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A Kőrösi  Csoma  Sándor 
Általános  Iskola  a  rég  letûnt 
teaházak  hangulatát  idézi  meg 
havonta  jelentkező  ötórai  tea
házával.  A diákok  ilyenkor 
kötetlenül  beszélgethetnek  érdi 
ismert és kevésbé  ismert embe
rekkel  –  mûvészekkel,  közéleti 
személyiségekkel  –  úgy,  ahogy 
máskor  esetleg  nem  lenne  rá 
lehetőségük.

–  A hétfő  esti  teaház  egy 
sorozat,  amit  tavaly  október
ben  indítottunk.  Az  a  célunk, 
hogy megismerkedjetek a város 
életét  meghatározó  személyisé
gekkel.  Ezeken  az  alkalmakon 
talán  kedvet  is  kaptok  valame
lyik  hivatáshoz  –  Maitz Ferenc 
iskolaigazgató  fogalmazott  így 
a  legutóbbi  ötórai  teaházon  a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában,  ahol  ezúttal  Bognár 
Nándort,  az  Érdi  Újság  főszer
kesztőjét látták vendégül.

–  Biztos  mindannyiótokhoz 
bedobják  hetenként  az  Érdi 
Újságot.  Az  újság  főszerkesztő
je,  Bognár  Nándor  most  egye
bek  mellett  elmondja  nekünk: 
hogyan  készül  a  lap,  hogyan, 
milyen  szempontok  alapján 
dönti el, mi jelenjen meg benne 
–  nyitotta  meg  a  beszélgetést 
Maitz Ferenc.

Akasztják  a  hóhért  –  szokták 
mondani,  hiszen  ezúttal  nem 
az újságíró kérdezett, hanem őt 
faggatták.  Bemelegítés  gyanánt 
Nagyné Balázs Gabriella dráma
pedagógus családjáról, gyermek
koráról kérdezte a vendéget. 

– Nem jártam, nem járhattam 
óvodába.  Ebből  az  következett, 
hogy  az  összes  gyerekbetegsé
get sikerült az iskolában, az első 
osztályban  megkapnom.  A tíz 
hónapos  oktatási  időszakból 
hatot beteg voltam, hiányoztam 
az iskolából. Ennek ellenére köz
ben  megtanultam  írni,  olvasni, 
és  amikor a  sok hiányzás miatt 

meg  akarták  velem  ismételtetni 
az első osztályt, azt találtam ki, 
hogy  írok  egy  levelet  a  tanító 
néninek.  Tulajdonképpen  tehát 
már  hétéves  koromban  segített 
nekem  az  írás  az  életemben, 
hiszen  megmentett  az  osztály
ismétléstől  –  emlékezett  vissza 
Bognár Nándor. 

A tanulók gyorsan ráéreztek a 
kapott  válaszok  őszinteségére, 
olykor az öniróniára, a válaszok 
közvetlenségére. A főszerkesztő 
tanulmányairól  is  mesélt  alkal
mi közönségének. 

– Volt egy kósza próbálkozá
som a színmûvészeti főiskolára 
is, de mielőtt bárki is azt hinné, 
hogy  színész  akartam  lenni, 
gyorsan  elmondom,  hogy  ren
dezői  pályára  készültem,  de 
már a felvételin éreztem, hogy 
nem  nekem  való.  Így  gépipa
ri  technikumi  érettségi  után  a 
Mûegyetem  következett,  köz
ben  meg  mindigmindig  írás. 
Dolgoztam  is  eleinte  tervező
mérnökként,  de  az  is  ember
közeli munka volt, mert olyan 
berendezéseket,  mûszereket 
terveztem,  amelyek  gyógyí
tottak.  A diplomamunkám 
például  a  Budapesti  Mûszaki 

Egyetemen  egy  altatólélegez
tető gép volt.

A felső  tagozatos diákok nem 
fogytak  ki  a  kérdésekből,  aho
gyan  a  vendég  sem  a  válaszok
ból.  A délután  folyamán  olyan 
izgalmas  témák  is  napirendre 
kerültek, mint például az újság
írók  megvásárolhatósága,  befo
lyásolása. 

–  Olyanra  volt  példa,  hogy 
veszélyes  témát  ajánlottak  fel, 
amelyet ha  rendesen megcsiná
lok, akkor elmehetek valami kel
lemesebb  helyre  is.  Konkrétan 
Horvátországba  küldtek,  ahol 
akkor még lőttek. Ez a boszniai 
háború idején volt. Sok pályatár
sam nem vállalkozott ilyesmire, 
de engem nagyon érdekelt, akkor 
is elmentem volna, ha nem ígér
nek  cserébe  semmit.  Több  más 

írás  mellett  egy  nagyon  hosz
szú  és  látványos,  egész  oldalas 
riportot  írtam az akkori hétvégi 
Magyar  Nemzetbe  –  mondta  a 
főszerkesztő.

Arra a kérdésre, kiből lehet a klasz
szikus értelemben vett jó újságíró, 
Bognár Nándor így felelt: 

–  Majdnem,  hogy  azt  kell 
mondanom,  mint  a  költőknél 
szokás:  nem  azzá  lesz  valaki, 
hanem annak születik. Két olyan 
dolognak  mindenképpen  meg 
kell  lennie,  amely  nem  nagyon 
tanulható, vagy van, vagy nincs. 
Legyen  problémaérzékenysége, 
hogy  megérezze,  mi  az,  amivel 
érdemes, kell, fontos foglalkozni 
és mi az, ami nem fontos, érték
telen.  A másik,  hogy  legyen 
ehhez egy eszköztára, legyenek 
„szerszámai”,  kifejezőkészsé
ge.  Természetesen  az  is  fontos, 
hogy  tudjon  írni,  de  emellett 
tudjon  beszélni  is.  Ne  legyen 
pösze,  ne  hadarjon,  komplett 
mondatokban beszéljen, hiszen 
különben nem tudja megértetni 
magát az emberekkel – hangsú
lyozta.

A csaknem  egyórás  találko
zón  a  gyerekek  sokat  faggatták 
a  főszerkesztőt,  aki  örömmel 
válaszolt  az  összes  felmerülő 
kérdésre.  A beszélgetés  végén 
arra  biztatta  a  diákokat,  hogy 
ha  kellően  motiváltak,  bátran 
ragadjanak tollat, hiszen megle
het, hogy a széksorok között ült 
néhány a jövő újságírói közül…

  Kovács Renáta

Beszélgetéssorozat, tea mellett 

Újságírásról, diákokkal
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola rendszeresen 
vendégül látja a város életét meghatározó szemé-
lyiségeket, akiket ezeken az eseményeken a tanulók 
faggatnak mindenrõl: magánéletükrõl, pályafutásukról 
– az életrõl.

A gyerekeknek rengeteg kérdésük volt, amire egytõl egyig választ is kaptak
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A vendégnek nemcsak beszélni, hanem írni is kellett

mozaik


