
Nyúl, must, szórakozás
 

Október első napján 32. alkalommal gyűlt össze Józsa közössége a 
hagyományos szüreti napra, melynek már 19 éve sikeres kísérő-
rendezvénye a nyúlfőző verseny. 
A program 10 órakor kezdődött, de a verseny résztvevői reggel 8 óra körül 
elfoglalták főzőhelyeiket, így a hivatalos megnyitóra már finom illatok 
lengték be a Tócó partján felállított sátor környékét. Papp László, 
Debrecen polgármestere is megtisztelte jelenlétével a józsaiakat, és 
nemcsak a nyúlételek mustráján vett részt, hanem Balázs Ákos 
alpolgármesterrel együtt ő maga is beállt Bede Róbert látványkonyhájának 
pultja mögé, hogy közösen segítsenek egy távolkeleti fűszerezésű 
nyúlétel elkészítésében, amivel utána megvendégelték a rendezvény 
résztvevőit. 
A versenybe benevezett közel 40 nyúlétel közül háromtagú szakmai zsűri 
Cseke István vezetésével választotta ki a legjobbakat, készítőiknek Balázs 
Ákos alpolgármester, Májer Tamás önkormányzati képviselő, és Juráskó 
Róbert, a Józsai Telelepülés- és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke adta 
át az értékes díjakat. A fődíjat idén is a Pappas Autó biztosította, Mercedes-
Benz gépjárművet egy hétvégére teletankkal.
A nap során, egészen 17 óráig a helyi intézmények, művészeti csoportok, 
sportolók szórakoztatták a résztvevőket a nagysátorban. A játszótéren 
gólyalábasok léptek fel, a sátor mellett lehetett pónilovagolni, hagyomá-
nyos népi játékokat kipróbálni. A Józsai Kertbarát Kör díszbaromfi és 
díszgalamb kiállítással ejtette ámulatba a részvevőket, és frissen préselt 
musttal kínálgatta a látogatókat. A béke jegyében a V-37 postagalamb 
tenyésztő egyesület több száz galambot indított útjára, hogy hírét vigyék a 
4 égtáj felé a józsai közösségek összetartó erejének. 
A jó hangulatról, a dalos jókedvről a Törköly zenekar népzenészei gon-
doskodtak, majd a program zárásaként Tordai Zoltán zenekara filmzené-
ket és örökzöld slágereket játszott a színpadon. 
A Józsai Szüreti nap programjainak megvalósítását a VCA-KP-1-2022/4-
000056 azonosítószámú pályázat keretében a Miniszterelnökség és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatta.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak az intézményeknek, szervezetek-
nek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik anyagi hozzájárulásukkal, 
eszközeikkel, önkéntes munkájukkal segítették a rendezvény sikeres 
megvalósulását. 
Zöld gondolat: új hagyomány is teremtődött hiszen évek óta a szüreti nap 
faültetéssel kezdődik így volt ez az idén is. A 35-ös út mentén került elül-
tetésre öt darab díszcseresznye fa közösségi összefogással. A fákat a vá-
ros biztosította az ültessünk 10.000 fát Debrecenben program részeként.

Gönczys sikerek a 5. Wizz Air
Debrecen Airport Run futóversenyen

 
2022. szeptember 25-én a Debreceni Nemzetközim Repülőtéren rendezték meg az 5. Wizz 
Air Debrecen Airport Run futóversenyt, ahol a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 
csapata a 2. helyet szerezte meg az iskolák között „A legsportosabb iskola” 
összevetésben. A díj mellé 125 000 Ft-os Decathlon sportszerutalványt nyertek futóink 
iskolánknak. A diákok 2,5 km-t futottak ott, ahol máskor a repülők járnak, a kifutópályán.
A csapat tagjai: Borsi Bendegúz (8. a), Forgács-Őz Donát (6. b), Kiss Bianka (8. b), Hüse 
Roland Attila (8. b), Szűcs Kornélia (8. b), Hüse Karina (8. a), Kovács Zsombor (6. a), Vasvári 
Zselyke (6. b), Szabó Nóra (7. b), Takács Fruzsina (7. b), Kovács Krisztián (8. b), Szőllősi 
László (6. b), Pelpel Marceao (6. b), Mihalovics János (5. b), Szirota Dávid (6. b).
Felkészítők: Benedek Gyöngyi és Gazdag Ádám testnevelők.

(További Gönczys hírek az 3. oldalon.)

IGAZI GASZTOFESZTIVÁL VOLT AZ IDEI SZÜRETI NAP

 
1982-ben jött létre Gém Rudolfné vezetésével, jelenleg 
Bátoriné Gém Eszter népi iparművész vezeti. Az érték-
teremtő, értékmegőrző, hagyományátörökítő tevékenysé-
gükért, valamint a helyi társadalom kulturális, közösségi 
életében betöltött négy évtizedes munkájuk elismeréseként 
a szakkör a helyi értéktárba is felvételt nyert. A mai kor igé-
nyeinek megfelelő, újrafogalmazott mintákkal mai haszná-
lati tárgyakat, modern textiliákat is készítenek.
A 40 éves Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítását 
2022. november 15-én, 17 órától Balázs Ákos alpolgármes-
ter úr nyitja meg.

40 éves a Józsai Díszítőművészeti Szakkör

Fotó: Kandert Szabolcs (Dehír)



Szeretne komposztálni? Így vágjon bele! 
 

 
 

Komposztálás cikksorozatunk legfrissebb részében a felmerülı problémákra 
adunk egyszerő válaszokat. 
 
Mit tegyek, ha nem indul el a komposztálódás? 
A probléma forrása lehet a túl alacsony külsı hımérséklet, valamint nagy 
mennyiségő lomb bekerülése a komposztba, továbbá a nem megfelelı ned-
vességtartalom és a nem megfelelıen aprított anyagok is okozhatják. Nem 
gyızzük hangsúlyozni az aprítás fontosságát, 3-5 cm-es darabokban helyez-
zük a komposztálóba az anyagunkat! 
Megoldási lehetıségek:  
+ Ellenırizzük marokpróbával, hogy megfelelıen nedves-e a komposzt! A kom-

poszt akkor elég nedves, ha megszorítva egy maréknyi komposztot nem cse-
peg, de gombóccá áll össze. 

+ Juttassunk hozzá nitrogéndús anyagot! (pl. konyhai zöldséghulladék) 
+ Aprítsuk össze jobban az anyagot! 
 
Mit tegyek, ha valami bőzlik? 
Ilyenkor a magas nitrogéntartalom okozhat gondot, de elıfordulhat, hogy már 
rothadásnak indult növények kerültek a komposztba, vagy egyszerően túl tö-
mör és nem kap elég levegıt a komposzt belseje. 
Megoldási lehetıségek: 
+ Ne hagyjuk sokáig állni a nyersanyagokat, mielıtt a komposztba kerülnek! 
+ Biztosítsuk a komposzt levegızését száraz, magas széntartalmú anyag hoz-

záadásával! (szalma, ágak, gallyak) 
+ Forgassuk át a komposztot gyakrabban! (ideálisan 4-6 hetente) 
 
Mit tegyek, ha megjelennek a nem várt vendégek? 
A meleg idıben bomló szerves anyag vonzza ezeket az élılényeket, hiszen 
sok élılénynek táplálékforrás lehet, amit mi a komposztra helyezünk. Ilyen élı-
lények lehetnek a legyek, muslicák, darazsak, rágcsálók. 
Megoldási lehetıségek: 
+ Ne hagyjuk sokáig állni az edényben a konyhai hulladékot, mielıtt kikerül a 

komposztra! 
+ A friss konyhai hulladékot mindig lazán keverjük bele a komposzt felsı ré-

szébe! 
+ Ha rágcsálók jelennek meg kerüljük a tojáshéj komposztra helyezését! 
 

 
 

Mit tegyek, ha nem csírátlanodik a komposzt? (Életképes gyommagvak ma-
radnak benne) 
Akkor fordulhat elı, ha nagy mennyiségő gaznövény, vagy annak magvai ke-
rültek bele a komposztba, emellett a komposzt nem érte el az ideális 50-70°C 
hımérsékletet. 

Megoldási lehetıségek: 
+ Gyızıdjünk meg róla, hogy elég meleg a komposztunk! 
+ Alkalmazzunk kétütemő komposztálást, az elsı év után pihentessük még egy 

évig a komposztunkat! 
 

Tőzforró a komposzt, mit tegyek? 
A komposzt hımérséklete meghaladhatja a 70°C hımérsékletet, amennyiben 
túl magas a víztartalma, és túl sok a nitrogén a komposztban. Állati trágya kom-
posztálásakor akár öngyulladás is bekövetkezhet. 
Megoldási lehetıségek: 
+Forgassuk át a komposztot, hogy a magasabb hımérséklető mag kívülre ke-

rüljön! 
+ Semmiképp ne hagyjuk, hogy 70 fok fölé emelkedjen a hımérséklet! 
+ Keverjünk a komposzthoz földet, illetve magas széntartalmú anyagot! 
+ Ellenırizzük a nedvességtartalmat forgatás után! (gyorsan elpárologhat a víz) 
 

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. 
 

 
 

 

Józsa Magazin ●Józsa Fejlıdéséért Alapítvány ingyenes kiadványa ● 2022. 8. szám ● Példányszám:4300 db ● Szerkesztı-

ség: 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. (DEMKI Józsai Közösségi Ház) ● Telefon: +36 70 459 6483 ● Készült a Kapitális 

Nyomdában, Debrecenben ● A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelısséget nem vállalunk. ● A lap megjelenését 

a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelı támogatta a VCA-KP-1-2021/5-000049 program keretében keretei között. 
 

 

 

 



Gönczys hírek 
 
Megyei Atlétika Diákolimpia Ügyességi Csapat-
bajnokság Megyei Döntı  
2022. szeptember 22-én a Gyulai István Atlétikai 
Stadionban rendezték meg a Megyei Atlétika Diák-
olimpia Csapatbajnokság Döntıit. 
 

A III. és IV. korcsoport küzdelmeiben a 10 x 200 
m vegyesváltó versenyszámban 
1. Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 
 

 
 

A csapat tagjai: Kiss Bianka 8. b, Borsi Bendegúz 
8. a, Hajas Zsófia 7. a, Asztalos Márk 8. a, Hüse 
Karina 8. a, Erdei Tibor 8. a, Szőcs Kornélia 8. b, 
Kovács Krisztián 8. b, Szabó Nóra 7. b, Kulcsár 
Buda 7. a. Nagyszerő csapat vagytok! Szívbıl gra-
tulálunk! Felkészítık: Benedek Gyöngyi és Gaz-
dag Ádám testnevelık) 
 

 
 

Kislabdahajítás lány III. és IV. korcsoport 
1. Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 
A csapat tagjai: Hajas Zsófia (7. a), Hüse Karina 
(8. a), Kovács Gréta (8. b), Smider Csenge (8. a) 
és Tóth Boglárka (8. b). Szép volt, lányok! 
 

 
 

Kislabdahajítás fiú III. és IV. korcsoport  
4. Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 
A csapat tagjai: Asztalos Márk (8. a), Borsi Ben-
degúz (8. a), Erdei Tibor (8. a). Kovács Krisztián (8. 
b), Kulcsár Buda (7. a). Felkészítık: Benedek 
Gyöngyi és Gazdag Ádám testnevelık 
 
Tóth Árpád Gimnázium TuDor LabOR 
2022. szeptember 29-én a Tóth Árpád Gimnázium 
Öveges Laborjában egy biológia és egy fizika órán 
vettek részt nyolcadikosaink.  
 

 

Biológia órán az izomszöveteket vizsgálták mikro-
szkópi metszeteken. 
 

 
 

Fizika órán az elektrosztatikus kölcsönhatások volt 
a téma.  
Diákjaink nagy érdeklıdéssel, aktívan vettek részt 
az órákon, megdicsérték csoportunkat. 
Köszönjük az órákat Novák Veronika és Cson-
tosné Herendi Borbála tanárnıknek, és Szegedi 
Tímea laboránsnak! 
 
A mese örök 
 

„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a kö-
zönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig 
mese is lesz...” (Csukás István) 
 

Szeptember 26-án a Meseszakkörös gyerekek el-
látogattak a Gönczy Pál Utcai Óvoda közép-és 
nagycsoportjaiba, hogy a népmese napja alkalmá-
ból egy-egy általuk választott mesét felolvassanak. 
Az óvónénik és az óvodás gyerekek is nagy szere-
tettel, emellett apró ajándékokkal fogadták a ven-
dégségbe érkezı „nagyokat”, akik boldogan hup-
pantak bele a csoportszoba foteljébe.  
A felolvasó gyerekeket és meséjüket, az ovisok kí-
váncsi és figyelmes tekintete övezte. Igazi örömet 
jelentett a Meseszakkörös gyerekek számára, 
hogy többen a saját kistestvérük csoportjában ol-
vashattak fel.  
 

 
 

Az iskolásoknak hatalmas élmény volt vissza-
menni, az óvónénikkel találkozni, a régi játékokat 
újra kézbe venni és odavinni kedvelt meséiket, az 
ovisoknak pedig érdekes és izgalmas volt az isko-
lásokat hallgatva megismerni újabb varázslatos 
történeteket.  
Kicsik-nagyok egyaránt maradandó élménnyel let-
tek gazdagabbak ezen a délelıttön, ezért a jövı-
ben szeretnénk ebbıl az alkalomból hagyományt 
teremteni. (Hoványiné Járdán Rita) 
 
Zenei világnap 
 

„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes.” (Kodály 
Zoltán) 
 

Második alkalommal ünnepelte együtt a két józsai 
általános iskola a zene világnapját egy színvonalas 
mősorral a Józsai Közösségi Házban. Zeneiskolá- 
sok adtak koncertet gyerekeknek a Lorántffy Zsu-
zsanna és a Debreceni Gönczy Pál Általános Isko-
lából. 

Yehudi Menuhin világhírő hegedőmővész kezde-
ményezésére az UNESCO október 1-jét A zene vi-
lágnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben tör-
tént, azóta a világ minden pontján ezen a napon 
különös figyelmet szentelnek annak a csodának, 
amit zenének hívunk. 
 

 
 

„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és 
országot, hogy rendezzenek sokféle zenei ese-
ményt ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak koncer-
teken, rádiómősorokban szólalnának meg régi és 
fıként mai mővek, hanem spontán megnyilvánu-
lásként utcákon és tereken is muzsikálnának éne-
kesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene 
legjelentısebb elıadói” – mondta a hegedőmő-
vész, aki szerint a zene hozzátartozik a teljes sze-
mélyiséghez. 
 

 
 

Yehudi Menuhin-Alexander Pope A király, a 
macska meg a hegedő címő meséjét a rendezvény 
szervezıje, Kondorné Peidl Borbála tanárnı ol-
vasta fel a gyerekeknek. 
Különféle hangszereket hallhattak a diákok ezen a 
hangversenyen, citerát, furulyát, klarinétot, fuvolát, 
gitárt, és számos zongoraprodukciót.   
Közös énekléssel zárult a mősor a Gönczy Pál Ál-
talános Iskola kórusa részvételével.  

(Kondorné Peidl Borbála, szervezı) 
 
Gönczy Savanyúl 
2022. október 1-én a Józsapark melletti zöld terü-
leten megrendezésre került a 32. Józsai Szüreti 
Nap és a 19. Nyúlfesztivál.  
A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola volt és 
jelenlegi táncosai is részt vettek a mősorban. Tán-
cukat koreografálta és betanította Lévai-Kiss Enikı 
táncpedagógus.  
 

 
 

A fızıversenyen elıször indultunk el saját csapat-
tal, melyen Gönczy Savanyúl névre keresztelt nyúl-
paprikás készült a zsőri, magunk, valamint az ér-
deklıdık számára.  
Köszönjük a szervezıknek a színvonalas progra-
mokat és a kellemes kikapcsolódást! 



Három aranyat szerzett a nemzetközi mezőnyben a DEAC Karate 
 
2022. október 8-án a DEAC Shotokan Karate 
Szakosztálya részt vett a miskolci Avas kupa – 16. 
Csordás József nemzetközi meghívásos karate 
emlékversenyen. 
A meghívásos WKF kupán, 3 nemzet (Románia, 
Szlovákia, Magyarország) 45 egyesülete, több mint 
820 nevezéssel mérte össze tudását, 7 küzdıtéren. 
A verseny díszvendége Hárspataki Gábor bronz-
érmes olimpikon volt, Magyarország elsı karate 
olimpiai érmese. 
 

 
 

Összesen 126 trófea került kiosztásra: kihon (alap-
iskola), kata (formagyakorlat) és kumite (küzdıgya-
korlat) versenyszámban.  

Az arany, ezüst és bronzérmek mellett, a pontszer-
zı 5. helyek is kiosztásra kerültek. Nem csak a 
szervezık, de az induló csapatok is meglepıdtek 
hatalmas számú nevezésen, így egy-egy mezıny-
ben (kategóriában) nem volt ritka a 15-17 fıs in-
duló szám sem. Ennek tükrében igazán sikeres 
statisztikát zárt a DEAC, mivel mind a tíz utánpót-
lás versenyzıjük pontszerzı helyen végzett. Az in-
duló csapatok éremtáblázatán az egyetemi klub a 
45 egyesületbıl álló nemzetközi versenyen a 17. 
helyen végzett, míg a klubok közötti pontversenyen 
a 14. helyet szerezte meg. 
 

 

A DEAC versenyzıinek eredményei: 
- Faragó-Simon Napsugár: kihon 1., szivacs ku-

mite 3. 
- Móricz Boróka: kihon 3., szivacs kumite 2. 
- İri Panna Krisztina: kata 3., kumite 2. 
- İri József Béla: kata 5. 
- Zsigó Benjamin: kihon 3., szivacs kumite 3. 
- Marsi Erik: kumite 5. 
- Marsi Máté: kata 3., kumite 3. 
- Szöllısy Dávid: speciális kata 1. 
- Hegyessy Zsombor: kumite 5. 
- Balogh Levente: szivacs kumite 1. 
 

Szakmai stáb: 
İri Krisztián vezetı edzı, Balogh Zoltán, Marsi 
Viktor, İriné Iván Krisztina 
 

Várjuk a karate iránt érdeklıdı gyerekeket a DEAC 
csapatába négyéves kortól. 
 

Infó: 0630-581-98-45 

 

                    
 

           



Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2023 
 

Pelles Tibor neve nem ismeretlen a biztosítási 
piacon, hiszen már több mint 20 éve dolgozik 
ezen a területen. Az idei KGFB kampány apro-
póján beszélgettünk.  
A magyarországi autótulajdonosok jelentıs rész-
ének még mindig év végén van a kötelezı gép-
jármő-felelısségbiztosításának évfordulója. Ez azok- 
ra vonatkozik, akik 2010 elıtt vásárolták az autóju-
kat. Több mint 20 éve foglalkozom biztosításokkal, 
ezért ezen a területen is jelentıs szakmai tapasz-
talattal rendelkezem. Mivel a magyarországi bizto-
sító társaságok mindegyikével kapcsolatban ál-
lunk, így gyakorlatilag mindenkinek tudok segíteni 
akár a jelenlegi, akár az új szerzıdésével kapcso-
latban. 
 

 

„Szánjon rá 5 percet, spóroljon több ezret!!!” 
 

 

Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek a biz-
tosítási díjak. Az idén az elızetes információk alap-
ján a díjemelés mértéke a tavalyi díjakhoz képest 
átlagosan tíz százalék körüli lesz. Azt gondolom, 
hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen 
fontos a biztosítási szerzıdések aktualizálása. Ami 

a KGFB-t illeti, érdemes átnézetni a szerzıdést, 
mert sok esetben jelentıs összeget lehet megspó-
rolni, ezt pedig, ahogy a nevében is benne van, kö-
telezı fizetni. Akár több tízezer forintot is lehet 
megtakarítani azzal, ha kiszámoltatjuk a kötelezı 
biztosításunkat, így mindenképp érdemes egy kal-
kulációt csináltatni, amely természetesen díjmen-
tes, és nem jár semmilyen kötelezettséggel. A régi 
biztosítás felmondásában, és az új, kedvezıbb szer-
zıdés megkötésében, teljes körően tudok segíteni, 
itt helyben Józsán, így az ügyfélnek még a lakását 
sem elhagynia a biztosítása ügyintézéséhez. 
 

 
 

Van-e más biztosítási módozattal kapcsolatban 
hasznos információja? 
A lakásbiztosításokkal és a vállalkozások vagyon-
biztosításaival kapcsolatban szeretnék néhány gon-
dolatot megosztani az olvasókkal.  

Az elmúlt idıszakban mindannyian tapasztalhatjuk 
az infláció jelentıs mértékő növekedését, mely az 
építıipari anyagárakban, kivitelezési költségekben, 
illetve a gépek, berendezések újra beszerzési és 
javítási árainak növekedésében egyaránt megmu-
tatkozik. Jelen helyzetben különösen fontos a bizto-
sítási összegek értékkövetése, hiszen csak a meg-
felelıen megállapított biztosítási összeggel válik ki-
védhetıvé az alulbiztosítottság, illetve kerülhetı el 
az aránylagos térítés. Azt gondolom, hogy érdemes 
átnézetni és aktualizálni a szerzıdéseket, különö-
sen akkor, ha ez az elmúlt években nem történt 
meg. Keressenek ingyenes tanácsadással, ügyinté-
zéssel és díjszámítással kapcsolatban. 
 

 

 

Biztonságban az utakon 
 
Megyénkben is javában tartanak a földmunkálatok, az ıszi betakarítás, emiatt 
több mezıgazdasági munkagéppel, lassú jármővel találkozhatunk a közuta-
kon. Fontos, hogy ilyenkor fokozott körültekintéssel, a mezıgazdasági jármő-
vek sebességét, méreteit és közlekedési sajátosságait figyelembe véve vegye-
nek részt a közúti forgalomban. 
 

 
 

Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében fogadják meg a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendır-fıkapitányság hasznos tanácsait: 
 Tartsanak megfelelı követési távolságot és mérsékeljék a sebességüket ha 
munkagépet közelítenek meg. Elızésnél, vagy ha ilyen jármővet kerülnek ki, 
tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Ha mezıgazdasági gép kezd elızésbe, le-
hetıség szerint húzódjanak minél közelebb az úttest jobb széléhez. 
 

 
 

 A munkagépek vezetıi fordítsanak kiemelt figyelmet az úttest tisztaságára! 
A forgalomba történı becsatlakozás elıtt a gumiabroncsokra tapadt sarat és 
egyéb szennyezıdéseket tisztítsák le. 

 Az ıszi-téli idıszakban jelentısen romlanak a látási viszonyok, egyre koráb-
ban sötétedik, emiatt érdemes kiemelt figyelmet fordítani a látni és látszani 
elvre! 
…hogy mindenki hazaérjen! 

(www.police.hu) 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

           

 

 



A Józsai Szépkorúak Klubjának harmadik negyedévi tevékenysége 
 
A Józsai Szépkorúak Klubja ez év nyarát szeré-
nyen, de mégis fontos teendıkkel töltötte. Az 
aktívan eltöltött napokról, illetve az eseménye-
inkrıl sorban, sőrítve és röviden. 
 

Még júniusi hónapban (23-án) a félév zárásaként el-
utaztunk Tiszacsegére a Szeniorok Sportnapjára, és 
részt vettünk a Tisza-partján megrendezett Szabad-
idı, Sport és Egészségügyi Napon, és ott az Ügyes-
ségi, a Darts, és az Íjász versenyeken. 
A délelıtti órában mindenki nagy örömére találkoz-
tunk Katus Attila Európa bajnok fitnesz edzıvel, aki 
mintegy jó negyedórás frissítı tornagyakorlattal lepte 
meg a jelenlévıket, amelybe örömmel mi is bekap-
csolódtunk. 
A három sportversenybıl elég jól jöttünk ki, mivel az 
Ügyességi-versenyszámban a nagymamás csopor-
tunk 2. helyezést ért el, míg a többi versenyszámban 
mások vitték el a helyezéseket, megérdemelten 
(gratula nekik is!). 
 

 
 

A versenyszámok és a vízparti kikapcsolódás után, 
a finom és gazdag halászlé-ebédet jó étvággyal fo-
gyasztottuk. Mindezek után számos fellépı szóra-
koztatta a megjelenteket. 
Remek idıben, tartalmas, örömteli napot töltöttünk, 
amely feltöltıdést és élménydús, megfiatalító, mara-
dandó szép élményt nyújtott számunkra, amelyért 
nagy köszönetet mondunk. 
 

*   *   * 
 

Júniusban 25-én a Görbeházi Nyugdíjas klub meg-
hívására, megalakulásuk 20. évfordulójára utaz-
tunk 5 fıvel, s ott kedves vendéglátás mellett szó-
rakozhattunk, melyet köszönettel vettünk. 
 

*   *   * 
 

Ezek után pedig belevágtunk a forró Nyárba, és el-
utaztunk július 7-én a Hajdúnánási Aratófesztiválra 
mintegy 10 fıvel. Az látottak talán ismeretlenek le-
hetnek sokaknak, de nem a munkában megörege-
dett 60-70 éves szépkorúaknak, vagy a már „hetven-
kedık”-nek. A nagy arató rendezvény, nagy látvá-
nyosság is, benne az izzasztó és nehéz munkával. 
Köszönet az erejüket, egészségüket nem kímélı, a 
rég kor fáradtságos munkáját ma már csak emlék-
ként, hagyományként felidézınek! 
 

 

*   *   * 
 

Sorrendben tovább haladva, maradunk még Hajdú-
nánáson, ahol július 12-én az V. Tiszántúli Nyugdí-
jas Kórus Találkozón vettünk részt 16 fıvel, mely 
egy igazán jól szervezett rendezvény volt, sok segí-
tıvel, pontos menetrenddel, 16 fellépı csoporttal. Az 
ebéd utáni zenés mulatságon a már jól ismert Tímár 
Balázs tangóharmónikás úr és hegedős zenésztársa 
biztosította az alapot a közös melynek végén majd-
nem a kapuig kísértek ki zeneszóval bennünket. 
 

 
 

*   *   * 
 

Egy hosszabb kirándulásra bátorkodtunk augusztus 
4-5-én, mégpedig Ópusztaszer és Szarvas egy-egy 
nevezetességét, látnivalóját igyekeztünk elérni/meg-
nézni. 
Ópusztaszer nagy látnivalója a magyarok bejövete-
lét megidézı körkép, Feszty Árpád és festıtársai al-
kotása. Miközben nézzük a körképet és halljuk a tár-
latvezetést, elménk a múltba réved, a képzelet tova-
szárnyalhat, a régmúlt történés helyszínére is elre-
píthet. Fogd a párod kezét, avagy kapaszkodj a kor-
látba, s közben jussanak eszedbe a költı Zrínyi sza-
vai: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak”. Az 
élmény egyszerre csodás és elgondolkodtató. 
 

 
 

A szállásunk szép platánfák közötti faházakban volt, 
onnan másnap utunk Szarvasra vezetett, ahol a ma-
kettparkban bejártuk a Mini Magyarország, majd pe-
dig az Arborétum jelentıs részét, hogy azután a ha-
zaindulás elıtt a Holt-Körösön tett hajókázással zár-
juk a kétnapos programot. Sok-sok szép élmény-
nyel/emlékkel gazdagodva, feltöltıdve, kikapcso-
lódva érkeztünk vissza Józsára. Csodaszép kirán-
dulás volt, ajánlom mindenkinek, köszönjük klubve-
zetınknek, Pannikának! 
 

 
 

*   *   * 

Augusztus 14-én belvárosi sétát tettünk Debrecen-
ben: Régi Városháza, Kistemplom, Kossuth tér, Nagy-
templom, Református Kollégium, majd zárásként a 
Déri Múzeum. Itt a szép élményeket a kitőnı tárlat-
vezetéssel megtekintett Munkácsy-trilógia koronázta 
meg. Köszönet a szervezésért Olga néninek! 
 

 
 

*   *   * 
 

Kilenc fıvel vettünk részt augusztus 16-án a Méli-
usz Juhász Péter Könyvtárban az Ügyes Kezek ki-
állítás megnyitóján, melyen klubunk három tagja – 
Bátori Sándor (asztalos), Elek Imréné Jucika (hor-
golt tálka), Fodor Zoltánné Marika (gobelin) – is sze-
repelt a kiállítók között. A megnyitót követıen ez a 
csapatunk is nagy sétát tett a Kossuth téren és kör-
nyékén. Köszönet ügyes kező klubtagjainknak! 
 

*   *   * 
 

A hosszú, forró nyarat október 1-én a 32. Józsai 
Szüreti Nap és 19. Nyúlfesztivál rendezvénnyel zár-
tuk 20 fıvel. Egy jó szakács irányításával részt vet-
tünk nyúlfızı versenyen. Közben a sok fellépı cso-
port között szerepelt a dalkörünk is. Bár a fızıverse-
nyen nem értünk célba a versenybírák asztalánál, de 
így sem volt okunk a panaszra, hiszen mindannyian 
jót ettünk, s közben egy-egy pohárkával meg is ön-
töztük a dobogóról lemaradt fıztünket. 
 

 
 

 
 

Köszönet a város elöljáróinak, akik látványfızéssel 
szórakoztatták a nagyérdemő közönséget, a must 
fakasztójának, a gyerekek pónilovagoltatójának, a kéz-
mőves kis-mestereknek, a fellépı akrobatáknak, va-
lamennyi szervezınek, segítı és résztvevınek, min-
denkinek, aki a megjelentek szórakoztatásáról gon-
doskodott! 
 

 
 

Tisztelettel a klub nevében: 
Gorzsás Antal 
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