
Váradi Liliána a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola hetedikes 

tanulója. Több területen próbálgatja a tehetségét. Énekel;rajzol; trombitál; ha 

van lehetősége, táncol; és fiús sportokat szeret. Lilivel osztálytársai, Sinka Klára 

és Kuru Vanessza készítettek riportot. 

 

Melyek a kedvenc tantárgyaid és miért? 

Szeretem a földrajzot és a testnevelést, de a legjobb az ének.  Földrajzon sok 

videót szoktunk nézni arról, amit tanulunk. A tanárunk sok érdekességet mesél. 

Amikor tanulunk egy országról, meg szoktunk néhány jellemző ételt, italt 

kóstolni. Volt már teázós, kakaós parti is. A magyar is a kedvenceim közé tartozik. 

Főleg az irodalom. Szeretem a verseket és a történeteket.  

A sportok közül mi áll közel hozzád? 

Meg fogsz lepődni, de leginkább a fiús sportok. Gyakran focizom a fiúkkal a 

szünetben és néha órán is. Mikor választani kellett, DSE órán mire szeretnék 

járni, akkor a birkózást választottam. A tollas sem rossz, de a futást és az atlétikát 

nem szeretem. A kosarazást is próbáltam már. Az nem megy túl jól. 

Mióta énekelsz? 

Kiskorom óta énekelek otthon. Anyukám többször mondta is, hogy szerinte szép 

a hangom. Iskolában már alsóban is énekelgettem az iskolai rendezvényeken, de 

igazán tavaly kezdtem komolyabban énekelni, mikor igazgató néni beválasztott 

az énekkarba a tesómmal együtt.  

 

Nemrég kezdtél hangszeren játszani. Nem csak a sportban kedveled a fiús 

dolgokat, hanem a hangszerek terén is. Miért esett a trombitára a választásod? 

A trombitatanárom, Árpi bácsi bejött az egyik nap a termünkbe és elmesélte, 

hogy az iskolában fúvós zenére lehet mostantól járni. Az osztályfőnökünkkel 

átment az egész osztály megnézni, mikből lehet választani. Ott többféle 

hangszert láthattunk. A harsona túl nagy volt, a fuvolához meg rövid volt a 

kezem. A trombita viszont méretben is jó volt és a hangja is megtetszett. 

Gondolkoztam egy darabig, hogy járjak-e, de végül úgy döntöttem, kipróbálom a 

trombitát. Először meg sem tudtam fújni. Nagyon nehéz volt. Abba akartam 

hagyni egyből. Árpi bácsi mondta is, hogy rajtam kívül egy lány sem választotta 

ezt a hangszert az iskolában. Kérte, hogy ne adjam fel ilyen könnyen. Menjek 



vissza a következő órára, hátha akkor jobban sikerül majd. Igaza lett. Azóta járok 

rendszeresen hozzá és nem bántam meg, hogy nem a fuvolát vagy a furulyát 

választottam. 

 

 

Trombitaórán 

 

Mennyit gyakorolsz egy nap? 

Trombitálni kétszer járok egy héten. Már egész jól megy. Az éneklést főleg otthon 

gyakorolom, az iskolában most csak énekórán. De ha fellépésre, ünnepségre 

készülünk, akkor gyakrabban vannak próbák. Az osztálytársaim a szünetekben 

szokták kérni, hogy énekeljek nekik.  

Vannak terveid az énekléssel és a trombitálással? 

Egyelőre nem tudom, mennyire komolyan fogom a későbbiekben csinálni, de az 

biztos, hogy teljesen sosem fogom abbahagyni egyiket sem. Otthon a 

családomnak és magamnak fogok énekelni. Trombitát venni nem fogok, úgyhogy 

az iskola után azt muszáj leszek abbahagyni, pedig nagyon sajnálnám. 



Megpróbálok olyan középiskolába menni, ahol van énekkar vagy lehet zenét 

tanulni, de nem az lesz a fő szempont. 

A családodban van más is, aki zenével foglalkozik? 

A nővérem is énekelt az iskolai énekkarban. Többször lépett fel az iskolai 

rendezvényeken, ünnepségeken, projektzárókon. Az egyik családi napon például 

a Titanic főcímdalát adta elő. Nagy volt a sikere. Nemrég a roma családi napra 

vendégként jött el, ahol a Most múlik pontosan című dalt énekelte el. A 

legfontosabb szereplése akkor volt, amikor énekelt a Miskolci Egyetemen, illetve 

a Művészetek Házában rendezett tehetségnapokon. Sokan meglepődtek, hogy 

milyen jó a hangja. Anya is énekelget otthon, de ő sosem lépett fel sehol. 

Milyen zenei stílust szeretsz? 

A cigányzenét, a ritmusos és a romantikus zenéket szeretem. Iskolában szoktunk 

komolyzenét is hallgatni. Nem igazán szeretem őket, de meghallgatom. Aztán 

lehet, hogy a trombita miatt később jobban fogom őket kedvelni. Ki tudja?! Volt 

néhány régebbi dal is, amit az iskolában tanultunk a projektekben vagy a reggeli 

beszélgetéseken és nagyon megtetszettek. 

Hogyan lettél a médiaszakkör tagja? 

Osztályfőnököm, Mészárosné Demeter Krisztina egyik nap elmesélte az 

osztályunknak, hogy médiaszakkör indul az iskolában. Lehet filmeket, riportokat, 

interjúkat készíteni. Fogunk blogot írni, meg a facebookra. Nagyon érdekelt, 

milyen lehet egy ilyen szakkör. A blogról még sosem hallottam, de a facebookot 

ismerem. Szeretek beszélgetni, másokról érdeklődni, így jelentkeztem én is. Már 

írtam is cikket a blogra. 

 



 

Lili és a média szakkörösök cikket írnak 

 

Úgy tudom, szereted a meséket. Melyik a kedvenc meséd? 

Filmekben a Barbis meséket szeretem és a Magyar népmeséket. Könyvben főleg 

a tündérekről szóló meséket olvasom, de az állatokról szóló történetek sem 

rosszak.  



 

Meseolvasás a szünetben 

 

Csak olvasni és nézni szereted a meséket vagy írsz is?  

Egyelőre csak a magam kedvéért próbáltam meséket írni. Néha mesélek a 

másodikos és az ovis tesómnak is. Van, amikor könyvből, van, amikor én találok 

ki mesét.  De most éppen egy pályázatra próbálok mesét írni. A Momó 

Gyerekrádióban fel is fogják majd olvasni, amit írok és a netre is felkerül. 

Milyen iskolai tevékenységekben, szerepléseken, versenyeken vettél részt az 

elmúlt években? 

A Művészetek Házában felléptem az énekkarral, ezen kívül előadtunk egy angol 

mondókát, illetve részt vettem egy táncban is, ahol csak a kezünk és a lábunk 

látszott, mert UV lámpával voltunk megvilágítva. Az volt a legizgalmasabb. Járok 

rajzszakkörre és Fabulára, ahol rajzolunk, varrunk, festünk, szobrot készítünk. 

Néha verset is mondok. A március 15-ei ünnepségen szöveget mondtam. 

 



 

Szereplés a március 15-ei műsorban 

 

Van példaképed? 

A nővéremre nagyon büszke vagyok. Olyan hihetetlenül gyönyörű a hangja. 

Amikor fellép az iskolában, mindig imádják. Az ének iskolája második részében 

szerepelt Kenedi Veronika. Az ő hangja nagyon tetszett. L.L. Juniorral énekel 

néha együtt. Irigylem azért, amilyen bátran ki mert állni a nézők elé. Én mindig 

izgulok, ha fel kell lépnem. Caramellnek gyakran éneklem a dalait. Neki sem rossz 

a hangja. És ráadásul ő is egy tehetségkutatóban énekelt először. Jó neki, hogy 

dalokat is tud írni. Az nekem nem menne. Shakirában az tetszik, hogy táncolni is 

szuperül tud. Én csak a cigánytáncban vagyok jó. Igazából zenészeket nem 

ismerek.  

Mi szeretnél lenni? 

Még igazából nem tudom, Szerencsére van egy évem gondolkodni. Egyelőre az 

az elképzelésem, hogy eladó leszek. De a gyerekeket is szeretem, úgyhogy lehet, 

hogy gyerekgondozó.  

Szeretnél a későbbiekben a művészetekkel foglalkozni? 



Nem hiszem, hogy híres művész leszek, de az biztos, hogy ha lehetőségem lesz, 

fogok énekelni, zenélni, mesélni és rajzolni. Szerintem csak otthon a magam és a 

családom kedvéért. És persze a gyerekeimnek fogok segíteni énekelni és rajzolni 

tanulni. 

Mivel töltöd a szabadidődet? 

Segítek anyának a házimunkában. Már főzni is tudok pár dolgot. Elég sokat nézek 

tévét. A sorozatokat és a meséket szeretem. Játszom a kistesóimmal, vagy ha 

kell, vigyázok is rájuk. Szeretek játszani. A társasjátékok nagyon jók. A suliban 

tanultunk néhány társasjátékot meg táblajátékot. A tesómmal szoktunk együtt 

énekelgetni. Hétvégén a barátaimmal szoktunk sétálni, néha sportolni. 

 


