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MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

KOVÁ CS ZSOLT VILMOS POLGÁ RMESTER 

SZABADIDŐ KÖZPONT MOZSGÓN 

Mozsgó Közösségi tere tovább épül és bő-
vül. A  tavalyi évben a gyermekek részére új 
játszótér került átadásra, melyet már hasz-
nálatba vettek; napsütéses napokon, a hideg 
ellenére, nagyon népszerű. Központi elhe-
lyezkedése ideális a szabadtéri mozgásra, 
játékra. A szülők rendszeresen látogatják 
gyermekeikkel a játszótér területét, ez szá-
munkra hatalmas öröm.  
 

Ezt szerettük volna fokozni a felnőttek szá-
mára kialakított szabadtéri mozgásközpont-
tal. Ezúttal 176 m2 alapterületen kültéri 
kondipark létesítésén dolgozunk, mely a már meglévő és használatba vett játszótér mellet kapott helyet. 
Célunk hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek is kellemes szabadtéri kikapcsolódási lehetőséget nyújt-
sunk. Az egészséges életvitel, a mozgás nagyon fontos a mai világban.  
 

A kondiparkot elsősorban a felnőttek használhatják, de természetesen lesznek olyan eszközök, melyeket 
a gyermekek is szabadon kipróbálhatnak felnőtt felügyelete mellett. Kapacitása nagy, egyszerre akár 
harminc ember is sportolhat egy időben.  

 

A betonozási munkálatokkal február 
végére teljesen elkészültünk, erre kerül 
egy rekortán gumiszőnyeg réteg, mely 
olyan gumi anyag, ami az esések és üté-
sek tompítására alkalmas. Így az esé-
sekből adódó sérülések nagy százalékát 
kivédhetjük.  
 

A park többfajta eszközeinek köszönhe-
tően, bárki megtalálhatja a számára 
megfelelő mozgásformát, a nyújtó gya-
korlatoktól az aktív sportélményig.   

 

SPORTRA FEL! 

  A kondipark eszközei:  
 Alacsony húzódzkodó-tolódzkodó 

 Bordás fal 

 Dupla multifunkciós tréner 

 Egyenes húzódzkodó 

 Szűk húzódzkodó 

 Majomlétra 

 SW létra 

 Tolódzkodó oszlopok 

 Alacsony párhuzamos korlát 

 Emelkedő létra 

 Fekvőtámasz kereszt 

 Gyakorló párhuzamos korlát 

 Lépegető 

 Párhuzamos korlát—háromelemes 



 

2023. / Március / 3. SZÁM 

 

2 

 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 
 

 

 Dr. Göttche Viktor Kolozsvári u. 

 Földi József Árpád u. 

 Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári u. 

 Gergely Ferencné Mátyás k. u. 

 Gorjánácz Józsefné Mátyás k. u. 

 Grósz József Kassai u. 

 Horváth János Alsóhegy 

 Horváth Ferenc Alsóhegy 

 Józsa Gyuláné Petőfi u. 

 Molnár Terézia Árpád u. 

 Papp Józsefné Kolozsvári u. 

 Puskás Istvánné Árpád u. 

 Szentpál Mihályné Mátyás k. u. 

 Szukits Tibor László Batthyány u. 

 Vusics Józsefné Kolozsvári u. 
 
 

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét  

betöltött lakóit. 
Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

Március 

KÖSZÖNTÉS 

 

MISEREND 

2023. március 10. péntek 14.00  
 

2023. március 16. csütörtök 10.00 
Szociális otthon 

 

2023. április 09. hétfő 9.00 (húsvét) 
Ételszentelés 

 

NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 

 

 

HALÁLOZÁS 

Pári Antalné született Guell Erzsébet (Hetvehely, 
1934.04.06. an.: Hoffer Teréz) volt Mozsgó, Má-
tyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2023. feb-
ruár 17. napján. 

Nemes Angelika Réka (Eger, 1976.01.30. an.: 
Gérecz Mária Cecilia) volt Mozsgó, Mátyás kir. 
u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2023. február 22. 
napján.  

Nyugodjanak békében! 
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FEBRUÁR A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZBAN 

 

EZ TÖRTÉNT A BÖLCSŐDÉBEN A FARSANGI IDŐSZAKBAN 

A havi közösségi programunk a Farsang volt. A legkisebbek is jelmezt öltöttek és az édesanyák is beöltöztek. 
Kedves hangulatú délelőttöt töltöttünk el közösen, ahol lehetőség volt színes fánkokat kóstolni, csillámtetkót 
és arcfestést készíteni. A Zene Bölcső programunk is megújult, új neve: Zenés foglalkozás Zsoltival. Sajnos 
Icutól el kellett köszönnünk, mert más munkát vállalt, ekkor jött az ötlet, hogy egy édesapát kérünk fel a fog-
lalkozás vezetésére. Aczél Zsolt rendszeresen járó apuka, két kisgyermekét és feleségét nagyon gyakran elkí-
séri és részt vesz a programjainkon. Egy beszélgetés alkalmával kiderült, hogy tud gitározni. Felkértük, hogy 
hozza el a gitárját. Sok dalt elénekelt, nagyon szépen, akkor még más stílusban. Ezt követően felkészült a gye-
rekdalokból, játékokból, melyeket már megszoktunk. Nagyon örülünk, hogy egy apukát találtunk erre a fel-
adatra, személyiségével, gyerekekhez való hozzáállásával példát mutat sokunknak, és a picik is nagyon szere-
tik. A születésnapok ünneplésekor is már gitárszó mellett énekeljük a boldog születésnapot. 

 

Minden szerdán 10 órától várjuk a családokat Zsolti zenés foglalkozására! 
 

         Baka Dorisz 

        Biztos Kezdet Gyerekház vezető 

A népi hagyományokat őrző ünneppel a legkisebbek is meg-
ismerkedtek. A napot a gyerekek  fánk dagasztással kezdték, 
aztán színes jelmezekbe öltöztek. Sok zenével, tánccal, vi-
dámsággal igyekeztünk megijeszteni a telet. Közben a fán-
kok kisültek, amit tízóraira meg is ettünk. A  mulatozást  az 
udvaron  folytattuk a két csoport közötti vidám versenyjáté-
kokkal. Volt vonatozás, célbadobás babzsákkal, kavicshor-
dás kanállal. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és mi 
nevelők is.  
 
Ebben az időszakban nálunk járt a KISStanyÁCSka két ten-
gerimalaca is. Megfigyeltük és megetettük őket. Az állatok-
kal való találkozás egyben egy bátorság próba is – Ki meri 
megsimogatni? Büszkén mondhatjuk, hogy a próbát min-
denki kiállta, erről fényképes bizonyítékunk is van. 
  
 

Megismerked-
tünk a Hóval!! 
 
 

Hiába táncol-
tunk  a bálban, a 
tél még hozott 
egy kis havat 
nagy örömünkre. 
Szánkózni ugyan 
nem tudtunk, de 
hóembert sikerült 
készítenünk. 
 

Sajgóné Decsi Gyöngyi 
bölcsőde vezető 
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!  
„Farsang napja eljött már, 

kezdődik a jelmezbál, 

zeneszóra vígan lép, 

ring a tarka báli nép. 

Nagy mulatság van itt ma, 

ezerféle maskara 

perdül-fordul, integet, 

búcsúztatja a telet.” 

(Lévay Erzsébet) 
 

 Az elmúlt néhány évben a Covid-19 meghatározta 

ünnepi alkalmainkat, mindig az aktuális szabályozás-

hoz igazítottuk projektnapjainkat, ünnepeinket. Eb-

ben az évben szerencsére újra megszervezhettük far-

sangi mulatságunkat. 

 Ez alkalommal azonban néhány szempontból 

eltértünk az eddig megszokottaktól, például nem a 

zsűri véleményezte beöltözött tanulóinkat, hanem 

közönségdíjat sorsoltunk. Emellett a farsangi bálon 

is történtek változtatások, mivel a mulatságot blok-

kokra osztottuk zenei stílusok alapján. 

 Tanulóink nagyon sokféle jelmezbe bújtak, volt 

hercegnőnk, tavasztündérünk, baglyunk,  több focis-

tánk, de voltak akik például búvárnak, orvosnak 

vagy éppen énekesnek öltöztek. A jelmezesek felvo-

nulását követően, ahogyan azt már említettem is, a 

megjelentek kedvenc álarcosukra szavazhattak. Eb-

ben az időben megnyitottuk büfénket is, ahol számta-

lan szendvics, sütemény és innivaló várta vendégein-

ket. Ezúton is köszönjük szépen a Szülőknek, akik az 

eseményen segítséget nyújtottak vagy éppen alap-

anyagokkal járultak hozzá a szendvicsek elkészítésé-

hez, italok árusításához.  

Farsangi bálunkat a 4. osztályos gyerekek beta-

nult táncával nyitották meg, a táncot Farkasné Józsa 

Mária tanította be. A színvonalas megnyitót követő-

en egy rövidebb zenei blokk következett, ebben az 

időben adhatták le voksukat a megjelentek. 

A szavazás alapján az egyéni beöltözők közül: 

  Kovács Édua 2. osztályos tanulót díjazták, mint 

Tavasztündér 

  A csoportosok közül Orbán József és Katus Le-

vente 6. osztályos tanulókat, mint Valmar. 
Gratulálunk Nekik! 

    A délután további része már javarészt a táncról 

szólt, de sokan próbáltak szerencsét a tombolasorso-

láson is. Rengeteg, száznál is több nyereményt sor-

solhattunk ki. A felajánlásokat is nagyon szépen kö-

szönjük!  

   Az esemény bevétele a Szülői Munkaközösség-

hez került: 430.000 Ft. Az összeget a Gyerekekre 

fogják fordítani. A szombati minőségi fotókat Mozs-

gó Facebook oldalán megtalálhatják, ezeket nagyon 

köszönjük Kántor Évinek!  

   Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszö-

netet mondani iskolánk minden dolgozójának, hogy 

segítségükkel hozzájárultak farsangunk sikeréhez! 

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és a 

jövő évben legalább ugyanilyen jó hangulatban bú-

csúztathatjuk a telet. 

Dobor Katalin 

DÖK koordináló tanár 
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Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon - kiegészítés 

Kiegészítés a februári számban megjelent cikkhez: 
 
…Őri Feri bácsi nyugdíjba vonulása után Módenszieder János lett az iskola új igazgatója. Ő volt a második 
igazgatóm. Sokat köszönhetek neki, mindig elismerte munkámat, sokat tanultam tőle. Ő tette lehetővé szá-
momra, hogy 1986. szeptemberétől a felsőben osztályt kaphattam, a 6. osztály osztályfőnöke lehettem. Innen-
től kezdve már csak a felsőben tanítottam.  
 

Szükségét éreztem annak, hogy ez a pár gondolat János nevével elhangozzék. Teljesen véletlenül maradt ki a 
neve a februári cikkből, amiért utólag is elnézést kérek Tőle (bár telefonon ezt már megtettem). 
 

Mind az 5 igazgatómnak csak köszönetet tudok mondani. Akik nem élnek közülük, azokra nagy szeretettel 
gondolok.  
 

          Köszönettel:   Orbánné Matus Erzsébet 
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TORMÁ SI VYKTO RIÁ 

„Rám talált annyi sok szép év, szemben ülve, emlék rég” 

Bege Amáliát nem kell bemutatni, hiszen majdnem 
mindenki ismeri. Ő a kedves könyvtáros, akinek 
mindig volt egy mosolya annak, aki az olvasás iránt 
érdeklődve vagy csak egyéb dolgait intézve belépett 
a könyvtár ajtaján. Színes egyéniség, aki érdekes 
életutat és tapasztalatokat tudhat a háta mögött. 
Megélt sok mindent, tanult, fejlődött és igyekszik 
mindenből kihozni a legtöbbet.  Életéről, megvaló-
sult álmairól és jövőbeli terveiről mesélt, nyugdíjba 
vonulása alkalmából.  
 

Mint írtam, nem kell Téged bemutatni, de azért 
mesélj egy kicsit magadról. Honnan jöttél és mi 
vezetett téged idáig, ahol most vagy?  

Erdélyben, egy nagy községben Gyergyó-
csomafalván születtem. Ezt a székelységet soha 
nem is tagadtam, és bátran felvállalom, büszke va-
gyok erdélyi gyökereimre. Imádom Székelyföldet. 
Aki egyszer eljött az utazások alkalmával, az szere-
tetteljesen nyilvánult meg róla. Nagyon jó gyermek-
korom volt.  Mindig óvónő vagy pedagógus szeret-
tem volna lenni. Támogattak is ebben a tanáraim, 
hiszen jó tanuló voltam, de ez a vágyam nem telje-
sült. Bár kipróbáltam; de bebizonyosodott, hogy a 
kollégium nem nekem való. Így hát abból kellett 
választanom, ami a szülőfalum közelében volt, és 
megoldható volt az ingázás. Érdekelt a számok vilá-
ga, ezért a könyvelő szakmát választottam. Azon-
ban két év alatt szinte megutáltam. Ott tényleg min-
den csak a számokról szólt, ráadásul román nyelven 
oktattak mindent, ami még egy kis plusz nehézséget 
adott a dolognak (annak ellenére, hogy a mai napig 
majdnem anyanyelvi szinten beszélek románul). 

Két év után kigondoltam, hogy a bolti eladó szakma 
lenne számomra a legmegfelelőbb. Végül elvégez-
tem azt.  
 

Az iskola után szinte rögtön férjhez mentem. Ez-
után kerültem Kolozsvárra. Ott azonban annyira 
nem éreztem otthon magam. Mikor már úgy éreztük 
nem bírjuk azt a nyomást, ami akkoriban ért min-
ket, a családom nagy része Magyarországon kereste 
azt a jövőt, amire vágyott. Édesanyám indult meg 
leghamarabb, ő hozott el minket is. Már, aki akart. 
Az egyik öcsém jött, a másik Erdélyben maradt; én 
is jöttem akkor már a két gyerekkel.   
 

Először Újfehértóra mentünk. Amikor mi átjöttünk, 
1989-ben, akkoriban nagyon jó világ volt itt, délen. 
Az első férjemnek Dióspusztán voltak rokonai, akik 
később segítettek nekünk a letelepedésben. Mivel 
Szabolcsban (Újfehértó) nem éreztem igazán jól 
magam, nem is volt kérdés, hogy megpróbáljuk 
Baranya megyében a szerencsénket. Akkor már 
csak a szűk családommal, a férjemmel és a gyereke-
immel, Szigetvárra költöztünk. Szerencsére sikerült 
egyből munkát találnom, ahogy az akkori férjemnek 
is. Aki a hegyek közt nő fel, az nem érzi magát iga-
zán otthon a síkságon. A Mecsek és maga ez a bara-
nyai vidék jobban emlékeztetett az otthonomra. De 
hiába élek itt már több mint harminc éve, a szívem 
egy része örökre erdélyi maradt, - mindenesetre 
még mindig van kihez haza mennünk. 
 

De nem Szigetváron élsz, hanem Mozsgón? Me-
sélj erről is! Miért szeretsz itt élni?  

Emlékeztet egy kicsit Erdélyre. Itt is vannak dom-
bok, hegyek. Ha nem is akkora, mint Székelyföl-
dön, mégis ez az én világom igazán. Amikor az er-
délyi rokonok meglátogattak minket, bennük is ez 
volt az első benyomás.  
 

Később Robival, a mostani férjemmel azon törtük a 
fejünket, hova költözzünk az akkor már négy gye-
rekkel, sok eshetőséget számításba vettünk. Mégis 
valahogy Mozsgó vonzott magához a legjobban. (A 
gyerekeim szorgalmazzák, hogy idős korunkra 
menjünk vissza Szigetvárra, de én vonakodok az 
ötlettől. Bár jó lenne közelebb tudni magamhoz 
őket és az unokáimat, valahogy a város nem az én 
világom. Sőt ha költöznék, akkor inkább még kij-
jebb, a Szőlőhegybe.) Számomra nagyon fontos a 
természet közelsége. Ezt soha nem is tudtam és nem 
is akarom levetkőzni az erdélyi mivoltomból. 
Mozsgó befogadott. Itt találtam barátokat, segítő 
pozitív embereket. Idősebb korára az ember már ezt 
a megszokott biztonságot keresi, ahol a szomszédok 
rád köszönnek, mosolyognak, ismer mindenki. 
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Mióta dolgozol a könyvtárban?  

Szigetváron az Almás utca sarkán volt egy élelmi-
szer bolt (most azt hiszen vadászboltként üzemel), 
ott dolgoztam sokáig. Mozsgón a Mátyás király utca 
sarkán volt a nagy ÁFÉSZ bolt, ott több éven keresz-
tül voltam eladó és üzletvezető.  Amíg be nem zárt, 
addig ott voltam, igazából ott ismertem meg a 
mozsgói embereket. Nagyon szerettem.  
 

A könyvtári munkát a Puskás Évának köszönhetem. 
Akkoriban mikor még csak könyvtárként üzemelt, 
még a közfoglalkoztatások előtt kezdődött a kapcso-
latom vele. Éppen nem volt munkám és sokat jártam 
könyvtárba, minden héten legalább kétszer, nagyon 
szerettem olvasni. Éva vetette fel az ötletet, hogy 
neki kellene egy segítő,  és mi lenne, ha én vállalkoz-
nék a munkára. Később miután a Zsolt lett a polgár-
mester, azután is maradtam a könyvtárban, egészen 
mostanáig, amíg nyugdíjba nem mentem. Szerettem 
nagyon. Nem vagyok még teljesen elszakadva a 
könyvtártól, mindig is otthonosan mozogtam ott. 
Ismertem már az emberek ízlését, tudtam milyen 
könyvekre van szükségük, mit szeretnek. Így az em-
berek szívesen tértek be, jó volt beszélgetni velük. 
Számomra ez szívből jött. A mai napig, ha beme-
gyek, önkéntelenül odanyúlok és megigazítom a 
könyveket, holott már nem én vagyok a „gazdája”.  
 

Szép volt ez a tizenhárom év. Annak ellenére, hogy 
olykor fárasztó volt. De szívesen vettem részt a ren-
dezvények és programok szervezésében, színházláto-
gatásokban. Szerettem szervezkedni, zsongani, 
ötletelni.  
 

Érdekes, hogy egy olyan világból jöttél, ahol a 
nyugodtabb életmódot preferálják, itt mégis szí-
vesen benne voltál a zsongásban. Nem fáradtál el 

olykor?  

De, néha nekem is vissza kellett lassulnom, hogy 
kipihenjem magam. De olyan emberek vettek körül, 
mint Éva és a polgármester, akik hurrikánként söpör-
nek végig a feladatokon, és én is alkalmazkodtam 
ehhez. Utána persze szükségem volt a pihenésre, de 
nekem jót tettek ezek az ingadozások, a fentek és 
lentek. Mert mikor fent vagy, tudod, hogy tenni, 
menni kell. Akkor nem éreztem mi hol fáj, nem kon-
centráltam betegségekre vagy a fáradságra, csak arra, 
hogy csináljam és hasznos lehessek. Voltak nehéz 
időszakok, de nem hagytam akkor sem el magam. És 
ezt pontosan ezeknek az embereknek köszönhetem. 
Mert nem hagyták! Jöttek, vittek, ha kellett autóval, 
csak hogy ott legyek, és hasznosnak érezhessem ma-
gam. És ez nagyon sokat segített nekem.  
 

Neked fontos az, hogy hasznosnak érezd magad? 
Hogy mindig valamit tehessél?  

Nagyon. A nyugdíjas éveimet is produktívan terve-
zem. Nem szeretnék teljes mértékben leállni minden-
nel, szívesen segítek, ha arról van szó.  
 

A Mozsgóért Egyesületnek is oszlopos tagja vagy. 

Mi ott a feladatod?  

A két év könyvelői szakma nem veszett kárba, hi-
szen én intéztem és intézem az egyesület pénzügyeit, 
titkár vagyok. Szeretek az egyesületben tevékeny-
kedni, ezt nem is akarom feladni. Ugyanúgy szeret-
nék menni és csinálni, amíg időm engedi. Igazából a 
kétkezi munka az én világom.  Rengeteg kirándulást, 
színházlátogatást szerveztünk Kántor Évivel. Jó csa-
pat voltunk. Remélem, hogy ez nem marad teljesen 
el. Az erdélyi kirándulásokat a mai napig hiányolják 
az emberek. Sok élményt szereztem az egyesület 
által, és öröm számomra, hogy én is élményekkel 
gazdagíthatom az embereket. Nagyon sokat adnak 
nekem ezek a visszajelzések, amiket kapok. Sokan 
megkeresnek, hogy egy rendezvény, program által 
mennyi mindent kaptak. Az elején - lássuk be azért a 
közfoglalkoztatott bér és munka nem kifejezetten a 
legnagyobb prioritásnak örvendő foglalkozásként 
tartják számon -, ez anno engem is elkeserített. De 
ahogy az idő előre haladt, én is megváltoztam, más-
ként értékeltem a dolgokat, másként szemléltem a 
körülöttem zajló eseményeket, és megtanultam befo-
gadni a pozitívumokat, amikkel töltekezhettem.  
 

Mostanra a könyvtári munka mellett a sütés ke-

rült előtérbe. Már nemcsak könyvtárosként asszo-
ciálnak rád az emberek, hanem a sütés szerelme-
seként is. Hogyan jött ez az életedbe?  

Amikor beütött a koronavírus, akkor került ennyire 
előtérbe. Igaz már régre nyúlik vissza az érdeklődé-
sem a főzés iránt, hiszen nekem közben egy szakács 
iskolám is lett az évek alatt. Mindig is szerettem főz-
ni. A pandémia alatt, mikor be voltunk szinte zárva, 
egyre jobban elkezdett foglalkoztatni a sütés. Első-
ként a kenyér. Voltak rossz tapasztalataim, elrontott 
alkotásaim. Nem mondom, hogy minden csak úgy 
kisujjból ment. Rengeteget tanultam, és fejlesztettem 
magam. Videókat néztem, könyveket olvastam. Mos-
tanra gyűjtöttem némi tapasztalatot, amit szívesen 
megosztok bárkivel, aki érdeklődik iránta, de termé-
szetesen holtáig tanul az ember. Nagy vágyam még 
egy cukrász tanfolyamot is elvégezni. A kenyér mel-
lett természetesen még a sütik és a torták sütése is 
előtérbe került, de az elsőszámú, az a kenyér sütése.  
 

És ne feledjük, hogy egy csodálatos elismerést is 

kaptál a kenyereidért.  

Igen, a tavalyi évben az általam sütött kenyeret vá-
lasztották meg Szigetváron a vár kenyerének, ami 
hatalmas elismerés számomra. Főleg azért, mert az 
emberek szavazták meg, úgy hogy kóstoltatták őket 
és azáltal kellett szavazni. Szóval mindenképpen a 
kenyerem minősége nyerte el ezt a címet, hiszen nem 
tudhatta senki melyik is az én sütésem, csak miután 
kihirdették az eredményt.  
 

Kitől örökölted a sütés iránti szenvedélyedet?  

Nagymamám szeretett és tudott is nagyon sütni, akit 
én nagyon szerettem.  
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Kiváltottam vagy nem váltottam?  

- Hol tudom megnézni, hogy a felhőben milyen recepjeim vannak? 

- Melyik váltottuk ki? Melyiket nem? 

- Hogyan tudom megnézni a leletemet? 

- Laboreredmények lekérdezése 
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A pandémia ideéig annyira nem elevenítettem fel eze-
ket az emlékeimet, aztán a lányom, Bea kezdett bele 
ebbe a tevékenységbe, és bennem is megmozdult va-
lami, hogy ezt szívesen csinálnám. Bea sajnos a mun-
kája miatt már egyre kevesebbet tud így tevékenyked-
ni, nekem viszont megmaradt. Teljesen megnyugtat, 
kikapcsol. Képes vagyok éjszaka vagy hajnalban kel-

ni azért, hogy megsüt-
hessem reggelre a ke-
nyeret, vagy a friss pék-
süteményt. Azóta én 
nem is ettem bolti ke-
nyeret, és őszintén szól-
va, nem is vágyom rá.  
 

 
Mik a terveid a jövőben?  

A cukrász tanfolyam, amit mondtam, még nagy vá-
gyam. A sütést továbbra is folytatni fogom. A ker-
tészkedést, túrázást is. Minden, amit igazán szívből 
szeretek csinálni.  
 

És természetesen a legelső helyen a családom és az 
unokáim állnak. Minőségi időt szeretnék tölteni ve-
lük. 
 

Ha tehetnéd, megváltoztatnál valamit a múltad-

ban?  

Nem hiszem. Szerintem a sorsunk meg van írva, ezért 
ugyanezeket a hibákat követném el és ugyanezen az 
úton mennék végig. Sokat fejlődtem és ezt én nagy 
kincsnek tartom. Magyarország nekem sokat adott,  
főleg Mozsgó, amiért mindig hálás leszek. Sokan ta-
lán nem is értékelik azt, amit kapnak, és csak a rossz 
dolgokra koncentrálnak. Persze, mindenhol vannak 
pozitív és negatív dolgok, de én itt Magyarországon 
nyíltam ki igazán, fejlődtem, alakítottam a személyi-
ségem, megtanultam mi is az igazán fontos és mire 
kell koncentrálni. Erdély az otthonom, de itt találtam 
igazán önmagamra.  
    
 „Rám talált annyi sok szép év,  
      szemben ülve, emlék rég.”  
    Bagossy Brothers Company 


