett részt. Szlovákiában, Felvidéken jártunk, több várost is
meglátogattunk. Jártunk Selmecbányán, Besztercebányán (érdekesség: a bystrica jelentése
gyors folyású folyam), Körmöcbányán, Garamszegen, Garamszentbenedeken és Pozsonyban,
a fővárosban is.
Mivel nekem legjobban a Selmecbányán található bánya tetszett, így ezt mutatnám be
részletesebben. Amikor odaértünk, megfelelő védőfelszerelést kaptunk (sisak és esőkabát),
majd lementünk a bányába. Megismerkedtünk a bányászok mindennapjaival, és hogy milyen
eszközökkel dolgoztak lenn a mélyben. Amíg nem voltak modern gépek, csak kalapácsot és
vésőt használtak, a bányászott nemesfémek mennyisége sem volt sok.
Láttunk sínen közlekedő csilléket, amikkel kivitték az érceket a bányából. Később ezeket már
egyből a fejtés alá tették, így a lehulló ércek azonnal a csillesorba estek. Ekkor már újabb
gépet, fúrókalapácsot használtak.
A bányászoknak nem volt hosszú életük, mivel sajnos nagyon sok port lélegeztek be. Később
szerencsére már feltalálták a szellőzőt, így csökkent a szennyezés. Nem csak emberek, lovak is
dolgoztak a bányában. Ők két hetet töltöttek lent, majd két hét szabadságot kaptak, amikor
szabadon legelhettek, majd megint le kellett menniük.
Nagyon jó volt lemenni a bányába, szerintem nem sok korunkbeli járt ilyen helyen. Az egész
kirándulás nagyon érdekes volt, Szlovákia nagyon szép hely.
Készítette: Vezmárovics Márk 7.c

Köszönet a fotókért Merkl Andreának.
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A budapesti osztálykirándulás
írta: Lábodi Laura 4/B osztályos tanuló

Egy szép napos pénteken (fél 6-kor) kirándulni mentek a negyedikesek Budapestre.
A gyerekek izgatottan várták a vonat indulását. Hamarosan el is indult a vonat.
Utunk során szép felhőcsomókat láthattunk és a gyönyörű napfelkeltét is. Miután
felértünk Budapestre először elmentünk a Vérmezőre. Ez a park arról kapta a nevét, hogy itt
fejezték le 1795-ben Martinovics Ignácot és társait. Aztán megnéztük a Budai Várnegyedet.
Innen gyönyörű kilátás nyílott Budapest épületeire. Ezután átmentünk a Lánchídon. Nagyon
szép volt látni, ahogy a Duna átfolyik az egykori két város között. Mikor átértünk Pestre,
megcsodáltuk a Duna parti cipő című szobrokat és a Parlament felé vettük az irányt. Miután
kijött az előző csoport, bementünk az Országházba. Bent átvizsgáltak minket és a
csomagokat is, hogy nem hoztunk-e fegyvert magunkkal. Aztán egy furcsa készüléket
kaptunk, hogy távolabbról is jól halljuk az idegenvezetőt. Utána fel
kellett menni hosszú lépcsősorokon mire elértük a koronázási
jelvényeket. Csodálatos volt a fényes korona, jogar, országalma, kard.
Amikor mindenki megcsodálta ezeket, átmentünk a gyűlésterembe.
Ott rengeteg szék volt és asztal, ahol a politikusok végzik a
munkájukat. Még sok termet és folyosót megnéztünk, majd véget ért
az idegenvezetés. A program után megtekintettünk egy kiállítást is az
országházban, ahol láthattuk azt a vörös csillagot is amely régen az
Országház
tetejét
díszítette.
Ezek után leadtuk a
készülékeket,melyeket korábban kaptunk és kijöttünk az
Országházból. A Gelarto Rosa nevű fagyizóba mentünk, ahol rózsa
alakú fagyikkal kedveskedtek nekünk. Majd a cukrászda után
sietnünk kellett a metróra. Sikerült időben elérni a vonatunkat.
Este, hazaérkezve a kirándulásról minden gyerek lelkesen tartott élménybeszámolót
a sok kalandról a szüleinek és fáradtan, boldogan hajtotta álomra a fejét.
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Író-olvasó találkozón jártunk
2018. október 5-én a Csipkefa Könyvtárban megrendezett interaktív beszélgetésen
vettünk részt Kertész Erzsi írónővel. A 4. b osztályosok nagy része ott volt ezen a péntek
délutáni rendezvényen.
A szerző elsősorban a kisiskolás korosztálynak szóló könyveiről beszélgetett az
érdeklődőkkel. Szó volt a Pantheráról, amely egy hegymászást középpontba állító
kalandregény-sorozat. A Göröngyös úti iskola kötetei egy osztály tanulóin keresztül
mutatnak be jellegzetes iskolai helyzeteket, nehézségeket. A Berg Judittal közös könyv,
A négy madár titka egy kisiskolásoknak szóló detektívregény. Az interaktív beszélgetés
során a gyerekeknek alkalmuk volt kérdéseket feltenni a könyvekről, valamint a
gyermekkönyv-író munkáról.
Nagyon aktívan részt vettek a gyerekek a beszélgetésben, rengeteg okos hozzászólás,
kérdés hangzott el. Az igazsághoz tartozik, hogy délutánonként éppen a Göröngyös Úti
Iskola 1. kötetét szoktam felolvasni az osztálynak. Az írónőnek annyira tetszett
osztályunk aktív részvétele, hogy jutalmul a Göröngyös úti iskola 2. kötetét adta a 4. bnek.
Horváthné Bíró Virág

Horváthné Bíró Virág

2018. október 25-én a Bolyai Matematikaversenyen az alábbi nagyon jó
eredmények születtek:
6. osztály : 2. hely: Arató Attila, Németh Marcell, Antalics Áron, Páter Péter
7. osztály: 1. hely: Békési-Marton György, Rendes Blanka, Katreiner Kíra,
Mozsgai Míra – országos döntőbe jutottak
8. osztály: 4. hely: Sas Mia, Szeles Léna, Niklai Virág, Past Virág
Felkészítő tanárok: Fekete Márta, Hegyiné Király Krisztina, Veldi Beáta
GRATULÁLUNK!
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FELHÍVÁS
Ha tetszett az újság és kedvet kaptál ahhoz, hogy Te is írj bele, jelentkezz!
Írhatsz cikket, de küldhetsz ötleteket is. Miről szeretnél olvasni a következő
számban?
Küldhettek rajzot, vagy fotót is, a legjobbak megjelennek a 4. számban.
A kihelyezett ládába bedobhatjátok, vagy személyesen átadhatjátok, vagy akár
e-mail-ben is elküldhetitek: virag.h@freemail.hu címre.

Rejtvény
Ha végigolvastad az újságot, akkor könnyen tudsz válaszolni az alábbi
kérdésekre:
1. Mi Bánki Beni kedvenc étele?
2. Milyen országba látogattak a hetedikesek a Határtalanul
pályázat keretében?
3. Milyen nap volt, amikor a negyedikesek Budapestre utaztak?
4. Melyik írónővel találkoztak a 4. b-sek?
5. Hányadikosok jutottak be az országos döntőbe a Bolyai
Matematikaversenyen?
Amennyiben minden kérdésre megtaláltad a választ, kérlek egy lapra
felírva dobd be a kihelyezett ládába a válaszokat! Ne felejtsd el felírni
neved és osztályod!
Sorsolás: 2018. december 15-én.
Készült: 2018. szeptember-november
Jókai Mór Általános Iskola, Pécs
Főszerkesztő: Horváthné Bíró Virág
Közreműködő szerkesztő: Horváth Milán (ANK 1. tanulója)
Közreműködtek: az újságíró szakkörre járó gyerekek
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