31.

A banyahalmi UFO (Tudósítás írása)

Mit, milyen sorrendben, hogyan?
Egy kis magyar falu, Banyahalom határában furcsa égi jelenségeket észleltek az
ott élők. Mivel egy országos napilap tudósítójaként dolgozol, téged kérnek fel,
hogy írj cikket az eseményekről. El is mész Banyahalomra, és számos jegyzetet,
interjút készítesz az üggyel kapcsolatban.
1) Olvasd el a banyahalmi UFO-ügyben írt jegyzeteket, interjúkat!
2) Először is döntsd el, hogy melyik információk lehetnek lényegesek a cikk
szempontjából és melyek nem!
3) Készíts tudósítást – a jegyzetek és interjúk alapján!
4) Olvasd el a TIPP! utasításait, mielőtt nekikezdenél!
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A banyahalmi UFO (jegyzetek)
Az UFO rövidítés angol eredetű, és azonosítatlan repülő tárgyat jelent.
Banyahalom egy 750 főt számláló alföldi falu. A falu lakói elsősorban
faluturizmusból élnek, de a háztáji kertek terményeire is nagy a kereslet, mert
itt terem a híres banyai szilva, amiből ízletes lekvár és aszalt gyümölcs is készül.
A banyaiak nagyon büszkék arra, hogy a török időkben egy éjszakát náluk töltött
Hunyadi János, a Kálnoky udvarházban. Az udvarházban falutörténeti múzeum
működik, ahol ki van állítva az ominózus ágy is, amelyben a nagy törökverő
aludt.
Kovács Ágoston, a falu postása vette észre 2014. május 2-án éjjel 11.53-kor az
első kivilágított repülő tárgyat. Azóta 12 alkalommal látott hasonló repülő
tárgyat. Az észlelések tavasszal és nyáron történtek. Kovács úrral interjút kell
készíteni!!!
+ Hajnal Aranka tanítónő a másik szemtanú, vele is készüljön interjú!!!
+ Szabó Gyula, polgármester véleményét is megkérdezni!!!

Interjú Kovács Ágostonnal
Én: Mesélje el, kérem, az első találkozását a különös repülő tárggyal!
K. Á.: Hát kérem, az úgy volt, hogy nagyon rossz alvó vagyok. Mikor nem jön
álom a szememre, akkor mindig olvasgatok egy kicsit. Elő is vettem a Pál utcai
fiúkat, merthogy az a nagy kedvencem, kérem én azt 100-szor is el tudnám úgy
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olvasni, hogy nem unom meg. Szóval éppen olvasgattam, mikor hallom, hogy
fúúú! Valami elszáguld a ház felett. Kimentem, aztán láttam, hogy épp a Pintérék
felett lebeg az az űrhajó!
Én: Honnan tudja, hogy űrhajó volt?
K. Á.: Mi más lehetett az, kérem alássan?! Űrlények voltak az biztos, azok meg
űrhajóval járnak!
Én: Honnan tudja, hogy űrlények ültek benne?
K. Á.: Mert később láttam őket. A harmadik alkalommal történt, ez év
januárjában. Én csak ücsörögtem az ágy szélén, mert túl sokat ettem, és nem
bírtam már megint elaludni (nem nagyon bírja a gyomrom a pacalpörköltet, de
igen szeretem), és akkor fényesség támadt az udvaron. Kinéztem az ablakon és
ott állt egy ilyen emberke…
Én: Hogy nézett ki?
K. Á.: Nem tudtam jól megfigyelni kérem.
Én: Találkozott velük máskor is?
K. Á.: Nem, csak az űrhajójukkal.
Én: Ön szerint miért jöttek ide?
K. Á.: Fogalmam sincs. Engem nem bántottak…
Én: Hittek Önnek a faluban?
K. Á.: Hittek hát! Miért ne hittek volna?!
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Interjú Hajnal Arankával
Hajnal Aranka nem engedett be, mikor megtudta, hogy újságíró vagyok. Azt
mondta az ajtó mögül, hogy már így is bolondnak nézi őt az egész falu. Nem
hiányzik neki még egy újságcikk.

Interjú a polgármesterrel
Én: Önnek mi a véleménye a faluban zajló különös jelenségekkel kapcsolatban?
P.: Nem az én tisztem, hogy megállapítsam a fényjelenségek okát, illetve, hogy
eldöntsem, igazak-e a hírek. Kovács úr és Hajnal Aranka egybehangzóan állítják,
hogy láttak űrhajókat.
Én: Hajnal Aranka attól tartva, hogy bolondnak nézik, nem nyilatkozott. Joggal
tart ettől?
P.: A faluban valóban elterjedt a híre, hogy Aranka talán csak képzelődött,
esetleg turistacsalogatónak szánta…
Én: Hogy érti ezt?
P.: Azt gondolta, hogy ha elterjeszti, hogy űrlények jártak a házában, özönleni
fognak a turisták.
Én: Önnek erről mi a véleménye?
P.: Azt hiszem, Aranka vendégházi forgalmának igen jót tett ez az esemény.
Sokan bérelték ki a házat.
Én: De akkor most mi történt? Mi ez pálfordulás, hogy nem nyilatkozik róla?
P.:

A

szomszédos

vendégház

tulajdonosa

kétségbe

vonta

Aranka

szavahihetőségét.
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Én: Azt mondta róla, hogy hazudik?
P.: Igen.
Én: Kié a szomszédos vendégház?
P.: Kovács Ágostonéké.

Először is döntsd el, hogy melyik információk lehetnek
lényegesek a cikk szempontjából és melyek nem!
Információk
- Banyahalom nevű faluban történt az eset.
- Banyahalomban lekvárt és aszalványt készítenek a híres banyai szilvából.
- Hajnal Aranka nem nyilatkozott.
- Kovács Ágoston gyomra nem bírja a pacalpörköltet.
- Hunyadi János egy éjszakát töltött Banyahalomban.
-

Szabó

Gyula

polgármester

szerint

Hajnal

Aranka

feltehetően

turistacsalogatónak szánta a történetét.
- 2014. május 2-án éjjel 11.53-kor észlelték az első repülő tárgyat.
- Kovács Ágoston az egyik szemtanú.
- Kovács Ágoston nagyon szereti a Pál utcai fiúkat.
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Kitöltő feladat

LÉNYEGES INFORMÁCIÓ

NEM LÉNYEGES
INFORMÁCIÓ
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TIPP
Készíts egy tudósítást a jegyzetek és az interjúk alapján!
1) Válogasd ki a cikk szempontjából lényeges információkat! (pl. Húzd ki
őket szövegkiemelővel! / Húzd alá őket!)
2) A tudósításban nagyon fontos, hogy ne a személyes véleményed
fogalmazódjon meg, hanem a tényekre szorítkozz!
3) Készítsd el a szöveged logikai vázát!
pl.
-

az esemény rövid ismertetése (még nevek nélkül)

-

az UFO kifejezés értelmezése

-

az első szemtanú véleményének rövidített változata

-

az első szemtanúnak hittek a faluban, a másodiknak nem

-

a második szemtanú története

-

polgármester véleménye

-

összegzés, a cikk írójában felvetődő kérdések

4) Írd meg a tudósítást!
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