
 

 
 

32. 

A szétszórt riporter (Egy interjú) 

1 

Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

 

Az interjút készítő riporter kicsit szétszórt volt, így maga az interjú is nagyon 

csapongó lett. Te hogy építetted volna fel a helyében az interjút?  

 

1) Olvassátok el a következő interjút! 

2) Alakítsd át a kérdések sorrendjét, majd ennek megfelelően számozd be 

őket! Figyelj az interjúalany válaszaira, és az alapján keresd ki a megfelelő 

kérdést! 
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Egy interjú 

 

Nagysikerű koncertjük után sikerült mikrofon végre kapnom Zolát, a Badabum 

együttes frontemberét. 

 

Riporter: Gratulálok a koncerthez, nagyon nagy sikeretek volt! 

Hányadik fellépéseteken vagytok túl? 

Zola: Ez volt éppen a 100. fellépésünk! 

Riporter: Talán nem sokan tudják, hogy az énekesi karriered előtt az 

együttes dobosa voltál… 

Zola: Valóban. Mielőtt énekelni kezdtem volna, én ültem a dobok mögött. 

Ma már sajnos nincs sok időm gyakorolni. 

Riporter: A korábbi tagok miért hagyták ott az együttest? 

Zola: Senkivel sem váltunk el haraggal. Kata, a korábbi énekesnőnk egy 

tévéműsor vezetője lett; Pali, a hangmérnökünk pedig egy másik 

együttes menedzsereként próbálja most ki magát. 

Riporter: A 100. fellépés? Hogyan ünneplitek meg? 

Zola: Ma este egy nagy jubileumi bulit tartunk a vácrátóti Pántos Motel 

kerthelyiségében. Ott lesznek az együttes korábbi tagjai is. 

Riporter: Neked nem voltak korábban más terveid? Te nem szeretted 

volna kipróbálni magad valami másban? 

Zola: Nagyon szeretek énekelni. Mindig is erre vágytam. Egyedül a dobolás 

hiányzik néha. 

Riporter: Együtt nyaralt a család? 

Zola: Ősszel lesz csak időm elmenni velük, mert addig fesztiválról 

fesztiválra járunk. 
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 Sorrendező feladat 

Riporter: Miért nincs időd? 

Zola: Mióta megszületett a kisfiam, minden szabadidőmet a családommal 

töltöm. 

Riporter: Hasonló tapsvihart kívánok nektek más koncerteken is! 

Zola: Köszönjük! 

 

 

 

Talán nem sokan tudják, hogy 

az énekesi karriered előtt az 
együttes dobosa voltál… 

  

 

A korábbi tagok miért 
hagyták ott az együttest? 

  
 

A 100. fellépés? Hogyan 

ünneplitek meg? 

  

 
 

 

   

  Alakítsd át a kérdések sorrendjét, majd ennek  

  megfelelően számozd be őket! Figyelj az interjúalany  

  válaszaira, és az alapján keresd ki a megfelelő kérdést! 
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Neked nem voltak korábban 
más terveid? 

  

 

Te nem szeretted volna 
kipróbálni magad másban? 

  

 

Együtt nyaralt a család? 

  
 

Miért nincs időd? 

  
 

Gratulálok a koncerthez, 

nagyon nagy sikeretek volt! 
Hányadik fellépéseteken 

vagytok túl? 

  

 


