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Egyéb készségek 
és kompetenciák: 

Járművezetői 
engedély:  B kategóriás jogosítvány

- szeretek írni, emberek között lenni,       
kapcsolatot tartani, munkát szervezni;

- rendszeres fi gyelemmel kísérem a    
közélet eseményeit;

- könnyen átlátok folyamatokat, meg   
értek és megoldok problémákat;

- a Közbeszerzési Hatóságnál gyakor-
latot szereztem sajtóanyagok készítésé-
ben, szervezeti kommunikációban

- a saját weboldal írása és szerkesztése 
nyomán nagy tapasztalatot szereztem 
a közösségi média és az online marke-
ting működésében;

- 2015. évben elvégeztem a Precedens 
Nyelvstúdió „Bevezetés az angol jogi 
szaknyelvbe”, illetve „Szerződések 
joga” tanfolyamát
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MOTIVÁCIÓS 
LEVÉL

Vonzódásom az újságok felé egészen régre nyúlik 
vissza. Anyukám sokszor elmesélte, hogy még alig múl-
tam egy, de amikor alkalomadtán át kellett szaladnia a 
szomszédba tejért, kezemben egy Nők Lapjával bátran 
magamra hagyhatott – mikor visszajött, ugyanúgy ültem a 
kanapén és elmélyülten lapozgattam. Elő is fizetett az-
tán a Dörmögő Dömötörre, amit éveken keresztül hozott 
nekünk a postás, és még ma is van olyan gyerekvers, amit 
azért tudok fejből, mert olyan sokszor olvasták fel belőle a 
szüleim.

Hogy végül nem bölcsész szakra mentem egy hosz-
szabb és bonyolultabb történet, amit ma már nem is 
feltétlenül szeretnék megfejteni. 2002-ben szereztem meg 
Debrecenben a jogi diplomát, majd ősszel Budapestre 
költöztem és munkába álltam a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigaz-
gatóságán, mint jogi előadó. Ez a munka megtestesítette 
mindazt, amiről az egyetemi években elhatároztam, hogy 
nem fogom csinálni, és mégis ott voltam. 

Egy Kierkegaard-nak tulajdonított mondás szerint 
az életet előre tekintve lehet élni, és csak hátra tekintve 
megérteni.  Az idő megtanított elfogadni ezt a megállapí-
tást. Visszatekintve, a Műegyetemtől a közbeszerzésekben 
való jártasságot, és az építész férjemet kaptam. 2006 nya-
rán házasodtunk, szeptemberben költöztünk Szentendre 
belvárosába, majd december 15-én megszületett a fiunk.  
Szentendrén váltunk családdá. Három évig voltam itthon, 
és a kezdeti nehézségek után (senkit sem ismertem) szép 
lassan kinyílt a város, és mindenhol született valamiféle 
kapcsolódás, sőt, nagyon mély barátságok is. 

2010-ben álltam vissza a munkába, azzal, hogy 
párhuzamosan beiratkoztam a MÚOSZ újságíróképző 
tanfolyamára is, mert időről-időre rám tört egy érzés, 
hogy igazából ez az a terület, ahol nekem dolgom van. A 
Közbeszerzési Hatóságnál az évek alatt szépen haladtam 
a ranglétrán, de törekedtem közben arra is, hogy „sajtós” 
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feladatokat kaphassak. Kihívásnak éreztem a munkánk 
laikusok felé való kommunikációját, s végül ebben ki is 
bontakozhattam – számtalan sajtómegkeresésre írtam 
válaszokat, sőt, sok esetben az elnökkel készített írásbeli in-
terjúk szövegét is én készítettem elő. Egy idő után azonban 
már nem tudtam azonosulni a rám bízott feladatokkal, 
így 2016 januárjában, mint a Jogi Főosztály főosztályve-
zető-helyettese kértem a közszolgálati jogviszonyom közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. 

A www.azember.hu c. blogot 2016 júniusában indí-
tottam el. Az volt az álmom, hogy a Facebook hírfolyamok 
gyakori álvalóságába egy olyan tartalmat csempésszek, 
ami hiteles és őszinte. Az ötletet a Humans of New York 
inspirálta, de az én weboldalam központi kérdésévé a „jó 
élet” titkának keresése vált. Az elmúlt több mint 3 évben 
közel 300 interjút készítettem el, és az oldal sikerét ( jelen 
pillanatban 17.000 követőt számlál) elsősorban abban 
látom, hogy az emberi történetek nem mentek ki a divat-
ból, sőt, nagy szükség van arra, hogy a mások által tartott 
tükörben egy másfajta szemlélettel nézzünk rá magunkra 
és a világra is. Nem mellesleg a blog megtanított az online 
közösségi felületek működésére és működtetésére is. 

Ez a munkám aztán számos más megkeresést is 
hozott, melyek közül kiemelném a Nekem Szentendre c. 
projektet. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 
megbízásából 2018-ban kb. 50 szentendrei lakos történetét 
írtam meg alapvetően arra a kérdésre keresve a választ, 
hogy kinek, mit jelent a város. Az interjúk elkészítése 
számomra nem csupán munkát jelentett, hanem sok új és 
értékes kapcsolatot is hozott. 

A Szentendre és Vidéke főszerkesztői pályázatának 
megjelenését izgalommal teli örömmel fogadtam. Elolvas-
va a feltételeket, úgy éreztem, valamennyinek eleget tudok 
tenni, s így megnyílt egy lehetőség számomra, hogy a jo-
gászságom után elindult úton egy újabb nagy lépést tegyek 
és új kihívások elé nézzek. Voltak pillanatok az életemben, 
amikor bántam, amiért nem lettem bölcsész, mert azt gon-
doltam, 30 felett – sőt 40-hez közel – már nincs sok kapu 
nyitva a pályamódosításra. Miközben tudtam, hogy nekem 
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a kommunikáció terén van a helyem, mert ehhez értek – és 
az emberekhez. 

Jelen főszerkesztői poszt elvárásaiban azt gondolom 
minden összeadódik, amit eddig tanultam és tapasztaltam. 
Jogász vagyok, értem a jogi nyelvet. Sajtós feladatokat is 
elláttam, tudom, miként kell a jogi nyelvet magyarra fordí-
tani. Újságíró is vagyok, látom, miként működnek a lapok. 
Vezetői tapasztalatom és mediátori végzettségem pedig 
abban támogat, hogy határozottan, ám mások érzéseit, 
igényeit és véleményét tiszteletben tartva tudjak irányítani 
embereket egy közös cél érdekében. Végül, de nem utol-
sósorban az évek során szentendrei lettem – nem költöz-
nék már máshová. Ismerem a várost, az intézményeit, az 
éttermeit, a boltjait, és ami a legfontosabb a lakóit. És azt 
hiszem, ők is engem. Hogy itt helyben és értük dolgozhas-
sak, ráadásul olyan területen, amit a hivatásomnak tartok, 
és amelyen a kreativitásom is maximálisan megélhetem, 
óriási megtiszteltetés lenne számomra. 
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FŐSZERKESZTŐI 
KONCEPCIÓ

A Szentendrei Közös Önkormányzat (a továbbiak-
ban: Kiíró) által 2019 novemberében közzétett főszerkesz-
tői pályázat értelmében a megújuló Szentendre és Vidéke 
(a továbbiakban: SzeVi) kétheti lap új koncepciót kap, s 
a mindenkori tartalom sarokköveiként az autonómia, az 
őszinteség, valamint a tárgyilagosság kerültek megha-
tározásra. Kiíró hangsúlyozza továbbá a lap magazin 
jellegét, mely egyben azt is jelenti, hogy a SzeVi 2020-tól 
nem csupán az önkormányzati hírekről való tájékoztatást 
tűzi ki céljául, hanem – többek között – a város kulturális 
és közéleti életének, valamint lakóinak a bemutatását is, 
méghozzá akként, hogy minden esetben lehetőség nyíljon 
az olvasók aktív bevonására is. 

Fenti alapvetéseket tisztelettel elfogadva az alábbi 
főszerkesztői koncepciót (a továbbiakban: Koncepció) ter-
jesztem a Tisztelt Kiíró felé.

Szentendre és Vidéke. A közösség hang ja.

Tekintettel a lap önkormányzat általi fenntartásának 
tényére, a  SzeVi közszolgálati feladatot lát el. Sajnálatos 
módon ezt a fogalmat mára elhasználtuk, és – ha csak a 
médiára gondolunk – sokak számára nem jelent mást, mint 
egyirányú, pártos és sokszor manipulatív kommunikációt. 
Én magam több éven át dolgoztam közszolgaként, így első 
kézből tapasztalhattam meg, miként értéktelenedik el a 
közszolgálat fogalma, és merül feledésbe e szó eredeti jelen-
tése és célja: „a köz szolgálata”. Jelen esetben a „köz” Szent-
endre valamennyi körzetének és vidékének lakóiban hatá-
rozható meg. E közösség szolgálatáról pedig azt gondolom, 
hogy a lap abban az esetben lesz képes e feladatának a szó 
nemes értelmében véve eleget tenni, ha annak fenntartója, 
főszerkesztője és valamennyi munkatársa képes lesz egyéni 
érdekeitől mentesen, objektív módon, a szakértelmét a köz 
pártatlan tájékoztatásának szolgálatába állítva ellátni a 
feladatait. 

Ars poetica
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A média hatalom. Akár egy városi lap is. S ha annak 
az irányítására felhatalmazást kapunk – és a feladatunkat 
tisztességgel kívánjuk végezni – soha nem szabad szem elől 
tévesztenünk a célt: a közösség (az olvasók) érdekét, érdek-
lődését, véleményét, valamint pártatlan tájékoztatásához 
való jogát. Ezen alapvetést kívánja hangsúlyozni a lap 
szlogenje: A közösség hang ja.

Mindezeken túl most kell megtörténnie annak is, 
hogy a SzeVi egy érdekes, színes, releváns információkkal 
és élettel teli lap lehessen. Ez pedig már a lap alkotóinak 
tudásán, felkészültségén, világlátásán, nyitottságán és az 
emberekhez való ítéletmentes kapcsolódásra való képessé-
gén múlik. 

Ahhoz, hogy megválaszolható legyen a kérdés, 
miszerint „Mitől lesz érdekes a XXI. században egy print 
helyi lap?”, véleményem szerint abból kell kiindulnunk, 
vajon mi az a többlet – mind mennyiségben, mind minő-
ségben – amit a lap adni képes a releváns weboldalakon és 
a Facebookon található információkhoz képest. Válaszaim:

- hitelesség
- közérthetőség
- széles(ebb) látókör
- minőség
- interakció
- élmény

Hiteles, mert – ellentétben egy bloggal, avagy egy 
Facebook csoportba feltöltött információval –  csak olyan 
tartalmat közöl, mely az információ gazdájától származik, 
illetve általa ellenőrzésre került. 

Közérthető, mert feladata, hogy a szakzsargont laiku-
sok számára is érthetővé tegye, anélkül, hogy az informá-
ció tartalmában csorbulna. 

Szélesebb látókört nyújt, mint egy blog, vagy akár egy 
hivatali weboldal, hisz feladatot vállal a tekintetben is, 

Tartalmi koncepció:
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hogy adott kérdésekben minél több szakértőt és érintettet 
szólaltat meg, véleményeket ütköztet. 

Minőség, mert a lapot képzett írástudók, tördelők, 
fényképészek és grafikusok készítik. E tekintetben alapve-
tő fontosságúnak tartom, hogy a lap külsős szerzői színes 
képet alkossanak, valamennyi téma (politika, helytörténet, 
művészetek, sport pl.) képviselve legyen általuk, és lehető-
ség szerint résztvevői legyenek az egyes lapszámok megter-
vezésének (a szerkesztőségi üléseknek) is, annak érdekében, 
hogy a lap ne csupán egy irányba haladjon, és abba a 
hibába essen, hogy csak egy-két személy érdeklődési köre 
körül mozog. Véleményem szerint, ideális esetben a férfi és 
a női szerzők aránya is kiegyensúlyozott. 

Az interakció az olvasók bevonását jelenti a lap kiala-
kításába, melynek jelentőségét hivatott hangsúlyozni az 
általam fentiekben megfogalmazott szlogen is: A közösség 
hangja. 

Ennek eszközei a következők lehetnek:
- olvasói levél rovat indítása (ld. lentebb a rovatok kibontá-
sánál);
- klubtagság: a feliratkozók egyetlen lapszámról sem 
maradnak le, mert postaládájukba kapják a SzeVi-t, de 
számukra lehetőséget biztosítunk akár arra is, hogy évi két 
alkalommal egy fórum keretében találkozzunk és szemé-
lyesen is véleményt nyilváníthassanak a lap tartalma felől;
- pályázatok útján, amivel megcélozhatóak különösen – 
óvodákon és iskolákon keresztül – a gyerekek (egészen a 
kamaszkorig), és várjuk versek, mesék, novellák, rajzok for-
májában annak megjelenítését, hogy számukra mit jelent 
Szentendre.

És végezetül élmény, mert jó kézbe venni – olvasni és néze-
getni. (Részletek a „Formai koncepció (lay-out)” pontban.)
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Az alábbiakban rovatokra bontva mutatom be 
azokat a témákat, melyekről érdemes „beszélni” a lapban. 
(Itt szögezném le, hogy az elképzeléseimre csupán egy erős 
kiindulópontként tekintek, ugyanis sokkal inkább hiszek a 
közös gondolkodás erejében és színességében, ezért – pá-
lyázatom pozitív elbírálása esetén – nyitottan állok elébe 
bármilyen további ötletnek, az alábbiak tovább gondolásá-
nak, és a rovatcímek szellemesebb átnevezésének is.)

Főszerkesztői levél

Minden egyes lap legelső belső oldala tartalmazna 
egy egyflekkes beköszöntőt, ami reflektál az adott lapszám 
több, vagy akár csak egy írására. Ez utóbbit kifejezet-
ten abban az esetben látom indokoltnak, ha a kérdéses 
lapszám egy nagyobb aktualitást dolgoz fel (pl. iskolavá-
lasztás, építkezések, útfelújítások, készülődés valamilyen 
ünnepre... stb.)

Olvasóink írják – előre nem látva, hogy vajon ma-
napság mennyire működik ez a fajta véleménynyilvánítás 
(sokan az internetes felületeken kommentekben, pillanatok 
alatt reagálnak a kapott információkra), mindenképp ten-
nék felhívást a lapban arra, hogy kíváncsiak vagyunk az 
olvasóink véleményére, és azok publikálására helyet bizto-
sítunk. (Fenntartva a szerkesztőségnek azt a jogot, hogy a 
sértő – adott esetben a rágalmazás, becsületsértés határait 
súroló – avagy a magyartalan, hibás fogalmazású tartal-
mak publikálását mellőzze.)

Önkormányzati hírek 

E rovaton belül az alábbi történéseket tartom rele-
vánsnak a híradás tekintetében:
- testületi ülések (tudósítás formájában rövid és objektív 
beszámoló az adott testületi ülés olvasók életét érintő törté-
néseiről);
- önkormányzati rendeletek, szabályzatok, éves költségve-
tés bemutatása (elegendőnek tartom, ha az olvasók életét 
és döntéseit közvetlenül érintő tartalmak hír formájában, 
laikusok számára is érthető megfogalmazásban kerülnek 
megjelenésre a lapban, azzal, hogy a teljes anyag a város 
honlapján hol érhető el);

Rovatok
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- tervezett beruházásokról szóló híradások – közérthető 
módon megfogalmazva és az indokokat is bemutatva (akár 
a felelős szakembereket megszólaltatva), ismertetve továbbá 
azok célját, költségét és határidejét;
- a város vezetősége részvételével zajló találkozókról, tár-
gyalásokról szóló hírek, amennyiben ezeken az eseménye-
ken az olvasók életét közvetlenül érintő döntések születtek 
(pl. polgármesteri találkozó a MÁV-HÉV Zrt. vezérigaz-
gatójával, melyen döntés születik a szentendrei HÉV vonal 
x. évben kezdődő felújításáról);
- olyan praktikus információk, melyek a lakók közügyek-
ben való aktív részvételének lehetőségéről adnak tájékozta-
tást (pl. közmeghallgatások időpontjai, képviselők elérhető-
ségei).

A fent megjelölt témák nem szükségszerűen teljeskö-
rűek. Azok rövid bemutatásával elsősorban azt szerettem 
volna érzékeltetni, hogy érdemes megfontolni az önkor-
mányzati hírek mennyiségének – jelen állapothoz képest 
történő – szűkítésének megfontolását azon elsődleges 
szempont szerint, hogy melyek azok az információk, amik 
az olvasók életét érdemben befolyásolják (egyebekben pe-
dig utalunk a teljes anyagok linkjeire), valamint, ahol csak 
lehetséges, a szakzsargon elhagyását.

Aktuális 

E rovat célja, hogy az adott megjelenés időszakának 
a legfontosabb témáját dolgozza fel. Ez a téma lehet külö-
nösen:
- reflexió valamilyen világnapra/emléknapra/jeles napra
- országos, vagy akár globális téma helyi vonatkozású 
feldolgozása
- helyi, állandóan visszatérő kérdések (lakosságszám növe-
kedése, infrastruktúra, építkezések, óvodák, iskolák helyze-
te, strand szükségessége, várólisták kérdése az egészségügy-
ben... stb.)

A témák feldolgozásánál elsődleges szempontnak 
tartom az adott kérdés minél több szakértőjének és érin-
tettjének megszólítását, és az „audiatur et altera pars”, 
avagy „hallgattassék meg a másik fél is” elvének következe-
tes gyakorlását. 
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Amennyiben az adott lapszám egy különös jelen-
tőséggel bíró üggyel foglalkozik, úgy javaslom, hogy az 
kerüljön egyben a címlapra is. Ha azonban a kérdéses 
megjelenés hetén nem foglalkozunk ilyen súlyú üggyel, ak-
kor – tapasztalatom szerint – érdemes az adott lapszámban 
készült interjú alanyának portréját közzétenni a címlapon.

Portré/interjú 

Egy magazinnak mindig az egyik legizgalmasabb 
témája, hogy éppen kit szólaltat meg, ki az, aki őszintén és 
mélyen mesél az életéről, a munkájáról, a világnézetéről. 
A portrét egy tükörnek tartom, amelybe belenézve egy 
tisztább képet kapunk a világról, magunkról, a másság ér-
vényességéről és az empátia lényegéről. Figyelemmel arra, 
hogy a SzeVi egy lokális lap, elsősorban az itt élők meg-
szólaltatását tartom fontosnak, legyenek azok ismert, vagy 
kevésbé ismert emberek. A Nekem Szentendre c. projekt 
egyik nagy tapasztalata volt számomra, hogy mennyire 
érdekes tud lenni az itt élők számára, ha olyasvalaki éle-
téről tudhatnak meg többet, akit mindennap látnak, mert 
mondjuk minden reggel összefutnak a pékségben, vagy pél-
dául rendszeresen vásárolnak az üzletében. Hiszek abban, 
hogy ez a fajta ismertség alkalmas arra, hogy mélyítse az 
itt élők kapcsolatait, és erősítse a szociális hálót. Mindeze-
ken túl természetesen időről-időre feladata egy helyi lap-
nak megkérdezni a közismert lakóját is (művészét, politiku-
sát, sportolóját, országosan ismert és elismert szakemberét, 
de akár celebjét is), ha az aktuális munkája, közszereplése 
miatt épp az érdeklődés középpontjában áll. 

Fenti szempontokra tekintettel azt gondolom – aho-
gyan azt az „Aktuális” rovat leírásában is említettem 
–, amennyiben az adott lapszám esetében nincs akkora 
horderejű ügy, amely címlapot érdemelne, mindenképp az 
aktuális interjú alanyáról készült fotót szerepeltetném rajta.

 
Kultúra 

Szentendrét ma már nemcsak a festőművészek, ha-
nem a művészek városaként szokás meghatározni. A SzeVi 
elengedhetetlen rovata tehát e téma, ami számos műfaj 
által (interjú, riport, tudósítás, jegyzet, kritika... stb.) meg-
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ragadható, attól függően, hogy éppen mely történés (kiál-
lítás, program, könyvbemutató, színházi előadás, koncert) 
bír aktualitással. Mindemellett e rovatot színesítené, ha 
kéthetente egy-egy mozi-, vagy könyvajánló is megjelenne 
olyan szerző tollából, aki ha kell, kritikát is mer megfogal-
mazni. E műfaj kínálta szubjektív nézőpontok megjelenése 
a SzeVi-ben sokat hozzá tudna tenni a lap színességéhez, 
életteliségéhez. 

Indokoltnak tartok továbbá e rovaton belül egy ún. 
Programajánló alrovatot is fenntartani, amelyben az olva-
sók a város legfontosabb (vagy akár valamennyi) kulturális 
eseményeiről értesülhetnek. 

Szintén e rovaton belül adnék teret a Helytörté-
net-nek is. Figyelemmel kísérve a Szentendre régi képeken 
c. Facebook csoport aktivitását, azt tapasztalom, sokak 
számára izgalmas látni és megismerni a város egy-egy 
jól ismert helyének a történetét. E tekintetben azonban a 
hangsúlyt a száraz történeti leírások helyett a fotókra és az 
érdekességekre helyezném, és akár azt is el tudom képzel-
ni, hogy a magazin hátsó borítóján kerülne rendszeresen 
elhelyezésre egy-egy régi fotó, s hozzá egy 5-10 mondatos 
rövid sztori. 

Ha pedig Szentendre a művészek városa, felkérések 
és felhívások útján Szentendre és vonzáskörzetének szerzőit 
megszólítanám azzal, hogy ebben a rovatban lehetőségük 
van időről-időre megosztani egy-egy versüket, novellá-
jukat, vagy akár tárcájukat, publicisztikájukat a SzeVi 
olvasóival is.

Sorozatok 

Ennek keretében 1-2 flekkes terjedelemben egy-egy 
témára kérdeznénk rá különböző embereknél. Témajavas-
latok:
- iskolaválasztás idején megszólalnak a leendő elsős tanítók 
(kik ők, hogyan dolgoznak, mi a hitvallásuk a munkájuk-
ban);
- körkérdés a velünk élő külföldiek felé – kik ők, miért épp 
itt telepedtek le, mit szeretnek és mit nem ebben a város-
ban;
- „Mit jelent számodra szentendreinek lenni?” – kérdés az 
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utca embere felé;
- egyházi ünnepek idején feltenni a kérdést a különböző 
egyházak helyi lelkészei, papjai számára, hogy számukra 
mit jelent az adott ünnep, s hogyan ünnepelnek;
- körkép a Szentendrei Piac árusairól – kik is ők? mi az 
árujuk? miért épp az? mivel járulnak hozzá a fenntartható, 
környezetbarát és egészségtudatos élethez?
- szentendrei vendéglősöket kérünk fel, hogy – fotót mellé-
kelve – írják meg az olvasóknak egy kedvenc receptjüket.

Praktikus információk 

 Hivatali/egyházi/oktatási intézményi/szolgáltatói 
hírek/közlemények, (apró)hirdetések, sporthírek, spor-
teredmények, születések, házasságkötések, halálozások

A „Tartalmi koncepció” kibontásánál már feltett 
kérdés most is indokolt: „Mitől lesz érdekes a XXI. század-
ban egy print helyi lap?”, ha annak formai megjelenését 
vizsgáljuk. 

E témakör teljeskörű szakmai kibontása kizárólag 
megfelelő képzettség birtokában lehetséges, ráadásul a 
formai koncepció sok esetben szubjektív ítéleteken alapul. 
Jelen kérdéskörben én is a saját, szubjektív meglátásaimra 
támaszkodom, így mint a hazai piacon fellelhető lapokat 
ismerő, illetve néhány külföldi lapot figyelemmel kísérő 
felhasználó, az alábbi szempontokat tartom fontosnak 
érvényesülni. 

Jelentsen jó élményt a lap kézbevétele. Értem ez alatt 
annak látványát, de akár a tapintását is. A mai felgyorsult 
világban, ahol az egyének pillanatok alatt (szinte tudatta-
lanul) hoznak meg döntéseket arról, hogy mi felé fordítják 
a figyelmüket, érdemes lépést tartani a vizuális trendekkel, 
ami jelen esetben jelenti a grafikát, a fotók és a papírlap 
minőségét. (Ez utóbbi esetében megjegyzem, hogy érde-
mes fontolóra venni a legkörnyezetbarátabb papír alkalma-
zásának a lehetőségét is.) 

Fontos szempont továbbá a lap áttekinthetősége és 
olvashatósága is, melyek közül az előbbi a tördelő szakér-

Formai koncepció 
(lay-out)
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telmén múlik, míg az utóbbi a használt betűtípus méretén 
és modern jellegén is. 

Fenti felvetések kapcsán tehát kulcskérdés a grafi-
kussal és a tördelővel való együttműködés, a közös ízlés és 
a közös gondolkodás kialakítása. Ízlésem szerint a jelenleg 
alkalmazott grafikus, Krizbai Gergely munkái tetszetősek 
és egyben megfelelnek a kor követelményeinek is.

Ami hiányosságot tapasztalok a jelenlegi lap formá-
jában az a fotók minősége, valamint az az érzet, mintha 
túl sok nyomdafesték kerülne felhasználásra egy-egy pél-
dányra. Ez utóbbi nem tudom, mennyiben múlik a papír-
lap minőségén is, mindenesetre, ezeket a kérdéseket, mint 
főszerkesztő elsők között tisztáznám és keresnék azokra egy 
esztétikusabb megoldást. 

Amint pedig az előző pontokban már utaltam rá, 
a SzeVi borítójára minden lapszám esetén egyetlen fotót 
képzelnék el, amely vagy az aktuális ügyről írt anyaghoz 
kötődik, vagy az aktuális interjúalanyról készült. A hátlap 
tekintetében is tettem egy javaslatot, mert izgalmas – és az 
általam kedvelt minimalista irányzatot követő – megoldás-
nak látom azt, ha ott csupán egy fotó szerepel egy rövid 
szöveggel. Ez lehet akár a Helytörténet rovat témájának 
megfelelő szentendrei régi kép, de akár – egy másik kon-
cepcióban - egy gyerekrajz is a városról. Ez utóbbi, hátol-
dalt érintő ötletet persze abban az esetben lesz érdemes 
követni, ha a SzeVi formáját – különös tekintettel a felhasz-
nált papír minőségére – tekintve képes lesz magazinosabb 
jelleget ölteni. 

Végezetül fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy fenti 
kérdésekben a mai trendek melletti elköteleződéssel ugyan, 
de teljes nyitottsággal állok a szakemberekkel való együtt-
működés elé.  

A lap működésének üzleti alapja két lábon áll: az 
önkormányzati támogatáson, valamint a reklámfinanszí-
rozáson. E körben is hangsúlyozva azt, hogy e téma teljes-
körű kibontása is csak a megfelelő képzettség és tapasztalat 
birtokában lehetséges, a reklámfinanszírozást az alábbi 
szempontok mentén javaslom felülvizsgálni:

Üzleti modell
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A reklámérték meghatározásának alapja a transz-
parencia legyen. Másképpen szólva, a hirdetésekért kért 
ellenértékek pontos számításokon alapuljanak, figyelembe 
véve a lap példányszámának fogyását, valamint az online 
felületeinek látogatottságát. 

A hirdetési rendszer működése épüljön a helyi 
vállalkozásokra, melyek hirdetési kedvét a lap olvasottsá-
gának pontos számadatain túl, az apróhirdetésen kívüli új 
hirdetési formák (tipikusan fizetett PR cikkek, vagy akár 
natív tartalmak), valamint számukra kínált kedvezményes 
csomagajánlatok is ösztönözhetik. 

A hirdetési bevételek további alapját pedig a születé-
si, házasságkötési és a halálozási hírek jelenthetnék. Jelen 
pillanatban kifejezetten ezen információknak nem biztosít 
teret egyetlen média felület sem, ugyanakkor egy kisváros-
ban, ahol a lokálpatriotizmus erősen él és a lakói számos 
szálon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, indokolt lehet e 
feladatnak a városi lap általi felvállalása. 

Végezetül e témakörben javaslom felvetni a helyi te-
levízióval és rádióval való kapcsolatfelvételt, és egy koráb-
binál szorosabb együttműködés kialakítását, amely mind-
három fél előnyére szolgálhat. Egy ilyen együttműködés 
ugyanis nemcsak a tartalomszolgáltatásban való egyezteté-
sekre, avagy a folyamatos információcserére és a kölcsönös 
segítségnyújtásra terjedhet ki, hanem az ún. keresztpromó-
cióra is, mely praktikusan szólva ingyen reklámot jelentene 
valamennyi fél számára. 
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Tisztelt Olvasó!

Nagy szeretettel és egyben izgalommal teli várako-
zással köszöntöm Önt, aki most találkozik először a megú-
jult Szentendre és Vidékével. 

Szeretettel, mert szívünket-lelkünket beleadva 
dolgoztunk, míg a lap új koncepcióját kidolgoztuk és ezt 
az első számot elkészítettük. Továbbá izgalommal, mert 
minden egyes hasáb abban a szellemben formálódott, hogy 
Önnek szóljon, és most képzeletben azzal a feszültséggel 
figyelem Önt, ahogyan végiglapozza az újságot, mint a 
gyerekemet karácsonykor az ajándékbontás pillanatában – 
Vajon tetszeni fog, amivel készültünk?

A lap fenntartója úgy döntött, a SzeVi megérett arra, 
hogy mind tartalmában, mind koncepciójában megújul-
jon. Mint korábbi olvasó, további magyarázatok nélkül is 
értettem, mi áll e döntés mögött, s mint későbbi pályázó 
óriási lelkesedéssel ragadtam klaviatúrát, hogy magam is 
szavakba önthessem az ötleteimet. Az ideák találkoztak, s 
nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy ma én köszönthe-
tem Önt. 

Amit most a kezében tart egy új lap, melynek az 
ars poeticája egyben a mottója is lett: A közösség hangja. 
Ugyanis a SzeVi mostantól nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy elsősorban a város polgárairól és mindennapjairól 
is szóljon – színes és élettel teli módon. Arra törekszünk, 
hogy újságunk közéleti és kulturális témái között egyen-
súlyt teremtsünk, és közben arra invitáljuk Önt, hogy 
váljon részesévé a munkánknak azzal, hogy időről-időre 
olvasói levél formájában hangot ad véleményének, vagy 
akár azzal, hogy klubtagsági rendszerünkhöz (ld. x. oldal) 
csatlakozva személyesen vesz részt a SzeVi által szervezett 
fórumokon, amely alkalmakkor Ön is szerkesztőjévé válhat 
a lapnak.  

Mielőbbi találkozásunkig pedig kérem, fogadja olyan 
szeretettel ezt a lapszámot, amilyen szeretettel mi készítet-
tük! 

A SzeVi valamennyi munkatársa nevében,
tisztelettel:

Gálfi Sarolta
főszerkesztő

FŐSZERKESZTŐI 
BEKÖSZÖNTŐ
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SZAKMAI 
PORTFÓLIÓ
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www.azember.hu - az általam, 2016. június elején alapított 
blog. A blog interjúit én készítettem, megtalálhatóak raj-
ta továbbá az „Így írunk mi” menüpontban további írások 
tőlem, avagy más szerzőktől, de az én szerkesztésemben.

Korlátok a korlátlan net világában

Bizarr érzelmi végleteket éltem át hétfőn 19 és 22 
óra között. Az egész egy szülői esttel kezdődött, amelynek 
napirenden kívüli visszatérő témája a telefonhasználat. A 
szabály az, hogy bár a gyerekek bevihetik a suliba a tele-
font – pláne amiatt, mert a lakóhelyünk és az iskola között 
a tanulók döntő többsége volánbusszal ingázik –, de tanítá-
si időben a készülékeket kikapcsolva kell(ene) tartaniuk. A 
probléma elsősorban az „ene”-vel van…

Így aztán felmerültek olyan javaslatok, hogy sug-
árzásmérő készülékkel mutassuk meg gyermekeinknek a 
veszélyt, amelynek a bekapcsolt állapot miatt nap mint nap 
ki vannak téve, illetve az is, hogy iskolába kizárólag „buta” 
telefonnal lehessen járni. Érzelmi reakcióm végletessége 
röviden abban az érvben csúcsosodott ki, hogy nem bú-
jhatunk el a XXI. század elől. Ráadásul ezer dolog vesz 
bennünket körül, amelyekről kellő információ és tudás 
hiányában talán életünk végéig sem fogjuk megtudni, hogy 
ártott-e nekünk. Mennyi hormont iszunk a csapvízzel? 
Valóban rákot okoz a műfüves focipályák granulátuma? 
A BPA-mentes kulacs is káros? Melyik az a következő 
gyógyszer, amit ma még beszedünk, de holnap már nem 
kapható, mert kiderül, hónapok óta szennyezett állapotban 
volt forgalomban? Honnan tudhatjuk, hogy melyik hír a 
konteó, és melyik az igazság?

Másrészt, mi is lehet az én hiteles érvem a „buta” 
telefon mellett, ha én magam is okostelefonnal élek. (Di-
rekt nem azt írtam, hogy „okostelefont használok”, mert a 

http://azember.hu/
korlatok-a-korlat-
lan-net-vilagaban
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valóságot ezerszer jobban kifejezi az, hogy „élek”, és ezt a 
gyerekem elől, ha akarnám sem tudnám titkolni.)
Nagyjából ezeket a kérdéseket vittem magammal a 
Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) c. filmre, 
ami alapvetően a mai kamaszok mindennapjainak a 
valóságáról mutat egy – a nézők, de legfőképp szülők 
számára – meglehetősen ijesztő képet. A moziból kilépve 
azt mondtam, kiveszem a majdnem tizenkét éves gyerekem 
kezéből az okostelefont, és teljes kütyütilalmat vezetek be 
otthon.

Később, amikor lefekvés előtt olvasni próbáltam, 
egyszerűen nem hagytak nyugodni az elmúlt órák kérdé-
sei. Válaszokat akartam, így aztán fogtam egy ceruzát, és 
papírra vetettem az okostelefonom pro és kontra listáját. 
Az eredményem pedig az lett, hogy bár a nap 24 órájában 
elérhető lettem, és minden egyes pittyegés feszültségfor-
rás is egyben, de a készülékkel együtt gazdagodtam egy 
fényképezőgéppel, diktafonnal, GPS-szel, szótárral és 
például a Netflix-szel is.

Számvetésem eredményeként ki mertem jelenteni, 
hogy az okostelefon nem a Sátán találmánya, és a bo-
szorkányégetést a vád elejtése után egyből le is fújtam. 
Ugyanis ahogyan a világon semmire, úgy a technika fe-
jlődésére sem jelenthetünk ki kategorikusan olyasmit, hogy 
az fehér, vagy fekete. És be kellett látnom, hogy egyáltalán 
nem hiszek az aszketizmusban. Az aszketizmus – úgy mint 
a cölibátus, a zsákfaluba költözés, de akár egy-egy diéta 
is – mindig a könnyebbik út. Könnyebb azt mondani, hogy 
ez a világ a velejéig romlott, ezért aztán homokba dugom 
a fejem, és kivonulok belőle, hiszen akkor nincs kísértés. 
Nincs kihívás, nincs feladat és nincs önismeret sem. Ug-
yanis azt, hogy kik vagyunk, nem a szavaink, a hitünk 
vagy az elméleteink határozzák meg, hanem a döntéseink 
és a cselekedeteink. Jelen esetben pedig az, hogy képes 
vagyok-e tudatosan élni a XXI. század egyik ajándékával, 
az okostelefonnal.

Ami pedig a gyerekemet illeti, a kulcs nálam, 
szülőnél van. A dolgom pedig nem az, hogy a sugárzástól, 
az online bullyingtól, a figyelemvesztéstől… stb. való 
félelmeim miatt megvonjam tőle az okostelefont, hanem 
az, hogy megmutassam neki, hogyan lehet azt tudatosan 
és jó célokra használni. Ehhez pedig a nulladik lépés nem 
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más, mint a példamutatás. Mert milyen alapon mondhat-
nám azt, hogy „Kisfiam, többé meg ne lássak a kezedben 
mobilt!”, ha az az enyémből sem esik ki? Ezt akkor tar-
tanám fairnek, ha én magam is így tennék, és minimum 
lecserélném az iPhone-omat egy nyomógombos készülékre. 
Ehelyett én abban látom a feladatot, hogy a saját minden-
napjaim példájával – akár szavak nélkül! – megmutassam 
neki, hogyan lehet egyensúlyt találni az életre, az emberi 
kapcsolatokra, a természetre, a mozgásra, valamint a kü-
tyükre szánt idő és energiák között.

A hétfői mozifilm fejbevágott. Azt éreztem, hogy 
helyzet van, és a családomban még most (talán időben) 
kell megszabnunk a kütyük és a korlátlan net nyújtotta 
lehetőségek használatának határait. De míg cikáztak a 
gondolataim, egyszer csak az fogalmazódott meg bennem, 
hogy ugyan fájdalmas a teljes tilalom, de nem jelenti a 
megoldást, hiszen ezáltal csupán annyi történne, hogy 
mentesíteném magam a nap mint nap, sőt, óráról órára 
hozandó olyan döntések alól, mint pl.  „Javamat szolgál-
ja-e, ha most felmegyek a netre, vagy már csak az időt 
akarom elütni?”… Sokkal nehezebb ugyanis beleállni a 
helyzetekbe, és minden egyes esetben megvizsgálni az 
élet által elénk dobott kihívásokat, majd döntést hozni. 
Hiszen ebben akár el is bukhatunk, sőt, biztosan van, hogy 
elbukunk. De aztán olyan is van, hogy nem. Mégis, akár 
sikert, akár kudarcot élünk át, az mind egyfelé vezet – a 
saját erőnk megtapasztalásához, és ahhoz a tudathoz, hogy 
életünknek nem elszenvedői, hanem alakítói vagyunk. Azt 
gondolom, ez az az erő, aminek megtapasztalása felé kell, 
hogy haladjunk, és ez az az erő, aminek megtapasztalása 
felé – akár szóval, de leginkább példamutatással – kell, 
hogy tereljük a gyerekeinket is. Ezen az úton az okostelefo-
nok nem az ellenségeink, csupán próbatételek, melyeket ha 
kiállunk és józan döntéseket hozunk, akár még a barátain-
kká is válhatnak.

gálfisaci

Forrás: http://azember.hu/korlatok-a-korlatlan-net-vilaga-
ban
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http://azember.hu/
kepeslapnyi-titok-
a-kiallitas-margojara

Képeslapnyi titok – a kiállítás margójára

Úgy döntöttünk ugyanis, hogy a tavaly év végén 
indult Képeslapnyi titok projektünk indulásának megadjuk 
a módját. Mindez Somody Bea, a szentendrei Art6 Szalon 
tulajdonosának az ötlete volt – kérjünk fel helyi művésze-
ket arra, hogy a titok témájában alkossanak nekünk egy 
kisebb grafikát, festményt. Megtisztelő módon a legtöbben 
azonnal igent mondtak, és január óta szépen szállingóz-
tak is a képek a szalonba. Mi pedig gyűjtöttük őket, majd 
kitűztük a kiállítás dátumát február 8-ára. Tegnapelőtt 
tizennégy alkotótól tizennyolc képet állítottunk ki, és a tár-
latot az eddig beérkezett közel húsz darab képeslap bemu-
tatása koronázza meg.

Egész délután dolgozunk a tér kialakításán, és a 
képek elhelyezésén, amiért hálás köszönet jár a férjemnek 
és a fiamnak is. Épp csak haza tudok ugrani átöltözni és 
sminkelni, 18 órára sietek vissza. Készítek pár fotót, mikor 
a kirakaton túlról érdeklődő tekintetekkel találkozom. In-
tegetek, hogy jöjjenek be, ők pedig, hogy nem tudnak, épp 
kutyát sétáltatnak. Ezért aztán kimegyek és mesélek nekik 
a munkánkról. Egyszer csak Benkovits György, vízfestő, 
a város egyik legrégebbi dalmát családjának leszármaz-
ottja lép közénk, és kérdezi ő is, mi készül itt, hiszen pár 
órája még ruhákat árultunk a kirakatban, most meg ott 
egy efZámbó kép… Neki is elmesélem a Képeslapnyi titok 
történetét és beinvitálom, nézzen szét. Azt mondja, felhívja 
Öcsit, ha ő is lejön, bejön és megvárja. Öcsi azt mondja, 
lejön, úgyhogy abban a szerencsében részesülök, hogy 
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olyasvalaki mesél nekem Szentendréről, aki az itt élő val-
amennyi fű, fa, virág, utca, ház és ember történetét ismeri.

Bevallom egy órával a kezdés előtt rám tör valamiféle 
félelem – mi van, ha nem hirdettük eléggé ezt az eseményt 
és végül csak ennyien leszünk? Bea persze kapásból lecsap-
ja a magas labdát azzal, hogy van itt pár orosz pezsgő, 
szépen megisszuk hárman a Franciskával (a Képeslapnyi 
titok másik gazdájával), majd hivatalosan is közreadjuk, a 
kiállítást megnyitottuk. Ezzel aztán nem tudok vitatkozni, 
de ahogy belenyugszom Bea sziporkázó „B” tervébe, a 
vendégek egyszer csak elkezdenek csordogálni.

Pontosan 19-kor kezdünk, mert szakértő pszicholó-
gusunk Szakács Adrienn még egy bálba is hivatalos, így 
az egybegyűltek köszöntését követően Bea át is adja neki 
a szót. Adrienn röviden, de érdekfeszítő módon mesél 
nekünk a titok természetéről, arról az alapvető emberi vá-
gyról, hogy titkainkat megoszthassuk egymással. Ugyanak-
kor óva is int bennünket, mondván, míg más megoszt 
velünk egy titkot, és ezáltal egy tehertől könnyebbül meg, 
mi könnyen átvehetjük azt. Azt javasolja, legyünk éberek, 
és ne vállaljunk olyan terhet, ami nem hozzánk tartozik. 
Neki is meg kellett ezt tanulnia a praxisa folyamán, és 
most nekünk is tudatosnak kell lennünk – akár egy barát 
osztja meg velünk a titkát, akár egy ismeretlen [egy képe-
slapon…], azt ne vigyük a szükségesnél tovább magunkkal.

A kiállított képek izgalmasak. Perceken keresztül el 
lehet időzni egy-egy előtt, és meditálni a „titok” miben-
létén, és úgy tűnik, a művészeket pedig a képeslapok ejtik 
rabul, egymásnak kézről-kézre adva olvassák a beérkezett 
vallomásokat. efZámbó István épp lefotóz egyet, és azt 
mondja, fantasztikus, hogy megvalósítottuk itthon is ezt 
az ötletet. (Az elismeréstől úgy érzem, ez az egész máris 
megérte a sok-sok fáradtságot.)

Csodás emberek gyűltek össze! Jöttek az ol-
vasóklubunkból, aztán meglepett a gyerekem osz-
tálytársának az anyukája is, aki a másfél éves kistesóval 
sétált el idáig a sötétben. Fél füllel is hallani, hogy vannak 
kedvenc képek, sőt, valaki odasúgja nekem a kérdést, vajon 
Kozári Kata mennyiért adná el a képét. Nem vagyok rest, 
Katához fordulok, akit láthatóan váratlanul ér a vételi aján-
lat, de mindennél jobban örül a dicséretnek, mint az „üzleti 
lehetőségnek”.
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22 órára már csak öten vagyunk. Iszogatjuk az orosz 
pezsgőt, és megállapítjuk, jó lenne minél gyakrabban 
összejönnünk, és szólni másoknak, hogy „gyertek ti is, és 
beszélgessetek velünk, meséljetek magatokról, a világot-
okról, vagy akár a titkaitokról, hogy mindig emlékezzünk 
rá – nem vagyunk egyedül”.

A Képeslapnyi titok kiállítás megtekinthető február 
22-ig Szentendrén az Alkotmány utca 3. szám alatti Art6 
Szalonban, nyitvatartási időben.

Az alkotók:
Bihon Győző , efZámbó István, Farkas Dani, Fodor Ákos 
(grafikus), Görög László, Gregor Judit, Gulyás Andrea, 
Kántor Ági, Kozári Kata, Piszkátor Ildikó, Rákosy Anikó, 
Simon Edina, Somody Panni, Verebélyi Dia
 
gálfisaci

Forrás: http://azember.hu/kepeslapnyi-titok-a-kialli-
tas-margojara



34

http://azember.hu/
inokentie-lukin

Inokentie Lukin

Hétéves voltam, amikor a nagymamám elvitt egy 
szentmisére, amit a falunk papja, a felesége halála után 
szerzetesnek állt Bartolomio tartott. Nem tudtam róla 
levenni a szemem, lenyűgözött a fehér szakálla, a fekete ru-
hája, és a mise végén kijelentettem, ha felnőtt leszek, olyan 
szeretnék lenni, mint ő. Mire a mamám, „Megőrültél, hisz 
ez egy szerzetes?!”…

Mindezt aztán el is felejtettem, és csak tizenhat évvel 
később, Magyarországra érkezésem előtt pár nappal emlé-
keztetett rá.

Temesváron születtem, a Bánságban nőttem fel, a 
szüleim nyolcéves koromban váltak el és hagytak a nagy-
mamámra és a dédszüleimre. Érettségi után nem tudtam 
hogyan tovább, ezért úgy döntöttem, meglátogatom anyá-
mat Spanyolországban. Pár hónapig vele éltem, és mikor 
hazamentem eldöntöttem, munkát keresek magamnak. 
Egy barátom apja egy bio-, szépségápolási termékeket és 
vitaminokat forgalmazó cégnek dolgozott, és mivel tudta, 
hogy megszállottja vagyok a divatnak és a szépségnek, azt 
mondta, ha elvégzek egy sminkes tanfolyamot, dolgozhat-
nék akár ennek a márkának is. Tetszett az ötlet, elvégeztem 
a szükséges kurzusokat, és make-up artist lettem. Mivel 
a téli időszakban kevesebb munkám volt, visszamentem 
Spanyolországba és ott vállaltam munkákat.

November elején történt, hogy épp egy sminket 
készítettem, amikor egy hang megszólalt bennem és azt 
mondta, „Menj kolostorba!”. 
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Kezemben a szemceruzával meg is álltam egy pilla-
natra, nem értettem, mi ez, s hogy mit is keresnék én egy 
kolostorban. Az oké, hogy vallásos vagyok, járok misékre és 
hiszek Istenben, aki hitem szerint mindenben és minden-
kiben ott él, de nem igazán elhivatott módon. Időközben 
apám hívott, hogy nagymamám stroke-ot kapott, mire 
egyből hazautaztam, hogy én ápolhassam és gondoskod-
jak róla. Teljesen magatehetetlenné vált, nyolc hónapon 
keresztül láttam el, fürdettem, pelenkáztam, miközben a 
hang, amely a kolostorba küld nem akart szűnni. Felkeres-
tem a papunkat, hogy elmondjam neki, attól félek megő-
rülök, mert állandóan csak ezt hallom, mire ő, hogy már 
várta a napot, mikor jövök, mert ő már rég tudta, hogy egy 
nap szerzetes leszek.

Ő küldött el engem Szentendrére, a Budai Szerb Or-
todox Egyházmegye püspökéhez, aki egyébként a temes-
vári egyházmegye adminisztrátora is egyben. Nyolc éve 
annak, hogy ideérkeztem. Beszéltem a püspökkel, mindent 
őszintén elmeséltem neki magamról, azt is, hogy tulajdon-
képpen fogalmam sincs, miért vagyok itt, csak követek egy 
hangot. Másfél éven keresztül mint novícius teljesítettem 
szolgálatot, vagyis készültem fel a szerzetességre, amellyel 
együtt kaptam az Inokentie, „ártatlan” nevet is.
Mikor megérkeztem, egy hónapon át csak sírtam.
Nagyon nehéz volt! Senkit sem ismertem, mindenki távol-
ságot tartott és figyelt. Rengeteget imádkoztam és azt mon-
dogattam magamnak, „Nyugi, minden rendben lesz!” Egy 
szót sem beszéltem magyarul, egy-két köszönést tudtam, 
mire aztán sokan megörültek és elkezdtek hozzám ma-
gyarul csacsogni, amiből persze semmit nem értettem, és 
mikor hazamentem emiatt is csak bőgtem. (Nem mertem 
szólni, hogy nem értem, mert attól féltem azt mondják, mi-
nek jön ez ide, ha a nyelvünket sem beszéli.) Elmentem a 
helyi nyelviskolába, kértem egy magyar tanárt – és bár én 
beszélek románul, szerbül, oroszul, angolul és spanyolul –, 
csak egy olaszul beszélőt tudtak adni. Végül a legtöbbet a 
sarki CBA-ban tanultam – ahová naponta járok – illetve a 
szomszédos üzletek tulajdonosaitól, eladóitól és a varrónő-
től, aki azóta is kijavít, ha valamit nem helyesen mondok.

Szerzetesnek lenni gyönyörű dolog! Ennyi év táv-
latából ma már azt érzem, Isten – de aki akarja hívhatja 
sorsnak vagy karmának is – ezzel a hívásával egyben a 
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nagymamám halála utáni időkre is fel akart engem készíte-
ni. Imádtam őt, mondhatni szerelmesek voltunk egymásba, 
de mikor meghalt, már nem voltam egyedül, mellettem 
volt a püspök, aki valódi vigaszt tudott nyújtani nekem a 
veszteségben.

Hiszem azt, hogy az életben nincsenek véletlenek – a 
szél sem csak azért fúj, hogy fújjon és az eső sem csak azért 
esik, hogy essen. Velem sem történt semmi céltalanul, és 
legyen az jó, vagy rossz dolog, formált rajtam. Ezért is ju-
tottam arra a felismerésre, hogy nem érdemes félelmekkel 
élni. Legalábbis meg kell próbálni. Ami számomra bevált, 
hogy először a kisebb félelmeimmel számolok le. Például 
világéletemben féltem a bohócoktól. Aztán egy nap egy 
turkálóban elém került egy bohóc porcelán fejjel és vég-
tagokkal. Borzasztóan feszült lettem, mire a barátom, aki 
elkísért azt mondta, oké, ezt most megveszed és vele fogsz 
aludni… Ma már három van az ágyamban, Marco, Darco 
és Nemanja – mondhatni ők az én gyerekeim.

Megéri bátornak lenni! Ami nemcsak a félelmek-
kel való szembenézést jelenti, hanem azt is, hogy nem 
teremtek magam körül tabukat, és hogy amit gondolok, 
kimondom. Tudom, hogy sokan csodabogárnak tartanak. 
Egy szerzetes fekete reverendában, aki valaha sminkes volt, 
aki ma is imádja a divatot, rendszeresen kávézik a sarki 
kávézóban és rajong a Netflixért. Pedig valahol mindenki 
egyedi, megismételhetetlen és csodabogár, ahogyan az 
ujjlenyomataink is. Őszintén szólva én kifejezetten utálom 
az egyforma dolgokat, de szerintem Isten is, különben nem 
teremtett volna minden embert egyedinek. És emiatt nem 
is érdekel, kinek mi a véleménye rólam,
megengedem, hogy bárki boldog legyen attól, ha nem 
kedvel. 

A boldogságáért mindenki maga felelős. Istennek 
egyáltalán nem szándéka, hogy a teremtményei boldogta-
lanul éljék a földi életüket, de ezért nekünk kell tennünk. 
Tévedés azt hinni, hogy egy nap a postás majd hoz egy 
csomagot, amit Isten adott fel, és abban megtaláljuk a bol-
dogságunk kulcsát. Minden a mi szabad akaratunkon mú-
lik, amit tőle kaptunk, és szabadok vagyunk megkeresni, 
megtalálni és cselekedni azt, ami boldoggá tesz bennünket.

Az első lépés mindehhez pedig nem más, mint meg-
állni a tükör előtt meztelenül, belenézni és elkezdeni szeret-
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ni és tisztelni magunkat. Azt gondolom, egyetlen igazi bűn 
létezik, mégpedig nem boldognak lenni. A boldogtalanság 
állapota maga a pokol, ami pedig kiszakíthat ebből az a 
cselekvés – kihívásokat állítani magunk elé és tenni értük.
Szeretem Magyarországot, de még jobban Andalúziát. S 
hogy miért? Mert itt ha este hét után kimegyek az utcára, 
nem látok embereket. Miért nem maradnak kint később 
is? Miért nem viszik ki a székeiket a házaik elé és beszélget-
nek? Muszáj lenne az energiáinkat cserélgetni – a rosszat 
a jóval és fordítva, mert az élet erről szól, a kapcsolódások 
töltik meg valódi tartalommal a napjainkat.

Mi most itt ülünk és beszélgetünk. Te kérdezel, én 
válaszolok és nevetünk, mert mondok sok őrültséget is. Ez 
a mennyország, és így leszünk majd egy nap a mennyben 
is.

Szeretem a körülöttem élő embereket boldognak 
látni, és azt gondolom, szerzetesi elhívásomnak teszek 
eleget, ha mindehhez egy kicsit én is hozzájárulok. Akár 
azzal, mert mondtam valamit, amin elmosolyodtak, akár 
azért, mert a társaságomban szabadnak érezték magukat 
és megnyíltak. S persze ez utóbbi azért lehetséges, mert én 
magam is nyitott vagyok feléjük. Talán egy szerzeteshez 
képest túlzottan is…

Fotó és szöveg: gálfisaci
Forrás: http://azember.hu/inokentie-lukin
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https://nekemszentendre.hu/category/vallomasok/ - a 
Nekem Szentendre c. projekt valamennyi „vallomását” én 
készítettem interjúk útján

https://ne-
kemszentendre.
hu/2019/04/18/
voros-marcell-gazda-
bolt-szentendre-uzlet-
vezeto/

Vörös Marcell (Gazdabolt Szentendre, üzletvezető)

Imádtam Szentendrén gyerek lenni! De nem vol-
tunk jó gyerekek… Ha valami történt az iskolában – vagy 
a környékén – amögött biztosan a Vörös ikrek, a Hajdú 
és a Drobilisch álltak. S persze nem úgy voltunk rosszak, 
hogy bárkit bántottunk volna, egyszerűen mi nem tudtunk 
az órákon figyelni, ha pedig emiatt kiküldtek, a Barcsay 
kapuján túli cseresznyefákig meg sem álltunk… Az iskolai 
„suli bulik”-ból rendszerint ki voltunk tiltva. Emlékszem, 
egyszer amikor épp nem, színes hajsprayvel befújt hajjal 
érkeztünk. Már ennek sem igazán örültek a tanárok, de 
amikor észrevették a vécé előtt kígyózó sort, s azt, hogy mi 
200 forintért másoknak is vállalunk hajfestést, már nem 
nézték tétlenül. De hiába tiltották meg a részvételünket, 
olyankor mi házibulit rendeztünk, és többen jöttek hoz-
zánk, mint a suliba. 

Számtalan tantestületi ülésnek szolgáltunk napiren-
di ponttal, s mind a mai napig előfordul, ha egy-egy régi 
tanárunk betéved az üzletbe és megismer, a fejéhez kap… 
Ugyanakkor épp nemrég vallotta be nekem az egyikük, 
hogy nem voltunk mi a szó valódi értelmében rosszak, 
csupán elevenek, ami pedig kell az életrevalósághoz. Sze-
rencsére a mi gyerekkorunkban még nem volt természetes, 
hogy mindenki kezében mobil legyen, így aztán mi nem 
hívtuk egymást, hanem reggelente átmentünk a másikhoz. 
Volt, hogy anyukám ébresztett bennünket, hogy megjöt-
tek a haverok, de volt, hogy mi ébresztettük a haverokat. 
És aztán útra keltünk. Úgy ismertük Szentendrét, mint a 
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tenyerünket. Gyakran előfordult, hogy Izbégen levettük a 
cipőinket és a patakban végig mezítláb a Dunáig sétáltunk. 
Itt csókolóztam életemben először. Az volt a megállapodás, 
hogy egy kacsázás arcra puszi, kettő szájra puszi, három 
pedig csók – vagyis kacsázásért cserébe a mai Kacsakő 
helyén csókot kaptam. 

De rengeteget jártunk a Kőhegyre is, mivel a nagy-
szüleim a Katona József  utca utolsó házainak egyikében 
laktak – húsvétkor például az volt a szokás, hogy kime-
gyünk a rétre tojást keresni. Évek kellettek, mire rájöttünk, 
a csokitojásokat nem a nyuszi hagyta ott nekünk, hanem a 
papa kezéből potyogtak ki, míg mi keresgéltünk. Amikor 
a szüleink elváltak, mi anyuval Pócsmegyerre költöztünk. 
Akkor már tíz-tizenketten alkottunk egy bandát, akikkel 
nyaranta sátorozni jártunk. Egyik alkalommal anyu ki-
sétált, hogy megkeressen bennünket, de mi épp a Duna 
közepén úsztunk – a Pócsmegyeri révtől lefelé a sátraink 
irányába. Amikor észrevettük, kiabáltunk neki, ő meg csak 
nézett bennünket elkerekedett szemmel, s mikor magához 
tért, káromkodva kiabálta, hogy nem vagyunk normálisak, 
azonnal jöjjünk kifelé a folyóból. 

Nagypapám asztalos műhelyében szerettem bele az 
asztalos szakmába, és döntöttem el, hogy a gödi Piarista 
Szakiskolába jelentkezem. Jó pár évet dolgoztam is ebben a 
szakmában, de a válság közbeszólt, és elszegődtem a nagy-
mamám Ady Endre úti gazdaboltjába. Akkoriban igaz volt 
a mondás az üzletre, hogy ott a szartól a rakétáig mindent 
lehetett kapni. A mamának, ha valami megtetszett, meg-
vette, és amire én szörnyülködve mondtam, hogy „elad-
hatatlan kacat”, a mama korosztálya még a polcokra való 
kipakolásuk előtt elkapkodta. Rengeteget köszönhetek neki, 
hiszen harminchárom év tapasztalatát adta át nekem. Min-
denféle árut kipróbált – egyik évben festéket, a másikban 
mosogatószert, a harmadikban a százas boltok kínálatát, s 
én már azt vettem át, amiről tudtuk, hogy megy. Amikor 
átköltöztünk a Dózsa György út melletti üzletbe egy ideig 
meg is tartottam mindent, de idővel észre kellett vennem 
az igények változását, s ahhoz alkalmazkodtam. Ha valamit 
öten kerestek, beszereztem, ha viszont valami egy hónapon 
keresztül nem pörgött ki, elhagytam.
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A tavaly év végi költözésünk a Kossuth Lajos utcára 
ismét rákényszerített a profilunk újragondolására, ismét 
sok mindent kisöpörtem az árukészletből, s három jól 
meghatározható részleget alakítottunk ki: a háztartási-, a 
barkács-, valamint a gazdákat kiszolgáló részlegeket. Egy 
másik fontos újítás pedig a környezettudatosság felé fordu-
lásunk, ami egyrészt jelenti a megszabadulást az eldobható 
poharaktól és nejlonszatyroktól, másrészt a növényvédelem 
terén a biotermékek vonalának a megerősítését. Rend-
szerint reggel 7-kor jövök el otthonról és 17-ig a boltban 
vagyok. Gyakran előfordul, ha nem találnak bent – mert 
épp áruért mentem, vagy a vállalkozás egyéb ügyeit inté-
zem –, hogy inkább később jönnek vissza. És vicces, mert 
az is előfordul, hogy csak 10 méter locsolótömlő miatt, 
hiszen azzal az ottlévők is ki tudták volna szolgálni. Ez va-
lószínűleg azért van, mert én magam is szeretek emberek 
közt lenni, figyelni rájuk és ha úgy adódik, meghallgatni 
a történeteiket. Van igazság abban a mondásban, hogy 
okos ember a más, a buta pedig a saját kárán tanul – sze-
retem meghallgatni a jót is, a rosszat is, amikből aztán le 
tudom szűrni a saját életemre is érvényes tanulságokat. És 
valahogy a természetemből is az fakad, hogy nem igazán 
tudok mások felett ítélkezni. Apu szokta mondani, hogy 
az éremnek mindig két oldala van, és én is igyekszem nem 
teremteni előítéleteket. Természetesen előfordul, hogy 
egy hozzánk betérő vevőre mondhatnám azt, hogy ezért, 
vagy azért undok volt, de nem teszem, mert mindig arra 
gondolok, mi van akkor, ha épp rossz napja van, és össze-
törték az autóját, vagy válik, vagy leégett a háza… stb. és 
egyszerűen nem tud kedves lenni. Hozzánk viszont bejött, 
és épp én álltam előtte… Van ilyen! És talán nem is tudok 
összetűzésbe kerülni másokkal. Anno a nagypapám azt 
tanította, hogy korrektül viselkedjek a munkaadóimmal, 
mert csak így várhatok én is korrektséget másoktól. Azt 
gondolom, igaza volt, s bár a 31 évemmel nem vagyok 
öreg, de ezt próbálom átadni a fiatalabb alkalmazottaknak 
is – egy ilyen kisbolt nem teheti meg, hogy savanyú embe-
rek üljenek a pult mögött, s ha úgy érzik nem tudnak, vagy 
szeretnek emberekkel foglalkozni, akkor inkább menjenek 
el. 
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Mindezeken túl a magam módján, ahogyan erőm-
ből telik, igyekszem segíteni a helyi óvodákat, iskolákat is. 
Madáretetővel, napraforgómaggal, vagy például nemrég 
egy kosárlabdapalánk adományozásával. De a várost szépí-
tő önkéntesek is bármikor betérhetnek hozzánk, mert a 
felújításokhoz, festésekhez szívesen járulok hozzá a szüksé-
ges anyagokkal, eszközökkel. Ezek által érzem azt, hogy a 
rengeteg jó dolgot, amit Szentendrétől, az itt élő emberek-
től kapok, egy kicsit meg tudom hálálni. 

Forrás: https://nekemszentendre.hu/2019/04/18/vo-
ros-marcell-gazdabolt-szentendre-uzletvezeto/
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