
 

 
 

 
 

KÖZFOGLALKOZTATÁS 

2011. évben indította útjára a kormányzat a közfoglalkoztatási formát. „Segély helyett 
munkát” alapelv szerint épült fel a foglalkoztatás új szemlélete. Településünk fejlődé-
sének ez óriási lendületet adott.  

Néhány meghatározó elemét kiemelném: Az indulást meghatározta, hogy az állami 
tulajdonú földek átkerültek az önkormányzat tulajdonába. Húsz hektár terület lehe-
tővé tette a mezőgazdasági program elindítását.  

Az elmúlt hét év alatt nagy értékű ingatlanokat is vásároltunk és építettünk. 2012-ben sikerült az ezer négyzet-
méter alapterületű volt faüzem épületét megvásárolnunk. Sok éven keresztül itt végeztük el az ipari jellegű mun-

kákat, itt tároltuk a traktorokat, mezőgazdasági- és 
ipari gépeket. Ebben az épületben működik ma is a 
gyümölcslé üzem, melyet az őszi időszakban sokan ke-
resnek fel.  

2013-ban lehetőséget kaptunk Vágópont építésére, 
mely két év alatt készült el. Az elmúlt három évben ez 
a szegmens hozta a legnagyobb árbevételt.  

2016. évben új szerelőműhely és géppark állomás épült 
a vágópont mellett.  

2017-ben megvettük a volt kocsma épületét a Bat-
thyány utcában, amely a foglalkoztatottak gyülekező- 
és pihenőhelye lett.  

Csak a legnagyobb, több tízmilliós beruházást, ingatlan vásárlást említettem. Nem sorolom fel a számtalan mil-
liós, többszázezres értékű gépet, melyekkel növeltük Mozsgó község vagyonát.  

A kormány elsősorban az értékteremtő, a tele-
pülés önfenntartása érdekében átgondolt, 
komplex tevékenységeket támogatta. 2013. év 
végén Miniszteri Elismerő Oklevélben része-
sültünk.  

Nem számoltam ki mekkora összeget tudtunk 
munkabérként kifizetni. Nem segélyt, bért osz-
tottunk.  

Szebbé, rendezetté vált környezetünk. Nőtt a 
településünk önmegtartó ereje, erősödött a kö-
zösségért tenni akarás.  

  
 

Fotó: Ken Owen 

Fotó: Ken Owen 
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KÖZFOGLALKOZTATÁS 

Sok változáson és fejlődésen ment keresztül az el-
múlt években ez a rendszer. A kormány az első évek-
ben növelte a dolgozók számát, most pedig minden 
eszközzel igyekszik csökkenteni azt.  

Ezeket a változásokat most egyre inkább érezzük: 

A fiatalokat arra ösztönzik, hogy szerezzenek valami-
lyen képzettséget, ennek érdekében a 25 év alattiak 
közmunkásként történő alkalmazását korlátozza a 
kormányzat.  

A szakmai végzettséggel rendelkezők csak akkor ma-
radhatnak a közfoglalkoztatásban, ha nem találnak 
végzettségüknek megfelelő munkát. 

 
 

 

Foglalkoztatás besorolása:   

 nem munkavezető – szakképesített  

(bruttó bér: 106 555 Ft),   
 nem munkavezető – szakképesítés nélküli 

(bruttó bér: 81 530 Ft),   
 munkavezető – szakképesített  

(bruttó bér: 117 245 Ft),   
 munkavezető – szakképesítés nélküli  

(bruttó bér: 89 705 Ft) 
 

 

A 2018. évi járási startmunka programok a már kiala-
kított munkafolyamatok fenntartását és működteté-
sét támogatják. A létszámok tekintetében jóval keve-
sebb munkavállalóval számolhatunk. A Minisztérium 
támogatja a mezőgazdasági és helyi sajátosságokra 
épülő, valamint a hosszú távú programokat.  

 

 

 

 

 

 

A programok önerő biztosítása mellett valósulhatnak 
meg.  

A MEZŐGAZDASÁGI PROGRAMBAN elsődle-
ges mezőgazdasági termelés tervezhető. Ennek kere-
tén belül kertészeti növénytermesztés és állattartás 
tervezhető. Folytatjuk a gyógynövény kultúra ápolá-
sát, fenntartását, értékesítését, kertészeti növények 
termelését, a fóliasátor üzemeltetését. A már meg-
lévő méhcsaládok tenyésztése, valamint sertések tar-
tása is szerepel ebben a foglalkoztatásban. 

— Felvehető létszám 45 fő.  

A HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜLŐ közfog-
lalkoztatási programba a vágópont működése tarto-
zik bele. De ide vesszük fel a faüzem és a karbantartó 
brigádok dolgozóit is.  

— Felvehető létszám 31 fő.  

A harmadik terület a HOSSZÚ TÁVÚ PROGRAM. 
Az intézmények működtetésében résztvevőket fog-
lalkoztatjuk: a fűtőket, konyhai személyzetet, építő-
iparban dolgozókat, takarítókat, kisegítőket.  

— Felvehető létszám kb. 40 fő.  
(Az engedélyeztetés folyamatban van.) 

A foglalkoztatás időtartama 2018. március hónaptól 
– 2019. február 28- ig tart.  

LÁTHATÓ, HOGY JÓVAL KEVESEBB MUN-
KAVÁLLALÓRA KAPTUNK ENGEDÉLYT, 
MINT ELŐZŐ ÉVEKBEN.  

 

 

FELHÍVÁS 

Várjuk a fent felsorolt munkákra a jelentkezése-
ket!  

Csak azok jelentkezzenek, akik vállalják a napi 
8 órai munkavégzést.  

A munkavégzést szigorúan ellenőrzi mind az ön-
kormányzat, mind a járási munkaügyi központ. 

Jelentkezni február 20-ig lehet. 

 

 
Kovács Zsolt Vilmos 

polgármester  
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CSODÁKRA NEM VÁRNI KELL, 
HANEM TENNI ÉRTÜK 
Bilanics Richárd Mozsgóról származik, a családja jelenleg 
is itt él. Ricsi nagy utat járt be a gasztronómia terén. Mert 
álmodni, elindulni és az álmait meg is valósította. Azóta 
töretlenül tör előre alázattal a séf szakmában. Jelenleg 
Kisharsányban, a Vylyan pincészet séfje.  

Egy ideje tervezzük, szervezzük Ricsivel ezt az interjút. A 
sok munkája mellett végre megvalósult. Ezúttal is köszö-
nöm a kedvességét, hozzáállását, hogy elkészülhetett.  

Mesélj magadról, honnan indultál? Hogy jutott eleve a fő-
zés, mint szakma az életedbe? 
Mozsgón nőttem fel, itt voltam gyerek, ide jártam általá-
nos iskolába, itt kezdtem el íjászkodni, focizni a régi 
mozsgói csapatban, majd kis kihagyás után az újjáalakult 
sportegyesületnél. Mindig szívesen jártam, járok haza 
bárhol voltam a világban. Talán egyszer még újra itt fo-
gom élni a mindennapjaimat. 

Miután leérettségiztem, nem igazán voltak terveim a jö-
vőre tekintve. Egyből elkezdtem dolgozni, először a pos-
tán, a teleposta ház részlegen, amíg be nem zárt, utána 
az építőiparban helyezkedtem el. Ezzel csupán annyi 
gond volt, hogy tavasztól őszig rengeteg meló volt, télen 
viszont leállás. 2008 telén gondolkodtam el, hogy kellene 
valami olyan szakma ami „négy évszakos”, és érdekel is. 
Ekkor jelentkeztem a szigetvári munkaügyi hivatalnál tan-
folyamra. Sokáig gondolkodtam, hogy villanyszerelő kép-
zésre vagy szakács tanfolyamra jelentkezzek-e…? Valami-

ért mégis a főzés mellett döntöttem. Azt sosem szégyell-
tem, hogy egy 10 hónapos tanfolyamon szereztem bizo-
nyítványt, számos olyan séf van, aki a mosogatótól indult 
és ma már több Michellin csillagos hely tulajdonosa. Ta-
lán ez egy olyan szakma, ahol nem a papír számít, hanem 
hogy ténylegesen mit raksz le az asztalra.   

Első gyakorlati helyem a mozsgói szociális otthonban volt 
a konyhán. A nagyüzem teljesen más, mint egy étterem. 
Napi 130-140 adag ételt kellett lefőzni, adott időre. Na-
gyon sok segítséget kaptam Gaálné Marikától és 
Gelencsér Nikolett (Netti)-től. Szívesen emlékszem vissza 
arra a 3 hónapra, sokat tanultam a készletgazdálkodásról 
és a higiéniai szabályok betartásáról, meg persze minden 
nap nagyon jó hangulatban telt el. Ezután jött el az idő, 
amikor éttermi gyakorlatot kellett találnom. Ekkor keres-
tem meg Szitás Sándort (Szitut) és Szitásné Neiczer Klárát 
(Klári nénit) a 67-es vendéglőben. Ott folytattam a szak-
mai tanulást. Az első napomat sosem felejtem el… Este 
nagy volt a hajtás, a vendégek sorban jöttek, Klári néni és 
Andi (a szakács) sorban adták ki az ételeket, én pedig áll-
tam ott, nem mertem hozzányúlni semmihez, majd szó 
nélkül beálltam mosogatni, azt gondolva, hogy itt okoz-
hatom a legkevesebb kárt. Szerintem itt volt az a pillanat, 
amikor tudatosult bennem, hogy én ezt szeretném csi-
nálni. Az illatok, a feszített munkatempó, a koncentrálás, 
az időzítés, precizitás… Szép lassan egyre nagyobb teret 
kaptam, megtanultam, hogy kell a húsokkal bánni, ada-
golni, tölteni őket, később már önállóan adhattam ki asz-
talokat. Úgy gondolom, hogy a 67-es indított el igazán a 
pályámon, ott tanultam meg az alapokat, és ott szeret-
tem meg az igazi a’la carte konyhát. A mai napig szívesen 
járok vissza vendégként, a cigánypecsenyéjük a legjobb a 
környéken, a velős tekercs pedig utánozhatatlan. 

2008 decemberében tettem sikeres vizsgát, 2009 márci-
usában pedig már repülőn ültem Hollandia felé. Egy olasz 
konyhán dolgoztam, több magyar társammal együtt. Én 
készítettem az előételeket, tésztaételeket, lassagne-kat. 
8 hónap folyamatos munka után jöttem haza télre, majd 
következő évben már egy másik helyen kezdtem dol-
gozni. Új kihívásokra vágytam, magyarok nélkül, önállóan. 
Februárban még úgy mentem ki, hogy csak azt tudtam, 
hol fogok lakni, de munkám még nem volt. Két héten be-
lül felvettek egy Amszterdamtól 40 km-re lévő városka 
(Noordwijk) egyik elegáns, francia alapokon nyugvó ét-
termébe. Az első hónap nagyon nehéz volt, szinte min-
den nap haza akartam jönni. Rá voltam kényszerülve a ta-
nulásra, egyedüli külföldi voltam a konyhán, angolul jól 
beszéltem, hollandul tanulgattam szép lassan. Volt, hogy 
hónapokig nem beszéltem magyarul, csak az itthoniaknak 
írtam chaten. Az első hónap után viszont teljesen meg-
változott minden. Az étlapot megtanultam, a kollégákkal 
összebarátkoztam, szinte családias mindennapok voltak a 
főnökkel, a séffel és a többi dolgozókkal. Műszak után el-
jártunk szórakozni, vagy csak ültünk a pult mellett és be-
szélgettünk egy sör társaságában… Kint teljesen más volt 
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a mentalitás. Rengeteget tanultam: új alapanyagok, új 
ételek, minőségi hozzávalók. Ott készítettem életemben 
először homárt, Szent Jakab kagylót, francia libamájat, 
garnélát, nyelvhalat. Alkalmam nyílt holland hírességek-
nek, közszereplőknek, olimpikonoknak főzni. Ott dőlt el, 
hogy több van bennem, a gasztronómiának van egy má-
sik arca is…  

Októberben döntöttem úgy, hogy hazajövök. Bár nagyon 
szerettem kint élni és dolgozni, hiányoztak az itthoniak és 
őszintén szólva profi voltam már a homár tisztításában és 
darabolásában, de egy jó fokhagymakrémlevest nem tud-
tam főzni. Úgy gondoltam, hogy itthon, a magyar konyha 
alapjaitól kezdem, aztán majd meglátjuk merre tovább. 
Mivel nagyon nem szeretek a mai napig sem unatkozni, 
novemberben már a Szeráj étteremben dolgoztam Szi-
getváron. Napi 100-110 adag menüt adtunk ki, rendezvé-
nyeket bonyolítottunk le és mellé a betérő vendégeket is 
kiszolgáltuk. Következő év márciusában „véletlenül” ösz-
szefutottam Klári nénivel, aki pont szakácsot keresett, és 
hát nem mondhattam nemet a 67-es-re. Visszatértem 
szakácsként a volt gyakorlati helyemre. Nagyon jó időszak 
volt, szerettem ott dolgozni, de bennem volt, hogy me-
gint valami mást akarok.  

2012 februárjában költöztünk be Pécsre a jelenlegi pá-
rommal, Brigivel, márciusban pedig egy 4 csillagos hotel-
ben kaptam állást, mint szakács, majd egy hónap múlva 
már, mint séf. Na, ott tényleg bedobtak a mélyvízbe! 120 
férőhelyes sport és wellness szálloda volt, felügyelnem 
kellett a reggelitől a vacsoráig mindent! Én rendeltem az 
árut, készítettem az étlapot, ajánlatokat írtam csoportok-
nak, tanulókat oktattam, és végeztem a szükséges papír-
munkát. Voltak olyan napok, amikor reggel 6-tól éjfélig 
dolgoztam, majd másnap előröl ugyanez. Voltak nagyon 
jó pillanatok is és nagyon rosszak is. Gyakran főztem foci-
csapatoknak, akkoriban a PMFC még NB1-es csapat volt. 
Nálunk szállt meg a Kecskemét, Újpest csapat is többek 
közt, ilyenkor mindig felvette velem a csapat dietetikusa 
a kapcsolatot és meg volt szabva mit szabad enniük és 
mit nem, ez alapján állítottam össze a menüt. Volt, ahol 
nagyon szigorúan vették, volt, ahol kicsit lazábban. Itt is-
mertem meg Eke Uzomát (Nigéria játékost). Frissen iga-
zolták a pécsi csapathoz, az első pár hónapban nálunk 
szállásolták el. Abban az időben napi szintem beszélget-
tem vele, és később is visszajárt reggelizni, vacsorázni. 
Egyszer azt nyilatkozta valamelyik lapnak, hogy a kedvenc 
magyar étele a tyúkhúsleves, hát én készítettem neki elő-
ször igazi tyúkhúslevest!  

1,5 év után kerestek meg a 2013 tavaszán nyitó Jókai 
Bisztróból. Bementem egy személyes találkozóra. Meg-
mutatták a konyhát… Teljesen lenyűgözött a felszereltség 
és a technológia! Vákuumozás, souse vid eljárás, minő-
ségi alapanyag, modern tálalás. Nagyon tetszett minden, 
bár elsőre nem tudtam otthagyni a hotelt: rengeteg ren-

dezvény, esemény volt, nem volt megfelelő szakács kol-
léga, akire ott mertem volna hagyni az addig felépített 
dolgokat. Aztán megkerestek júliusban, akkor már nem 
mondtam nemet és augusztus 1-től már a Bisztróban dol-
goztam. Itt „újra” meg kellett tanulnom főzni. Teljesen 
más technológia volt, más alapanyagok, felépített tányé-
rok. Volt olyan, hogy egy fogáson heteket finomítottunk, 
mire jó lett… Megtanultam, hogy lehet több elemet bele-
építeni egy fogásba, hogy kapcsolódnak bizonyos fűsze-
rek egymáshoz, miért fontosak különböző textúrák, de 
főleg azt, hogy lehet egészségesebben elkészíteni bizo-
nyos ételeket. (Azóta nem használok sem rántást, sem 
habarást a főzelékekhez.) Itt több gasztronómiában jártas 
és híres emberrel dolgoztam együtt. Többek közt Bottka 
Szilárd volt az üzletvezetőnk, aki nagyon értett a borok-
hoz, tőle sokat tanultam az ételek borral való párosításá-
ról, a borok fajtáiról, ízeiről stb. Dolgoztam Várvizi Péter-
rel, aki jelenleg a Larus étterem séfje, több nívós étterem 
szakmai tanácsadója. Itt ismertem meg Lovász József 
Domi-t, még mielőtt megnyerte volna a 2015-ös Konyha-
főnök című műsort. A mai napig jóban vagyunk és dolgo-
zunk is együtt. Megismertem Illés Rolandot, aki most 
Hosszúhetényben az Almalomb séfje és sorolhatnám 
még...  

2017 telén keresett meg Domi, aki konyhák elindításával 
és berendezésével is foglalkozik, hogy Kisharsányban a 
Vylyan Pincészet nyit egy látvány grillteraszt, rám gondol-
tak, mint séfre. Rövid gondolkodás után igent mondtam, 
új kihívásnak vettem a grillt. Azóta fejlesztettünk, besze-
reztünk egy szekrényszmókert is, így most már grill és 
BBQ vonalon dolgozom. Nagyon megszerettem! A füst az 
egyetlen olyan fűszer, ami nem pótolható mással, telje-
sen új dolog volt nekem. Amerikában az igazi BBQ nagy 
népszerűségnek örvend, itthon talán 3-4 éve kezdődött 
ez az ág. El szeretnénk jutni odáig, hogy a BBQ oldalas az 
ne egy sült oldalas legyen BBQ szósszal leöntve, sült 
krumplival, hanem ténylegesen faszénen, 130 fokon, 5-6 
órán át süljön füstölve. Ezt kellene tudatosítani az embe-
rekben, hogy az igazi BBQ élmény nagyon jó tud lenni! A 
tavalyi évben rengeteget dolgoztam a recepteken. Pél-
dául a BBQ szószomat 2 hónapig csiszolgattam és 2 na-
pon át főzöm, de még mindig vannak apróságok, amiken 
javítanom kell.  

A tavalyi évben forgattam együtt Fördős Zével, csináltunk 
közös közönségnapot Bernáth Józsival, nagyon vidám és 
szép napot grilleztünk át Kaba Laminnal, aki nagyon jó 
kecske sajtokat és húsokat hozott nekem. Átsütöttünk 
egy éjszakát Baricza Józseffel a Déli part BBQ 
Pitmasterével, akivel ha minden jól alakul, márciusban ki 
tudok menni egy nemzetközi versenyre Ausztriába. 

Mennyire nehéz ezen a pályán érvényesülni, többet mu-
tatni, mint a pályatársaid? 
Szerintem, mint minden szakmánál, itt is csak az embe-
ren múlik minden! Nagyon sok alázat kell és keresni kell 
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az új kihívásokat. Ha nem vagy motivált, ha nem élvezed 
a munkád, akkor nem leszel benne jó, sikeres. És nálunk 
az igazán komoly zsűri a vendég! Ha nem kapsz pozitív 
visszaigazolásokat, akkor valami nem jó. Persze negatív 
vélemények is vannak, mint mindenhol, de ebből is lehet 
építkezni és rámutat arra, amin kell még finomítani.  

 

Kaba Lamin-nal  

Hogyan alakítod a saját, egyéni ízlésedet a konyha világá-
ban? 
Szeretek odafigyelni a szezonális dolgokra: mi mikor érik, 
minek van szezonja, melyik zöldség illik a húsokhoz, stb. 
Például októberben nem készítek epres desszertet, és 
decemberben nem adok fejes salátát. Minden zöldség-
nek meg van a saját szezonja, amikor a legfinomabb és 
nem kényszerérett, vagy fagyasztott.  A húsoknál is meg-
próbálok minőségibbet venni, csirkénél is odafigyelek, 
hogy ne nagyüzemi legyen, hanem szabadtartású (mond-
juk dupla annyiba is kerül a kilós ára, de tényleg sokkal 
jobb). Marhahúsból is csak amerikait, vagy új-zélandit 
rendelek. (Itthon sajnos még nem sok minőségi marha-
hús van).  Az ízvilágot teljesen én alakítom ki. Kigondolok 
valamit és megpróbálom kivitelezni. Van olyan, hogy egy 
tányért hónapokig tervezgetek és utána főzöm le. De 
sokszor volt már olyan, hogy egy ételt egyben még nem 
is kóstoltam meg. Tudtam, hogyan szeretném a mártást, 
a húst, a köretet. Külön-külön minden finom volt, de 
ténylegesen egyben nem ettem egy egész fogást.   

Vannak jövőbeli terveid, vagy rövidtávon most inkább a 
BBQ érdekel? 
Jövőbeli tervem nincs, talán mondhatom azt, hogy sosem 
volt. Mindig keresem az új dolgokat, a kihívásokat. Most 
nagyon szeretem azt, amit csinálok, de sosem lehet 
tudni, hogy 2-3 év múlva mit hoz a sors. Két éve még a 
bisztró stílusért és a modern gasztronómiáért voltam oda 
(amit most is nagyon szeretek), de most igen: a füst és a 
BBQ a mindenem! 

Hol tart most Magyarországon a gasztronómia, a gourmet 
világa? 

Ezt a kérdést szerintem hagyjuk ki, mert oldalakat tudnék 
írni, ráadásul szerintem sok ember nem szimpatizálna a 
véleményemmel...   

Szoktál étterembe járni? Mennyire vagy kritikus…? 
Igen, szoktunk járni. Ez kapcsolódik a munkámhoz, hogy 
új tapasztalatokat gyűjtsek. Ki mit csinál, hogyan, de talán 
ebben Brigi, a párom tudna többet hozzászólni, hogy 
mennyire vagyok kritikus. Igazából nem vagyok borzasztó 
vendég, de azt nem szeretem, ha átverik az embert. Ami-
kor kiírnak valamit az étlapra, hogy hangzatos legyen, 
persze az ára is kitűnik kicsit a többitől és egyáltalán nem 
azt kapod, amire számítottál… De akkor sem szoktam az 
asztalt verni, hanem elmondom a felszolgálónak, hogy mi 
volt a problémám és levonom a tapasztalatot, hogy töb-
bet nem megyek oda. Meg helyén tudom kezelni a dolgo-
kat: ha egy kisvendéglőbe megyek be és 1400 Ft-ért ren-
delek egy rántott húst, akkor azt úgy kezelem, de ha 
5400 Ft-ért rendelek egy fine dinning helyen helyes ser-
tés szüzet, szezonális zöldségekkel, akkor azért az árért 
elvárom, hogy a szűz rózsaszín legyen, ne legyen száraz 
és túlsütött, a zöldségek roppanjanak, és persze hozzák a 
saját friss ízüket. 

Szeretsz a családnak otthon főzni? 
Fogalmazzunk úgy, hogy szoktam. Teljesen más otthon 
főzni és más a munkahelyeden. Otthon nincs meg az a 
felszereltség, ezért teljesen hétköznapi vagy gyorsan el-
készíthető ételeket készítek. Már amikor van hozzá ener-
giám és kedvem. De nagyon szeretem, ha más főz rám.  

Vannak olyan ízek, fogások, amiket otthonról hoztál? Akár 
nagyszülői vonalon? 
Igazából nem túl sok. Minden régió más. Más a sváb 
konyha, máshogy készülnek dolgok Somogyban, Tolná-
ban vagy az Alföldön. Szeretek régi receptek közt bön-
gészni, esetleg kicsit modernizálni. Bár idén húsvétkor ké-
szítettem sárga túrót a vendégeknek, ami apai nagyma-
mámnál volt szokás. Ők minden húsvétkor sárga túrót ké-
szítenek.  
 

Azt hiszem, ez az interjú sok mindenkinek erőt adhat. A 
csodákra nem várni kell, hanem tenni értük. Először is ké-
pesnek kell lennünk önmagunkba nézni, megtalálni azt, 
amit szeretünk, amire hivatottak vagyunk. Aztán elin-
dulni. A döntés mindig nehezebb, mint amikor már rálép-
tünk a választott útra. Talán annyi a „recept”, amit Ricsi is 
mondott: szeressük, amit csinálunk. Tegyük örömmel, lel-
kesen és ne hagyjuk, hogy a félelmeink visszatartsanak.  

Mozsgónak és minden kedves olvasónak példaértékű le-
het ez a hozzáállás az élethez. Azt hiszem ilyenkor illik ki-
mondani egy emberre: büszkék lehetünk rá, hogy ilyen 
magaslatokig eljutott, s mindezt örömmel, alázattal, sze-
rénységgel úgy, hogy EMBER maradt. 

További sok sikert és örömöt kívánok! 

Balog Beatrix 
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A modernizáció terhei –  
avagy addig jár a korsó a 
kútra…. 
 

 
Forrás: pixabay 

Tudom már több cikkemben is említést tettem er-

ről a témáról. Valóban nem tudom elengedni. Íz-

lelgetem, forgatgatom az agyamban, de nem jö-

vök rá a válaszokra. Olyan mértékű ellentmondás 

uralkodik ebben a témában, melyet nem tudok 

megfejteni. Mire is gondolok?  

Talán már a címből rá lehet jönni, ismét a modern 

technika, a modern világ a téma. Mielőtt bárki 

szemforgatva kezd el ciccegni, nem vagyok ellene 

a technikának. A laptopom és telefonom nélkül én 

sem tudom elképzelni az életet, sajnos. Amikor 

nem tudok valamit a google-hoz nyúlok. És ahe-

lyett, hogy felhívnám a barátaimat hogy találkoz-

zunk, dobok nekik egy üzit. Neten rendelek köny-

vet, vagy éppen ami megtetszik. A közösségi ol-

dalak segítségével tartom a kapcsolatot a baráta-

immal, amely nélkül nem tudom mihez kezdenék. 

Szükségem van ezekre a napi társalgásokra ve-

lük.  

Kényelmes világunk egyre inkább fejlődik. Az em-

beri zsenialitás fantasztikus, de olykor félelmetes 

is. Az agyunk egy lusta zseni. Aki mindent annak 

érdekében talál ki, hogy nekünk kényelmesebb le-

gyen az életünk. Gépek végeznek helyettünk már 

mindent, fizikai munkát, gondolkodnak helyet-

tünk. És szépen lassan mi is gépekké váltunk. El-

felejtettünk emberek lenni. Elfelejtettük megélni a 

pillanatot. Hajtjuk a pénzt, mert egyre több és 

több kell mindenből. Egyre modernebb, egyre 

jobb. Az állatokat rekordidő alatt hizlaljuk és vág-

juk le, nem számít a minősége, a mennyiség a lé-

nyeg. Kacatokat gyűjtünk magunk köré, nem él-

ményeket, nem minőségi életet. Vajon ez meddig 

mehet még így. Az ember törekszik előre. Ami 

nem baj. Nem szabad megrekedni. Fejlődnünk 

kell. De ésszel. A természet hatalmasakat sóhajt, 

amit mi nem hallunk a gyárak zakatolásától. Ful-

doklik a világunk, de nem vesszük észre attól a 

szmog felhőtől, amelyet kibocsátunk. Elveszik az 

élet abban a szemét tengerben, amit magunk köré 

gyűjtünk.  

Terheket pakolunk magunkra és gyermekeinkre. 

Azt sulykoljuk a fejükbe, hogy jobbnak kell lenni, 

mindenkinél. Mert ha nem vagy jobb, elveszel. 

Megemészt a világ, aztán pedig kiköp. És az egy-

kor álmodozó gyerekből, aki űrhajós akart lenni, 

aki esténként a csillagokat bámulta és tudta hogy 

ha felnő asztrológus lesz, ebből a gyermekből egy 

pénzt hajkurászó robot válik. Reggel felkel, unot-

tan megissza a kávéját, szigorúan cukor nélkül, hi-

szen a diéta olyan divatos szóvá vált, mint ha azt 

mondanám Prada. De nem is baj, mert a keserű 

kávé íze teljesen kontrasztban áll a keserű élet ízé-

vel. A csokoládé édes zamatát rég elfelejtettük. 

Aztán megy ugyanabba a mókuskerékbe, amit 

nap mint nap végigcsinál. Nincsenek álmai, nin-

csenek tervei, csak túlélni. Mert otthon van egy ál-

modozó kisgyerek, akinek mindent meg szeretne 

adni. De a körforgás nem szakad meg. Amikor ha-

zaesik fáradtan és nincs energiája végighallgatni 

az álmokat, nem táplálja tovább az elme és végül 

ki is hal belőle.  

,, Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik,, 

Igen. Megtörünk, eltörünk. Tudjuk nagyon jól. Hi-

szen mit tehetnénk. Vannak, voltak álmaink. Szép 

álmok ezek, de nem lehet mindenki művész vagy 

álmodozó, valamiből élni is kell. Sajnos ez így van.  

Hát akkor megcélozzuk az anyagi jólétet. Mindig 

több kell. Nagyobb ház, jobb autó, modernebb 

kütyük. De valahol ebben a kavalkádban, amit mi 

alakítottunk magunknak, ne felejtsünk el élni.  

Ne felejtsünk el mosolyogni. Ne csak létezzünk.  

Használjuk ki a lehetőséget, ami megadatott. Sé-

táljunk, szívjunk friss levegőt, amíg még van. Kor-

tyoljunk zamatos friss vizet a forrásból, amíg lehe-

tőségünk van rá.  

Éljük meg a szép pillanatokat, amíg még nem 

tesszük tönkre véglegesen!  

Tormási Viktória 
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Mi leszel, ha nagy leszel? 

Pályaválasztás nálunk 

        

Mi leszel, ha nagy leszel?” ,halljuk gyermekkorunkban 
számtalanszor e kérdést, hol családtagoktól, szüleink 
barátaitól, hol a szomszéd bácsitól, ismerősöktől. Óvo-
dáskorban teljes bizonyossággal tudunk erre az egy-
szerű kérdésre határozott választ adni. Énekesnő, 
pénztárosnő, vagy focista, autóversenyző, esetleg 
kommandós. Iskolába kerülés után a gyerekeknek álta-
lában nincs határozott elképzelése a majdani foglalko-
zásukról. Csak kuncognak, mikor József Attila versét ta-
nulják, tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. 
A reklámok és filmek világából választanak kedvence-
ket. Az én lányom pl. multipont akart lenni évekig, 
amíg ez népszerűségnek örvendett a tv-ben. A nyolca-
dik osztályosok így január, február környékén már nagy 
valószínűséggel ezerszer végig gondolták álmaik állás 
lehetőségeit. Sok minden befolyásolja őket a választás 
meghozatalakor, szüleik elvárásai, a környéken elér-
hető iskolatípusok, tanulmányaik, divat és egyéb. Ezek-
ről a dolgokról faggattam iskolánk nyolcadikos tanu-
lóit. Íme, a helyi pályaválasztási térkép: 

Paizs Réka: 

Már 3 éves korom óta állatorvos szeretnék lenni. Ez 
még most is így van. Ezért adtam be a jelentkezésemet 
Pécsre a Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumba bioló-
gia-kémia, biológia-fizika szakára. Tartaléknak megje-
löltem a humán szakot is, valamint a barcsi Dráva Völ-
gye Szakgimnázium erdész és vadgazda szakát. Nem 
volt nehéz a választásom, hiszen jól tudtam mi a célom, 
mi szeretnék lenni, ehhez választottam az iskolát. A 
szüleim támogatásával eljutottam a nyílt napra vala-
mint az előkészítő tanfolyamokra is. Itt találkozhattam 
leendő tanáraimmal is. A központi felvételit is itt írtam 
meg. Úgy érzem egész jól sikerült. Még lesz szóbeli is  

 

 

 

biológiából, fizikából, kémiából, még szövegértésből is. 
Várom az eredményeket, bízom benne, hogy bejutok 
valamelyik szakra. 

Sánta Vivien: 

Kislány koromban fodrász akartam lenni. Frizurákat ké-
szíteni, az tetszett. Most még is a felszolgáló szakmát 
választottam. Amikor voltunk Szigetváron a szakmák 
bemutatásán, nagyon megtetszett ahogy a pincér ta-
nulók bemutatták a tudásukat. Szépen terített asztal, 
csinos formaruha, a tányérok kézre felpakolva. Jól né-
zett ki. Első helyen a pécsi Zsolnay Vilmos Szakgimná-
zium felszolgáló szakát, második helyen a szigetvári Zrí-
nyi Szakközépiskola felszolgáló szakát jelölöm meg. 
Szüleimnek is tetszik a választásom, még a kollégiumot 
is elfogadják. 

Cseh Bernadett: 

Kisebb koromban cukrásznak készültem. Szeretek 
sütni, édességeket készíteni. Most viszont tesi tanár 
akarok lenni. Régen nem sportoltam ennyit. Minél töb-
bet látok a sportokból, annál jobban szeretnék ezzel 
foglalkozni. Edző és tanár szeretnék lenni. Most a bir-
kózás áll a legközelebb hozzám. Az edzőm szerint egyre 
ügyesebb vagyok. Szeretnék magyar bajnokságig el-
jutni és dobogóra állni, természetesen a legfelső fokra. 
A focizást nem biztos, hogy tudom folytatni, mert két 
sportág edzése egy kicsit sok lenne a tanulás mellett. 
Ha viszont nem lennék élsportoló, akkor tanárként 
mégis a sportok közelében maradhatok. Ezért elsőként 
a Zrínyi Gimnázium emelt testnevelés szakát, második-
ként a Szakközépiskola felszolgáló szakát jelöltem meg. 

Nagy Katinka: 

Kiskoromban cukrász akartam lenni, mert szerettem a 
tortát, meg színész. Már persze nem szándékozom 
egyiket sem életpályának választani. Tulajdonképpen 
nincs is konkrét elképzelésem. Ezért a tanulmányi 
eredményeim határozták meg a választásomat. Jók a 
nyelvi készségeim, szeretem a német nyelvet. Jól is 
sportolok. A választásom a szigetvári Zrínyi Gimnázium 
emelt német szakára esett. Másodiknak az emelt tesi 
szakot jelöltem meg itt. Harmadiknak pedig Barcson a 
gimnáziumban a két tannyelvű német tagozatot. Még 
nem tudom pontosan hova fog vezetni ez az út, még 
csak az a világos, hogy mit nem szeretnék. Tanítani azt 
biztos nem. Szigetvárhoz ragaszkodnék jobban, hogy a 
zeneiskolát is tudjam folytatni, mert az is az életem ré-
sze kell, hogy maradjon. 
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Visi Zsófia: 

Kicsi koromban állatkozmetikus akartam lenni. Nagyon 
tetszett, ahogy a kutyusokat nyírták, fésülgették, pedig 
még kutyám sem volt. Most már tolmács szeretnék 
lenni. Mindenképp a nyelvvel akarok foglalkozni, fordí-
tani, szinkron tolmácsolni, meg ilyesmi. Az idegenveze-
tés nem annyira érdekel. Már két nyelvet is tanulok, 
mert mielőtt ebbe az iskolába jöttem, én angolt tanul-
tam, most pedig németet, mind a kettő jól megy. Eh-
hez két gimnáziumot jelöltem meg, első helyen a szi-
getvári gimnáziumban az emelt angol tagozatot, máso-
diknak Kaposváron a Táncsics Mihály Gimnázium emelt 
angol tagozatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matus Attila osztályfőnök, Visi Zsófi, Boros Bálint, Steiger 
Alexandra, Szabó Attila, Radák Bertalan, Orsós Jenő, 
Sánta Vivien, Cseh Bernadett, Nagy Katinka, Paizs Réka,  

 

Steiger Alexandra: 

Arra már nem emlékszem, hogy mi szerettem volna 
lenni kicsi koromban. Csak azt hajtogattam, hogy biz-
tosan oda fogok járni ahová a nővérem is, a Zrínyibe. 
Sajnos hozzám a közgazdaság nem áll túl közel, meg 
már nincs is ez a szak. A választásomhoz tavaly az isko-
lák bemutatkozásakor kaptam segítséget. Az unokate-
sóm mutatta meg a PTE Szakgimnáziumának a stand-
ját, ahol kaptam egy prospektust az ottani gyermek és 
csecsemőápoló szakról. Mióta megszületett a nővérem 
kislánya közel vagyok a gyerekek ápolásához. Így első-
nek PTE Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium cse-
csemőápoló szakát, a második helyre a Zrínyi emelt né-
met tagozatát írtam be. Aztán az utolsó pillanatban 
észrevette az osztályfőnököm, hogy a pályaválasztási 
tanácsadó könyvben központi felvételit kér az iskola, 
mi pedig nem jelentkeztünk, meg el sem mentem, hi-
szen nem volt róla tudomásom. A prospektus nem je-
lölte, a nyílt napon nem volt róla szó. Az interneten 
tudtunk volna tájékozódni, de nincs otthon netem. 
Anyukám nagyon mérges volt, de már megnyugodott. 
Első pillanatra én is kétségbe estem. Most mi lesz? Már 

a felnőtt képzésen is gondolkodtunk a gimi után. Me-
gint a tanár úr sietett a segítségemre. Talált Kaposvá-
ron egy másik iskolát, a Szigeti-Gyula János Egészség-
ügyi Szakképző Iskolát, ahol indul a csecsemőápoló 
szak. Ez egy 5 éves képzés, érettségit és szakmát is ad, 
és nem kér központi felvételit. Ennek az iskolának a 
megjelölésével nem kell megváltoztatnom az álmai-
mat. 

Szabó Attila: 

A gyerekkori dolgokra már nem emlékszem. Most vi-
szont PLC programozó szeretnék lenni. Ez azt jelenti, 
hogy gyárakban érintő képernyős robotokat progra-
mozok. Szeretek barkácsolni, szeretem a gépeket, és 
egy iskolát néztem ki magamnak Pécsen.: a „Zippit”. 
Mindenképp itt akartam tanulni, ebben a suliban. Ezért 
ennek az iskolának jelöltem meg három szakát. Első 
helyen a PLC programozót, második helyen a gyártó-
sori gépészt, harmadik helyen a mechatronikai gé-
pészt. Már a kollégiumot is megnéztük, alig várom, 
hogy elkezdődjön. 

Orsós Jenő: 

Kiskoromban nagy szerettem volna lenni, felnőtt. Ez 
most már nincs annyira így. Már elmúltam 16, és most 
vagyok a felnőtté válás elején. Most már tudom, hogy 
mit szeretnék tanulni. A pék szakma nagyon megtet-
szett, amikor voltunk a szakmák bemutatkozásán, Szi-
getváron. Ha sikerül elvégeznem a sulit, jók az elhe-
lyezkedési esélyeim is, hiszen két jól működő pékség is 
van itt helyben. Az emberek mindig, mindenhol fognak 
kenyeret enni. Nem könnyű munka, de meg is fizetik. 

Boros Bálint: 

Kicsi korom óta kőműves szerettem volna lenni. Még 
most is így van. A nagybátyámnak is ez volt a szakmája. 
Tetszik benne, hogy építhetek, alkothatok, létrehozha-
tok valami maradandót. Klassz, ahogy növekszik a fal 
és megáll. Ezért választottam a Zrínyi Szakközépiskolá-
nak a kőműves szakát. Megjelöltem még az asztalos és 
az eladó szakot is, hogy ki legyen töltve mind a három 
lehetséges hely. 

Radák Bertalan: 

Kis koromban pókember akartam lenni. Mert az menő 
volt. Tök jó, ahogy lőtte ki a hálót meg minden. Most 
már inkább a valóságból választok. Tűzoltó leszek, vagy 
tesi tanár. A sport karrieremből adódik, hogy a Zrínyi 
Gimnázium emelt tesi szakát választottam. Ebből adó-
dik az is, hogy tűzoltó legyek, mert az egyik edzőm is 
az. Nagyon tetszik, ahogy vonul abban a ruhában és 
menti az embereket. Az emelt tesi szak elvégzése után 
választható a mentős, a tűzoltó és a rendőrképzés is. A 
tesi tanárság is érdekel, mint edző is működnék. Addig 
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viszont sportolok tovább, birkózom, az jól megy, abban 
nincs hiba.  

Íme, az álmok, vágyak, elképzelések, életutak. A mi 
nyolcadikosaink első csetlései – botlásai önálló életük 
felé vezető úton. Csillogó szemekkel várják az eredmé-
nyeket. Milyen a felvételi sorrend, hányadik vagyok a 
sorban? Ott vagyok, ahova szerettem volna első sor-
ban bejutni?  

„Gondolkodni kezdtem azon, mi is az, ami a pályavá-
lasztásnál számít, és rájöttem: pontos elképzelés arról, 
milyen feladatot szánsz magadnak a társadalomban 
(...) Valószínűleg nem ragaszkodsz valamihez, ha nem 
vonz elég erősen, s valószínűleg nem leszel büszke a 
foglakozásodra, hacsak nem adsz bele apait-anyait. Le-
het a világ kíméletlenebb, mint én hiszem, de nem vé-
gezhetek jó munkát, ha nincs benne a szívem.” 

Hirotada Ototake 

Nekem nem kellett gondolkodnom, csak lejegyeznem 
a gyerekek szavait. Miközben beszélgettem velük, úgy 
tapasztaltam, ezekben a mondatokban mindegyik 
gyermeknek benne volt a szíve. Azt meg hogy mit hoz 
még számukra az élet, majd meglátjuk. Addig is együtt 
drukkolunk a jó eredményekért. 

Horváth Bernadett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TANÉV LEGFONTOSABB FELADATA A TOVÁBBTA-
NULÁS VOLT 
Az első félév a 8. osztály életében a sikeres pályavá-
lasztás előkészítésével zajlott. Ehhez minden adódó 
lehetőséget megragadtunk, többek közt az alábbi 
rendezvényeken vettünk részt: szeptemberben pá-
lyaválasztással kapcsolatos szülői értekezletet tar-
tottam, ismertetve a hiányszakmákat, a beiskolázás-
sal kapcsolatos időpontokat. Októberben a 7. osz-
tály tanulóival közösen vettünk részt a „Mi a pálya?” 
országos pályaválasztási kiállítás pécsi rendezvé-
nyén. Novemberben tanítványaim ellátogattak a kö-
zépiskolák nyílt napjaira. Szintén novemberben a 7. 
osztállyal közösen kerestük fel a „Mi a pálya?” szi-
getvári rendezvényét.  
Az elmúlt hónapokban több középiskola képviselője 
tartott tájékoztatót iskolánkban. Február elején tar-
tandó szülői értekezleten fogjuk véglegesíteni a ta-
nulók továbbtanulási szándékát.  

Kívánom, hogy minden tanulóm bejuthasson az ál-
tala megjelölt képzésekre! 

                            Matus Attila osztályfőnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

Minden hónap második csütörtökén 

Hurcibaba Klubot tartunk. Babahor-

dozó eszközök helyes használatát mu-

tatják be a Pécsről érkező szakembe-

rek. Kendők kötési technikáit, csatos 

hordozók beállítását, a baba megfelelő 

testtartását, elhelyezését segítenek 

megtanulni egyéni tanácsadással.  

Több típusú hordozót lehet kipróbálni, 

sőt bérlési lehetőséget is biztosítunk.  

              Baka Dorisz BKGY  vezető 
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Csókolom!  
 

Későn veszem észre a kis közmunkás lányt, ő köszön 
először. 
- Csókolom Sanyi bácsi! 
- Csókolom! 
Zavarba jön. 
- Ne tessék már nekem csókolomot köszönni! 
Nem emlékszem mit feleltem már, de nem én len-
nék, ha nem magyaráznám meg, és egyúttal nem 
mondanék mellé kis történetet. (Talán egyszer beke-
rül az újságba és reménység szerint pár fiatalnak is 
megfogja szemét, elméjét). 
   Azokkal nem foglalkozom, akik kifejezik „okos” vé-
leményüket, miszerint tegezve és magázva is el lehet 
valakit küldeni, (nem írom hova). Még akkor is az em-
ber magának tartozik a másiknak megadott alkalom-
hoz illő tisztelettel, különben semmivel sem jobb a 
másiknál! Most jöjjenek a régi történetek. 
   Magyar tanáromat, Németh Károlyt, politikai okok-
ból (ez itt most nem szlogen, nem mese) Tolna me-
gye legjobbnak mondott gimnáziumából helyezték át 
71-ben a paraszt iskolának csúfolt mezőgazdasági 
szakközépiskolába. Még szerencse, hogy a szaktaná-
rok is kiválóak voltak, így azért gazdászok maradhat-
tunk. Amit irodalomból az órákon, a szakkörökön 
honismeretből, néprajzból tanított az a csoda volt! 
Attól kezdve a megyei vetélkedőkön az első háromba 
voltunk. Három év múlva elsők lettünk, magunk 
mögé utasítva a megyei hírű Garai gimnáziumot, és 
abban az évben az országos Helikoni diák irodalmi 
aranyoklevéllel lettünk gazdagabbak. Az érettségivel 
megszűnt köztünk formálisan a tanár-diák viszony. 
Behívott másnap magához. 
- Sanyikám én nem tudok neked ajándékot adni. 
(Másfél fizetésből éltek a két kamasz gyerekkel, meg 
támogatva az öregeket). 
- Szégyellném is elfogadni a három év ajándéka 
mellé, ami nekem egy életre szól. Köszönöm! 
- Sanyikám még valami. 
- ??? 
- Mától neked Te Karcsi bácsi, vagy Te tanár úr va-
gyok.  
Boldog voltam. Este siettem haza a szülőfalumba. 
Szüleim már vártak. 
- Na hogy sikerült tegnap az érettségi?   
- Képzeljétek, tegezhetem a Németh tanárurat! 
Ez volt életem első ilyen kellemes leckéje. 
A második lecke is megtörtént ősszel: 

   Néhai Siklósi János akkoriba kemény parasztember, 
ízig-vérig állattenyésztő volt. Fiatal korában Dombó-
vár melletti kis faluban dolgozott és ő volt a helybéli 
KISZ-titkár is. Nem beleszeretett a református pap lá-
nyába?! El is vette, megesküdtek! Így lett napokon 
belül a szép karrier előtt álló fiatalemberből osztály-
ellenség. Amikor kis falum Tsz-ében gyakornoka let-
tem, már szelídült a diktatúra, de sokra nem enged-
ték jutni. Egy állattenyésztő telepen osztottak be 
mellé, hajnaltól-estig havi 1500 Ft-ért. Persze magá-
zódtunk, pedig ha átvitt értelemben is, de együtt 
őriztünk disznót. Egy jó hónap múlva szerbuszt kö-
szön. Egy pillanatra meglepődtem, de a szokott mó-
don köszöntem (közel húsz évvel volt idősebb).   
- Jó reggelt kívánok! 
- Na, idefigyelj Sándor, ha egy ivarérett embert lete-
geznek az nyugodtan tegezzen vissza. 
- Hát akkor szerbusz János! 
Egyetem után egy másik faluban szintén együtt dol-
goztunk, és néha együtt álltunk a szőnyeg szélére há-
rom éven át. 
- Tudod Sándor, nincs az a ringó búzamező, ami lenne 
olyan szép, mint egy agyas-fejes magyartarka bika-
borjú. Tsz-elnök meg egy sem, aki a nyomunkba lép-
het. 
Ő tudta, vagy fél tucatot kipróbált. 
Én időben felmondtam, ő maradt. Pár év múlva 
mondja édesanyám: 
- Te tudtad, hogy a Siklósi meghalt? 
- Nem, de hiszen nem volt még ötven se. 
- Elköltözött Ozoráról az asszony is a gyerekekkel. 
Milyen kicsi a világ, pár év múlva én újságolom. 
- Mami, Budán egy előadáson találkoztam a 
Siklósinéval - pár szót váltottunk. 
- Hogy van? 
- Kicsit öregebb, meg hát nem volt neki könnyű, de 
pap lánya, viszi a hite. Még mindig szép. 
Harmadik lecke: 
Gödöllőn keresek munkát. Barátném visz körbe a 
gépkísérleti intézetbe. Köszöngetek hol így, hol úgy. 
- Tudod, ha idekerülsz a nők-nőkkel, férfiak-férfiakkal 
tegeződnek, ha nem találkoztak is egymással koráb-
ban. A külön neműeknél csak ha a nő megengedi. 
Dolgozik itt négyszáz mérnök, négyszáz szakmunkás, 
de takarítótól az igazgatóig így működik. 
- Értem, (de nem tudtam). Felvettek az egyik legjobb 
főosztályra. Arany Életem volt. A közvetlen főnököm-
mel voltunk egy irodában. (Meg két Commodor 21, 
később 64-es gép.) 
- Sándor, a főosztályvezető, a Gábor orrol rád. 
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- Mint apámat, majdnem úgy tisztelem, vagy a mun-
kámmal nem elégedett? 
- Azt mondja olyan nagyképű vagy, nem tegezed visz-
sza. 
- A bátyám apja lehetne, hogy mertem volna? 
- Tudod mi itt a szokás? 
- Tudom, és most bemegyek hozzá. 
A titkárnő bekalauzol.  
- Főosztály vezető úr!- pedig akkoriban még az elvtárs 
volt a megszólítás.  
Én szégyellem magam, de ha megbocsájt és hozat be 
két pohár italt, ha megittuk szeretném Te Gábor bá-
csinak szólítani! 
Kiszól a titkárnőnek. 
- Drága, hozz be két pohár bort!  
Találkoztam egy Dunántúli parasztemberrel. ( Az ő 
szemében is rangot jelentett a paraszt, amit akkor 
már negyedik évtizede járattak le). 
Nem egész egy év elteltével búcsút mondtam az in-
tézetnek és a kollégáknak, néha mentem vissza ada-
tokért információkért. Ettem a magángazdálkodók 
kenyerét, viseltem a szép, de nehéz kezdést. Kará-
csony előtt felmentem az intézetbe. 
- Hoztam nektek egy kis szalámit, pálinkát. Gábor 
bent van? 
- Amekkora hangod van mindjárt itt lesz. 
- Isten hozott Sándor! Te, hideg van, nem szabad a 
télikabátot abba a messzi parkolóba hagyni az autó-
ban. 
- Gábor, tudod a meggazdagodás első stádiumában 
vagyok így sem autóm, sem télikabátom. 

- Na, Sándor hányadik stádiumban vagy a meggazda-
godásnak? - kérdi egy évvel később. 
- Már a másodikban: télikabátom nincs, de autóm 
már van. 
- Következő évben van már télikabátom meg sze-
mélyautóm és egy öreg mikrobuszom. Csomagolom 
a kóstolót, megyek Gödöllőre. Majd örül a Fülöp Gá-
bor, hogy már a harmadik stádiumban vagyok a meg-
gazdagodásnak. 
- Gábor bent van? 
- Te, nem tudod?  Három hónapja elment nyugdíjba. 
- Akkor elmegyek hozzá, egyszer meghívott magához, 
talán odatalálok. 
- Sanyikám két hete meghalt!!! 
 
   Ezek és még számtalan lecke, ami miatt én leendő, 
vagy gyermeküket gondozó családanyákat, felnőtt 
nőket nem tegezek, és nekik tiszteletet adva 
csókolomot köszönök. Akkor is, ha negyven évvel fia-
talabbak. 
Viszonzásul jön a „Jó napot!” vagy a „Csókolom!”, 
ami remélem nem csak a kornak, hanem nekem is 
szól. Nézzétek el nekem a „csókolomot”, nem nagy-
képűség és hátsó gondolat, csak a konzervatív pa-
raszti nevelés hatása. 
Elköszönök: Csókolom! 
 
2016. Szent Iván hava 

Győri Sándor

  
 

 

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT, AKIK 

FEBRUÁR HÓNAPBAN ÜNNEPLIK SZÜLETÉSNAPJU-

KAT! 

Borka József Mátyás K. u. 

Gazdag Lajos Árpád u. 

Ihász Ferencné Árpád u. 

Ochsenhoffer Jánosné Alsóhegy 

Pfaff Lászlóné Pozsonyi u. 

Torma Kázmér Ottóné Mátyás k. u. 

Vida Jánosné Mátyás k. u. 

 

 
 

 

 
 

 

HALÁLOZÁS 
Emmert Jánosné szül.: Horváth Julianna (Puszta-

ederics, 1942.11.18. an.: Póczak Julianna) volt 

Mozsgó, Petőfi u. 4. sz. alatti lakos 2018. január 14. 

napján meghalt.  

Nyugodjon békében! 

 

 

https://maps.google.com/?q=Mozsg%C3%B3,+Pet%C5%91fi+u.+4.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
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Amikor még gyermek voltam 
A téli estéken, amikor begubózunk és nincs kedvünk 
semmihez, lehangoltak vagyunk a sötétség miatt. Ek-
kor mesélni szoktam otthon a régi szép időkről.  

 

Ha összehasonlítanám a mostani gyermekkort és a mi-
énket, ég és föld a különbség. Egyszerű kis paraszt gye-
rekek voltunk, nemcsak én, hanem mindenki. Nem vol-
tak osztálybeli különbségek, túl gazdagok vagy túl sze-
gények, mindenki egyenrangúnak számított. Akkoriban 
nem is emlékszem, hogy lettek volna vállalkozók, meg 
ilyesmi. Apám kőműves volt, házakat építettek üdülő-
helyeken - mint a Gyilkos-tó -, anyám pedig szövőnő; 
állami szövődében dolgozott három műszakban. Telje-
sen normális család voltunk, kertet műveltünk, állato-
kat tartottunk, erdőre jártunk.  

Örülök, hogy akkor és ott voltam gyermek, semmiért 
nem adnám azokat az éveket. Szüleim szokták mon-
dani, milyen nehéz volt akkoriban, én valahogy ebből 
semmit sem érzékeltem. Volt mit ennünk, voltak ruhá-
ink és volt csodálatos gyerekkorunk.  

Nagyszüleim közel laktak és kényeztettek. Nekem 
semmi nem hiányzott, mindenem megvolt. Nyáron el-
viselhető volt a meleg, télen hatalmas a hó meg a hi-
deg, - tavasz és ősz alig-alig volt. Nem unatkoztunk so-
sem, fél életünket a szabadban töltöttük. Emlékszem, 
gyerekkorom elején nekünk még tévénk sem volt. 
Hosszú téli estéken összegyűltünk egyik-másik szom-
szédnál - mehettünk mi gyerekek is,  - tollfosztás volt. 
Csupa fül voltam, mert érdekelt, amit beszéltek a fel-
nőttek. Sok mindent megtudtam az élet dolgairól, ter-
mészetesen a pletykák sem maradtak el.  A tollfosztó-
ban mindig törökbúzát ettünk, megfőzve édes lében, 
olyan leves hatása volt, csak jó édes. Azóta sem ettem 
ilyet. A férfiak is ott voltak, vicceket meséltek, meg ug-
ratták a fiatal lányokat. 

Szép lassan lehetett kapni fekete-fehér tévét, vettünk 
egyet és akkor mindenki nálunk jött össze az utcából, 

közösen néztük az adást. Egy baj volt csak, hogy romá-
nul beszéltek, mi még akkor nem beszéltük a nyelvet, 
hiszen csak magyarok laktunk a régióban. Nem voltunk 
rákényszerülve, hogy megtanuljunk románul. Egy hé-
ten két nap volt adás, ebből magyar adás két óra.  

Ezeket leírva úgy tűnhet, hogy ezelőtt 40-50 évvel a 
székelységben nagyon elmaradottan éltünk. Lehet, 
hogy legalább tíz évvel voltunk hátrányban Magyaror-
szághoz képest, de mi boldogok voltunk. Tíz évesen 
voltam először táborban a román tengerparton, addig 
sosem jártam sehol a falun és közeli városon kívül. Ké-
sőbb vittek osztálykirándulásokra a felsőbb osztályok-
ban.  

Kinyílt a világ nekünk is, amikor szembesültünk más 
helyekkel, más emberekkel. 

Nekem még most is hiányzik az öreg paraszt bácsi, 
ahogy szekéren ül, hajtja a lovakat, és mindenkinek kö-
szön kalapját megemelve „Isten áldja”. 

Az emlékezés visszahozza azokat az ízeket, illatokat, is-
mét gyermeknek érezhetem magamat; még ha csak 
kis időre is. 

Bege Amália 

 
 

 

 

Tudta-e ?   Valentin nap 
 
 

Szent Valentin, a szerelmesek védő-
szentje 
 

Sokan azt állítják, hogy a szerelem és a szeretet ün-

nep eredete Szent Valentin, egy római pap nevéhez 
fűződik, aki mártírhalált halt, mert nem adta fel a ke-
reszténységet a vallás üldöztetése idején. Kr.u. 269 
vagy 270 február 14.-én halt meg, ugyanazon a na-
pon, amelyik a szerelmi sorsjátékoknak volt szen-
telve. A legenda szerint a börtönben töltött idő alatt 
üzenetet küldött barátainak, hogy szereti őket, és 
hogy ne felejtsék el őt. 
 
A történet egy másik változata szerint, Szent Valen-

tin papként szolgált Claudius császár ideje alatt, aki 
bebörtönözte őt, mert ellenezte döntését, amely 
megtiltotta a fiatal férfiaknak, hogy házasodjanak. 
Úgy gondolta, hogy a nőtlen férfiakból jobb katonák 
válnak, megerősítvén ezáltal a hadseregét. A le-
genda úgy tartja, hogy, Szent Valentin rabsága alatt 
összebarátkozott a börtönőr lányával, akinek hagyott 
egy levelet aláírva, hogy “A te Valentinodtól”. 

(http://www.csaladivilag.hu/valentin-nap-tortenete-

es-hagyomanyai/) 

                                                           Tormási Viki 

http://www.csaladivilag.hu/valentin-nap-tortenete-es-hagyomanyai/
http://www.csaladivilag.hu/valentin-nap-tortenete-es-hagyomanyai/
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AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL  

KIMARADT… 
 

Károly Róberttel fejeztük be múlt alkalommal. 

A királyt elsőszülött fia a 17 éves Lajos kö-

vette. Talán meglepő, hogy ilyen fiatalon lesz valaki 

király. Való igaz, hogy igazán fényes múlttal a meg-

lett férfikorú királyaink bírtak, de számosan közülük 

fiatalon kerültek trónra. Árpád-házi (Turul nemzet-

ségbeli) királyaink átlag életkora 30 év körüli. A ki-

rályfikat hat éves korukig anyjuk és dajkájuk nevelte, 

de utána apjukkal és az udvar férfijaival a kormány-

zás és hadi tudományban mélyedtek el. Húszéves 

kor előtt már férfinak számítottak. A magyar fiatal ki-

rályok helyett az udvari elöljárók intézkedtek, az ő 

magyar, vagy idegen érzületüktől függött az ország 

kormányzása. 

A 17 esztendős Lajos nem számított túl fiatal 

királynak és több évtizedes uralkodása alatt a ma-

gyar királyságot apjához méltóan mind területileg, 

mind hatalmilag birodalommá, európai nagyhata-

lommá tette. Így kapta a Nagy jelzőt. Megpróbálta 

egyesíteni a nápolyi, magyar és Lengyel királyságot. 

Ezt az időszakot írja meg Arany János a Toldi triló-

giában. Toldi létező személy, aki különösen az itáliai 

harcokban tüntette ki magát. A környező népek vo-

natkozásában rendezte a viszonyokat, így Szerbia, 

Horvátország-Dalmácia kérdését. Keletre Moldváig 

terjesztette ki a magyar királyságot. Később Kázmér 

lengyel király halála után Nagy Lajos örökölte a len-

gyel trónt. A magyar király fennhatósága az Adriai 

tengertől az Északi tengerig tartott. Sikereket ért el a 

törökök ellen Havasalföldön. Ugyanúgy, mint a ké-

sőbbiekben sem kapott magyar király sem anyagi, 

sem katonai segítséget nyugatról és pápától sem. A 

havasalföldi sikerek után „az egyház főkapitánya” cí-

met kapja. Senki sem sejti, hogy az elmulasztott 

össz-Európai védekezés miatt száz év múlva a török 

birodalom világhatalom lesz. Nem kísértetiesen is-

métli magát pár évszázadonként történelmünk? 

Belpolitikájának és a magyar gazdaság apja 

utáni további felvirágzásának köszönhető hogy az 

egyesítési próbálkozások és a megvalósultak, vala-

mint a hont és Európát védő háborúhoz a magyar 

királyság biztosította az anyagi alapot. Megerősíti az 

1222-ben kiadott Aranybullát, bevezeti a „lányok fi-

úsítását”, vagyis fiú utód hiányában lány is örököl-

heti a birtokot, nem száll vissza a koronára. Bevezeti 

a földesúri kilencedet az egyházi tized mellé. (Így 

20% az összes adó. Boldog idő!) A szellemi élet fej-

lődésére csak két példa: ekkor adják ki a Képes Kró-

nikát, aminek utánnyomása a benne lévő ábrázolá-

sok aranyozása miatt ma sem kis feladat. Ekkor ala-

pítja meg a Pécsi Egyetemet (Nagy Lajos szobra a 

ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumban látható). A 

birodalom épít és természetes velejárója volt az ud-

varnál az idegenek létszámbeli gyarapítása. Itáliai, 

német és egyéb nemzetek lovagjai, apródjai és „lé-

hűtői” duzzasszák a királyi udvart. A jelenséget ab-

ban a korban és évszázadokkal később is sokféle-

képpen lehet megítélni. Az alapvetően kétféle meg-

ítélés szépirodalmi megjelenítését én legszebb for-

mában Arany János Toldi estéjében találtam, amikor 

halálra készülő Toldi és a király a maga nemében két 

nagyszerű, de véleményében különböző ember ki-

békülnek egymással. Kettejük párbeszéde jól jel-

lemzi a két felfogást, amelynek ha egyformán érvé-

nyesülhetnek, egyensúlyba kerül a mérleg. 
 

 

Toldi  

„Szeresd a magyart, de 

ne faragd le”- szóla,  

„Erejét, formáját, durva 

kérgét róla: 

Mert mi haszna si-

mább, ha jól megfarag-

ják? 

Nehezebb eltörni a fa-

ragatlan fát.” 

 

 

Király 

Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár - 

Ha felülünk felvesz, ha maradunk, nem vár; 

Változik a világ: gyengül, ami erős, 

És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt. 

 

Nagy Lajos lányai meglehetősen szerény uralkodói 

képességekkel rendelkeztek. (Fiú utódja nem szüle-

tett.) Ugyanakkor két új agresszív hatalom jelenik 

meg, a török és a Habsburgok. Mindkettő foga a 

Kárpát-medencére fájt.  Az idegenek által szoronga-

tott és intrikált ország hanyatlani kezd. A közmorál 

elvesztése, hatalmi harcok, korrupció, harácsolás, a 

magyar érdek feladása mind hozzájárult.  

Az idegen Zsigmond 1387-ben történt király-

lyá koronázásával még súlyosbodik a helyzet. Ural-

kodása alatt elveszik Halics, Moldva, Szerbia, Bosz-

nia, Dalmácia. 1437-ben Habsburg Albert kerül a 

trónra, aki a koronázása után elhagyja az országot, 

nem törődve az egy évvel későbbi erdélyi török dú-

lással sem.  

1440-ben a lengyel Ulászlót koronázzák 

meg. (az V. László csecsemő királlyal szembe ello-

pott koronával). Az ő szolgálatában tűnik ki a Hu-

nyadi család, de erről majd a következő számban. 

 

Mozsgó, 2018 jégbontó hava 

Győri Sándor 

 

 



MOZSGÓ                 2018. február 
 

14 
 

 
 

 

 

 

 

XI. Porovica Kupa 

asztalitenisz páros verseny  

(2018. 01. 27.) 

 
 
 

Idén 18 páros részvételével, 3 asztalon bonyolítot-

tuk le versenyünket. Két kategóriában az alábbi 

eredmények születtek: 

 

1. Amatőr:  

1. Péterfai – Tamás páros (Nagybajom) 

2. Hajdu – Nagy  páros (Drávaszabolcs) 

3. Heisz – Lakatos páros (Mágocs) 

4. Simon – Szilovics páros (Kozármisleny) 

5. Szőcs – Zádori páros (Pécs) 

6. Csapó – Hegyháti páros (Mozsgó) 

7. Horváth – Vass páros (Drávaszabolcs) 

 

2. Megyei-városi: 

1. Sterner – Szunyogh páros (Mágocs) 

2. Matus – Pataki páros (Mozsgó, Kishárságy) 

3. Papp – Szekeres páros (Mágocs) 

4. Kecskés – Orsós páros (Lakócsa) 

5. Keresztes – Kocsis páros (Dombóvár) 

6. Saller – Sziber páros (Szigetvár) 

7. Nagy-Halas – Vörös páros (Szentdénes, Sziget-

vár) 

8. Tóth – Zsebe páros (Szentlőrinc) 

9. Szabó – Vágner páros (Kishárságy)  

10. Tarr – Boros páros (Harkány) 

11. Köpösdi – Urbán páros (Harkány) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Köszönetemet fejezem ki a versenyzőknek sport-

szerűségükért és kitartásukért, községünk önkor-

mányzatának és sportegyesületünknek a verseny 

támogatásáért, kultúrházunk dolgozóinak egész 

napos munkájukért, az óvodai konyha dolgozóinak 

a frissen sütött pogácsákért, Szabados Zoltán, 

Bilanics Sándor és Sánta Róbert szakácsoknak a fi-

nom ebédért!  

 

Jövőre, remélem, hogy újból találkozunk a XII. 

Porovica Kupán! 

                                        Matus Attila  

 asztalitenisz szakosztályvezető  

                                 Csizik Mihály Sportegyesület 

 

 

Első helyen a foci 
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Talán már töb-

ben tudják, 

Mozsgónak 

nem csak me-

gye II.–ben, ha-

nem megye IV.-

ben is van csa-

pata. Ők azok, 

akik a mozgás 

és a sport örö-

méért játsza-

nak, és akiket 

Medárd vezé-

nyel. 

Edzője és aktív 

játékosa Hegy-

háti Medárd.  
 

Mikor kezdtél el 

rendszeresen focizni? 

Itt Mozsgón az utcabajnokságok alkalmával. Aztán 

később, amikor Szigetvárra kerültem középisko-

lába, a Szigetvári ZMSE Ifi csapatához igazoltam. 

Eleinte hobbi volt, aztán szerettem volna csapatban 

játszani, jött a lehetőség, és én éltem vele.  
 

Mi az, ami motivál edzőként, játékosként?  

A jó társaság. Szigetváron is jó volt a társaság, és 

itt Mozsgón az ifiben is. De a legjobban a mostani 

csapatban érzem magam. Az motivál, hogy minden 

héten a barátokkal és haverokkal játszhatok, de fő-

leg az, hogy itt Mozsgón. Az eredmények sajnos 

nem úgy jönnek, ahogy mi szeretnénk, de a hangu-

lat és a társaság ettől függetlenül nagyon jó.   
 

Hogy lettél te a csapat edzője? 

Én nem mondanám magam edzőnek, hiszen nincs 

sem papírom, sem nagy tapasztalatom benne. 

Amikor az Ifivel edzettem, én voltam a csapatkapi-

tány. Egy ideig Micek Zsolt volt az edzőnk, de ő el-

maradt mellőlünk, így én léptem a helyére. Elfogad-

ták, hogy én vagyok a legidősebb, próbálom irányí-

tani a fiatalabbak játékát. Később, amikor kiöreged-

tem, már csak a pálya széléről vezényeltem őket.  

Aztán szerettem volna focizni jó pár ismerősömmel 

és barátommal együtt, így megkértük Kovács Zsolt 

polgármestert, hogy adjon nekünk lehetőséget; 

megszerveztük a csapatot a megye IV.-be. 
 

Mit tartasz a legnagyobb sikerednek a labdarúgás 

terén? 

Jó emlékek fűződnek az utcabajnokságokhoz. Ami-

kor fiatalabb koromban megnyertük a bajnokságot, 

ugyanazzal a csapattal a Juniálison indultunk, a 

harmadik helyet szereztük meg. A másik nagy si-

ker, hogy a saját településemen tudok játszani a 

barátokkal, még akkor is, ha nincs nagy eredmé-

nyünk, hiszem, hogy ez csak jobb lehet.  
 

Innen már csak felfelé visz az út, hiszen 11 mérkő-

zésből, 10 vereség és 1 döntetlen született. Mik a 

tervek a tavaszi szezonra?  

Nem úgy alakult az őszi szezon, ahogy terveztük. 

szeretnénk még egy-két mozsgóit beszervezni, és 

minél jobb eredményeket elérni. Az eredmény nem 

mutatja, de volt pár meccsünk, amit megnyerhet-

tünk volna, vagy lehozhattuk volna döntetlenre, de 

sajnos szerintem még nincs meg bennünk az a ru-

tin, amelyre szükségünk lenne ezeken a meccse-

ken.  
 

Ilyenkor télen hol edzetek?  

Szentlászlón az általános iskola tornatermében.  
 

Meddig lesztek ott? 

Szombatonként járunk át. Azt béreljük a srácokkal, 

amíg ki nem jön a jó idő. Idővel pedig szeretnénk 

hétvégente kint edzeni és edzőmeccseket tartani.  
 

Van már tervben olyan csapat, akivel ez megvaló-

sítható?  

Szentegáttal nyáron is játszottunk. Itthon is és ná-

luk is. Megpróbálunk idén is játszani velük, illetve 

Háromfa jelezte, hogy baráti alapon játszanának 

egy edzőmeccset velünk. 
 

Mit gondolsz a csapat, hogy éli meg az őszi teljesít-

ményt?  

Csapaton belül tudjuk, hogy sokkal hatékonyabban 

kell játszanunk, de én úgy érzem, hogy nem adjuk 

fel. Sokan nem tudják, de mindenki próbál küzdeni, 

hogy jobb legyen a helyzetünk.  
 

Van olyan álmod, amit mindenképpen meg szeret-

nél valósítani a labdarúgás terén?  

Nem vagyok egy nagy játékos, de lelkes vagyok.  

Nincsenek nagy álmaim vagy terveim. Talán csak 

annyi, hogy ez a csapat megmaradjon, és eredmé-

nyeket érhessünk el. Hiába megy hobbi szinten, ak-

kor sem szeret senki veszíteni.  

Medárd külön kiemelte, hogy köszönetet szeretne 

mondani mind saját, mind a csapat nevében:  

Polgármester Úrnak, hogy lehetőséget adott nekik 

a játékra. Reméli, hogy a jövőben sikerekkel tudják 

majd meghálálni ezt a gesztust.  

Viljovácz Tünde 
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IKER 1. IKER 2.  

Ezen a néven hirdettük meg az alapfokú számító-

gépes tanfolyamot. Igyekeztünk személyesen 

megkeresni az érdeklődőket, de a minimális lét-

szám mégsem jött össze, így nem kezdődhetett el 

a januári tanfolyam. Ez természetesen azok szá-

mára okozott szomorúságot, akik rászánták ma-

gukat, hogy jelentkezzenek. Olyanok is akadtak, 

akik a kezdés napján jelentek meg, mondván, 

hogy jöttek tanulni. 

Néhány fontos információt szeretnék megosztani 

ezzel kapcsolatosan: 

Ez a tanfolyam ingyenes, ezért nagyon szigorúan 

veszik az adatok rögzítését, a tanfolyamon való 

megjelenést. Menete a következő: jelentkezni kell 

a mozsgói könyvtárban. Amennyiben elérjük a 12-

15 főt, akkor érdemes az oktató cégnek benyúj-

tani az igényét a tanfolyam megtartására.  

Az engedély átfutási ideje 1 hónap (tehát, aki most 

jelentkezik, arra kell számítania, hogy március-áp-

rilisban kell járnia az órákra).  

Kérem, a jelentkezés során ezt vegyék figye-

lembe! 

Puskásné Horváth Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISEREND 

    
MOZSGÓ  
02.24. szombat 16.00 óra 

    

SZENTLÁSZLÓ  

vasárnaponként 9.00 óra 

02.14. Hamvazószerda 16.30 
    

SZIGETVÁR  

vasárnaponként  10.30 és 18.00 óra  

Helyszín:  

02. 11. Ferencesek templomában 

02. 18.,  02. 25. Szent Rókus 

templomban 

                               Király József plébános 

 


