
50 éve a pék szakmában
Gorzás László 1953.08.17-én született Kunhegyesen 
Szülei: Gorzás István, gépkocsikísérő és Szabó Erzsébet, 

háztartásbeli. Harmadik gyerek a családban. 
Általános iskolai tanulmányait a Kunhegyesi Kossuth Lajos 

Általános Iskolában végezte.
1967-től 1970-ig a Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakmunkásképző Intézet pék tanulója volt, mely idő alatt pék 
szakmát szerzett.

1970-től a Karcagi Sütőipari Vállalat 
Kunhegyesi  üzemében kezdett  el 
dolgozni. A szakma összes lépcsőfokát 
végigjárta, megtanulta a szakma fortélyait.

Évtizedekig dagasztóként dolgozott a 
cég különböző névre hallgató üzemében, 
de mindig Kunhegyesen (Karcagi 
Sütőipari Vállalat, Szolnoki Sütőipari 
Vállalat, Közép Alföldi Sütödék, Szol-
noki Sütőipari Rt., Szolnoki Sütőipari 
Zrt., Első Pesti Malom és Sütőipari Zrt.).

1975-ben megnősült, felesége Monoki 
Ilona lett. Két gyermekük született, Éva 
1977-ben, Mónika 1981-ben. Családi 
fészket épített 1983-ban. Gyermekei 
kirepültek, önállóak lettek, megajándé-
kozták négy szép leány unokával, akiket 
rajongásig szeret, s rövidesen jön az első 
dédi, aki szintén leány lesz.

2010-ben előnyugdíjba ment, de 
tovább dolgozott a Szőlősi Sütőipari Kft-
nél tanácsadóként, ahol jelenleg is 
állományban van, kamatoztatva a több 

évtizedes tudását, melyet igyekezett átadni a fiatalabb 
generációnak.

Az évek alatt átélte a szakma fejlődését a kézi megmunkálás-
tól a teljes automatizálásig, majd újra a kézi eljárások előtérbe 
helyezését. Az emberöltő alatt volt fizikai munkás, majd 1995-től 
művezetőként dolgozott. Számolatlanul vett részt a szakma 
népszerűségét szolgáló rendezvényeken. Ellátta a Tiszafüredi 

üzem megbízott vezetését 4 éven keresztül.
Sok fiatal nyári gyakorlatát vezette, irá-

nyította, megtanítva a tanulókat a szakma 
alapfogalmaira, fogásaira a szakma szere-
tetére, a szakképzésben aktívan részt vett.

Több alkalommal volt a Szakma 
Kiváló Dolgozója (1979, 1981, 1988).

Élete lett a szakmája, emberöltőn 
keresztül ebben a szakmában dolgozott, 
hisz 50 éve csak ezt a fordított életet köve-
telő nehéz fizikai munkát választotta hiva-
tásául, melyet soha nem hagyott cserben! 
Munkájára, megbízhatóságára mindig 
lehet számítani!

Szabadidejében szeret kirándulni 
családjával, munkatársaival. Hobbija a 
bográcsolás, a főzés, sütés.

2019. november 16-án a Magyar 
Pékszövetség, a Magyar Nemzeti 
Agrárkamara és az Agrárgazdasági 
M i n i s z t é r i u m  é l e t m ű d í j b a n 
részesítette, ami nagyon kevés ember-
nek adatik meg.

Szőlősi Tamás

December 18-án 16 órakor a Műve-
lődési Központ pódiumtermében kerül 
sor dr. S Kovács Ilona szerkesztésében 
megjelenő Kunkapu című könyv bemu-
tatójára. A Kunsági építészet egyedi ele-
mét feldolgozó könyvet a szerző ajánlá-
sával ismerheti meg az érdeklődők köre. 
Benne több helyi közreműködő fotó és 
ismeretanyagával találkozhat majd az 
olvasó. A kötet a bemutató alkalmával 
megvásárolható.

A Mazsorett, mint látványos, formációs színpadi tánc a 2000-
es évek elején vette kezdetét városunkban. Sokak kedvelt 
mozgásos időtöltése volt az évek során, több korosztály is 
működött egyidejűleg. A csoportok sikeres működése a 
mindenkori csoportvezetők munkájának – Nagyné Molnár 
Erzsébet, Fehér Judit, Kató Fruzsina – jelentős részben volt 
köszönhető. Az elmúlt évet követően számos változás 
következett be, melyek egyike a csoport vezetését érintő 
szakember hiánya. A mazsorett csoport működését januártól 
Szabó Lászlóné túrkevei táncpedagógus szakmai vezetésével 
tervezi a művelődési központ biztosítani. Az általa vezetett 
csoportok – Kisújszállás, Dévaványa – a november végi 
Adventi amatőr napon adtak ízelítőt tevékenységükről. Kérjük 
az érdeklőket, a korábban már mazsorettező csoporttagokat, 
hogy január első napjaiban személyesen is erősítsék meg 
részvételi szándékukat a művelődési központban.

Január 7-én, kedden a hímzés különböző fajtáit, – kiemelten a 
kun és a szűrhímzés jellemzőit – megismertető szakkör 
foglalkozásai indulnak el a művelődés központban. A heti 
rendszerességgel, két órában zajló foglalkozás sorozat egy éven 
át az EFOP 3.7.3.-16-2017-00172 számú pályázati program, 
Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd című program keretében 
egy éven át fog zajlani. Az érdeklődők személyes jelentkezését 
folyamatosan várjuk a művelődési központban.
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