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ták meg. Megtudták, mi a jó lead, és 
egy rossznak tűnő kérdés miként le-
het mégis nagyszerű felütés egy inter-
júban, valamint azt is, milyen könnyű 
írás közben hibázni, például, ha vala-
ki nem hallotta, akkor nem is tudhatja, 
hogy a mentő szirénázott.

Időközben Élő Anita is csatlakozott 
hozzájuk, aki rovatvezetőként dolgozik 
a lapnál. Beavatott egy újságíró életé-
be, abba, hogy hogyan zajlik egy rovat-
megbeszélés, a felkészülés, a cikk meg-
írása és annak végleges megformálása. 
A látogatók megtudták, hogy gyakran 
többször újra kell írni a cikket, amíg a 
szigorú főszerkesztői, olvasó-szerkesz-
tői stáb is áldását adja rá, ami még ak-
kor sem biztos, hogy tökéletes. Erre is 
mutattak példát. 

A beszélgetés közben az ifiújságírók 
bejárták a szerkesztőség épületét, 
amely egy nappal a lapzárta után szinte 
teljesen üres volt, ez azonban cseppet 
sem zavarta a kíváncsi nebulókat, akik 
minden szobát gondosan megnéztek, s 
már azon törték a fejüket, ők melyik ka-
rosszékben foglalnak majd helyet. Mint 
országszerte elismert újságírók… 

A legnagyobb sikert a csúcsmodern 
számítógépek aratták, de a falakat dí-
szítő viccek és karikatúrák láttán is 
hangos nevetés töltötte be a szerkesz-
tőség szobáit. A végén Matyelka Tibor 
tervező szerkesztővel is találkozhatott 
a csoport, aki bemutatta a szakmája 
rejtelmeit, ami a cikkek és képek elren-
dezését foglalja magába. A látogatás 
során készült képek közül gondosan ki-
választotta a legjobbakat – amelyeket 
ti is láthattok –, sőt, „meg is nagyobbí-
totta a falakat”, hogy a kép betöltse az 
újságban neki szánt teret. (Ezzel kap-
csolatban természetesen néhány vicces 
sztori is előkerült.) És most olvashatjá-
tok az általa betördelt cikket. Persze a 
valódi újságírók dolga korántsem ilyen 
egyszerű. 

Sajnos, a látogatás véget ért, gyorsan 
elröpült az a három óra, a beszélgetés 
még hosszasan folytatódott volna. De 
senki sem búsult, az új generáció tagjai 
elindultak céljuk felé. Hosszú és rögös 
út vezet még addig, de az biztos, hogy 
ha nem is újságíró vagy tördelő lesz 
belőlük, akkor is a világra fogékony, 
érdeklődő felnőttek lesznek . Ettől is 
olyan nagyszerű ez a szakkör. 
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Ahogy beléptek a kapun, mintha egy 
más világba csöppentek volna. Egy 
világba, amelyről mindig álmodoz-
tak. Épp csak felocsúdtak az irodaház 
sárgásbarna falai, a széles üvegfelüle-
tek és a sok öltönybe öltözött ember ál-
tal kiváltott megszeppenésükből, máris 

Szőnyi Szilárd főszerkesztő-helyettes-
sel foghattak kezet. Az elismert újság-
író egy rövid bemutatkozás után in 
medias res belekezdett a beszélgetésbe. 
A diákokat a másnapi újság főcímé-
ről kérdezte, illetve arról, hogy ők mit 
és hogyan tettek volna a címlapra. 
A címlapsztori természetesen a Saul fia 
című film sikere volt, de az előző ma-

gyar Oscar-díjas film, a Mephisto egy 
képkockája is helyet kapott rajta. Ez-
után az újságírás, azon belül is egy he-
tilap összeállításának rejtelmeibe nyer-
tek bepillantást, és játékos feladatokat 
is megoldottak közösen. A főszerkesz-
tő-helyettes dicsérte a tanulók ráter-
mettségét, akik a nehéz feladatokat is 
könnyen, egymást kiegészítve oldot-

Tudták a Választ  
Egy átlagos szerda délelőttnek indult ez a nap… Ám a Zuglói Hajós Alfréd 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola néhány 8. osztályos tanulója 
nagy élménnyel gazdagodott. Az újságíró-tanoncokat egy nívós hetilap, a Heti 
Válasz látta vendégül. Lássuk, mi is történt ezen a titokzatos délelőttön.

Zuglói hajósok a szerkesztőségben
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Es war ein normaler Mittwoch Vor-
mittag. Drei Jungjournalisten von 
der Zweisprachigen Alfréd Hajós-
Grundschule Zugló fuhren zur un-
garischen Wochenzeitschrift „Heti 
Válasz“. Sie waren sehr gespannt, 
was sie erwartet, aber letzten En-
des was sie sich vorgestellt haben, 
wurde erfüllt. Sie haben interessan-
te Personen kennen gelernt, die ih-
nen helfen können, damit ihre Be-
mühungen richtig Fahrt aufnehmen. 
Sie waren schon bei einigen Zeitun-
gen als Gast dabei, aber das wird für 
sie nie langweilig. Ganz im Gegen-
teil! Dieses Mal haben sie sehr viele 
Fragen gestellt und sich nach Prak-
tiken des Zeitungsschreibens er-
kundigt. Sie wissen schon, was ein 
gutes Lead (Teaser) dem Leser ge-
ben soll, wie man ein Interview gut 
anfangen kann (auch wenn die Fra-
ge ein bisschen komisch klingt), und 
dass ihre Artikel keine Logikfehler 
enthalten dürfen. Sie sahen, wie ei-
ne Zeitschrift entsteht, und wie lang 
der Weg ist, bis man die neue Aus-
gabe in seiner Hand halten kann. 
Die Aufgaben, die sie bekommen ha-
ben, haben sie exzellent gelöst, die 
Journalisten waren sehr erstaunt, 
dass sie schon so viel über die Ar-
beit des Journalisten wissen. Es wur-
de erneut klar, dass es noch solche 
Jugendliche gibt, die in ihrer Frei-

zeit nicht nur vor dem Computer sit-
zen und rumspielen, sondern auch 
solche, die Interesse für die Welt 
und das Leben um sie herum zei-
gen und denen Zeitungslesen Spaß 
macht. Dieser schulische Journalis-
tikkurs hilft ihnen, ihr Talent zu er-
kennen und es weiterzuentwickeln, 
damit sie einmal richtige Journalis-
ten werden können. Ein solcher Be-
such weckt immer das Interesse der 
Schüler und motiviert sie es weiter-
zumachen. Es ist klar, dass immer 
weniger Menschen Zeitung lesen. 
Vielleicht werden diese Jugendli-
chen als Erwachsene nicht als Jour-
nalisten arbeiten, doch werden sie 
mit offenen Augen durch die Straße 
gehen. Die Journalisten von „Heti 
Válasz“, der stellvertretende Chef-
redakteur, Szilárd Szőnyi, und Chef-
korrespondentin Anita Élő haben 
ihre Fragen gründlich beantwortet, 
damit sie mehr übers Artikelschrei-
ben erfahren. Sie haben witzige Sto-
rys erzählt, worüber sie sehr viel 
gelacht haben. Übrigens – dieser 
Artikel haben sie auch zusammen 
erstellt (mit Hilfe eines Redakteurs 
für Layout / Satz und Umbruch). So 
könnt ihr sehen, wie weit wir sind. 
Leider dauert nichts ewig, und auch 
dieser Besuch ging zu Ende, aber 
das war für sie ein unvergesslicher 
Besuch. Hoffentlich nicht der letzte.

SIE WUSSTEN DIE ANTWORT

» Chefredakteur Szilárd Szőnyi


