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Tájékoztatás a felújításról 

A 2014/2015-ös jubileumi tanévnyitó ünnepségen elhangzott, hogy felújításra vár az 

iskola. Egy 2014-ben elfogadott önkormányzati határozatban kiemelték, hogy hangsúlyos 

stratégiai célnak kell tekinteni a felújítás során a fenntarthatóságot és az egészséges környezet 

kialakítását. 

Ez egy energetikai felújítás, s az alábbiakat tartalmazza: 

- külső hőszigetelés, 

- nyílászárok cseréje, 

- fűtés- és világításkorszerűsítés, 

- tetőszigetelés, 

- napelemek elhelyezése a tetőn. 

A beruházás összköltsége 337 000 000 Ft. 

2019. július közepén kezdődtek a munkálatok, s 10 hónap áll rendelkezésre a befejezésig. 

A tanévkezdésre a főbb munkálatok megtörténtek. A tanévkezdés halasztására azért volt 

szükség, hogy megfelelő körülmények között indulhasson az új tanév. 

Jól állnak a munkálatok, kb. 70 %-nál tartanak. Az őszi szünetben az ebédlő és a bejárat is 

megújult. 

Folyamatosan együttműködünk a felújítást végzőkkel. Köszönjük minden diáknak, 

tanárnak, tanítónak, technikai dolgozónak, hogy együttműködnek és segítik a munkálatok 

zavartalan elvégzését. 

A tájékoztatást adta: Priskin Pál iskolaigazgató 
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Interjú az új tanárokkal 

Kozma Balázsné 

- Milyen tantárgyat tanít a 

Jókaiban? 

- Napközi, testnevelés. 

- Korábban hol dolgozott? 

- Testvérvárosok Terei 

Iskolában. 

- Kiskorában mi szeretett 

volna lenni? 

- Régész, tanító. 

- Mi volt a kedvenc 

tantárgya gyerekkorában? 

- Nyelvtan, tesi. 

- Van-e hobbija? 

- Igen, olvasás és utazás. 

- Kedvenc könyve? 

- Történelmi regények, 

krimik. 

- Kedvenc filmje? 

- A majmok bolygója. 

- Kedvenc étele? 

- Töltött káposzta. 

- Van-e háziállata? 

- Igen egy cicám, a neve 

Zafír. 

(Az interjút készítette: Dobos 

Zalán, Rőder Ádám) 

Mozsgai Petra 

- Milyen tantárgyat tanít a 

Jókaiban? 

- Angolt. 

- Korábban hol dolgozott? 

- Három helyen dolgoztam. 1 

évet a Széchenyi István 

Gimiben, 6 évet Szekszárdon 

és 1 évet a Deák Ferenc 

Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnáziumban. 

- Kiskorában mi szeretett 

volna lenni? 

- Sebész. 

- Mi volt a kedvenc tantárgya 

kiskorában? 

- Angol, olasz. 

- Van-e hobbija? 

- Futás, barátaimmal lenni és a 

párommal lenni. 

- Kedvenc könyve? 

- Alkonyat könyvek, Stephenie 

Meyer Brown regények. 

- Kedvenc filmje? 

- Az élet szép. 

- Kedvenc étele? 

- Pizza. 

- Van-e háziállata? 

- Nincs, majd talán idővel lesz. 

(Az interjút készítette: Jurik 

Emese) 

Szép József 

- Milyen tantárgyat tanít a 

Jókaiban? 

- Matematikát, kémiát. 

- Korábban hol dolgozott? 

- Egy kis iskolában Kémesen. 

- Kiskorában mi szeretett 

volna lenni? 

- Sokáig erdész, majd 

változott és a tanári 

pályára készültem. 

- Mi volt a kedvenc 

tantárgya gyerekkorában? 

- Kémia, matematika és a 

biológia. 

- Van-e hobbija? 

- Olvasás, horgászat, vadász 

kutya kiképzés és 

kertészkedés. 

- Kedvenc könyve? 

- Dymphna Cusack: 

Megperzselt fa. 

- Kedvenc filmje? 

- Indul a bakterház. 

- Kedvenc étele? 

- Szarvas steak, 

harcsapaprikás. 

- Van-e háziállata? 

- Két kutya, négy cica 

(Az interjút készítette: Jurik 

Emese) 
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Olaszország minket vár 

2019. szeptember 2. hetében 36 tanuló, 3 tanár és 2 szülő elutazott Olaszországba. Az 

első napunkon az utazásé volt a főszerep. Az eső nem rémített meg minket, hiszen rengeteg 

étellel és itallal felszerelkezve, jó társaságban, játékkal és beszélgetéssel múlattuk az időt. 

Trojane-ban tenyérnyi méretű lekváros vagy pudingos fánkokkal tömhettük meg magunkat, 

majd utunk végén elfoglaltuk a szállásunkat Cavallinoban és az estét egy igazi olasz pizzával 

zártuk le. 

A szombatot egy korai, fél 7-es keléssel kezdtük. Csináltunk 

magunknak szendvicseket, felültünk a buszra, ami elvitt minket a 

Velencébe induló hajóhoz. A hajóúton a túravezetőnk mesélt 

nekünk a látnivalókról.  

Amikor odaértünk, elmentünk a Sóhajok Hídja mellett, a 

Szent Márk téren megcsodáltuk a város épületeit. Nagyon 

hangulatos volt a part mellett sétálni, miközben boltok, bazárok 

és utcazenészek mellett haladtunk el. Látogatást tettünk a Szent 

Márk-székesegyházba, amelyből gyönyörű kilátás nyílt a térre, 

többek között a Dózse-palotára. Ezek után elsétáltunk a szűk kis 

sikátorokban a Rialtó-hídhoz, ahol kaptunk egy kis szabadidőt: 

andaloghattunk a szűk utcákon, 

vásárolgathattunk. Miután letelt az időnk, 

visszatérünk a még mindig gyönyörű Szent 

Márk térre, majd a szeretett „Isabella” nevű 

hajónk hazavitt minket Cavallinoba. 

Összességében egy nagyon jó napot 

tudhattunk magunk mögött, részben a szép 

időjárás miatt, részben a csodálatos hely 

miatt. Délután a tengerparton élvezhettük a 

megérdemelt fürdést, játékot és pihenést. 
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A harmadik nap a reggeli készülődés után ismét elbuszoztunk a kikötőbe és az „Isabella" 

fedélzetén Muranó felé vettük az irányt. Mivel a szél egyre csak erősödött, a hajó fedett 

részébe kellett vonulnunk, de a hajó ablakain keresztül is tisztán kivehető volt a tenger 

élővilága. Az idegenvezető segítségével sokat megtudhattunk a szigetek történelméről. 

Amikor megérkeztünk Muranóba, betekinthettünk egy üvegfúvó műhelybe. Az üvegfúvó 

mester a tiszteletünkre készített egy magyar jellegzetességet: egy gyönyörű magyar lovat 

üvegből. A műsor csupán pár percig tartott, de az a pár perc is 

elképesztő volt. Utána a mester korábbi alkotásait is 

megtekintettük. 

Esőkabát és esernyő társaságában meglátogattuk 

Buranót. A szigeten a házak gyönyörű színekben pompáztak. A 

város azért ilyen rikító és egyedi, mert régen a halászok nem 

mindig találtak haza, ezért a város lakói élénk színekre festették 

a házaik falait. Túránk végeztével, egy kicsit vizesen indultunk 

vissza a kempingbe.  Bár az idő nem volt túl fényes, azért a 

tengerpartra lesétálhattunk. A homokos tengerparton csak úgy 

hemzsegtek a sirályok, a tenger nagy hullámokban mosta a kagylókat a partra. Az estét közös 

játékkal és főzéssel zártuk. 

A negyedik nap jó időre ébredtünk. 

Mindent összecsomagoltunk és egy gyors 

reggeli után felpakoltunk a buszra. Egy kis 

utazás után megérkeztünk Redipugliához, 

ahol megtekintettük az első világháborús 

osztrák-magyar temetőt. Miután 

megemlékeztünk a hősökről, akik életüket 

adták a háborúban, tovább indultunk 

Triestbe, a gyönyörű Miramare-kastélyhoz. 

A látvány lélegzetelállító volt. Ezt a kastélyt Habsburg Miksa, I. Ferenc József öccse építtette 

feleségének. Az előtte elterülő csodás, virágokkal teli kertet maga Miksa tervezte. A kastély 

másik oldalán a tenger terült el. A trojanei fánkokat most sem hagytuk ki, késő este új 

élményekkel gazdagodva érkeztünk haza. 

(A cikket írta Jáksó Laura 8.b, Katreiner 

Kíra 8.a és Rendes Blanka 8.a osztályos 

tanulók. 

Összefésülte:  Vörös Virág 

A fotókért köszönet Fekete Mártának.) 
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Hogyan lettem videós? 

4 évesen kezdtem a videózást a 

bátyáimmal. Akkor még az Instagramon 

Tesókvidi címmel forgattunk rövid 

prankeket, mert egy percnél hosszabb 

videót nem lehetett oda feltölteni. Közben 

az egyik rajongóm indított nekem egy saját 

insta oldalt és ő is kezelte. 

Minden este élőztünk is az 

Instagramon a tesóimmal. Szerettem 

volna egy saját YouTube csatornát. 

Beninek már volt, és segített nekem 

elindítani. Nagyon hamar belejöttem a videók gyártásába, az egész család segít ebben most is. 

A videózás révén rengeteg élményre tettem szert: sok hírességet megismerhettem, részt 

vehettem rendezvényeken, jótékonysági akciókban, még videóklipben és sorozatban is 

szerepeltem. Jelenleg 36 ezren követnek Instagramon, a YouTube-on pedig 115 ezer 

feliratkozóm van. Szívesen találkozok a rajongóimmal, örülök, ha felismernek az utcán és 

kapok tőlük kedves ajándékokat.  

Bánki Csanád 2. c 
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Az 1.b-sek az állatkertben jártak 

Mindenki nagyon jól érezte magát. Néhányan közülük elmondták, hogy melyik állat tetszett a 

legjobban. 
  

Zsupán Attila 

Ungvári Milla 

Gruber Zara 

Kuzsner Kata 

Kovács Eszter 

Deák Anna 

Soóky Emma 

Nikolics Dzsenifer Péterfalvy Dóra 

A nyuszi 

tetszett a 

legjobban. 

Leginkább 

a bagoly 

tetszett. 

A papagáj 

tetszett a 

legjobban. 

Nagyon 

tetszettek 

a kígyók. 

Leginkább a 

papagájok 

tetszettek. 

Szupi volt 

az 

állatkert. 

Legjobban a majmok, 

tigrisek és papagájok 

tetszettek. 

Leginkább 

a bagoly 

tetszett. 

Leginkább 

az 

óriáskígyó 

tetszett. 

(A fotókat készítette és a kérdéseket feltette: Jurik Emese.) 
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Visszatekintés 

A 2019/2020-as tanévben nagyon sok új szakkörös érkezett. Sok kicsi elsős, 

néhány másodikos, harmadikból hétről hétre egyre többen és 2 ötödikes is részt 

vett a munkában. Minden „A” hét szerdán 13:45-kor a 102-es teremben lehet 

csatlakozni hozzánk. 

Nagy köszönettel tartozunk Ottné Hajczinger Évának és szakköröseinek, akik 

átvették az újság informatikai hátterének munkálatait. 

Az újságíró szakkörösök kívánságának megfelelően álljon itt egy rejtvény az 

utolsó oldalon. A kérdésekre a válaszokat szokott módon kell bedobni névvel, 

osztállyal ellátva! 

R E J T V É N Y  

Kérdések: 

1. Milyen országról olvashattatok az újságban? 

2. Mi Gyöngyi néni kedvenc étele? 

3. Milyen tantárgyakat tanít Józsi bácsi? 

4. Mi szeretett volna lenni kiskorában Petra néni? 

5. Melyik osztály járt az állatkertben? 

Beküldési határidő: 
2019. december 12. 

Készült: 2019. szeptember-november 

Jókai Mór Általános Iskola, Pécs 

Főszerkesztő: Horváthné Bíró Virág 

Közreműködő szerkesztő: Ottné Hajczinger Éva, Berkes Alexandra 

6.c, Korpa Vivien 6.c, Beke Dániel 7.b, Vörös Vilmos 7.c osztályos 

tanulók 

Közreműködtek: az újságíró szakkörre járó gyerekek 


