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Siker és boldogság. Feltétlen együtt jár a 
kettő? Egyáltalán mi az a siker, és az embe-
rek számára mit jelent? Hogyan élik meg 
mindezt? 
 Kutatva a siker értelmét, felütöttem a 
szinonimaszótárt. Ez a kézikönyv egyebek 
mellett azt írja: a siker mások ellen kivívott 
győzelem. Elgondolkodtató. Most, hogy 
boncolgatom e szót, rá kell jönnöm, hogy 
nem is oly egyértelmű, mint amennyi-
re annak tűnik első hallásra. Az emberek 
többsége a sikerről beszélve karrierre, a 
munkában elért eredményekre gondol. Én 
is. Aztán, miután jobban átgondoltam, rá-
jövök, hogy mégsem. Azt már tudjuk, hogy 
nem minden sikeres ember boldog, de min-
den boldog ember sikeres… Valahol mégis 
meg lehetne mindkét állítást cáfolni nem? 
Hiszen egy olyan ember, aki sikereket ér 
el a munkája során, az nem biztos, hogy a 
magánéletében is győztes. Viszont egy ma-
gát boldognak mondó ember valószínűleg 
sikeres is, mert ha semmi nem működne 
jól az életében, akkor valószínűleg nem is 
volna boldog. Érdekes ez, mint az is, ami-
re a szinonimaszótár utal: hogy a siker a 
harcban mérhető. Igen, csak a harc módja 
nem mindegy: másokkal szemben meg kell 
tartani méltóságunkat, becsületességünket, 
sportszerűségünket. Eszembe jut erről egy 
idézet, Zig Ziglar amerikai írótól való; így 
szól: „Amit a cél elérésével kapunk, közel 
sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg 
azt elérjük.” Valóban. Mivé válhatunk, amíg 
egy kitűzött célt elérünk? A mai ember a 
társában csak a potenciális ellenfelet látja. 
Gyakran tapasztalni: nincs már olyan, hogy 
megbocsájtás. Egyszerűen az a hajtóerő, a 
jól bevált módszer, melynek lényege, hogy 
könnyebb a másikat „fúrni”, mintsem segí-
teni neki. És hogy közben hány barátot, tár-
sat veszítünk el, mintha nem volna lényeges. 

A siker fogalma, jelentése teljesen átala-
kult a gondolkodásban. Igaz, mindenki szá-
mára mást jelent. Azt hiszem, ezzel a mai 
élvhajhász világgal kerekedett ki mostani 
értelmezése. Már rég nem a szó erede-
ti jelentését hordozza, pontosabban rég 
nem a hajdani jelentését tulajdonítjuk neki. 
 Sokféle emberrel találkoztam már és 
sokféle munkamorállal. Az ezekről számom-
ra levonható tanulság elkeserítő. Rá kellett 
jönnöm, hogy az embereknek sajnos nem a 
mosoly, az öröm jut eszükbe a sikerről, nem 
az elégedettség, a mások felé nyújtott jobb, 

hanem az a rengeteg kiesett idő, munka, ener-
gia, amelyet az eredmény, a „siker” elérésébe 
fektettek. Ez szomorú. Felszabadultságnak 
kellene kísérnie a sikert, még ha nagy ára is 
van olykor az igazi eredménynek. Nem az a 
legtisztább, ha önerőnkből érünk el célokat? 
Akkor nem édesebb az egésznek az íze? 
Persze, akik a maguk erejéből még nem túl 

sok mindent értek el, azok nemigen tudják, 
miről beszélek. Mindenesetre tapasztalatból 
mondom, hogy amit saját magunktól érünk 
el, és saját magunknak köszönhetünk, sokkal 
jobban megbecsüljük, vigyázunk rá, értékel-
jük, örülünk neki, mint ha csak úgy magától az 
ölünkbe esne – legyen szó az élet bármely te-
rületéről, egy tárgyról, vagy éppen munkáról. 
 Az éremnek mindig két oldala van, csak 
épp nem mindegy, hogy milyen képet vésünk 
rá. Most úgy néz ki, az egyik oldalán a siker, 
a másikon pedig a boldogság jelenül meg. De 
miért külön-külön? Miért nem tud a kettő 
kézen fogva járni, egy oldalra kerülni? Ez 
csak egy költői kérdés volt, eszemben nincs 
megválaszolni, tegye meg mindenki magának.
 Egy idősebb ismerősöm mindig azt 
mondja: sose felejtsd el, hogy háromféle em-
ber létezik: az egyik, aki nem tudja, honnan 
indult, de tudja hová megy; a másik, aki tudja, 
honnan indult, de nem tudja, hová megy; a 
harmadik pedig – és ezt jegyezd meg jól –: 
tudja, honnan indult, és tudja hová megy! És 
valóban, akárhányszor elismétli, egyre erő-
sebb bennem a vágy ilyenkor, hogy azért is 
megmutassam a világnak, hogy bár csak egy 
vagyok a sok közül, akárki is válhat még belő-
lem. S nem az a lényeg, hogy hányan ismernek, 
hanem hogy kik ismernek. Mert számom-
ra az érték nem a mennyiségben mérhető, 
hanem a minőségben és az őszinteségben.
 Jelen számunk elsősorban a sikerről szól. 
Számos, a Kölcsey-főiskolán végzett egykor 
hallgatóról szól, akik eredményesek a pályá-
jukon. Az interjúkészítők olyanokat szólaltat-
tak meg, akik tudják, mi az, hogy megdolgoz-
ni valamiért, és tudják, azt a valamit hogyan 
őrizzék meg. Akik nyilatkoztak: egytől egyig 
elértek már valamilyen sikert a munkájuk 
során. De vajon boldogok is? E számunk 
végigolvasása után talán az is kiderül…

Dorcsák Nikolett

Honnan – hová?

Két kézzel markolsz súlyos, hideg talajt
Koszos javat tartasz kezeidben
Izzadtság ül minden porán
Félted a szemeket, melyekért áldoztál
Tettek húzódnak sötét, komor arcod mögött
Feszült mosolyért erőlködik egész tested
Küzdöttél, hogy élhess, s élvezz
De csorba tükörképed már megriaszt
Fogaid közt sűrű levegőt sajtolsz
Bosszant az elért cél tétlen gyümölcse
Értelmet keresel a sikereid mögött
Miközben más már nem maradt neked

Sikervágy
Kovács Andrea Zsuzsa
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Baktiné Illés Éva a mátészalkai Kálvin 
János Református Általános Iskola 
igazgatónője immár nyolc éve. A rá 
háruló tengernyi feladat és a leendő 
első osztályosok körül tornyosuló te-
endői mellett mégis tudott időt fordí-
tani kérdéseink megválaszolására.

ø	Szinte gyermekkori álma vált valóra, amikor 
a pedagóguspályára lépett. Mi motiválta, hogy 
már nagyon fiatalon a gyermekek hittanoktatá-
sára, nevelésére fordítsa életének jelentős részét?
æ	Mindig nagy szeretetet éreztem a kis-
gyermekek iránt. Apró faluban nőttem fel, 
a szomszédságban több gyermek társa-
ságában. Mi leginkább a szerepjátékokat 
kedveltük, főként a „tanító néniset, iskolá-
sat”.  Nagy öröm volt számomra, ha a töb-
biek megengedték, hogy én legyek a tanító 
néni. Különös türelemmel és szeretettel 
tudtam társaim felé fordulni. Mivel temp-
lomba jártunk, azt az „ígéretet kaptam” az 
akkori iskola vezetőitől, hogy emiatt nagy 
hátrányaim lesznek. Amikor már tudatosan 
kerestem a helyem a világban a megtéré-
sem után, kerestem Isten akaratát is, egy-
re erősödő érzéssel. Útmutatást is kaptam, 
hiszen „A teljes Írás Istentől ihletett, és 

hasznos a tanításra, a feddésre, a megjob-
bításra, az igazságban való nevelésre, hogy 
tökéletes legyen az Isten embere, minden 
jó cselekedetekre felkészített.” (2Tim 3,16)
ø	Miért gondolta úgy, hogy a Károli Gáspár 
Református Egyetemen szerezhető diplomája 
mellett még egy képesítésre szüksége lehet, és 
miért a Kölcsey-főiskolát választotta?
æ	A nagykőrösi Tanítóképző Főiskola éle-
temnek egy igen jelentős állomása volt, de az 
ott szerzett hitoktató szak mellé szerettem 
volna elvégezni a tanító szakot is. A nagy 
távolság a nagykőrösi főiskola és az akkori 
lakóhelyem, Mátészalka között volt az egye-
düli, ami motivált, hogy egy közelebbi isko-
lát keressek. A Kölcsey-főiskola képzéséről 
már sok jót hallottam, s Debrecen lényege-
sen közelebbi tanulási lehetőséggel kecseg-
tetett, így ide adtam be a jelentkezésemet.
ø	A Mátészalkai Református Egyházközség 
és a mátészalkai általános- és középisko-
lákban ellátott hittanoktatói feladatok után 
hirtelen az igazgatói székben találta magát. 
Köztudott, hogy egy oktatási intézményben 
mennyivel több és felelősségteljesebb munka 
hárul az intézmény vezetőjére. Ezen felada-
tok elvégzése mellett mennyi időt tud szen-
telni a gyerekek tanítására, fejlesztésére?

æ	Nekem az igazgatói feladataim mellett 
heti 11 órám van, így ezek az órák nyújtják 
mintegy a kikapcsolódást a vezetői munka-
körből. Többféle feladatot igyekszem vál-
lalni: a hittanórákon az alsó tagozatosokat 
ismerem meg közelebbről, a nem szakrend-
szerű órákon és a tanulószobán pedig a felső 
tagozatosokkal kerülök közelebbi kapcso-
latba. Így a gyerekeket érintő örömökről 
és problémákról közvetlenebbül értesülök.
ø	Milyen tevékenységek és foglalkozások tes-
tesítik meg az iskola református voltát?
æ	A református jelleg nemcsak a reggeli 
csendes percekben a heti két hittanórákon 
valósul meg, hanem az egész napot átható 
oktató-nevelő munkánkban. Igyekszünk 
az Ige fényében megvilágítani a szülők és 
gyerekek minden kérdését. Az ünnepek 
előtt csendes heteket tartunk, azokon az 
alkalmakon reggelente közösen imádko-
zunk. Ezek előtt az ünnepek előtt alkotó-
házak állnak a gyerekek rendelkezésére, s 
azokban többek között ajándékkészítéssel 
hangolódhatnak rá az igazi ünneplésre. Az 
ünnepeinket a templomban tartjuk. Külső 
megjelenését tekintve az iskola református 
jellege minden terem falán megtalálható, a 
református címer, az Ige, a naplófedőkön a 
házi áldás képében. 
ø	Hogyan tapasztalja, miként hat ma a gye-
rekekre a Biblia szellemisége? Tény, hogy már 
a ifjú tanulókon is érezhető Isten tanításának 
hiánya. Nem ismerik a Tízparancsolatot, így 
sok esetben nem tudják, mikor hogyan kell vi-
selkedniük, beszélniük. Ez a hiányosság persze 
más okokra is visszavezethető, de a vallástalan 
nevelés következménye is...
æ	Természetesen tapasztalható a mi tanu-
lóink között is, hogy nem ismerik a Biblia 
tanításait, hiszen nem mindig hívő család-
ból érkeznek hozzánk. A mi feladatunk a 
magvetés, amellyel Isten minden hitben élő 
embert, de főként a pedagógusokat meg-
bízta. Úgy gondolom, hogy azok a szülők 
választják iskolánkat, akik gyermeküknek 
már egy másfajta nevelést szeretnének 
adni, vagy adatni. „Mindent vizsgáljatok meg, 
a jót tartsátok meg…” – valljuk Pál apos-
tol figyelmeztetésével iskolánk feladatát 
tekintve. Új közegben, megújult módsze-
rekkel adjuk azt a többletet, amelyet egy 
református iskola nyújt az oktatáson felül.

Biró Mónika

„…hogy tökéletes legyen az Isten embere”

Orendt Brigitta felvétele
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A tanév végéhez közeledve minden 
végzős hallgató gondolata többnyire 
egy téma körül forog: mi lesz velem 
diploma után? Gilicze Rékát, a Magyar 
Református Szeretetszolgálat kom-
munikációs munkatársát, főiskolánk 
egykori hallgatóját kérdeztem ezzel 
kapcsolatos élményeiről, elhelyez-
kedéséről, munkájáról – jelenéről és 
múltjáról. 

ø	2007-ben végeztél a főiskola tanító–kom-
munikáció szakán ember és társadalom mű-
veltségterületen. Hogyan sikerült a diploma után 
rögtön elhelyezkedned?
æ	Isten több lehetőséget tárt elém. Mielőtt 
végeztem volna a főiskolán, már kaptam ál-
lásajánlatokat. Nekem csak az volt a felté-
telem, hogy a nyaram még szabad lehessen.
ø	Hogyan kerültél a Magyar Református Sze-
retetszolgálat kötelékébe?
æ	Egy holland együttes, a Shirchadasj gospel-
kórus és zenekar huszonnégy éve jár Magyar-
országra turnézni. Hat éve én is velük tartok 
tolmácsként, énekesként, műsorvezetőként. 
2007-ben a Shirchadasj és a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat összefogva, jótékony-
sági koncertsorozattal gyűjtöttek a Kárpát-
medencei rászorulóknak. Ekkor találkoztam 
először a szeretetszolgálat vezetőjével, aki 
a turné végére elmondta, hogy pont „médi-
ást” keresnek, küldjem el az önéletrajzomat. 
Tetszhetett nekik, mert most itt vagyok…
ø	Kommunikációs munkatársként dolgozol, 
azonban kommunikátori diplomád mellett taná-
rival is rendelkezel. Az a pálya kevésbé érdekelt? 
æ	Nagyon szerettem tanítani! Az hozta meg 
hozzá igazán a kedvem, hogy a két hónapos 
kötelező gyakorlatot Szentesen, a régi álta-
lános iskolámban töltöttem. Ott nagyon jó 
tanároknál életemben először megtapasztal-
tam, hogy milyen, amikor a tanulók teljesen 
rám hangolódnak, ténylegesen tátott szájjal 
hallgatják, amit mondok, és valahogy két hó-
nap alatt az életük része lettem. Ma is meleg-
séggel tölti el a szívem, ha rájuk gondolok... 
Gyakorlat után egy alkalommal felhívott az 
igazgatónő, hogy nagy bajban vannak, elment 
szülési szabadságra a történelemtanárnő, 
helyettesre volna szükségük az év végéig. 
Épp államvizsgára készültem, és – bármen-
nyire tetszett a gondolat, hogy visszamen-
jek a kedves tanítványokhoz – kicsit féltem, 
lesz-e elég idő a tanításra és a tanulásra is. 
ø	Ha jól gondolom, elvállaltad…
æ	Igen, és nem bántam meg! Sikerült az 
államvizsgám, és a tanításban is rutinosabb 

lettem. Jó érzés volt úgy tanítani, hogy már 
nincs bent más tanár az órámon, egyedül 
fegyelmezek, én osztályozok, és enyém a 
felelősség is, hogy milyen jól tanítom meg 
az anyagokat. Jó volt a tanári, tanítói közös-
ség is. Szeptembertől felajánlottak egy alsós 
osztályt és a további történelemtanítást 
felsőben. Igazán kedvező volt az ajánlat, sze-
rettem volna tanítani, ismertem volna már a 
gyerekeket, de valami mégis hibádzott ebben 
az idilli jövőképben. Nehéz ezt elmagyaráz-
ni, de éreztem, hogy másra van szükségem. 
Feladatra, valami újra… Ezért vállaltam mun-
kát inkább a Szeretetszolgálatban. 
ø	Kommunikációs munkatárs, saj-
tóreferens – sokat hallott szavak 
manapság a médiában. Mégis hogy 
képzelhetjük el ezt a munkakört, 
hogy telik egy napod? 
æ	Az biztos, hogy egy napom 
nem olyan kiszámítható, mint ha 
tanítanék. Programokat és sajtótá-
jékoztatókat szervezek, interjúkat 
készítek, kijavítom mások írásait, 
hogy „médiaképesek” legyenek, és 
ezeket megjelentetem az egyházi 
sajtóban, vagy ha nagyobb jelentő-
ségű, akkor a világi médiában is. Az 
egyik nap fogyatékosok otthoná-
ban vagyok játszótérátadáson, kö-
vetkező nap sajtótájékoztatón, har-
madik nap kiadványt szerkesztek, 
honlapot töltök meg hírekkel… 
ø	Középiskola után miért esett a fő-
iskolára választásod, valamint mi az, 
amit szerinted a „tékának” köszön-
hetsz?
æ	Akkoriban még nem voltam nagyon 
céltudatos. Amikor negyedikes lettem, fo-
galmam sem volt, hogy mit tanuljak, mivel 
szeretnék foglalkozni később. A tanáraim 
mondták, hogy nekem emberekkel kellene 
foglalkoznom, mert empatikus vagyok, és jól 
tudok beszélni… Ezért gondoltam a taní-
tásra és a kommunikációra. Bölcskei Gusz-
táv püspök úr ajánlotta nekem a főiskolát 
édesapám beiktatásán. Kérdezett a terve-
imről, továbbtanulásomról, és elfogultan, 
lelkesen ajánlotta a debreceni intézményt. 
Úgy gondolom, jól döntöttem, amikor hit-
tem neki… A főiskolának sokat köszönhe-
tek. Több tanárommal jó kapcsolat alakult 
ki, van, akivel már azóta dolgoztam is együtt, 
valamint két, életre szóló barátságot kötöt-
tem. A barátnőimmel bár három különböző 
irányban lakunk és más területen dolgo-
zunk, mégis elválaszthatatlanok vagyunk. 

ø	Mit szeretsz legjobban a munkádban? 
æ	Azt, hogy változatos. Tetszik, hogy bej-
árok tv-stúdiókba, sok embert megisme-
rek, és ha van időm, akkor olyan embe-
rekkel készíthetek interjúkat, akiket sokra 
tartok, érdekesek számomra. Szerintem 
igazán széleskörű a feladatok listája en-
nél a munkakörnél. Nagyon szeretem az 
élettörténeteket. Következő álmom, hogy 
idősotthonokban, fogyatékkal élők számá-
ra létesített otthonokban, kismamaházban, 
szenvedélybetegekkel portrékat készítsek, 
és ezeket egy vagy több kötetben megje-

lentetjük egy kiadványban. Nagyon sokat 
lehet tanulni a különböző élettörténetekből.
ø	Mit tanácsolsz a végzős kommunikáció–ta-
nító, valamint kommunikáció- és médiatudo-
mány szakos hallgatóknak?
æ	Nagyon fontos már a főiskolás évek alatt 
elkezdeni az újságírást, a médiatevékeny-
séget. Ki kell menni televíziókba, rádiókba 
vagy újságokhoz gyakorlatra. Lehet, hogy 
kevesebb idő jut így a lazulásra, de később 
kifizetődőbb. Így lehet kapcsolatokat épí-
teni, gyakorlatot szerezni, tanulni a hibá-
inkból. Minden munkahelyen előny, ha már 
van rálátásod arra, amit csinálsz, elfogadod 
és meg is fogadod a kritikát. Szóval: minél 
hamarabb lépjetek ki a főiskola biztonsá-
got nyújtó falai közül, hogy mire „végleg” 
el kell hagynotok az intézményt, fel le-
gyetek készülve arra, ami kint vár titeket! 

Kovács Manuéla

„Isten több lehetőséget tárt elém”

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 
hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetekre felkészített.” (2Tim 3,16)
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Jó helyen, jó időben kopogtassanak be 
egy szerkesztőségbe. Kellő alázatuk, 
szorgalmuk és tudásuk legyen. Ezt 
tanácsolja a majdani médiamunká-
soknak a miskolci Európa Rádió egyik 
szerkesztő-riportere, Dobos Zita. 

Igazi rádiós személyiség, elégedetten éli min-
dennapjait. Pályafutásáról és a média világá-
ról beszélgettem vele.
ø Gyermekkorodban űrhajós akartál lenni, 
mégis az újságírást választottad. 
æ	Rossz a szemem, és tömött fogam is van, 
emiatt a NASA nem kért belőlem… Egyéb-
ként egyszerűen ráböktem egy szakra a duci 
„felvis” könyvben.
ø Tanítódiplomát is szereztél. Nem fordult 
meg a fejedben, hogy „tanító néniskedj”?
æ	Nem szakadtam el teljesen a tanítástól és 
a gyerekektől. Igaz, nem tanító lettem, de kap-
csolatban vagyok a gyerekekkel, pontosabban 
a kamaszokkal. Van egy magazinműsorom, a 
Kamaszkór, ebben a fiatalok problémáira ad 
tanácsot egy szakértő, illetve minden műsor-
ban megszólalnak a kamaszok is – a bizalom, 
a drog, a szex, vagy a szerelem témakörében. 
Egy ideje média és kommunikáció fakultáci-
ós gimnazistákat is oktatatunk a szerkesztő-
ségben. 
ø Az Európa Rádió két éve a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület és a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület tulajdona. Mennyire áll 
közel hozzád az egyházi terület, és mitől más 
ez a rádió?
æ	Azt hiszem, az egyházaknak ma nagy a fe-
lelősségük: az értéktelenségben megőrizni az 
értéket. Olyan ez, mint amikor egy kagylóból 
ki szeretnénk venni a gyöngyöt. Azt hiszem 
az egyház képes arra, hogy megőrizze az 
igazgyöngyöt a házában. Tartószálnak lenni jó 
érzés. Itt értékeket lehet és kell megvalósíta-
ni, olyan riportokat, magazinokat készíthetek, 
amilyenekre már sok helyen nem kíváncsiak. 
Persze itt is megvan ugyanaz a nyüzsgés, ro-

hanás, és hírverseny, mint más médiumok 
életében. Annál szívdobbantóbb érzés nincs, 
amikor ég a lámpa, adás van, mondják a hí-
reket, és akkor csúsztatom be a legfrissebb 
infót az asztalra, vagy szólok, hogy bent van a 
hangos a krónikában, és egy fél mondat után 
már azt halljuk. Ebbe mindig beleremegek. 

ø Elégedettséggel lépsz be a szerkesztőségbe? 
Mi inspirál?
æ	Elégedett vagyok. Mindennel. Ami pedig 
inspirál: jobban, jobban és még jobban csinálni. 
Közben pedig nem megfeledkezni az alázatról.
ø Hogyan készülsz?
æ	Sokszor nincs idő felkészülni, átolvasni, 
utánanézni, sőt legtöbbször ez így is van. 
Ilyenkor az a fontos, hogy a folyamatokat 
összefüggéseiben lássuk, ehhez pedig a min-
dennapos felkészültség szükséges, kövessük 
az eseményeket, legyünk tisztába a napi 
történésekkel. Akkor nem ér meglepetés.
ø Hogyan látod a mai média helyzetét?
æ	Van a média „felhígulásában” némi iga-
zság, azonban azt sosem szabad elfelejtenünk, 
hogy itt a „cserebogarak” nem csak úgy te-
remnek. A sikerért és az elismerésért kemé-

nyen meg kell dolgozni – így volt egy évek-
kel korábban, és így van ez ma is. A rádiók 
sincsenek ma könnyebb helyzetben, mint 
bármilyen más szervezet – legalábbis gaz-
daságilag. De aki ezzel foglalkozik, igyekszik 
minden erejével a közönség igényeit kiszol-
gálni és mindig, végtelenül optimista maradni. 

ø Mit tanácsolsz a kommunikáció szakos hall-
gatóknak: mit és hogyan tegyenek, hogy a médi-
ában helyezkedjenek majd el?
æ	Jó helyen, jó időben kopogtassanak be 
egy szerkesztőségbe. Kellő alázatuk, szorgal-
muk és tudásuk legyen. Aztán már maguktól 
alakulnak a dolgok. 
ø Napjainkban gyártjuk az állítólagos „sztáro-
kat”. 
æ	A sztár hagyományos jelentése csillag, 
fényesen ragyogó csillag. Olyan személyt 
neveznek így, aki maradandó alkotásaival és 
népszerűségével örökké a filmművészet, a 
zeneművészet, vagy az előadó- és alkotó-
művészet „egén ragyog”. Nagyon kevés ilyen 
ember van ma. Éppen ezeket az embereket 
nem „gyártjuk”…

Urbán Szabó Martina

Az űrhajózástól a rádiózásig

A Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és 
magyarországi hatásáról szóló tanulmánykötetet, a Kál-
vin időszerűsége bemutatóját Debrecenben, a Reformá-
tus Kollégium Oratóriumában, március 18-án tartották. 

A tizennégy tanulmányból álló kötet szerkesztője, Fazakas Sándor, 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora kiemel-
te: Kálvint mindenekelőtt az érdekelte, hogy az egyén és a közös-
ség életét hogyan lehet megfeleltetni Isten akaratának. Beszédét 
Kálvin fő művének, az Institutiónak egyik mondatával zárta: „Isten 
minden helyes ismerete is az engedelmességből származik”.
 Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke a könyvbemutatón többek közt arról 

szólt, hogy Kálvinnal kapcsolatban számos előítéletet kell korrigál-
ni, hogy minden érdeklődő azzal a Kálvinnal ismerkedhessen meg, 
aki nem tévedhetetlen és hibátlan bálvány, hanem mai egyházi és 
társadalmi kérdéseinket is értékelni tudó, szellemi és lelki kortárs.
 A kötetet szakmailag Horváth Erzsébet egyháztörténész, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának taná-
ra értékelte, valamennyi szerző tudományos munkáját méltatva. 
A kötet szerzői: Bogárdi Szabó István, Buzogány Dezső, Fazakas 
Sándor, Fekete Károly, Fekete Csaba, Győri János, Hörcsik Ri-
chárd, Márkus Mihály, Ősz Sándor Előd, Peres Imre, Szabó András, 
Szathmáry Béla, Szűcs Ferenc és Tőkéczki László. 
 A kiadás gazdájaként Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója 
arról szólt, hogy a Kálvin-emlékévek feladata: jobban megismerni 
a kálvini irodalmat. Hangsúlyozta, hogy Kálvint közel kell vinni a 
gyülekezetekhez. 

Péter-Szarka László 

Szellemi és lelki kortárs
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A Duna Televízió külpolitikai magazinjának műsorvezetője 
és híradósa, Szebeni István, Debrecenből, a Kölcsey-főiskola 
falai közül indult hódító útjára. A neve ma már ismerősen 
cseng a tévénéző közönség számára. A népszerű műsor-
vezetőt a szakma rejtelmeiről kérdeztem. István szósza-
porítás nélkül vallott a televíziózás árnyoldalairól, a siker 
mikéntjéről, s a média sokszínű forgatagáról.

ø Testnevelőként végeztél a debreceni Kölcsey-főiskolán, de úgy tudom, 
hogy már hallgatóként is a televíziózás állt hozzád közelebb. Miért az 
elektronikus újságírást választottad hivatásodul?
æ Teljesen véletlenül keveredtem a televízió közelébe. A Debrecen 
TV-be kerestek férfi műsorvezetőt hírműsorhoz. Beadtam a jelent-
kezési lapomat, készítettek velem próbafelvételeket, és Széles Tamás 
engem választott. Szerencsém volt.
ø A pályafutásodat a Debrecen Televízió kötelékében kezdted, majd 
az M1 híradósa lettél. A TV2 színes híreket, könnyed témákat felsora-
koztató műsorának házigazdájaként igen népszerű voltál, ám mégis úgy 
döntöttél, visszatérsz a közszolgálati televíziózáshoz. Mi ennek az oka?
æ Ennek sok oka van. Hat év hosszú idő, és közben az ember 
változik, komolyodik. Ami kalandnak tűnt, egy idő után monotonná 
vált. Szerettem volna váltani. Aztán persze egy kis külső segédlettel 
sikerült is. (nevet) Azt gondolom, jól jártam a váltással, emberileg és 
szakmailag egyaránt. Örülök, hogy újra híradót és egy külpolitikai 
műsort vezetek.
ø Tavaly októbertől a Duna Televízió TÉRkép című magazinját vezeted. A 
műsor az országhatáron kívül történő eseményeket követi nyomon, illetve 
elemzi a híreket. Hogy érzed magad ebben a viszonylag új szerepkörben?
æ Ez nagy próbatétel. Gandhi unokájával, az amerikai nagykövet-
tel, vagy a külügyminiszterrel beszélgetni felkészülést igényel. A napi 
gondok, problémák megoldásának keresése szerintem szép feladat. 
Nekem is van még jócskán mit tanulnom.
ø A kommunikáció szakos hallgatókat gyakran rémisztgetik azzal, hogy 
a média világába csupán szerteágazó kapcsolatrendszer révén lehet be-
jutni, s hogy a tehetség és a kitartás mit sem számít, ha az embernek 
nincs megfelelő „hátszele”. Valóban így van ez?

æ Ez tévedés. Egyik munkahelyemen sem ismertem egy árva lelket 
sem. Az én példám éppen az ellenkezőjét bizonyítja a kérdésednek. 
Nem akarok nagy szavakat használni, de mások hátán kapaszkodva 
nagyot lehet zuhanni. Ha a saját lábadon mész, igaz, ez a lassabb, de 
valóban oda lehet érni, ha az ember nagyon akarja.
ø Az új évezred médiájának termékeire sokan kritikus szemmel tekin-
tenek. Nemcsak a szakemberek, de a közönség is felfigyelt a szakmaiság 
minőségromlására, s a tartalom bulvárosodására. Mit tapasztalsz: men-
nyire törekednek a fiatal kollégák minőségi munkára?
æ Valóban probléma ez. Annak idején az Aktívban igyekeztem nem 
felszínesen, hanem érdekesen, tartalmasan vezetni a műsort. De azt 
nem szabad elfelejteni, hogy egy műsorvezető megítélése nagyban 
függ attól is, milyen tartalmú műsort vezet. Változik a világ, egyre fel-
színesebb lesz, és ezáltal felületesek lesznek az emberi kapcsolatok 
is. Szerintem nemcsak média, hanem az egész világ rossz irányba tart.
ø Az újságírók társadalmi megítélése – valljuk be – nem túl kedvező. 
Vajon a jövőben is így lesz ez, vagy a szakma vissza tudja szerezni a 
renoméját?
æ Szerintem nem rossz az újságírók megítélése. Ez attól függ, mit 
nevezünk újságírásnak. Többféle formája van.
ø Még a szakmabeliek is vitatkoznak azon, hogy az újságírást lehet-e 
tanítani. Vannak, akik, úgy vélik, hogy erre a pályára születni kell, mások 
fontosnak, sőt elengedhetetlennek tartják a folyamatos tanulást. Neked 
mi erről a véleményed?
æ Nincs tökéletes újságírás. Egy orvos is nyugdíjas koráig tanul és 
tanul, mindig van mit csiszolni. Az tény, hogy ha valakinek nincs meg 
hozzá az érzéke, nem tud helyesen írni, jól fogalmazni, kérdezni, nem 
tud a lényegről beszélni, soha nem lesz belőle jó szakember. Lehet, 
hogy hülyén hangzik, de a jó helyesírás alapeleme az újságírásnak. Ezt 
tessék komolyan venni!
ø Az eddigi munkásságod révén nyugodtan nevezhető sikertörténet-
nek a pályád, hiszen a debreceni fiúból, egy országszerte ismert – és 
elismert – tévés személyiség nőtte ki magát. Mi a sikered titka?
æ Nincs titok, hidd el. Tedd, vagy ne tedd, de soha ne próbáld. Én 
ehhez tartom magam.

Szabó Bianka

Tedd, vagy ne tedd, de soha ne próbáld!

Mosoly a kulcsa a szabadságnak és még oly sok minden-
nek. Aki nem tud mosolyogni, örülni, az tévesen hiszi 
magáról, hogy egy percig is szabad, vagy akár boldog. 
„…ha annyira vágytok a szabadságra és az örömre, mi-
ért nem veszitek észre, hogy nem magatokon kívül kell 
keresnetek?” Richard Bach amerikai író mondja ezt.

Megannyi megfogalmazása van a szabadságnak, az erkölcsnek, 
és a többi hasonló szép és jó hangzású fogalomnak. Számtalan 
definiálás, melyeket többnyire a közember számára értelmetle-
nül, filozofikusan, unatkozó és irreálisan okos emberek hoztak 
létre. Pedig ezek értelmezése olyan egyszerű, ahogyan azt Bach 
is elgondolta. Bármit keresünk az életben, először saját ma-
gunkban kell megkezdeni a kutatást, s majd csak aztán követelni 
másoktól. 
 A korábban említett társadalmi fogalmak közül talán a sza-
badságot érdemes kiemelni, hogy megfelelően érzékeltessük 
Bach szavainak igazát. Hiába, a szabadság fogalmát csak azok 

tudják meghatározni, akik ismerik még, hogy mi az a boldogság. 
Tudják, hogyan kell örülni, észrevenni az élet szépségeit, elfeledni 
néha az állandó megfelelni vágyás és küzdés terheit.
 Ez a szabadság és azok az érzések, amelyek örömmel tölte-
nek el minket. Az az állapot, amelyben nem kell az el nem készült 
feladatokon görcsölni, nem kell a hajszoló, szünetmentes roha-
násban megrekedni, és nem kell a nyomasztó hétköznapokon 
gyötrődni.
 Az a szabadság, amikor merünk szabadnak lenni, amikor lehet 
gondtalanul örülnünk, amikor nem nyomják el a jó érzéseket a 
kevésbé fontos, anyagi dolgok.
 Vegyük észre a kellemes, az örömteli pillanatokat, hiszen tele 
van vele az életünk. Egy-egy elejtett perc, egy gesztus, amelyeket 
csak meg kell tanulnunk értékelni, és rögtön nem az elkesere-
dettség köntösén keresztül látjuk a világot. Hiszen nagyon haj-
lamosak vagyunk arra, hogy szinte belefulladunk a munkába, az 
önsajnálatba, mások hibáztatásába.
 A szabadság is bennünk él, de nem vesszük észre, vagy nem 
tudjuk kezelni, pedig itt van, csak egyszerűen mi nem tudunk 
szabadnak lenni.

Biró Mónika

Mosoly a kulcsa...

Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.
(Thomas Edison)
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A madarak csicsergésére ébredt, nyújtózott még egyet a 
takaró alatt, s olyan óvatossággal nyitotta ki szemét, mint-
ha valami félnivalója volna az elé táruló látványtól. A ro-
lón beszűrődő fény meleg, nyári napnak volt előrejelzője. 

 Az órára pillantva megnyugodott, ráérősen készülődhet úgy, 
ahogyan szeret. Teájával kiült a teraszra, s harmóniában érez-
te magát környezetével. Az üzenet, amely minden reggel vár-
ni szokta, nem volt az asztalon. De most ez sem érdekelte.
 Szabadnak érezte magát, kötetlennek és függetlennek mindenki-
től. Végre saját magával is foglalkozhatott, ápolhatta lelkét, feltöltőd-
hetett energiával.
 Munkájában a megszokott módon kiválóan teljesített, sokan 
meg is jegyezték, mintha kicserélték volna. Este, amikor autóval 
indult haza, meglepően nem volt fáradt és levert, rosszkedvűsé-
gét talán az is elsöpörte, hogy nem várta otthon senki, mint eddig.
Szomorkodott heteket a szakítás után, ma mégis egész napját bera-

gyogta a boldogság, az újrakezdés fénye, a befelé fordulás, a sebek 
gyógyításának időszaka. Nem megszokott dolgokat tett, a vásárlás, 
főzés, rendrakás után nem hullafáradtan esett ágyba, monoton es-
téjét a változatosság, a lendület váltotta fel. Mintha valami földöntúli 
erő szabadította volna ki élete börtönéből, s érezte, most rajta a sor.
 A kávé, amelyet a munkahelyen szeretett volna elfogyasztani, nem 
esett jól neki, a délelőtt rágyújtott cigarettától köhögni kezdett. Rá-
jött, hogy óriási változáson ment keresztül, kiszabadult abból a bör-
tönből, amely szenvedélyekkel és függőségektől volt tele, s immáron 
semmi és senki rabjának nem érezte magát.

Urbán Szabó Martina

Szabaddá válni

Utána kell járni a lehetőségeknek, 
mert ha az ember otthon ül, a sült 
galamb nem repül a szájába. A lottó-
ötösre meg nem lehet alapozni, építe-
ni. Ezt tanácsolja az álláskeresőknek 
Fehér Péter, aki tavaly végzett a Köl-
csey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola informatikus könyvtáros–
kommunikáció szakán. Az azóta eltelt 
egy év meghatározó volt az életében. 
Ma a főiskola Felnőttképzési Intézet-
ben oktatásszervező.

Az álláskeresés nehézségeiről, a jelenlegi 
munkájáról, valamint a főiskolán eltöltött 
éveiről beszélgettünk.     
ø	Középiskolai tanulmányaidat Debrecenben 
végezted...
æ	Igen, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskolába jártam, majd maradtam 
egy év technikusin. Így tettem szert egy 
vendéglátó-ipari szaktechnikusi képesítésre, 
valamint levelezőn elvégeztem a kereskedő-
boltvezető OKJ-s tanfolyamot.

ø	Érettségi után miért választottad a Kölcsey-
főiskolát?
æ	Mert úgy gondoltam, a vendéglátás egy 
nagy kommunikációs tömb, és ebből a meg-
gondolásból jobbnak láttam, hogy inkább 
Debrecenben folytassam a tanulmányaimat, 
mintsem elutazzak a szolnoki főiskolára. 
ø	Főiskolai éveid alatt részt vettél valamilyen 
közösségi munkában?
æ	Közéleti tevékenységet folytattam a négy 
év alatt. A hallgatói önkormányzat általános 
alelnöke voltam, azelőtt pedig az alelnö-
ke. A hök-évek alatt rengeteg rendezvényt 
szerveztünk. Közben besegítettem a Fel-
nőttképzési Intézetnek is, a rendezvények 
lebonyolításában, megszervezésében vet-
tem részt. Sok hallgatónak segítettem, ami-
kor különböző ügyekben hozzám fordultak. 
Úgy gondolom, mindig egyenlő partner-
ként kezeltem mindenkit, aki megkeresett.
ø	A diploma megszerzése után nehéz volt el-
helyezkedned?
æ	Nagyon. Már a végzés előtt beadtam az 
önéletrajzomat, állandó munkahely után ke-

resgéltem. Azonban sok helyen követelmény, 
hogy legyen 1–3 év tapasztalatod a szak-
területeden. Ez nekem nem volt meg.  Sok 
helyen próbálkoztam, rengeteg állásinterjúra 
mentem el. Tudnotok kell, hogy nem mindig 
találja meg az ember a számításait. Mielőtt 
a Kölcsey-főiskolára kerültem dolgozni, 
az egyik bevásárlóközpontban értékesítő 
menedzserként tevékenykedtem. Abban a 
munkában elértem a maximális szintet, és 
úgy gondolom, hogy a továbblépéshez nem 
kínáltak fel lehetőséget. Ezért jobbnak ta-
láltam, ha keresek másik munkahelyet. S aki 
keres, az talál!
ø	Aztán a Kölcsey-főiskolára kerültél. Mi itt a 
feladatköröd? 
æ	A Felnőttképzési Intézetben vagyok ok-
tatásszervező. Felelősségteljes munkakör: a 
legfontosabb a személyes kapcsolattartás. 
Különböző intézményekkel tartom a kap-
csolatot. Felmérem az igényeket, hogy milyen 
képzésekre van szükség, valamint a meglévő 
képzési formákról nyújtok tájékoztatást.
ø	Milyen érzés alkalmazottként visszatérni 
oda, ahol nemrég még hallgató voltál? 
æ	Kellemes érzésekkel tölt el, mivel érzem, 
úgy hagytam el a főiskolát, hogy nagyon so-
kan szerettek. És ahol szerették, szeretik 
az embert, oda mindig szívesen tér vissza.  
ø	Mit üzensz az idén végző hallgatóknak?
æ	Azt tudom tanácsolni a jövő nemzedé-
kének és az idén végzőknek, hogy minden-
féleképpen már diploma előtt érdemes mu 
nkahelyet keresgélni. Adjátok be az önélet-
rajzotokat, függetlenül attól, hogy nincs dip-
lomátok, államvizsgátok, mert ebben a mai 
gazdasági helyzetben rendkívül nehéz elhe-
lyezkedni. Utána kell járni a lehetőségeknek, 
mert ha az ember otthon ül, a sült galamb 
nem repül a szájába. A lottó-ötösre meg 
nem lehet alapozni, építeni.

Csire Dániel

Aki visszatért a főiskolára
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A gyakorlat mindennek a kulcsa, a tapasztalatszerzés. A 
médiapályára készülő kezdőnek meg kell próbálnia bejutni 
szerkesztőségekbe, de nem szabad megsértődnie azon, ha 
nem rögtön riportkészítésre kérik… – tanácsolja Fehér Zsu-
zsa, a Hír Tv szerkesztő-riportere.

ø	Tudatosan erre a pályára készültél?
æ	Gyerekkoromban az volt az álmom, hogy tanító leszek, inkább 
arra készülődtem tudatosan, de emellett mindig volt valamilyen kap-
csolatom a médiával is. Volt, hogy talk-showt vezettem, időnként új-
ságcikkeket írogattam, de akkor még nem tudtam, hogy ezt a pályát 
fogom választani. Aztán a főiskola évei alatt a kettő helyet cserélt, 
és sokkal inkább vonzott a televíziózás, mint a pedagógusi pálya.
ø	Számodra mennyire volt rögös az álláskeresés útja?
æ	Szerencsére már a főiskolán lehetőségem volt arra, hogy a Deb-
recen Televízió felsőoktatási magazinműsorának, a HAHA magazin-
nak az egyik szerkesztője legyek. Ez nem csak abból a szempontból 
volt jó, hogy bekerültem a kulisszák mögé, hanem azért is, mert a 
diplomaosztó után néhány hónappal már állást is kaptam a DTV-nél, 
riporterként.
ø	A Hír Tv csapatába hogyan kerültél?
æ	A Hír Televízió indulását követően, több kollegámmal úgy éreztük, 
hogy valamerre tovább kell lépnünk. Úgyhogy 2003 tavaszán kihasznál-
tuk a lehetőséget, és szerencsét próbáltunk ott. Azóta mindannyian itt 
dolgozunk, immár hetedik éve. Jelenleg magazinos szerkesztő vagyok 
három állandó műsorban, s időnként más produkciókba is bedolgozom.
ø	Miután kezedbe kaptad a diplomát, mennyire érezted magad felké-
szültnek erre a szakmára? Vagy a gyakorlat teszi a mestert?
æ	Azt gondolom, lehet bármennyi és bármilyen iskolája valakinek, 
amíg maga nem teszi próbára képességeit, addig nem sokat ér. E pá-
lyán rengeteget kell tapasztalnia az embernek. Akkor tudja ugyanis el-
dönteni, hogy igazán akarja-e, illetve bírja-e csinálni. Amikor átéli azt, 
hogy – mondok egy példát – reggel hatkor elindulunk vidékre forgat-
ni, és az egész napos munka után, három kiflit elfogyasztva, este 10-re 
érünk haza. Vagy hogy nincs mindig szabad hétvége, mert sokszor ak-
kor is dolgozni kell. Mindezeket át kell élni ahhoz, hogy valaki valóban 
felelősen tudjon erről dönteni, és szívvel-lélekkel tudja a feladatokat 
végezni. Máshogy ugyanis nem érdemes. Mert ennek az egésznek a 
végén ott van az a csoda, hogy több ember összehangolt munkájá-
nak az eredményeképpen alkotsz valamit, ami előtte nem létezett.
ø	Milyen tanácsokat adsz a pályakezdő újságíróknak?
æ	Nem biztos, hogy az én korosztályomnak kell tanácsokat ad-

nia, de az eddigi tapasztalataim alapján azt látom: nagyon fon-
tos a minél szélesebb körű tájékozottság. És ez nemcsak az én 
munkámra igaz, hanem a szakmában mindenkiére. Egy opera-
tőrnek sem mindegy például, hogy – ha, mondjuk, híradós anya-
got készít – ismeri-e a politikusokat. Ez alapvető feladata neki is. 
ø	A tájékozottságon túl, mik azok a tulajdonságok, amiknek feltétlenül 
egy újságíró birtokában kell lenniük?
æ	Ami még szerintem lényeges, és sajnos elég sok emberből hiány-
zik, az a szakmai alázat. Hogy igenis van egy létra, amelyen végig kell 
menned ahhoz, hogy jó szakember legyél. És minden munkafázissal a 
lehető legpontosabban tisztában kell lenned, mert ez csapatmunka. 
Ahhoz, hogy jó riportot készíts, ugyanolyan fontos az operatőr mun-
kája, a technikusé, a hangmérnöké, a gyártásvezetőé, a vágóé… és 
még sorolhatnám. És még kiemelném: kell egy fajta érzékenység. Hogy 
meg tudd látni azokat a pillanatokat, amelyeket érdemes kiragadnod, 
hogy tudd, mikor kell azonnal kérdezned, és mikor kell neked is hall-
gatnod. Azt gondolom, hogy tényleg a gyakorlat mindennek a kulcsa, 
a tapasztalatszerzés. Úgyhogy a pálya iránt érdeklődő kezdőknek, ha 
csak tehetik, meg kell kísérelniük bejutni szerkesztőségekbe, és nem 
szabad megsértődni azon, hogy nem rögtön riportot készíteni küldik 
őket… De ha valaki ennél jóval kisebb munkákat jól  elvégez, biz-
tos, hogy eljut a fajsúlyosabb munkákig. És azokban is helyt tud állni. 
ø	Rendeztél egy díjnyertes portréfilmet 2006-ban. Gyurika a címe, egy 
értelmi fogyatékos cigányfiú életét és művészi hajlamait mutatja be. Akkor 
azt mondtad, még nem ért véget a munkátok, hiszen valóra szeretnétek 
váltani a címszereplő álmát, és elvinni Párizsba vagy Rómába. Sikerült?
æ	Igen, Gyurikával azóta jártunk Párizsban, és arról az útról is ké-
szült film – az egész stábnak nagy kedvence. Nagyon boldog vagyok, 
hogy elkészülhettek ezek az alkotások.
ø	Hogyan lett a szerkesztő- újságíróból filmrendező?
æ	Mivel a televíziózás mellett a film világába is szerettem volna bete-
kinteni, elvégeztem egy rendezőasszisztens-képzést. A Gyurika című 
dokumentumfilm igazából ehhez kapcsolódik. Oda készült, mintegy 
10 perces vizsgafilm. De mivel jól sikerült, vágtunk belőle egy hos-
szabb változatot. Nagyon tetszett a nézőknek, és néhány fesztiválon 
is jól szerepelt.
ø	Gyurika óta készítettél más dokumentumfilmet?
æ	Sajnos, kevés lehetőségem van ilyen filmeket készíteni, mert ne-
héz forrást szerezni rájuk, de ha adódik ilyen lehetőség, azt is szíve-
sen elvállalom. A szívem csücske a dokumentumfilm, úgyhogy próbá-
lom ezeket a lehetőségeket keresni.

 Vajda Mária

Csak szívvel-lélekkel érdemes

Életünk minden egyes napján kutatunk valami után.
Ha ez nem így volna, nem tudnánk minden csalódásunk 
után továbbmenni. Nem lelnénk álmokra, vágyakra, cso-
dákra, Reményre. 
Mert a lét értelme a bizodalom, s a küzdés maga, 
ahogy Madách Imre is megfogalmazta.
A siker bennünk rejlik. Önmagunkban. Nem kell 
díszes oklevél ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Csak 
mi tudjuk, hányszor és hányszor rugaszkodtunk neki 
valaminek... Hányszor bizonytalanodtunk el... Aztán 
mégis sikerült, hiszen önmagunkban célba értünk.
Így újból várjuk a napfelkeltét. A Reményt jelentő fény-
sugárt, hogy keressünk... S a végén sikeresek leszünk. Ön-
magunkban.

Bogdán Szilvia

Önmagunkban

Józsa Éva grafikája nyomán
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Egy újságírónak mindenekfelett két 
kérdéssel kell foglalkoznia, a miért?-tel 
és a hogyan?-nal. Én bármilyen témát 
dolgozok fel, mindig ezekre keresem a 
választ – nyilatkozta lapunknak Czine 
Tamás, a City TV szerkesztő-műsor-
vezetője, a Debreceni Főnix egykori 
hallgatói főszerkesztője. A médiához 
való kapcsolatáról, ennek kezdeteiről, 
a terveiről és a pályán való érvényesü-
lés mikéntjeiről kérdeztem.

ø	A Kölcsey-főiskola tanító–kommunikáció 
szakán végeztél. A középiskola után hogyan 
jutottál arra döntésre, hogy e szakot válaszd?
æ	Az Agrártudományi Egyetemen kezdtem 
a felsőfokú tanulmányokat, de már az első 
év közben az akkori barátnőm – ekkor el-
sőéves volt a Kölcsey-főiskolán – ajánlására 
beadtam a jelentkezésem a tk tanító–kom-
munikáció szakára. Ezt azóta is jó döntésnek 
tartom, mert életem egyik legszebb négy 
évét töltöttem a debreceni főiskolán. Na-
gyon sokat tanultam a gyerekek között a 
hospitáláson. Amikor „megérkeztem”, Ozs-
váth Sándor tanár úr lett a csoportpatrónu-
som, rá azóta is úgy tekintek, mint az egyik 
meghatározó személyiségre. Sok más tanár 
mellett ő volt az, aki elindított ezen a pályán, 
és akinek köszönhetően az első félév után 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a média 
területe érdekel a legjobban.
ø	Tanulmányaid során az írott vagy az elektro-
nikus sajtó érdekelt jobban? 
æ	Vallom: „mindenki újságíró”, úgy ér-
tem, hogy aki médiában van, az mind kol-
léga, mindegy, a szakma melyik részén dol-
gozik, nyomtatott vagy online-sajtóban, 
esetleg tv-ben vagy rádióban. Magamat 
televíziós újságírónak tartom, azon belül 
is riporternek. Én is, mint sokan mások, a 
nyomtatott sajtóban kezdtem el dolgozni.

ø	A nyomtatott sajtóban való első megjelené-
sednek, ha jól tudom, külön története is van. 
æ	Még hallgatóként elutaztam a Terror 
Háza Múzeum megnyitójára. Ki volt állítva 
egy bitó, az eredeti helyén, az eredeti épü-
letben. Nagy benyomást tett rám. Végig-
néztem az egész kiállítást, az éjféli vonattal 
hazaindultam, de képtelen voltam aludni. 
Ebben az álmatlanságban született meg első 
cikkem, amely nyomtatásban is megjelent, 
mégpedig a Körkép című lapban. A megjele-
nés sajátos módját választottam: besétáltam 
a cikkel, otthagytam egy asztalon… Aztán az 
újságban láttam, hogy közölték. E cikket kö-
vetően kerültem a Főnixhez, amelyet több 
évig szerkesztettünk hallgatótársaimmal, 
Arany Lajos felelős szerkesztő irányításával.
ø	A Főnix mellett voltak egyéb médiumok is, 
ahol még hallgatóként dolgoztál?
æ	Természeten. Véleményem szerint egy 
újságíró a legritkábban esetben dolgozik 
csak egy helyen. Ha ez a munkája, vagy más 
szóval ebből él, akkor azért, ha pedig, mint 
nekem, ez a szenvedélye, akkor azért. Így ak-
koriban a Főnix mellett dolgoztam a főiskola 
rádiójában, tv-jében, valamint fél éves gya-
kornokság után, a Debrecen Televízióban is. 
ø	A diploma után rögtön el tudtál helyezkedni 
a médiában?
æ	Sajnos, nem. Még hallgatóként Erasmus-
ösztöndíjjal Hollandiába utaztam, s megsza-
kadt a kapcsolatom azokkal a médiumokkal, 
amelyeknél a kiutazásom előtt dolgoztam. 
Így miután lediplomáztam, nem volt állá-
som. Szerencsére megkerestek a Magyar 
Televízió regionális stúdiójából. Azonnal 
igent mondtam a gyakornoki állásra. Fél év 
múlva felhívtak, hogy készítsek tudósítá-
sokat országos televízióknak, így előbb az 
Echo, majd a Hír tv-nek is dolgozhattam. 
ø	Most a City TV-ben dolgozol, Budapesten, az 
V. kerületben. Hogyan kerültél a fővárosba?

æ	Még mielőtt a City TV megkeresett vol-
na, felvettek a budapesti Corvinus Egyetem 
nemzetközi tanulmányok szakára. Kiderült, 
teljesen új műsorstruktúrát szeretnének lét-
rehozni a City-ben, és ehhez keresnek mun-
katársakat, egyértelművé vált: Pestre kell 
költöznöm. Debrecentől azonban egyáltalán 
nem szakadtam el, ezer szállal kötődöm hozzá.
ø	Most, hogy már több éve dolgozol különbö-
ző médiumokban, mit javasolsz azoknak a hall-
gatóknak, akik szintén erre a pályára készül-
nek? Milyen képességek kellenek a sikerhez?
æ	Nyitottság, valamint az a képesség, hogy az 
ember túllépjen a saját érdeklődésén, hiszen 
mi nem önmaguknak csináljuk az újságot, a 
rádiót, a tv-t, hanem a közönségnek. Nekünk 
azt kell kitalálnunk, hogy mi az, ami a nézőt 
érdekli. Ehhez kapcsolódik egy másik fontos 
tulajdonság: a téma és az ehhez tartozó műfaj 
meglátása, megtalálása. Hiszem, hogy vannak 
témák, amelyeket fel kell dolgozni, a mi fele-
lősségünk, hogy észrevegyük. A jó történet 
magáért beszél, mi csak prezentáljuk, persze 
a hogyan a mi felelősségünk. Fontos továbbá 
az olvasás. Én most tíz könyvet olvasok egy-
szerre, körülbelül fele-fele arányban szak- és 
szépirodalmat. Szerintem, ahogy az étel a 
testnek, úgy az olvasás a léleknek a tápláléka. 
Egy újságírónak mindenekfelett két kérdéssel 
kell foglalkoznia:a miért?-tel és a hogyan?-nal. 
Bármilyen témát dolgozok fel, mindig ezekre 
keresem a választ. S talán a legeslegfontosabb: 
az írott és az íratlan szabályok betartása. Csak 
akkor lehetsz jó, és igazi nagybetűs újságíró, 
ha tartod magad ezekhez az előírásokhoz, és 
ember maradsz a mai világban.
ø	Visszatekintve, eddig mely elismerés volt az, 
ami a legnagyobb hatást gyakorolta rád, ami 
a leginkább megerősített abban, hogy ez a Te 
utad?
æ	Két ilyen is eszembe jut. Az egyik egy 
filmfesztivál különdíja: Sára Sándor volt a 
zsűri elnöke. Az elismerést egy erdélyi falu-
ban forgatott dokumentumfilmért kaptam, 
kaptuk. A film az ott egykor virágzó örmény 
közösség utolsó, még élő tagjáról szól. Nem 
is a díj adott további lendületet, erőt, hanem 
az, hogy kitől kaptam, kaptuk… A másik 
pedig egy személyes álom beteljesedése, 
ez hála Istennek, mindennap megtörténik 
velem. Ugyanis most a City TV-ben fut egy 
hatvanperces élő közéleti, politikai stúdió-
beszélgetős műsor; Papp Endre, az egykori 
MTV-s (az Ablak című műsor régi házigazdá-
ja) a vezetője. Őt is mesteremnek tekintem, 
és mostanság az a megtiszteltetés ér, hogy 
– amint a szakma mondja – „én vagyok a 
fülén”. Ez annyit jelent, hogy én vagyok, aki 
a műsor alatt a fülében lévő kis mikrofonba 
mondja, hogyan vigyük tovább a beszélge-
tést, milyen kérdésekre kellene még választ 
kapnunk. Ez hatalmas elismerés számomra.

Tőzsér Barnabás

„Az írás olyan létformám, amelyben önmagam lehetek”

Interjúkészítés közben...
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Ezt tanácsolja a kommunikáció szakos 
hallgatóknak Takács Péter Levente, aki 
2007-ben végzett a főiskolán, azóta is 
az MTV munkatársa. A főiskolai évek-
ről és egy „gyötrelmesen szép mes-
terségről” beszélt lapunknak. 

ø	Hogy látod, mennyire nehéz elhelyezkedni a 
szakmában?
æ	Furcsa, hogy erről beszélünk. Az lenne az 
normális, ha az ember a saját szakmájában 
tudna elhelyezkedni a diplomájával. Manap-
ság jó, ha 5–10 ember helyezkedik el a mé-
diában egy-egy évfolyamról. Úgy vélem, ez a 
rendszer hibája is.
ø	Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki megállja 
a helyét a médiában?
æ	Ez a szakma nem egyszerűen tanulha-
tó, az ember személyisége is meghatározó. 
Kell az akaraterő, a kitartás, a lényeglátás, a 
kíváncsiság. Minél több újságot kell olvas-
ni, híradásokat nézni és hallgatni. Nem árt, 
ha otthon van az ember a hírek világában.
ø	Ahogy ismerlek, benned megvan az a bizo-
nyos információéhség. Ennek köszönhetően a 
diploma után azonnal kaptál munkát. Ez ho-
gyan történt?
æ	A diplomaosztót következő héten már 
volt munkahelyem. Egy volt oktatóm, Kere-
kes Sándor megkeresett, én pedig elfogadtam 
az állásajánlatát. Azóta is az MTV regionális 
stúdiójában dolgozom segédszerkesztőként.
ø	Két év gyakorlat után röviden hogyan jelle-
meznéd az „újságírást”?
æ	Egy kollégám azt mondta: ez betegség. 
Az embernek sokszor elege van belőle, de 
ha néhány hétig nincs a hírek közelében, ak-
kor majd’ megőrül. Ez a függőség kell ahhoz, 
hogy az ember szívvel-lélekkel végezze el a 
munkáját.

ø	Te már a főiskolán is „függő” voltál. Dol-
goztál a Főnixnek, s elnyerted Az év hallgatói 
újságírója díjat. Mikor döntötted el, hogy a mé-
diapályát választod?
æ	Mióta az eszemet tudom, 
nézem a Híradót és a Teles-
portot. De a bordó öltöny nem 
nyerte el a tetszésemet, inkább 
a Híradó világa vonzott. Már 
középiskolában is készítettem 
újságot osztálytársaimmal, de 
az még nem volt az igazi. A 
Kölcsey-főiskolára már tuda-
tosan jelentkeztem, a Főnix 
stábjához is szinte az első pilla-
natban csatlakoztam. Szeretek 
írni, s igen, mint az akkori Fő-
nix több tagja, én is elnyertem 
Az év hallgatói újságírója díjat. 
Részt vettem kommunikációs 
szaknap szervezésében, és több 
e-Reformatika-konferencián is.
ø	Mi volt még szakmailag meg-
határozó számodra a főiskolán?
æ	A kiváló szakmai műhelye-
ken túl azok a tanárok, akik több 
évtizedes tapasztalattal a hátuk 
mögött megfelelő tudást tud-
nak átadni a hallgatók számára. 
Írott sajtó területén: Arany La-
jos, Erdei Sándor, Nagy Gábor, 
Szekeres Tibor, Szénási Miklós, Tóth Dénes, 
Vitéz Ferenc. Az elektronikus újságírás te-
rületéről Kerekes Sándort, Nagy Zoltánt, 
Tóth Károlyt, Vértessy Sándort emelném ki.
ø	Főiskolai éveid alatt Erasmus-ösztöndíjjal 
kommunikációt tanulhattál Hollandiában is. Mit 
nyújtott számodra az a három hónap?
æ	Nagy lehetőség az Erasmus, mindenkinek 
bátran ajánlom. Mai világunkban fontos sze-

repe van a kultúrák 
közötti kommuni-
kációnak. Ede-ben, 
holland közegben, 
a világ minden tá-
járól összesereglett 
hallgatókkal éltem 
a mindennapjaimat; 
volt török, orosz, 
brazil, vietnámi, 
ghánai, és ameri-
kai csoporttársam 
is. Ott is javarészt 
szakmabeliek ok-
tattak, de a holland 
oktatás egyébként 
is nagyon gyakor-

latorientált. Meglátogattuk például a 
hollandiai De Telegraaf napilap szer-
kesztőségét is. Belepillanthattunk, kül-

földön hogyan dolgoznak az újságírók.
ø	Mit tanácsolsz a mostani főiskolásoknak, 
hogy sikeresek lehessenek?
æ	Aki a médiában szeretne dolgozni, an-
nak az első lépés a főiskola, itt kell megmu-
tatni, hogy mi rejlik az emberben. Minden 
évfolyamon vannak rátermett emberek, 
akik be tudnak kerülni valahova. A mé-
diának mindig is szüksége lesz új embe-
rekre. Mindig jönnek újak, és vannak, akik 
továbbállnak. Szóval, aki akarja, és hajlan-
dó ezért áldozatot hozni, annak van le-
hetősége, a tudás úgyis utat tör magának.
ø	Te sikeresnek érzed magad?
æ	Ha sikeres az, aki munkájában hasznosíta-
ni tudja megaszerzett tudását, akkor azt kell 
mondanom: igen. De még nagyon az út ele-
jén járok. Ahogy Márai Sándor írja: „S mert 
vándor vagy, minden nap tovább kell menned az 
úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és lelked-
ben elrejtett isteni tartalom megismerése felé 
vezet.” Hogy hova és merre jutok el, az majd 
kiderül, a hírek világa, a külpolitika érdekel 
leginkább, de ahogy említettem, hosszú még 
az út.

Tóth Ivett

„Olvasni, olvasni, olvasni”

Szenvedély nélkül az ember csak lappangó erő, csak lehetőség, 
akárcsak a kavics, amely kalapácsütésre vár ahhoz, hogy szikrát hányjon.

(Amiel)
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Veress Krisztina, az RTL Klub riporte-
re – akit gyakran láthatunk például 
a XXI. század c. műsorban – a saját 
szakmáján kívül egyetlen más hivatást 
sem tud elképzelni, amelyik ennyire ki 
tudná elégíteni a kíváncsiságát. 

ø	Hogy kerültél a kommunikációs szakma kö-
zelébe? 
æ	A főiskolai évek kezdetén még csak eszem-
be sem jutott, hogy újságíró legyek, úgyhogy 
nem is jelentkeztem kommunikáció szakra. Az 
akkor induló titkárságvezető „szakra” jártam, 
később pedig gyermek- és ifjúságvédelem, va-
lamint drámapedagógia speckoll.-ra is jártam. 
Csak az államvizsga előtt döntöttem úgy: 
jelentkezem a JATE kommunikáció szakára.
Biztos vagyok abban, a kilencszeres túljelent-
kezés mellett soha nem vettek volna fel e 
szakra, ha előbb nem járok a tanítóképzőbe. 
ø	Számodra a debreceni főiskolának mi volt 
az erőssége?
æ	Remek tanáraim voltak itt. Megtanították, 
hogyan kell gyerekek, szülők, közönség elé ki-
állni, megtanultam másként olvasni egy regényt, 
vagy verset, rádöbbentettek, hogy egy témát 
sokféle szemszögből kell megvizsgálni, és ak-
kor még mindig van egy újabb nézőpont, no és 
rendkívül szigorúan vették a magyar nyelv ta-
nítását és ápolását. 1993 és 96 között, amikor 
oda jártam, kis csoportokban tanultunk, sok 
volt a szeminárium és a tanárok valóban ráér-
tek velünk foglalkozni. Ráadásul kreatív légkör-
ben! Például a szakdolgozatom témáját együtt 
találtuk ki a témavezető tanárommal, Völgyesi 
Zoltánnal. Ismerek olyan kollegát, aki velem egy 
időben járt a debreceni tk kommunikáció sza-
kára, és azóta is a szakmában dolgozik, sikerrel. 
ø	Sokan csak várják, hogy a sült galamb a szá-
jukba repüljön, és megkapják „az álommelót” a 
médiában. Ám ez talán mégsem így van. Neked 
mi a véleményed erről?
æ	Mindenkinek más az álommeló. Leg-
többen műsorvezetők akarnak lenni, pedig 
belőlük kell a legkevesebb. Nekem az volt a 
célom, álmom, hogy riporter legyek. Hogy 
milyen volt az én sült galambom? Kemény, 
rágós és egyáltalán nem akart repülni…A 
Szegedi Városi Televízióba kéredzkedtem 
be kommunikáció szakosként gyakorlatra. 
Nagyon sokat kellett várni arra, hogy egye-
dül küldjenek el forgatni (egy kiállításra). 
Közben be-bejártam gyakorlatra a Magyar 
Televízióba. Sok időbe telt, míg rájöttem, az 
operatőröktől, vágóktól rengeteget tanulha-
tok, és ehhez el kell nyernem a bizalmukat.
Mire valóban a Szegedi VTV tagja lehettem, 
dolgoznom kellett hajnalban, éjszaka, mínusz 
10 fokban és nyáron az agylágyító melegben 
a Szabadtérin. És meg kellett hallgatnom a 
kollegák véleményét, javaslatait, „kedveske-
déseit” arról, hogy nem jól csinálom, abba 
kéne hagynom, és úgysem lesz helyem. Ezt 

nem hittem el, nem akartam elhinni. Szóval 
sokan mesélnek történeteket arról, hogy 
szépen repül az a sült galamb, vagy hogy 
felfedezik az embert az utcán. Biztosan van 
ilyen valahol, csak én még soha nem talál-
koztam kollegával, akinek így sikerült volna.
ø	Ez a mai gazdaságilag nehéz időszak 
mennyire nyomja rá a bélyegét a munkaerő-
piacra? Azt szokták mondani, hogy türelem és 
sok próbálkozás kell a jó munka megleléséhez. 
æ A világon mindenhol újságírókat bocsá-
tanak el. Szerintem arra ne számítson senki, 
hogy csak úgy, diplomával a zsebében rá fog 
találni a jó munkára. Az a tapasztalatom, hogy 
inkább a gyakorlatra és tudásra kíváncsiak. 
Nem várhat arra szinte senki, hogy azonnal 
szerkesztő-riporter lesz valahol, vagy műsor-
vezető egy országos televízióban. Azt javas-
lom, már a főiskola alatt kezdjen el dolgozni, 
aki csak tud, gyakoroljon, próbálja ki magát 

minden szakmai területen. Akit a tévézés ér-
dekel:  városi vagy körzeti televíziókban re-
mek szakemberek dolgoznak, s ott  minden-
be bele lehet kóstolni. Szerintem ez remek 
iskola, nekem mindenképp az volt. Tapaszta-
latokkal pedig már könnyebb „házalni”, vagy 
beadni a jelentkezést „álmaink helyére”.
ø	Milyen írott-íratlan szabályok vannak, amelye-
ket jó, ha betart egy pályakezdő? Mire figyeljünk 
oda feltétlen? Mit tanácsolsz a hallgatóknak?
æ	Legyenek alázatosak – a szakmával szem-
ben. Ne derogáljon senkinek, ha esetleg 
szétszedik az anyagát. Majd legközelebb nem 
teszik. Ellenőrizzen minden állítást, legalább 
két helyről. (Még így is belefuthat valamibe, 
ami kettétöri a pályáját). Olvasni, olvasni, so-
kat..A legfontosabb, hogy az ember mindig 
legyen kíváncsi.  Anélkül nem sok értelme 
van. Ha az anyagon is érződik, hogy a ripor-

tert nem érdekelte a téma, miért érdekelné 
az olvasót/nézőt?
ø	Te, mint szakmabeli kiknek javaslod ezt a 
pályát és miért? Van-e egyáltalán erre született 
ember?  
æ	Újra csak a kíváncsiságot hangsúlyoznám. 
Aki nem az, mit keres a pályán? Emellett nem 
árt a kitartás, vagy az, ha valaki nem ijed meg 
feltétlenül a vele szemben állótól. No és tud-
jon beszélni, beszélgetni, mesélni. A tk–n ezt 
jól meg lehet tanulni!
ø	Véleményed szerint milyen tulajdonságokkal 
kell feltétlen bírnia egy jó médiaszakembernek?
æ	Végignézve a kollegákon itt a newsroomban, 
rá kell jönnöm: ahányan vagyunk, annyifélék… 
Talán csak egy dolog közös: senki nem hazu-
dott még a gyors siker érdekében, úgyhogy 
az egyenesség és tartás, azt hiszem, minden-
képp erénye egy újságírónak.
ø	A XXI. század készítői szerint a mostani 
fiatalság körében tovább élnek-e a legendák?
æ	Szerintem a legendák igenis, élnek. Ez nem 
feltétlenül jó, mert a legendák közt ott van-
nak a városi legendák, no meg rengeteg tudo-
mánytalan hülyeség is. Néha ezeket kell hely-
retenni. Remélem, néha akad aki meghallgatja, 
amit mondunk. Mert a legendákat történelmi 
tényekkel tisztázzuk, neves történészek se-
gítségével. Jó, ha valaki tényleg meghallja az 
üzenetet.
ø	Tapasztalataid szerint egy munka elnyeré-
sében mennyire fontos az iskolai végzettség? 
æ	Tőlem még soha nem kérdezték meg, 
van-e szakirányú diplomám. Azt sem, van-
e nyelvvizsgám. Egyértelműnek vették: ha 
jelentkezem, akkor beszélek legalább egy 
nyelvet és felsőfokú a végzettségem. Mindig 
a gyakorlati tudás és a referenciáim érdekel-
ték a főnökeimet.
ø	Volt-e olyan pont az életedben, amikor elgon-
dolkodtál azon, hogy otthagyod ezt a szakmát? 
Ha igen, akkor miért, illetve miért maradtál mégis?
æ	Amikor fáradt voltam, amikor össze-
vesztem egy kollegával, amikor úgy érez-
tem (pl. négy év híradózás után), hogy már 
semmi újat nem tudok kitalálni, és egyetlen 
téma sem ad már semmi újdonságot, no, ak-
kor elegem volt. De még nem jutottam el 
oda, hogy abbahagyjam az egészet. Inkább 
munkahelyet váltottam. Az mindig bevált.
ø	Ha most kellene pályát választanod, emel-
lett döntenél?
æ	Igen. Egyetlen egy szakmát sem tudok 
elképzelni ezen kívül, amelyben  ennyi-
re ki tudnám elégíteni a kíváncsiságomat. 
Ráadásul olyan helyeken, ahová másként 
soha nem juthattam volna el/be: reptéri 
irányítóközpontban, thaiföldi barlangban, 
mombassai halászkunyhóban, budapes-
ti levéltárban, erdélyi falvacskában. Vagy 
csak itt, a hírigazgatóság dohányzójá-
ban… Mindig, mindenhol történik valami.

Murguly Anita

Debrecentől a mombassai halászkunyhóig
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Ha valaki kimondja a könyvtáros szót, 
a legtöbben érett korú emberre gon-
dolnak. Ritkán jut eszünkbe azonban, 
hogy fiatalok is lehetnek e hivatás 
megtestesítői. Erre jó példa Lipcsei 
Ádám, a Debreceni Városi Könyvtár 
József Attila Telepi Fiókkönyvtárának 
(21. számú könyvtár) ifjú munkatársa. 
A Kölcsey-főiskolán tavaly végzett in-
formatikus könyvtáros és kommuniká-
ció szakon.

ø	Mióta tevékenykedsz könyvtárosként?
æ	Nem olyan rég óta, október 27-én kezd-
tem. Folyamatosan figyeltem a meghirdetett 
álláspályázatokat. Az interneten megláttam, 
hogy könyvtárost keresett a József Attila-
telepi fiókkönyvtár, és beadtam a pályáza-
tomat. A jelentkezési határidő október 15-e 
volt. Körülbelül harminc jelentkező közül 
választottak ki.
ø	A diploma megszerzése után gondoltad vol-
na, hogy egy könyvtárban fogsz dolgozni? 
æ	Nem. Inkább kommunikációs terüle-
ten szerettem volna elhelyezkedni, például 
televízióban vagy rádióban, hiszen közös-
ségi, aktív ember vagyok. Négy hónapon 
keresztül adtam be pályázatokat a mé-
dia területén, de nem történt semmi, ez-

után próbálkoztam a másik szakommal.
ø	És hogy érzed magad ebben a munkakörben?
æ	Jól érzem magam, én vagyok a legfiata-
labb a hálózatban. Az átlagéletkor egyébként 
körülbelül negyven év, és a városban dolgozó 

könyvtárosok jelentős része nő. Tehát én a 
nagyjából 10 százalékot kitevő férfi könyvtá-
rosi körbe tartozom. Mivel egyedül dolgozom 
a könyvtárban a könyvtárvezetői feladatot is 
én látom el. Egy napom nem túl mozgalmas, 
rengeteg szabadidőm van munka közben is. 
Ilyenkor olvasni szoktam. Most bepótolom, 
ami gyermekkorom idején kimaradt. Sajnos, 
kevesen járnak be a könyvtárba, hisz a köz-
ponttól távol, a város szélén, a periférián 
található a könyvtárunk. Nehéz felkelteni 
az érdeklődést a kultúra iránt ott, ahol napi 
megélhetési gondokkal küzdenek a családok.
ø	Említetted, hogy kevesen járnak könyvtárba 
azon a környéken. Mégis, melyik az a korosz-
tály, amely jellemzően megfordul nálatok, vagyis 
nálad?
æ	Legfőképpen gyerekek járnak hozzám 
úgy tizenhat éves korig, és a 35–40 év kö-
zötti korosztály. A huszon-egynéhány éve-
sek köréből viszont alig jön valaki. A leg-
népszerűbb könyvek, amelyeket gyakran 
kölcsönöznek nálam az olvasók, a krimik 
és a romantikus regények. S folyóiratot is 
szívesen olvasnak a könyvtárban. Szoktak 
jönni kisiskolás és óvodás csoportok, akik 
később talán szívesen olvasnak és látogat-
ják a könyvtárat. Nekik például gyermek-
foglalkozásokat, kézműves-foglalkozásokat 
tartok, előzetes egyeztetés és igény szerint.
ø	Ezek a foglalkozások milyen jellegűek?
æ	Változó. A legutóbbi alkalmon a farsang 
volt a téma. Az ilyen foglalkozásokra én gyűj-
tök anyagokat, és az alapján beszélek a gye-
rekeknek az adott témáról. Ezeket általában 
élvezik a kicsik.
ø	A szavaidat hallva úgy gondolom, szívesen 
járnak könyvtárba a mai kisiskolások.
æ	Nekem úgy tűnik, hogy nagy kedvvel tér-
nek be a gyerekek. Ezt azonban már koráb-
ban megfigyeltem, mert a könyvtár szakos 
szakdolgozatomat a gyermekek könyvtárlá-
togatásáról írtam. Ez is az oka, hogy a gya-
kori könyvtárlátogatás mellett az olvasóvá 
nevelést is fontosnak tartom.
ø Gyermekkorodban szerettél könyvtárba járni?
æ Igen. Gyakran mentünk át a szomszédos 
könyvtárba általános iskolás korunkban, hi-
szen a Bocskai-iskolában tanultam, és az in-
tézménynek jó kapcsolata volt a Víztorony 
utcai Petőfi-emlékkönyvtárral. Érdekes, hogy 
az egyik könyvtáros hölgy, aki foglalkozáso-
kat tartott nekünk, ma kolléganőm. 
ø Akkor már kisgyerekként neveltek titeket az 
olvasásra.
æ	Igen, de én a kötelező olvasmányokon 
kívül nem nagyon olvastam el mást. Néha 
azonban erre, ha nehezen is, de vettem rá 
magam. Valószínűleg a kötelező jelleg miatt 

tiltakoztam ellene. Én már a számítógép vilá-
gában nőttem fel. 
ø	Hobbiból nem olvastál?
æ	Az én gyerekkoromban nem voltak a mé-
dia által felkapott regények,  mint amilyene-
ket manapság olvasnak a fiatalabb korosztály 
tagjai is. Gondolok itt a Harry Potterre és 

a Gyűrűk Urára. Nem volt ekkora hírverés, 
amelytől kedvet kaptam volna egy ilyen re-
gény elolvasásához. Inkább képregényeket 
olvastam, és játszottam, mint a többi gyerek.
ø	Szerinted mennyire számít népszerű szak-
mának a könyvtárosoké?
æ	Nem gondolom túlzottan népszerűnek. 
Én azonban inkább hivatásnak nevezném, 
mint szakmának. Ehhez speciális, kutatni vá-
gyó ember kell, aki szeret információt szol-
gáltatni, és szívesen kommunikál bármilyen 
témában. Nem álomállás, de nem népsze-
rűtlenebb, mint bármelyik más. Szükség van 
könyvtárosokra, hisz könyvtárakra is szük-
ség van. Alkotmányos jog a művelődéshez 
való jog, ehhez nyújt lehetőséget a könyvtár. 
Eredeti funkciója mellett helyet adhat kisebb 
tárlatoknak, kulturális rendezvényeknek, 
író-olvasó találkozóknak, valamint különféle 
közösségi tevékenységeknek. És nem utolsó-
sorban kell az utánpótlás a nyugdíjba vonuló 
könyvtárosok helyére.  
ø	Ezek szerint úgy véled, hogy lesznek még olyan 
fiatalok, akik könyvtárosok szeretnének lenni.
æ	Nyilván lesznek. Ezt mutatja az is, hogy a 
főiskolán vannak évfolyamok, amelyek csak az 
informatikus könyvtáros szakot viszik. Ezek-
nek a hallgatói valószínűleg tényleg könyv-
tárosként szeretnének majd elhelyezkedni.

Márta Zoltán

Olvasóvá nevelnek

Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Van véleménye, és azt ki is mondja. 
Hassó Adrienn, a Magyar Hírlap megyei 
tudósítója büszke édesanya és a mun-
káját szerető, szívós zsurnaliszta. Az 
egykori főiskolai hallgató ma „tiszta 
szívvel és erős hittel” űzi az újságcsi-
nálást.

ø	Helyi és regionális újságokban is publikálsz. 
Hogyan lettél egy országos médium munkatársa?
æ	Tavaly a Lícium oldalán megjelent egy hir-
detés, melyben a Magyar Hírlap munkatársakat 
keresett. Egy ismerősöm ajánlotta, próbáljam 
meg, mert szerinte éppen nekem való lenne. 
Három írásomat adtam be: egy színikritikát, 
egy politikai jegyzetet és egy Vidnyánszky Atti-
la színigazgatóval készített interjút. Behívtak, és 
rögtön bedobtak a mélyvízbe. Így én lettem a 
lap Hajdú-Bihar megyei tudósítója. Önállóságot 
vártak, és ez nem is okozott gondot, szívesen 
küldtem a szerkesztőségnek témajavaslataimat. 
Jelenleg a hajdúszoboszlói Szókimondóban, a 
Lyukasóra folyóiratba, a vámospércsi és a nád-
udvari lapokba írok rendszeresen. Nagyon jó 
érzés, amikor ismerős-ismeretlen elismeréssel 
nyilatkozik a munkámról, biztat, megerősít.
ø	A főiskolai évek alatt az elektronikus és az 
írott sajtóba is belekóstoltál. Miért választottad 
végül a printmédiát?
æ	Sokféle tárgyat tanultam, ez egyfelől szé-
les, de kevésbé mély ismeretszerzésre adott 
alkalmat. Először 1999-ben végeztem tanító–
német szakon, aztán végül nem a pedagógusi 
pályán helyezkedtem el. Dolgoztam vendéglá-
tásban, majd megszületett a kisfiam. Néhány 
évvel később régi kedves tanáraim, Ozsváth 
Sándor és Vitéz Ferenc bíztatására jelentkez-
tem a kommunikáció szakra. Elsőként a mára 
már megszűnt Körkép című havilapban publi-
káltam, s már a főiskolai éveim alatt megjelen-
tek írásaim a Főnixben, a Debrecen hetilapban, 
illetve a Vasárnapi Naplóban. Eleinte színikri-
tikákat írtam, később politikai témájú cikke-
ket (álhíreket, jegyzeteket, kommentárokat) 
is. Nagyon élveztem. Írott sajtó szakirányon 
végeztem, habár a televíziózás is érdekelt. 
Többen bíztattak, hogy érdekes hangom, ha-
tározottnak tűnő fellépésem miatt jó lennék 

a tévében. A Debrecen TV-ben is voltam gya-
korlaton, de végül átpártoltam az írott sajtóra. 
Különösen a gyakorlati órák során tapasztal-
tam azt, hogy sajnos kevés hallgatót érdekel 
komolyan a képzés, a szakma. Ezzel leginkább 
az a gond, hogy az ilyen főiskolások elveszik 
a gyakorlási lehetőséget azoktól, akik tényleg 

azért jöttek erre a szakra, hogy elsajátítsák az 
újságírás, televíziózás, vagy rádiózás csínját-
bínját. Úgy gondolom, egy részük egyáltalán 
nem alkalmas erre a pályára, sokan viszont 
maguk sem a médiában akarnak elhelyezked-
ni, csak szeretnének egy diplomát szerezni. 
ø	Mondhatjuk, hogy szakosodtál a sajtón belül és 
megtaláltad az a témát, ami a legjobban érdekel?
æ	Az ember – ha szerencsés – arról ír, amit 
szeret, ami érdekli. Hozzám valóban a kultú-
ra áll a legközelebb, gyakran járok színházba, 
kiállításokra, koncertekre és szívesen beszél-
getek művészekkel, rendezőkkel. A Vasárnapi 
Napló korábbi felelős szerkesztőjével, Erdei 
Sándorral, 2006-ban indítottunk útjára egy 
interjúsorozatot, melyben ismert debreceni 
közéleti személyiségek osztották meg gon-
dolataikat családról és hivatásról, ezek ös-
szeegyeztethetőségéről. S a visszajelzésekből 
azt tapasztaltuk, hogy igenis van (volna) még 

ma is igény ilyen jellegű cikkekre. Készítet-
tem művészportrékat is, bemutattam a Cso-
konai Színház új „szerzeményeit”, de írtam 
recenziókat is néhány kortárs író alkotásá-
ról. Azt gondolom, a kultúra maradandó, a 
politikusok jönnek-mennek, ezért a múlandó 
dolgok kevesebb figyelmet érdemelnének.
ø	A most végzős kommunikáció szakos hall-
gatók számára követendő példa vagy. Mi szük-
séges szerinted ahhoz, hogy valakiből sikeres 
újságíró váljon?
æ	Fontos, hogy kötélidegzetű legyél, nyitott, 
alázatos és időmilliomos. A törtetés és a vas-
tag bőr is előny… De erre én képtelen va-
gyok. Elengedhetetlen a kellő tájékozottság, 
amihez a modern technika remek lehetősé-
get ad. S nem elég, ha megtanulja az illető 
mondjuk a sajtóműfaj-elméletet, azt tudni 
kell alkalmazni is, illetve az eseményeket fo-
lyamatában kell látni, és nem szabad sajnálni 
az időt a háttérinformációk megszerzésére 
sem. A leginkább a publicisztikai műfajokat 
kedvelem, melyekben saját gondolataimat, 
véleményemet írhatom meg.
ø	Hobbiként vagy hivatásként tekintesz az új-
ságírásra? Meg lehet belőle élni?
æ	Nagyon nehéz elhelyezkedni ezen a pá-
lyán. Régen nagyobb becsülete volt az új-
ságírónak, a mai nemzedéknek viszont több 
segítsége van. Az online-újságírás, úgy vélem, 
működőképes, és van jövője. Az újságírás 
örök szerelem marad számomra, de be kel-
lett látnom, hogy ebből megélni nem lehet. 
Jólesnek a kedvező megerősítések, de saj-
nos azokért nem adnak kenyeret a boltban.
ø	Ilyen körülmények között mégis hogyan 
marad motivációd?
æ	Ha hittel csinálja az ember, akkor ér vala-
mit a munkája. Arany Lajostól tanultam, hogy 
ne egyetlen forrásból informálódjak, mindig 
legyen még egy informátorom. Azért, hogy 
két ellentétes álláspontot tudjak szembe-
állítani, úgy hogy objektív maradjak, illetve 
azért, hogy meggyőződjek az információ 
hitelességéről. Teljesen mindegy, hogy kinek 
ciki, rá kell világítani a dolgokra. Az én célom 
az igazság keresése, bármilyen is az az igazság.

Kovács Andrea Zsuzsa

Az igazságot keresi, ha fájdalmas is az

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola a hallgatók eredményesebb szakmai felkarolása, segítése érdekében több alapítványt 
kezel, s ezek továbbra is köszönettel veszik azoknak a támogatását, akik az elmúlt évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlják részükre.

Református Tanítónőképzésért Giday Gabriella Emlékére Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Az összeget az anyagilag hátrányos helyzetű, tehet-
séges hallgatók oktatásának támogatására ösztöndíj és alapítványi díjjal járó jutalmak kifizetésére használják fel. Adószám: 19128874-1-09.
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzésért Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Az összeget a külföldi kapcsolatok fejlesztésére, tanulmányutak 
támogatására, tehetséges fiatalok támogatására, tudományos tevékenység elősegítésére, kulturális, művészeti, hitéleti és sporttevékenység jutalmazására használjuk 
fel. Adószám: 18550665-1-09.
Pető József Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Az összeget a számítástechnika területén kiemelkedő eredményt elért hallgatók szakmai és tudományos 
tevékenységének támogatására használják fel. Adószám: 18553046-1-09.
Csoknyay Gyula Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Az összeget az azoknak a hallgatóknak a támogatására használják fel, akik a magyar nyelv ápolása, 
értékeinek megőrzése érdekében kimagasló eredményt értek el. Adószám: 18558003-1-09.
A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Az összeget a lelkészképzés és lelkésznevelésre, a hallgatók tudományos kutató-
munkájának és oktatásának támogatására fordítják. Adószám: 18558780-1-09.
Kölcsey Ferenc Református Ifjúsági Média Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Az összeget a főiskolai kommunikáció szakos hallgatók oktatásának 
támogatására, ösztöndíj és alapítványi díjjal járó jutalmak kifizetésére fordítják. Adószám: 18563485-1-09.


