
A filmezés a szenvedélye – már több, mint 30 éve
Szemtől szemben találkozhatott a közönség
településünk modern krónikásával a DEMKI Józsai
Közösségi Házában, aki kamerájának objektívjén
keresztül dokumentálja Józsa történetét, az itt élő
emberek életét és a kor társadalmi-közösségi
problémáit. Végtelen szerénysége miatt ritkán lép
ki a kamera mögül, nem vonzza a nyilvános szerep-
lés, de most ő maga is a kamerák elé ült, és bea-
vatott bennünket a filmkészítés kulisszatitkaiba.
Ő Varga József, aki már 70 éve koptatja Józsa po-
ros útjait, és a kerek évforduló kapcsán válaszolt
Fórizs Ildikó kérdéseire. A tematikusan összeállított
filmblokkok között beszélt videós pályája kezdeté-
ről, mindennapi nehézségeiről, személyes motivá-
cióiról, későbbi terveiről.
Varga József nem a szavak embere, inkább képekben
szeret beszélni. Fórizs Ildikó ezért először az isme-
rőseit, barátait kérte meg, hogy jellemezzék az ismert
videóst. Valamennyien odaadó barátként, sokoldalú, jó
humorú személyiségként, kiváló munkatársként jelle-
mezték, aki önmagával szemben igen magas követel-
ményeket támaszt, ő az örök elégedetlen, az elképze-
lései mellett a végsőkig kitartó, de ugyanakkor az új
ötletekre is fogékony és optimista szemléletű - és min-
den helyzetben jó ember. (Folytatás a 3. oldalon.)

A magyar költészet napját és Debrecen város napját is megünnepelték a DEMKI Józsai Közösségi
Házban április 12-én és 13-án.
Két egymáshoz nagyon közel álló jeles nap van áprilisban, amiről évről évre megemlékezünk: április 11-én a
magyar költészet napja, és 12-én Debrecen város napja. Nemcsak időben állnak ezek az ünnepek közel
egymáshoz, hanem a történelem is összeforrasztotta őket. Mert hogyan is beszélhetnénk a magyar
költészetről, ha nem ejtenénk szót Debrecenről, ahol sok költőnk talált otthonra, alkotói ihletre. Elég csak
megnéznünk az Egyetem díszudvarán, hogy hányan végezték itt tanulmányaikat, hányan tanultak a
nagyhírű Református Kollégiumban, hányan magasztalták vagy éppen ostorozták a neves cívisvárost
írásaikban.
A Debrecen város napja alkalmából rendezett ünnepi műsorra Bakota Árpád, a Csokonai Nemzeti Színház
Jászai Mari-díjas művésze klasszikus és kortárs költők verseit hozta el, B. Orosz István előadóművész
megzenésített versekből és saját költeményeiből készült válogatással szórakoztatta a közönséget, és
fellépett a Rozmaring kórus, akikkel már népzenei fesztiválokon találkozhattunk Józsán. Az ünnepi műsor
után a közönséget városismereti játékra invitálták, ahol Debrecen történetével kapcsolatos kérdésekre kellett
válaszolni.
Másnap délután a költészet napja alkalmából egy különleges összeállítást láthattak az irodalomkedvelők.
Linka Ágnes, az MTVA kulturális munkatársa szerkesztésében Petőfi és Arany levelezéséből hallhattak
részleteket Siposhegyi Zsolt és Plaszkó Bence előadásában. A műsor érdekessége, hogy a két
előadóművész épp olyan jó barátságban van egymással, amilyen a két költő volt, és az életkoruk is
megegyezik a két költőével. A programon Linka Ágnes is részt vett, és ejtett néhány szót Petőfi életének
debreceni vonatkozásairól – összekapcsolva a város napját a költészet napjával.

Kettős ünnep

Józsai Juniális
2022. június 4., 15-17 óra,
Józsapark mögötti zöldterület
Minden családot, érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Képek Bartók Béla
tiszteletére (2. oldal)



Képek Bartók Béla tiszteletére 

Józsa János képzımővész alkotásaiból nyílt ki-
állítás a DEMKI Közösségi Házban április 21-én. 
A kiállított képekhez Bartók mővei adták az ih-
letet, de a zeneszerzı portréja is megjelenik a 
tárlaton Józsa János kifejezı, egyedi ábrázolá-
sában.  
Jól illeszkedik a Bartók Tavasz Nemzetközi Mővé-
szeti Hetek programsorozatába a most megnyílt 
képzı mővészeti tárlat. A színek muzsikája, avagy a 
zene képekben – akár ezt a címet is adhatnánk a 
kiállításnak, ami azokat a víziókat mutatja meg a lá-
togatóknak, amik Józsa János képzeletében meg-
születtek Bartók zenéjének hallgatása közben.  

A megnyitó ünnepségen a 6 éve elhunyt mővész öz-
vegye, Józsáné Bíró Mária elmondta, hogy a Bartók 
mővei ihlette, mintegy száz alkotásból válogatta ki az 
itt látható képeket. Elsı dleges szempontja volt, hogy 
többféle technikát is bemutasson − nyomatot, rajzot, 

festményt − a páratlanul gazdag hagyatékból. Ki-
emelte Bartók és Józsa János mővésztének közös 
vonását: a lélekbı l fakadó ı szinteséget, a hitelessé-
get és a tiszta forrást, amibı l merítettek. A kiállítást 
Tarczy Péter mővészeti író nyitotta meg, aki szemé-
lyesen is jó barátságban volt Józsa Jánossal. Bemu-
tatta mővészi munkásságát, beszélt az alkotómő-
vész és a zene kapcsolatáról. Kiemelte Bartók és Jó-
zsa János alkotó munkájának párhuzamait: mőfaji 
sokszínőségüket, a kis részletekbı l való építkezést, 
a stílusok ötvözését.  
A vizuális élményt Pless Attila zongoramővész já-
téka tette teljessé, aki Bartók két legismertebb mővét 
adta elı : az Este a székelyeknél egy részletét, és az 
Allegro barbarot.  

A kiállítás május 6-ig tekinthetı  meg a közösségi ház 
galériájában. A látogatók között, akik nevüket és 
elérhetı ségüket bedobják a vendégkönyv mellett el-
helyezett malacperselybe, egy eredeti Józsa János 
tusrajzot sorsolnak ki.  

Egészség rovat: Mi is az a Colostrum? 
A Colostrum nem más, mint elı tej. Az egyik legı sibb és legkülönlegesebb élelmiszer, amelyet 
a természetben találunk. Olyan idı s, mint maga az anyaság. Értéke a fontos összetevı kben 
és a 0 toxintartalomban rejlik. A természetben teljesen egyedülálló immunoglobulinokat tartal-
maz, továbbá aminosavakat és különbözı  növekedési faktorokat, mely által a sejtregenerációt 
azonnal elindítja. Ezt az elsı  tejben jelen lévı  hatóanyagot a természetben sehol másutt nem 
találják meg ilyen magas és tökéletesen kiegyensúlyozott koncentrációban. A kolosztrum fon-
tos az újszülött táplálásában növekedésében és fejlı désében, továbbá támogatja az immun-
védelmet. A kolosztrumot azért használják, mert egészen speciális módon képes támogatni 
az immunrendszert (IgG faktorok), kutatók azt is bizonyították, hogy ezek az elemek felszí-
vódnak és hasznosulnak az emberi szervezetben. Továbbá olyan vírusellenes antitesteket 
tartalmaz, amelyek megtámadják a virális kórokozókat. 
Az LR Health & Beauty a szarvasmarha elı tejét használja fel és egy speciális, hideg eljárással 
teszi emberi fogyasztásra alkalmassá. A szarvasmarha elı teje biológiailag hasonló felépítéső 
fehérjéket tartalmaz, mint az emberi vérben található immunanyagok, azonban 40x nagyon 
koncentrációban, így egy nagyon gyors, azonnali immunerı sítést tudunk vele végrehajtani. 
Idehaza 100%-ban folyékony Colostrumot, csak az 
LR forgalmaz! 
Problémák, amelyekre jótékony hatással bírnak: 

● immunitás 
● allergia
● csonttörés
● mőtét elı tt-után, kiváló roboráló hatással bír
● izomsérüléseknél
● felsı  légúti megbetegedések
● vírusos eredető megbetegedések

Ha egy szóval kellene jellemeznem, az a biztonság 
lenne. Nem lehet túladagolni, akár 1-2 óra alatt is 
meg lehet inni! Érdemes belı le bespájzolni, hiszen 
nagyon hamar, órákon belül tud hatni, csak merni 
kell felbontani és baj esetén 2-3 flakonnal meginni! 

További részletek, információk és ingyenes, személyes tanácsadás: 
Sport Family Egészségmegırzı Kft. - İriné Iván Krisztina 

+36205551292 
lrsportfamily@gmail.com 2



A filmezés a szenvedélye – már több, mint 30 éve 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A videókészítés iránti érdeklı dését az indította el, 
hogy világ életében szerette a mozit. A ’80-as évek-
ben a videózás technikája egyre inkább elérhetı vé 
vált, és akkor döntötte el, hogy megpróbálkozik ı  is 
a filmkészítéssel. Az elsı  lépések rögtön sikert hoz-
tak, mert 1990-ban megnyert egy pályázatot, amire 
a családja titokban küldte be egyik filmjét. A nézı kö-
zönség meg is tekinthette ezt az alkotást a vetítés 
kezdı  blokkjában.  
Az elsı  siker lendületet adott új szenvedélyének, és 
elvégzett egy videós tanfolyamot. Az itt megszerzett 
ismereteket alkalmazva egyre több mőfajban kipró-
bálta magát. A kisjátékfilmek, portréfilmek mellett 
olyan lírai mőfajokban is alkot, mint a filmetőd vagy 
a versfilm. Ezekbı l is láthatott a közönség néhányat 
a vetítésen.  
Filmjei már országos ismertséget is szereztek, mert 
több pályázaton, filmfesztiválon is részt vett, és ran-
gos díjakat is nyert a szakavatott zsőritól. A külön-
bözı  országos versenyekrı l 1990. és 2020. között 

három elsı , két harmadik helyezéssel és két külön-
díjjal tért haza, valamint 3 esetben döntı s oklevelet 
kapott. Ezek értékét különösen emeli az a tény, hogy 
a munkálatok zömét egy személyben végzi: ı  a for-
gatókönyv író, a producer, a rendezı , a vágó – nem 
áll mögötte népes technikai stáb. Fórizs Ildikó kérdé-
sére elmondta, hogy az igen nagy nehézséget jelent, 
hogy behatároltak a lehetı ségei. Azzal az anyagi és 
technikai készlettel gazdálkodik, ami van – és ez elég 
szőkös. Nem dolgozik profi színészekkel, a szereplı i, 
segítı i minden esetben az ismerı sei közül kerülnek 
ki. Köszönetét fejezte ki állandó segítı inek, Keresztúri 
Máriának, Kerékgyártó Kálmánnak és a zenék szer-
zı jének, összeállítójának, Koroknai Jánosnak. 
Az országos ismertség mellett mindig szívügye ma-
radt Józsa. Igazi lokálpatriótaként már 30 éve doku-
mentálja a település életét. Több száz órányi videó-
felvételt ı riz a településrı l, a jeles eseményekrı l, 
építkezésekrı l, régészeti feltárásokról. A győjtemény 
folyamatosan bı vül, jelenleg Józsai képeslapok cím-
mel a település különleges, tehetséges, kiváló sze- 

mélyiségeirı l készít portrésorozatot, és nemrég ké-
szült el a Lévai Béláról szóló emlékportré is.  

A több, mint két órás filmvetítés páratlan élményt 
nyújtott a nézı közönségnek: ismerı s arcokat, isme-
rı s helyeket láttunk a filmvásznon, vizuális élményt, 
érzelmi feltöltı dést kaptunk az alkotótól, aki életének 
felét a filmkészítésre áldozta. Valamennyiünk nevé-
ben köszönjük Varga Józsinak, és ezúton is kívá-
nunk boldog születésnapot, és sikeres, boldog alko-
tómunkát még nagyon sokáig! 
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Gönczys hírek 
Nyolcadszor is Pénz 7 
2022. március 7 11 e között zajlott a nemzetközi 
PÉNZ 7 program, a tematikus pénzügyi és vállalko 
zói témahét. 
A programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosab 
ban kezeljék pénzügyeiket, alapos, a hétköznapi élet 
ben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazda 
ság, a vállalkozások, a pénzvilág mőködésérı l. 
Iskolánk tanulói kiemelt helyzetben vannak, hiszen 
nem csak ilyenkor foglalkoznak pénzügyekkel, ha 
nem a hetedik évfolyamon egy tanéven át vannak 
küldetéseik a pénz világában. 
Önkéntesek is részt vettek velünk a programban. 
Március 7 én a Magyar Közgazdasági Társaság 
képviseletében a Nyíregyházi Egyetem docense tar 
tott foglalkozást a 7.b osztálynak pénzügyi tervezés, 
megtakarítások témában. 
A 7.a sok ezen a héten a pénz kialakulását, történe-
tét követték nyomon.  
Március 9 én a 7.a   és b osztály online órán vett 
részt, ahol egy kiemelkedı en sikeres budapesti vál 
lalkozó mutatta be egy kisvállalkozás indításának 
körülményeit. A jó hangulatú, interaktív foglalkozá-
son az ajándékok is gazdára találtak, amelyeket a 
cégvezetı  elı zetesen postán juttatott el iskolánkba. 
Lelkes résztvevı i voltak a programnak a 3 4. évfo 
lyam tanulói is, akik szintén a Pénziránytő Alapítvány 
ajánlásával mélyültek el a pénzügyekben. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pénz7 program után 
a tanév további részében folytatódhat a mőködı  vál 
lalkozások megtekintése is. Elsı ként a Krones Hun 
gary Kft nél teszünk látogatást a 7.a és b osztállyal. A 
programot és az utazás költségeit a Hajdú Bihar Me 
gyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatja. 
A tanév végére pedig megalakulnak és termelésbe 
kezdenek majd a Gönczys diákvállalkozások is. A 
DÖNK napon kínálják termékeiket a diákvásáron. 

Tavaszi természettudomány 
Iskolánk sokszínő természettudományos programjá 
ban idén is helyet kapott egy sokéves szakmai együtt 
mőködés a TÁG TUDOR LABOR program keretében. 
A Tóth Árpád Gimnázium jól felszerelt Öveges labo 
ratóriumában, illetve helyben zajló kísérletekkel mé 
lyedünk el egy egy témában. A hetedikesekkel hét 
alkalommal vizsgálódunk az éltetı  C vitamin, a klo 
rofill, az izmok, csontok, az emésztı  szervrendszer 
világában. Az 5.b sek is kis tudósok lettek: Míg mo 
zog, addig él témában kutattak. 

(Burger Angéla Erzsébet) 

A víz világnapja a Happy-héten 
2022. március 21 én tartottuk a víz világnapja tiszte 
letére meghirdetett rajzpályázatokra érkezı  pálya 
mővekbı l készült kiállítást. A kiállított alkotások a 
Kányádi Sándor Ének a forrásról címő verséhez ké 
szített illusztációk illetve a „Láthatóvá tenni a látha 
tatlant!” pályázatra érkezett mővek voltak. A két pá 
lyázatra közel 40 alkotás érkezett. Ezen a napon a 
3.a osztály a Józsai Közösségi Házban a „Vizek és 
vízpartok élı világa” kiállítás megnyitója alkalmából 
tartott elı adáson és tárlatvezetésen vett részt, ahol 
kézmőves foglalkozáson békás könyvjelzı t is készí 
tettek. 
Március 22 én, a víz világnapján közös énekléssel 
kezdtük a napot az aulában. Két népdalunkat, a Ta 
vaszi szél vizet áraszt és a Hej, Dunáról fúj a szél 
címőt énekeltük el közel 280 gyerekkel együtt. A 
gyerekek ezen a napon kék felsı t viseltek, ami na 
gyon jól mutatott az éneklés után az udvaron megje 
lenített hatalmas vízcseppben. 
A nap során az aulában az 5.b osztály által elkészí 
tett vízadagoló automata üzemelt. Ha a feltett kér 
désre jól válaszoltak, akkor jutalmul egy vízcsepp 
matricát kaptak a gyerekek. 
A 2.a osztály tanulói Zelk Zoltán: Párácska címő me-
séjében a robotméhecskéikkel eljuttatták a kis felhı t 
az erdı , mezı , búzatábla felé. A vízhasználattal 
kapcsolatban rejtvényeket oldottak meg, videót néz 
tek, illetve igyekeztek vizet inni. 
A hét során az osztályok osztályfı nöki órán az ivó 
vízfogyasztás fontosságára és egészséges voltára 
hívták fel a figyelmet a www.merokanal.hu oldalon 
található oktatási segédanyagok felhasználásával. A 
prezentáció megtekintése, megbeszélése után töl 
töttek ki totót, keresztrejtvényt angolul és magyarul, 
bingóztak, activityztek és filmet néztek az osztályok. 
Március 24 én, csütörtök délután a felsı  tagozat ré-
szére „Vizes kísérletek” címmel szerveztünk progra 
mot. Az osztályok 3 fı s csapatai 3 vizes kísérletet 
végeztek el. İ k maguk állították össze a kísérlete 
ket, figyelték meg a jelenségeket, és írták le a ta-
pasztalataikat. A legnagyobb sikere a Cartesius bú 
várnak volt. 
Tanítási órákon is foglalkoztunk a vízzel. A 7.a osz 
tály biológiaórán a vízben oldódó vitaminokról, töb-
bek között az éltetı  C vitaminról tanult, illetve végez 
tek el természettudományos kísérleteket. 
Angolórákon angol nyelvő totót töltöttek ki, a vízfo 
gyasztás népszerősítését szolgáló szövegértési fel 
adatot oldottak meg minden évfolyamon a gyerekek. 

Az 5. a osztály 26 fı vel és a 7. b osztály 17 fı vel vett 
részt a „Szerezd meg a vizet!” – akadálypályán. 5 6 
fı s csapatokban kellett kb. 3 méter magasról 6 db 
1,5 literes Szentkirályi ásványvizet lehozni, és át 
kelve a mocsáron (zsámolyokon), a folyó fölött (kék 
tornaszı nyegek) egy hídon (gerendán) kellett átha 
ladniuk, 6 palack vizet a szigetre (magasugró szi 
vacs) eljuttatni. A hetedikesek gimnasztikai gyakor 
latokat is végeztek 0,5 literes szentkirályis vizes pa 
lackokkal. A pályázatot az Egészségfejlesztı  Minı  
ségi Testnevelésért Magyarországon Egyesület 
(EMTME) és a Szentkirályi Kft írta ki. 
(Fazekas Sándorné ökológiai munkaközösség-vezetı) 

Április elseje – bolondok napja 
Hosszú idı  után elı ször volt lehetı ségünk megtar 
tani iskolánkba a bolondok napját. 
A 7. és 8. évfolyam tréfás prankeket sütött el.  
A nyolcadikosok „Tedd le a táskát” napja nagyon 
jól sikerült, hiszen mindenki legnagyobb meglepe 
tésére bı röndökkel, kosárral, cseréppel, szerszá 
mosládával, hőtı táskával, süteményes tálcával, 
banyatankkal és festékes vödörrel érkeztek meg 
iskolánkba.  
A 7.b bevezetett minket a Bepanten krém csodáiba 
és új felhasználási módjaiba.  
Az alsóbb évfolyamok között volt, akik némasági 
fogadalmat tettek, voltak, akik padsorcserét vetet 
ték be. 

A testnevelés órákon a sor és helycsere mellett a 
gyakorlatok fordított végrehajtása volt az áprilisi 
tréfa. A terem és tanárcsere már általánosnak 
mondható volt.  
Ezt nem valósíthattuk volna meg tanáraink megér 
tése és hozzájárulása nélkül, ezt köszönjük. 
Lezárásképpen itt van egy kép a 8. évfolyam krea 
tivitásáról és precizitásáról. 

(Berki Bence, 8. évfolyam) 
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Húsvétváró díszbe öltözött a józsai játszótér 
Az idén élő tojásfát díszíthettünk, tavaszi dalokkal, 
táncbemutatóval ünnepelhettük a természet ébre-
dését és a virágvasárnapot április 10-én délelőtt.  
Ezt a napot Jézus Jeruzsálembe való bevonulásá-
nak ünnepeként tartják számon a keresztény világ-
ban, amikor az ünneplő tömeg pálmaágakkal, vi-
rágszőnyeggel köszöntötte a szeretet hírvivőjét. 
Ám ebbe az ünnepnapba sok kereszténység előtti, 
„pogány” tavaszváró szokás is beépült, ami fenn-
maradt a hagyományban. Ilyenkor jön el a tojásfes-
tés ideje, ami – mint termékenységi szimbólum – a 
természet feltámadását, megújulását jelképezi.  
A böjti időszakban, a nagyhét előtt ez az utolsó 
olyan jeles nap, amit a hagyományos közösségek-
ben is megünnepeltek. Ilyenkor a vigadozás már 
tilos volt, viszont a lányok karikázó tánca és a zöld-
ágjárás gyakori virágvasárnapi szokás volt a régi 
időkben. Ezt a kulturális örökséget elevenítették fel 
néhány éve a közösségi házban, ami azóta már 
hagyománnyá vált Józsán.  
Az idei virágvasárnapi tojásfa állítás egy kissé el-
tért az eddigiektől, mert nem a piactéren díszítették 
fel, hanem a játszótéren álló fákra és bokrokra ke-
rültek a tojásdíszek. Ezzel közelebb vitték ezt a 
húsvétváró szokást a gyerekekhez, és a természe-
tet is védik vele, mert nem kellett ezért egy élő fát 
kivágni. A kicsik az egyik bokor mélyén megtalál-
hatják a nyuszi házát is, és megkereshetik az ágak 
közé bújt nyuszi és kiscsibe figurákat. Akinek 
kedve van, tovább folytathatja a játszótér ünnepi 
ruhába öltöztetését a maga készítette húsvéti dí-
szekkel. 
A virágvasárnapi délelőttre érkezőket a szervezők 
mézeskaláccsal és forró teával várták. A játszóté-
ren összegyűlt közönség megtekinthette a Debre-
ceni Népi együttes leány csoportjának táncbemu-
tatóját és a MEA Alapfokú Művészeti Iskola Ma-
gyari Ágnes vezette citera együttesének műsorát.  
A virágvasárnapi családi rendezvény a közösségi 
ház épületében kézműves foglalkozással zárult. 
Az érdeklődők tojást festhettek, és nyuszit, tojás-
tartót, húsvéti díszeket hajtogathattak a debreceni 
origami kör vezetésével. 
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