
Magyarországon ez a második – de még első is lehet

Egy új, de világszerte egyre népszerűbb

sportág meghonosításán munkálkodik egy

nemrég Józsára költözött házaspár, a Milne

család. A nálunk még kevéssé ismert csapat-

sportról, a sétafociról tartottak tájékoztatót és

edzésbemutatót az érdeklődőknek.

Céljuk, hogy lehetőséget adjanak az idősebb

korosztály számára az aktív sportolásra a

sétafocival, egy jó baráti közösség alakuljon a

csapattagokból, és idővel térségünk egy

önálló sétafoci szakosztállyal büszkélkedjen.

Terveik megvalósítása és a feltételek bizto-

sítása a Józsai SZTSEkeretein belül történnek.

A sétafoci ötlete 2011-ben indult az angliai
Chesterfieldből. Az első csapatot 50 éven felüli
férfiakból állították össze a lakosság köreiben
egyre gyakrabban megjelenő elmagányosodás és
depresszió leküzdésére. 2014-ben egy tévérek-
lám hatására az egész ország megismerte ezt a
sportot, 2015-től a Nemzeti Futball Kupa részévé
vált, és a 2017-es BLdöntő nyitóprogramján is sze-
repelt felvezető programként. 2018-ban megala-
kult a FIWFA, amely a sportág nemzetközi népsze-
rűsítését hivatott segíteni.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Befejeződött az útépítés Csapszék és a Vashámor utcán

Karate
hírek
(Részletek a 7. oldalon.)

Józsa fejlődik, ami az infrastrukturális beruházások formájában is megmutatkozik.Az utóbbi esztendőkben több olyan
utca is szilárd burkolatot kapott, amelyek eddig ennek hiányában esős időszakokban nehezen voltak járhatók.
Debrecen Város Önkormányzata arra törekszik, hogy az életminőség javítását szolgáló fejlesztések minden város-
részben megjelenjenek, így szolgálva a kertségek lakóinak érdekeit. Ennek jegyében az egyes körzetek képviselői jól
átgondolt, az emberek igényeit a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg,
melyeket a város anyagi lehetőségeinek függvényében, valamint a szükséges műszaki és jogi feltételek teljesülése
esetén igyekszik ütemezetten teljesíteni. Ez is mutatja, hogy Debrecen gondoskodó város, ahol egyre jobb tanulni,
munkát vállalni, otthont teremteni, családot alapítani, ahol jó élni – fogalmazta meg Balázs Ákos, Józsa önkormányzati
képviselője.
A Józsán zajló fejlesztések körében a Vashámor utcán 2022 márciusában kezdődtek meg az útépítéssel összefüggő
munkálatok. Az utca 216 méter hosszúságban, 4,25 méter szélességben kapott aszfaltburkolatot, két oldalán 1,25,
illetve 1,5 méter széles padkával. A beruházás keretében a teljes építési szakaszon megoldották a csapadékvíz-
elvezetést is. A munka kivitelezője a nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyertes Vajda Mélyépítő Kft. volt. A beru-
házás költsége bruttó 27.274.200 Ft, melyet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata teljes mértékben saját
forrásból finanszírozott.Az útépítés befejeződött, a munkaterület átadás-átvételi eljárása 2022. június 24-én kezdődött.
A Csapszék utcán szintén a Vajda Mélyépítő Kft. kivitelezésében és szintén márciusban indult a munka. Ez az utca
218 méter hosszúságban, 5,0 méter szélességben kapott aszfaltburkolatot, mindkét oldalán 1,0-1,0 méter széles
útpadkával.Aberuházás részeként 275 méter hosszúságban zárt csapadékvíz-elvezető csatorna is kiépült, már csak
a rendszerhez tartozó tározó telepítése van hátra. A beruházás költsége bruttó 34.950.400 Ft, melyet szintén Debre-
cen Megyei Jogú Város Önkormányzata teljes mértékben saját forrásból finanszírozott.
Szerkesztőség: A Csapszék utca esetében az aszfaltozást megelőzően a polgármesteri hivatal munkatársai, az
érintett lakók, Illés László a részönkormányzat tagja és Balázs Ákos önkormányzati képviselő közösen dolgozott
heteket azon, hogy egyáltalán lehessen utat építeni mivel az út nyomvonalába eső területek annak idején amikor a
telkek kialakultak nem lettek elrendezve. Volt olyan az út nyomvonalába eső megosztott telekrész, ami nem is az
útépítésben érintett tulajdonában volt és végrehajtás alatt állt. Jellemző probléma az város szerte, ahol szilárd
burkolatú utat kellene építeni, hogy bár látszólag kialakult egy utca nyomvonala még sok helyen a kerítés sem esik
bele, de a nyomvonalba eső telekrész nem lett átadva közterület számára az önkormányzat részére. Sok helyen ezért
még kártérítést is kérnek hiába növekedik ezzel a telek értéke. Azonban a kisajátítás időbe telik így az hátráltatja a
többi ingatlantulajdonost és a várost. Szerencsére ez itt nem fordult elő.

Szeretne komposztálni?
Így vágjon bele! (2. oldal)



Szeretne komposztálni? Így vágjon bele! 
 

 
 
Cikksorozatunk legújabb részében a leggyakoribb komposztálótípusokat fog-
juk bemutatni, azok elınyeit és hátrányait. Jelen cikkben 2 alap kerti kom-
posztáló típus kerül bemutatásra: 
Komposzthalom: 
Komposzthalomnak nevezzük a komposztálásnak azt a módját, amikor nem 
építünk keretet, nem határoljuk le a komposztálót. Az anyagokat egymásra hal-
mozzuk és így forgatjuk a szabadon álló komposztunkat. 
 

A megoldás elınyei:  
+ Olcsó 
+ Könnyebb a komposztot átforgatni 
+ Könnyen helyet talál magának a keleti sün 
 

A megoldás hátrányai: 
- Nehezebb az idıjárástól védeni 
- Nem csak a keleti sün találhat helyet magának benne, hanem egyéb nem 

kívánatos rágcsálók is 
- Lassabb komposztálódás 
 

Tippek: 
Komposzthalom létrehozásakor figyeljünk a telekhatártól való távolság megha-
gyására. 
Kialakításakor ássunk le 10-20 cm-t a tervezett terület alatt a talajba, hogy az 

ott jelen levı mikroorganizmusok utat találjanak a komposztba, hamarabb elin-
dítva ezt a nekünk oly kedves folyamatot. 
 

Komposztkeret: 
A komposztkeret a komposzthalom egy olyan verziója, melyet körbekerítünk. 
A keret készülhet a farönköktıl kezdve raklapokon át akár gyalult fadeszkákból 
is. A keretnek elsısorban esztétikai funkciója van. 
Kialakítható talpazat nélkül is, valamint geotextíliával bélelve is. 
 

A megoldás elınyei:  
+ Esztétikus 
+ Hulladékfa felhasználásakor olcsó 
+ Nagyobb ellenállóság az idıjárással szemben, letakarni is egyszerőbb 
 

A megoldás hátrányai: 
- Körülményesebb átforgatás 
- Költségesebb indulás 
 

Tippek: 
Lassíthatjuk a keret korhadását, ha azt bekenjük lenolaj kencével, vagy sima 
étolajjal. A hosszú idı múlva mégis korhadásnak induló keret léceit kifordíthat-
juk, vagy az alsókat felülre áthelyezhetjük, így hosszabbítva meg a lécek élet-
tartamát. 
 

A keretet semmiképp ne fessük le! 
 

Az ökomenedzser iroda címe: Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal Zöldterü-
leti Osztály, 4025 Debrecen, Barna utca 23. 90. sz. iroda  
Ökomenedzser: Fülöp Ferenc Krisztián, Nagy Katalin 
E-mail: hungairy@ph.debrecen.hu 
Telefon: 06 52 511-583 
 
A HungAIRy LIFE integrált projekt 2019-ben indult 10 településen, köztük Deb-
recenben, amelynek fókuszában az egyik legjelentısebb környezetvédelmi 
probléma megoldása; a levegıminıség javítása áll. Ezt többek között emisz-
sziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató tevé-
kenységgel és egy országos szakértıi, tanácsadói hálózat felállításával való-
sítják meg a projektben részt vevı partnerek. Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ezen célok mentén olyan zöld felületeket alakít ki, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább legyen a levegı. 

 
 

Kalotaszegi barangolás – másodszor 
 
A június 4-i táncház után 22-én kiállítással, elı-
adással, filmvetítéssel folytatódott a Kalota-
szeggel való ismerkedés a közösségi házban.  
 
A Kárpát-medence, és talán egész Európa „leghí-
mesebb vidékének” is nevezik Kalotaszeget. Dr. 
Varga Sándor néprajzkutató, a Szegedi Tudomány-
egyetem adjunktusa vetítéses elıadás keretében 
mutatta be a térség földrajzi elhelyezkedését, adott-
ságait, táncait, viseleteit. Megtudhattuk, hogy a kalo-
taszegi térség nemcsak magát a várost jelenti, ha-
nem egy egész tájegység, apró falvak sokasága, 
amely kisebb tájegységekre tagolódik. Rámutatott 
Alszeg, Felszeg és a Nádasmente tánchagyomá-
nyainak azonosságaira és különbségeire. Képek, vi-

deófelvételek segítségével szemléltette, hogy tán-
cukban is a leghímesebbek ezek a vidékek: a tánc-
lépések hihetetlen változatosságot mutatnak – 
ugyanúgy, mint a hímzéseik, nıi viseletük, haszná-
lati tárgyaik – és ezek még ma is fejlıdnek, változ-
nak, újabb motívumokkal gazdagodnak. A régi és 
újabb győjtések során készített filmfelvételekkel a 
kalotaszegi tánc történeti fejlıdését is szemléltette. 
Venter Tibor Flóra leányával élıben is bemutatta a 
kalotaszegi táncot és viseletet. 
A program második részében a fotós szemével is-
merkedhettünk meg a vidékkel. Oláh Tibor fotómő-
vész már a ’70-es évek óta dokumentálja a határon 
túli területek mindennapi életét, ünnepeit, épített 
örökségét, földrajzi szépségeit. A néhány éve bemu-

tatatott, Széken készült képek után most a kalota-
szegi vidéket barangolhatjuk be fényképei segítség-
ével. A fotók meggyızıen igazolják, hogy miért is 
nevezik ezt a tájegységet a leghímesebb vidéknek.  
A kiállítás megnyitóján a fotómővész minden képhez 
főzött egy érdekes történetet, és sok ismerettel gaz-
dagodhattunk az ott élı népesség szokásairól, min-
dennapjairól, a ma is élı hagyományról. Aki sze-
retne megismerkedni Kalotaszeg szépségeivel, jú-
lius 16-ig megtekintheti a fotókiállítást a DEMKI Jó-
zsai Közösségi Házban nyitvatartási idıben. A fo-
tók láttán bizonyára sokan felveszik a kalotaszegi 
térséget a bakancslistás helyek közé, ahova érde-
mes egyszer ellátogatni, élıben is megismerkedni 
ezzel a hímes vidékkel. 
 

          
 



 

 

         

 

           



 

           

 

 



Gönczys hírek 
 
Hajdú-Bihar megye legaktívabb iskolája 
lett a Gönczy! 
A Fenntarthatósági témahét egyik pályázatát a „Leg-
aktívabb iskola” cím elnyerésére írták ki a témahét 
szervezıi. A pályázati kiírásnak megfelelıen elké-
szítettük a beszámolónkat a Fenntarthatósági téma-
hét programjairól. Beszámoltunk az iskolai progra-
mokról: az iskolakerti napról, az év élılénye projekt-
rıl, a „víz nyomában” történı üzemlátogatásainkról, 
a józsai Natura 2000-es terület megismerésérıl és a 
szelektív hulladékgyőjtésrıl. Azután összegyőjtöt-
tük, hogy az osztályok a tanítási órákon és a tanórán 
kívüli foglalkozásokon milyen tevékenységeket vé-
geztek a témához kapcsolódóan. Mely kisfilmeket, 
online elıadásokat nézték meg a témahét honlapján 
elérhetı kínálatból. A programjaink, amelyeket meg-
valósítottunk a témahéten 3 oldalt tettek ki. A képe-
ket, amelyeket készítettünk a programok során, QR 
kódok segítségével tettük elérhetıvé. Végül is a bí-
ráló bizottság elolvasva pályázatunkat Hajdú-Bihar 
megyében a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolát 
találta a legaktívabbnak. Köszönöm minden részt-
vevı szorgos munkáját, a szülık támogatását a 
programok megvalósítása során. 
 

Újabb sikerek a Méh-Ész Logikai 
Versenyen 
Iskolánk tanulói közül ebben a tanévben 11-en kap-
csolódtak be az online Országos Méh-Ész Logikai 
Versenybe. 
A gyerekeknek a Bee-bot padlórobot mőködését is-
merve, egy mesés kerettörténetbe ágyazva 5 fordu-
lón keresztül kellet különbözı feladatokat megoldani 
és akadályokkal nehezített pályán a méhecskéket 
célba juttatni. 
A játékos próbatételeket és kihívásokat versenyzı-
ink nagy örömmel, sikeresen teljesítették, miközben 
sokat fejlıdött kreativitásuk és problémamegoldó 
gondolkodásuk is. 
Országos 1. helyezést ért el: 
Birki Jázmin (2.a), Dani Nóra (2.a), Dani Barnabás 
(2.a), Kerti Bálint (2.a), Szabó Bálint Richárd (2.a), 
Felkészítı tanító: Ignáth Ildikó Andrea;  
Makranczy Márton Béla (4.b), Felkészítı tanító: 
Makranczyné Pete Regina. 
 

Az országos fordulóban is szép eredmény 
született 
A Kaán Károly Természet- és Környezetismereti ver-
seny országos döntıje került megrendezésre május 
20-22 között Mezıtúron. A jeles eseményt az idén 
immár harmincadik alkalommal szervezték meg. 
A megmérettetésre Homonnai Adél, iskolánk 5.b 
osztályos tanulója – és felkészítıje Guba Attila ta-
nár úr is- meghívást kapott a megyei fordulóban elért 
eredmény alapján. Az országos megmérettetésen 
már nem volt túl népes a mezıny, viszont annál erı-
sebb. Minden megye legjobbja képviseltette magát 
az eseményen és a fıváros kiválóságai. Az ötödik 
és a hatodik évfolyam együtt versenyzett a döntı-
ben. A versenyre való felkészülés már hónapokkal 
korábban megkezdıdött. Az eredményes szereplés-
hez azonban nem volt elég a természettudomány 
órákon tanultakat ötösre tudni. A tananyagon kívül el 
kellett olvasni több cikket is a Természetbúvár ma-
gazin havonta megjelenı számaiból, amelyekben 
sok faj- és ökológiai ismeret szerepelt. Az iskolai se-
lejtezı és a megyei forduló megírása után azonban 
a munka még korántsem ért véget. A döntıbe való 
jutás még csak a kezdeti lépés volt. A három napos 
versenyen pontozásra került egy A/1-es mérető 

 

 
 

poszter, melynek témája „Szülıföldem védendı ér-
tékei”. Ezen kívül egy ötperces kiselıadás formájá-
ban bemutatásra került egy saját természetvédelmi 
témájú megfigyelés vagy kutatás. Adél a Tócó par-
ton nemrég kiirtott tájidegen erdıt és az azóta történt 
újratelepítést mutatta be egyik kedvenc madara, a 
zöld küllı szemszögébıl. A második napon a 
Szarvasi Arborétumban és a Kırösvölgyi Állatpark-
ban megszervezett terepgyakorlaton kellett helyt-
állni. A harmadik nap délelıttjén egy utolsó feladat-
sor következett, amelyben újra számot kellett adni a 
felkészülés során megatanult sok-sok ismeretrıl. 
Adél minden feladatban remekül teljesített, így jog-
gal érdemelte ki a megtisztelı nyolcadik helyet az or-
szágos fordulóban. Gratulálunk neki és felkészítı ta-
nárának a sikeres szerepléshez! 
 

Gönczys siker a VI. Debreceni 
Tehetséggondozó Diákkonferencián 
Az idei tanévben már 6. alkalommal került megren-
dezésre a Debreceni Tehetséggondozó Diákkonfe-
rencia, amelyen 7 tankerületi központ 263 tanulója 
vett részt. Az iskolai fordulót követıen a középdön-
tıben bizonyították a résztvevı diákok alapos téma-
feldolgozásukat, tudományos kutatásban való jár-
tasságukat, kivételesen eredeti jártasságukat és 
meggyızı kommunikációs készségüket. 
 

 
 

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 5.b osztá-
lyos tanulója Szıllısi László az „Így leszünk mi zöld 
sziget!” címő pályamunkájával magabiztosan jutott a 
Diákkonferencia döntıjébe, ahol a legmagasabb, 
arany minısítéssel jutalmazták elıadását. Kutató-
munkájában vizsgálta az iskolában termelıdı hulla-
dék összetételét, a tanulók iskolai környezet tisztán-
tartása és a szelektív hulladékgyőjtés iránti elkötele-
zıdését és a hulladékcsökkentés iskolai lehetısé-
geit. 
Mentortanára: Négyesiné Takács Szilvia. 
A döntı kísérırendezvényeként az intézmények te-
hetséges tanulóinak munkájából kiállítás nyílt, ame-
lyen a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolából 
Homonnai Adél (5.b) és Haszonits Lilla (7.b) osz-
tályos tanulók alkotásai kerültek kiállításra. 
Lackó sikereihez szívbıl gratulálunk és további sike-
reket kívánunk jövıbeli tudományos tevékenységé-
hez! Adélnak és Lillának köszönjük, hogy hozzájá-
rultak munkáik kiállításához! 
 

Internetes Matematikaverseny 
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MA-
TEGYE) Alapítvány a 2021/2022-es tanévben is 
meghirdette nyolcfordulós országos internetes ma- 

tematikaversenyét. A verseny célja a tanulók logikus 
gondolkodásának fejlesztése az összeállított fel-
adatsorok megoldásával és a matematikai tudásuk 
összemérése. 
A versenyen kilenc negyedikes tanítványunk vett 
részt. A döntın elért eredményeik: 
Baráth Bence (9. hely), Papp Sára (10. hely), Gor-
zsás Bence (11. hely), Buglyó Tamás (12. hely), 
Szilágyi-Lund Hanna (14. hely),  
Mihalovics János Zsigmond (18. hely), Kerekes 
Botond (27. hely), Makranczy Márton Béla (28. 
hely), Szabó Fruzsina (86. hely). 
 

 
 

Gratulálunk a Zrínyi Tehetséggondozó Program-
ban résztvevı diákjainknak és felkészítıjüknek 
Dobránszkyné Csige Boglárka tanítónak! 
 

„Gyökereim a földbe kötnek” 
– Aranybulla 800 
„Gyökereim a földbe kötnek” címmel történelmi tör-
ténelmi vetélkedıt szerveztünk a Debreceni Mőve-
lıdési Központ és Ifjúsági Ház (DEMKI) Józsai Kö-
zösségi Házával közösen 2022. június 9-én. 
E rendezvénysorozat nagy múltra tekint vissza, hi-
szen 2016-ban az 1956-os forradalom 60. évfordu-
lójáról emlékeztünk meg, 2017-ben az I. világhá-
ború eseményeinek feldolgozása volt a cél.   
A pandémia sajnos megszakította a sorozatot az 
elmúlt években. Az idén ünnepeljük Magyarország 
történeti alkotmányának, az Aranybulla születésé-
nek a 800. évfordulóját, melynek a tiszteletére 
szerveztük a vetélkedıt, amit hosszú elıkészítı 
munka, szervezési feladatok elıztek meg. Célunk 
volt történelmi érdeklıdés felkeltése, a tanulók 
nemzeti szemléletformálása, nemzeti identitásunk 
erısítése, meglévı ismeretek bıvítése, képessé-
gek kibontakozásának segítése. Örömünkre szol-
gált, hogy a város több intézményébıl érkeztek 
csapatok. A zsőri elnöke Dr. Molnár-Tamus Vik-
tória, a Debreceni Református Hittudományi Egye-
tem Pedagógia és Pszichológia Tanszék docense 
volt, Mandula Mónika a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár Józsai fiókjának vezetıjével közösen ér-
tékelték a gyerekek munkáját. 
Elızetes feladat volt az Árpád-ház egyik uralkodó-
járól vagy szentjérıl egy ppt készítése, melyet a 
rendezvénynek helyszínt biztosító Józsai Közös-
ségi Házban be is mutattak. A kollégák és a diákok 
visszajelzése alapján a feladatok változatosak és 
érdekesek voltak. Szerepelt köztük puzzle, Árpád-
ház családfájának a bemutatása, szent korona ma-
kettjének az elkészítése, történelmi totó. Legönfe-
ledtebbek a gyerekek az Árpád-házat bemutató ac-
tivity feladatainak a megoldása közben voltak. 
A nemes versengés szép eredménnyel zárult. 
I. helyezett lett a Gönczy Pál utca fiúk nevő csapat 
(Gonda Zente, Szathmári Tamás, Kulcsár Áron, 
6.a), felkészítı tanáruk Budáné Hajdú Ágnes, IV. 
helyen végztek a Korona ırzıi (Szabó Nóra, Lackó 
Linda, Jurácsik Mira, Antal Emma, 6.b), ıket Ma-
kai Judit tanárnı készítette fel. Gratulálunk nekik! 

(Gárdonyi Sándor) 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Karate hírek 
 
Kilenc arannyal tértek haza a debreceni karatésok 
a Nagykállói Karate Kupáról  
Három ország, 195 versenyzıvel, 24 egyesületbıl képviseltette magát a nagy-
kállói karate versenyen, melyen a Debreceni Egyetem Atlétikai Klub 20 után-
pótlás shotokan karate versenyzıt indított. A debreceni és józsai karatékák 
több versenyszámban is elindultak: egyéni formagyakorlat (kata), csapat for-
magyakorlat, egyéni küzdelem (kumite), szivacs kocka küzdelem, csapat küz-
delem, alapiskola (kihon). Sportolóink összesen 9 db aranyérmet, 9 db ezüst-
érmet, 7 db bronzérmet, és öt darab negyedik helyezést értek el. 
 

Egyéni eredmények: 
İri Panna Krisztina (kata 2., kumite 1.), İri József Béla (kata 1., kumite 3.), 
Bacskai Balázs (kihon 7., szivacs kumite 3.), Zsigó Benjámin (kihon 6., szi-
vacs kumite 5., kata felnevezés 6.), Dorner Gergı (kata 9., kumite 2.), Bodó 
Miklós (kata 6.), Sisz Norbert (kata 3., kumite 1.), Balogh Levente (kata 2., 
kumite 3.), Páll Bence (kata 8.), Páll Balázs (kihon 8., szivacs kumite 8.), Marsi 
Máté (kata 4.), Marsi Erik (kata 4., kumite 5.), Berényi Simon (kata 5., kumite 
5.), Dávid Dominik (kata 4., kumite 1.), Csabai Tamás (kata 3., kumite 5.), 
Hegyes József (kata 2., kumite 2.), Peltekián Kristóf (kihon 1., szivacs kumite 
2.), Gulyás Réka (kihon 2., szivacs kumite 1., kata felnevezés 2.), Erdei Do-
rottya (kata 4.), Gyökös Szabolcs (kihon 5., szivacs kumite 1.). 
 

Csapat eredmények: 
Csapat Kata: DEAC 1.: Bodó M., Hegyes J., Marsi M. (3.); DEAC 2.: Balogh 
L., Marsi M., Marsi E. (2.); DEAC 3.: İri J. B., İri P. K., Sisz N.: 1.; DEAC 4.: 
Páll B., Erdei D., Dorner G. (4.); DEAC 5.: Berényi S., Dávid D., Csabai T. 
(3.). 
Csapat Kumite: DEAC 6.: Sisz N., Hegyes J., Gál T. (1.). 
 

Felkészítık: İri Krisztián (3. dan, vezetı edzı), Jámbor István (1. dan, edzı), 
Jámborné Molnár Éva (1. dan, edzı), Gyıri István (1. dan, edzı), Mátyus 
Panna (erınléti edzı), İriné Iván Krisztina (táplálék-kiegészítési tanácsadó), 
Aszalós László (masszır). 
 
Hét Kupát hozott a debreceni karatésok Szatmárnémetibıl 
Szatmárnémetiben 2022. június 5-én negyedik alkalommal megrendezték meg 
a Yakuza Kids Karate Kupát. A WKF versenyrendszerő karate verseny a régió 
klubjai találkoztak. Szatmárnémeti mellett jelen volt többek között Nagyvárad, 
Debrecen és több más Partiumi karate egyesület is. A DEAC tizenhárom ver-
senyzıvel indult a kupán. Az egyetem gyermek versenyzıi az olimpián is alkal-
mazott WKF kumite (küzdelem) számban mérették meg magukat, míg három 
haladó versenyzınk İri Panna Krisztina, İri József Béla és Sisz Norbert pedig 
kata (formagyakorlat) számban is elindult. 
 

A debreceni eredmények a következık:  
İri Panna Krisztina (kata 1., kumite 2.), İri József Béla (kata 2., kumite 3.), 
Sisz Norbert (kata 1., kumite 2.), Bacskai Balázs (kumite 3.), Marsi Erik (ku-
mite 1.), Marsi Máté (kumite 1.), Szıllısy Dávid (kumite 3.), Németi Simon 
(kumite 1.), Balogh Levente (kumite 1.), Gyökös Szabolcs (kumite 1.), Bug-
lyó Ádám (kumite 3.), Navratil Katalin (kumite 2.), Zsigó Benjamin (kumite 
3.), Edzı: Sensei İri Krisztián (3. dan). 
 

A DEAC Karate szakmai vezetése további együttmőködésrıl állapodott meg a 
Szatmárnémeti Ya- 
kuza Sportklubbal. A verseny csodálatos kifejezése volt a Nemzeti Összetarto-
zásnak, a szakmai, baráti kapcsolatok erısítése mellett. 
 
Karateszakosztályunkat folyamatosan bıvítjük! 
Várjuk a gyerekek jelentkezését 4 éves kortól a Józsa Grund Sportparkban és 
a DEAC DESOK Sportcsarnokban. Tehetséggondozás, gyermek és ifi verse-
nyeztetési lehetıség. Infó: 06-30-581-9845, İri Krisztián, vezetı edzı. 
 

               

 
 

 
 

 
 



Magyarországon ez a második – de még első is lehet 
 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
Hogy minek köszönheti a sétafoci ezt a gyors si-
kert? Elsısorban annak, hogy a 45 év feletti kor-
osztályt célozza meg, akik még szeretnének spor-
tolni, de fizikai állapotuk már nem engedi meg a fo-
kozott igénybevételt. Másodsorban annak, hogy a 
szabályrendszere kifejezetten egészségkímélı, szá-
mos betegség megelızésében is segít. Tilos a fu-
tás, a lerántás, ütközés, becsúszó szerelés, min-
denféle testi kontaktus az ellenfelek között. A labda 
nem szállhat vállmagasságnál magasabbra, tilos a 
fejelés, ezzel szinte nullára csökkenthetı a fizikai 
sérülés veszélye. Szabálytalanság esetén a bíró 
leállítja a játékot, és az sípszóra indulhat újra. Sza-
badrúgás akkor végezhetı el, ha a védık távol-
sága a labdától legalább 3 méter. Így az egész já-
ték lassabb, mint a hagyományos foci, viszont épp 
annyira izgalmas és szórakoztató. A játékidı mind-
össze 20 perc, nem tagolódik félidıkre.  
A józsai sétafoci klub – a Józsa Kickers – megala- 
kításával a szervezık célja elsı körben a sportág  
 

 
 

megismertetése, népszerősítése. A 45 év feletti, 
sportolni vágyó férfiak és 40 év feletti nık jelentke-
zését várják, felsı korhatár nélkül, a heti 1 alkalom-
mal tartandó edzésekre a felsıjózsai mőfüves pá-
lyára. Az edzések idıpontja a résztvevık igényeit 
figyelembe véve kerül kialakításra. A tréner Paul 
Milne, aki maga is jelentıs focis múlttal rendelkezik 
16 éves kora óta. İ a foci nagy szerelmese, és mer 
nagyot álmodni! 
Magyarországon Józsán alakult meg második sé-
tafoci csapat, az elsı az FTC-nél, akik idén tavasz-
szal már az elsı hazai tornát is megrendezték  
 

ahová a Józsa Kickers is meghívást kapott. És nem 
is akárhogyan szerepelt! Három meccsbıl mind-
hármat megnyerve 9 pontal tértek haza. Az ország 
második sétafoci klubja egy jövıbeni nemzeti baj-
nokságon jó eséllyel tehát akár elsı is lehet! 
További információ és jelentkezési lap kérhetı 
Milne Henriettától a 06-30-712-2019-es telefon-
számon, illetve a Józsai SZTSE-tıl. A legfrisseb hí-
rek a Józsa Kickers Facebook oldalán követhe-
tıek, illetve ide küldhetnek üzenetet is, ha kérdé-
sük van a sétafocival kapcsolatban:  
https://www.facebook.com/JozsaiSZTSE.Seta-
foci.JozsaKickers.2022 
 

 
 

A Józsai Szépkorúak Klubjának második negyedévi tevékenysége 
 
Az áprilisi hónap Tojásfa díszítéssel kezdıdött a 
Tócó-patak melletti játszótéren, ahol nyugdíjasaink 
is aktívan szorgoskodtak.  
Április 20-i összejövetelünkön elevenítettük fel a 
húsvéti locsolkodás, és klubunk sok asszonykáját 
locsolóversek kíséretében jól meg is locsolgattuk. 
Nem volt hiány a sok színestojásban sem, melyet 
a szépkorú „legények” szívesen fogadtak. 
Az Anyák-napi ünnepséget, megemlékezést május 
4-én tartottuk a klubban: kis köszöntı mősorunkat 
a megjelentek/asszonyok szívesen és megha-
tódva fogadták. 
Május 6-án egy kis csoporttal a kismacsi nyugdíja-
soknál vendégeskedtünk, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük a meghívást és a szíves 
vendéglátást! 
Ebéd utáni szalonnasütést szerveztünk a Grundon 
május 11-én. Jót szalonnáztunk késı délutánig, a 
kikapcsolódás kellemes élményt hozott, feledtetve 
a szürke hétköznapok nehéz terheit. 
Görbeházán is vendégeskedtünk egy kis csoport-
tal az ottani nyugdíjasok meghívására. Köszönjük 
a kedves meghívás és a szíves vendéglátást, ig-
zán jól éreztük magunkat! 
Május 25-én kihasználtuk a szép idıt, fürdızni vol-
tunk a kerekestelepi strandon, amely szintén jó ki-
kapcsolódás volt, és gyógyulásként is értékeltük. 
Szépkorúak Klubjaként 1 évesek lettünk, ezt ünne-

peltük egy kis mősoros rendezvénnyel, melyre a fi-
nom csülökpörkölt ebédet újra csak Béla bácsi 
fızte, köszönet érte. Az ebéd után pedig már ki-
kapcsolódás volt a poharazgatás közben a beszél-
getés. 
Június 4-én részt vettünk a Közösségi Ház Családi 
Juniális rendezvényén, besegítettünk a vendéglá-
tásba, felszolgálásba. 
 

*   *   * 
 

Június 10-én egynapos kirándulásra indultunk au-
tóbusszal. Ennek elsı állomása Nagyar község 
volt, ahol meglátogattuk a Luby-kastélyt, melyet a 
„Rózsakirály”, Luby Géza épített 1879-ben, meny-
asszonya érkezésére. A kiváló túravezetést köve-
tıen egy kisfilmet is megtekintettünk, amely a 
Luby-család és Petıfi Sándor jó kapcsolatáról, s a 
költı itteni tartózkodásáról adott tájékoztatást. El-
idıztünk Magyarország legnagyobb rózsakertjé-
ben, valamint a Pálmaházban: fagyiztunk, és a 
majd milliónyi csodás illatozó rózsa között pihen-
gettünk. 
A település határában meglátogattuk a Petıfi fa 
csonkját, melyet az idık során ezer vihar tépett, de 
a helybéliek nagy becsben tartják az óriás koronájú 
több száz-éves volt öreg tölgyet, melynek a kör-
nyezete rendezett pihenıhely. 
Ezek után Szatmárcsekére, a Kölcsey Kúriába ve- 
 

zetett az utunk. A korszerő tárlatvezetés bemutatta 
Kölcsey Ferenc (1790-1838) életét, aki itt él:1815-
tıl haláláig, és itt írta a magyar nemzeti imájává 
vált versét, az 1823-ban született Himnuszt. 
Innen tovább haladtunk Tiszakóródra, ahol is a Bu-
kógátat és környezetét, a Tisza és a Túr találkozá-
sát csodálhattuk meg, élvezve a friss levegıt, és 
kedves klubtagunk, Irénke néni szavalatát, aki Pe-
tıfi Sándor Tisza címő versét adta elı nekünk. 
Ezen szépséges táj adta élményeket leginkább 
csak lefesteni lehetne, mintsem leírva érzékeltetni, 
ezért ajánlom megtekintésre mindenkinek. 
A túristvándi vízimalom volt a következı állomá-
sunk, amely népi stílusban épült szerkezetével, há-
rom alulcsapós vízikerekével Európa egyetlen 
ilyen felépítéső és mérető vízimalma, a ma is mő-
ködı verziót a Mária Terézia kori 1752-es írásos 
emlékekhez kötik, bár egyes feltételezések szerint 
korábban építették. A valóban ma is mőködıké-
pes, több évszázados mestermővet látni, megcso-
dálni ugyancsak mindenkinek ajánlom.  
Nagy élményt nyújtó, igazi kikapcsolódás és feltöl-
tıdés volt ez a kirándulás, a végén érzett jólesı fá-
radtság igazán megérte. 
A szépséges látnivalókért, a jól szervezett kirándu-
lásért köszönet a klubvezetınknek, Pannikának. 

Tisztelettel a klub nevében: 
Gorzsás Antal 
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