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Kirándulás Szerbiába 

 

A Kalász Suli minden 7.-es tanulója izgatottan vár-
ta május első hétfőjét. 

Sajnos szakadó esőre ébredtünk, de sebaj, hiszen 
irány Szerbia: Ada, Mohol! 

 

Már a tavalyi tanévben tudtuk, idén a Határtalanul 
program keretében eljuthatunk külföldre, olyan 
területre, ahol ma is élnek magyarok, igaz, már 
kisebbségben. Erről sokat mesélt kísérőnk, idegen-
vezetőnk: Vali néni, aki három napon át kalauzolt 
bennünket. 

A határ átlépése után hamarosan megérkeztünk 
Zentára. A Városháza kiállításán megismerhettük a 
zentai csata történetét, a több mint 300 lépcső 
megmászása után pedig a toronyból gyönyörköd-
hettünk a kilátásban. (Addigra szerencsére elállt az 
eső!) 

Ezután a testvériskolánkba mentünk, Moholra. Itt 
nagy szeretettel, finom teával és szendvicsekkel 
fogadtak minket. Irigykedve bámultuk az iskola 
hatalmas, lelátós, galériás sportcsarnokát, ahol foci
- és röplabdameccseket játszottunk a helyi diákok-
kal. Mi tagadás, ők voltak a jobbak! 

Megnéztük a katolikus templomot, majd irány a 
szállás: Ada. Kényelmes, fűtött szobáink voltak, ez 
jól is esett a májusi télben! 

 
Másnap reggeli után Szabadkára buszoztunk. Itt 
is megnéztük a csodálatos fafaragásos, díszesre 
festett Városházát és a nemrég felújított Zsinagó-
gát, majd szabadon nézelődhettünk, vásárolgat-
hattunk a városban. A délutánt a Palicsi-tó mellett 
töltöttük volna, de sajnos ez a program a korábbi 
sok eső miatt elmaradt. 

A visszafelé úton két helyen is koszorúztunk: 
Szarvas Gábor nyelvész szobránál és Damjanich 
tábornok emlékplakettjénél. 

Harmadik nap végre napsütésre ébredtünk. Ezen a 
délelőttön volt a legérdekesebb programunk. Vali 
néni elvitt minket egy különleges helyre, amely 
leginkább a Csodák Palotájához hasonlított. Itt 
sok-sok játékot, fizikai kísérletet próbálhattunk 
ki. Nagyon élvezte mindenki! 

Innen egy szerb-magyar temetőbe mentünk, ahol 
megkoszorúztuk a Délvidék egyetlen magyar tör-
ténelmi emlékművét. 

Finom és bőséges ebédet kaptunk, majd kissé ló-
gó orral felültünk a buszba. Mindenki maradt vol-
na még! 

Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva este 
fél 9-kor érkeztünk haza. 

Tartalmas, érdekes programokon vettünk részt, a 
szálláshelyen pedig szabadon játszhattunk a szo-
báinkban, a kertben, a pályán. Még a baseballo-
zást is kipróbálhattuk, vagy meccset nézhettünk. 

Áztunk, fáztunk, de nagyon jól éreztük magunkat! 

Szívesen visszamennénk! 

HÍ REK 
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Pedagógus díjazottak 

„Kiváló Pedagógus Díj” elismerésben részesült 
Pákozdi Judit tanárnő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Anikó tanárnő iskolánk 
„Pedagógusgyűrű” elismerését vehette át a váro-
si pedagógusnapon.  

 

KÖSZÖNET 

 

A 4.b osztályos gyerekek hálásan köszö-
nik Horváth Laci bácsinak, iskolánk karban-
tartójának a három pár gólyalábat, amit nekünk 
készített. 

Nagyon örülünk ezeknek a népi ügyességi játé-
koknak, amelyek fejlesztik az egyensúlyérzéket, 
valamint a mozgáskoordinációt. 

Így a szünetekben már 5 pár gólyalábbal egyen-
súlyozhatunk. Köszönjük Laci bácsi! 

 
A 4.b osztály és a tanító nénik 

Tavaszköszöntő 2019 

Idén április 5-én rendezték meg a Második Kalá-
szi Énekes Tavaszköszöntőt. Papp Ágnes főszer-
vező elmondása szerint a rendezvény életre hívá-
sának legfőbb célja az volt, hogy a közös éneklés-
nek, az együtt muzsikálásnak teret adjon. Buda-
kalászi kicsik, nagyok és még nagyobbak meg-
mutathatták, hogyan ápolják a magyar népzenei 
hagyományokat.  

A Kalász Sulit két teljes osztály képviselte: a 3. a 
és a 3. b.  Felkészítő tanáraik: M. Tóth Éva, Né-
meth Péter és Nemesné Baján Panna. Műsoraik-
ban változatos előadásmódban szerepeltek a nép-
dalok: szólóének, kamaraének, csoportos ének és 
népi furulyajáték. A gyerekeknek és pedagógusa-
iknak egyaránt szívmelengető élmény volt ez a 
program. A szakmai zsűri kiemelte a " magabiz-
tos, szívderítő, összetartó közös muzsikálást". 
 
 

Kosárkötő Katica szép históriája 
 
Második tanévünket egy szép színdarab előadásá-
val zártuk. Kosárkötő Katica szép históriája több 
szempontból is nagy kincs számunkra: illeszkedik 
a hagyományőrző projektünkbe, fejleszti az 
együttműködést, segíti a szép, érthető tiszta be-
széd iránti igényességet és -nem utolsó sorban-
együtt játszás, előadás örömét biztosítja. A tizen-
öt jelenet elsajátításának közel három hónapja 
alatt nagyon sokat tanultunk egymástól. A szü-
lőknek szóló bemutató már csak hab volt a tortán. 
 

HÍ REK 
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Tanulónk az országos német vers- és  

prózamondó versenyen 

 

Hegyi Bálint, negyedikes tanulónk ebben az év-
ben igen kiemelkedő eredményt tudhat a magáé-
nak. Első helyezett lett az iskolai, kistérségi, majd 
a regionális fordulóban is a német vers- és próza-
mondó versenyen, így jutott az országos döntőbe. 
Előadását magabiztos szövegtudás, kiemelkedő 
előadásmód és szép kiejtés jellemezte. Nagyon 
szoros versenyben, az ország legjobbjaival meg-
mérkőzve 16. helyezést ért el. Felkészítő tanára: 
Giay Anikó. Gratulálunk, nagyon büszkék va-
gyunk rá!  
 

 

Májusfát díszítettek diákjaink a Svábházban 

Szerencsések a Kalász Suli németes tanulói, hi-
szen az iskolától nem messze található a budaka-
lászi sváb ősök életét bemutató Svábház. Igyek-
szünk is kihasználni minél többször az év során, 
hogy itt tanulóink ilyen élvezetes módon bővíthe-
tik a népismeret órákon megszerzett tudást. 

 

 

 

 

Wágnerné Klupp Katalin a Német Egyesület elnö-
ke és segítői most az elsős, másodikos tanulókat 
várták májusfadíszítésre a kiállítás megtekintése 
után. Miután a szalagok felkerültek a fára, még 
egy kis harapnivalóval is megvendégelték a múze-
um kis látogatóit. Köszönjük a szép élményt!     

               

Német munkaközösség 
 
 
 

HÍ REK 
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Hatodik helyezés a tankerületi  

matematikaversenyen 

 

Krucsay András (8. a), iskolánk DÖK-
vezetője  nagyon szereti a matematikát.  A 
„BoGár matek” elnevezésű verseny iskolai fordu-
lójában 1 pont híján maximumot ért el. A 2. for-
dulón nem vehettünk volna részt, mert éppen ki-
rándultak az osztályok, de a szervező Izbégi Álta-
lános Iskola – akiknek köszönettel tartozunk - kü-
lön időpontban fogadott minket. Ott András a na-
gyon előkelő 2. helyen végzett.  A  3. fordulót 
már Vácott rendezték meg, ahol tanítványunk vé-
gül 6. lett. Felkészítő tanára: Dr. Nyergesné Végh 
Éva. 

Gratulálunk diákunknak és kollégánknak a szép 
eredményhez! 
 
 
 

Országos röplabdaversenyen jártak az alsós 
diákok 

Május elsején a Folyondár utcai Vasas Sportköz-
pontban rendezték meg az Országos Mini Kupát. 
A nagyszabású röplabdaversenyen, ahol 99 csapat 
vett részt, iskolánk alsó tagozatos tanulói is pályá-
ra léptek. A csapat tagjai (Király Luca, Lukácsa 
Flóra, Szamosvári Döníz és Gradsack Lilla) öt 
mérkőzésből négyet megnyertek, és az egész ver-
seny alatt rendkívül magabiztosan játszottak. A 
gyerekek nagyszerű élményekkel gazdagodtak, 
büszkék lehetünk rájuk. 

 

Gratulálunk a diákoknak és tanáruknak, Vetró 
Mátyásnak! 
 

Röpsulis verseny Budapesten 

 

A Vollé! 2020 – Röpsuli program legutóbbi buda-
pesti versenyén - május 4-én - a Folyondár Sport-
központban az O. Szabó Emília, Lengyel Veréna, 
Sándor Dominik összeállítású csapat mérette meg 
magát. Csapatunk 3. helyezést ért el, ami kiváló 
eredmény. Két tag (Veréna és Dominik) először 
játszott versenyen, azonban gyorsan felvették a 
verseny ritmusát, végig remekül játszottak. 

 
 

Gratulálunk a gyerekeknek és tanáruknak, Vetró 
Mátyásnak! 
 
 

HÍ REK 
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A Mátyás-hegyi-barlangban járt a 3. a osztály 

 

A gyerekek egy igen kalandos és rendhagyó tan-
órán vehetett részt 2019. május 20-án. A  Pálvöl-
gyi - Mátyás-hegyi-barlangrendszer mélyén, majd 
50 méterrel a földfelszín alatt kúsztunk és mász-
tunk, hol hason, hol háton a szűk járatok-
ban. Teljes menetfelszerelést kaptunk: overált, 
sisakot, és fejlámpát. Lent a mélyben csak ez vilá-
gított. 

 

 

Rögtön az elején le kellett mászni egy 9 méteres 
létrán. A következő két és fél órában sok járaton 
mentünk keresztül, amelyek hol összeszűkültek, 
hol csarnokká szélesedtek, ahol megpihenhettünk. 
Szinte igazi csúszdának beillő meredeken kapasz-
kodtunk fel vagy csúsztunk le. A 
„színházteremben” énekeltünk, meggyőződhet-
tünk a hely remek akusztikájáról. A túravezetők 
meséltek a barlangok kialakulásáról. Sok érdekes-
séget tanultunk. Láttuk a régen kihalt óriás egy-
sejtűek, kagylók, tengerisünök maradványait, a 
csodaszép kristályokat és cseppköveket is. 

Tapogatva fedeztük fel lépésről lépésre a termé-
szet eddig rejtett csodáit.  Igazi kaland volt átjutni 
olyan réseken, hasadékokon, melyekről nem is 
álmodtunk. Komoly erőpróba volt legtöbbünknek. 
A próbát azonban mindenki teljesítette, profik 
vagyunk!  

Egy dalt is írtunk a nap örömére.  Ez pár óra a 

föld alatt, mindnyájunknak  emlékezetes marad. 

 „Az év diákújságírója” 

Idén 26. alkalommal rendezték meg az Országos 
Ifjúsági Sajtófesztivált Budapesten, ahol számos 
pályázat díjazására került sor. Iskolánk tanuló-
ja, Bózsik Tamás (7. a) egyéni kategóriában ne-
vezett és nyert. 

 

Tomi csupán szeptembertől foglalkozott az írás-
sal, de kitartó és lelkes munkájának, szorgalmá-
nak köszönhetően rövid időn belül minden olyan 
ismeretet elsajátított, ami szükséges egy országos 
pályázaton való részvételhez. Álma, hogy egyszer 
sportriporter, -kommentátor lesz, így interjúját 
Varga Ákossal (M4) készítette, akit példaképének 
is tekint. 

A DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán 
minden évben több kategóriában és korosztályban 
versenyezhetnek a diákok, majd a több száz beér-
kezett munkát szakmai zsűri értékeli. Tanulónk 
korosztályának legjobb diákújságírója lett, „Az év 
diákújságírója” címet nyerte el. 

Az ünnepélyes díjátadóra tanítványunkat édesany-
ján kívül példaképe, Varga Ákos, Végh Attila, 
iskolánk igazgatója és felkészítő tanára, Séra And-
rea is elkísérte. 

Gratulálunk tehetséges diákunknak! 
 

HÍ REK 
 



7 

 

A farkas és a hét kecskegida – Der Wolf und 
die sieben Geisslein 

Német interaktív előadáson jártak iskolánk kis-
diákjai. A második és harmadik osztályos néme-
tet tanuló gyerekek egy rendhagyó, zenés német
-magyar előadást néztek meg a Faluházban, Fi-
gura Ede és társulata előadásában. A farkas és a 
hét kecskegida című mese feldolgozásának a 
gyerekek is aktív résztvevői voltak, ők bújhattak 
a szereplők bőrébe. 

 

A történetet közösen alakították, egészítették ki. 
A résztvevők tehát nemcsak nézői, hanem egy-
ben szereplői és rendezői is voltak a darabnak. 
A műsort a gyerekek nagyon élvezték. Köszön-
jük szépen Wágner Katikának, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak és Egyesületnek a tá-
mogatását. Ők tették lehetővé, hogy a gyerekek 
részt vehettek ezen a színvonalas és mindenki 
számára felejthetetlen programon. 

Nyelvi munkaközösség 

Kirándulással zártuk az évet 

A németet tanuló diákok kísérőtanáraikkal min-

den évben elutazhatnak Ausztria egy csodás vi-

dékére. Idén is így volt. 

Május 31-én a kora reggeli gyülekezőt követően 
6 óra után kigördült a buszunk a parkolóból. 

Elindultunk Ausztria felé. Első állomásunk Kitt-

see híres Hauswirth csokoládégyára volt. Meg-
ismertük a csokikészítés folyamatát, sajnos csak 

egy film segítségével. Az idegenvezető nagyon 

kedvesen körbevezetett minket a gyárban, ahol a 
munkások szabadságon voltak. A csokoládégyár 

boltjában mindenki kedvére kóstolhatta a finom 

falatokat.  

Folytattuk utunkat Dévény várához. A törté-

nelmi hely mindenkit meghatott. Nekem leg-

jobban a kút tetszett, amibe egy vödörrel vizet 

is önthettünk. Nagyon mély volt az a kút. A 

vár alatt ömlik a Dunába a Morva folyó. Ezt a 

helyet a Kárpát-medence nyugati kapujának is 

hívják. A vár alatt egy szamár legelt, persze 

mindenki meg akarta simogatni. Innen Po-

zsonyba indultunk tovább. Először a várba 

szerettünk volna felmenni, de az zárva volt, 

sőt a koronázási templomban is esküvőt tar-

tottak. Az a templom nagyon fontos a magya-

rok számára, mert ott 8 királynőt és 11 királyt 

koronáztak meg. Ezt a helyet végül csak dél-

után 5 órakor tudtuk megnézni. Addig a bel-

város leghíresebb múzeumát tekinthettük 

meg, majd fagyiztunk. Pozsonyban elsétál-

tunk az előtt az épület előtt is, ahol 1802 és 

1848 között ülésezett a Magyar Országgyűlés.  

Visszafelé a bábolnai Mc’Donald’s-ban va-
csoráztunk. Nagyon jó volt a hangulat. 

Este 21.00 és 21.15 között érkeztünk meg Bu-

dakalászra. Legjobban a csokigyár és a pozso-

nyi belváros tetszett nekem.  

Köszönjük Szilágyiné Dér Barbara tanár néni-

nek, hogy megszervezte a kirándulásunkat, 

Giay Anikó, Németh Nikolett és Séra Andrea 

tanárnőknek, hogy elkísértek minket!  

Köszönjük szépen Holló Imre bácsi idegenve-

zetőnknek a sok türelmet, a szórakoztató tör-

téneteket, a vidám dalokat! Csodás nap volt!  

Nagy Márton 

 

HÍ REK—NE MET 
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„Mindig a következő feladat számít” 

Egészen biztos, hogy hazánkban valamennyi 

sportot kedvelő ember azonnal felismeri a hang-

ját. Közgazdászból lett az utóbbi évek egyik leg-

népszerűbb, legismertebb sportkommentátora. 

Varga Ákos több mint tizenöt éve dolgozik a 

szakmában. Közvetített az úszó- és a labdarúgó-

világbajnokságon. A sport számára igazi szen-

vedély. Példaképemmel a szakma rejtelmeiről 

beszélgettem. 

- Már gyermekként ez a foglalkozás volt az 

álma? 

- Nem, nem is gondoltam bele, hogy nekem ez 

lehet a foglalkozásom. Egyetemre jártam és ezt 

csak kipróbáltam. Anyukám talált egy hirdetést, 

egy táborba lehetett jelentkezni, egy nyári sport-

újságíró táborba. Nagyon tettszett, jó is voltam 

benne. A sportújságírói iskola szervezte a tá-

bort, ahová ösztöndíjat ajánlottak fel nekem. 

Elkezdtem oda járni, és az is nagyon tettszett, 

mert gyakorlatias volt.  

Állandóan cikket kellett írni, riportot készíteni, 

közvetíteni a meccseket. Amikor elvégeztem, 

rögtön jöttek a gyakornoki, tudósítói ajánlatok, 

így elkezdtem dolgozni. Közben befejeztem az 

egyetemet. Egy rövid ideig párhuzamosan vé-

geztem a rendes polgári szakmámat és a közve-

títést, de nem lehetett összeegyeztetni a kettőt. 

Ezt sokkal jobban szerettem, így ennél marad-

tam. Így történt. 

 

- Kifejezetten az újságírói munka volt a célja, 

vagy inkább egy sporttal kapcsolatos szakma 

érdekelte? 

- A sport. Mindig azt mondták, hogy jó vagyok 

a beszélgetésekben is, de én azt feleltem, hogy 

nem, ez nem érdekel, nem akarok tévézni, nem 

akarok újságíró lenni, nem akarok politizálni, 

csak a sporttal akarok foglalkozni.  

Az tetszik, az érdekel, azt szeretem. A sport a 

szenvedélyem volt. Most is csinálom. Ez volt az 

irány számomra, ez vonzott.  

- Hogyan jutott el a kommentátori székbe? 

- Kommentátor úgy lettem, hogy ebben a suli-

ban, ahová jártam, kommentálást is tanítottak 

olyanok, akik a szakmában dolgoztak. Ők meg-

ismertek, ügyesnek tartottak, s amikor a csator-

nájuk, az Eurosport embert keresett, engem ja-

vasoltak. Odakerültem, kipróbáltak, aztán ott 

maradtam. Nagyon szerettem ott dolgozni. Ki-

járhattam több helyszínre, közben pedig a stúdi-

óban is dolgoztam. Sokáig voltam ott. Jó volt 

ez, de nehéz. Amikor ott vagyok a lelátón, sok-

kal több történést, impulzust veszek észre.  

Ha csak annyit látsz, amit a képernyő mutat, az 

kevesebb és nehezebb. Ha azt megtanulja az 

ember jól csinálni, akkor onnantól már jó iskolát 

jár ki.  A másik dolog, hogy ott nagyon sok 

sportág volt. Nemcsak foci, kézi, kosár, hanem 

kb. 30 sportágat közvetítettem.  

- Mi volt az első közvetítése?  

 

ÍNTERJÚ —SPORT 
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- Az első közvetítésem egy véletlennek volt kö-

szönhető. Akkor még próbára jártunk, sokan 

voltunk jelöltek, szalagra rögzítették, amit csi-

nálunk, s aztán visszanéztük, kielemeztük, hogy 

mit csináltunk jól és rosszul. Én beültem egy 

VB-történelmet összefoglaló műsorra, egymás 

után mutatták a döntőket, és a technikusok vé-

letlenül elnyomkodtak valamit, s amit mond-

tam, az ment adásban is. Azt láttam, hogy két 

perc után az egyik technikus fejvesztve rohant, 

nyomkodta a gombokat, össze-vissza. Rögtön 

az első próbaközvetítésem adásban ment, de 

nem volt rossz, fel lehetett vállalni.  

- Hogyan készül fel egy mérkőzés közvetíté-

sére? Fel lehet készülni rá? 

- Mindegyikre föl kell készülni, még egy ilyen 

beszélgetésre is. Tudtam, hogy mit kell csinál-

nom akkor is, amikor véletlenül bekapcsolt a 

gép. Ahogy a tanárok minden órára felkészül-

nek, úgy mi is mindenre felkészülünk. Ez más-

képp nem nagyon megy. Mondok egy példát: 

Puskás Akadémia. Ebben a szezonban most lát-

tam őket először, a Puskás Akadémia megrög-

zött rajongói pedig napi szinten mindent tudnak 

róluk. Soha nem fogok tudni versenyezni velük, 

mert nekem kétszáz másikkal is foglalkoznom 

kell, ők pedig csak azzal az eggyel foglalkoz-

nak a nap 24 órájában. Igazából az a lényeg, 

hogy ne ronts.  Ha nincs minden a fejedben, az 

nem baj, de rosszat ne mondj!  

 

 

 

Erre kell leginkább felkészülni, s arra, hogy 

amit elmondasz, az korrekt legyen. Felkészülni 

most már nem nehéz, van internet, videók, min-

den csatornán ömlik az információ. Utána tudsz 

nézni a játékosoknak, a csapatnak, mert annyi 

forrás van, hogy ez már nem nehéz. 

- Hihetetlenül sokféle sportágban jártas. Ho-

gyan érte ezt el, mennyi idő alatt? 

Ahhoz, hogy igazán jártas legyél, évtizedek kel-

lenek. Én 7 éves korom óta nézek focit. A gye-

rekkorom emlékei még mindig erősek, mert ak-

kor ritkán volt foci. Egy csatorna volt, hetente 

egy vagy két meccs, azt megnéztem, s arra so-

káig emlékeztem. Most ez már nem így van. 

Naponta megnézhetsz négyet, s arra már a jövő-

héten sem fogsz emlékezni, ami most van.  

Nehezebb emlékezni, én úgy gondolom. Ezt az 

emlékmasszát kell az embernek begyűjteni, 

hogy legyen miből táplálkoznia. Ez a felkészült-

ség. Az pedig, hogy leülsz és a napi aktualitáso-

kat kilistázod, lejegyzeteled, hogy kivel mi tör-

tént, az meg a felkészülés. A kettő nem ugyan-

az. Most is le tudnék ülni egy sífutóversenyt 

kommentálni, de sífutást 10 éve nem közvetítet-

tem, nem lennék annyira otthon ebben.  

Annak a nagy masszának a birtokában kell len-

ned. Ez adja a stabilitást. Remélem, érted. 

- Melyik sportágban érzi magát leginkább 

otthon? 

 

 

ÍNTERJÚ —SPORT 
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SPORT—ÍNTERJÚ  
 

- Közvetíteni vagy általában? 

- Mindkettő. 

- Kosárlabda, ez egyértelmű. Én azt játszom 10 

éves korom óta. Még mindig igazolt játékos va-

gyok, bár a csapat tizenöt meccséből ötön voltam 

ott, mert soha nem érek rá. Azt szeretem a legjob-

ban. Ha azonban valamivel foglalkozol, azt meg-

szereted. Megszereted a síugrást, a sífutást, a ma-

gyar embertől teljesen idegen sportágakat. Ki az, 

aki Magyarországon sífut? Megszereted, ha sokat 

foglalkozol vele. Ez ilyen.  

- Van olyan sportág, amelyik közvetítése közben 

nehéz függetlennek maradnia?  

- Van, de nem árulom el. Mi sem vagyunk fából, 

mi is emberek vagyunk. Vannak kedvenceink, van-

nak, akiknek szurkolunk, s van olyan, amelyiket 

nem szeretjük. Ezt azért meg kell próbálni helyén 

kezelni. Ezen egyébként gyakran gondolkodom, ha 

a kedvenc csapatom nagy tétdöntő mérkőzését kel-

lene közvetítenem, akkor azt tudnám-e közvetíteni 

jó szívvel, vagy azt mondanám, hogy ezt inkább 

csinálja más. Nem tudom. Van olyan, hogy nem 

lehet függetleníteni magadat teljesen attól, amivel 

foglalkozol. Gondolom, az is, aki kultúráról ír, az 

sem szereti egyformán például az operákat.  

- Volt olyan sportoló, akit nagyon megkedvelt? 

Volt, most is van. Emberileg és a sport szempontjá-

ból is, de azért a kommentátori munka egy kicsit 

magányosabb szakma. Nem mozogsz annyira a kö-

rükben, még akkor sem, ha ott vagy a helyszínen. 

Mindig van a pálya szélén riporter, operatőr, fotós, 

és ők ott vannak a pálya mellett, ott vannak min-

dig mellettük, beszélgetnek velük, találkoznak, de 

te a lelátó tetején vagy egy gépnél, a füles a feje-

den és beszélsz.  

Nem vagy annyira közel hozzájuk, de a teljesít-

ményük, az egyéniségük szimpatikus lehet, vagy 

sem. Ez megint olyan, aminek szerencsés esetben 

nem kell látszódnia. 

- Volt már, adódott furcsa helyzet munkája 

közben, amit átélt? Például elment a közvetí-

tés? 

Mindenféle volt. Ezért is jó iskola egy Eurosport, 

mert ott mindenféle helyzet adódik. Volt olyan, 

hogy az összeállítás alatti nyelv ment el, csak a 

számot láttuk, és volt olyan is, hogy nem volt 

hang. Azt úgy oldották meg, hogy egy másik 

meccsből kivettek egy percnyi hangot, majd azt 

végtelenítették. Rengeteg ilyen volt.  

Elment a világítás, az áram, sőt volt olyan, hogy 

nem az a meccs kezdődött el, amelyikre felké-

szültünk, hogy közvetítjük. Fölkapcsoltunk, majd 

két másik csapat jött. Először még azt sem tud-

tam, melyik az a másik kettő.  

-  A 2017-es budapesti vizes világbajnokságon 

is ott volt. Hogyan élte meg? 

- Az nagyon jó volt. Szerintem egy szenzációsan 

jól sikerült esemény volt, sport, nézői és az idelá-

togatók szempontjából is. Mindenki élvezte sze-

rintem, a nagyközönség is.    
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Nagyon jó volt a hangulat a szurkolói zónákban. 

Remélem, jártál is ilyen helyeken. Nagyon klasz-

szak voltak, szuperek. Igazából az Eurosporton 

tizenöt év után az volt az utolsó legnagyobb mun-

kám. Örültem is, hogy egy ilyen szuper esemény-

nyel tudom lezárni azt a korszakot.  

- Ott volt a 2018-as foci világbajnokságon is 

kommentátorként. Mi jelentette a legnagyobb 

kihívást az Ön számára?  

- Ott kibírni, az volt a kihívás. Sokat voltam 

egyedül, és én még kevesebbet is, mint a kollégá-

im. Nekem elég sok ismerősöm, kollégám, bará-

tom volt kint Moszkvában. Emellett 26 repülőjá-

raton ültem 26 nap alatt. Általában csak 2 órát 

aludtam, hajnal 3 órakor keltem, 5 órakor már a 

reptéren voltam. Nem volt rendes életritmus, 

evés, alvás. Nekem ez volt a legnehezebb, ezt 

kibírni.  

- Ez valószínűleg megnehezítette a felkészülést. 

- Persze. Borzasztóan nehéz volt. Mindig előre 

kellett dolgozni. Amikor volt idő, akkor már két-

három meccsel előrébb kellett járni. Egymás után 

jöttek a mérkőzések, egyik nap itt,  a másik nap  

3 000 kilométerrel arrébb.  

- Van olyan vágya (közvetítés, interjú), amit 

nagyon szeretne még elérni? 

- Interjú? Én nem vagyok egy interjús fickó. Azt 

veszem észre, hogy nekem sokkal hasznosabb, ha 

nem készítek interjút, hanem csak úgy egy-egy 

szabad pillanatában beszélek egy sportolóval 

magnetofon és minden nélkül, mert akkor sokkal 

nyíltabban szólnak hozzám.  

 

Interjúkat nem is nagyon szoktam csinálni, csak 

akkor, ha muszáj. Ilyen vágyam nincsen, de ha 

arra vonatkozik a kérdésed, hogy ki volt a példa-

képem, akkor a már meghalt Drazen Petrovic ne-

vű kosárlabdázóval beszélgetnék el, de már nem 

lehet, vagy Michael Jordannel. Ők voltak a gye-

rekkori non plus ultráim. Közvetítés? Én mostaná-

ban eléggé elégedett vagyok azokkal a feladatok-

kal, amiket kapok, bár hozzáteszem ez egy olyan 

szakma, ahol el kell vállalni a nem olyan izgalma-

sat, érdekeset, felpörgetőt is, hogy megcsinálhasd 

a nagy dolgokat. Nincs minden héten foci-vb, elő-

döntő. Nem mondanék ilyet, hogy van minden-

áron vágyam. Nincsen.  

- Milyen tervei vannak a jövőre nézve? 

- Hú, én mindig a következő hétig látok, sőt, a kö-

vetkező meccsig. A sportolók azt szokták monda-

ni, hogy „mindig csak a következő feladat szá-

mít”. Én pontosan ilyen vagyok. Holnap Tatabá-

nyára megyek a Tatabánya-Szeged mérkőzést 

közvetíteni. Most ez a tervem. Különben ennél az 

M4 sportcsatornánál, ahová másfél éve tartozom, 

igen jó feladatokat adnak nekem, jó közvetítések 

vannak, sok kiemelt projekt – mint a kézilabda-

világbajnokság, a labdarúgó Bajnokok Ligája és 

az olimpia. Ezekre nagy örömmel tekintek előre, 

szeretnék ezekben részt venni. Ez a tervem közép 

és hosszú távra. Egészen hosszúra nem tervezek. 

Mindig csak a következő feladat számít. 

Bózsik Tamás 

 

 

HÍ REK—SPORT 
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A tanítás alkotó munka 

Judit nénit mindannyian ismeritek, azt viszont 

nem biztos, hogy tudjátok, milyen régóta tanít. 

Vele beszélgettem a szakmájáról és a 

„kedvenceiről”. 

- Mióta tanít? 

- Elárulom neked, Flórácskám, 1980. szeptem-

ber 1-jén kezdtem a munkámat. Ez már kicsit 

régen volt.  

- Harminckilenc éve… 

- Pontosan.  

- Miért választotta a tanári pályát? 

- Azért, mert nagyon szeretem a gyerekeket. 

Gyereknek lenni is nagyon szerettem, sőt én 

magam is nagyon huncut gyerek voltam, de kö-

telességtudó. Ezt szeretném, ha a mai gyerekek 

is olyanok lennének. Legyenek huncutok, a gye-

reknek játszani kell, szórakozni kell, de legyen 

kötelességtudó, mert azt is tudnia kell, hogy 

okosodnia kell, hogy érett, felelősségtudó fel-

nőtt váljon belőle. 

- Milyen volt az első osztálya? Hogyan emlék-

szik vissza az első napjaira? 

- Nagyon izgultam, mert jómagam is még na-

gyon fiatal voltam, és el sem tudtam képzelni, 

hogy majd én szinte lányként bemegyek és ko-

molyan vesznek ott engem azok a felső tagoza-

tos nagyok. Ráadásul volt egy-két túlkoros is 

ott, ahol voltam. Végül nagyon megszerettek, én 

igyekeztem elég következetes lenni, kerestem 

azokat a tapasztaltabb, idősebb kollégákat, akik-

nél láttam, hogy jól működnek a gyerekek, aki-

ket tisztelnek.  

- Mi az, ami az iskolában töltött évei alatt ne-

hézséget okozott, és mire emlékszik vissza a 

legszívesebben? 

- A legnehezebb talán az, hogy az év végén osz-

tályzatokat kell adni. Nem szeretem ezt az év 

végi lezárást, megmondom őszintén, mert nem 

biztos, hogy igazán tükrözi egy diáknak az 

egész éves munkáját. Volt egy iskola, ahol ko-

rábban tanítottam, ott szöveges értékelést kellett 

írnunk. Az nagyon fárasztó volt, de szerettem.  

Abba beleírhattam akkor is, ha közepes jegyei 

voltak egy kisgyereknek, hogy nagyon szorgal-

mas, nagyon igyekvő, de erre képes, vagy éppen 

az ötös teljesítőnek is oda tudtam írni, hogy még 

mindig többet várnék tőle. Szerintem egy fogal-

mazás sokkal komplexebb képet mutat egy gye-

rekről.  

- Miben változott az iskolai élet az évek alatt?

- Nagyon sok mindenben. Az iskolai életet min-

dig meghatározza a szülő, a családi háttér, ahon-

nan a gyerekek érkeznek.  

Bizony, ahogyan változott a családi élet a közel 

40 év alatt (sok a válás, a gyerekek otthon sem 

olyan tisztelettudók a saját szüleikkel szemben, 

mint amilyenek voltak régebben), sajnos ez az 

iskolába is begyűrűzik. Ma már sokkal fonto-

sabbak a külsőséges dolgok, mint az emberi tar-

tás. A felbomlott, kiegyensúlyozatlan családi 

élet bizony kiegyensúlyozatlan gyerekeket ered-

ményez, így az iskolai élet is nagyon kiegyensú-

lyozatlan lesz. Ebben változott szerintem a leg-

többet.  

Az, hogy a felszereltség sem fejlődik igazából, 

tehát, még mindig ugyanolyan eszközöket hasz-

nálunk, mint 30-40 évvel ezelőtt, az baj.  

Az iskolában a technika sem sokat változott, 

pedig otthon már sokkal modernebb körülmé-

nyek között élünk mindannyian.  

- Szeret tanítani? 

Imádok. Nagyon szeretek tanítani, szeretem, ha 

van eredménye a munkámnak. Én alkotó mun-

kának nevezem a tanítást. Ez olyan, mint példá-

ul a gyöngyfűzés, alig fűzöl jobbról és balról 

egy-két gyöngyöt, már készen is van egy kisró-

kának a feje, egy virág.  

Szeretem azt, amikor egy gyerek örül a tudásá-

nak, amikor örül annak, hogy sikere van, hogy 

tud valamit, és azt, amikor ő jelzi, hogy ezt ne-

kem köszönheti. Ettől én nagyon jól érzem ma-

gam, nagyon szeretem ezt. 

 

 

DÍÁ K KE RDEZ, TÁNÁ R FELEL 
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- Tanított máshol is?  

- Igen, tanítottam a Mozgásjavító Általános Is-

kolában, ahol mozgásfogyatékos gyerekek van-

nak, majd Angyalföldön, utána egy ének-zene 

tagozatos általános iskolában, amit nagyon sze-

rettem (az volt az egyik legkedvencebb munka-

helyem; és az ottani szemléletet, kollektívát én 

mintának őrzöm); aztán tanítottam Békásme-

gyeren is, végül idekerültem Budakalászra, a 

Kalász Suli Általános Iskolába, ahol nagyon 

szeretek tanítani, s most innen megyek nyugdíj-

ba.  

- Az angolon és a magyaron kívül mást is ta-

nított korábban?  

- Angyalföldön tanítottam alsó tagozatos gyere-

keket, mivel gyógypedagógus vagyok, ez az el-

ső diplomám. A kisegítőiskolák felbomlásakor 

ott szükség volt olyan pedagógusokra, akik a 

tanulási nehézséggel küzdőket kislétszámú osz-

tályban tanították írni, olvasni, készítették föl a 

felső tagozatra.  

- Miért ezeket a szakokat végezte el? Ez tet-

szett Önnek? 

- Nagyon. Én nagyon sokat olvastam gimnazista 

koromban. Hála Istennek, még nem volt ennyi 

kütyü, amivel lehetett kockulni, az irodalom, a 

művészetek pedig engem mindig is nagyon von-

zottak. Eredetileg magyar-könyvtár szakos sze-

rettem volna lenni, de az élethelyzetem sok min-

denben megváltozott, nem így alakult… A 

könyveket nem hagytam el soha. Azt nagyon 

szeretném, ha érzékennyé tudnám tenni a gyere-

keket is az irodalomra, meg tudnám szerettetni 

velük az olvasást, a verseket, a versek elvontsá-

gát. A vers igazából benned születik meg. A 

költő leírta, de az, hogy benned milyen kép ala-

kul ki, milyen hangulat, érzés teremtődik, az a te 

alkotásod. Egy másik alkotó az olvasó, a hallga-

tó. Ma ezt egyre nehezebb, mert a képi világ, a 

csillogó-villogó hangos dolgok elvonják a gye-

rekek figyelmét, de bízom benne, hogy azért 

érlelődni fognak ők is. 

- Ajánlaná a 

mai fiatalok-

nak a tanári 

pályát? 

- Nem. Én a 

saját lányaim-

nak sem, pedig 

alkalmasnak 

tartom őket erre 

emberileg, de 

annyira nehéz 

pálya, annyira 

nem megbe-

csült… A mai 

világban én 

sem biztos, 

hogy itt lennék még, ha nem 40 évvel ezelőtt 

kezdtem volna el tanítani. Ha fiatal lennék, a 

mai oktatást lehet, hogy én is elhagynám, 

nem tanítanék életem végéig, mármint nyug-

díjig. 

Judit néni kedvencei: 

Kedvenc étele: mindenféle sajt, különösen 

a kecskesajt; az étcsokoládé. 

Kedvenc növénye: a tulipán, az örökzöld 

növények, kertben a borostyán. 

Kedvenc színe: a napsárga. 

Kedvenc zenéje: a komolyzene, de alapve-

tően Bartók Béla van az első helyen és min-

den előtt, második helyen a gregorián van. 

Kedvenc állata: a kutya. 

Háziállata: két kutyája van és két cicája. 

Utazás, kirándulás: hegyek közé, erdőbe, 

túrázni, kerékpározni szeret. 

Szabadidejében: koncertekre jár. Kedvenc 

zenekara a Budapesti Fesztiválzenekar. Évek 

óta vesznek a férjével bérletet, mert akkor 

biztos, hogy elmennek kikapcsolódni. Na-

gyon szeret még gyógyfürdőkbe járni, a me-

leg vízben ücsörögni.  

Lakatos Flóra 

KÚLTÚ RÁ 
 

DÍÁ K KE RDEZ, TÁNÁ R FELEL 
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ÁNGOL—REJTVE NY 
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ÁNGOL—REJTVE NY 
 

Köszönjük a feladatokat Szabóné Rajnai Márta tanárnőnek! 
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SZÁBÁDÍDO  
 

Visszatér a csíkos                         

Sziasztok! Ismét egy kis divat és pár hasznos tanács az új szezonra.   

A nyár számomra a szabadság, a mozgás és buli, ahogy az öltözködésben 

is a színek, sokféle minta és bátrabb összeállítások időszaka.     

2019 nyarán a minták között visszatér a csíkos, melyben nagyon sok lehe-

tőség nyílik.  Attól függően, hogy milyen anyagon, milyen ritmusban jele-

nik meg és milyen kombinációban, sokféle megjelenést adhat viselőjének. 

Ne felejtsük el, hogy a csíkoknak alakformáló hatása is van!    

Milyen stílusokra gondolok?            

Klasszikus: csíkos ingruha minden korosztálynak menő viselet a hétköznapok-

ban.  

Sportos: egy tengerészkék és fehér csíkos összeállítás is kedvenc lehet. 

 Elegáns stílust kölcsönöz egy csillogó csíkos blúz vagy ruha egy nyári estén. 

Extravagáns stílust képviselhetünk, ha a csíkos ruhát kombináljuk más minták-

kal.         

Javaslom, idén nyáron mindenki szerezzen be vagy kotorjon elő a szekrényé-

ből egy csíkos ruhadarabot, viselje bátran és vidáman!    

Vági Larina 

KERESZTREJTVÉNY 

1. sor: A darts tábláján dobható legnagyobb érték. 

2. sor: A német kézilabda bajnokság 1. osztályában (Bundesliga) szereplő csapat neve 

3. sor: Honnan származik a pesapällo nevezetű sport?  

4. sor: Mi a beceneve az angol focicsapatnak, a Huddersfieldnek?  

5. sor: Ki nyerte az NBA 2017/18-as kiírását?  6. sor: Mivel ütik a labdát a teniszben?    

 

                            

                       

                            

                           

                           

                         


