
„Semmi nem hiányzott a jó farsangi hangulathoz”

Forgalmi rend változás
a 35-ös főúton (2. oldal)

Új fejlesztések
a Gönczy

Tehetségpontban
Kiemelt jelentőségűnek tartjuk minden gyermekben

felfedezni a tehetséget, s a lehető legszélesebb körű

tevékenység rendszert kínálni tehetségük kibonta-

kozásához. Ezt a célt szolgálja az egymásra épülő

komplex tehetséggondozó programok rendszere és

az egész napos iskola szervezeti keretében

megvalósuló tematikus programok.

Sikeresen zárult az NTP-TFJ-20-0055 számú pá-

lyázati projektünk, melyen, az Emberi Erőforrás

Támogatáskezelő − a tehetségsegítés feltétel-

rendszerének javítását célzó hazai programok

támogatására biztosított forrásból 1.350.000,-

Forintot fordíthattunk műhelyeink fejlesztésére.

A projekt keretében a természettudományos és a

térbeli-vizuális tehetségterületek feltételrendsze-

rét fejlesztettük. Kiemelt forráshoz jutott digitális

alkotóműhelyünk, ahol a beszerzett eszközökkel a

megszerzett tudáselemek problémamegoldó

alkalmazását (összetett problémák megoldása,

algoritmizálás, technológiai folyamattervezés,

modellezés, képalkotás) biztosítjuk. Pályázatunk

eredményeként makerspace típusú környezetet

nyújtunk a tehetségfejlesztéshez. Alkotó műhe-

lyünk így a hagyományos kézi szerszámokkal

végzett famunkákon túl, gépi megmunkálásra is

lehetőséget teremt. Beépült a folyamatba a szá-

mítógépes tervezés, a lézervágó, a 3D nyomtató

használata, amelymost drónnal is kiegészült.

Megújult a Főnix kert felújított épületében kia-

lakított textiles műhelyünk, mely alkotó munká-

hoz, batikoláshoz és a nemezeléshez kínál teret, a

pályázati projekt eredményeként új biztonságos,

korszerű eszközökkel felszerelve.

A műhelyeinkben végzett munkatevékenységek a

21. század kihívásai mentén, másrészt a hagyo-

mányőrzést is felvállalva, biztos értékrendet nyúj-

tanak a tehetséges gyerekeknek, fejlődik ön-

ismeretük, amint határaikat feszegetik. A csapat-

ban dolgozás a társadalom által elvárt egyik leg-

fontosabb készséget az együttműködést fejleszti.

A beszerzett eszközökkel új kapukat tudtunk nyit-

ni a tehetséges gyermekeknek.
A hatalmas, egyedi tervezésű, művészeti értékű kovácsoltvas kapu szárnyai egyenként körülbelül 3
mázsásak, 460 vasgolyó és csavar fogja össze, 132 absztrakt forma alkotja a szárnyakat.Apilléreket süttői
hasított mészkő lapok burkolják és tardosi mészkő fedlap van a tetejükön. Az egyszerre modern, mégis
rusztikus, különleges kaput debreceni cég, aTüzikovácsBt. készítette, és 1000munkaóra alatt készült el.

Megújult a józsai temető bejárati kapuja

Mire figyeljünk, ha adományozni szeretnénk?

(7. oldal)(7. oldal)

„Sikeres évünk volt a Grundon”
(3. oldal)

(8. oldal)



Forgalmi rend változás a 35-ös főúton 
 

Újabb beavatkozások javították a közlekedés gördülékenyebbé tételét a Böször-
ményi úton. A cél, hogy a fıúton való gyorsabb haladás csökkentse a menetidıt 
és a károsanyag-kibocsátást. A részletekrıl Balázs Ákos alpolgármester és 
Kósa Lajos országgyőlési képviselı számolt be 2021. december 7-én. 
A 2021-es év elsı felében két keresztezıdésben is átalakult a közlekedési rend 
a Böszörményi úton. Elıbb a Debrecen-Józsa irányából autózók számára szőnt 
meg a balra kanyarodás lehetısége a Lóverseny utcára, majd a Békessy Béla 

utcai keresztezıdésben kaptak önálló jobbra kanyarodó sávot a belváros felıl 
közlekedık.  
A változások jelentısen javították a 35-ös számú fıút dinamikáját, ezt folytatva pedig 
további intézkedésekkel gyorsítják a forgalmat. 
Józsa és a Füredi út között több mint tíz különbözı beavatkozást végeztek el. Ez elsı-
sorban a jelzılámpák összehangolását jelentette, ezenfelül változott a forgalmi rend a 
Böszörményi út – Branyiszkó utca csomópontban, ahol a vásközpont felıli balra ka-
nyarodási lehetıség megszőnt, míg a Böszörményi út – Akadémia utca csomópontban 
az Akadémia utca irányából egyenes-balra sáv és önálló jobbra sáv került kialakításra, 
a Böszörményi úton pedig a városközpont felıli gyalogátkelıhely szőnt meg. 
Az országgyőlési képviselı  a decemberi sajtótájékoztatón kiemelte: ezek a változá-
sok rövidtávon gyorsítják a Böszörményi úti közlekedést, hosszútávon viszont az a 
terv, hogy tehermentesítsék az útszakaszt. Úgy fogalmazott: Hajdúböszörmény és 
Debrecen között naponta 23 ezer autós utazás valósul meg, ennek nagyobbik része 
a Józsa és Debrecen közötti forgalom. A környezı városrészek (Nyulas, Újkert, Aka-
démiakert) lakóival együtt óriási a Böszörményi út terhelése. 
„Új megoldásokkal el kell osztanunk ezt a forgalmat, ezért a következı években terve-
ink között szerepel az Északnyugati Gazdasági Övezet közelében épülı józsai M35-
ös autópálya-csomópont összekötése Józsa városrésszel, továbbá egy új, Józsát el-
kerülı út kialakítása, ami szintén ehhez a körforgalomhoz kapcsolódik majd, illetve a 
tavaly átadott Domokos Márton út bekapcsolása a 354-es számú fıútba. Végül pedig 
a 35-ös számú fıút Józsa és Debrecen közötti szakaszának kétszer kétsávosításával 
lesz teljes a Böszörményi út forgalmának enyhítése” – fogalmazott a képviselı. 
Balázs Ákos alpolgármester a tájékoztatón hangsúlyozta: a Debrecen 2030 város-
fejlesztésiprogram nagyon fontos része a közlekedésfejlesztés, hiszen régióköz-
pontként nagyon sokan érkeznek a városba gazdasági, kereskedelmi, vagy éppen 
turisztikai céllal. 2021-ben is számos kapacitásnövelı útfejlesztést valósított meg az 
önkormányzat, hogy csökkentse a debreceniek utazással töltött idejét, és ebbe a 
sorba illeszkedik a Böszörményi út forgalomszervezése is. 
2022-ben elkezdıdik a közlekedésfejlesztési program legújabb eleme a D2030 
program részeként: egy modern, intelligens városirányítási központ kialakítása, ami 
lehetıvé teszi majd, hogy Debrecen közlekedését valós idejő adatok alapján lehes-
sen szervezni, ami a közösségi közlekedés javításának szempontjait is figyelembe 
fogja venni. „Erre vonatkozóan már aláírtuk a támogatási szerzıdést az Innovációs 
és Technológiai Minisztériummal” – jelentette ki a városüzemeltetésért és a környe-
zetvédelemért felelıs alpolgármester. 

 

        

Újabb beavatkozások segítik a közlekedés  
gördülékenyebbé tételét a Böszörményi úton. 
Gyorsabb a bejutás csúcsidıben Józsáról! 



„Sikeres évünk volt a Grundon!” 
 
A Józsa Grund Sportpark szép sikerekkel zárta a 
2021-es évet. Szabadtéri kondiparkkal bıvültünk, 
melyet minden évszakban nagy érdeklıdéssel hasz-
nál a lakosság. Látogatóink száma, a járvány ellenére 
hatalmasat nıtt: 2020-ban mintegy 8000 fı volt, míg 
2021-ben a 12.000 fıt is meghaladta. A növekvı igé-
nyekhez igazodva a központi épület mellett újabb 
parkolóhelyek kerültek kialakításra. A Grundon 
több sportág volt jelen egész évben: futás, strandröp-
labda, ping-pong, karate, funkcionális torna és a lab-
darúgás.  
Egy tucat amatır labdarúgócsapat mellett, elsı idé-
nyét tartotta meg a SOCCA Hungary Országos Kispá-
lyás Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szer-
vezete. Külön dicsıség, hogy a Józsa SOCCA 2021 Bajnokságban, a figyelemre 
méltó 4. helyet szerezte a Józsa Városrészt képviselı Józsai SZTSE, mely klub 
a Socca Hungary Szövetségnek is alapító tagja lett. A Józsa Grund a 2021-es 
labdarúgó szakmai tevékenységével elnyerte a Nemzetközi SOCCA Szövet-
ség elismerését, és a vele együtt járó „Nemzetközi SOCCA pálya minısí-
tést” is. 
A józsai karate életet összefogó Bushido Karate SE nyáron családi sportnapot 
tartott a Nagyváradi Crisul SE Karate Szakosztályával, valamint a Debreceni 
Bázis Sport Klub Egyesület Kick-box versenyzıivel. 
Több közösségi rendezvényünk volt: Józsai Kertbarát Kör és a Józsai Szép-
korúak Klubja is rendezett fızést nálunk, a Józsa Grund pedig Bőnmegelızési 
elıadást szervezett a Szépkorúaknak „Unokázós csalás” témakörben a Debre-
ceni Rendırkapitánysággal. A JÓTEKE egyesület által szervezett közösségi 
rendezvényekben folyamatosan közremőködı partner a Grund, többek között a 
Nyúlfızı versenyen vehette át a Józsai SZTSE a Józsai SOCCA 2021 Bajnok-
ságon nyújtott teljesítményéért járó külön elismerést Kósa Lajos országgyőlési 
képviselı úrtól és Balázs Ákos alpolgármester úrtól. 

A Grundon a Józsai SZTSE 2021-es új programjai között megjelent az öreg 
fiúk foci, a gyermek karate és a család minden tagja számára szervezett „Csa-
ládi funkcionális torna”. 
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Debreceni Polgárır Egyesület a Cívis Vá-
rosért polgárıreivel, akik rendırséggel karöltve egész évben vigyáznak a 
Grund értékeire. 

 
2022-es terveinkrıl: a fızıhelyeinket szeretnénk bıvíteni, ide két filagóriát 
szeretnénk beszerezni, mely még hangulatosabbá, barátságosabbá teszi a kö-
zösségi életet. A SOCCA Szövetség és a Józsai SZTSE idén mutatja be a 
Teqball sportágat a labda szerelmeseinek, valamint idén már Józsa SOCCA 
2022 Bajnokság külön tavaszi és ıszi szezonnal készül. Az ezévben 10 éves 
Józsai SZTSE Jubileumi Sportnappal készül. A programválaszték szélesítésé-
rıl a Magyar Futósport Egyesület és az új „Sétafoci” angol mintájú szenior lab-
darúgó program gondoskodik többek között. A 33 éves Bushido Karate SE 
Harcmővészeti Találkozóval szeretné megünnepelni idén a születésnapját, 
melybe mind a Hajdú-Bihari, mind a határon túli testvéri sportegyesületeket ter-
vezi bevonni. 
Mindenkit várunk idén is a Józsai Grund Sportparkban a Debreceni Sportcent-
rum Kft. nevében: 

İri Krisztián, létesítményvezetı 
 

 

 

Józsai filmek vetítése – márciusban kétszer is 
 
Az Apolló moziban március 2-án fél 6-tól, a 
DEMKI Józsai Közösségi Házban március 
23-án 5 órától lesz filmvetítés Varga József 
amatır józsai videós válogatott alkotásaiból. 
Aki megfordult már a település különbözı kö-
zösségi rendezvényein, kiállításain, bizonyára 
összefutott már legalább egy alkalommal a vál-
lán hatalmas kamerát hordozó apró emberrel, 
aki videófelvételeken örökíti meg Józsa jelentıs 
eseményeit. Ám kevesen tudják, hogy Varga Jó-
zsef nemcsak Józsa jeles eseményeit örökíti 
meg a kamerájával, hanem kisjátékfilmeket, 
filmportrékat, versfilmeket, filmetődöket is ké-
szít, sıt részt vett már több filmfesztiválon is al-
kotásaival, ahonnan rangos díjakkal tért haza. 
Hobbija a filmkészítés, minden mőfajban. 
A járványhelyzet miatt 2 évvel elhalasztva most 
a nézıközönség is megismerkedhet a Varga Jó-
zsef által jegyzett VaVi filmstúdió legjobb alkotá-
saival, ahol ı egy személyben az operatır, a  

rendezı, a producer és a vágó. Természetesen 
egy szők debereceni-józsai alkotói gárda is se-
gíti a munkáját, így a filmekben ismerıs arcok 
és ismerıs helyszínek is felbukkannak. A több 
száz perces filmanyagból készült másfél órás 
válogatás minden korosztály számára ajánlható, 
akit érdekelnek a filmek, nincs piros karika.  
Az Apolló moziban megtartott vetítés igazi film-
élményt nyújt majd minden kisfilmek, portréfil-
mek iránt érdeklıdınek március 2-án, és aki le-
marad róla, vagy szeretné újra megnézni a fil-
meket, a Józsai Közösségi Házban megteheti 
március 23-án.  
A vetítések az akkor aktuális járványügyi szabá-
lyoknak megfelelı feltételekkel látogathatók, a 
belépés ingyenes. 
Az Apolló mozi filmvetítésére elızetes regisztrá-
ció szükséges a vavistudio@gmail.com címen.  
Szeretettel várnak minden érdeklıdıt a szervezık. 

(Szarka Margit) 

Józsa Grund nyitvatartás: Hétfı-vasárnap 10.00−16.00-ig (jan.-febr.), 
március 01-tıl: 10.00−20.00-ig 

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 101.  
E-mail: jozsagrund@ debrecenisportcentrum.hu 
Telefon: 06-30-378-91-27 
Pályafoglalás és fizetés:  a letölthetı „Grund” applikáción keresztül. 



Gönczys hírek ● I. félévi összefoglaló 
 
Az idei 2021/2022-es tanév elsı féléve során 
számos program, ünnepség valósult meg a 
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában a 
lelkes pedagógusok és tanulók együttes mun-
kájának eredményeként. Nehéz röviden ösz-
szefoglalni egy tartalmas és eredményekben 
gazdag félév történéseit, mivel a programok 
mellett számos szép verseny eredmény is 
született, melyben országos dobogós helye-
zést is értek el tanulóink. A teljesség igénye 
nélkül az alábbiak voltak a fıbb események. 
 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány İszi Ottalvós Osztálykirándulások 
pályázatán három pályázatunk nyert, így öt fel-
sıs osztályunk száz diákja mehet Zánkára szep- 
tember 20−22-e között. 
 

● 
 

Október 1-én az Iskolakert Hálózat találkozó-
ján vettünk részt Zákányszéken. A kertlátoga-
tást szakmai elıadások, mőhelymunkák kísér-
ték, a program magbörzével zárult, ahol a „Mag-
fogás” projektben résztvevı iskolák csereberél-
hették az általuk begyőjtött magvakat. Iskolán-
kat a találkozón Fodor László és Fodorné Ma-
gyar Ágnes képviselte.  
 

 
 

Az Iskolakertekért Alapítvány felkérésére közre-
mőködtünk három kisfilm elkészítésében: Ma-
tematika az iskolakertben, Természettudomány 
az iskolakertben és Gyakorlati életre nevelés az 
iskolakertben. Köszönjük tanulóinknak, család-
jaiknak az együttmőködést. 
Közremőködı pedagógusok: Burger Angéla Er-
zsébet, Guba Attila, Gyimóthyné Rácz Andrea, 
Fodor László, Kovács Zsuzsanna, Négyesiné Ta-
kács Szilvia, Tóth Enikı. 
 

● 
 

2021. október 21-én, csütörtökön 16 órától Guba 
Attila tanár úr kirándulást szervezett a Horto- 
bágyra, azoknak a természetet kedvelıknek, 
akik kíváncsiak voltak a darvak ıszi vonulására. 
 

● 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 
évfordulóját ünnepeltük idén. Fontos, hogy 
nemzeti emlékezetünkben megırizzük azokat a 
hısöket, akik a sorsfordító helyzetekben elfo-
gadták a kihívásokat, és készek voltak, akár az 
életüket is feláldozni a szabadságért. 
Az emlékmősorunkban, melynek címe: Európa 
közepén áll egy ország, olyan írások szerepel- 
 

 
 

 
 

tek, melyeknek szerzıi részesei voltak a forra-
dalom eseményeinek, vagy a kádári diktatúra 
éveiben merész írásaikkal nem hagyták feledésbe 
merülni a szabadságharcosok emlékét. A mő-
sorban, melynek fı motívuma a szabadság volt, 
az 5. a valamint a 8. a és b osztályosok szere-
peltek, a hátteret, mely a „pesti srácoknak” állí-
tott emléket, Gárdonyi Sándor tanár úr vezetés-
ével az 5. évfolyamos rajzszakkörösök készítet-
ték. A mősor szervezıje Makai Judit tanárnı volt. 
 

● 
 

A Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti 
fordulójában iskolánk 13 csapata vett részt ok-
tóber 19-én. Minden versenyzı csapat nagyon 
szép eredményt ért el a népes mezınyben. A me-
gyei elsı hat helyezettbe öt csapatunk került be: 
1. helyezést ért el és országos döntıs a 4.b osz-
tály Gönczy43 csapata; 
2. helyezést ért el a 4.b osztály Gönczy44 csa-
pata; 
3. helyezést ért el a 6.a Gönczy61 csapata; 
4. helyezést ért el a 4.a osztály Gönczy41 csa-
pata; 
5. helyezést ért el a 3.b osztály Gönczy33 csa-
pata. 
Büszkék vagyunk és gratulálunk tanítványaink 
kiemelkedı eredményéhez, elismerésünk a fel-
készítı tanárok munkájáért. Köszönjük a Mun-
kaiskola Alapítvány támogatását a nevezésben! 
Az országos döntı november 26-án Budapes-
ten volt, ahol rendkívül szép eredményt, orszá-
gos 2. helyezést ért el a 4. b osztályosok ta-
nulóink 4 fıs csapata. A gyıztes csapat tagjai: 
Papp Sára, Baráth Bence, Szilágy-Lund Hanna, 
Gorzsás Bence. A tavalyi tanévben a dobogó 
legfelsı fokára állhattak fel. 
 

 
 

A tehetségkibontakoztató munkában a gyereke-
ket Dobránszkyné Csige Boglárka tanító készí-
tette fel a versenyre.  

 

● 
 

„Az összedolgozás képessége az egyik legna-
gyobb érték az életben.” Ez a mottója a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenynek, melynek kör-
zeti/megyei fordulóján iskolánk 13 csapattal in-
dult a Munkaiskola Alapítvány támogatásával. 
A versenyzı tanulók ismét kiemelkedı teljesít-
ményt nyújtottak, az összedolgozás képességé- 

bıl és az anyanyelvi ismeretekbıl kiválóan vizs-
gáztak. Köszönjük a felkészítı tanároknak és a 
résztvevı diákoknak, hogy teljesítményükkel is-
kolánk jó hírét tovább öregbítették. 1. helyezést 
ért el a megyei versenyen a Könyvmolyok csa-
pata. Csapattagok: Homonnai Adél, Szirota Dá-
vid, Vasvári Zselyke. Felkészítı tanárok: Bu-
dáné Hajdú Ágnes. Az országos döntın 10. he-
lyezést értek el. 
 

● 
 

 
 

Iskolánk tanulói részt vesznek az „Apró pol-
gárır” programban, amely Országos Polgárır 
Szövetség kezdeményezéseként jött létre. In-
tézményünket a Debreceni Polgárır Egyesület 
a Cívis Városért vonta be ebbe a projektbe. 
A 10-11 éves korosztály számára fontos a köz-
lekedési alapismeretek elsajátítása. A gyerekek 
ajándékba láthatósági mellényeket és baseball 
sapkákat kaptak. Február hónapban egy közle-
kedésbiztonsági és baleset-megelızési verse-
nyen fognak részt venni a tanulók. Erre a felké-
szítést egy külsıs pedagógus, Pántyáné Karan-
csi Ilona Emma tanárnı tartotta. 
 

 
 

 



            

 

              



 

 

   

 

   
 



Az Ügyvéd válaszol ● Mire figyeljünk, ha adományozni szeretnénk? 
 

Olvasói kérdés: Kedves Ügyvédnı! A napok-
ban egy szeretetszolgálat képviseletében ke-
restek meg adományt kérve. Hogyan gyı-
zıdhetek meg arról, hogy valóban annak a 
szervezetnek képviseletében kerestek meg? 
Ügyvéd: Amennyiben a szervezetet támogatni 
szeretné, kérjen bankszámlaszámot, vagy csek-
ket, a civilszervezetek többnyire rendelkeznek 
honlappal, közösségi oldalon elérhetıséggel, de a 
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke  
weboldalon valamennyi Magyarországon be-
jegyzett civilszervezet megtalálható, így azt is 
ellenırizni lehet, hogy mőködı civilszervezetrıl 
van-e szó, milyen céllal jött létre, ki a képvise-
lıje. 

Józsán, Debrecenben, Hajdú-Bihar megyé-
ben nagyon sok civilszervezet mőködik, ha bár-
melyiket támogatni szeretné meg van rá a mód 
és lehetıség, szívesen fogadnak minden támo-
gatást. 

Az ilyen típusú adománygyőjtés legtöbb eset-
ben külön költséggel jár a civilszervezetnek, így 
például kisebb, speciális céllal létrejött szerve-
zetek ezt nem engedhetik meg maguknak.  
Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy kí-
ván-e adománnyal civilszervezetet támogatni. 
Tapasztalatom szerint az emberek többsége 
szívesebben támogat olyan szervezetet, ame-
lyikkel személyes kapcsolata is van, vagy a tá-
mogatás például segítı vásárlás is egyben: 
mondjuk fogyatékkal élıket támogat azzal, hogy 

az általuk készített kézmőves tárgyakat vásá-
rolja meg. 
Olvasó: Azt szeretném megkérdezni, hogy 
ha támogatok egy alapítványt, akkor honnan 
tudhatom meg, hogy a támogatásomat való-
ban a rászorult fogja megkapni? 
 

 
 

Ügyvéd: Erre a kérdésre az alapítvány kuratóri-
uma tud választ adni. Egy civilszervezet fenntar-
tása költségekbe kerül, a civilszervezetek min-
den évben kötelesek a mérlegüket a bíróság ré-
szére benyújtani, így ezekbıl a mérlegekbıl is 
lehet tájékozódni. 

Elsısorban azonban azt javaslom, ha támo-
gatni szeretne bármilyen civilszervezetet, akkor 
keressen meg a családi, baráti, ismerısi körbıl 
olyan személyeket, akik civilszervezettel kap-
csolatban állnak, így olyan szervezetet támogat-
hat, amelynek a tevékenységét saját maga is 
megtapasztalhatja. Szinte minden oktatási in- 

tézmény mellett mőködik civilszervezet, mely a 
tanulókat támogatja, nagyon sok sport tevé-
kenységgel foglalkozó civilszervezet van, amely 
sportolókat támogat. Több fogyatékossággal 
kapcsolatos szervezet is van, melyek a fogya-
tékkal élık mindennapjait segítik, itt is célszerő 
olyan ismerıst megkérdezni, aki ilyen gyermek-
kel, felnıttel kapcsolatban áll, ık tudni fogják, 
mely szervezetet érdemes támogatni.  
 

 
 

 



Semmi nem hiányzott a jó farsangi hangulathoz 
 
Síppal-dobbal, farsangi fánkkal, tánccal és jó zené-
vel hívogatták a józsaiakat a télbúcsúztatásra feb-
ruár 19-én.  
Bizony hiába kémlelték az eget, akik szombaton, 
Zsuzsanna napján a tavaszhozó pacsirta énekét 
várták, ám a borús, szeles idıben így is részük lehe-
tett a télőzésbıl azoknak, akik kilátogattak a Tócó 
partján felállított rendezvénysátorba.  
Délután 1 órától a Vaga Banda gólyalábas mősorá-
val megkezdıdött a józsai farsangi mulatság. Ez fı-
leg a legkisebbek tetszését nyerte el, ık maguk is 
kézbe vehették a hagyományos zajkeltı eszközö-
ket, a kereplıt, a szarukürtöt, a csörgıt, a kolompot, 
a dobot, hogy alkalmi zenekarukkal nagy zajt keltve 
őzzék el a telet. Közben a sátor szélén felállított asz-
taloknál már szorgosan dolgoztak a vállalkozó szel-
lemő háziasszonyok, akik helyben sütött fánkkal 
kedveskedtek a vendégeknek.  
A gólyalábas mősor után Kósa Lajos, országgyőlési 
képviselı köszöntötte a vendégeket. Felidézte az ıszi 
nyúlfızı versenyt, amikor szintén ezen a színpadon 
állhatott, és Bede Róberttel együtt készíthettek jobb-
nál jobb nyúlételeket. Örömét fejezte ki, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülése lehetıvé tette a program meg-
valósítását. A szervezı Józsai Település- és Közös-
ségfejlesztı Egyesület nevében Juráskó Róbert kö-
szöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy hagyomány-
teremtı céllal szervezték meg a farsangi mulatságot, 
ami szélesíti azon közösségi rendezvények körét, 
ahol a gasztronómiával összekötve szórakozhatnak 
Józsa lakosai. Balázs Ákos alpolgármester kiemelte 
annak jelentıségét, hogy az elsı ízben megrendezett 
helyi fánksütés nemcsak a hagyományok megtartását 
erısíti, hanem a régi receptek átörökítését is. Az alkal-
mat megragadva egy fontos bejelentést is tett: hama-
rosan Józsára is kerülnek használt sütıolaj győjtık, 
hogy ennek a háztartási hulladéknak a biztonságos el-
helyezésével is többet tehessünk a környezetünkért.  
A köszöntık után, 2 órakor kezdıdött a látványfızés, 
ahol Bede Róbert csörögefánkot sütött vörösboros 
gyümölcsraguval, és marcipánnal töltött aszaltszilvás 
édességgel bővölte el a látogatókat. A látványkonyhá-
ban most is segítségére volt Kósa Lajos, és az elké-
szült finom falatokból kóstolót kapott a közönség.  
Közben a legkisebbek sem unatkoztak, mert a Deb-
receni Lövészsuli lézeres és infravörös lövészbemu-
tatót tartott számukra. Mivel ezek a lıfegyverek tel-
jesen biztonságosak, ezért az óvodás korúak is ki-
próbálhatták. Nagy sikere volt a mesés autó- és köz-
lekedési pálya 14 elektromos kisautójának is, ame-
lyekkel a kicsik az önálló vezetést gyakorolhatták.  
Miután minden fánk elfogyott, készítıiknek elismerı 
oklevelet adott át Balázs Ákos, ezzel is megköszönve 
az aktív részvételüket. Emléklapot kapott a Felsıjó-
zsai Nyugdíjasok Baráti Köre, az Alsójózsai Szépko-
rúak Klubja, a Bocskai István Bajtársi Egyesület csa-
pata, a Józsai Kertbarát Kör, a G23 Galambász Egye-
sület és a Debreceni Nyugdíjas Egyesület csapata. 
Ezután színpadra lépett Bíró Imre zenekara és a Deb-
receni Népi Együttes ifjú táncosai, igazi farsangi han-
gulatot varázsolva a hatalmas rendezvénysátorba. İk 
egészen 4 óráig húzták a talpalávalót, majd mőfajvál-
tás következett. Keresztes Ildikó sztárvendég produk-
ciója zárta a programot nagy sikerő koncertjével.  
A rendezvény az EMT-E-CIVIL-21-0250 program 
keretében a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor 
Alapkezelı támogatásával valósult meg. 
Köszönjük a szervezıknek, a résztvevıknek, a támoga-
tóknak ezt a színes, vidám farsangi délutánt! 

(Szöveg: Szarka Margit; 
Fotó: Kiss Annamarie, Szarka Margit) 


