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Bevezető 
 

Mi leszel, ha nagy leszel? – Hangzott el a sablonosnak 

tűnő kérdés megannyiszor gyermekkorunkban, és azonnal 

jöttek rá a frappánsabbnál-frappánsabb válaszok. Hiszen 

álmodozni mindenki tud és mit is kezdenénk magunkkal 

álmok nélkül? Ám, ahogy az általános és középiskolai 

évek végéhez érünk, egyre nagyobb teherként nehezedik 

ránk a továbbtanulás és a szakmaválasztás súlya. Úgy 

érezzük, ha rosszul döntünk, azt egész hátralévő 

életünkben cipelnünk kell, miközben elszalasztunk 

valamit, amitől kiteljesedne az életünk. Kedves fiatalok, jó 

hírünk van számotokra: nincs olyan, hogy rossz döntés! 

Bármi, amit elsajátítotok az életetek része lesz, többek 

lesztek általa. Kiadványunk célja utat mutatni és irányt 

adni a személyiségetekhez leginkább illő szakma felé. 

Nagyon nehéz lenne válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a 

legjobb szakma, hivatás, ez ugyanis egy meglehetősen 

szubjektív kérdés, és valószínűleg, ahány ember annyiféle 

válasz. Vannak szerencsés típusok, akik már egészen kicsi 

koruktól kezdve tudják, milyen munkára vágynak, és kik 

szeretnének lenni, ha felnőnek, ám többségben vannak 

azok, akik ilyen téren teljes tudatlanságban élnek, 

sodródnak az árral vagy csak később, felnőttkorukban 

találják meg önmagukat. Éppen ezért fontosnak tartjuk a 

tanulókat felkészíteni a továbbtanulásra, életpályájuk 

megtervezésére, amihez a legalapvetőbb dolog az 

önismeret. A felnőtté válás egy hosszantartó folyamat, a 

felnőtt életre jobb minél fiatalabb korukban elkezdeni 

felkészíteni a gyerekeket.  

Egyesületünk célja egy pályaorientáció nyíltnap 

megszervezése volt, viszont a 2020 tavaszától bevezetett 



5 

korlátozó intézkedések, valamint a digitális oktatásra való 

átállás nagymértékben megnehezítette feladatunkat. A 

történésekhez igazodva egy online videó anyagot és egy 

nyomtatott kiadványt állítottunk össze, mellyel a 

közoktatási intézmények végzős diákjainak kívánunk 

segítséget nyújtani a pályaválasztásuk terén, a különböző 

szakmák emberközi bemutatásával bővíteni 

pályaismeretüket, tudásukat. 

Napjainkban már teljesen más a fiatalok igénye, mint 

régen: többségük szeretne egyetemen, főiskolán tanulni, 

aki pedig nem így tesz, az sem olyan típusú szakmákat 

választ, amiből hiány van itthon, sokan inkább külföldre 

mennek egy jobb élet reményében. Egyesületünk e 

kiadvánnyal arra szeretne rávilágítani, milyen szerteágazó, 

változatos és színes szakmalehetőségek állnak 

rendelkezésre Kárpátalján is. 
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Milyen szakma illik hozzám? Pályaválasztási 

tanácsok 
 

A továbbtanulási szándék jellemzően csak az utolsó 

tanévben dől el. Milyen szakmát kellene választanom? 

Merre tovább? Mi illik hozzám? Milyen irányban, milyen 

iskolatípusban tanuljak tovább? Felsőoktatásban vagy 

inkább szakképesítést szerezzek? Benned is felmerültek 

már ezek a kérdések? Egy tudatos pályatervezéshez a 

legfontosabb minél fiatalabban felismerni az érdeklődési 

köröket és azon kompetenciákat (képességeket) erősíteni, 

ami ehhez hozzásegíthetnek. Akkor lesz megfelelő egy 

választás, ha érdekel, amit tanulnál és el tudod képzelni 

magad a jövőben ezen a pályán. Az érdeklődés azért 

fontos, mert bizonyított tény, hogy a minket érdeklő, 

általunk kedvelt tevékenységeket végezzük a 

legszívesebben, ezekben vagyunk a leginkább kitartók és 

hatékonyak. A képességek pedig meghatározzák, hogy 

melyek azok a tevékenységek, amelyeket könnyedén, 

eredményesen tudunk végezni, és melyek mennek 

nehezebben. A megfelelő pályaválasztás meghatározza a 

jövődet, s a meghozott döntésed egy életre is szólhat. Ne 

aggódj akkor se, ha még nem körvonalazódott benned, mit 

és hol szeretnél továbbtanulni. Tanulni, valami újba 

belevágni sohasem késő! Találj rá önmagadra és arra a 

hivatásra, amit szeretni fogsz!  

 

Gondold végig mi az, amivel szívesen foglalkozol:  

 

 Milyen tevékenység(ek) érdekelnek a legjobban? 

Milyen gyakran foglalkozol vele? Mit szeretsz 

benne?  
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 Könnyen tanulsz? Szeretsz olvasni? 

 Szívesen dolgozol csapatban vagy inkább 

önállóan, egyedül szereted megoldani a 

feladatokat? 

 Milyen a kézügyességed? Ügyesen tudsz rajzolni, 

festeni? Érdekelnek a művészetek?  

 Inkább a matematika és a számolás megy jobban? 

Érdekel az informatika világa, a programozás?  

 Szívesen foglalkoznál állatokkal, növényekkel?  

 Dolgoznál az egészségügyben? Örömmel 

gondoskodnál emberekről, gyermekekről?  

 Szereted a kisgyerekeket? Szeretsz tanítani? 

 Érdekel a divat, az újabbnál újabb trendek? 

Dolgoznál a szépségiparban?  

 Turizmusban, vendéglátásban dolgoznál 

szívesebben? 

 Jó az állóképességed, a fizikai erőd? Szereted a 

szerszámokat, eszközöket, esetleg megjavítani, 

összeszerelni dolgokat? Szereted az autókat, a 

közlekedést?  

 

Mit gondolsz, a személyiséged számít a 

pályaválasztáskor? Igen, a legjobb, ha személyiséged 

passzol a választott pályádhoz, ehhez pedig ismerned kell 

a saját személyiségtípusod. Alapvetően négyféle 

személyiségtípus létezik, mindegyiknek megvannak a 

maga erősségei és gyengeségei. 
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Milyen tulajdonságok jellemzőek Rád? 

 

Extrovertált: 

 kifelé forduló 

 barátságos 

 szereti a 

rivaldafényt, a 

középpontban 

lenni 

 társasági életben 

aktív 

 könnyen 

kommunikál 

 optimista, nyílt 

 tele van 

ötletekkel, szeret 

csapatban 

dolgozni. 

Introvertált: 

 befelé forduló  

 nem szeret a 

figyelem 

központjában 

lenni 

 megfontolt 

 töprengő 

 nem keresi a 

társaságot 

 inkább csendes, 

szeret egyedül 

dolgozni. 
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Ha végig olvasod a főbb jellemvonásokat, könnyen lehet, 

hogy mind a két típusból igaz rád valami. A skála közepén 

helyezkednek el az ambivertált, azaz tartózkodó 

személyiségek, akik introvertált és extrovertált 

tulajdonságokkal is bírnak, emiatt nehéz vagy nem lehet 

őket bekategorizálnunk. 

Hoztunk nektek néhány tesztet, aminek kitöltése csupán 

néhány percet vesz igénybe és talán hozzásegíthet a 

könnyebb pályaválasztáshoz, döntéshozatalhoz. A tesztet 

keresd a kiadvány legvégén, a melléklet fül alatt. 
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Régi – különleges szakmák, foglalkozások 
 

Vannak olyan szakmák, amelyek mára már a feledésbe 

merültek, pedig az életünk elengedhetetlen részesei voltak 

és sokuk még a mai napig az. Néhány ilyen érdekes és 

elfeledett szakmát szeretnénk nektek feleleveníteni.  

 

 
Hordókészítő 

 

Mit csinál a kádár?  

A kádár másnéven hordókészítő tekintélyes szakmának 

számított régen. A kádár fából készíti a különböző méretű 

hordókat, dézsákat, kádakat, puttonyokat, borászati 

eszközöket. Nehéz fizikai munka, mely erős testalkatot 

igényel. Napjainkban már nagyon kevés kádár dolgozik, 

mert a fahordók elkészítése nagyon időigényes munka, az 

eladási áruk igen magas, így csak az igazán nemes borokat 

tárolják fahordókban. A fahordókat így felváltotta a 
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könnyen és olcsóbban elérhető fémből, üvegből, 

műanyagból készült tárolóedények. A kádár 

hiányszakmának számít, sajnos kevés olyan képzés van, 

ahol el lehetne sajátítani ezt a foglalkozást. Érdekesség, 

hogy Kárpátalján a hordókészítők bodnár néven 

ismeretesek, sajnos egyre kevesebben űzik ezt a 

mesterséget (Salánk híres a hordókészítőiről). 

 

Mit csinál a bognár?  

A bognár (más néven kerékgyártó, szekérgyártó vagy 

kerekes) kerekek, szekerek, kocsik, talicskák, szánok, 

létrák és más faeszközök készítésével foglalkozó 

kézműves. A bognárok készítették a hintókat. Elsősorban 

faanyaggal dolgozik, de értenie kell a vas alakításához és 

megmunkálásához is. Bognár az autók, traktorok 

megjelenéséig majdnem minden községben dolgozott, a 

kovácsmesterrel együttműködve készítette a kocsikat és a 

szekereket. 

 

 
Bognár-kerekes 
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Mit csinál a takács? 

A takács a vászonkészítő szövőmester, textíliákkal 

foglalkozó szövő, fonó mesterség. A régi időkben minden 

településen dolgozott egy-egy takács, ma már 

múzeumokban, tájházakban találkozhatunk azokkal az 

eszközökkel, mellyel a takács dolgozott (szövőszék, orsó, 

fonal). A vásznak lenből vagy kenderből készültek. A 

kendert tavasszal elvetették, mikor beérett kinyűtték, 

megtisztították, majd addig törték, fésülték a növény 

szárának rostjait, míg elég puhák nem lettek a fonásra. A 

fonalakat a takács szőtte meg. Különböző abroszokat, 

terítőket, szőnyegeket, asztali és ágyi ruhákat, zsákot stb. 

készített. 

 

 
Szövőgép 

 

Mit csinál az ács? 

Az ács a legrégibb építőipari szakmák egyike. Az 

ácsmesterség gerendaszerkezeteket, famegmunkáló, 

fafeldolgozó tevékenységet végez. Napjainkban az ács 

építi a tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és 
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zsaluzatokat szerel. Ajánlott szakma olyan fiatal 

férfiaknak, akik szeretnek magasba lenni, nincs 

tériszonyuk, érdekli őket a fával való dolgozás, építés. 

Szükséges kompetenciák hozzá az ügyes mozgás, 

állóképesség, jó fizikum, szemmérték és térlátás, 

kézügyesség. 

 

 
Tetőszerkezet 

 

Mit csinál a fazekas? 

A fazekasság égetett agyagból használati tárgyakat készítő 

ősi népi mesterségek egyike. A fazekasok egyik ismert, 

tájnyelvi elnevezése a gerencsér. A fazekasság 

legfontosabb nyersanyaga az agyag, melyet már az 

őskorban ismerte és használta az ember. A fazekas munka 

több tevékenységből tevődik össze: az agyag bányászata 

és előkészítése, az edény formázása, égetése, az edény 

leöntése, díszítése, mázolása. A fazekasságból fejlődött ki 

a kerámia. A kerámia görög eredetű szó, ami magyarra 

fordítva agyagból való készítményt jelent. Míg a fazekas 
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főleg használati tárgyakat (edényeket) készít, addig a 

keramikus használati és dísztárgyakat egyaránt. 

 

 
Fazekas 

 

Mit csinál a molnár? 

A molnár lisztőrléssel foglalkozó mesterember, aki a 

malmok berendezéseinek, szerkezeteinek elkészítéséhez, 

karbantartásához is ért. Megbecsült mesterségnek 

számított, akire minden körülmények között szükség volt. 

A különböző gabonafajtákat magvainak megőrlésével 

állították elő a liszteket. Ismerünk vízimalmokat, 

szélhajtású malmokat és lovakkal, ökrökkel, szamarakkal 

hajtott szárazmalmokat. Napjainkban már gépesített, 

automatizált malmokat használnak, mely a hagyományos 

molnár szakmát is átalakította.  
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Malom 

 

Mit csinál a kovács? 

A kovács elsősorban patkókat és vasalásokat készítő 

fémfeldolgozó mesterember volt. Régi magyar neve: 

vasverő. A kovácsmesterség valószínűleg a honfoglalás 

után vált önállóvá, majd a 14. században több ágra is 

szakadt (pl. lakatos). A falusi vagy patkolókovács főleg a 

paraszti munkaeszközök készítésével, javításával, lovak, 

tehenek patkolásával foglalkozott, szerepe egy község 

vagy táj életében számottevő volt. Napjainkra a kovács 

szakma óriási fejlődésen esett át. Munkáját végezheti kézi 

vagy gépi kovácsolással a kovácsműhelyben. Sajnos az 

utóbbi időben egyre kevesebben foglalkoznak a fémek 

megmunkálásával, pedig ez is olyan szakma, amire mindig 

szükség volt, van és lesz. A mai kovácsmesterek már nem 

lovak megpatkolásával foglalkoznak, hanem kapukat, 

kerítéseket és díszmunkákat készítenek. 
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Kovácsműhely 

 

Mit csinál a szabó? 

Az öltözködésnek mindig is meghatározó szerepe volt az 

ember életében. A szabó szőtt kelméből ruhát szab és varr. 

Összeállítja, átalakítja és megjavítja a méretre szabott 

vagy kézzel készített ruhákat, és egyéb termékeket készít 

különböző anyagokból. Eleinte a nők feladata volt a ruhák 

megvarrása, majd a ruhakészítés szakképzett férfiak, a 

szabók kezébe került. A magyar népviseletekben csak a 

férfiruhát készítette szabó, a nőit általában falusi 

varróasszonyok. A szabóságok mesterei a női- és 

férfiszabók nagy megbecsülésnek örvendtek, a tehetősebb 

embereknek pedig saját szabójuk volt. 
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Férfiszabó 

 

Mit csinál a szűcs?  

A szűcs a ruházkodásra alkalmas bőrök szabásával, 

varrásával és kikészítésével foglalkozó tevékenység. A 

szűcsök, a tímárok a vargáktól eltérően az állatbőrt a rajta 

levő szőr miatt dolgozták fel. Különböző prémekkel 

foglalkoztak, a selyem és posztóborítású felsőruhák, 

subák, menték bélelésével, valamint ők készítették a 

ködmönöket. A tímár és varga hasonlóan bőrt kikészítő, 

illetve egyszerűbb lábbeliket varró mesteremberek voltak. 

Bőrök kikészítésével, cserzésével foglalkoztak.1 

 

 
Bőr kikészítése 

  

                                            
1 Magyar Néprajzi Lexikon 
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Egészségügyben szeretnék dolgozni 
 

Kedvenc tantárgyaid közé tartozik a biológia és a kémia, 

szeretsz emberekkel foglalkozni, segíteni rajtuk, akkor 

könnyen lehet, hogy az egészségügyi pálya neked való. Az 

egészségügyben a legkülönfélébb hivatások közül 

választhatsz (orvos, fogorvos, nővér, ápoló, szülésznő, 

felcser, gyógyszerész stb.). Fontos, hogy a már említett 

tárgyakból a tudásodat bővítsed, minél mélyebb 

ismeretekre tegyél szert, hiszen ezekre épül az oktatás, 

emellett emelt szintű érettségi szükséges az orvosi 

egyetemre való bejutáshoz. Az orvossá váláshoz nehéz út 

vezet, szükség van komoly elhivatottságra és kitartásra, 

mert bizony rengeteg tanulás, gyakorlat vár az 

orvostanhallgatókra, egyetemi-rezidensi évek sikeres 

teljesítése, hogy végül szakorvossá válhassanak egy adott 

területen. 

 

Fogorvos 

 

A fogorvos a fog, az íny és az állkapocs patológiájának 

szakorvosa, aki a szájüreg szöveteinek elváltozásait 

diagnosztizálja és megfelelően ellátja azokat. 

 

Kiknek ajánlott a fogorvosi képzés? Milyen 

tulajdonságokkal és készségekkel kell rendelkezni, ha 

valaki fogorvos szeretne lenni? 

 

 Erős vonzalom, elhivatottság szükséges az 

orvostudomány irányába; 
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 szükség van kézügyességre, hiszen a szájban kicsi 

helyen kell, gyakran igen aprólékos munkát 

végezni; 

 fegyelmezett, türelmes munkabírás szükséges 

ahhoz, hogy az olykor kellemetlen testtartásban 

megvalósítható, hosszan tartó kezelések során is 

tudjon az ellátásra összpontosítani; 

 megújulást, alkalmazkodást kíván a szakma, mivel 

a fogászati technika folyamatosan fejlődik, ezért 

rendszeresen részt kell venni továbbképzéseken, 

nyitottnak kell maradni a szakmai fejlődésre; 

 általános tény, hogy a legtöbb ember mind a mai 

napig tart a fogászati kezelésektől, a gyermekről 

nem is beszélve. Az emberek többsége csak akkor 

megy el fogorvoshoz, amikor már baj van, emiatt 

egy fogorvosnak tudnia kell kezelni a félelmet, 

oldani a feszültséget, különösen a gyerekek 

esetében.2 

 

 
 

                                            
2 https://fogorvos.cafeblog.hu/2020/06/04/hogyan-leszel-fogorvos/ 
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Kárpátalján az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi- és 

Fogorvosi Karán lehet ezt e két szakmát elsajátítani. A 

fogorvosi kar 2006-ban nyílt meg, ahol a képzési idő öt év. 

A fogorvosi karon 9 tanszék működik, amelyek közül hét 

felel az alapképzésért, kettő pedig a posztgraduális 

képzésért. Az oktatás első két évében a hallgatók általános 

alaptárgyak mellett speciális fogászati szakirányú 

ismeretekre tesznek szert. Az utána következő évek során 

a fogorvosi tárgyak száma jelentősen megnő, ami 

kiegészül számos szaktárgyi gyakorlattal. A tanulmányok 

elvégzése után fogorvosdoktori diplomát szereznek a 

diákok, s ezután következik a szakorvosképzés. Ezt az 

időszakot rezidensképzésnek is nevezik, és sikeres 

befejezése után fogszakorvosi oklevelet kapnak a jelöltek. 

 

Dr. Katona Gergely fogorvos 

 

A pályaválasztásról Dr. Katona Gergely fogorvost 

kérdeztük, aki immár a saját fogorvosi rendelőjében 

fogadott minket. Elmondása szerint már egészen 

kiskorától vonzotta az egészségügyi szakma. Egyik 

kedvenc sorozata a Vészhelyzet volt, fiatalon a baleseti 

osztályon képzelte el magát. Édesapja családorvos, így 

először ő is az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi Karára 

felvételizett, majd három év tanulás után úgy érezte, az 

általános orvosi pálya nem az ő útja, akkortájt nyílt meg 

Ungváron a fogorvosi kar, ami rendkívül módon 

felkeltette az érdeklődését. Így bevállalta, hogy bár veszít 

egy évet a tanulmányi előmenetelében, de inkább 

fogorvosnak tanul tovább megtalálva hivatását. 

Gyakorlatias embernek vallja magát, így egyből magával 

ragadta a szakma. 
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Melyek a fogorvosi szakma nehézségei és szépségei? 

A szakma nehézsége, hogy fárasztó munka, sokat kell 

dolgozni, testileg-szellemileg leterheli az embert, viszont 

ezzel szemben érdekes és nem monoton munka, hiszen 

állandó kihívásokkal kell szembenézni, mert minden eset 

más. Ebben van a szakma szépsége is, hiszen legyen szó 

akár egy fogtömésről vagy egy esztétikai fogpótlásról, 

mindig valamit alkot az ember. Emellett a fogorvosi 

szakma a legjobban fizető állások közé sorolandó, keresett 

szakma, mellyel könnyen el lehet helyezkedni.  

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki?  

Alaptulajdonság a türelem, minden szakma, ahol 

emberekkel kell dolgozni, az elég stresszes, megterhelő, 

erre fel kell készülni. Ha pedig véletlen úgy érzed, 

mégsem volt jó választás az adott szak, ne félj váltani! 

 

Ungvári Nemzeti Egyetem, Fogorvosi Kar 

elérhetősége: 

Cím: Ungvár, Universzitetszka u. 16/a 



22 

Telefonszám: (031) 64-03-61 

E-mail: f-stomat@uzhnu.edu.ua, df.uz.ua 

Weboldal: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-

fstomat/about 
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Gyógyszerész 

 

A gyógyszerész (régies: patikárius, gyógyszerárus) 

gyógyszerészeti feladatokat ellátó, egyetemi végzettségű 

szakember. 

 

Milyen adottságokat igényel a gyógyszerészi pálya? 

 

 Emberszeretet, humanista szemlélet; 

 Megbízhatóság, pontosság, felelősségérzet; 

 Elméleti felkészültség és manuális készség; 

 Segítőkészség, empátia, türelem; 

 Széles látókörűség; 

 Megfelelő koncentráló képesség a tévedések 

megakadályozása érdekében. 

 

A gyógyszerész tanulmányok során tanult alaptárgyak 

közé tartoznak a következők: általános és szervetlen 

kémia, biofizika, biológia, növénytan, analitikai kémia, 

szerves kémia, matematika, biokémia, kolloidika, 

anatómia, élettan, mikrobiológia stb. 

 

Milyen elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a 

gyógyszerészi diploma? 

 

 Közforgalmú gyógyszertár 

 Kórházi gyógyszertár 

 Gyógyszergyárak 

 Kutatóintézetek, egyetemek stb.  

 Önálló vállalkozás 
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Tudtad? 

 

 A gyógyszer az élelmiszerek mellett a világon a 

legelterjedtebb fogyasztási cikk.  

 A titoktartási kötelezettség mind az orvosi, mind 

a gyógyszerészi esküben szerepel, így a betegtől a 

gyógyszertárban szerzett bizalmas információk 

titoknak számítanak. 

 

Mit csinál egy gyógyszerész?  

Ez egy olyan különleges szakma, amely számos 

lehetőséget, karrierutat nyújthat azok számára, akik 

megszeretik a gyógyszerek világát. A szakma 

elsajátításához létfontosságú a biológia és a kémia 

szeretete. Kárpátalján több lehetőség is adott a 

gyógyszerész szakma elsajátításához. Lehet szakképző 
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intézményben szakképesítést szerezni és egyetemi 

végzettséget is.  

 

Pinte Bettina gyógyszerész 

 

A gyógyszerész szakma szépségeiről, nehézségeiről, 

rejtelmeiről Pinte Bettina gyógyszerésszel beszélgettünk.  

 

 
 

Hol végezted tanulmányaidat és miért választottad ezt 

a hivatást? 

A 9. osztály elvégzése után az Ungvári Egészségügyi 

Koledzsbe, a Monodaban tanultam három évet. Már a 9. 

osztály elvégzése után tudtam, hogy itthon szeretnék 

maradni szülőföldemen, Kárpátalján. Ehhez viszont 

elengedhetetlen volt, hogy megtanuljam az ukrán nyelvet, 

ezért választottam az Ungvári Egészségügyi Koledzst, 

ahol sikerült elsajátítani az ukrán nyelvet. A Koledzs 

sikeres elvégzése után szerettem volna továbbtanulni, 

egyetemi végzettséget szerezni, így a Ternopoli 

Egészségügyi Egyetem Gyógyszerészeti Karára 
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felvételiztem. Már gyerekkorom óta a biológia és a kémia 

tantárgyak vonzottak, ehhez a szakmához pedig 

nélkülözhetetlen. Mindig is szerettem volna emberekkel 

foglalkozni, emberek közt dolgozni, szerettem társaságban 

lenni, szerettem segíteni az embereken és ez egy jó 

választás lett számomra. Már lassan hat éve dolgozom 

gyógyszerészként, szeretem, hogy segíthetek másokon. 

Nagyon izgalmas szakma, minden nap új dolgokat 

tanulhatunk, hiszen minden nap újabbnál újabb 

gyógyszerek jelennek meg.  

 

Mit tanácsolnál azoknak, akik ezt a szakmát szeretnék 

választani? 

A gyógyszerész szakma sok lehetőséget nyújt, a 

végzettséggel sokoldalúan lehet elhelyezkedni, így 

gyógyszertárban, gyógyszergyárban, 

gyógyszercégekként, orvoslátógatóként. Akik 

gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni, számukra 

elengedhetetlen a jó kommunikációs készség, és hogy 

szeressenek az emberekkel foglalkozni, segíteni rajtuk. 

Hiszen rengeteg türelem kell, meghallgatni a betegek 

panaszait. 

 

Monoda Ungvári Egészségügyi Koledzs  

Az intézmény a Lembergi Egészségügyi Koledzs 

fiókintézete, melyet 2000-ben hoztak létre. Az intézmény 

a 9. és a 11. osztály elvégzése után is várja a tanulókat a 

következő szakokra: 

 

Ápoló (felcser):  

Általános iskola elvégzése (9. osztály) után: 

Tanulmányi idő: 4 év 
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Felvételi vizsgák: ukrán nyelv, biológia és kémia 

Középfokú iskolai végzettség (11. osztály) után: 

Tanulmányi idő: 3 év 

ZNO (ЗНО - Зовнішнє незалежне оцінювання) 

független külső értékelés vagy felvételi vizsgák: ukrán 

nyelv és irodalom, matematika, biológia, ukrán történelem 

(opcionális). 

 

Gyógyszerész (levelezői tagozaton is elvégezhető): 

Általános iskola elvégzése (9. osztály) után: 

Tanulmányi idő: 3 év 

Felvételi vizsgák: ukrán nyelv, biológia vagy kémia 

(opcionális) 

Középfokú iskolai végzettség (11. osztály) után: 

Tanulmányi idő: 2 év 

ZNO bizonyítvány vagy felvételi vizsgák: ukrán nyelv és 

irodalom, matematika, biológia, kémia (opcionális). 

 

Monoda Ungvári Egészségügyi Koledzs elérhetősége: 
Cím: 88000 Ungvár, Munkács u. 44. 

Telefonszám: (050) 3729388, (067) 2559532 

Web-oldal: http://monada.in.ua/ 

E-mail: monada_uzhgorod@ukr.net 

  

http://monada.in.ua/
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Szoftverfejlesztő, informatikus 
 

A XXI. században az informatika világát éljük. Teljesen 

átszőtte az életünk minden területét a digitális világ. Egy 

hétköznapi ember talán nem is tudná már elképzelni az 

életét telefon, számítógép vagy akár csak internet-

hozzáférés nélkül. Kiválasztunk egy elektronikai cikket, 

böngészünk a neten a különböző weboldalak között, és 

szinte elvárjuk, hogy folyamatosan frissüljenek, 

naprakészek és modernek legyenek. Közben pedig sokszor 

bele sem gondolunk, mennyi munka és erőfeszítés 

szükséges ahhoz, vagy mennyi szakértő összehangolt 

munkájára van szükség, hogy ezek az eszközök 

gördülékenyen segítsék az életünk minden területét. Egy 

laikus számára talán furcsán hangozhat, de ez egy nagyon 

szerteágazó szakma, akárcsak egy orvosi vagy tanári 

hivatás. Aki informatikai szakirányt választ, rengeteg 

lehetőséggel találja szembe magát, kezdve a hardver 

közeli fejlesztéstől a különböző eszközökre írt kódokon át 

az eszközök tervezéséig. A leghétköznapibb ága a web 

applikáció fejlesztés, de manapság hasonlóan divatos a 

mobil applikáció fejlesztés, és az asztali számítógépekre 

vagy céleszközökre is fejlesztenek különböző 

szoftvereket.  

 

Ahhoz, hogy valakiből jó szakember váljon, 

mindenképpen elengedhetetlen, hogy: 

 

 érdeklődjön a matematikai és logikai feladatok 

iránt; 

 otthon legyen a technológia világában; 

 legyen kitartó és végtelenül türelmes; 
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 rendelkezzen jó gondolkodási és probléma-

megoldási képességgel; 

 legyen megfelelő együttműködési készsége és 

ügyfélközpontú hozzáállása. 

 

Informatikát Kárpátalján több oktatási intézményben is 

tanulhatsz. Magyar nyelvű képzést biztosít az Ungvári 

Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási- Tudományos 

Intézete, ahol a „matematika és informatika” és a „fizika 

és informatika” szakirányok között választhatsz. Ukrán 

nyelven szerezhetsz egyetemi szintű informatikai 

szakirányú diplomát az Augusztin Volosin Kárpáti 

Egyetemen. A kárpátaljai szakképző intézmények közül a 

Munkácsi 3. Számú Szakközépiskolában és a Nagyszőlősi 

Állami Koledzsben van informatikai képzés ukrán 

nyelven. 

 

Munkácsi 3. Számú Szakközépiskola elérhetősége: 

Cím: 89 600 Munkács, Kooperativka u.2. 

Telefonszám: (03131) 3-70-81 

Weboldal: www.vpu3.org.ua 

 

Augusztin Volosin Kárpáti Egyetem elérhetősége: 

Cím: Ungvár, Hojdi u. 4.  

Telefonszám: (031) 261-28-18 

Weboldal: www.kau.com.ua  

 

Nagyszőlősi Állami Koledzs elérhetősége: 

Cím: 90 300 Nagyszőlős, Sztancijna 28. 

Telefonszám: (03243) 2-15-89 

Weboldal: www.msu.edu.ua 

 

http://www.vpu3.org.ua/
http://www.msu.edu.ua/
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Balog Zoltán informatikus, szoftverfejlesztő 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd?  
Gyermekkorom óta érdekelt az informatika. Először csak 

videojátékokkal foglalkoztam, aztán később, amikor már 

volt otthon internetem, sikerült mélyebben 

megismerkednem ezzel a szakmával, és hamar 

beszippantott. A szakmához szükséges képesítést a 

Debreceni Egyetem Informatika Karán szereztem meg 

2014-ben.  

 

 
 

Hol és hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a 

szakmában?  

Mivel ez egy keresett szakma, ezért viszonylag könnyen 

sikerült elhelyezkednem. Először még az egyetemi éveim 

alatt, a tanulmányaimmal párhuzamosan kezdtem el 

dolgozni egy cégnél. Bár ez inkább csak gyakornoki 

munka volt, arra mégis kiváló lehetőséget biztosított, hogy 

gyakorlati tudást szerezzek. Később, a tanulmányaim 

befejezése után egy barátomon keresztül találtam 

munkahelyet egy budapesti cégnél, ahol több éven 
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keresztül alvállalkozóként dolgoztam. Jelenleg egy online 

újság web- és lapfejlesztője vagyok. 

 

Mit szeretsz a szakmádban? Mik a szépségei, valamint 

nehézségei? 

Az informatikus szakma nagyon színes tud lenni, ami 

persze nagyban függ a munkahelyedtől és a beosztásodtól 

is. Például, amikor még alvállalkozóként dolgoztam, 

nagyon szerettem a változatosságot, azt, hogy a munkám 

sosem volt unalmas. Több, különböző projektben 

próbálhattam ki magam más-más területeken, és ez 

nagyon érdekes volt számomra. A jelenlegi 

munkahelyemen pedig egy remek csapatnak készítek 

szoftvert, amelyet napi szinten, gördülékenyen 

használhatnak. Felelősség és kihívás is egyben, hogy a 

munkám rengeteg más ember munkáját segíti és viheti 

előbbre, amennyiben olyan programot tudok prezentálni, 

amely minden igényüket megfelelően szolgálja. Általában 

az a jellemző, hogy változatos ötletekkel keresnek meg az 

újságírók. Másrészt az olvasók számára készített felület is 

rengeteg kihívás elé állít, de véleményem szerint talán 

pont ez a szakma szépsége, hogy nap, mint nap meg kell 

újulni. 

A szakma előnyeként említeném, hogy könnyen lehet 

otthon végezhető munkát találni. Tehát elfelejtheted a 

hajnali ébredéseket, a hosszú, dugóban töltött perceket 

vagy órákat, mert otthonról, kényelmesen tudsz dolgozni. 

Ezáltal sokkal kötetlenebb az időbeosztásod, és tudsz időt 

szakítani a saját elintéznivalóidra is. Továbbá a 

munkavégzéshez nincs másra szükség, mint egy 

számítógépre és normális internetkapcsolatra. 
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Ami a szakma nehézségét illeti, talán azt tudnám 

megjegyezni, hogy mindig naprakésznek kell lenni, mert 

nagyon gyorsan változhatnak a szakmában használt 

technológiák. Folyamatosan jönnek ki új technológiai 

megoldások, amelyekhez gyorsan kell adaptálódni. Illetve 

vannak kifejezetten unalmas napok, ilyenkor is meg kell 

találni a kellő motivációt a minőségi munkavégzéshez. 

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki?  

Én mindenkinek azt javasolnám, hogy először is jól 

gondolják át, hogy ezt a szakmát szeretnék e választani és 

próbáljanak legalább egy minimális szinten 

megismerkedni vele, mielőtt döntenek. Mert sokszor 

egész unalmas is lehet, magában a kódolásban is meg kell 

találni az izgalmakat. Másrészt, ha mégis úgy döntene 

valaki, hogy ezt a szakmát választaná, akkor azt tudom 

tanácsolni, hogy érdemes minél hamarabb munkát keresni, 

tapasztalatot szerezni és kiválasztani azt a szakirányt, 

amivel szeretnének foglalkozni. 
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Az oktatásban szeretnénk dolgozni 
 

Pedagógus 

„Az oktatás a leghatalmasabb fegyver, amit arra 

használhatsz, hogy megváltoztasd a világot.” Nelson 

Mandela 

 

Mindannyiunk életében van egy-két olyan meghatározó 

tanító vagy tanár, akire hálás szívvel emlékszünk vissza. 

Legyen az az alsós osztályfőnökünk, aki elsős korunkban 

kézen fogva vezetett be minket az első osztálytermünkbe 

vagy a napközis tanítónk, aki naponta lelkesen és 

készségesen segített, hogy ne vesszünk el a házi feladatok 

tengerében, esetleg egy olyan pedagógus, aki mindig jó 

szívvel hallgatta meg problémáinkat, és akinek tanácsait 

máig a szívünkben őrizzük.  

Talán az ilyen pedagógusok hatására döntenek sokan a 

tanári pálya mellett. Aki viszont ezt a hivatást választja, 

tudnia kell, hogy a pedagógus kötelessége nemcsak az, 

hogy tanítson, hanem az is, hogy neveljen és formáljon, 

ami egy nagyon felelősségteljes feladat. A tanítás összetett 

és sokszínű feladat. A tanításhoz rengeteg türelemre és 

kitartásra van szükség. Fontos, hogy egy tanár lelkes 

legyen, nyitott személyiség, érthetően és egyszerűen 

tudjon magyarázni. A legtöbb pedagógus nem munkának 

tekinti a tanítást, hanem hivatásnak. Egy tekintélynek 

örvendő tanár példát mutat a saját magaviseletével, élete 

tükröt mutat tanítványai felé. Ez persze nem azt jelenti, 

hogy tökéletesnek kell lennie, hiszen az lehetetlen! 

Viszont arra kell törekednie, hogy naponta a legtöbbet 

hozza ki magából és diákjaiból. Az iskola a család után a 

második legfontosabb szocializációs hely a gyerekek 
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életében. Sokszor nem is tudatosítjuk, hogy egy tanár 

szerepe mennyire fontos lehet egy diák számára. 

 

 
 

Kitűnő pedagógus válhat belőled, ha rendelkezel az 

alábbi tulajdonságokkal: 

 

 intelligens és tájékozott; 

 gyerek-centrikus, aki szereti a gyerekeket és a 

velük való munkát; 

 türelmes és minden helyzetben higgadt tud 

maradni; 

 magas érzelmi intelligenciával rendelkezik; 

 nagyon jó a kommunikációs készsége és minden 

helyzetből ki tudja vágni magát;  

 nagy az elkötelezettsége és a felelősségtudata. 
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Dr. Kovács Attila pedagógus 

„Minden egyes gyermekben van valami különlegesség, 

amit nekünk, pedagógusoknak minden áron meg kell 

találnunk benne.” 

 

A pedagógus szakmáról, Dr. Kovács Attilával, a 

Nagydobronyi Líceum biológiatanárával beszélgettünk.  

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Mikor 

gondoltál rá először? 

A pedagógusi szakma számomra egy gyermekkori álom 

volt. Már az elemi iskolában csodálattal néztem, ahogyan 

a tanítónk magyaráz és minden gyermekre figyelmet 

fordít. Ez egyfajta motivációt adott nekem arra, hogy 

ebben a szakmában kell elindulnom. Tehát, én már az 

elemi iskolában eldöntöttem, hogy pedagógus szeretnék 

lenni. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ebben 

az elhatározásomban egyaránt támogatott a családom, a 

barátaim és a tanáraim is, akiknek nagyon sok mindent 

köszönhetek.  
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Milyen módon sikerült elsajátítani a szakmát? Hol 

szereztél képesítést? 

A középiskolai tanulmányaim befejezése után azon 

tanakodtunk a szüleimmel, hogy hogyan lehetne úgy 

megtanulni a szakmát, a pedagógus mesterséget, hogy 

ezzel párhuzamosan az ukrán nyelvet is minél szélesebb 

körben elsajátítsam. Így esett a választásunk az Ungvári 

Nemzeti Egyetem Biológia Karára. Fontos megjegyezni, 

hogy bár az érettségi után már rendelkeztem egy erős 

alappal a biológiai ismeretek terén, az egyetemi éveimet 

egy magyar oktatási intézmény végzőseként, egy teljesen 

ukrán közegben kezdtem meg. Ez először egyáltalán nem 

bizonyult könnyű feladatnak, de az idő és a befektetett sok 

munka meghozta a gyümölcsét, így az öt év befejeztével 

nemcsak szakmai tudást szereztem, de az államnyelvet is 

sikerült megtanulnom. Az egyetem befejezése után úgy 

döntöttem, hogy tovább szeretném fejleszteni magamat, 

ezért felvételiztem az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Pedagógia és Pszichológia Tanszékén működő 

aspirantúrára (doktori képzés). 2021. június 22-én 

sikeresen megvédtem a kandidátusi értekezésemet 

Pályaorientáció a múzeumoktatási közegben Kárpátalján a 

XX. század 20-as éveitől a XXI. század kezdetéig címmel. 

Ezáltal a pedagógiai tudományok kandidátusává váltam.  

 

Hol és hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a 

szakmában? Mióta dolgozol ebben az állásban? 

2015-ben, a doktori iskola megkezdésével párhuzamosan 

kezdődött a pedagógiai pályafutásom is. Elsőként a 

Rafajnaújfalui Általános Iskolában dolgoztam, ahol 

biológiát, kémiát és egészségtant tanítottam. Nagyon 

szerettem ott dolgozni, annak ellenére, hogy messze volt 
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az otthonomtól az intézmény, és két átszállással kellett 

utaznom a munkahelyemre. 2016 januárjában kaptam egy 

felkérést, hogy tanítsak biológiát az Ungvári 10. Sz. Dajka 

Gábor Középiskolában, amit elvállaltam, mivel könnyebb 

volt a beutazás. 2016 szeptemberétől azonban 

álláslehetőséget kaptam a Nagydobronyi Középiskolában, 

ahol a mai napig biológiát, ökológiát és egészségtant 

tanítok. 

 

Mit szeretsz a szakmádban? Mik a szépségei, valamint 

nehézségei? 

A pedagógus szakmája nem könnyű, viszont megvannak a 

szépségei, hiszen anyagilag egy pedagógus munkája nincs 

kellőképpen elismerve. Mégis van valami, amit sem a 

gazdasági nehézségek, sem más külső tényező nem vehet 

el: ez pedig a tanítás öröme. Azok a csodák, amelyeket 

látunk nap, mint nap, azokon a gyerekeken keresztül, akik 

kinyitják a szemüket a tudás felé. Nekünk, 

pedagógusoknak az a feladatunk, hogy ezt a csodát 

megtaláljuk minden egyes osztályban és minden egyes 

gyermekben. Minden gyermek különleges, és ez nem 

abban fog megnyilvánulni, hogy jól vagy rosszul tanul, 

hiszen mindannyian más erényeket kaptunk. Lehet például 

valaki jó tanuló, de nincs kézügyessége és fordítva, 

valakinek a kreativitása kimagasló szinten van, de a jegyei 

nem ezt mutatják. Minden egyes gyermekben van valami 

különlegesség, amit nekünk, pedagógusoknak minden 

áron meg kell találnunk bennük.  

A nehézségeire kitérve megemlíteném, hogy nem 

egyszerű feladat egy osztályt egyben tartani vagy épp 

megtalálni a közös hangot mindenkivel. Előfordul, hogy a 

szülőkkel is nehezen megy a közös nevező megtalálása. 
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De ami a legfontosabb véleményem szerint, hogy a 

pedagógus úgy van jelen a gyermekek életében, mint 

második szülő. Mint ilyen, köteles példát mutatni a 

diákoknak, hogy azok felnézzenek rá, és tiszteljék őt.  

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Az itthon maradás számomra nem is volt kérdés. Ennek 

egyik oka, hogy késői gyermek vagyok, és a szüleim már 

az egyetemi éveim alatt is nyugdíjasok voltak, ezért fontos 

volt számomra, hogy segítsem és támogassam őket, 

amiben csak tudom. A másik ok pedig az volt, hogy bár 

számtalanszor jártam Magyarországon, és többször 

megfordultam Ukrajna különböző részein is, de mindig 

csak Kárpátalján éreztem igazán otthon magam. Ez a mi 

kis hazánk, ahol egyszerre több nemzetiség is együtt él 

békességben. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a 

békességet megőrizzük és hirdessük a felnövekvő 

nemzedék számára. 

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki? 

Én azt tudnám tanácsolni mindenkinek, aki szeretné a 

pedagógus szakmát választani, hogy igyekezzen mind a 

szakmájában, mind pedig a gyermekekben megtalálni a 

jót, és akkor tudja szívvel-lélekkel végezni a munkáját. 

Fontosnak tartom még megjegyezni azt is, hogy a 

pedagógus életében a tanulás egy végtelen folyamat, ezért 

mindig próbálja meg kihozni magából a maximumot, 

ezáltal a diákjait is motiválni tudja a jobb eredmények 

elérésére.  
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Szervezőpedagógus 

 

A szervezőpedagógus egy olyan szakma, amely ötvözi a 

művészi hajlamokat, valamint a tanítás utáni vágyat. Aki 

ebben a szakmában tevékenykedik, annak otthon kell 

lennie a zene, a tánc, a kultúra és a művészet világában, 

mégpedig olyan szinten, hogy ezt könnyű szerrel tovább 

tudja adni diákjai számára. Fő feladata, hogy szervezi, 

koordinálja és irányítsa az adott intézmény diákjainak 

kulturális életét. A pedagógusok közreműködésével 

gondoskodik a tanuló közösség számára az igényes és 

sokszínű szabadidős rendezvényekről, ellátja a felügyelet 

szervezését is.  

Szervezőpedagógus képzés magyar nyelven sajnos nincs 

Kárpátalján. Ukrán nyelven a Munkácsi Állami Egyetem 

Humán-pedagógiai Koledzsben sajátíthatod el ezt a 

szakmát. 

 

Munkácsi Állami Egyetem Humán-pedagógiai Koledzs 

elérhetősége: 

Cím: 89 600, Munkács, Komenszjkoho u. 59. 

Telefonszám: (03131) 3-93-55 

Weboldal: www.hpc.msu.edu.ua  

 

Az intézményben a szervezőpedagógus képzésen kívül 

számos egyéb szakmát lehet elsajátítani: 

 

 Elemi iskolai 

 Idegennyelv-tanár (angol és német) 

 Gyermekpszichológus 

 Nevelőtanár 

 Óvónő 

http://www.hpc.msu.edu.ua/
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 Óvodapedagógia 

 Zenetanár 

 

Hidi Katalin szervezőpedagógus 

„Engem boldogsággal tölt el, hogy itt élhetek 

Kárpátalján.” 

 

Hidi Katalin, a Haranglábi Oktatási-Nevelési 

Komplexumban dolgozik szervezőpedagógusként.  

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Mikor 

gondoltál rá először? Hol szereztél képesítést? 

Hidi Katalin vagyok, mint szervezőpedagógus. Immár 20 

éve vagyok ezen a pályán. Engem boldoggá tesz, hogy 

gyerekekkel dolgozhatok, mert nagyon szeretem őket és 

feltöltődöm tőlük. 

 

 
 

Gyermekkoromban arról álmodoztam, hogy orvos leszek, 

de ez sajnos nem valósult meg a nyelvi nehézségek miatt. 
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Ugyanis, amikor én befejeztem a középiskolát, nekünk, 

magyaroknak, nem volt még olyan lehetőségünk, hogy 

magyar tannyelvű intézményben tudjunk továbbtanulni, 

az orosz nyelvtudásunk pedig nem felelt meg egy 

egyetemi szintnek. Ebből adódóan más alternatívákat 

kellett keresnünk. A másik nagy szerelmem a tánc volt. 

Mindig is imádtam táncolni, ezért az Ungvári Kulturális 

Szakközépiskolában (jelenleg Ungvári Művészeti és 

Közművelődési Koledzs) tanultam tovább 

tánckoreográfus szakon. Én azonban mindig is egy törtető 

ember voltam, és korántsem elégedtem meg a 

szakközépiskolai végzettségemmel, ezért úgy döntöttem, 

hogy itt nem állok meg a tanulásban. Felvételiztem a 

művészeti iskola főiskolájára, amely Rovnóban volt, és itt 

tanultam még öt évet. Ebben az intézményben 

választottam a pedagógia szakirányt.  

 

Hol és hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a 

szakmában? Melyek a szakmád szépségei és 

nehézségei? 

Miután befejeztem a tanulmányaimat, a Haranglábi 

Komplexumban helyezkedtem el, és azóta is ott 

dolgozom. Az én szakmám nagyon érdekes, roppant 

széleskörű és változatos. Nagyon szeretem a munkámat, 

mégpedig elsősorban azért, mert általa betekintést 

nyerhetünk nemzetiségünk kultúrájába, hagyományaiba 

és egyéb értékeibe. Ezek a dolgok azért kiemelt 

jelentőségűek, mivel napjainkban igencsak kezdenek 

feledésbe merülni ezek az értékek. Gyakran előhozzuk 

azokat a hagyományokat, szokásokat, ünnepeket, amelyek 

az őseink életének részei voltak. Sok érdekességet 

ismerünk meg a saját népünk kultúrájából, történelméből, 
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ami azért kiemelkedően fontos, hogy ne vesszen el a 

magyar identitástudat Kárpátalján. A történelmünk is mi 

vagyunk, az is hozzánk tartozik. Hiszem azt, hogy a múlt 

felidézése, a művészet és a kultúra ápolása nemcsak 

engem, de a gyerekeket is energiával tölti fel.  

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Engem boldogsággal tölt el, hogy itt élhetek Kárpátalján. 

Volt szerencsém öt évig élni egy nagyvárosban, és mindig 

hazavágytam. Volt rá lehetőségem, hogy ott maradjak, és 

ott helyezkedjek el a diplomámmal, de hazahúzott a 

szívem. Én úgy érzem, hogy az ember bárhová fog 

elmenni, bármilyen csodálatos helyeken járhat, a lelke 

mélyén mindig ott lesz a legboldogabb, ahol született. 

Nekünk, kárpátaljai magyaroknak itt kell felépíteni a 

jövőnket, itt kell megtalálni az utunkat, mert ide születtünk 

Kárpátaljára. Nekünk, akik itt maradunk, fontos 

feladatunk, hogy fejlesszük ezt a vidéket, hogy őrizzük 

hagyományainkat, kultúránkat, de ami a legfontosabb, 

hogy összefogjunk, és együttes erővel fenntartsuk a 

kicsiny magyarságot ezen a vidéken. 

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki?  

Én mindenkinek, akit érdekel a tánc, a művészetek, a 

kultúra vagy épp a szervezés, azt tudom tanácsolni, hogy 

bátran induljon el ebben a szakirányban, mert rá fog 

döbbenni arra, hogy mennyire széleskörű szakma. Hiszen 

mi, szervezőpedagógusok nemcsak azzal foglalkozunk, 

hogy alkalomadtán előadásokra készítsük fel a diákokat. 

Gondoljunk csak bele, hogy Kárpátalján rengeteg 

népcsoport él, akiknek megvan a saját kultúrájuk, 
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hagyományaik és népszokásaik. Nekünk rengeteg 

munkánk van abban, hogy ezeket a különböző népi 

szokásokat összehasonlítsuk, hogy minél több népcsoport 

életébe betekintést nyújthassunk. Fontos feladatunk, hogy 

megtanítsuk a gyerekeknek az elfogadást, hogy azt 

sugalljuk nekik, minden etnikum ugyanolyan jelentőségű 

értékeket hordoz magával. A kultúra közelebb tudja hozni 

egymáshoz az embereket. Én a kultúra által arra próbálom 

rávezetni a tanítványaimat, hogy teljesen mindegy, milyen 

nemzetiségűek vagyunk, vagy milyen anyanyelven 

szólalunk meg, egymást szeretni kell, tisztelni és 

elfogadni. 
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Könyvtáros 
 

A könyvtár egy olyan közgyűjtemény, amellyel szinte 

minden helyi közösség rendelkezik. Az a hely, ahol 

találkozhat minden generáció. Hiszen minden magára 

valamit adó művelt ember olvas, mivel ezáltal tudja 

fejleszteni magát és csiszolni intelligenciáját. Egy 

könyvtáros pedig a „kultúra őre”, s milyen nagy igazság 

rejlik ebben a pár szóban. Még nagyobb jelentőségű a 

szerepük a digitalizált rendszerekkel átszőtt 21. 

században, amikor a könyv egyre inkább értékét veszti, 

főleg a fiatalabb generáció körében. A könyvtárba 

látogatók nem csupán megismerhetik a könyvtárosok 

segítségével az olvasás által megnyíló lehetőségeket, de a 

jó könyvtáros lehetővé teszi az olvasók számára, hogy 

azok egymással is megoszthassák olvasmányélményeiket, 

tapasztalataikat. Egy könyvtáros figyelemfelkeltése és 

tájékoztatása, empátiája és toleranciája pozitív hatást 

gyakorol a könyvtárlátogatóra, de helytelen magatartása 

esetleg örökre elkedvetlenítheti a látogatót, akár el is 

fordíthatja az olvasástól. Így hát nagy felelősség van a 

könyvtárosok kezében! 

 

Neked ajánljuk ezt a szakmát, ha… 

 

 Szeretsz olvasni, érdekelnek a könyvek és az 

irodalom világa. Egy könyvtárosnak mindig 

tájékozottnak és olvasottnak kell lennie, hiszen 

hogyan tudnál egy könyvet ajánlani anélkül, hogy 

te magad ne ismernéd? 

 Jó rendszerező képességed van, mivel egy 

könyvtáros feladatai közé tartozik a könyvek 
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katalogizálása, nyilvántartása, a könyvállomány 

megfelelő elrendezése, hogy minden érdeklődő 

könnyen megtalálja, amit keres. 

 Hatással akarsz lenni a környezetedre. 

Könyvtárosként nagy ráhatással lehetsz az 

iskoláskorú gyerekek olvasóvá nevelésére vagy az 

idősebb korosztályba tartozó felnőttek érdeklődési 

körének tágítására. 

 Nyugodt munkahelyre vágysz. Egy könyvtár békét 

és nyugalmat áraszt, ahol bárki belemerülhet a 

gondolataiba. 

 

 
 

 

A könyvtáros képzés Kárpátalján magyar nyelven is 

elsajátítható az Ungvári Művészeti és Közművelődési 

Koledzsben.  
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Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs 

elérhetősége:  

Cím: 88015 Ungvár, Minaji u. 38/80. 

 Telefonszám: (0312) 663-737.  

Weboldal: www.institute-culture.uz.ua 

 

Az iskolában a könyvtáros szakképzésen kívül számos 

egyéb szakmát lehet elsajátítani magyar nyelven: 

 

 Fúvós- színpadi hangszerek 

 Ének-karmester 

 Koreográfus 

 Népi hangszerek 

 Rendező 

 

Popovics Nikoletta könyvtáros 

„Nagy öröm számomra, hogy akadnak még olyan 

emberek, akik számára fontosak a könyvek.” 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd?  

Az általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban 

végeztem, majd hat éven keresztül a Munkácsi 

Tanítóképzőben tanultam. Minden álmom az volt, hogy 

tanító néni legyek. 2018 decemberétől a Beregsomi 

Községi Könyvtár vezetője vagyok. Ez a munkalehetőség 

kézenfekvő volt számomra, hiszen gyerekkoromban sok 

időt töltöttem a falusi és az iskolai könyvtárban, így nem 

volt számomra idegen ez a környezet. Folyamatosan részt 

vettem kulturális rendezvényeken. Nagyon szeretem a 

munkámat. Társasági személyiségnek tartom magam, 

bárkivel könnyen megtalálom a közös hangot. Már három 

éve dolgozom könyvtárvezetőként. Ez idő alatt nagyon 

http://www.institute-culture.uz.ua/
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sok új és hasznos tapasztalatra tettem szert. Idén tavasszal 

egy tanfolyamon vettem részt, ahol nagyon sokat tanultam 

a szakmáról.  

 

Mit szeretsz a szakmádban? Melyek a szépségei és 

nehézségei? 

Sajnos egy olyan modern, digitális technológiával átszőtt 

világban élünk, ahol minden nap meg kell küzdenünk 

azzal, hogy fenntartsuk az olvasóink érdeklődését. Ezért 

igyekszünk nap, mint nap új és érdekes tartalmakat tárni 

az olvasók elé. Folyamatosan azon fáradozunk, hogy 

színesebbnél-színesebb könyvekkel tudjuk kiszolgálni az 

érdeklődők igényeit. Sajnos általános probléma, hogy a 

régi, kopott könyvek nem keltik fel az olvasók 

érdeklődését. Mindezek ellenére nagy öröm számomra, 

hogy akadnak még olyan emberek, akik számára fontosak 

a könyvek. Nemcsak a felnőtt generáció, de a gyermekek 

körében is. Kulturális rendezvényeinket is gyakran 

látogatják, vannak állandó és időszakos látogatóink.  
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Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Manapság nagyon nehéz olyan munkát találni, amivel egy 

családot fenn lehet tartani. Viszont én úgy gondolom, 

hogy minden kicsi többet ér a semminél. Ezért én minden 

erőmmel azon leszek, hogy arra neveljem gyermekeimet, 

itthon találják meg a boldogulásukat. Véleményem 

szerint, nincs annál nagyobb kincs, amikor a család itthon 

van együtt, közösen éljük meg a mindennapok harcait, 

örömeit és bánatait. Nagyon igaznak tartom azt a mondást, 

hogy „Mindenhol jó, de a legjobb otthon!” Én az itthon 

maradás jegyében szeretném megőrizni gyermekeink és a 

jövő generációja számára a kultúránkat, hagyományainkat 

és a szülőföldünk minden értékét.  

Mit tanácsolnál annak, aki ezt a szakmát választaná? 

Nagyon szeressen olvasni, és mindig naprakész legyen a 

könyvek világában. Próbáljon megragadni minden 

alkalmat arra, hogy közelebb hozza az olvasókat a 

könyvekhez. Legyen nyitott, érdeklődő a fiatal generáció 

és az idősebb korosztály felé is. 



49 

Kutató 
 

Érdekel a tudomány, elhivatottnak tartod magad, mindig 

is arról álmodtál, hogy részese leszel egy nagy 

felfedezésnek? A tudományos tanulmányi versenyeken 

eredményesen teljesítesz? Tudománnyal foglalkozni 

nemcsak érdekes, de hasznos is. Milyen egy kutatói 

életpályamodell? Milyen feltétek szükségesek hozzá? 

Hogyan tudja egy tehetséges fiatal elmélyíteni a tudatását, 

bekapcsolódni a hazai és nemzetközi tudományos életbe. 

Szeretnél saját, önálló kutatási témával foglalkozni, 

esetleg kutatócsoportban dolgozni? Egy kutató élete a 

kutatásról és az eredmények közreadásáról, azaz a 

publikálásról szól. A tudományos karrierről, az önálló 

kutatás szépségeiről, nehézségeiről Szanyi Szabolcs, fiatal 

kutatóval beszélgettünk.  

 

Dr. Szanyi Szabolcs kutató 

„A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik és 

közbe azt csinálja, amihez kedve van.” (Bob Dylan) 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Mikor 

gondoltál rá először? 

Már kicsi gyerekként is lenyűgözött az állatvilág 

sokfélesége. David Attenborough filmjei mindig ámulatba 

ejtettek és arról álmodoztam, hogy majd ha felnövök, 

akkor én is világjáró leszek, aki a különleges állatokkal 

foglalkozik. Előbb azonban a saját környezetmben élő 

állatokkal és növényekkel szerettem volna 

megismerkedni. Ezt a természetes világ iránti 

fogékonyságot észrevette az akkori tanárom, aki egyre 

magasabb szintű szakmai ismereteket adott át. A 
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középiskolás éveimre már teljesen nyilvánvaló volt 

számomra, hogy a jövőben biológusként az állatok, 

elsősorban a rovarok kutatásával szeretnék foglalkozni. 

 

 
 

Milyen módon sikerült elsajátítani a szakmát? Hol 

szereztél képesítést? 

Érettségi után sikeresen felvételiztem a Debreceni 

Egyetem Biológia (BSc) szakára, ahol az érdeklődési 

körömhöz a lehető legjobb témavezetőt és mentort sikerült 

megtalálnom Dr. Varga Zoltán Professzor Úr 

személyében. Először nappali lepkék felmérésével 

kezdtem el foglalkozni, majd az MSc képzés során már az 

éjjeli aktivitású nagylepkék közösségeit is vizsgáltam. 

Miután megszereztem a mester diplomát a 

tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál 

Doktori Iskolájában folytattam, ahol 2020-ban sikeresen 

megvédtem a doktori disszertációmat és megszereztem a 

doktori fokozatot.  
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Hol és hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a 

szakmában? Mióta dolgozol ebben az állásban? 

2019-től dolgozom a Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-

, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 

Növényvédelmi Intézetében, jelenleg egyetemi adjunktus 

munkakörben. A növényvédelem számára igen fontos a 

rovarfajok, elsősorban a kártevők pontos ismerete. 

Rovarászként rendelkeztem azzal az alaptudással, amely 

ebben a munkakörben nélkülözhetetlen.  

 

Mit szeretsz a szakmádba? Mik a szépségei, valamint 

nehézségei? 

Itt az egyik kedvenc idézetemet megosztanám előjáróba, 

amely Bob Dylan-től származik „A sikeres ember az, aki 

reggel felkel, este lefekszik és közbe azt csinálja, amihez 

kedve van.” Az én esetemben a munkám nagy részét ezzel 

tudnám jellemezni, ugyanis én el sem tudnám más 

szakmában képzelni magam. Természetesen rengeteg 

nehézsége van a munkámnak, melyek közül a legnagyobb 

talán az, hogy ez nem egy napi 8 órát igénylő munkakör, 

hanem annál sokkal többet. Emellett nem elég az egyetemi 

évek alatt megszerzett tudást használni, folyamatosan 

képezni kell magunkat. Tulajdonképpen az egyetemi 

oktató/kutató munkakör igényli a folyamatos, élethosszig 

tartó tanulást. De mindezek ellenére, ha sikerül egy olyan 

kérdéskörre választ adni a kutatásainkkal, amely eddig 

nyitott volt, az kárpótolhat minden nehézségért. Vagy a 

diákok, akik sikeres vizsgát tesznek az általunk oktatott 

tárgyból, bizonyítják, hogy a befektetett munkának 

értelme van, hiszen a következő generáció szakmai tudását 

alapozza meg.  
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Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki? 

A magasabb szinten művelt kutatás sok esetben embert 

próbáló feladat, a hétvégéket és a nyári időszakokat is 

igénybe veszi adott esetben, ezért igen elhivatottnak kell 

lennie annak, aki ezt a szakmát választja.   
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Újságíró 
 

Amennyiben az írás és az olvasás szerelmese vagy, 

valószínűleg álmodoztál már arról, milyen lehet 

újságíróként dolgozni. Elsőként értesülni a legfontosabb 

történésekről, valamint testközelből szemlélni és részese 

lenni az aktuális eseményeknek. Azonban ez a szakma 

nagy koncentráltságot és figyelmet kíván. Az újságírást 

szintén egy olyan szakmák közé sorolhatjuk, amely soha 

nem megy ki a divatból. Mert, bár egyre inkább az online 

térbe helyeződik át, mégis ugyanolyan szükség van rá, 

mint bármikor, hiszen hírek mindig voltak, vannak és 

lesznek is, és az olvasók kíváncsisága sem lankadt az idők 

folyamán. 

Az újságíró egy olyan alkotó, aki munkája révén nem csak 

az emberekhez továbbítja gondolatait, hanem arra is 

készteti őket, hogy gondolkozzanak a felvetett probléma 

lényegességéről. Tehát, felelőssége van. Nem is beszélve 

arról, hogy a közvélemény egyértelműen elvárja a sajtó 

munkatársaitól az erkölcsi, szakmai és nyelvi 

igényességet. Ebben a szakmában nagyon fontos a 

korrektség, a hitelesség, az elfogulatlanság. 

 

Ezt a szakmát Neked találták ki, amennyiben 

felismered magadban a következő tulajdonságokat: 

 

 szeretsz olvasni és új ismereteket szerezni, ezáltal 

bő szókinccsel rendelkezel; 

 szabadon és könnyen kommunikálsz az 

emberekkel; 

 minden hétköznapi helyzetről új sztorik jutnak 

eszedbe, amelyeket muszáj papírra vetned; 
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 jól tudsz fogalmazni és a helyírásban is otthon 

vagy; 

 kíváncsi természet vagy, akit minden érdekel, ami 

körülötted van. 

 

Újságírást Kárpátalján, magyar nyelven sajnos nem tudsz 

tanulni. Azonban az Ungvári Nemzeti Egyetemen van 

Újságírás és szerkesztő képzés ukrán nyelven, így ha jól 

megy az államnyelv, és szereted a kihívásokat, jelentkezz 

bátran. 

 

Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) elérhetősége: 

Cím: Ungvár, Universzitetszka u. 14. 

Telefonszám: (031) 264-30-84 

Weboldal: https://www.uzhnu.edu.ua/ 

 

Szabó Katalin újságíró, szerkesztő 

„Kárpátalját tartom a hazámnak.” 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Hol 

szereztél képesítést? 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán ebben 

a félévben kezdtem meg a magyar nyelv és irodalom 

szakot MA-n, idén fejezem be a Debreceni Egyetem 

beregszászi kihelyezésén a szociálpedagógia szakot BA-n, 

illetve az Előretolt Helyőrség Íróakadémia másodéves 

próza tagozatos hallgatója vagyok. Nemrég a Kovács 

Vilmos Irodalmi Társaság titkára lettem, illetve a 

Kárpátalja.ma hírportál munkatársa vagyok harmadik éve. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felsőfokú Szakképzési Intézetében (jelenleg: II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Szakgimnázium) végeztem 

https://www.uzhnu.edu.ua/


55 

szociálpedagógia szakon. Ezután jelentkeztem a Rákóczi 

főiskola magyar nyelv és irodalom szakára. Ezzel 

egyidőben indult az újságírói karrierem is. Nyáron 

felhívtak, hogy lenne-e kedvem néha tudósítani, és úgy 

gondoltam, hogy miért ne, nagyon szerettem már ekkor is 

írni. Időközben jöttek a véleménycikkek is, és szerkesztő 

is lettem, így szerettem meg ezt a szakmát. Később úgy 

döntöttem, hogy főállásban szeretném ezt folytatni. Mára 

azt hiszem, kijelenthetem, hogy teljes tagjává váltam a 

Kárpátalja.ma csapatának.  

 

 
 

Mit szeretsz a szakmádban? Melyek a szépségei, 

valamint a nehézségei? 

Minden, amit teszek, az emberekhez köthető. Amikor 

novellát írok, egy ember történetéről szól, amikor 

elmegyek tudósítani, akkor is valakiről tudósítok, például 

egy festő kiállításáról, ami a művész számára egy 

mérföldkő is lehet. Illetve ez mind Kárpátaljához köthető. 

Szeretek kárpátaljai kulturális eseményekről írni, ha 

tehetném, csak erről írnék, mert fontosnak tartom ezeket 

az eseményeket. Úgy gondolom, ez mutatja meg, hogy 

fejlődünk, és Kárpátalján van élet. Ezt szeretem leginkább 



56 

a szakmámban, hogy fejlődést látok itthon, és emberekkel 

tudok foglalkozni közvetve vagy közvetlenül, de a 

véleménycikkeimben is, hiszen arról írok, hogy itthon mi 

történik.  

Amit nehéznek tartok a szakmámban, az a pályakezdés. 

Kárpátalján, magyar nyelven nincs újságíróképzés, 

tulajdonképpen magamra kellett hagyatkoznom, s a 

magyar szakon szerzett tudásomra. Nagyon sokat kell 

olvasnom ahhoz, hogy jól tudjak írni. Nehéz volt 

rájönnöm arra, hogy például mitől jó egy tudósítás. Amit 

még nehezen viselek, az a negatív és nem építő kritika. Az 

építő kritikát szeretem, de a személyeskedést nem, vagy 

amikor csak azért kötnek belém, mert nem értenek egyet 

velem. Amit nehézségnek tudok nevezni, az a mostani 

pandémiás időszak. Nagyon sok rendezvény kiesik, és ez 

a bezártság valamilyen szinten szellemileg is kihat az 

emberre, mert nehéz úgy írni, ha nincs miről, mert nem 

történik semmi, vagy csak arról írni, hogy mennyire rossz 

a bezártság. 

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Tulajdonképpen nem döntöttem el, hogy itthon maradok, 

mert nem gondolkodtam el azon, hogy egyáltalán 

elmenjek. Nem szeretem Magyarországot annyira, hogy 

odaköltözzek, bár mint magyar, fontosnak tartom az 

anyaországot. De nem tudom a hazámként elfogadni, mert 

Kárpátalját tartom a hazámnak. El sem tudnám képzelni 

az életemet máshol. Megszoktam azt, hogy körülöttem 

több nemzetiség él, hogy körülöttem több nyelven zajlik 

az élet, én itt érzem magam otthon, így nem is igyekeztem, 

hogy egy jó kis nyugati helyen legyek, fel sem merült. 

Szeretek itt élni, és akkor is itt élnék, ha nem sikerült volna 
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újságíróként elhelyezkednem. Elmondhatom, hogy azt 

csinálom, ami szeretek, és ezt sajnos kevesen mondhatják 

el Kárpátalján. De ehhez időt kell befektetni, jókor kell jó 

helyen lenni.  

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki? 

Olvasson, és még többet olvasson. Ugyanis, ha csak írni 

fogunk, egy idő után ismételni fogjuk magunkat. Amit 

még tanácsolni tudok, hogy minél több emberrel 

beszélgessen, és különböző társadalmi rétegekből, tehát ne 

idegenkedjen egy koldustól sem. Érdekes dolgokat 

tudhatnak ők is mesélni, nem gondolnánk néha, hogy 

milyen életút áll mögöttük. Merjen kapcsolatokat 

teremteni, ne csak beszélgessen, hanem szőjön 

barátságokat, legyen közösségi ember, mert az 

újságírónak az a dolga, hogy a közösséghez szóljon, és ha 

nem vagy a közösség tagja, nem tudsz a többiekhez szólni, 

mert nem tudod, hogy mit várnak el, mi az, ami érdekli az 

embereket. Nyilván, a te véleményed is számít, de ha csak 

a saját véleményedre hagyatkozol, és nem fog érdekelni a 

többieké, az csak egy buborék lesz. Nyitni kell mások felé.  
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Mozdonyvezető leszek 
 

Gondolkodtál már azon, hogy mennyire izgalmas egy 

mozdonyt vezetni? Milyen lehet egy mozdonyvezető 

élete, miből áll a munkája és milyen képesítést kell hozzá 

szerezni? Érdekel a vasút világa, határozott és 

felelősségteljes vagy, aki szereti a kihívásokat, akkor 

lehetséges, hogy ez a szakma Neked való!  

Mozdonyvezetői képzés sajnos Kárpátalján még nincsen, 

legközelebb a szakmát a közel 250 km-re található 

Lembergben lehet elsajátítani. A Lembergi Vasút nagy 

hangsúlyt fektet a személyzet tagjainak folyamatos 

megújítására, ennek érdekében országszerte több iskolát 

működtet, ahol különféle szakképesítéseket lehet szerezni. 

Mozdonyvezetői gyakornoki képesítést a Lembergi 

Régióközi Felsőoktatási Iskolában (Львівське 

міжрегіональне вище професійне училище) lehet 

megszerezni. Az intézménybe a 9. és a 11. osztály 

elvégzése után is lehet jelentkezni, különbség a képzés 

időtartalmában van. Az oktatás nyelve ukrán. Fontos 

megjegyezni, hogy a felvételihez nem szükséges független 

külső értékelés (ЗНО - Зовнішнє незалежне 

оцінювання) letétele.  
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 Dízel segéd-mozdonyvezetői képzés. Szerelő a 

járművek javításához. (Помічник машиніста 

тепловоза) (9. osztály után 3 év, 11. osztály után 

1,5 év) 

 Villamos segéd-mozdonyvezetői képzés. Szerelő a 

járművek javításához. (Помічник машиніста 

електровоза) (9. osztály után 3 év, 11. osztály után 

1,5 év) 

 Elektromos segéd-mozdonyvezetői képzés. 

Szerelő a járművek javításához. (Помічник 

машиніста електропоїзда) (9. osztály után 3 év, 

11. osztály után 1,5 év) 

 

A képzés egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati 

ismereteket, azok kombinációján alapszik, viszont inkább 

gyakorlatorientált. Míg az elméleti órák 30-40%, addig a 

gyakorlati órák a tanfolyam 60-70%-át teszik ki. A tanulók 

ösztöndíjat kapnak, egyszeri étkezést biztosítanak 

számukra az iskola menzáján és ingyenes szállást egy 

kollégiumban. A tanfolyam sikeres elvégzése után lehet 

további képesítést szerezni, így válhat egy segéd-

mozdonyvezetőből mozdonyvezető. Garantált a 

foglalkoztatás.  

 

Milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez?  

 

 Kérvény 

 Oktatási/érettségi bizonyítvány 

 Személyigazolvány (4 db másolat) 

 Azonosító szám (4db másolat ідентифікаційний 

номер) 

 Igazolás a lakóhelyről/tartózkodási helyről  
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 Igazolás a család összetételéről, lakóhelyéről 

 6 db 3x4 méretű fénykép (színes) 

 Orvosi igazolások  

 Igazolás a sorkatonaságról (másolat). 

 

Mit kínál egy mozdonyvezetői állás? 

 

 Kiemelkedően magas fizetés  

 Biztos munkahely  

 Utazási kedvezmény (családtagoknak is). 

 

Az iskolában a mozdonyvezető szakképzésen kívül 

számos egyéb, a vasúttal kapcsolatos szakmát lehet 

elsajátítani, így többek között: 

 

 Jegypénztáros 

 Jegyvizsgáló személyvonaton 

 Járműszerelő 

 Forgalmi szakértő 

 Hálózati villanyszerelő 

 Vagonszerelő 

 

A Lembergi Régióközi Felsőoktatási Iskola 

elérhetősége: 

Cím: Lemberg, Ivanné Blazskevécs u. 14.  

Telefonszám: (032) 267-41-43, 267-41-12 

E-mail: lmvhuzt@gmail.com 

Weboldal: https://lmvpuzt.com.ua/ 

https://lmvpuzt.com.ua/
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Orosz István mozdonyvezető 

„Ez nem egy szakma, ez egy elhivatottság… ezt szeretni 

kell.” 

 

A mozdonyvezetői szakmáról Orosz István 

mozdonyvezetővel beszélgettünk, aki 37 év tapasztalattal 

rendelkezik ezen a pályán, három mozdonyvezetői 

engedéllyel rendelkezik, így gőzmozdonyt, elektromos és 

villamos mozdonyt is vezethet. Tanulmányait a fent 

ismertetett lembergi vasúti technikumban szerezte. 1982-

ben praktizált Királyházán az akkor még használatban 

lévő gőzmozdonyon. Hat évig dolgozott segéd-

mozdonyvezetőként, majd a mozdonyvezetői székbe 

került. Elmondása szerint nem lehet mindenkiből 

mozdonyvezető, mert nagyon komoly egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatoknak kell megfelelni, melyek 

minden éven kötelezően ismétlődnek. Emellett, aki ezt a 

szakmát választja, folyamatosan tanulnia, képeznie kell 

magát, mert időszakosan vannak megbeszélések, 

ellenőrzések, vizsgák. A mozdonyvezetőnek szerteágazó 

ismeretekre kell szert tennie, tudnia kell a mozdony 

felépítését, alkatrészeit, mechanizmusát, működési elvét, 
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meghibásodásának okait, az ukrán vasutak működési 

szabályait stb. 

 

Mi a szakma szépségei és nehézségei? 

A szakmának van gyönyörűsége és nagyon sok nehézsége. 

A legfontosabb, hogy rendkívül felelősségteljes munka, 

hatalmas felelősség van a mozdonyvezetőkön. Egyrészt 

emberek életéről van szó, másrészt a teherszállítás során 

komoly értékeket szállítunk, akár vegyi anyagokat. A 

mozdonyvezető munkája olyan, hogy nincs szabad élete, 

se vasárnap, se ünnep, ha menni kell, akkor menni kell. 

Nálunk nagyon nehéz munka van, mert itt van a Kárpátok, 

a hágón keresztül visszük a vonatot, keresztül a Beszkid 

hegységen, több ezer tonnát, 57 kocsikat, 60 kocsikat 5 

ezer tonnás vonatot húzunk fel a hegyre. Van olyan 

emelkedő, hogy 31%-os, tehát 1000 méteren 31 métert 

emelkedik a Beszkidre a vonat, vagyis olyan hirtelen 

emelkedők vannak, valamint ki vagyunk téve az időjárás 

viszontagságainak. Én voltam úgy, hogy itt sütött a nap, 

elmentem cipőben munkába, s Lávocsnyébe (falu Lviv-

megyében) már térdig ért a hó. Van benne jó is, van benne 

rossz is, ha felülsz a mozdonyra, már nem fázol, nem ázol, 

de ha elszakad a mozdony, akkor menni kell csinálni, ha 

leáll a mozdony, akkor is nekünk kell megcsinálni, munka 

előtt is mindig nekünk kell átnézni. A mozdonyvezetőnek 

először is, mint szerelőnek a mozdony minden csínnyát-

bínnyát ki kell tanulni, ha útközben, munka közben leáll a 

mozdony, a mozdonyvezetőnek 59 perc alatt meg kell 

javítani, ha nem tudja megjavítani, akkor hívhat ki 

segítséget. Ez egy nagyon komoly szakma és nagyon 

elővigyázatosnak kell lenni. A másik dolog az, hogy egy 

nagyon józan életű embernek kell, hogy legyen, aki 
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vállalja ezt a szakmát, mert például minden egyes munka 

előtt orvosi vizsgálaton megyünk keresztül, szondáznak, 

vérnyomást mérnek.  

Egy mozdonyvezetőnek tudnia kell a forgalomirányító 

szabályait, a pályamunkásét is, a váltókhoz is, a 

magasfeszültséghez is érteni kell, mert a mozdonyvezető 

egyedül van a pályán. Éjjel-nappal oda kell figyelni az 

emberekre, a munkásokra. A balesetveszély elkerülése a 

legfontosabb. Többféle fékezőrendszer van a vonaton, van 

a gyorsfékezés, ha balesetveszély van, de hát tudniillik, 

hogy egy 80 kilométeres sebességgel száguldó vonat és 5 

ezer tonna van utána, a minimális féktávolság 800 méter, 

ezt kivédeni nagyon nehéz.  
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A szakmának presztízse volt régen és van ma is. Nagyon 

felelős és kötelességtudó munka, na de az ember a 

családját el tudja tartani belőle. Ma is a vasúton a 

mozdonyvezetők kapják a legnagyobb fizetést, a 

legtöbbet, de a legtöbb felelősség is őrájuk hárul. A 

mozdonyvezető-szakma mentálisan is nagyon megterhelő 

lehet. Sajnos a vonatgázolások szinte kivétel nélkül 

halállal végződnek. Az embernek testileg és lelkileg is 

erősnek kell lennie. A munka során számos stresszhelyzet 

alakulhat ki. Ukrajna törvénye szerint a szakmában 

dolgozók pont emiatt 55 éves koruktól elmehetnek 

korkedvezményezetten nyugdíjba. 

 

Ha valaki szeretne mozdonyvezető lenni, mit 

tanácsolnál neki? 

Ha valaki ezt a szakmát szeretné választani, azt tudom neki 

tanácsolni, hogy csak őszintén, tiszta szívvel lehet ezt a 

munkát végezni. Ez a mozdonyvezetői szakma végül is ez 

nem egy szakma, ez hivatás, és ezt szeretni kell, bele kell 

szeretni, s akkor nem nehéz. 
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Gépjármű mechatronikai technikus 

(autószerelő) 
 

Napjainkban a gépjárművek világát éljük. Szinte alig akad 

olyan háztartás, ahol ne lenne legalább egy autó, mégis 

elképesztő méreteket ölt a munkaerőhiány ebben a 

szakmában. Ha ezt a szakmát választod, soha nem kell 

attól tartanod, hogy nem lesz elég munkád vagy csődbe 

megy a vállalkozásod. Emellett a megszerzett tudást a 

saját autódon is gyakorolhatod, nem kell súlyos 

összegeket fizetned egy-egy szervizlátogatás során, és 

biztos lehetsz abban, hogy jó kezekben van a járgányod. 

A gépjármű-mechatronikai technikus a közúti járművek 

gyártásával, szervizelésével, illetve karbantartásának 

műszaki feltételeit biztosító tevékenységekkel 

foglalkozik. Ez magában foglalja a gépjárművek 

valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységeire 

vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, 

hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási 

műveleteit.  

 

Ez a szakma ajánlott minden olyan fiatal számára, aki 

szereti a gépjárműveket és kíváncsi az előállításukra. 

Javasolt továbbá azoknak, akik szeretik a látványos 

eredményeket, valamint érdeklődnek az alternatív hajtású 

járművek iránt. 

 

Neked találták ki ezt a szakmát, amennyiben: 

 

 érdekel az autók világa; 

 szeretsz szerelni, műszaki problémákat megoldani; 



66 

 nyitott vagy az elektronikus és mechanikus 

rendszerek világára; 

 jó kézügyességgel rendelkezel; 

 könnyen megtalálod a hangot az emberekkel; 

 jó csapatjátékos vagy. 

 

 
 

A gépjármű-mechatronikai technikus szakmát Kárpátalján 

magyar nyelven is elsajátíthatod a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési 

Centrumában. Az intézménynek két kihelyezett bázisa 

van.  

 

Nagydobronyi Szakképzési Központ elérhetősége:  

Cím: 89463 Nagydobrony, Róttag út 3.  

Telefonszám: +380689558577  

 

Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ elérhetősége:  

Cím: 90354 Tiszapéterfalva, Rákóczi Ferenc út, 135.  

Telefonszám: +380688561561 
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Unoka Bertalan mechatronikai technikus 

„Ha az embernek van egy kis akaratereje, és megfelelő 

hozzáállása a munkához, akkor itthon is meg tud élni.” 

 

A szakma szépségeiről, a kezdeti nehézségekről és a 

lehetőségekről Unoka Bertalant kérdeztük. 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Milyen 

módon sikerült elsajátítani a szakmát? 

Az egész még egy gyermekkori álommal kezdődött 

óvodás koromban. Később már nemcsak álomként 

gondoltam rá, mert rájöttem, rengeteg lehetőség van a 

szakmában, főként a megélhetés szempontjából. Sajnos ez 

egy olyan szakma, amit könyvekből nagyon nehéz 

elsajátítani, viszont tanulmányaim során sok gyakorlati 

foglalkozáson vettem részt, így rengeteg szakmai 

tapasztalatot szereztem a tanáraimtól. A képesítésemet a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ege 

Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési 

Központjában szereztem. 

 

Hol és hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a 

szakmában?  

A tanulmányaim végeztével itthon kezdtem el dolgozni a 

saját garázsomban. A kezdet nem volt egyszerű, hiszen 

minimális felszereléssel rendelkeztem, de lassacskán 

sikerült beszereznem azokat a szerszámokat, amelyek 

elengedhetetlenek a hatékony és eredményes munkához. 

Mára már nem okoz problémát egy nagyobb volumenű 

munka teljesítése sem.  
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Mit szeretsz a munkádban? Melyek a szépségei és 

nehézségei? 

Elsősorban azt szeretem a szakmámban, hogy ez nem egy 

monoton munka, hiszen minden nap más és más kihívások 

elé nézek. A szakma szépségei közé sorolnám még, hogy 

folyamatosan tudok fejlődni és minden munka során 

tanulok valami újat. Minden gépjármű különbözik 

valamiben, ezért nap, mint nap új technológiákat 

ismerhetek meg. 

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Legfőképp azért döntöttem úgy, hogy Kárpátalján 

maradok, és itthon próbálom megtalálni a 

boldogulásomat, mert itt nőttem fel, itt él a családom és a 

barátaim nagy része is. Véleményem szerint, ha az 

embernek van egy kis akaratereje és megfelelő hozzáállása 

a munkához, akkor itthon is meg tud élni. 

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki? 

A legfontosabb tanácsom talán az, hogy aki ezt a szakmát 

szeretné választani, olyan tanintézményt válasszon, ahol 
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valóban el tudja sajátítani az alapokat. Ezzel a szakmával 

elég sok lehetőség tárulhat az ember elé, legyen szó akár 

egy autógyárról, egy autószervizről vagy egy saját 

vállalkozásról.  
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A szépségiparban szeretnék elhelyezkedni 

 

Érdekel a szépségipar, lenyűgöznek a szebbnél szebb 

hajak, körmök, sminkek világa?! Minden pályaválasztás 

előtt érdemes alaposan átgondolni azt a döntést, hogy 

vajon valóban neked való-e a kiszemelt szakma. Először 

is biztosnak kell lenni abban, hogy ez a szakma valóban 

vonz téged, mert ha szereted, akkor örömmel fogod 

végezni, mert bizony a fodrász, műkörmös, kozmetikus 

szakma is rettentő fárasztó, strapabíró tud lenni.  

 

Milyen képességek, személyiségjegyek fontosak ahhoz, 

hogy valaki kiváló szakember legyen a szépségiparban:  

 

 kreativitás 

 kézügyesség  

 jó kommunikációs készség 

 extrovertált személyiség 

 nyitottság 

 empátia (együttérzés) 

 türelem 

 kedvesség 

 

Szeretni kell az emberekkel foglalkozni, beszélgetni, 

hiszen egy nap alatt nagyon sok különböző vendég fordul 

meg a fodrász, sminkes, körmös kezei alatt. Minden 

szakma elsajátítása elméleti és gyakorlati képzésből 

tevődik össze, majd sikeres vizsga letételével szerezheted 

meg az adott képesítést. Ezek a szakmák folyamatosan 

megújulnak, új technikákat szükséges elsajátítani, 

különféle képzéseken részt venni, hiszen muszáj haladni a 

divattal, a trendekkel.  
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A szépségipar előnyei: 

 

 saját vállalkozás, szalon építése, üzemeltetése; 

 magánvállalkozóként is lehet dolgozni, így nincs 

főnököd; 

 saját magad oszthatod be az idődet; 

 viszonylag rövid képzési idő alatt egy jól kereső 

szakmád lesz. 

 A szépségipar nehézségei: 

 jelentős anyagi befektetés, saját eszközök 

beszerzése, mely csak később térül meg; 

 időigény, több évre van szükség egy stabil 

vendégkör kiépítéséhez. 

 

A fodrász szakma évtizedek óta az egyik legnépszerűbb 

szakma a nők körében, viszont egyre több a férfifodrász 

is. Míg egy jó fodrászra mindenkinek szüksége van, addig 

az ápolt körmök az igényes megjelenés szerves részét 

képezik. Az utóbbi időben a manikűrös, műkörmös az 
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egyik leggyorsabban terjedő szakmák egyikévé nőtte ki 

magát. Számos tanfolyamon lehet elsajátítani a szakma 

fortélyait. Fontos az alap manikűr technológiák 

elsajátítása, aztán már a körmök díszítésénél kiélheted 

kreativitásod, szárnyalhat a fantáziád. 

 

Mikor válaszd a kézápoló és műkörömépítő 

foglalkozást? 

A műkörmös és a manikűrös szakma elsajátításához 

alapvetően fontos, hogy érezz egyfajta vonzódást a kreatív 

kézműves technikák világához. Ha mindig is szerettél 

valamit alkotni, létrehozni, díszíteni, akkor nagy 

valószínűség szerint e szakma gyakorlásában is 

megtalálod majd önmagad.  
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Amit fontos tudnod: 

 

 ahhoz, hogy szakképzett műkörmös legyél, 

tanulnod kell; 

 lehetsz allergiás valamelyik anyagra vagy az 

ülőmunka okozhat egészségügyi problémákat; 

 folyamatos tanulás, fejlődés, gyakorlás vár rád. 

 

Kárpátalján a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma fodrász és 

kozmetikus technikus szakképesítést kínál magyar 

nyelven. A tanulmányi idő két év, érettségi szükséges 

hozzá.  

 

Bimba Nikoletta manikűrös, pedikűrös 

 

A manikűrös szakmáról Bimba Nikolettet kérdeztük, aki 

fiatal kora ellenére már közel hét éve dolgozik a 

szakmában.  
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Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Milyen 

módon sikerült elsajátítani a szakmát? 

A középiskola elvégzése után döntöttem úgy, hogy 

valamilyen szakképzést szeretnék elvégezni. Nagynéném 

kezdte el Kárpátalján forgalmazni a Diamond Nails 

termékeit (professzionális műköröm alapanyagok és 

kellékek), ő általa ismertem meg egy beregszászi 

szakoktatót, akinél ki is tanultam, és nem sokra rá el is 

kezdtem dolgozni egy beregszászi szépségszalonban, 

emellett itthon kialakult egy stabil vendégköröm, sőt 

idővel több vendégem lett, és ezért nem érte meg a városba 

bejárni. Jelenleg itthon, Bátyúban és Barkaszón, a 

páromnál is dolgozok, mind a két helyen kialakítottunk 

egy kis szalont, ahol kényelmesen tudom fogadni a 

vendégeimet. Igyekszem fejleszteni magam, új 

technológiákat, trendeket elsajátítani, továbbképzésekre 

járni.  

 

Mit gondolsz, mi a szakma nehézsége? 

Nehézsége talán ennek a szakmának, hogy megtartsam a 

vendégeimet, mert egyre felkapottabb ez a szakma. Szinte 

minden településen van 3-4 manikűrös, úgy gondolom, 

azért vannak visszajáró vendégeim, mert minőségi 

alapanyagokkal dolgozok.  

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Sok vendégem dolgozik külföldön, ott is megvannak az 

élet nehézségei, többen vágynak haza. Én hálás vagyok, 

hogy itthon a családom, és megtaláltam azt a munkát, amit 

szeretek, és megvan a vendégköröm, s ezt nem szeretném 

feladni. 
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Mit tanácsolnál annak, aki ezt a szakmát szeretné 

választani? 

Azt tanácsolom, hogy a munkája a hobbija is legyen. 
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Virágkötő, virágtermesztő 
 

A legtöbben talán azt gondolják, hogy a virágkötő 

munkája kizárólag abban merül ki, hogy különböző 

csokrokat és koszorúkat állít össze. Azonban, amint 

megpróbálsz többet megtudni erről a szakmáról, hamar 

rájössz, hogy ennél jóval színesebb, összetettebb és 

érdekesebb pályával állunk szemben. Nem is beszélve a 

virágtermesztésről. A virágokkal való munka során 

ugyanis számos szakmai tudást is el kell sajátítani. Többek 

között érteni kell a különböző növények szükségleteihez, 

gondoskodni kell a növények megfelelő tárolásáról vagy 

éppen helyesen kell felmérni a vásárlói igényeket. 

 

 
 

A virágkötészet és termesztés olyan szakma, amelyben 

kiélheted a kreativitásodat és kifejezheted önmagad. 

Tehát, ha olyan személyiség vagy, aki szeret új dolgokat 
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kipróbálni, akit érdekel minden, ami szép, akkor ezt a 

szakmát Neked találták ki! 

 

A virágkötő és virágtermesztő szakmát választhatod 

amennyiben: 

 

 van szépérzéked és szereted a kreatív 

tevékenységeket; 

 jó kézügyességgel rendelkezel, szeretsz alkotni, 

létrehozni valamit; 

 értesz az emberekhez és jól tudsz velük 

kommunikálni; 

 jó a munkabíró képességed és tudod tartani magad 

a határidőkhöz; 

 érdekel a kereskedelem és az üzleti élet. 

 

A virágtermesztő szakmát legkönnyebben a 

kertészmérnök szakirány elsajátításával tanulhatod meg. 

Kertészmérnöknek a Szent István Egyetem kihelyezett 

képzésén lehet tanulni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán. Az ilyen képzések előnye, hogy nem 

szükséges hozzájuk az ukrajnai külső független tesztelés, 

továbbá magyar nyelven folytathatod a tanulmányaidat 

Kárpátalján egy magyarországi diplomát nyújtó képzésen.  

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a 

mondás, különösen jó ember lehet, aki még az egész 

életére szóló hivatásának is a virágkötészetet választja. 

Ugyan ki ne szeretné a virágokat? Hiszen milyen 

színpompás, gyönyörű kompozíciókat lehet létrehozni egy 

kis kreativitással. Milyen fantasztikus, finom illatot áraszt 

egy saját kertünkben szedett virágcsokor az 

ebédlőasztalon. De vajon mennyi lemondással jár a 
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virágokkal való munka? Belefoghat-e bárki, vagy 

megtanulhatjuk-e, hogyan bánjunk egy-egy növénnyel?  

 

Marusinec Éva virágkötő, virágtermesztő 

„Nekem ez nem munka, hanem hivatás, egy életérzés.” 

 

A virágtermesztésről, annak nehézségeiről és szépségeiről 

egy igazi, a szó legpozitívabb értelmében vett 

„virágfanatikust”, Marusinec Évát, virágkötőt és 

termesztőt kérdeztük. 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Mióta 

dolgozol ebben a szakmában? 

Gyerekkori álmom volt, hogy virágokkal foglalkozzak. 

Mindig is az volt a legnagyobb álmom, hogy a kertemben 

virágot szedek. Az élet úgy hozta, hogy 8 évvel ezelőtt 

Beregszászban, egy virágüzletben kaptam próbaidős 

munkát. Itt a virágok iránti szeretetem nagyon hamar 

megmutatkozott, és nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, ezt 

a saját életemben is kamatoztatnom kell. 4 évig dolgoztam 

ott, és ez idő alatt szívtam magamba a tudást és 

igyekeztem mindent megtanulni, amit a virágokról tudni 

lehet. Ezután döntöttünk úgy a férjemmel, hogy saját 

vállalkozást nyitunk, és így lett az életünk fő 

mozgatórugója a virágoskertünk. 

 

Mit szeretsz a szakmádban? Melyek a szépségei, 

valamint nehézségei? 

Az én szakmám tele van szépséggel, hiszen a virágok a 

legszebb dolgok a Földön, és itt nemcsak a vágott 

virágokra gondolok, hanem bármilyen zöld növényre. 

Minden növénynek megvan a maga szépsége. Számomra 
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a szakmám legnagyobb könnyedsége, hogy azt 

csinálhatom, amit szeretek. Nekem ez nem munka, hanem 

hivatás, egy életérzés. Engem a kertészkedés teljes 

egészében kikapcsol. A virágaim között teljesen 

megnyugszom, itt más a levegő, más a komfortérzetem. 

Nehézség egy saját vállalkozásban mindig nagyon sok 

van. Esetünkben a virágoskertünkbe folyamatosan be kell 

fektetni, a virágokkal, növényekkel folyamatosan 

foglalkozni kell, rájuk kell szánni az időt, a pénzt és az 

energiát. Nincs szabad hétvégéd, ünnepnapod, mert a 

növények mindig igénylik a törődést. A téli hónapokban a 

hidegtől kell védeni őket, a nyári időszakban a szélsőséges 

időjárási viszonyoktól. Viszont, véleményem szerint 

annak, aki szereti a munkáját és igazán szívvel-lélekkel 

végzi azt, annak nincs igazán nehézsége. Mert a nehéz 

pillanatok eltörpülnek amellett, amennyi boldogságot és 

szeretetet adnak cserébe. Engem személy szerint 

mindenért kárpótol az az érzés, amit akkor érzek, amikor 

reggel bejövök a fóliasátramba és újabb kinyílt virágok 

köszönnek vissza rám.  
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Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Szerintem sehol nem fonják kolbászból a kerítést, és 

mindegy hol vagyunk, keményen meg kell dolgoznunk a 

pénzünkért. Én inkább azt a döntést hoztam, hogy ha 

keményebb munka árán is, de megküzdök mindenért 

itthon, és nem hiszem, hogy kevesebbet fogok elérni 

azáltal, hogy nem vándoroltam el. Engem maximálisan 

elégedetté tesz, hogy folyamatosan itthon lehetek a 

családom, a szeretteim és barátaim körében, és eközben 

azt csinálhatom, amit szeretek. 

 

Mit tanácsolnál annak, aki ezt a szakmát választaná? 
A legfontosabb szerintem, hogy csak az fogjon bele a 

virágtermesztésbe, aki nagyon szereti a virágot és 

mindent, ami a természettel kapcsolatos. Tisztelje a földet, 

tisztelje a virágokat, mert minden növény meghálálja a 

megfelelő gondoskodást. Ha szeretettel, hittel és hálával 

gondoskodsz róluk, akkor mindig megmutatják a legszebb 

oldalukat. A fiataloknak meg kell érteniük és meg kell 

tanulniuk, hogy csak kitartással lehet elérni az álmaikat. 

Sokat kell küzdeni, rengeteget hajszolni az álmainkat, 

mire beérik a várva márt „termés”, de aki igazán törekszik 

rá és akarja, az előbb-utóbb célba ér. 

  



81 

Méhész 
 

„Ha a méhek valaha eltűnnek a Földről, az emberiségnek 

csak négy éve lenne hátra.” (Albert Einstein) 

 

Érdekel a természet, az élővilág? Szereted az állatokat, 

növényeket? A méhészet az ősi foglalkozások egyike, 

hiszen kezdetleges formában már az őskorban is 

hasznosították a mézet. A méhészet a méhek mesterséges 

tartását, az általuk gyűjtött és elkészített termékek 

kinyerését jelenti. Kárpátalján kedvezőek a természeti 

adottságok a méhészet szempontjából. Sokan többéves 

munkájukat, hivatásukat adják fel és döntenek úgy, hogy 

a természet közelségét választják, néhányan pedig 

meglévő főállás mellé mellékfoglalkozásként választják a 

méhészetet, amely jelentős bevételt is produkálhat. 

 

Miből áll egy méhész munkája? 

 

 Téli hónapok: ilyenkor a méhész időközönként 

ellenőrzi a betelelt méhek kaptárnyi lásait, és 

előkészíti a tavaszi munkálatokhoz 

elengedhetetlen kereteket.  

 Március: ha az időjárás engedi, a méhész 

megvizsgálja a kaptárakat, ellenőrzi, a 

méhcsaládok milyen állapotban vészelték át a telet.  

 Április: megkezdődik a méhcsaládok szaporítása, 

bővítése. Új keretek behelyezése. 

 Május-június: a méhész tovább fejleszti a 

családokat. Ebben a két hónapban hozza létre az új 

családokat is. A hónap végén az első 

akácmézpergetés is esedékes lehet.  
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 Július-augusztus: különböző mézek pergetése, 

méhcsaládok gondozása (atkák elleni harc). 

 Őszi hónapok: méhcsaládok felkészítése a téli 

hónapokra, ehhez elegendő élelemmel kell 

rendelkezniük, majd megkezdődik a méhek 

betelelése.  

 

 
 

Milyen eszközökre van szüksége egy méhésznek? 

A méhcsaládok és a kaptárok gondozásához számos 

eszközre van szükség: méhész ruházat, méhész kalap, 

füstülő. A kaptárok keretekből állnak össze, melybe kerül 

a műlép, emellett számos kisebb eszköz szükséges, így 

feszítő, fedelező villa, méh lesöprő kefe, fedelező láda stb. 

A méz kipergetéséhez pedig létfontosságú a pergető és a 

mézes kanna.  

 

A méhész szakma előnyei: 

 

 természetközeliség; 

 rugalmas, szabad időbeosztás; 

 nyugalmas környezet; 

 kevés stressz; 
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 szabadságérzet, egyedül végezheted a munkát; 

 második bevételi forrásként is lehet vele 

foglalkozni; 

 akár a saját kerted lehet a munkahelyed; 

 a méz sokáig eláll, nem úgy, mint a zöldség és a 

gyümölcs. 

 

A méhész szakma nehézségei: 

 

 bizonytalanság, kockázatvállalás, hiszen a 

természeti viszontagságok befolyásolhatják a 

méheket és a mézhozamot. Kiszámíthatatlan 

dolog, hogy lesz e jövőre akác, repce méz vagy 

mennyi lesz a méhpusztulás; 

 a mézet nem csak megtermelni, de eladni is tudni 

kell; 

 ismeretség alapú értékesítés, állandó vevő-háló 

kialakítása; 

 a méhcsaládok és az alapfelszereltség beszerzése 

költséges; 

 a méhek felfejlesztése hosszadalmas, több év 

befektetett munka után várható nyereség. 

 

Jó, ha tudod:  

 

 a méhcsípés egyes embereknél erős allergiás 

reakciót válthat ki!  

 ideális méhészetet méhlegelők, erdők közelében jó 

kialakítani; 

 fontos figyelembe venni az esetleges közeli 

szomszédok igényeit.  

 



84 

Ködöböc József méhész 

 

Miért döntöttél a méhész szakma mellett?  

Leginkább az itthon maradás miatt szerettem volna találni 

egy nekem való szakmát, és úgy érzem, ezt megtaláltam a 

méhészkedésben. Tavaly kezdtem elsajátítani ezt a 

szakmát nagynénémtől, aki már évek óta foglalkozik vele. 

Bár úgy tűnhet, hogy a méhcsaládok önfenntartóak, ez 

részben így is van, de mégis sok odafigyelést igényel, ha 

nem megfelelően alakítjuk ki az életterüket, nem 

figyelünk oda a fejüket felüthető betegségekre, vagy 

csupán nem nézzük át rendszeresen a családokat, akkor 

elrajozhat, vagy akár ki is pusztulhat a családunk. 

Szeretem itt tölteni az időmet, sokat lehet tanulni a 

méhektől, hogyan lehet szorgosan és önfeláldozóan 

végezni a munkánkat. 

 

 
 

Szerinted, mi a méhész szakma szépsége? 

Ennek a szakmának is, mint minden más szakmának az a 

szépsége, ha a befektetett munkánknak láthatjuk a 

gyümölcsét, ami nálunk a mézhozamban mutatkozik meg. 

Több éven keresztül dolgoztam külföldön, annak ellenére, 

hogy jobbak a kereseti lehetőségek, nem éreztem úgy, 
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hogy megtaláltam a helyem, mert nem szeretnék távol 

lenni a családomtól.  

 

Mit tanácsolsz annak, aki ezt a szakmát szeretné 

választani? 

Aki ezt a szakmát szeretné választani, annak türelmesnek 

és kitartónak kell lennie, mivel a nyereséghozamra csak 

évek múltán lehet számítani.  
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Kézműves szakma 
 

Manapság nagyon népszerűek a kézműves termékek, 

legyen szó akár egy természetes alapanyagokból készített 

szappanról vagy egy kézműves fagylaltról. Ha van egy jó 

ötletünk, türelmünk és egy kis kézügyességünk (persze 

egy kis tőke sem árt), akár azonnal bele is vághatunk. 

Számos platform létezik, ahol a kézzel készített 

termékeinket eladhatjuk, de akár vállalkozást is építhetünk 

rá és saját web shopunkon keresztül dobhatjuk őket piacra. 

A kézműveskedés egy kreatív, szórakoztató tevékenység 

tud lenni, a mindennapos alkotás pedig nagyszerű szakma 

is lehet. Sokan csak hobbiszinten foglalkoznak vele, mert 

nyugalmat és békességet találnak általa. De miért ne 

lehetne a hobbi, egyben kenyérkereső munka is?  

 

 
 

Sok fiatal fejében megfogalmazódik a gondolat, hogy a 

maga ura szeretne lenni. Hiszen nincs is jobb annál, 

amikor senki nem parancsol nekünk, nem függünk 

senkitől, hanem csak és kizárólag azt csináljuk, amit 
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szeretünk. De vajon hogyan indul egy vállalkozás? Mi kell 

ahhoz, hogy valaki sikeres és elismert legyen? Herceg 

Diána fiatal kora ellenére egy sikeres vállalkozást vezet 

már évek óta. Nem erről a szakmáról álmodozott 

gyermekként, de amikor komolyabban elkezdett vele 

foglalkozni, hamar rájött, hogy van tehetsége hozzá. Az 

elindulás nehézségeiről, és a szakma szépségeiről őszintén 

és alázattal mesél Nektek!  

 

Herceg Diána kézműves, üzletvezető 

„Ha pozitívan és szeretettel viszonyulok a munkámhoz és 

az emberekhez, akkor ez a pozitivitás mindig visszakerül 

hozzám.” 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Milyen 

módon sikerült elsajátítani a szakmát? 

A Princess ajándékboltban rengeteg kézműves termék 

található. A vállalkozás a hőgyurmával indult, amelyeket 

bögrék és kávéscsészék díszítésére használok, 

megtalálhatóak itt a levendulás illatpárnák, kristály 

ékszerek, készülnek esküvői kiegészítők is nagy 

választékban. Gyűrűpárnák, dobócsokrok, menyasszonyi 

fejdíszek, poharak, tehát szinte minden kiegészítőt meg 

lehet vásárolni nálunk, ami egy esküvőhöz szükséges. 

Az eredeti terveim szerint nem ezt a hivatást választottam 

volna. A középiskolai tanulmányaim befejezése után 

sportszakra jelentkeztem az egyetemre, de egy ponton 

múlt, hogy nem kerültem be. Így más utat kellett 

választanom. Könyvelő szakon tanultam tovább, ahol 

ösztöndíjat is kaptam, amiből elkezdtem különböző 

kellékeket vásárolni és kézműveskedni. Hamar rájöttem, 

hogy nagyon szeretek ezzel foglalkozni és egyre jobban 
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belevetettem magam. Eleinte csak hobbiszinten 

foglalkoztam a kiegészítők készítésével, és sokáig csak 

elajándékoztam a készített termékeket. Aztán a családtól 

és a baráti körömtől is nagyon sok pozitív visszajelzést 

kaptam, akik arra bíztattak, hogy folytassam és több 

megrendelésem is érkezett. Ez egy óriási motivációt és 

megerősítést adott, így elkezdtem szélesíteni a 

választékot. Egy-két évvel később az egyik barátnőm 

virágüzletében kaptam egy kis polcot, ahol árusíthattam az 

általam készített ajándéktárgyakat.  

 

 
 

Hol és hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a 

szakmában? Mióta dolgozol ebben az állásban? 

Minden az égethető gyurmával indult, ezekből elsősorban 

bögréket készítettem. Később anyák napi táblákat, 

ékszereket is egyre gyakrabban kértek tőlem. Amikor 

elkészült az első saját üzletem, egyre több dekorációt 

alkottam. A választék pedig folyamatosan bővült a vevők 

igényei szerint. Aztán idővel, ahogy egyre több 

tapasztalatot szereztem, egyre tisztább lett a kép 
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számomra, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. A 

kézműveskedéssel több mint 10 éve foglalkozom, és 

lassan öt éve nyitottam meg a saját üzletemet. Három éve 

kialakítottunk egy 10 szotekes levendulakertet, amely a 

Vendula nevet kapta. Ennek az volt a célja, hogy a 

közkedvelt és népszerű levendulából készült termékek 

színesebbé tegyék a választékot. Hála Istennek nagy az 

igény a levendulából készült termékekre, ezért a terveink 

között szerepel, hogy bővítsük a kertet is. 

 

Mit szeretsz a szakmádban? Melyek a szépségei, 

valamint nehézségei? 

Nagyon szeretem a szakmámban, hogy összetett munkát 

végzek. Hiszen rengeteg mindennel foglalkozom, és 

engem ez a kreatív tevékenység sokszor megnyugtat, 

kikapcsol. Egyelőre nem is tudom elképzelni, hogy csak 

egyfajta termékre koncentráljak. Nagyon szeretem a 

szezonális alkalmakra való készülődést. Például most itt 

lesz a karácsonyi dekorációk időszaka, és engem már 

most, hónapokkal korábban beszippant a tervezés.  

A szakma egyik nehézsége talán abban is rejlik, hogy 

mindig előre kell tervezni, mert sok időt vesz igénybe egy-

egy dekoráció vagy összetettebb ékszer megalkotása. 

Továbbá nem mindig könnyű megtalálni a motivációt. 

Igyekszem évről évre új mintákkal előállni, hogy 

változatos és különleges legyen a választék. Viszont 

ahhoz, hogy valami különlegeset tudjak létrehozni, rá kell 

hangolódnom, ihletet kell merítenem valahonnan, akkor 

is, ha épp nincs hozzá kedvem. Ha nem dolgozom előre, 

nem készülök el az adott szezonra. Úgy gondolom, 

minden vállalkozó találkozik azzal a nehézséggel, hogy 

úgy kell befektetni időt, pénzt és energiát, hogy közben 
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fogalmunk sincs, mennyire fog megtérülni. Én igyekszem 

minőséges anyagokat használni, szeretek gazdag 

dekorációkat készíteni, de nem tudhatom előre, mennyire 

nyeri majd el a vásárlók tetszését.  

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Azért döntöttem az itthon maradás mellett, mert 

véleményem szerint mindenhol nehéz az élet, és bárhol is 

élj a világon, mindenhol keményen meg kell dolgozni a 

pénzért és a sikerért. Persze meg kell tanulnunk több 

helyen is helytállni, de aki több lábon áll, az itthon is 

megtalálhatja a boldogulását. Talán sokan úgy gondolják, 

hogy akinek saját vállalkozása van, az könnyebben 

boldogul, de az igazság az, hogy nekünk is minden nap 

több helyen kell helytállnunk, ami sokszor nem egyszerű. 

Én úgy gondolom, hogy aki kitartó, törekvő és hittel áll a 

munkájához, az meg tudja találni a helyét Kárpátalján is. 

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki? 

Én azt tanácsolnám, hogy ha valaki úgy érzi, hogy van 

érzéke és tehetsége valamilyen kézműves tevékenységhez, 

az bátran merjen belefogni. Higgyen abban, hogy mindig 

lesznek olyan emberek, akik támogatni fogják és segíteni 

az útján. Velem nagyon sokszor előfordult, hogy amikor 

volt egy negatív időszak az életemben, akkor kaptam egy 

olyan pozitív emberkét magam mellé, aki kirángatott a 

rossz időszakomból és erőt adott ahhoz, hogy folytassam. 

Én folyamatosan azt tapasztalom a munkám során, hogy 

ha pozitívan és szeretettel viszonyulok a munkámhoz és az 

emberekhez, akkor ez a pozitivitás mindig visszakerül 

hozzám. Ha pedig valami negatív dolog történik, abból 
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igyekszem levonni a tanulságot. Tehát azt tanácsolnám, 

hogy próbálja mind a pozitív, mind a negatív 

tapasztalatokat beleépíteni a munkájába, mert ezek által 

fog fejlődni.  
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Nagyvőfély és ceremóniamester 
 

A lakodalmi mulatságban a jó hangulat egyik 

elengedhetetlen felelőse a vőfély. Sőt, kijelenthető, hogy a 

lakodalmi előkészületek, majd a mulatság során a vőfély 

személye lehet a garancia arra, hogy az ifjú pár és 

vendégeik is jól érezhetik magukat, és örök emlék marad 

a szép alkalom. Sokan talán azt gondoljátok, egy vőfély és 

ceremóniamester feladata abban merül ki, hogy a 

lakodalmat rímes verseivel és anekdotáival színesíti, de ha 

egy kicsit belemerültök a szakma rejtelmeibe, hamar 

rájöttök, hogy ennél sokkal többről van szó.  

 

 
 

Maga a vőfély és ceremóniamesteri szakma régi 

hagyományokhoz nyúlik vissza. Így egy vőfély a 
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hagyományok őrzője és továbbadója, ám mindemellett 

koordinál, irányít és szórakoztat. A szakma képviselőinek 

nem elég ismernie a hagyományokat, szokásokat és 

verseket, tisztában kell lennie a mai társadalmi igényekkel 

is. Hiszen a divat és a trend mindig változik, amelyhez 

minden szolgáltatást nyújtó szakma képviselőjének 

alkalmazkodnia kell, különben hamar unalmasnak és 

egyhangúnak titulálhatják. 

 

Homoki Bálint évek óta vőfélyként és 

ceremóniamesterként dolgozik. Nagy tapasztalattal 

rendelkezik a szakmáról, így megkértük, foglalja össze 

számotokra, mi szükséges ahhoz, hogy valaki mestere 

legyen a szakmának: 

 

 nagyon fontos, hogy intelligens legyen, ami 

szerintem egy alapvető tulajdonság ebben a 

szakmában vagy legalábbis érdemes csiszolgatni; 

 a másik fontos dolog, hogy energikus legyen, tehát 

soha ne lássa rajta a násznép, ha fáradt vagy nincs 

jó kedve, ha viszont esetleg így is van, a saját 

hangulatát próbálja meg felhúzni a násznép 

kedvéhez, majd aztán még egyel feljebb, mert az a 

dolga, hogy jó hangulatot teremtsen; 

 a harmadik jelentős tulajdonság a megbízhatóság. 

Mivel az ifjú pár rábízza életük eme jeles napjának 

irányítását, ezért nagyon fontos, hogy lehessen rá 

számítani; 

 elengedhetetlen a jó stílus. Akár hagyományos 

oldalról próbáljátok megközelíteni a lakodalmat, 

akár jóval modernebb szemszögből, fontos, hogy a 

ceremóniamesternek vagy a vőfélynek olyan 



94 

legyen a stílusa, amit csak ő képvisel. Ha valaki 

mindig megpróbál egy kicsit magából is otthagyni 

azon a napon, akkor biztos vagyok benne, hogy 

pozitív visszajelzéseket fog kapni a munkájáról; 

 viszont lehet akármennyire intelligens, energikus 

és stílusos az a ceremóniamester vagy vőfély, a 

legfontosabb tulajdonsága, hogy érzelmeket 

tudjon kiváltani a násznépből. Ez az a dolog, ami 

megmarad az emberekben, amit hazavisznek 

magukkal, és ami miatt emlékezni fognak rád.  

 

Egy jó vőfély és ceremóniamester remek színész, aki 

szépen, ízesen, érthetően beszél, és nem jön zavarba 

bármilyen nagyközönség előtt is kell felszólalnia. Így 

ehhez a szakmához talán legközelebb a színművészeti 

képzés áll, amelyet magyar nyelven is elsajátíthattok 

Kárpátalján. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán több kihelyezett képzéssel is büszkélkedhet. 

Ilyen például a Kaposvári Egyetem színművész képzése 

is, amelyhez nem szükséges az ukrajnai külső független 

érettségi és Magyarországon akkreditált diplomát nyújt. 

Amennyiben Ukrajnában elfogadott diplomára vágytok, 

de maradnátok a színművészetnél, arra is van megfelelő 

alternatíva Kárpátalján. Az Ungvári Művészeti és 

Közművelődési Főiskolán ukrán nyelven van 

lehetőségetek színművészetet tanulni. 

A következőkben Homoki Bálint arról is mesél Nektek, mi 

a különbség egy vőfély és egy ceremóniamester között. 

Betekintést enged a szakmája szépségeibe és 

nehézségeibe, illetve saját életútjának alakulásába is. 
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Homoki Bálint nagyvőfély és ceremóniamester 

„Én nem láttam még dolgos, igyekvő embert soha 

szegénynek.” 

 

Mi ösztönzött arra, hogy ezt a hivatást válaszd? Mikor 

gondoltál rá először? 

1991. június 8-án születtem Nagymuzsalyban. 

Gyermekéveimet is itt töltöttem és a helyi középiskolában 

kezdtem a tanulmányaimat. Első osztályos koromtól a 

Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Ficseri 

Gyermekstúdiójának növendéke voltam, amit 

Vidnyánszky Éva néni vezetett. Ez egészen 18 éves 

koromig így folytatódott, aztán, mivel én biztos voltam 

abban, hogy színész szeretnék lenni, elindultam 

Budapestre a Színiakadémiára felvételizni. Sajnos ez nem 

sikerült, mivel elvileg túl fiatal voltam az akkori osztály 

átlagkorosztályához képest. Bennem azonban megvolt a 

motiváció és a terv, hogy ha abban az évben nem is, de a 

következő éven mindenképpen színésznövendék és 

hallgató leszek. Miután hazaérkeztem Budapestről, 

egészen más irányt vett az életem. Édesapám válaszút elé 

állított, hogy vagy katonának állok, vagy elmegyek 

Ökörmezőre (Mizshirja) erdésznek tanulni. Igazából 

egyikhez sem volt nagy kedvem, de a katonasághoz 

egyáltalán nem, úgyhogy Ökörmezőn kötöttem ki, ahol 

erdésznek és faőrnek tanultam. Később Huszton 

folytattam a tanulmányaimat, mint erdészmérnök, igaz 

már csak levelezői szakon négy éven keresztül. Időközben 

a színház és a színpad folyamatosan csalogatott, így 

mindig késztetést éreztem arra, hogy egyszer még 

visszatérek, vagyis inkább „hazatérek” ehhez a 

szakmához. 



96 

Milyen módon sikerült elsajátítani a szakmát? Hol és 

hogyan tudtál elhelyezkedni ebben a szakmában?  

Miután befejeztem a tanulmányaimat, munka után kellett 

néznem. Közben pedig azon gondolkodtam, milyen jó 

lenne, ha lenne egy olyan hobbim, amivel esetleg még 

pénzt is tudnék keresni. Így került elém a vőfély szakma. 

Először egy nagyon kedves barátomhoz, Ferenci Attilához 

fordultam segítségért, aki amellett, hogy színész, 

vőfélyként is dolgozott. Tőle sikerült elsajátítanom a 

szakma csínját-bínját, továbbá Kolozsi Attilának, akit 

most már kollegámnak szólíthatok, nagyon sokat 

köszönhetek. Ők ketten nagyon sokat segítettek abban, 

hogy kinyíljon előttem ez a szakma és hivatás. Az első 

éven, ami egy októberi esküvői szezon végi kezdés volt, 

három megbízást kaptam. A következő éven már volt 10, 

aztán 17, most pedig már akár el tudjuk érni a 35-40 

lakodalmas felkérést is. Sőt, gyakran az is előfordul, hogy 

sajnos nemet kell mondanom a felkérésekre, mert az ifjú 

párok általában előre gondolkodnak egy-két vagy akár 

három évre is, és előre lefoglalják a megfelelő időpontot.  
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Mit szeretsz a szakmádban? Melyek a szépségei, 

valamint nehézségei? 

Mivel tudom jól, hogy ez a kiadvány pályaválasztás előtt 

álló fiataloknak készül, ezért egyszer sem fogok kitérni az 

anyagiakra, mert úgy gondolom, hogy akármilyen 

szakmát választotok, ha azt profin, tiszta szívvel és 

lélekkel csináljátok, az anyagilag sem marad hálátlan. Én 

nem láttam még dolgos, igyekvő embert soha szegénynek.  

Szeretném nektek kicsit mélyebben bemutatni a vőfély 

szakmát, és megmutatni, milyen különbségek vannak a 

vőfélyek és a ceremóniamesterek között. Először is 

ismertetném a vőfély egy napját. Sokszor egészen kora 

reggel elindul a lakodalmas program. Kiutazunk a 

vőlegényhez, ahol megtörténik a vőlegény búcsúztatója. 

Aztán irány a mennyasszonyi ház, ahol a kikérés 

következik. Miután sikeresen kikértük a menyasszonyt, őt 

is el szoktuk búcsúztatni édesanyjától, édesapjától, egyéb 

szeretteitől. Ezután következik a polgári és/vagy templomi 

szertartás, esetenként egy hosszabb fotózás is belefér, ahol 

megörökítik a párok legszebb pillanatait. Ezt követi az esti 

buli, ahol általában egy vőfély feladata az, hogy irányítja 

a násznépet, felkonferálja a finomabbnál-finomabb 

ételeket, és levezényelje a menyasszonytáncot. Egy 

ceremóniamester azonban már sokkal bővebben, sokkal 

másabb stílusban vezeti le az esti folyamatot. Ő rengeteg 

játékkal, programmal próbálja színesíteni a nagy nap 

estélyét. Különböző ajándékokkal, meglepetésekkel 

próbálja feldobni a hangulatot.  

Általában a lakodalmas napok akár egy vőfélynek, akár 

egy ceremóniamesternek egészen hajnalig, vagy reggelig 

is el tudnak húzódni. Amikor kezdtem a pályafutásomat, 

sokszor előfordult, hogy 4-5 órákor még én pakoltam ki a 



98 

zenészeket. Viszont, amikor rájöttem arra, hogy ebből 

karriert is tudok építeni, és emellett példaértékűen 

dolgozni a vőfély szakmában, tudatosult bennem, hogy 

nem mindig tehetem meg ezt, mert nagyon tudatos 

feladatom van. 

Hiszen ott van az ifjú pár, akikkel szemben nagy 

felelősséggel tartozom. Mert nekem vagy bármely 

vőfélynek lehet nagyon sok szép napja még, de az ifjú pár 

életében ez az egyetlen egy nap a legfontosabb, és azt 

tökéletessé kell varázsolnom. Hatalmas teher van a vőfély 

vállán, mert azon a napon bármi történik, ő nem engedheti 

meg magának, hogy szomorú, kedvtelen, beteg vagy 

fáradt legyen. Arra kell törekednie, hogy a maximumot 

hozza ki magából önmagáért, a násznépért, valamint 

természetesen a vőlegényért és a menyasszonyért is, akik 

bizalmat szavaztak neki abban, hogy életük egyik 

legszebb napját levezényelje.  

A szakma egyik nehézsége, és több ízben elő is fordul, 

hogy akár 24 órán keresztül talpon kell maradni. Ami a 

legfárasztóbb, hogy fejben folyamatosan ott kell lenni, az 

ifjú pár minden óhaját-sóhaját figyelni, minden 

momentumra odafigyelni, minden egyes vendéghez picit 

közelebb kerülni, és azonnal meg kell oldani minden olyan 

nem várt szituációt, ami fennakadást okozhat a nagy 

napon. 

 

Miért döntöttél az itthon maradás mellett? 

Jövőre fog kezdődni a nyolcadik lakodalmas szezonom, és 

ha jól emlékszem, ezalatt a hét év alatt eszembe sem jutott, 

hogy kitelepüljek Kárpátaljáról vagy máshol próbáljak 

fészket rakni. Itthon vannak azok az emberek, akiknek, és 

akikkel szeretek dolgozni. Biztos vagyok abban, hogy 
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határon túl is megbecsülik és szeretik ezt a szakmát, de 

amíg itthon odaadással, boldogsággal és hatalmas 

örömmel tudok reggelenként elindulni egy lakodalomra, 

addig úgy gondolom, hogy nem is fér bele a 

gondolataimba az, hogy ezt máshol csináljam, és nem 

Kárpátalján. Itt van nekünk Kárpátalja, ahová próbálunk 

minden energiát belefektetni annak érdekében, hogy 

folyamatosan fejlődjön, hogy lépést tudjunk tartani 

Kelettel és Nyugattal, vagy akár csak magunkkal is, és én 

úgy gondolom, hogy minden olyan tehetséges, tenni akaró 

ember, aki a szülőföldjén veti el a magvakat, az majd itt is 

tud aratni.  

 

Ha valaki ezt a szakmát választaná, mit tanácsolnál 

neki?  

Aki ezt a szakmát szeretné választani, az először is legyen 

felkészült. Mielőtt elkezdünk egy szakmát, mindenképpen 

fontos a felkészülés. Én például úgy kezdtem a 

felkészülésemet, hogy rengeteget olvastam, és próbálok 

mind a mai napig rengeteget olvasni, mert az fejleszti az 

intelligenciánkat és emellett a szókincsünket is, ami 

nagyon fontos ebben a szakmában. A legfontosabb 

tanácsom a szakmaválasztás előtt álló fiatalok felé az, 

hogy szeressék azt a szakmát, amit szeretnének elkezdeni. 

Úgy egyetlen szakmát sem lehet elsajátítani, ha nincs meg 

iránta a kellő érdeklődés és szeretet. Miután kipróbáljátok, 

nem biztos, hogy ennél fogtok maradni. Mert lehet, hogy 

nem tetszik a túl nagy stressz, vagy az, hogy gyakran sok 

spontaneitást kell belevinni, ami nem mindenkinek megy. 

Amennyiben viszont megérzitek a finom ízét, nagyon sok 

mindent meg fogtok azért tenni, hogy szombatról-

szombatra felkészültek legyetek. Nagyon sok ifjú párnak 
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és számtalan násznépnek csaljatok mosolyt az arcára, 

hogy úgy tudjanak majd visszaemlékezni arra a napra, 

hogy az volt életük egyik legszebb napja. 
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Melléklet 
 

Érdeklődési területem 

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek 

igazak rád! 

 

A Szívesen foglalkozom növényekkel, állatokkal. 

H Szívesen foglalkozom emberekkel. 

G Könnyen ráveszem a barátaimat arra, amit akarok. 

M Örülök, ha gépekkel, elektromos berendezésekkel 

dolgozhatok. 

A Szívesen dolgozom kerti eszközökkel. 

M Szeretek gépeket összeszerelni, javítani. 

G Szeretek irodában, tiszta környezetben dolgozni. 

H Szeretek embereket tanítani. 

M Szívesen végzek otthon olyan munkákat, mint 

motorszerelés, mobiltelefon-szerelés, varrás, tapétázás. 

G Szívesen oldok meg bonyolult számolási feladatokat. 

H Szeretek emberekről gondoskodni, embereket ápolni. 

A Szívesen végzek a szabadban fizikai munkát. 

H Szívesen foglalkozom kisgyermekekkel. 

A Szeretném megismerni, megérteni a természetben zajló 

folyamatokat (állatok, növények, környezetvédelem stb.). 

M Szívesen tervezek, modellezek. 

G Szeretek eladni, vásárolni. 

  



102 

Számold össze, hogy hány A, H, G, M betűt karikáztál be, 

majd írd be az alábbi táblázatba! 

 

A 

H 

G 

M 

 

A betűjelek mellett szereplő pontszámok megmutatják, 

hogy melyik terület érdekel Téged leginkább és melyek 

kevésbé vagy a legkevésbé.  
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Érdeklődési területek 

 

A – Agrár terület 

Az agrárterületen dolgozók gondoskodnak a növények és 

állatok, valamint a környezet életfeltételeinek 

biztosításáról, amely szükséges az élelmiszerek 

előállításához és az emberi környezet megóvásához.  

 

H – Humán terület 

A humán területen dolgozók az emberekkel 

együttműködve dolgoznak. Foglalkozhatnak a gyerekek, 

fiatalok, felnőttek, időskorúak körülményeinek 

javításával, az egészségügyi állapotuk megőrzésével, 

gyógyításával, továbbá azérintett személyek nevelésével, 

tanításával. 

 

G – Gazdaság és szolgáltatás terület 

A gazdaság területén dolgozók az anyagi javak és a 

szolgáltatások előállításával, felosztásával foglalkoznak. 

A szolgáltatás területén dolgozók elsődleges célja más 

emberek igényeinek, szükségleteinek kielégítése és a 

tanácsadás.  

 

M – Műszaki terület 

A műszaki területen dolgozók a nyersanyag kitermelésétől 

egészen a késztermék előállításáig tartó folyamat bármely 

szakaszában végezhetnek munkát. A terület legtöbb 

ágazata gépesített, ezért a munkafeladatok kevés fizikai 

erőt, viszont jó műszaki érzéket igényelnek.  

Forrás: 
https://palyaorientacio.nive.hu/api/uploads/986f900df7ce

4dbeacd782643d5e7324.pdf  

https://palyaorientacio.nive.hu/api/uploads/986f900df7ce4dbeacd782643d5e7324.pdf
https://palyaorientacio.nive.hu/api/uploads/986f900df7ce4dbeacd782643d5e7324.pdf


104 

Pályaválasztási teszt 

 

Karikázd be a hozzád legközelebb álló választ. A teszt 

végén találod a válaszokra járó pontszámokat, azokat írd 

le és add össze (pl. 1 kérdés „a” válasz =6, így megkapod 

a rád jellemző tulajdonságot. 

 

1.Melyik tantárgy a kedvenced? 

 

a) Matematika. 

b) Idegen nyelv. 

c) Irodalom, művészet, zene. 

d) Kereskedelem, pénzügy. 

e) Fizika, kémia. 

 

2.Mit gondolsz, mi az erősséged? 

 

a) Bármilyen kétkezi munkát szívesen elvégzek. 

b) Könnyen szót értek az emberekkel.  

c) Átlátom azokat a dolgokat, amihez logikus gondolkodás 

kell.  

d) Szívesen festek, zenét hallgatok, énekelek, 

komponálok. 

e) Mindig jó kedvre derítem azokat, akik maguk alatt 

vannak. 

f) Mindent addig csinálok, amíg meg nem lelem a 

megoldást. 

 

3.Melyik tárgyat utálod? 

 

a) Idegen nyelv. 

b) Biológia és kémia.  
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c) Földrajz és matematika. 

d) Történelem és magyar nyelv. 

e) Zene és irodalom.  

f) Minden, amit két kézzel kell csinálni. 

 

4.Mit csinálsz, ha egyedül vagy? 

 

a) Újságot vagy könyvet olvasok. 

b) Rejtvényt fejtek. 

c) Szörfölök a neten.  

d) Tavasztól őszig a szobámban vagyok.  

e) Játszom a hangszeremen,(:pl.:gitáron), zenét hallgatok.  

f) Képes vagyok órákig mobilozni a barátaimmal. 

 

5.Mit csináltok szívesen a barátoddal?  

 

a) Mozizunk, filmezünk, sorozatokat nézünk. 

b) Gyakran sétálunk, és közben dumálunk. 

c) Átmegyünk egymáshoz, és társasozunk. 

d) A suliban maradunk, és dumálunk. 

e) Sportolunk. 

f) Shoppingolunk. 

 

6.Mit tanulsz szívesen?  

 

a) Azt, hogy hogy kell megszerelni egy autót.  

b) Fotózást. 

c) Egy újabb idegen nyelvet.  

d) Tanulni a suli után? Kizárt! 

e) Bármit a netről, a számítógépekről. 

f) Szeretem a lelki témájú cikkeket, könyveket olvasni.  
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7.Hogy bírod a kritikát? 

 

a) Ez a hangulatomtól, és a kritika hangnemétől függ.  

b) Mindig felhúzom magam rajta.  

c) Csak nevetek a kritikákon. 

d) Megpróbálom megbeszélni a kritikussal, mi a baja 

valójában. 

e) Viszonzom: kölcsön kenyér visszajár!  

f) Átgondolom, hátha tényleg bennem van a hiba.  

 

8.Milyen létszámú foglalkozásokat szeretsz a suliban?  

 

a) Olyanokat, ahol együtt vagyunk az osztálytársaimmal. 

b) Csak azt ahol egyedül tevékenykedhetek. 

c) A kiscsoportos foglalkozásokat szeretem. 

d) Nekem tök mindegy!  

e) Ha csoportban kell dolgoznom, inkább háttérbe 

vonulok. 

f) Szeretek csoportban dolgozni, ha én leszek a 

csoportvezető. 
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Pontszámok: 

 
Kérdések 1 2 3 4 5 6 7 8 

Válaszok a=6 a=1 a=1 a=5 a=6 a=1 a=5 a=1 

 b=5 b=6 b=3 b=6 b=2 b=3 b=1 b=3 

 c=4 c=4 c=4 c=2 c=3 c=5 c=3 c=2 

 d=3 d=3 d=2 d=1 d=1 d=2 d=4 d=4 

 e=2 e=5 e=5 e=3 e=1 e=6 e=6 e=6 

 f=1 f=2 f=6 f=4 f=5 f=4 f=2 f=5 

 

0-10 pont: Szereted a kétkezi munkát! 

Szívesen végzel kétkezi munkát, nem ijedsz meg, ha nem 

az eszedet kell tornáztatni. Ha pakolni kell, rendet kell 

tenni, rád lehet számítani. Szereted a kreatív feladatokat, 

de a monoton munkától sem riadsz vissza. Érdekelnek a 

műszaki témák is, ehhez azonban nem mindig van 

türelmed. 

 

11-16 pont: A kihívások embere vagy! 

Különösen kitartó vagy abban, hogy utánajárj valamilyen 

kérdésnek. Szívesen nyomozol, kutatsz, utána olvasol 

bármilyen témának a lényeg, hogy legyen valami kutatni 

való. Szívesen dolgozol egyedül, mégis az emberekért. 

 

 

 

17-26 pont: Irány a művészet! 

Bármivel szívesen foglalkozol, amiben használhatod a 

kreativitásodat. Legyen szó zenéről, irodalomról, 

festészetről, vagy dísztárgyak készítéséről, az ötleteid 

kiapadhatatlanok. Fontos, hogy ne olyan munkát válasz, 

ahol a monotonitás a lényeg, mert felőrlődhet a beléd 

szorult kreativitás. 
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27-33 pont: Másokon segíteni! 

Téged az tölt fel, ha segíthetsz másokon, ezért ezt a pozitív 

tulajdonságodat kell érvényesíteni a munkádban. Keress 

olyan foglalkozást, ahol segíthetsz az emberek lelki, vagy 

fizikai problémáin, mások javát szolgálhatod a benned 

lévő segítőkészséggel, kedvességgel és azzal a ténnyel, 

hogy az emberek hallgatnak rád. 

 

34-42 pont: Business! 

Az üzleti életben kitűnően megtalálod a helyedet, hiszen 

képes vagy másokat motiválni, logikusan gondolkodni, és 

minden helyzetben kiállsz az igazad mellett. Ha az idegen 

nyelvekkel is jól állsz, akkor senki sem akadályozhat meg 

abban, hogy üzleti karriert fuss be. 

 

43-48 pont: A legjobb szervező! 

Imádsz szervezkedni: legyen szó iskolai programról, vagy 

magánjellegűről. Minden részletre kiterjed a figyelmed, 

így a munkádban is ezt kellene kamatoztatnod. Számlák, 

dátumok, a te figyelmedet semmi sem kerülheti el. 

 

Forrás: 
http://osztalynyolc.mlap.hu/html/23352830/render 
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