
Ifjú természetfotós újabb országos sikere
Tripó Sándor Tamás 8. b osztályos diákunk A Debreceni Nagyerdőért 

Természetvédelmi és Kulturális Egyesület hetedik alkalommal hirdetett 

országos vers-, próza-, és meseíró, illetve természetfotós pályázatot 

általános és középiskolások számára.

Az „Erdők ölelése, vizek csobogása” természetvédelmi pályázat 

ünnepélyes díjátadója 2022. október 21-én volt Budapesten a 

Vajdahunyad várában.

Az ország minden részéből és a határon túlról is érkeztek díjazottak.

A természetfotós pályamunkákat Bakó Gábor légi fotós, kamera 

konstruktőr, a zsűri elnöke értékelte. A zsűri tagjai voltak még: Kirsch 

Teréz, Keresztes József és Csanády Nóra természetfotósok.

Az ötvenegy díjazott között kilenc debreceni diákot találunk. 10-14 éves 

korcsoport, természetfotós kategóriában 1. helyezett Tripó Sándor 

Tamás, a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 8. b osz-

tályos tanulója. Díjnyertes fotójának címe: Pletykálkodás.

(További Gönczys hírek az 5. oldalon.)

Papp László: 2023 nyarára elkészül
az M35 – Józsa összeköttetése
Az utóbbi években Debrecen többi város-
részéhez hasonlóan Józsát is, mint népszerű, 
vonzó településrészt, dinamikus fejlődés jel-
lemezte. Csak a legjelentősebbeket említve, 
több utca kapott aszfaltburkolatot, négy 
utcában közművesítettünk, bölcsődeépítési 
program zajlik, emellett elkezdődtek a terület 
megközelíthetőségének javítását célzó beru-
házások és Debrecen természetvédelmi zász-
lóshajója, a Civaqua is hamarosan eléri Jó-
zsát.
A közvélemény számos fórumon értesülhetett 
már a városrészt érintő útépítésekről, rekon-
strukciókról, a Debrecen 2030 programban –

melynek központi eleme a közlekedésfejlesztés – a városvezetés kezdeményezte Józsa M35-ös 
autópályával való összekötését. Ez állami beruházásban valósul meg. 
A projekt 2023 nyarára készül el, amelynek használatával megnyílik a lehetőség a Józsaiak számára, 
hogy a szinte mindig zsúfolt 35-ös számú főút helyett az autópályát, elkerülő útként használhassák.
A D2030 program másik fontos pontjaként emelem ki a Józsát Hajdúböszörmény felől elkerülő út 
megépítését, melynek nyomvonalvizsgálati tervét önkormányzatunk már elkészíttette. Ennek 
tervezése során végzett forgalomszámlálás is alátámasztja a felsorolt beruházások létjogosultságát.
A Józsától északra a megyében lévő települések lakóinak pedig meg kell érteniük, hogy használják a 
számunkra elérhető M35-ös autópályát ennek érdekében kampányt is indítunk a közeljövőben. Az 
autópálya biztonságos és gyorsabb eljutást biztosít számukra Debrecenbe, a megyei autópálya matrica 
pedig pl. munkába járás esetén napi használat mellett 24 Ft/nap költséget jelent.
A 35-ös főút, illetve városi szakaszaként a Böszörményi út – megítélésünk szerint – önmagában már 
nem képes kezelni, elvezetni az utóbbi években számottevően megnövekedett forgalmat, ezért annak 
csökkentése, szétosztása városvezetésünk számára is nagy jelentőséggel bír. A 35-ös főút 2x2-
sávosítása az egyik megoldás lehet a problémára, ezért e fejlesztés szintén szerepel a terveink között.
Balázs Ákos képviselő úr határozottan képviseli a Józsaiak érdekeit a városvezetésben, ezért  is 
szerepelnek ezek a fejlesztések a Debrecen 2030 programjai között. Ő volt az, aki szorgalmazta az 
M35-Józsa összeköttetését a városrész nyugati oldalán, illetve Józsa északi oldalán az elkerülő út 
tanulmányterveinek elkészítését. 
A D2030 végrehajtása mellett elkötelezettek vagyunk a háború számos nehézséget jelent, de mindent 
megteszünk annak megvalósulásáért, mondta el lapunknak Papp László polgármester.

Fölfogja a hulló havat,
a szeleket megakasztja.
Sátra alatt menedéket

lel az erdő minden vadja.

Hunyorgó nap, pislogó ég
gyújt az ágakon gyertyákat.
Szarvas, farkas s a szelíd őz

mind egy-egy szép télifát kap. 

Elhullatta leveleit
kertek, erdők minden fája,

Szélnek, télnek vad szigorát
egyedül a fenyő állja.

Egyedül a fenyőerdő
nem hódol meg hónak, fagynak:

zöldell akkor is, ha a nap
sugarai meghervadnak.

Kányádi Sándor

Téli fák



A szakértő válaszol 
Iski László okleveles infrastruktúra-építımérnök a Debrecen város megren-
delésére készített nyomvonalvizsgálati tanulmány szerzıje. A tanulmány, 
megalapozza a Józsát Hajdúböszörmény felıl elkerülı út építését. 

Iski László: A tanulmány elkészítéséhez forgalomszámlálásokat végeztünk, ami 
megalapozta a tanulmány következtetéseit. Ebbıl az látszik, hogy a 35-ös számú 
fıúton Hajdúböszörmény és Józsa között napi szinten oda vissza 10.000 egység-
jármő közlekedik. Józsa és Debrecen között ehhez még hozzáadódik napi szinten 
13.000 egységjármő így összesen nagyságrendileg 23.000 egységgépjármő ter-
heli a 35-ös számú fıutat. A forgalom teljes, egész napos nagyságán túl a prob-
léma leginkább a csúcsórák idején jelentkezik. 
Józsán belül is végeztünk méréseket. Ott az látszik, hogy az Elek és Rózsavölgyi 
utcákon 800-800 egységjármő mozog napi szinten, míg a 35. sz. fıútra, a Gönczy 
Pál és a Sillye Gábor utcákon keresztül már 4-5000 egységjármő lép be Felsıjó-
zsa irányából.  
Az sem elhanyagolható, hogy Alsójózsa felıl is már 5000 körüli ez a szám, me-
lyen felül a Szordasi úti csomópontba is hasonló nagyságú forgalom lép be. 
Józsa Magazin: Ezekbıl a számokból az látszik, hogy ez a forgalom a Böször-
ményi utat is terheli. Mi a megoldás? 
Iski László: Egyrészt a hajdúböszörményi forgalom jó része mehetne az autópá-
lyán, hiszen így gyorsabban és költséghatékonyabban jutnának be Debrecenbe. 
az autósok. A megyei éves autópálya matrica ára 2022-ben csak 5450 Ft/év 
(2023-ban ez személyautók esetén 5720 Ft/év lesz), mely sokszorosan megté-
rülne mind idıben, mind biztonságérzetben, mind pedig pénzben is. Ez a lehetı-
ség most is adott, azonban erıszakkal nem lehet a hajdúböszörményi autósokat 
az autópályára terelni, a szemléletformálás viszont sokat segíthet, ha szembesül-
nek az elınyökkel.  
Ugyanakkor a Józsa elkerülı út elhelyezésére vonatkozó javaslatunk éppen ezért 
került Józsa Hajdúböszörmény felıli oldalára, hogy ezáltal egy újabb lehetıséget 
biztosítsunk nekik arra, hogy Józsát elkerülve jussanak el Debrecenbe. Az elke-
rülı ráadásul több belépési pontot biztosít számukra. 
A Józsa elkerülı Hajdúböszörmény felıli elhelyezése az alsójózsai városrészen 
lakók számára is kedvezı, hiszen a Kastély utcával szemben lesz majd az elke-
rülı út, amin keresztül az autópályát is gyorsan el tudják érni, nem terhelve a fel-
sıjózsai településrészt. 
Összegezve tehát szét kell osztani a forgalmat, mert a Böszörményi út rendkívül 
leterhelt, alternatív bejutási lehetıségeket kell biztosítani. Ebben segít a leendı 
elkerülı út is és az általa közvetlenül feltárt, Debrecen városát körülölelı, jól ki-
épített győjtı, elosztó hálózat. 
Józsa Magazin: Mi a véleménye a 35-ös számú fıút Józsa és Debrecen között 
2x2 forgalmi sávúra történı bıvítésérıl? Debrecen város D2030-as tervei között 
az elkerülıhöz hasonlóan ez is szerepel. 
Iski László: Kell a 2x2 sáv, de önmagában nem megoldás, mivel a Böszörményi 
út így sem képes felvenni a forgalmat. Hiába lenne meg már most és esetleg 
gyorsabban érnék el a várostáblát a Józsaiak, ott állnának a város belépési pont-
ján. Ezért is hangsúlyoztam korábban a forgalom szétosztását. Ebben egyébként 
az oltóanyaggyár mellé tervezett, a 354-es elkerülıbe bekötı út szintén segíthet. 

A 2x2 sáv részeként a 35-ös fıúton a Szordasi-Ipari telep úti keresztezıdésnél 
valószínőleg egy lámpával szabályozott körforgalom kiépítése lesz szükséges, 
ami segíti majd rákanyarodni a fıútra mindkét irányból, de az erre vonatkozó ter-
vek fogják ezt majd pontosan meghatározni.  
Józsa Magazin: Szakmailag jelzılámpával szabályozott körforgalom indokolt? 
Iski László: 2x2 sávos fıút esetében a fıirány, vagyis a fıút forgalmának a biz-
tosítása a fı prioritás, ezt másképp nem lehet megvalósítani. Ez a megoldás vi-
szont segítené, hogy az oldalirányok forgalma ne torlódjon fel. 
A másik és nagyon hasznos lehetıség a forgalom javítására, a 354. sz. fıút cso-
mópontjában van. Egyrészt nagyon rövid a Józsa felıl érkezık számára a felállási 
szakasz, másrészt a Debrecen felıl érkezı, az autópályára felhajtani akarók je-
lentıs zöldidıt vesznek el. Ha a két jelzılámpa közül az egyik megszüntetésre 
kerülne, és a Debrecen irányából a 354-es elkerülıre egy új jobbra direkt sáv 
létesülne akkor az jelentısen növelné a csomópont áteresztı képességét. 

A képen Józsát az autópályafelhajtóval összekötı út építése látható 

Józsa Magazin: Ezek jó része a D2030-as program részeként fog elkészülni. 
Rövid távon mit javasol? 
Iski László: Egyrészt a 2023. nyarára elkészül az autópálya-felhajtót Józsával 
összekötı út. Ezt javaslom megnyitni a forgalom elıtt, mivel csak az Elek-Rózsa-
völgy utcán, ahogy ezt korábban jeleztem, 800-800 egységjármő/nap forgalmat 
mértünk, ez nekik nagyban gyorsítaná a közlekedésüket. A többi józsainak ke-
vésbé vonzó ez a lehetıség, mivel 30 perc alatt be lehet jutni Józsa bármely pont-
járól Debrecen belvárosába. Amig nincs meg a Józsa elkerülı út, addig Józsán 
belül eljutni a felhajtóig nagy kerülı, akár 10 perc is lehet. 
Másrészt rövid távon lehet jelzılámpát telepíteni a 35-ös fıút Szordasi-Ipari telep 
keresztezıdéshez vagy akár a Silye Gábor 35-ös fıút keresztezıdéséhez, de ha 
a Böszörményi úti forgalom nem tud haladni a 35. sz. fıút felıl, akkor ez a reggeli 
csúcsban biztosan növelni fogja a torlódást és ellentétes hatást ér el. 
Józsa Magazin: Köszönjük az információkat sokat segített nekünk laikusoknak a 
problémákat megérteni, és tisztán indulatok nélkül látni a lehetséges megoldásokat. 

A polgárőrség akcióban: 
közlekedésbiztonsági kampány 

A Debreceni Polgárır Egyesület a Cívis Városért 
és a Józsai Település- és Közösségfejlesztı Egye-
sület a Debrecen városától kapott támogatás fel-
használásával egy, hitelesített sebességmérı esz-
közt vásárolt. 
Érzékelve a problémákat az elmúlt hónapokban több 
esetben mérték az autók sebességét a a Sillye Gábor 
utcában, a Szordasi úton, a Gönczy Pál utcán, illetve 
a 35-ös számú fıúton is. A polgárırök azokban az idı-
pontokban végzik a méréseket, amikor a méréssel 
érintett útszakaszokon nagyszámú autós halad át. 
A tapasztalatok alapján az autósok jelentıs %-a a 
megengedett sebességet jelentısen túllépve köz-
lekedik Józsa útjain (pl. a Sillye Gábor utcai méré-
sek alkalmával 936 autóból 291 lépte túl az 50 
km/h-s sebességet, és ebbıl 96 autós 65 km/h fe-
lett hajtott ezen az útszakaszon).  

A szomorú statisztika alapján a rendırség jelenlé-
tére, így traffipax felbukkanására több helyen lehet 
számítani a városrészben is. 
A polgárırök egy korábbi sikeres debreceni Waze 
kampány tapasztalatai alapján, Józsa több pontján 
a reggeli csúcsidıben, felhasználva a WAZE kö-
zösségi közlekedés megosztó valós idejő alapon 
mőködı navigáció adatait, beállították az eljutási 
idıket (adott pontról a Nagytemplomig) és arról 
képernyı fotót készítettek. Ebbıl az látszik, hogy 
Józsa távolabbi pontjairól is 30 perc alatt el lehet 
jutni csúcsidıben Debrecen belvárosába!  
A következı képek Android és iOs készülékre is 
telepíthetı Waze alkalmazással készültek, azt mu-
tatják be, hogy Józsa különbözı pontjaiból mennyi 
idı alatt lehet eljutni a Nagytemplomig. A képek 
reggel 6:50 és 7:10 között készültek. 2



A következı képek Android és iOs készülékre is telepíthetı Waze alkalmazással készültek, azért, 
hogy szemléltessék az eljutási idıket a reggeli csúcsidıszak idején Józsa különbözı pontjairól Debrecen belvárosát jelképezı Nagytemplomhoz. 

A polgárırség arra kér mindenkit, hogy az eljutási idıket figyelembe véve induljon el idıben, és ne a forgalomban próbáljon idıt spórolni. Vigyázzunk egymásra! 

Debrecen-Józsa, Északi sor – Nagytemplom 
útvonal 

Debrecen-Józsa, Csapszék utca – Nagytemplom 
útvonal 

Debrecen-Józsa, Elek utca – Nagytemplom 
útvonal 

Debrecen-Józsa, Várnagy utca – Nagytemplom 
útvonal 

Debrecen-Józsa, Alkotás utca – Nagytemplom 
útvonal 

Debrecen-Józsa, Kiserdı utca / Platán utca sarok 
 – Nagytemplom útvonal 3



A polgárırök sebességmérése számokban. 
● 2021. dec. 19. Sillye G. utca. 170 autóból 50
lépte túl a sebességet, 35 autó 50-65 között ment, 
15 pedig 65 km/h felett 
● 2022. április 22. Sillye G. utca 224 autóból 64
lépte túl a sebességet, 45 autó 50-65 között ment, 
19 pedig 65 km/h felett 
● 2022. május 5. 35-ös, 215 autóból 33 lépte túl a
sebességet, 19 autó 50-65 km/h, 11 autó 65-70 kö-
zött ment, 3 pedig 70 km/h felett 
● 2022. május 24. Gönczy Pál, 180 autóból kb. 51
lépte túl a sebességet, 45 autó 50-65 km/h, 6 pedig 
65 km/h felett 
● 2022. június 9. Sillye G. utca, 190 autóból 61
lépte túl a sebességet, 38 autó 50-65 km/h között 
ment, 23 pedig 65 km/h felett 
● 2022. június 15. Rózsavölgyi utca 104 autóból
18 lépte túl a sebességet, 12 autó 50-65 km/h, 4 
autó 65-70 között ment, 2 pedig 70 km/h felett 

● 2022. június 29. Rózsás csárda, 121-bıl 19
gyorshajtó, 10 autó 50-65 km/h között ment, 9 pe-
dig 65 km/h felett. 
● 2022. augusztus 3. Sillye G. utca, 196 autóból
73 lépte túl a sebességet, 49 autó 50-65 között 
ment, 24 pedig 65 km/h felett 
● 2022. augusztus 16. Szordasi út, 105 autóból 21
lépte túl a sebességet, 12 autó 50-65 között ment, 
9 pedig 65 km/h felett 
● 2022. október 14. Szordasi út, 124 autóból 28
lépte túl a sebességet, 21 autó 50-65 között ment, 
7 pedig 65 km/h felett 
● 2022. november 4. Sillye G. utca, 156 autóból 43
lépte túl a sebességet, 28 autó 50-65 között ment, 
15 pedig 65 km/h felett 
● 2022. november 29. 35-ös számú fıút, 186 au-
tóból 25 lépte túl a sebességet, mindegyikük 50-65 
km/h sebességgel haladt. 

(Debreceni Polgárır Egyesület a Cívis Városért) 

Vigyázzunk egymásra az utakon, mindenkit 
hazavárnak! 
Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy 
mindkettı, Józsán nemrégen történt bal-
eset közlekedési szabályok megsértése 
miatt következett be. Az utóbbi halálos 
balesetnél a gépjármı vezetıje a Sillye 
Gábor utcai keresztezıdés után, a for-
galmas fıúton próbált megfordulni. A bal-
esetben elhunyt sofır nem józsai lakos 
volt.  

Tartsuk be a KRESZ-t, vigyázzunk egy- 
másra! 

A gyászoló családnak ıszinte részvétünket 
fejezzük ki! 

(A szerkesztıség) 
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Gönczys hírek 
A SONUS Ütıegyüttes koncertjén 
Iskolánkból 24 tanuló vett részt egy különleges utazáson a komolyzene világába a Debreceni Egyetem 
Zenemővészeti Kar Liszt termében „Ez aztán ütıs lesz!” címmel 2022. 10. 19-én. A SONUS ütıhangszeres 
együttes lépett fel, mővészeti vezetı Szabó István volt. 
Különféle ütıhangszereket hallottunk az ifjúsági élménykoncerten és megismertünk egy dallamhangszert 
is, a marimbát. Relaxáltunk Kodály – marimba átiratban felcsendülı – Hegyi éjszakák címő mővére, hallot-
tunk Bachot, katonazenekart, néhány éve született modern mővet.  Láthattunk széklábakat és cipıtalpakat – 
hangszerként. A közönség sem unatkozott, a fiatalok bevonták a hallgatóságot is a különleges ritmuselto-
lódásos darabba. Az interaktív feladat megoldása is koncentrációt igényelt.  
A vidám, kreatív mősor élményt jelentett diákjaink számára. 
A háromrészes koncertsorozat február 22-én folytatódik a bérleteseknek „Hal a zenében” címmel. 

(Kondorné Peidl Borbála, Bartók Emese) 

Gönczy-hét - 2022. október 3-7. 
A Gönczy-hét több szempontból is rendhagyó, különleges az iskola életében. Részben azért, mert lehetı-
séget kínál a pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési célok egy részének megvalósítására, 
részben pedig azért, mert lehetıséget kínál közösségépítı programokra is. Ezen a héten számos olyan 
lehetıséget kínálunk a gyerekeknek, ahol átélhetik a saját osztályközösségükhöz való tartozás élményét, és 
olyanokat is, amikor is felbontjuk az osztálykereteket, és lehetıséget biztosítunk arra, hogy megtanuljanak 
együtt dolgozni más közösségek tagjaival is. A programok megszervezésekor különleges figyelmet szentelünk 
a jeles napok által kínált lehetıségeknek és az iskolai munkatervben meghatározott feladatoknak.  
Következzenek a programok! 
Hétfın három jeles nap foglalta keretbe a tevékenységünket. Kondorné Peidl Borbála kolléganı szerveztett 
a Józsai Közösségi Házban a zene világnapjára koncertet. Közben az iskolában zajlottak a magyar nép-
mese napjához és az állatok világnapjához kapcsolódó programok. Délelıtt a szünetekben mesemaratont 
és mesekvízt szerveztünk, az állatok világnapjára pedig különféle pályázatokat hirdettünk, melynek témája 
a kedvenc állatok bemutatása volt. A World Wide Fund for Nature (WWF), a világ legnagyobb civil termé-
szetvédelmi szervezetének jelképét is megformáltuk a rendszergazdánk segítségével a gyerek által bekül-
dött fotókból, ezzel is felhívtuk a tanulók figyelmét a felelıs állattartás fontosságára. 
Kedden az egészségnevelésé volt a fı szerep. Az érzékenyítı program keretében olyan témák kerültek 
elıtérbe, amelyek megismerése segíti a testi-lelki és mentális egészségünk megóvását. Hagyományosan 
a vendégeink között köszönthettük a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének önkénteseit, akik szexuális 
felvilágosítás, drogprevenció, egészséges életmód, a betegségek és megelızései témában tartottak foglalko-
zást, az utóbbit angol nyelven. Vendégünk volt a rendırfıkapitányság munkatársa, aki a bőnmegelızés 
lehetıségérıl tartott interaktív foglalkozást. Nagy tetszést aratott a résztvevık körében a menta klub és a 
mővészetterápiás  - zene, tánc, rajz – foglalkozás. 
Szerdán a környezeti nevelés céljait társítottuk a közösségi alkotó tevékenységhez. Délután osztálykeret-
ben beszélgettek arról a tanulók, hogy miért tekinthetünk hısként a fákra, újrahasznosított és a természet-
ben talált alapanyagokból szélcsengıt készítettek. A húsmentes büfé pedig alkalmat teremtett arra, hogy 
felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára, valamint arra, hogy a kevesebb 
hús fogyasztása hogyan járulhat hozzá az ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez. Bebizonyítottuk, hogy 
hús nélkül is lehet jó minıségő, ízletes ételeket készíteni. Készült csicseriborsókrémes szendvics lilahagy-
mával, gyümölcs- és zöldségsaláta. 
Csütörtökön az aradi vértanúk emléknapján a 48-49-es szabadságharc hıseirıl, áldozatairól emlékeztünk 
meg. Az ünnepi megemlékezésen a 7.b osztályosok mősorát tekintettük meg. Délelıtt pedig a tanítási órák 
átszervezésével kegyeleti váltófutással emlkékeztünk a hısök áldozatvállalására. 
Péntek a pályorientációs nap volt. A 8. évfolyamosok a „Mi a pálya?” elnevezéső pályaválasztási fórumon 
és kiállításon vettek részt. Az 5. évfolyamosok „A Nagyerdı napja” program keretében az erdészeti szak-
mákkal ismerkedtek, a 6-7. évfolyamosokhoz különféle szakmák elismert szakemberi érkeztek, akik a szak-
májuk bemutatásán túl felhívták a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen értéket teremtenek munkájuk során. 
A vendégeink között köszönthettük az ügyészi szakmát bemutató édesapát, az egészségügyi dolgozók 
képviselıit, a rekreációs intézet és a gyermekjóléti szolgálat munkatársát, valamint az állatvédelemmel fog-
lalkozó Tara csoport szakemberét. Az alsó tagozatosok is hasonlóképpen hasznosan töltötték a délelıttöt. 
Például az 1. évfolyamosok a fényképész szakmával ismerkedtek, a 3. b osztályosokhoz szülık érkeztek, 
a 4.b  osztályosok a Tímárházba látogattak.  
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Mi kerüljön a karácsonyi asztalra? 

Ez a kérdés legalább annyi fejtörést okoz, mint az ajándékok kiválasztása 
és beszerzése. Régen nem kellett gondolkozni rajta, hogy mi kerüljön az 
asztalra, hiszen évszázadokon keresztül megvolt ennek a hagyománya, ami 
nemzedékrıl nemzedékre öröklıdött. A szokások kialakulását két tényezı 
befolyásolta: ıseink hitvilága és a praktikum. Mindkettıben olyan tudás-
anyag ırzıdött meg, amit a modern korban sem tudunk felülmúlni. Most 
közreadunk néhány tippet, amivel megkönnyíthetjük a mai háziasszonyok 
dolgát. 

A karácsony elıtti böjti idıszak december 24-ig tartott, ezért ezen a napon babot, 
borsót, lencsét fogyasztottak. Mivel a téli napforduló is erre az idıszakra esik, hi- 

tük szerint ezek a magvak jó termést ígértek a következı évre. Szintén gyakori 
volt a halfogyasztás is szentestén, fıleg a folyóvidékeken, leginkább halászlé for-
májában. S hogy mi volt a praktikus oldala ezeknek az ételeknek? Egyrészt az, 
hogy nagyon tartalmasak, ezért a téli hidegben is megfelelı mennyiségő energiát 
biztosítanak a szervezetnek, másrészt egyszerő az elkészítésük, több ideje ma-
radt a háziasszonynak az ünnepi készülıdésre.  
A karácsonyi ünnepeket gyakran megelızte a disznótor, ezért bıven került az 
asztalra sertéshúsból készült étel. Nagy hagyománya volt a töltött káposztának, 
kocsonyának és a sülteknek, amiknek szintén az az elınyük, hogy napokkal az 
ünnep elıtt is elkészíthetık. Ezért ajánlhatók a mai, idıhiánnyal küzdı háziasz-
szonyoknak is. A pulyka csak jóval késıbb szerepelt a karácsonyi menüben, hi-
szen ez az Amerikából származó szárnyas csak a XVI. században került Magyar-
országra. Helyette a tehetısebb magyar családok vadhúst fogyasztottak kará-
csonykor.  
Természetesen régen sem hiányoztak a karácsonyi asztalról a sütemények. Ezek 
közül a legrégibb múltra visszatekintı a mézeskalács. Hosszú évszázadokig a 
méz volt az egyetlen ismert édesítıszer, ezért nagyon drága volt, és csak ünne-
peken használták. A mézet különös tisztelet övezte, ízét Jézus szeretetének 
édességével rokonították. A magyarországi mézeskalácskészítés központja Deb-
recen volt. Már az 1700-as évek elejétıl mézeskalácsos céh mőködött a város-
ban. Néhány éve a Debreceni Értéktárba is bekerült ez a helyi édesség. Errıl is 
megemlékezünk, ha mézeskalácsot sütünk karácsonyra. A formák kiszúrását és 
a díszítést a gyerekek is nagyon élvezik. Sokoldalúan felhasználható: lehet belıle 
karácsonyfadísz, asztali dekoráció és ajándék is. Igazi téli sütemény: a méz miatt 
magas a tápértéke, és a fahéj, szegfőszeg, gyömbér „melegítı” főszer, fokozza a 
szervezet hıtermelését a hideg napokon. A legújabb kutatások szerint a zsírége-
tést is elısegítik ezek a főszerek, ami a karácsonyi lakoma után igen hasznos 
lehet. A mákos és diósbejgli mellett ma is helye van a karácsonyi asztalon a mé-
zeskalácsnak.  
Jó sütés-fızést és jó étvágyat kívánunk receptjeinkhez! 

A legegyszerűbb halászlé 

Hozzávalók: 1–1,5kgos egész ponty, 20 dkg vöröshagyma, 2 evıka-
nál főszerpaprika, 2 krumpli, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, szárított 
erıs paprika, só 

Az alapléhez a felkarikázott hagymát, burgonyát, a hal fejét és farkát 
tegyük fel sós vízben fıni. Minimum 3–4 órán át hagyjuk a tőzön, amíg 
a hozzávalók teljesen szétfınek, utána passzírozzuk át. Ezután a sőrő 
alaplébe rakjuk bele a felkarikázott zöldpaprikát és paradicsomot, 
szórjuk bele a pirospaprikát és forraljuk fel. Rakjuk bele a besózott 
halszeleteket, lassú tőzön fızzük 20–25 percig, és már tálalható is. 
Igény szerint erıs paprikát kínálhatunk hozzá. Az alaplevet elızı nap 
elkészíthetjük, így karácsonykor már csak fél órát kell vele foglalatos-
kodni, és nem járja át a lakást a tömény hal- és hagymaillat. 

Karácsonyi mézeskalács 

Alapanyagok: 1 kg liszt, 1/2 kg langyos méz, 40 dkg porcukor, 2 tk. 
szódabikarbóna, 4 egész tojás, 12 dkg vaj, fahéj, szegfőszeg, vaní-
lia, citrom/narancshéj, ánizs, ırölt gyömbér tetszés szerint 
A díszítéshez: 1 tojásfehérje, 25 dkg porcukor 
Az alapanyagokat alaposan összedolgozzuk, és egy éjszakát pi-
hentetjük. 7 mm vastagra nyújtjuk és kiszúrjuk a formákat. A kiszúrt, 
sütıpapírra rakott kalácsokat berakjuk a hőtıbe, amíg a sütıt elı-
melegítjük 150 fokra (így nem fognak sütés közben szétfolyni). Az 
elımelegített sütıbe toljuk a kihőlt kalácsokat és aranybarnára süt-
jük. Kb. 5–6 perc kell a sülésükhöz. Arra számítsunk, hogy a sütıbıl 
kivéve még barnulni fog!  
Díszítéshez a tojásfehérjét összedolgozzuk a porcukorral. Egy nej-
lonzacskóba töltjük, aminek a sarkán ferdén levágunk 1 mm-t, és 
ezzel díszítjük a már kihőlt kalácsokat. Hagyjuk megszáradni, utána 
dobozba rakjuk. Száraz helyen hónapokig eláll. 
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Balesetmegelőzés Józsán 
A Józsai Szabadidı és Tömegsport Egyesület (Józsai SZTSE) szervezésében 
2022. november 27-én az egyesület felnıtt tagjai Józsán élı gyermekeknek 
tanították a szabályos gyalogos közlekedést a Szentgyörgyfalvi úton. Az egye-
sület célja, hogy minél több ilyen programot szervezzen a jövıben (más szer-
vezetek bevonásával is), hisz a szabályos közlekedéssel lehet legjobban meg-
elızni a balesetet. A balesetmegelızés terén kiemelt figyelmet kell fordítani a 
gyermekekre, ezért az elsı ilyen eseményre ovis és iskolás gyerekeket hívott 
meg a Józsai SZTSE elnöke İri Krisztián.  

Három Magyar Bajnoki címet 
hozott a DEAC Karate UP Egerből! 
A hétvégén 2022. november 05-én rendezték meg az Ippon Shobu Magyar Baj-
nokságot Egerben, a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. 
A Magyar Karate Szakszövetség kiemelt versenyére 38 egyesület 256 verseny-
zıje 421 versenyszámmal nevezett. 
A DEAC Shotokan Karate Szakosztály 15 fı utánpótlás versenyzıvel mérette 
meg magát az igen rangos viadalon, ahol szinte az ország minden tájától voltak 
tradicionális shotokan karate klubok, pl. Balassagyarmat, Sárvár, Hajdúböször-
mény, Budapest, Szerencs, Ajka, Balatonalmádi, Hajdúnánás stb. 
Az egyetemi versenyzık katában (formagyakorlat) és kumitéban (küzdıgyakor-
lat) indultak el a Magyar Bajnoki címért, mely három esetben elnyerésre is került: 
Németi Simon, İri Panna Krisztina és Marsi Erik állhatott a dobogó legtetejére. 
Persze csodálatos mérkızések és sporteredmények születtek a dobó többi fokán 
is, hisz itt tényleg az ország legügyesebb fiataljai mutatták meg tudásukat az Ip-
pon Shobu Karate (egy egész pontig tartó küzdelem) versenyrendszerben. 
A DEAC versenyzıinek az eredményei a következık: 
1. Doner Gergı kumite 4.
2. Németi Simon kumite 1.
3. İri József Béla kata 2., kumite 3.
4. İri Panna Krisztina kata 2., kumite 1.
5. Mudrony Kamilla kata 3.
6. Móricz Margaréta kata 5., kumite 4.
7. Erdei Dorottya kata 4., kumite 3.
8. Papp Benjámin kata 4., kumite 5.
9. Hegyessy Zsombor kumite 3.
10. Balogh Levente kata 2., kumite 2.
11. Marsi Erik kata 3., kumite 1.
12. Marsi Máté kata 4. kumite 3.
13. Radócz Eliza kata 5.
14. Antal-Tóth Bálint 8-ban
15. Szöllısy Dávid 8-ban
Felkészítık: Jámbor István, Jámborné Molnár Éva, Gyıri 
István, Mátyus Panna, Kis Zoltán, İri Krisztián. 
Mindenkinek gratulálunk! Nagyon büszkék vagyunk az 
egész csapatra, hisz a 34 klubból álló mezınyben a DEAC 
a 8. helyen végzett, ami igazán figyelemre méltó ered-
ménynek értékelhetı. Rövid pihenı után cél az évvégi 
SKS-SKDUN OB december 17-én Egerben, így tovább 
folytatjuk a tudatos munkát a DESOK sportcsarnokban. 
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Advent 2022

Józsai Adventi Családi Délután, Gyertyagyújtás
és Köszönet délután
2022. december 18., vasárnap, 13.30–19.00
DEMKI Józsai Közösségi Ház terei, Józsapark

Konferansz:   Bakota Zoltán
13.30–15.00    MEA Adventi koncert

Bakota Zoltán (vers)
15.00–15.20    Katolikus Betlehemes
15.20–15.35    Kerekerdő Óvoda
15.35–15.50    Fényfelé Alapítvány
15.50–16.00    Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
15.50–16.25    Réti Tibor (interaktív zenei műsor)
16.25–16.40    Pálos Hajnalka (karácsonyi énekek)

Bakota Zoltán (vers)

Balázs Ákos alpolgármester úr köszöntője

4 . ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

17.30–18.00    Luca Balduccio (ének)

13.30–19.00-ig a rendezvénnyel egyidőben, adventi
kézműves vásár és kézműves foglalatosságok


	Oldal 1
	Oldal 1



