
Újra él az Élő Újság az Adyban 
 
Az Ady Endre Gimnáziumban tavaly egy új kezdeményezés indult el: az Élő Újság. Nálunk 
ennek „szülőanyja” Purda Katalin tanárnő volt, vele beszélgettem. 
 
- Honnan eredt ez az ötlet? 
Hajdúnánáson, ahol korábban dolgoztam, rendszeresen találkoztak a helyi amatőr írók, költők 
és a műkedvelők. Az összejövetelt Szellemi Műhelynek nevezték. Itt az alkotók felolvasták 
egymásnak műveiket, és utána beszélgettek róluk. Ez adta az ötletet, hogy kísérletképpen 
elindítsak iskolánkban is valami hasonlót.  
 
- Mekkora sikere volt először? 
A legelső beszélgetésen tanárok és néhány diák vett részt, köztük kivételesen tehetségesek is. 
Baráti beszélgetés lett belőle, mindannyian jól éreztük magunkat.  
 
- Kik érdeklődnek inkább: a tanárok vagy a diákok? 
A tanárok, mert egy tanár hivatása nemcsak a tanítás, hanem a tehetséges diákok felkutatása 
és támogatása is.  
 
- Milyen gyakran sikerül megszervezni egy-egy beszélgetést? 
Kéthavonta szerettem volna, de annyi elfoglaltságuk van a diákoknak és a tanároknak 
délutánonként, hogy három-négyhavonta tudunk csak találkozni. 
 
- Tartja-e a kapcsolatot a régi riportalanyokkal? 
A többségükkel igen, szeretek hallani sikereikről. 
 
- Szeretné-e kivinni a kezdeményezést a gimnáziumból? 
- Nem szeretném, hiszen elég lehetőségünk van ebben az iskolában. Én a családias hangulatú 
beszélgetéseket jobban kedvelem.  
- Tervezi-e hogy híressé vált régi diákokat meghív? 
- Egyelőre nem. Tele van az iskola sokszínű diákokkal, s sokszor nem ismerik egymást, nem 
is tudnak a másik létezéséről. Az a célom, hogy ez megváltozzon, s például az Ady-napi 
irodalmi pályázat győzteseiről többen halljanak, alkotásaik szélesebb körben is ismertté 
váljanak.  
- Fontosnak tartja, hogy nyomtatásban megjelenjenek az érdekesebb beszélgetések? 
- Nem, hiszen az a hangulat, ami ezeket az alkalmakat jellemzi, írásban nem érzékeltethető.  
 
- Mi a távolabbi célja az Élő Újsággal? 
- Minél több diákot szeretnék bevonni a beszélgetésekbe. Szeretném, ha idővel nagyobb 
népszerűségre tenne szert ez a tartalmas délutáni program. 
 
- Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok! 
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