
Számomra az írás önkifejezés, saját személyiségem és gondolataim összefűzése fontos 
és érdekes napi témákkal, általam tisztelt emberek bemutatásával, kulturális események 
népszerűsítésével. Hiszem, hogy a zsurnalisztika hivatás és művészet egyszerre, s a szakmára 
való felkészülést, gyakorlást már középiskolában érdemes elkezdeni. 

Általános iskolás korom óta foglalkozok diákújságírással, cikkeim a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola Lajtorja, és a Tóth Árpád Gimnázium Tótágas nevű 
lapjában jelentek meg. Kezdetben utazási élményeimet vetettem papírra, így az Izraelben, 
Rómában, Isztambulban tett látogatásaimról írtam útinaplót. Később, középiskolai 
tanulmányaim során érdeklődési területem főként kulturális témákat ölelt fel. A debreceni 
diákok által színpadra állított Dante Isteni színjátékáról kritikát írtam. Interjút készítettem 
Tamus Katalin EU-ügyekért felelős ankarai magyar diplomatával, Polgár Sándor címzetes 
igazgatóval és Velényi Rudolf képzőművésszel. A Tóth Árpád Gimnázium hatvan éves 
jubileuma alkalmából történeti áttekintést végeztem, melyhez a legfontosabb információkat 
öregdiákok és régen az intézményben dolgozó tanárok visszaemlékezéseiből gyűjtöttem 
össze. A diákéletről két írásom is megjelent; névadónk kabátjának felavatásáról és a relikvia 
gimnáziumunkban betöltött szerepéről, valamint a TÁG-os tanulók által rendezett EU-napról 
írtam beszámolót. Cikkeim a Hajdú-bihari Napló Fiataloknak rovatában is megjelentek az 
elmúlt év folyamán. 

Írás közben arra koncentrálok, hogy minél precízebben és érzékletesebben 
megragadjam választott tárgyam lényegét és jellegét, hogy az olvasóknak minél többet át 
tudjak adni valamit abból a lelkesedésből, amellyel én fordultam a témához. Hangsúlyosnak 
tartom a hozzám hasonlóan útjukat kereső és szárnyaikat bontogató kortársaim tájékoztatását, 
figyelmük felhívását azokra a körülöttünk lévő kulturális értékekre, melyek alapvető részét 
képezik hagyományainknak és személyiségünknek egyaránt. 

A FIT Klub programját nagyszerű és hasznos lehetőségnek tartom arra, hogy 
szakemberek véleményezzék a munkámat, és instrukcióik, tanácsaik révén tovább 
csiszolódjon az írási stílusom. Úgy érzem, a hasonló érdeklődésű és készségű fiatalokkal való 
kapcsolat által kíváncsiságom és inspirációm horizontja is tágulna, valamint új témákba 
nyernék betekintést. Nagyon szeretnék tanulni, az írásaimat tökéletesíteni, és tovább alkotni. 
Keresem az olyan izgalmas lehetőségeket, melyek a tudásom mélyítésére és önmagam 
megismerésére ösztönöznek. Úgy gondolom, hogy a program tagjaként szerves részévé 
válnék a közösségnek, meglátásaimmal hozzájárulnék az együttes munkához, s így a 
képességeim fejlesztése nagy segítséget jelentene további munkám és tanulmányaim során is. 

 


