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Otthonosabb és kényelmesebb lett sok
család élete
A kertségi fejlesztési program keretében útstabilizálások, út- és parkoló építések történtek a
nyáron Józsán, erről adott tájékoztatást Balázs
Ákos képviselő a sajtó képviselőinek augusztus 29-én a Berkenye utcán.
Útstabilizálások több utcában
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011ben döntött a Kertségi Fejlesztési Programról,
melyre közel 1 milliárd forintot fordít a költségvetésből. A Kertségi Fejlesztési Programon belül
Debrecenben számos utcában valósult meg stabilizálás és felülterítés a nem szilárd burkolatú
utakon. Közel 40 millió forint állt rendelkezésre a

Szeptember 25., 10:30–18:00-ig:

XXII. Józsai Szüreti Nap
Helyszín:
Józsapark és Tócó-völgy
Részletes program szórólapokon, és a
www.jozsanet.hu weboldalon hamarosan.
Felhívások újságunk 3. oldalán.

Elkészült a
felsőjózsai templom
eredményezi. Fontos kiemelni, hogy a lakossági
hozzájáruláson kívüli, önkormányzat által finanszírozott összeg az erre a célra városi szinten elkülönített teljes keret 10%-a.
Parkolóépítés a Szilegyházi utcán
A Szilegyházi utcán az iskola mellett közel tíz új
parkolóhely épült meg az iskola könnyebb megközelíthetősége és a parkolási problémák enyhítése
érdekében. A kivitelezés 1,5 millió forintba került.
Józsa fejlesztését és otthonossá tételét a városve-

fenti munkaműveletre, melyből Józsán a Hadházi
utca, Kiserdő utca, Platán utca, a Csúcs utca és a
Sillye Gábor utca egyes szakaszain történtek
munkavégzések, összesen 7,5 millió forint értékben, több száz család életfeltételét javítva ezzel.
Aszfaltburkolatot kapott a Berkenye utca
2011-ben lakossági hozzájárulással valósulhatott
meg a Berkenye utca út- és csapadékvíz elvezetésének építési munkálata, mintegy 547 méter
hosszúságban 4 méter szélességgel, melynek
költsége nettó 21 215 979 millió forintba került. A
beruházás 53 család életminőségének javulását

2011. szeptember

zetés kiemelten fontos feladatának tekinti –
hangsúlyozta Balázs Ákos a sajtótájékoztatója zárásaként.

5 évesek lettünk
olaj akciós áron:
Mobil Super 2000 10w-40 6561 Ft/4l
Áraink az áfát
tartalmazzák!
9167 Ft/4l
Mobil Super 3000 5w-40
Az akció
8127 Ft/4l
Mobil FE 5w-30 (Ford)
2011.
10. 31-ig tart.
Minden Mobil kenőanyag akciós áron!
Akciónk keretén belül minden szűrő 15% kedvezménnyel kapható!
Többféle márka a legolcsóbbtól a csúcsminőségig! Érdemes minket felkeresni.
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés • Teljes körű autójavítás

Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 (30) 33-777-33

Befejeződött a józsai református templomok
és a felsőjózsai gyülekezeti ház felújítása. A
munkálatokra a gyülekezet pályázaton nyert
51 360 060 forintot. Az alsójózsai templom már
húsvétra elkészült. Augusztus végére a felsőjózsai templom és a gyülekezeti ház
felújítása is befejeződött.
A templomokban a fűtés kialakítása, a toronysüveg fedése, a nyílászárók cseréje, a külső-belső
vakolat felújítása és festése, a belső bútorzat felújítása készült el. A gyülekezeti házban a nyílászárók cseréje, a külső belső vakolat felújítása és
festése, illetve az akadálymentes fürdőszoba kialakítása is elkészült. Mindhárom épület
akadálymentesítése is megoldódott.
A DebrecenJózsai Református Egyházközség a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében
a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe
vehető támogatásról szóló 145/2009.(XI.6.) FVM
rendelet alapján nyert támogatást. A gyülekezet
2010 januárjában nyújtotta be a pályázatot a
„Debrecen-Józsai református templomok külsőbelső felújítására és komfortosítása és a közösségi ház külső felújítására” címmel. A munka az európai Mezőgazdasági Garanciaalap és a Magyar
Köztársaság támogatásával készült el.
Ezúton is szeretném megköszönni a Presbitérium
nevében mindazoknak a segítségét, akik munkájukkal, imádságukkal, adományukkal, lehetőségeikkel hozzájárultak a felújítás elvégzéséhez,
valamint a kivitelező Humán-Ép Kft. lelkiismeretes
és pontos munkáját.
Gacsályi Zsolt, lelkipásztor

Helyi hírek

Új tagokat várnak

A Józsai Részönkormányzat nem képviselő
tagjait bemutató sorozatunk utolsó részében
Pokorni Lászlóval ismerkedhetnek meg.

A DMK Józsai Közösség Ház működtetésével
és a Józsai Segítő Szolgálat támogatásával immár 16 éve énekel együtt a Józsai Népdalcsoport.

Pokorni László vagyok, 1956-ban születtem.
Józsán 33 éve lakom, boldog családi életben élek
csodálatos feleségemmel, 4 gyermekemmel, 5
unokámmal élek egy fedél alatt. Építésztechnikusként végeztem, jelenleg egy sikeres építőipari
cég ügyvezetője vagyok.
A részönkormányzati felkérést azért vállaltam el,
mert szeretnék Józsának, de főleg az embereknek
segíteni. Azt szeretném, ha az emberek nem csak
kritizálnának, hanem először is keressenek meg,
adjanak nekem feladatot, és utána lehet számon
kérni, vitatni a dolgokat környezetünkben. Szomorúan állapítottam meg, hogy az elmúlt közel egy
évben – mióta részönkormányzati tag vagyok –,
összesen egy ember állított meg, hogy neki ez a
problémája, vagy ezen kellene változtatni. Kérem,
jelezzék felénk a városrészünk adott problémáit –
hiszen mindenki mást lát –, s ha nem jutnak el
hozzánk az észrevételek, nem tudunk érdemben

Főként idősödő és idősebb tagjai vannak a csoportnak, de énekelt már együtt a csoportban dédmama és nagymama az unokáival. Elsősorban
helyi, megyei programokon vesznek részt, de
visszajárnak országos rendezvényekre is, pl. az
Abasári Katona és Bordal Fesztiválra. A csoport
15 éves fennállása alatt énekelt dalait lemezre
énekelte. A népdalok mondanivalója alapján számos dalt rendeztek csokorba, mintegy számadásként. Céljuk megőrizni a népdalokat, a fiatalabb
generációknak tovább adni, mások és maguk szórakoztatására énekelni. A közös együttléteknek
nagy jelentősége van a csoporttagok életében.
Várják a józsai, vagy debreceni népdal, nótaszerető
embereket csoportjukba. Összejöveteleik időpontja
csütörtökönként délután 16 órától van a Józsai
Közösségi Házban.
Pósán Györgyné, DMK JKH egységvezetője

lépni. Továbbá számomra fontos, hogy magyar
honfitársaim legyenek tisztában nemzetünk történelmével, hagyományaival, ezért támogatom az
ilyen előadásokat. Szívügyem, hogy egy szép emlékpark készüljön Józsán, és a járdák állapotában
javulás történjen. Ha kérdésük, kérésük van, hívjanak bizalommal, igyekszem továbbítani ezeket a
lakossági észrevételeket.
Telefonszámom: (06-20) 925-9263.

A 2011. év legszebb intézményi portája
A karneváli hét keretében a Kölcsey Központban 201-en vehették át a „Tiszta udvar - rendes
ház” táblát, és emléklapot, közülük 18-an lettek
helyezettek és 44-en kaptak különdíjat. A
Gönczy Pál Általános Iskola az intézmények
kategóriájában I. helyezés ért el.
A „Tiszta udvar - rendes ház” akció az 1950-es
évek elején indult útjára Debrecenben és Létavértesen. Az eredeti célok között szerepelt a környezet érdekében vállalt egyéni felelősség erősítése,
ezáltal a tudatos egészségmegőrzés, közösségformálás.
Az akció több évtizedes sikeres működés után
éveken át szünetelt, majd 2002-ben újra útjára
indult a Debreceni Kör Dáma Egyesület koordinálásában, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, az AKSD Kft., és számos civil szervezet közreműködésével. Az elmúlt időszak visszajelzései azt bizonyították, hogy a lakosság öröm-

mel fogadta a folytatást, évente több száz jelentkező méretteti meg portáját.

Jelentkezni ebben az évben is öt kategóriában
lehetett: családi ház, társasház, lépcsőház, egyéb
ház és intézmények. Táblát azok a jelentkezők
kaphattak, akik a kiírás alapvető feltételeinek megfeleltek.

Városi tanévnyitó volt Józsán
Debrecen város valamennyi közoktatási intézmény vezetőjének részvételével tartották a
2011/12-es tanév nyitóértekezletét a Gönczy Pál
Általános Iskola Rózsavölgyi Gyermekkert
Ökológiai Oktatóközpontjában augusztus 26-án,
pénteken.

ESKRIMA
A Doce Pares Eskrima – ami egy extrém hatékony önvédelem – a Fülöp-szigeteken honos
tradicionális pusztakezes és fegyveres harcművészet.
Jellegzetes mozgásával és szellemiségével a
Doce Pares Eskrima igazából nem hasonlít egyik
ismertebb önvédelmi stílusra sem. Erősíti az
egész testet, fejleszti a kéz gyorsaságát, az állóképességet, a reflexeket és az azonnali helyzetfelismerést. Nem igényel nagy testi erőt, hajlékonyságot, ezért egy kis szorgalommal bárki elsajátíthatja. A gyerekedzéseinken a tradicionális Doce
Pares tananyagot oktatjuk, igazítva a fiatalabb korosztály igényeihez. Ez azt jelenti, hogy nem tanítjuk az életre veszélyes technikákat, és a késharcot, illetve az edzések játékosabb, de kellően
komoly formában zajlanak.
SZERETETTEL VÁRJUK A 6–14 ÉVES KOROSZTÁLYT GYEREKEDZÉSEINKRE!
Edzések helye és időpontja: Józsapark 1. emelet,
Józsa Fitnessz. Alsós csoport: Kedd 16:30–17:30.
Felsős csoport: Kedd 17:30–18:30. Az első edzés
ideje: 2011. szeptember 27. Az edzéseket vezeti:
Brenner Attila instruktor, telefon: (06-30) 6037144. Oktatásfelelős: Dankó Ferenc mester,
magyarországi főinstruktor, 3×-os világbajnok
Eskrima bemutató lesz 2011. szeptember 24-én
a Józsai Szüreti Napok alkalmával a józsaparki
színpadon. Bővebb info a józsaneten megjelent
cikkben, illetve: www.docepares.hu

Az értekezletet Somogyi Béla oktatásért felelős
alpolgármester, dr. Bene Edit, a Humán Főosztály
főosztályvezetője, valamint Pappné Gyulai Katalin,
az Oktatási Osztály vezetője tartotta az igazgatóknak. A rendezvény az oktatófarm bemutatásával
zárult.
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JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Bemutatkozik Pokorni László

Programok

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Szeptember 14–október 22-ig
BuKA LÁSZLÓ
festő-rajztanár
Hol vagyunk?
Hogy vagyunk?
Miért vagyunk? című kiállítása
tekinthető meg.
Megnyitó időpontja:
szeptember 14-én 17 óra
A kiállításon résztvevőket
köszönti: dr. Tar Károlyné
DMK igazgatója
A kiállítást megnyitja:
Karácsonyi György a Debreceni
Városvédő és Szépítő Egyesület
Elnöke
Közreműködik: Battai István és
Gyarmathy István zenészek, a
Főnix AMI „Csürdöngölő”
csoportja (Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola néptáncosai)
Helyszín: A Józsai Közösségi
Ház előtere

Szeptember 25-én 10.30–18 óráig

XXII. Józsai Szüreti Nap
Helyszín: A Tócó völgy, a Józsai
Közösségi Központ és az intézmény
előtti terület
Szervezők: a DMK Józsai Közösségi Háza
és a Józsai Településfejlesztő Egyesület

Programajánló:
- Szüreti felvonulás
- szőlőpréselés, mustkóstolás
- VIII. Józsai Nyúlpaprikás-főzőverseny
- Színpadi programok helyi és
meghívott csoportokkal
- Kézművesek bemutatói és vására
- Kézműves játszóház
- A Józsai Kertbarát Kör
kertészeti kiállítása
- Agility- és munkakutyák bemutatója
- Gazsó Játékpark
- Egész nap: Buka László
festő-rajztanár kiállítása a Józsai
Közösségi Ház előterében
A részletes programról szórólapon
tájékoztatjuk a józsai lakosokat ill. a
www.jozsanet.hu weboldalon.

II. JÓZSAI EGÉSZSÉGNAP
2011. október 01., 09.00–16.00
JÓZSAPARK-JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A DMK Józsai Közösségi Ház és a
Turmalin Egyesület közös szervezésében.
„GYÓGYÍTSUK TESTÜNK, HOGY ÁPOLJA LELKÜNK”

35 FÉLE HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV
ORVOSLÁSI MÓDSZER EGY HELYEN!
MOST INGYEN ÉS KEDVEZMÉNYESEN
KIPRÓBÁLHATJA!

állapotfelmérések - kezelések - tanácsadások
- termékbemutatók - vásárok - bach virágterápia
- aura soma - Bowen terápia - kineziológia
- akupresszúra - csontkovácsolás - testmasszáz
- hangmasszázs - craniosacralis terápia
- lélekterápiás módszerek - hajgyógyászat
- kozmetikai tanácsadások - szépségtippek
- műszeres vizsgálatok - lakberendezés
- feng shui.
INGYEN TOMBOLA - NYEREMÉNYSORSOLÁS

Gyermekprogramok:
gyermek sportfoglalkozások, képességfejlesztő
játékok, kézműves foglalkozások, arcfestés,
mandalafestés, zeneovi.
Az Bikers Kávézó a rendezvény napján
egészséges ételek széles választékával várja
önt és kedves családját!
BELÉPÉS DÍJTALAN!
Bővebb információ: www.turmalin.hu és a
www.debrecenimuvkozpont.hu weboldalakon.
A szervezők a programváltozás jogát
fenntartják!

JÓZSA

A SZÜRETI NAP
versenyfelhívásai
VIII. JÓZSAI NYÚLPAPRIKÁS - FŐZŐVERSENY
Ebben az évben is megszervezzük a hagyományos, és egyre nagyobb ismertségnek örvendő
Józsai Nyúlpaprikás-főzőversenyt. Várjuk baráti
társaságok, civil szervezetek jelentkezését!
Az első 25 jelentkezőnek a szervezők egy konyhakész nyulat biztosítanak. A főzőhelyeket és a
tűzifát minden versenyzőnek biztosítják. Térítés
ellenében természetesen több nyúl is rendelhető
(1700 Ft/db áron). A kellő mennyiségű hús biztosítása érdekében, a versenyre jelentkezni legkésőbb 2011. szeptember 21-ig lehet személyesen,
vagy telefonon a Józsai Közösségi Házban
(52/386–137). A nyulak átvehetők szeptember 22-én
10–12 óráig a Józsai közösségi Házban.
Az értékelésnél a zsűri figyelembe veszi: az étel
tálalását, küllemét, illatát, ízét, a szakács stílusos
megjelenését is.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!
MADÁRIJESZTŐ VERSENY
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő
Szolgálat a szüreti naphoz kapcsolódó madárijesztő kiállítást hirdet egyének, intézmények és
civil csoportok részére. A pályázók a madárijesztő
bábukat leszúrható botra készítsék el. Leadási határidő: szeptember 22-én (csütörtökön) a Józsai
Közösségi Házba. Díjazás a Józsai Szüreti Napon
ASZFALTRAJZ-VERSENY

A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos
rendezvénysorozathoz kapcsolódva
programok 2011. szeptember 17-én a
Józsai Közösségi Házban:
10:00–20.00 óráig
Buka László festő-rajztanár kiállítása
10:00–12:00 óráig
Kézműves játszóház (Kunkli Róza és Cs.
Horváth Judit közreműködésével)
17:00-tól
Rendhagyó tárlatvezetés és kötetlen
beszélgetés a képzőművészetről Buka
László festőművésszel
18.00-tól 20.00 óráig közreműködnek:
Simó József előadóművész
Sárkány Míra-balett
Béke Csaba gitárművész
Népzene-néptánc-táncház ( Magyari Ágnes,
dr. Borosné Toplebszki Tímea, Deák István,
Ludnai Mátyás, Boros Bálint, Tóth Huba és
a Főnix AMI Csürdöngölő néptánccsoport)
Együttműködő partner: A Józsai Református
Egyházközösség
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
programjainkra!
A programokon a részvétel ingyenes.
A szervezők a programváltoztatás
jogát fenntartják!

A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő
Szolgálat aszfaltrajz-versenyt hirdet általános iskolás gyerekeknek a szüreti naphoz kapcsolódóan
szeptember 24-én (pénteken) 17 órától a Józsapark mögötti játszótéren. Téma: szüreti élményeim. Értékelés, díjazás a Józsai Szüreti Napon

Akrobatikus rock and roll és
Majorett csoport indul a
Közösségi Házban!
A Józsai Közösségi Ház akrobatikus rock and
roll csoportjának első foglalkozása szeptember 8-án csütörtökön volt. A foglalkozásokat
Szűcsné Holecska Anita vezeti.
Kezdő és haladó majorett csoport indul szeptembertől a Józsai Közösségi Házban!
A foglalkozások szeptember 12-től hétfőnként
17 órától lesznek a Közösségi Házban. A
foglalkozásokat Herbák Ágnes vezeti. Havi díj:
3500 Ft.
Mindkét csoporttal kapcsolatban érdeklődni
lehet: a Józsai Közösségi Házban személyesen vagy a 386-137-es telefonszámon.
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Akire büszkék lehetünk

Krasznai Róbert, szenior úszó

Gyermek, majd serdülő korosztályos bajnoki győzelmei után 1956-ban országos ifjúsági bajnok lett
200 m mellúszásban. Innentől csak gyűltek a
szebbnél szebb eredmények. 1957–1959 között
válogatott kerettag volt, 1960-ig többszörös
Országos vidékbajnok. 1962–1964 között,
„Magyar Hadsereg Bajnok” 400 m gyorsúszásban
és folyamúszásban. 1966-ban a Testnevelési
Főiskolán sportedzői szakképesítést szerzett vízilabda sportágban. „Játékos-edző” a Debrecen
vízilabda csapatánál (OB II. osztály), valamint vízilabda és úszásoktató volt 1985-ig. Rentka László
testnevelő tanár, mesteredző (Toldi Miklós és
Hajós Alfréd díjas) szakmai irányítása mellett több
száz általános és középiskolai tanuló úszásoktatását végezte (1959–1963). 1980-ban hosszú szünet után tért vissza a versenyzéshez. A szeniorversenyzésről és ezen belül saját eredményeiről így
vélekedik:
„Amit a szeniorúszásban elértem az véleményem
szerint példa értékű a fiatalok és a saját korosztályom számára egyaránt. A szeniorúszás lehetőség
az egyre nagyobb versenyrendszerben való részvételre, kapcsolatot tartani a régi sportbarátokkal
és lehetőség új barátok megismerésére. Ez egy
életforma: egy-egy versenyre való felkészülés
rendszeres edzést kíván, fejleszti az akaraterőt, a
tűrőképességet, a győzni akarást. Ez a sportszerű
életforma tartást ad és sikerélményt biztosít. A
szeniorúszás lehetőséget adott számomra, hogy a
világ számos helyén versenyezzek. 1989-től minden világversenyen részt vettem, s a versenyek
hangulata felejthetetlen számomra. Nincs felső
korhatár, láttam már 100 éves férfit is versenyezni.”
Hajdú-Bihar megye és Debrecen Város közös
Úszószövetségének elnöke volt 1996 és 2001
között. Irányítása alatt bevezették a számítógépes

versenyrendezési programot. Amikor azt kérdeztük, miért is úszik egy életen át, a 91 éves
többszörös világbajnok barátja szavait idézte válaszul: „Azért úszom, mert úszni egészséges, de
azért vagyok egészséges, mert úszom” (Dr. Bánky
Horváth Béla). Krasznai Róbert eredményei ékesen bizonyítják, hogy az úszás egy egész életen
át eredményesen gyakorolható sportág.

Sportuszoda előterében. Jelenleg is országos
bajnokságra, országos csúcsjavításra, a 2012. évi
szenior világbajnokságra készül.
Gratulálunk az eddig elért eredményekhez és
további sok sikert kívánunk!

Kábítószer
használókat fogtak
A Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért (DPE) augusztus 21-én este két fővel látott
el gépkocsizó járőrszolgálatot Debrecen-Józsán, amikor 6 fiatal fiúra lettek figyelmesek,
akik a Tócó-patak felé sétáltak...

Legfontosabb eredményei:
1980-2011 között 66-szoros magyar bajnoki cím
és 12 országos csúcs. 1999-ben és 2000-ben
elnyerte a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által
kiadott „Az év legjobb szenior sportolója” címet.
1989 és 2001 között 11 db. VB. és EB. bronz
érem, 1 db EB. ezüst érem, 1 db EB arany érem
(Finnország Turku EB., Anglia Caventy EB., USA
Indianapolis VB., Németo. Sindelfingen EB.,
Canada Montreal VB, Itália Riccione EB, Anglia
Sheffield VB, Csehorsz. Prága EB., USA. Portland
Világjátékok: két egyéni és két váltó bronzérem!,
Ausztria Insbruck EB, Németo. München VB,
Spanyolo. Pallma de Mallorca EB egy arany (I.), ill.
egy ezüst (II). hely!) Mindemellett rendszeresen
részt vett meghívásos nemzetközi szenior versenyeken is: Kassa, Brno, Telfs. 2011: Krasznai
Róbert az elmúlt két évben öt szenior országos
csúcsot és négy rövidpályás csúcsot úszott korosztályában. 2010 januárjában 70. születésnapja
alkalmából jelenleg is megtekinthető életmű kiállítás látható díjaiból, kitüntetéseiből a Debreceni

A polgárőrök tovább figyelték a természetvédelmi
területen, a lombok között megbújó fiatalokat, akik
gyanúsan viselkedtek. A polgárőrök a 112-es segélyhívó telefonszámon bejelentést tettek a rendőrségre, akik a helyszínre érkezve igazoltatták a
fiatalokat. „Bejött” a polgárőrök megérzése, az intézkedés közben egy cigarettás dobozból kábítószernek látszó anyagot tartalmazó nylon zacskó
került elő, ezért a fiatalokat a rendőrség előállította további intézkedésig.
Reméljük tényleg azért voltak a fiatalok a Tócópatak menti természetvédelmi területen, hogy a
zöldövezet szépségeit csodálják, nem pedig
azért, hogy a rossz úton járjanak. Továbbra is várjuk az Egyesületünkbe belépni szándékozók jelentkezését a (06-20) 389-4853-as telefonszámon, vagy az orikrisz@t-online.hu e-mail címen. A
Polgárőröknek gratulálunk az eredményes intézkedéshez!
Őri Krisztián, DPE elnök

Helyreigazítás
A Józsai Segítő Szolgálat tagjaként dr. Kunkli
Tibor ügyvéd vállal egyszeri, tájékoztató, ingyenes
tanácsadást irodájában, előzetes egyeztetés alapján. Telefon: (06-52) 386-285. (Az augusztusi
számban tévesen jelent meg a telefonszám, amelyért elnézést kérünk.)

Szünidei felújítások és az új tanév tervei a Lorántffyban
Megkezdődött a 2011–2012-es tanév a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában is. Danku Attila
igazgató úr a tanévnyitó beszédében méltatta
és megköszönte a fenntartó önkormányzatnak,
a szülői közösségnek és az intézmény pedagógusainak a tevékeny támogatását abban, hogy
diákjai szeptemberben egy megújult, megszépült, korszerűsödött iskolában kezdhették,
illetve folytathatták tanulmányaikat.
Az iskolában a nyár folyamán 3 millió forint értékben zajlottak a felújítási munkálatok. A tanteremfestéseken túl fűtéskorszerűsítést végeztek az
Alsójózsai úti épületben. Az új tanévben az augusztus végén „Tiszta udvar, rendes ház” címet
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elnyert oktatási intézmény tovább folytatja a tehetséggondozó programját, hiszen Debrecen megyei
jogú város központi mérése alapján évről évre
egyre több a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában a kiemelkedő képességekkel rendelkező
tehetséges gyermek száma.
Az Apáczai Kiadónak a legutóbbi az ország alsó
tagozatosainak az olvasási készségét elemző felmérése is azt az eredményt hozta, hogy a
lorántffys diákok mind a négy vizsgált évfolyamon
az országos átlag felett teljesítettek. Az intézmény – mint Ökoiskola – a jövőben is fontos feladatának tekinti a környezettudatos nevelést, így
idén is kiemelt szerepet kíván adni a természeti értékek védelmét célzó szép és nemes feladatok-

nak. Az iskola az új tanévtől kezdve csatlakozott a
Magyar Hospice Alapítvány Méltóság Mezeje
programjához is, valamint a hagyományaihoz méltóan városi versenyeknek kíván most is otthont
adni.
A tanítványok részére a nyolc éve nagy sikereket
hozó néptáncoktatás mellett immár a hangszeres
zeneoktatás lehetősége is adott. Első osztálytól
kezdődően idegen nyelvet (angol/német) tanulnak
az iskola diákjai. A nyolcadik osztály végén a tehetséges és szorgalmas gyerekek nyelvvizsgát
tehetnek.
A Lorántffy egy új projekt keretében ebben a tanévben szeretné elérni az „Agressziómentes Iskola”
címet is.

JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Úszó körökben ismerősen cseng Krasznai
Róbert neve. Mint oly sokan Debrecenben ő is
idősebb Rentka László kezei alatt kezdte úszó
pályafutását 1947-ben. Szeniorúszásban Európa
Bajnok és többszörös Világbajnoki bronzérmes. 2002 óta él Józsán.

Tanévnyitók

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Tanévnyitó a Gönczyben
152. tanévnyitó ünnepségét tartotta a Gönczy
Pál Általános Iskola 2011. augusztus 30-án 17
órától. A nyarat idéző délutánon 16 osztály 369
diákja lubickolt a viszontlátás örömében.
Az 54 legkisebb iskolásnak ez az első tanévnyitó
az életében, akiknek gönczys diákká avatása az
ünnepség keretében zajlott. A vidám tanulóifjúság
nagy boldogsággal vette birtokába a sok megújult
tantermet. Agárdiné Burger Angéla igazgatónő
elmondta, hogy az elmélyült tanulás mellett számos érdekes programmal készülnek az idén is a
tanórákon és tanórán kívüli területeken egyaránt.

Ebben a tanévben is folytatódik a Debrecen városi
és a gönczys tehetséggondozó program, egyre
több diák bevonásával. A referencia iskola program is folytatódik, csakúgy, mint az ökoiskolás rendezvények, és a Magyar Hospice Alapítvány Méltóság mezeje programja. Alapításának 20. évét
ünnepli idén a Felsőjózsai 4H Klub, így itt is különleges rendezvényekre lehet számítani. Sikeres,
eredményes, jó hangulatú tanévet kívánt igazgatónő a diákoknak, tanároknak, szülőknek egyaránt!
Az évnyitó képei megtekinthetők a www.jozsanet.hu „Galéria” menüpontjában.

Tanévnyitó és hangyatábor a Lorántffyban
Augusztus 30-án rendezte meg a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola a tanévnyitó ünnepségét. A rendezvény nyitásaként az iskola
tanulói kedves műsort adtak elő, majd Danku
Attila igazgató tanévnyitó beszédét hallgatták
meg a diákok és szüleik.
Igazgató úr külön köszöntötte az első osztályt
most kezdő gyermekeket, valamint a nyár folyamán a Lorántffyba átiratkozott ragyogó eredményű
tanulókat. Az intézményvezető beszámolt a hallgatóságnak az elmúlt hónapok alatt végzett felújítási
munkálatokról és a nyári szünidő felejthetetlen tá-

borozásairól is, majd ezt követően a lorántffys hagyományokhoz méltó kiemelkedő sikereket kívánt
a diákseregnek a 2011–2012-es tanévre. A tanévnyitó ünnepség során az iskola falain belül tanulható hangszeres- és néptáncoktatásra, valamint a
hittanoktatásra is felhívták az egybegyűltek figyelmét. Az iskola legifjabb diákjai az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is „Hangyatáborban” töltötték
közösen augusztus utolsó napjait. Itt a tanító nénik
az óvó nénikkel együtt segítenek a kis „hangyáknak” az óvoda-iskola átmenet problémamentessé
tételében. Az évnyitó képei megtekinthetők a
www.jozsanet.hu „Galéria” menüpontjában.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK SZEPTEMBERBEN:
• Benzin és gázolaj -8 Ft/liter
• LPG autógáz -10 Ft/liter
• Bankkártyás kedvezmény -5 Ft/liter

Kihúzták az
augusztusi
nyertest
Az augusztus havi sorsolásra Őri Krisztiánt
kérte fel a Józsai Benzinkút vezetősége, aki
józsai lakos és a benzinkút törzsvásárlója.

Megkezdtük az LPG autógáz törzsvásárlói hálózat kiépítését.
Ha nálunk tankol, 10% kedvezményt kap a Józsaparkban lévő autómosóban.

BIOETANOL forgalmazása, PB gázpalack csere, olajok, üdítők,
édességek, autófelszerelési cikkek és udvarias kiszolgálás.
Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.
Jöjjön hozzánk, megéri!

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás. Telefonos anyagmegrendelés.
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Cím: Józsa, Vállalkozói telephelyek. Tel.: (52) 530-947
JÓZSA

Őri Krisztián a Debreceni Polgárőr Egyesület a
Cívis Városért elnöke. A nyertes nyugta száma:
0418/00102. A szerencsés nyertes Sápi József,
Sillye Gábor utcai lakos, aki szintén törzsvásárló.
20 liter üzemanyaggal lett gazdagabb, gratulálunk
neki.
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Gyermekeink

Kedves Szülők!
Szeretettel tájékoztatjuk önöket, hogy a
2011/2012-es nevelési évben is lehetőség nyílik
arra, hogy Józsa mindkét óvodájában és általános
iskolájában a gyermekek játékos formában, koruknak megfelelően ismerkedjenek a Biblia világával.
A foglalkozásokat Kissné Fábián Zsuzsa hittanoktató-lelkész, Szolnokiné Gyökös Gizella presbiteróvónő és Petricska Eszter kántor-tanító tartja.

Amennyiben szeretné gyermekét beíratni református hittanoktatásra, jelentkezési lapot kérhet az
óvónőktől, az osztályfőnököktől, hitoktatóktól,
illetve letöltheti a gyülekezet honlapjáról: jozsa.reformatus.hu
A hittanórák időpontjáról – az intézmények vezetőivel történő egyeztetés után – értesítjük önöket.
Kérdéseikkel telefonon, vagy e-mailben is fordulhatnak hozzánk:
(06-30) 910-21-58 vagy (06-20) 549-54-28,
e-mail: reformatusjozsa@gmail.com
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bölcsődei és óvodai csoport indul
A legutóbbi számunkban tudósítottunk arról,
hogy megnyílt Józsán az Eperkert Családi
Napközi, ahol családias környezetben vállalják
1–14 éves korú gyermekek szakszerű felügyeletét.
2011 szeptemberétől bölcsődei és óvodai csoportot indítanak a napköziben. A kis létszámú (maximum 7 fő) gyermekcsoport számos előnnyel rendelkezik. Sokkal ritkábbak a fertőző megbetegedések, mint a nagy létszámú gyermekközösségekben. Nagyobb figyelmet kapnak a gyerekek, egyéni szükségleteiket, igényeiket figyelembe véve
egyénre szabott foglalkozásokat biztosítanak számukra itt. A szülőktől való elszakadást megkönynyítik a családi körülmények, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat. Szakképzett,
gyakorlott és gyermekszerető gondozók biztosítják a gyermek igényeinek és érdeklődésének
megfelelő törődést.

Amennyiben a szülőnek sürgős elfoglaltsága
akad, vagy csak pihenni szeretne egy kicsit, szeretettel várják a gyermeket akár 1–2 órára is.
Gondoskodnak arról, hogy a szülő nélkül eltöltött
idő vidáman teljen, sok-sok játékkal, szórakozással.

Reméljük, hogy az itt leírtak elnyerik a szülők tetszését és ellátogatnak a Gönczy Pál utca 80.
szám alá egy személyes találkozásra.

Eperkert Családi Napközi
Józsa, Gönczy Pál u. 80.
Telefon: 06-30-355-66-35
www.eperkertnapkozi.hu

Gacsályi Zsolt, református lelkipásztor

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30.
Állateledelek Józsán ingyenes
kiszállítással!
Szuperprémium és prémium minőségű
kutya-, macska-, és lótápok
versenyképes árakon.
Információ, megrendelés:

+36-30-4478005
Látogasson el honlapunkra, ismerje meg
termékeinket.
Szeptemberben 5% kedvezményt adunk
a hirdetés felmutatójának,
józsai kiszállítások esetén!
Próbálja ki ingyenes termékmintáinkat.

www.josera.feketeterrier.hu

Telefon: (52) 387-903

BELTÉRI FESTÉKEK, KÜLTÉRI FESTÉKEK,
VAKOLATOK, ZOMÁNCOK, LAZÚROK,
SZÍNKEVERÉSE!
AUTÓFESTÉKEK, IPARIFESTÉKEK,
SZÍNKEVERÉSE!
SPRAY TÖLTÉS!

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása

3500 Ft.
Március 1-jétôl október 31-ig
E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.
6

FAIPARI PÁCOK SZÍNKEVERÉSE
SZESZES ÉS VIZES KÖTŐANYAGOKBÓL
REISSER CSAVAROK FORGALMAZÁSA!
KÍNÁLATUNKRÓL ÉS AKCIÓINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN.
WEB: www.civislakk.hu

E-MAIL: info@civislakk.hu
JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Hitoktatás

Az ügyvéd válaszol

Az ügyvéd válaszol – A válás (1. rész)
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A szerkesztői felhívásra beérkezett kérdések a
házasság felbontására irányultak, ezért cikksorozatunkban a házasságok felbontásával foglalkozunk. Ezt a témát hétrészes cikksorozatban fogjuk boncolgatni.
A válás alapvető oka a házasságkötés – tartja a
mondás. Féligazság. Az élettársi kapcsolat megromlása és megszakadása esetén, ha abból gyermek, vagy közös vagyon származott, ugyanolyan
tortúra lehet a „szakítás” és előfordulhat, hogy
ugyanúgy bíróság előtt fejeződik be, mint házastársak esetén.
A házasságot az anyakönyvvezető előtt lehet
megkötni. A megkötött házasságot a bíróság bonthatja fel. A házasság felbontásának feltétele, hogy
a bíróság meggyőződjön arról, hogy a házasság
véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott.
Ezt nevezzük tényfeltárásos bontásnak, ahol a házasság megromlására vonatkozó okokat kell feltárni. Két esetben nem kerül erre sor, ha a felek
egymással egyezséget kötnek, vagy ha bizonyítják, hogy három éve külön élnek.
Házasságba – a magyar jog szerint – senkit nem
lehetett belekényszeríteni, sem benne tartani. Ha
a felek között a viszony véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott, egészségesebb elválni,
mint enni egymás és a család életét. Közös megegyezéses válás két komoly felnőtt indulatoktól
mentes megállapodása arról, hogyan zárják le életük közös szakaszát. Ennél jobbat a bíróság sem

tud, mivel nem ismeri a közösen töltött évek, évtizedek minden eseményét. Ez a válási mód a rövidebb, így a felek és a család (gyermekek) idegrendszerét is kevésbé terheli.
A közös megegyezéshez meg kell állapodni a közös gyermekhez kapcsolódó kérdésekben, a közös ingóságok megosztásában és az utolsó közös
lakóhely használatában.
Cikksorozatunk további részeiben a közös megegyezéshez szükséges feltételekkel kapcsolatos
kérdésekről fog Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
bővebben írni: a gyermek elhelyezésről, gyermek
tartásdíjról, gyermekkel való kapcsolattartásról,
ingó megosztásról, utolsó közös lakóhely használatáról (lakáshasználati díj), házastárs tartásdíjról.

Dr. Patakvölgyi
Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján

Gázkészülék szerelés, javítás,
karbantartás, beüzemelés,
tipustól függetlenül.
Dobolán Gyula
Telefon: (06-30) 319-64-95
Mindenféle háztartási gép javítása
(fűnyíró, bojler, mosógép, vasaló, porszívó ...)
Aszalós Antal
háztartásigép-szerelő

4225 Józsa, Hatház utca 7.
Telefon: (06-30) 5325157
www.haztartasigep-szerelo.hu

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A
Modern és antik kárpitozott bútorok
javítása, áthúzása.
Ingyenes felmérés és szállítás.
… 06

52 497-189 • 06 70 367 2010

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

AKCIÓS TERMÉKEINK:

DuGuLÁSELHÁRÍTÁS
Telefon: (06-30) 401-2644

csirke comb
csirke szárny
sertés oldalas
sütni való kolbász
birka hús
bőrös malac hús

549 Ft/kg
449 Ft/kg
749 Ft/kg
799 Ft/kg
899 Ft/kg
549 Ft/kg

www.mgazszerviz.hu

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Az árak az áfát tartalmazzák.

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását
és rendbe tételét vállaljuk.

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasárnap: 7–12-ig

Telefon: (06-20) 923-7931

Az akció szeptember 18-ig, illetve a készlet erejéig tart.

JÓZSA
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Italakciónk:
Koktéljaink: 600 Ft
(Mojito, Cuba Libre, Blue Hawaii, Pina Colada...)
Dunstone skót whiskey 4cl. 250 Ft

Házhozszállítási akciónk:
Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5íl): 290 Ft
Soproni sör (hűtött) 0,5l dobozos: 250 Ft
Steffl sör (hűtött) 0,5l dobozos: 250 Ft
(személyi igazolvány felmutatásával)

Étel rendelés esetén fél adagnál
60%-os árat számítunk.
Rendezvények szervezését, lebonyolítását,
továbbá sültes tálak készítését vállaljuk.
Nyitva tartás: h: 8–22 • k–szo: 8–24 • v: 10–22

Szeptember 24-én a Józsai Szüreti Napon
egész nap szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!
1000 Ft feletti vásárlás esetén a blokk felmutatója
10% kedvezményt kap a józsaparki autómosóban.

Józsapark • (52) 386-180 • www.bikerscaffe.com
8
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JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Bikers Caffe

Állati dolgok

Állati dolgok – A kedvencem is lehet allergiás? I. rész
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A JózsaVet Kisállatorovosi rendelő segítségével a házikedvenceink allergiás megbetegedéseit vesszük át a következő két lapszámban. A
mai első részben tisztázunk néhány alapfogalmat, ismeretet.

Az állatorvos gyakran találkozik a rendelőben
olyan kutyákkal, melyek látszólag minden ok nélkül egész nap vakaróznak, rágják magukat, sokszor akár sebeket ejtve saját bőrükön. Az ilyen betegek száma főleg tavasztól őszig ugrik meg feltűnően, abban az időszakban, amikor az allergiás
emberek szenvednek a légzőszervi tünetektől.
Alapvetően ugyanarról a betegségről van szó,
amely azonban az emberekkel ellentétben az

allergiás kutyáknál nem légzőszervi tünetekben,
hanem a bőr gyulladásában nyilvánul meg. Ennek
oka, hogy kutyákban az allergiás folyamatokért
alapvetően felelős sejttípus (hízósejt) nem a légutakban (mint az ember esetében), hanem a bőrben van jelen nagyobb számban.
A macskáknál és kutyáknál egy sor anyag kiválthat allergiás reakciót: így például bolhanyál, étel
összetevők, műanyag, pollenek, penész és egyéb
gombák, poratkák, stb. Az allergiás bőrgyulladás
(atópiás dermatitis) a kutyák kb. 10%-át érinti. A
betegség ritkábban ugyan, de macskáknál is előfordul.
Kutyák esetében a bőr viszketése az allergia leggyakoribb következménye. A vakaródzás, a bőr
harapdálása korlátozódhat egy-egy testrészre, de
esetenként az egész testfelületen jelentkezik. Az
allergiás kutya sokat vakarózik, bőre kipirulttá
válik, korpásodik, szőrzete fénytelenné, töredezetté válik, foltokban szőrhullás jelentkezik, a bőrön
pörkök, hólyagok jelennek meg, következtében
akár gombás vagy gennyes bőrgyulladás is kialakulhat.
A légutak is nagyon ritkán ugyan, de érintettek lehetnek, ebben az esetben köhögés, tüsszögés,
szuszogás és esetenként vízszerű orrfolyás, könynyezés utal az allergiára. A harmadik megjelenési
forma a gyomor-bélrendszert érinti, ebben az esetben hányás, hasmenés jelentkezik az allergén hatására.

A kifejlett bolhák a mászkálásukkal és
vérszívásuk kal nyugtalanítják a gazdaállatot, a
vérszívás után kis gyulladásos duzzanat alakul ki
a bőrön. A legjelentősebb kártételük a bolhaekcéma. Vérszíváskor ugyanis a bolhanyállal fehérje
jellegű anyagok jutnak a gazdába, amelyek a bőr
alkotóelemeihez kapcsolódva allergizálják a
szervezetet. A már allergizálódott állatokban újabb
bolhacsípés következtében rövid idő alatt kialakulhatnak a jellegzetes tünetek. Enyhe esetekben a
kutya néha vakaródzik. A jellegzetes bolhaekcéma
esetén a háti és ágyéki részen, valamint a faroktőnél nagy területre kiterjedő nedvező bőrgyulladás és szőrhullás látható, ami szűnni nem akaró
vakarózással jár. Az állatok testüket harapdálják,
dörzsölik.
További információ a témában a következő lapszámunkban, illetve az alábbi elérhetőségeken:

Drótfonat, csibefonat.

Simon Krisztián

Horganyzott ponthegesztett hálók, betonoszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.
Gyártás, forgalmazás.

kályhás

Masni
kutya- és kisállat
kozmetikai szalon

Nem az ember az egyetlen, akinek meg kell küzdenie az allergia gyötrelmeivel. A házi kedvencek
is szenvedhetnek allergiától. Az allergia a szervezet túlzott reakciója bizonyos anyagokkal, úgynevezett allergénekkel szemben. A legtöbb allergén
fehérje természetű anyag, ami lehet növényi vagy
állati eredetű. Ha az állat szervezete több alkalommal kerül kapcsolatba egy bizonyos allergénnel,
az immunrendszere fokozottan érzékennyé válhat
(szenzibilizálódhat), és kialakulhat a jellegzetes
allergiás reakció. Az allergiás állatok immunrendszere az adott allergénnel szemben túl erős választ ad, és így reakciója már nem a szervezet érdekeit szolgálja, hanem károssá válik.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely
Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@freemail.hu
Web: www.szabev.hu

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.
Nyitva tartás:
h.: zárva
k.: 8–18
sze.: 13–18
cs.: 8–18
p.: 8–18
szo.: 8–14
v.: zárva

Telefon: (52) 409-847
Mobil: (06-20) 527-1150
JÓZSA

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,
tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, telepítését.
Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: simonkriszt@t-online.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán
Biztosítók
egy helyen!

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)
KÁR ÜGYINTÉZÉS, GÉPJÁRMŰVEK
TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI
ÜGYINTÉZÉSE, EREDETVIZSGÁLAT.
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 14-18-ig
Telefon:
(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő

www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305

Józsa, Március 15. utca 70.

(Debrecen, Vezér utca 8.)
WEB: www.masnikutyakozmetika.hu
Bejelentkezés:

Szegô Erika
(06-30) 206-0822

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-,
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.

Gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálat.
Debrecen, Barátság utca 6.
Mobil: (06-70) 620-2684
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Kardiológiai
magánrendelés
Dr. Bedô Zoltán
Cím: Józsapark,
Szentgyörgyfalvi út 9.
Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65
E-mail: bedobt@index.hu

Reumatológiai
magánrendelés
Dr. Koncz Tibor
reumatológus szakorvos

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.
Bejelentkezés:

(06-20) 3-644-564

www.drkoncztibor.hu
• Családorvosi és üzemorvosi ellátás,
egészségügyi könyvek,
munkaalkalmassági viszgálatok.
• Hétfôtôl csütörtökig
reggel 8 órakor és este 18 órakor
várom régi és új betegeimet,
valamint más idôpontban is
megbeszélés szerint.

Dr. Kiss András
Debrecen-Józsa, Alkotás utca 3.
Telefon: (06-30) 2-397-929

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák és
üdülési csekk elfogadása.
10

Válaszd az igazit!
Az eredeti Crizal-Transitions
szemüveglencséket keresd a
Józsaparkban található
Okula Optikában!
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Nyitva: hétfő–péntek: 9–19, szombat: 9–15
, hiszen
sugárzás
Telefon: (52) 386-143
üveget.
Web: www.okula-optika.hu

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Csillag utca 53.
Telefon: (52) 451-053 • (20) 9-739-744
• Családi ház építése kulcsra készen akár ingyenes
tervezéssel, költségvetés készítéssel.
• Térburkolatok, utak építése.
• Kerítések építése.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Magas és mélyépítő munkák végzése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Garanciavállalás!

Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.
JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

fôorvos,
kardiológus szakorvos

CERAGEM

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Ha megunta már a fájdalmat
Nem hiába a cím, a debreceni CERAGEM központ, mely már öt éve működik, nagyon sok
olyan eredménnyel büszkélkedhet, mint az
alábbi tapasztalatok. Ahogy a júniusi lapszámunkban már közöltük két józsai lakos beszámolóját, ezúttal is helyiek osztják meg tapasztalataikat az olvasókkal.
Sári Ferencné és férje, a júniusi Józsa újságból
értesült ennek a készüléknek a jótékony hatásairól
és néhány hetes kipróbálás után meg is vásárolták
azt.
Mikor és hol hallott először a Ceragem ágyról?
Sári Ferencné: Először egy debreceni újságban
olvastam róla, de akkor még nem keltette fel
annyira a figyelmemet. De most, amikor a Józsa
újságban olvastam a cikket, nagyon felfigyeltem
rá, hiszen sajnos én is és a férjem is számos
egészségügyi problémával küzdünk.
Hogyan vált ágytulajdonossá?
Sári Ferencné: Felhívtam a megadott telefonszámot, ahol megtudtam, hogy ki is bérelhetem az
ágyat, mielőtt megvesszük, így lehetőségem van
kipróbálni azt. Így először két hétre kibéreltük és
csak ezután döntöttünk a megvásárlása mellett.
Milyen tapasztalatai vannak az ággyal kapcsolatban?
Sári Ferencné: Őszintén
megmondom, az első néhány alkalom, maga volt
a pokol. De a férjem biztatására tovább használtam és aztán folyamatosan jobban lettünk és
igazán akkor éreztük
meg mennyit segített rajtunk, amikor a két hét
elteltével visszavitték tőlünk. Néhány nap alatt
rengeteget romlott a közérzetünk, ekkor döntöttük
el, hogy mindenképp megvesszük ezt az ágyat.
Azóta naponta többször is használjuk, én is és a
férjem is. Rengeteget segített azóta rajtunk. A
kezem és a lábam folyamatosan zsibbadt, a vállam rettenetesen fájt, ez mára teljesen megszűnt,
és sokkal jobb lett a közérzetünk. Az én vércukorszintem is rengeteget javult, mára ott tartok, hogy
lassan elkezdhetem csökkenteni az inzulin adagomat is. Egy általános vérképet is csináltattunk,

melyben több érték is sokat javult. Például a vércukorszint, a koleszterinszint, de még a májfunkció is. A férjem vérnyomása rendeződött, megszűntek a gerinc-, és lábfájdalmai.
A 87 éves Zoli bácsi öt éve szintén minden nap
használja a készüléket. Beszámolójából kiderül,
hogy bár az első öt alkalommal nagyon fájt neki a
kezelés, ma már el sem tudja képzelni az életét
nélküle: „Fizikailag úgy érzem, hogy korom
ellenére rugalmas vagyok, le tudok hajolni, meg
tudom fogni a lábujjamat, tudok rugózni, nem
szédülök. Ellátom a ház körüli teendőket, sütök,
főzök, kertet művelek, egyedül utazom a Miskolcon élő fiamhoz. Gyógyszeradagjaim csökkentek,
egyszóval jól érzem magam, mindenre van energiám! Nem mindegy, hogyan éljük hátralévő napjainkat fájdalommentesen jó közérzettel vagy
szenvedések közt.
Elekes Lajos és felesége, már több mint két éve
ágytulajdonosok. Évekkel ezelőtt keresték fel a
debreceni központot. A feleség járókerettel közlekedett és hónapokkal később kézen fogva sétálva
hagyták el a CERAGEM központot boldog ágytulajdonosként – árulta el olvasóinknak a CERAGEM
központ vezetője. Őket is a tapasztalataikról kérdeztük.
Elekes Lajos: A feleségem egyik ismerősétől
hallottunk a CERAGEM
ágyról, és egy darabig eljártunk kipróbálni. A feleségem agyi infarktuson
volt ekkor túl, mely jobb
oldali részleges bénulással járt. Miután a gyógytornász befejezte a rehabilitációt, kipróbáltuk a CERAGEM ágyat. Mivel én
hordtam a feleségemet kezelésekre, én is kipróbáltam, míg rá vártam, aztán úgy döntöttünk, hogy
megvesszük. Azóta minden nap használjuk az
ágyat, van, hogy naponta többször is. Összességében elmondhatom, hogy az óta a vércukor szintem javult, az aranyerem megszűnt, a vese problémáim és a derékfájdalmam is elmúlt. A feleségem
mozgása is javult, stabilabb lett a használat során.

A Józsapark
földszintjén
Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
Folyamatosan megújuló árukészlet. Minőség kedvező áron!
A megrendelt bútorok
ingyenes házhozszállítása Józsa területén.
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu
JÓZSA

A három beszámoló alapján érdemes elgondolkodni mindenkinek, nem csak azoknak, akiknek
már vannak egészségügyi problémáik, hanem
azoknak is, akik meg szeretnék előzni számos betegség kialakulását, hogy éljenek az ingyenes kipróbálási lehetőséggel! A központ vezetője elmondta, hogy a CERAGEM egy olyan fizioterápiás
eszköz, mely Magyarországon megkapta a gyógyászati segédeszköz minősítés mellett az orvostechnikai eszköz minősítést is. A cég már adott el
készüléket kórházaknak és magánrendelőknek is,
ahol az orvosok kezelik vele betegeiket. Ragyogó
lehetőség, hogy többszöri kipróbálás után vagy
akár a készülék kibérlése után, úgy vásárolhatják
meg a CERAGEM-et, hogy tudják, hogy ez használ. A készülék használatát a centrumokban tanítják meg, és közben tovább gazdagodhatnak az
ott lévő vendégek tapasztalataival. Hét távol-keleti
terápia van összeötvözve egyetlen gépben,
melyek a következők: HŐTERÁPIA, FÉNYTERÁPIA. MASSZÁZS, AKUPRESZURA, KIROPRAKTIKA, BIOREZONANCIA, MOXA plusz a jade kő
hatása. Akik találkoztak már e távol-keleti terápiák
bármelyikével, azoknak nem kell sokat beszélni
róla. S akiknek nincs lehetőségük a készülék megvásárlására azok a központba rendszeresen eljárva
használhatják azt. Miben tud segíteni a CERAGEM?
A készülék gyógyhatása széleskörű, mivel a gerincből kilépő idegpályák minden szervünkkel
összeköttetésben vannak, így hat minden szervünk működésére. Természetesen elsősorban a
gerincet korrigálja, gondolunk itt a gerincferdüléstől kezdve a gerincsérvig és ezek rendbe
tétele után javul a többi szerv működése is.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Cím: Debrecen, Bethlen utca 40.
Telefon: (52) 531-934
Web: www.ceragemdebrecen.hu

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12
11

Hirdetés

HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Tripó Sándor és fiai
asztalos
„Ahol a minőség és a megbízhatóság lakik.”

Bútorgyártás
- konyhabútorok
- beépített szekrények
- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák
a legjobb árakon, helyben.
Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc utca 68.
Referenciák: www.jozsaasztalos.hu
Telefon: 0620/5-20-20-40
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

Diófát felvásárolunk!

Őszi akciós áraink:

ŐSZI VAKOLAT AKCIÓ

5 cm vastag
6 cm vastag
7 cm vastag
8 cm vastag

október 14-ig

209 Ft/kg

+ ÁFA 25%

(A rendszer tartalma: 1 m2 EPS80 polisztirol hőszigetelő lemez, 1,1
m2 üvegszövet háló, 5 kg ragasztótapasz, 4 db tárcsás dübel)

+ alapozó
+ színfelár

Fenti árak az Áfa-t tartalmazzák.

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889

Minden megkezdett 3000 Ft
fölötti vásárlás után!

+ AJÁNDÉK 19” ACER TFT MONITOR • 3 ÉV GARANCIA
COMPuTERNET KFT., DB., SZENT A. u. 66.
TEL.: (52) 340-093 • (70) 381-6041

T I NT AP A T RONOK , T ONE RE K
F E LÚ JÍ T ÁS A , Ú JRA T ÖL TÉ S E

SZOLÁRIuM
AKCIÓ: 50 Ft/perc
(Bérletvásárlás esetén 30 perc 1500 Ft)
FODRÁSZAT: Női hajvágás szárítással: 2200 Ft-tól,
férfi hajvágás: 1000 Ft-tól Újdonság: hőillesztéses hajhosszabbítás!
KOZMETIKA: ANESI arc- és dekoltázs masszázs
+ kézmasszázs (40 perc) 2850 Ft 1700 Ft (Érvényes visszavonásig)

A megrendelés nagyságától függően személyre szabott árakkal.

MANIKŰR-MŰKÖRÖM

ISO MINŐSÍTÉSSEL 10 éves szakmai
tapasztalattal, GARANCIÁVAL
Telefon: (52) 541-088

(06-20) 925-9045 JÓZSA, Bocskai utca 5.
Nyitva tartás: h–p: 7–20, szo: 7–16

„Józsa apró”
Angol nyelvből, magyar nyelv és irodalomból általános iskolások részére
középiskolai felvételire felkészítést és korrepetálást vállal többéves gyakorlattal rendelkező tanár Alsójózsán. Telefon: (06) 30/449-4233.
Magyarból, olaszból és latinból órákat ad gyakorlattal rendelkező diplomás
tanár. Telefon: (06) 20/531-8487
Zeneoktatás, (06) 20/426-4208 Lövei Lilla zenetanár
Kombinált fagyasztós szép hűtő eladó. (52) 785-955
Íróasztalok eladók 3500 Ft-tól és üveg dohányzó asztal 6500 Ft-ért.
(06) 70/708-5301
Új súlyzópad (fekvenyomó, lábgép) eladó: 9000 Ft. (06) 70/708-5301
Kerti kisgépek javítása rövid határidővel: (06) 20/205-6004
Termelői méz kóstolás és vásár, hétvégenként. Bocskai út 34/B.
Telefon: (52) 387-191
Felsőjózsán kiadó egy 45m2, egy szoba összkomfortos ház.
Érdeklődni: (06) 20/912-9126

AKCIÓ érvényes december 31-ig!

SZáMíTÓGéP AKCIÓ!
Ár: 79 000 Ft 66 000 Ft (bruttó)
GIGABYTE GA-G41MT ALAPLAP • INTEL E5800 DuAL CORE CPu
2GB RAM DDR3 1333MHz KINGSTON • ATX HÁZ 450 TÁPEGYSÉG
BILLENTYŰZET, EGÉR

1100 Ft/m2
1220 Ft/m2
1340 Ft/m2
1480 Ft/m2

500

Ft-os

AJÁNDÉK uTALVÁNYT
adunk!

ASZT-ELLA RuHÁZATI és CIPŐ üzlet.
Józsa, Bocskai u. 5. • Tel.: 387-424
Őszi áruk folyamatosan érkeznek!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

FRUIT MARKET
AKCIÓ
Alma (gála): 179 Ft/kg
Szőlő: 199 Ft/kg
Padlizsán: 199 Ft/kg
Sárgarépa: 99 Ft/kg
Burgonya 5kg: 299 Ft/csomag
Várjuk kedves vásárlóinkat
a hét minden napján a Józsapark emeletén
Nyitva: h–szo: 7–19 • v: 7–14

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
A városrész információs és közéleti lapja
Következô számunk lapzártája: szeptember 30.• Megjelenés: október 7.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

JÓZSA

Támogató:

www.jozsanet.hu

