
Alakul az első józsai bölcsi, már az acélszerkezetet építik

32. Józsai
Szüreti Nap és

19. Nyúlfesztivál
Részletek hamarosan a jozsanet.hu-n. 

A négy egységes, nyolc csoportszobás bölcsődében 96 gyermekről tudnak majd gondoskodni.
Készül a bölcsőde acélszerkezete a Gönczy Pál utcán − közölte fotós Facebook-bejegyzésében Balázs Ákos 
alpolgármester, Józsa önkormányzati képviselője.
A debreceni önkormányzat fenntartásában tizenkét tagintézményben működik bölcsődei ellátás 1164 
férőhellyel, melyek folyamatosan kihasználtak. Összességében ugyan ki tudják elégíteni az igényeket, de 
egyes városrészekben nincs bölcsőde.
Ez igaz a 14 ezer lakosú Józsára is, ahol két bölcsődét tervez felépíteni az önkormányzat. Az egyik bölcsőde 
már épül a Gönczy Pál utcán. Az új bölcsőde négy egységes, nyolc csoportszobás, 96 férőhelyes lesz lesz. 
Főzőkonyhát és irodai kiszolgáló egységet is magába foglaló, nettó 1350 négyzetméter alapterületű épületet 
húznak fel.
Az első józsai bölcsőde könnyűszerkezetes épületben kap majd helyet, így viszonylag gyorsan épülhet meg; 
decemberre el kell készülnie. (Forrás: dehir.hu − Rituper Tamás)

Józsai Néptánc Napközis
Tábor (8. oldal)

Gönczys hírek (7. oldal)

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



Szeretne komposztálni? Így vágjon bele! 

Az elızı cikkünkben bemutattuk a komposztálás folyamatát, illetve két kerti 
komposztáló típust is. A mostani cikkünkben pedig leírjuk a komposztálók 
elkészítésének és elhelyezésének legjobb módját. 
A megfelelı hely kiválasztása: 
A komposztáló elhelyezésekor, mőködtetésekor a cél, hogy a hasznos mik-
roorganizmusok megtalálják az optimális életközegüket és a komposztálás 
folyamata végbemenjen. 
Szempontok a helyszínválasztáshoz: 
Legyen a hely könnyen megközelíthetı, minden oldalról legyen hozzáfér-
hetı. Idıjárástól és napfénytıl védett helyet válasszunk. A szükséges 
eszközöknek alakítsunk ki tárolóhelyet. Legyen vízhozzáférési pont a kö-
zelben. 
Figyeljünk a telekhatártól való távolságra, hogy ne zavarja a szomszédo-
kat. Biztosítsunk megfelelı alapterületet a komposztáló számára és a zöld 
anyagok aprításához. 300 m2 kerthez legalább 2 db 400 literes komposz-
táló kell. 
A komposztáláshoz szükséges legalapvetıbb szerszámok a követke-
zık: 
+ Aprító eszköz (ágaprító, metszıolló, bozótvágó, kés, balta stb.) 
+ Villa az átforgatáshoz 
+ Lapát a kitermeléshez, vagy átforgatáshoz 
+ Rosta 
+ Locsoló eszköz 
+Türelem 

És hogyan készítsem el a komposztkeretem? 

Alapanyag: 
A komposztkerethez szükséges egyetlen alapanyag a faanyag, vagy drót-
háló. A faanyag lehet használt raklap is, valamint 4 méternyi 10 cm x 2,5 
cm-es deszka is. 
Elkészítés raklapból: 
Amennyiben raklapból készítjük el a keretünket, elegendı csupán a rakla-
pok rögzítését megoldanunk valamilyen általunk választott módon, vala-
mint a komposzt hatékonyabb bent tartása érdekében a belsı oldalt geo-
textíliával fedhetjük le. Fontos azonban, hogy a talaj felıl nyitott maradjon. 
Elkészítés deszkából: 
A deszkából készült komposztkerethez a deszkákat vágjuk 32 db 1 m-es 
darabra, melyhez 8 szál 4 m-es deszkára lesz szükségünk. 
Nút kialakítása: 
A deszkákra úgynevezett nútok kerülnek a deszkák szélétıl 5 cm-re, 2,5 x 
5 cm méretben, hogy a deszkákat egymásba tudjuk illeszteni. 4 deszkánál 
csak az egyik oldalra kerül 2 db nút (alsó és felsı elemek), a többi 28-nál 
mindkét oldalra (deszkánként 4 db). 
A nútok kialakításához szükségünk lesz mérıszalagra, ceruzára, kala-
pácsra, valamint főrészre. 

Komposztkeret készítése lépésenként: 
0. Vágjuk méretre a deszkákat (1 méteres darabokra)!
1. Jelöljük ki a vágási pontokat a deszkán a nútoláshoz! (A deszka vastag-

sága 2,5cm, a nút ennél minimálisan szélesebb legyen.)
2. A maximális pontosság érdekében fogjunk össze 2-4 db deszkát szorí-

tóval!

3. Vágjuk ki a nútokat a kívánt mélységig mind a 4 oldalon!
4. Kalapáccsal törjük ki a kis darabokat!
5. Illesszük össze a deszkákat!
Ezzel kész is vagyunk. Ezután a komposztkeret belsejét lekezeljük lenolaj 
kencével, vagy használt étolajjal. A keretet 4 db kis mérető téglára, vagy 
térburkolóra helyezzük, hogy az alsó elemek ne kezdjenek el korhadni. 

Komposzthalom elkészítése: 
Komposzthalom esetében egyszerőbb a dolgunk. Szükséges szerszámok 
egy ásó és egy kapa. 
A komposzt alapterületén a talajréteget 10 cm mélységig eltávolítjuk, a gö-
dör alját megkapáljuk, hogy a komposzt érintkezzen a talajélettel. 

A komposzthalmunk elkészült, jó komposztálást kívánunk! 

Az ökomenedzser iroda címe: Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal Zöld-
területi 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 
Debrecenben, amelynek fókuszában az egyik legjelentısebb környezetvé-
delmi probléma megoldása; a levegıminıség javítása áll. Ezt többek között 
emissziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató 
tevékenységgel és egy országos szakértıi, tanácsadói hálózat felállításá-
val valósítják 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. 
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Gönczys hírek 
Gönczys nyolcadikosok a 10 éves zánkai Er-
zsébet-táborban 
2022. augusztus 14-tıl 19-ig táborozott 24 gönczys 
diák kísérı tanáraikkal, Benedek Gyöngyi tanárnı-
vel és Gárdonyi Sándor tanár úrral, Zánkán. 
Az Erzsébet különvonattal utaztunk, így csak tábo-
rozók voltak a vonaton. Az út hosszú volt, hıség 
volt, kaptunk vizet az utazási koordinátortól. Dél-
után érkeztünk meg Zánkára, ahol a TESOk vártak 
minket az állomáson. A regisztráció után következett 
a QR-kódos szalagok felhelyezése a táborozók kar-
jára, majd a nyári 4-es, sötétzöld altáborba mentünk. 
A szobák elfoglalása után kiosztottuk a gyerekeknek 
az ajándékcsomagokat, sötétzöld póló, baseball 
sapka, törölközı, kézfertıtlenítı – mindez egy torna-
zsákban. Az Erzsébet-táboros logóval ellátott sötét-
zöld pólókat fel is vettük, majd vacsorázni mentünk. 
Ezután következett az altábori, majd a tábori nyitó-
ceremónia, ezt DISCO követte. 
Minden reggel a napot reggeli tornával kezdtük. 
A 2. napon a tábort meglátogatta Novák Katalin 
köztársasági elnök asszony. A táborozók közül 8 
gyereknek 15-én volt a születésnapja – ık részt ve-
hettek a köztársasági elnök asszony fogadásán, jó-
kívánságaikat papírra írták, amit egy idıkapszu-
lába helyeztek el, melyet elnök asszonnyal közö-
sen helyeztek a földbe, 2040-ben fogják majd ezt 
kivenni. Innen a DOTTÓ kisvonattal a partra uta-
zott ez a kis csoport. A többi táborozó a parton volt, 
ott az Erzsébet-dalt Radics Gigi és Rácz Gergı 
énekelte el. A DOTTÓ állomása mellett 3D-s rajzot 
adtak át. A parton Novák Katalin ünnepi beszédet 
mondott, majd sor került a 3000 szeletes torta ki-
osztására a gyerekeknek. Ezután sportversenyek, 
kézmőves foglalkozások voltak.  
Este a fıtéren könnyőzenei koncerten vettek részt 
a táborozók, majd éjszakai akadályverseny követ-
kezett: „Indiántollak nyomában” – a küldetés az el-
rabolt törzsfınök kiszabadítása. A feladatot siker-
rel oldották meg diákjaink. 

Másnap délelıtt srandolás, majd sárkányhajózás 
következett. Balesetvédelmi oktatás és a mentı-
mellények felvétele után szálltunk be a hajókba. 
Együtt kellet mőködni ahhoz, hogy a hajó jól men-
jen. Igazi közösségépítı sportprogram volt. Na-
gyon élvezték a gyerekek, volt, akinek a félelmét le 
kellett küzdeni, mert bizony a hajó imbolygott. Dél-
után Digitális tudatosság, Digitális kalandozások 
foglalkozásokon vettünk részt. Este a Fıvárosi 
Nagycirkusz mővészei és vendégmővészeik a cir-
kusz világába vezettek bennünket, magas színvo-
nalú elıadásuk lenyőgözı volt. 
Szerdán délelıtt a Szélkirálynı fedélzetén vitor-
lázni mentünk. Jó szelet fogott az Erzsébet-táboros 
vitorla, a hullámok nagyok voltak, így emlékezetes 
marad ez a hajózás is. Délután a strandon voltunk, 
ahonnan másodfokú viharjelzés miatt minden tá-
borozónak ki kellett jönni. Így visszamentünk a tá-
borainkba. A strandfoci bajnokságot is félbeszakí-
tották. Este a citromsárgákkal közösen tábortőz 
mellett énekeltünk, nagyon jó hangulatban. 
Csütörtökön délelıtt csapatunk a strandröplabda 
bajnokságon küzdött, a többiek strandoltak. Dél-
után folytattuk a strandolást, a viharjelzés miatti kiürí-
tést pótolandó. Délután ismét vízre szálltunk, a Szent 
Imre sétahajóval. A Tihanyi-félsziget irányába hajóz-
tunk, párhuzamosan a parttal. Este következtek a tá-
borzásó ceremóniák, elıször az altáborban, majd a fı-
téren az egész tábornak. Nagy hangulat volt, a gyere-
kek, énekeltek a TESOk a színpadon táncoltak, éne-
keltek. DISCO, majd tőzijáték zárta a napot, a hetet.  
Az utolsó nap Zánkán már csak rövid idıt töltöt-
tünk, a szobák leadása után reggeliztünk, felvettük 
az úti csomagjainkat, és elindultunk a vasútállo-
másra, majd búcsút intettünk a TESO-knak, Zán-
kának… Sok szép élménnyel gazdagodtunk. A tá-
borzárón elhangzott mondatot megjegyeztük: 
„Zánka visszavár” – ha lesz lehetıségünk, akkor 
máskor is megpályázzuk az Erzsébet-tábort, hi-
szen felejthetetlen élményékkel gazdagodtunk. 

Egyre népszerőbb a vándortáborozás a gön- 
czys diákok körében 
Az idei nyáron ismét útrakeltek a gönczys erdei 
vándorok a Zempléni-hegység szépségeinek fel-
keresésére. Ezúttal 31 fı táborozó négy felnıtt kí-
sérıvel vállalta, hogy augusztus elején hét napon 
át barangol vadregényes erdıségeken át és felka-
paszkodik a hegység legszebb kilátópontjaira (Só-
lyom-bérc, Nagy-Péter-mennykı, regéci vár, Kis-
Királyos stb.), ahonnan fenséges panoráma tárul a 
varázslatos szépségő zempléni tájra. Csapatunk-
kal Pálháza és Újhuta között több mint 70 km-t gya-
logoltunk, mialatt az Északerdı Zrt. munkatársai-
nak vendégszeretetében részesültünk. 
A gyaloglás mellett utaztunk a Pálházi Állami Erdei 
Vasúton és csónakázhattunk a kıkapui Áfonyás-
tavon. A Rostallón újonnan megnyílt RÖNK-ben 
(Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ) erdei is-
kola foglalkozáson vettünk részt, ahol megismer-
kedtünk a vidék élıvilágával és a kisvasút történe-
tével, majd a Páfrány tanösvényen végighaladva 
erdészeti szakvezetéssel erdı- és vadgazdálko-
dási ismeretekre tettünk szert. A gerendás-réti 
szálláshelyre ellátogatott Dani a hannoveri véreb 
és gazdája, akik bemutatták a kutyás nyomkövetés 
mikéntjét. A legmehitted élményt mégis maga a 
természet nyújtotta, amikor a Kerek-kı ormáról te-
kintve hajnal 5 órakor megcsillantak a felkelı nap 
elsı sugarai. 
Az idei tábor sajátossága, hogy már elballagott 
gönczys diákok is örömmel csatlakoztak a csapa-
tunkhoz, tapasztalatukkal bátorították az „ifjú ván-
dorokat” és sok-sok régi iskolai történetet mesél-
tek, amivel színesítették a hosszú túrákat. 
Amennyiben tanulóink lelekesedése a túrázás és a 
táborozás iránt továbbra is fennmarad, a jövı nyá-
ron ismét útrakelünk, hogy hazánk egy újabb táj-
egységét fedezzük fel! 
A kísérık: Somogyi Viktória, Guba Attlia, Négyesi 
Gábor, Négyesiné Takács Szilvia 
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„Tüzesen süt le a nyári nap sugára...” 
Meleg volt a nyár, hımérsékletrekordok dıl-
tek meg az idén, de vajon mit is lehet tudni 
Józsa éghajlati viszonyairól, idıjárásának 
múltbeli alakulásáról? 
Egy város, vidék éghajlatát több éghajlati té-
nyezı alakítja ki: 
a) a Napsugárzásából származó hıenergia (a

Nap „ereje”, a napsütéses órák száma); 
b) a tengerektıl, óceánoktól való távolság (a

nagy vízfelületek mérséklik a hideget és a hı-
séget); 

c) a légtömegek mozgása (az általános légcir-
kuláció, amelyet a hımérsékleti és légnyo-
máskülönbségek hoznak létre);

d) a tengerszint feletti magasság és a dombor-
zat. (Mivel Debrecen sík területen fekszik, az
utóbbiaknak alig van szerepük a helyi éghajlat
kialakításában.)

e) az Egyenlítıtıl való távolság.

Debrecenben és környékén a napsütéses órák 
száma évente: 2045 óra. Ez a lehetséges évi 
4444 órának még a felét sem éri el. Ennek okát 
fıként a felhızetben és bizonyos mértékig a leve-
gıszennyezıdés napfényt visszatartó hatásában 
kell keresnünk. A város a legtöbb napfényt július-
ban kapja, kb. 300 órát. Ez napi 9,5 óra napsütés-
nek felel meg. A „legsötétebb” hónap december, 
ilyenkor a legrövidebbek a nappalok, sok a felhı-
zet, naponta csak másfél órán át süt a nap. 
(A napsütéses órák december havi átlaga: 47.) 
A napfényes Szeged és Debrecen, illetve a gyak-
ran felhıs Szombathely között több 
mint 300 óra az eltérés! Ez azt je-
lenti, hogy Szegeden és Debrecen-
ben egy teljes nyári hónappal többet 
süt a nap minden évben, mint Szom-
bathelyen. 
Debrecenben az évi középhımér-
séklet kereken 10 °C (Celsius fok). 
A legmelegebb hónap július, 21 fo-
kos átlaghımérséklettel; a leghide-
gebb pedig január, mínusz 2 és fél 
fokkal. (A hımérséklet évi ingado-
zása tehát átlagosan 23,5 fok.) 
Fagy csak júliusban és augusztus-
ban nem fordult még elı, viszont 
gyakoriak a májusi fagyok. Míg Bu-
dapesten 1920 és 1930 között egy-
szer sem fordult elı májusi fagy, 
Debrecenben 10 alkalommal fagyott! 
Alsójózsa középhımérséklete kb. 
0,5 fokkal, Felsıjózsáé pedig kb. 
0,2 fokkal kevesebb a debreceni át-
lagnál. A városon kívül – fıként a 
növénytakaró, az erdık miatt – a 
hımérséklet valamivel hővösebb, 
mint a városban. A „városi hatás” – 
a kıépületek, aszfalt utak felmele-
gedése a nyári napsütésben, az 
épületek főtése télen, a jármővek 
légszennyezése stb. – észrevehetı 
felmelegedéshez vezet. 

A nagy v ízfelületek közül Debrecen idıjárására 
a legnagyobb hatást az Atlanti-óceán és a Nor-
vég-tenger (Golf-áramlat) fejti ki. Az óceántól a 
város kb. 1300 km távolságra fekszik. Debre-
cen, akárcsak egész Magyarország, a mérsé-
kelt övben, a nyugatias áramlási rendszerben 
helyezkedik el. A nyugatias (óceáni) áramlás, 
légmozgás azonban évszakonként változó, sıt 
el is maradhat. Helyette 
a) gyakran északias /arktikus/,
b) ritkábban keleties /kontinentális/,
c) olykor délies /mediterrán vagy szubtrópusi/

áramlás alakul ki. 
Az uralkodó szélirány északi-északkeleti, illetve 
délnyugati. A kiadós nyári esık a hortobágyi 
Pente-zug felıl szoktak érkezni. Azt a folyékony 
vagy szilárd halmazállapotú vizet, amely a lég-
kör vízgıztartalmából a föld felszínére kerül, 
csapadéknak nevezzük. A hulló csapadék lehet: 
esı, hó, jégesı és ónos esı, a felszíni csapadék 
pedig lehet: harmat, dér és zúzmara. Magyaror-
szágon az évi csapadékmennyiség 95 %-át a 
hulló csapadék szolgáltatja, a felszíni csapadék 
mindössze 5%. Debrecenben a csapadék évi át-
lagos összege 593 mm, azaz csaknem 60 cm. 
(Kb. ennyi az országos átlag is; Szombathely 
környékén azonban lényegesen több, Szolno-
kon pedig ennél kevesebb csapadék hullik.) 
A legcsapadékosabb hónapok: május és a nyári 
hónapok, illetve november, ezekben a hónapok-
ban van a legtöbb esıs nap. A legtöbb esı 
azonban júniusban esik, a legkevésbé csapadé-

kos hónap pedig február. A legtöbb hó január-
ban hullik, a hótakaró tartóssága Debrecenben 
átlagosan 36-38 nap között váltakozik. A hóré-
teg vastagsága telente átlagosan 2-4 cm (janu-
árban és februárban 4-7 cm). A legkisebb hó-
vastagság 3 cm, a legnagyobb pedig 76 cm. 
Tudta-e, hogy a karácsonyt akkor nevezzük „fe-
ketének”, ha hóesés nélkül múlik el! A havas ka-
rácsony neve „fehér” karácsony. Józsán három 
karácsony közül kettı fekete szokott lenni. Jó-
zsán a hortobágyi Pente-zug nevét Bence zug-
ként ismerik. Az esırıl szóló mondás Felsıjó-
zsán így hangzik: „Ha a Bence zug felıl dörög, biz-
tosan esı lesz.” 

Kitekintı (érdekességek, jegyzetek a múlt-
ból): 
 Több mint 400 évvel ezelıtt (1585-ben) az 
aszály és a döghalál miatt Debrecenben éhín-
ség pusztított. Feljegyezték, hogy „az emberek 
a meghalt dögöt megnyúzták és megették, az 
ember az ı gyermekét megölte és eltemette, 
melyre az éhség vitte.” 
 1763 márciusának közepén „olyan borzasztó 
hideg volt (elıbb már meleg idı kezdıdött), 
hogy minden nagyobb víz befagyott, sok ember 
és jószág megfagyott.” 
 1770. január 18-án este „napnyugatnak oly 
vörösség mutatkozott az égbolton, amely na-
gyon ijesztınek látszott és amelyhez hasonlót 
sem én, sem az öregebbek nem láttak. Tartott 6 
órától fél 9-ig”. (Sarki fény volt.) 

 1791. „Ez az év rendkívül áldott 
esztendı volt. Minden termés szép 
és gazdag volt.” 
 1804. január 9-én „a városban há-
rom helyen is lecsapott a villám, egy-
szerre mindenütt meggyulladt: Kandi-
ában egy lóistálló, a város istállója és 
Péterfiában egy disznóakol; öt kato-
nalovat a mennykı megütött. Tizedi-
kén hajnalban 1 és 2 óra között ismét 
belevágott a sóhivatalba és az adó-
szedı házának a tetejébe. De sze-
rencsére nem gyújtotta fel.” 
 1818. „Ez a t él nagyon enyhe volt, 
az ablakok is legfeljebb három napig 
voltak befagyva. A szegény embe-
reknek nem kellett sokat főteni, már-
cius elején már olyan jó meleg volt, 
mint nyáron...” 
 1888. január 16. Negyedik napja, 
hogy a hófúvások körülzárták Debre-
cent, a vasúti közlekedés megbénult. 
Az Ebesnél elakadt gyorsvonat utasait 
szánkók szállítják Debrecenbe és 
Hajdúszoboszlóra. 
 1939. március 23-án hajnali négy 
óra után földrengés okozott riadalmat 
a város lakosai között. 

(Forrás: Lévai Béla: Lakóhelyünk – 
Józsa. Honismereti munkatankönyv) 
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A másik józsai és a lencztelepi bölcsőde megépítésére is 
ígéretet tett Debrecen polgármestere 
Amint arról beszámoltunk, eredménytelen lett a 
Pohl Ferenc utcai bölcsıde felépítésére kiírt 
közbeszerzés, ugyanis a legalacsonyabb aján-
lat is nettó 300 millió forinttal haladja meg a ren-
delkezésre álló összeget, amit uniós pályázaton 
nyert az önkormányzat. 
Papp László polgármester közgyőlésnek be-
nyújtott elıterjesztésébıl az is kiderült, egy má-
sik bölcsıdeépítésnél is hasonló a helyzet. Mint 
ismert, Józsára két új bölcsıdét álmodtak meg. 
Az egyiket már építik a Gönzy Pál utcán, a má-
sikat a Kiserdı utcán építenék meg. Erre 1,2 mil-
liárd forintot nyert a város, ugyanakkor az építı-
iparban a növekvı munkaerı-költségek és a 
drasztikus alapanyagár-növekedés miatt már 
most látják, hogy ez az összeg nem lesz elég a 
beruházás megvalósítására. 

A korábban elnyert támogatás nem lenne 
elég a beruházásokra, ezért a TOP Plusz pá-
lyázatain indulna a város. A felszabaduló for-
rás nem vész el. 

Papp László ezért azt javasolta a közgyőlésnek, 
hogy a két fejlesztés kapcsán kezdeményezzék 
a támogatási szerzıdés megszüntetését, s az új 

uniós ciklus forrásaira pályázzanak a TOP Plusz 
valamelyik pályázatán. 
A két bölcsıdére korábban elnyert uniós forrás 
sem vész majd el (hiszen azokat korábban de-
dikálták Debrecennek), a pénzt még hátralévı, 
be nem fejezett TOP-os projektek költségnövek-
ményeinek finanszírozására csoportosítják át. 
A DK-s Jánki József az iránt érdeklıdött, volt-e 
olyan törekvés, hogy pluszforrást szerezzen a 

város ezekre a beruházásokra. Papp László el-
mondta, saját erı biztosítására lenne csak lehe-
tıség, de az energiaválság miatt erre nincs fel-
szabadítható forrás, mivel hitelt nem szeretné-
nek felvenni. 
A polgármester a közgyőlésen azt ígérte, a fej-
lesztések meg fognak valósulni. A közgyőlés el-
fogadta az elıterjesztést. 

(dehir.hu - Rituper Tamás) 

Józsai Néptánc Napközis Tábor 
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Jó-
zsai Néptánc Napközis Tábor, ahol a gyerekek megis-
merkedhettek színes magyar népi kultúránkkal és nép-
hagyományainkkal. 
A Kárpát-medence, a mai magyar nyelvterület különbözı 
tájegységeivel ismerkedtünk meg, beleértve azok nép-
táncát, népviseletét, népdalait, népi hangszereit, népha-
gyományait. A gyerekek felpróbálhatták a magyar népvi-
selet egyes darabjait, megismerkedtek a méltán híres 
pásztorkultúrával és játszva tanultak meg számos érde-
kes dolgot elıdeink életérıl.  
A néphagyományokhoz kapcsolódó programok mellett 
mesenézés, meseolvasás, könyvtári – és kézmőves fog-
lalkozás, játszótéri programok, fagyizás, fejlesztı és szó-
rakoztató programok és kirándulás várták a Gyerekeket. 
Lovas szekérrel elmentünk a Zeleméri templomromhoz, 
megismerkedtünk 4 hangszerrel (hegedő, brácsa, nagy-
bıgı, kaval), BalanceBall mozgáskoordináció fejlesztı 
foglalkozáson vettünk részt, ugrálóváraztunk, megismer-
kedtünk Kávéval, Mokkával és Csokival, a 3 terápiás- és 
segítı kutyával. Az utolsó napon Sırés Rozka népmese-
mondó mősora szórakoztatta a Gyerekeket.  
A Gyerekek nagyon jól érezték magukat és nagyon tar-
talmas napok vannak mögöttük, sok új élménnyel gazda-
godtak idén is. Reméljük 2023-ban is találkozunk régi és 
új táborozóinkkal is az 5. Józsai Néptánc Napközis Tá-
borban, ill. szeretettel várjuk szeptembertıl az érdeklıdı 
Gyerekeket az év közbeni néptánc foglalkozásainkon is 
a DEMKI Józsai Közösségi Házban. Részletek hamaro-
san. 

(Táborvezetık: Deák-Varga Luca és Deák Viktor; Segí-
tık: Varga Dorka és Futó Dominik) 8
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