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JÓZSA
Tovább épült a kerékpárút mentén a közvilágítás és 

újabb útstabilizálások is voltak Józsán
2014-ben a negyedik évébe lépett a Fidesz frakció által elindított Kert sé gi
Fejlesztési Program, melynek köszönhetően számos beruházás valósult
meg Debrecenben. A program célja a kertségek infrastrukturális ellátott -
sá gának növelése, melyre minden éven több százmillió forintot fordít az
ön kormányzat.  Ezekbe  a  fejlesztésekbe  beletartoznak  többek  között  a
csa padékvíz  elvezetés,  földutak  stabilizációja,  kerékpárutak  építése,
köz világítás fejlesztése, valamint az önkormányzati és lakossági hozzá -
já rulással megvalósuló útépítések is.

A józsai kerékpárút és a Józsára vezető út közvilágítás bővítésének az I.
üte me ez év tavaszán készült el, amikor 12 db T alakú oszlop került kihelye -
zésre Józsa irányából Debrecen felé. Júniusban a második ütemben Deb re -
cen irányából összesen 20 db T alakú oszlop került kihelyezésre, a harmadik
ütem pedig ősszel készül el –  tudtuk meg Balázs Ákos frakcióvezetőtől, aki
sajtótájékoztatót  tartott a helyszínen 2014.  június 18-án. Ezzel gyakorlatilag
teljes hosszában megvilágításra kerül a kerékpárút és emellett az útpálya is.

A  beruházás  fedezetét  az  önkor-
mányzat  Kertségi  Fejlesztési  Prog -
ram ja  biztosítja.  Reményeink  szerint
az  új  közvilágításbővítéssel  mind  a
ke rékpárút, mind az úttest használata
biztonságosabbá válik az erre köz le -
ke dőknek.

Szintén  a  Kertségi  Fejlesztési
Prog  ram forrásaiból folytatódtak a ta -
vasszal már Józsán is megkezdett út -
sta bilizálási,  felülterítési  és  gré de re -
zési munkálatok. Útstabilizálás volt a

Csúcs utcán, a Rákóczi kert felé vezető úton, a Sillye Gábor utca folytatá sá -
ban, ill. az Elek utca irányába lévő összekötő szakaszon, a Gönczy Pál utca
folytatásában a régi temető után és a Kiserdő utcán. Felülterítést végeztek a
Hatház, a Platán, a Kiserdő, a Kertekalja, a Szőlőhegy utcákon, valamint gré -
de rezés történt a Barakonyi utca folytatásában a vállalkozó telephelyekhez, a
Sillye Gábor utca folytatásában, a Harstein-kertben és a Hatház utcában.

A mai napig már  több mint 3600-an sikeresen
befejeztek valamely, a NYITOK program ke re té -
ben szervezett tanulási programot.  A Tanulási
Programjaink és a NYITOK program sikerét és
népszerűségét mutatja, hogy már 12 000 ember
fordult  meg  a  Nyitott  Tanulási  Központokban
országszerte,  ebből  Józsán  több  mint  nyolc-
százan.

A  képzésekben  résztvevő  személyek,  minden
si keresen  teljesített modul után NYITOK Tanú sít -
ványt kapnak. Az 1000.  tanúsítványt 2014.  június
19-én  Tatán,  ünnepélyes  keretek  között  adta  át
Valcz Nikolettának Lénárd Gábor, a Szövetség az
Éle ten Át Tartó Tanulásért szervezet szakmai ve -
ze tője. Valcz Nikoletta emellett átvehette a T-Sys -
tems Magyarország Zrt. ajándékát is, egy táb la gé -

pet, amelyet a cég kifejezetten erre az alkalomra
ajánlott fel. 

A Nyitott Tanulási Központok az ország 50 pont -
ján várják továbbra is az érdeklődő és tanulni vá -
gyó felnőtteket. A tanulási programokon való rész -
vé tel ingyenes, regisztrálni személyesen a Tanu lá si
Központokban lehet tudtuk meg a projektvezetőtől.

Balázs Ákos arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a
program  szakmai  és  pénzügyi  irányítása  sikeres
és szakszerű, megfelel az uniós és hazai törvényi
követelményeknek. Az irányító hatóság folyama to -
san ellenőrzi a két éve folyó program működését,
és azt mindig a szabályoknak és a  törvényeknek
meg felelőnek  találta.  További  információ  a  prog -
ramól a hivatalos weboldalon: www.nyitok.hu.

Országos siker a NYITOK program

A Sillye Gábor utca és az Elek utca kö -
zöt ti bekötőút.

A Kiserdő utca.
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk , hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2014. augusztus 1. • Megjelenés: 2014. augusztus 9–10.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
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JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja

Lapunk 2014-ben 
a Nemzeti Együttműködési 

Alap támogatásával
jelenik meg.

Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.

Vízvezeték felújítás
a Bocskai utcán

Comenius projektzáró a Lorántffyban

A Bocskai utcán több hete tart az elöregedett
vízcsövek  cseréje,  ami  megnehezíti  mind  a
kerékpáros-gyalogos, mind a gépjármű köz le -
ke dést. A Debreceni Vízmű Zrt-nél arról érdek-
lődtünk,  meddig  kell  még  ezzel  az  áldatlan
állapottal együtt élnünk.

Debrecen-Józsa  városrészen  a  Bocskai
utcában 1966-ban épült a közüzemű  ivó víz ve ze -
ték, NA 100-as átmérővel, vékonyfalú azbesztce-
ment csőből. Az elmúlt, közel 50 év alatt a víz ve -
zet ék  anyaga  elavult,  elöregedett,  azon  egyre
több meghibásodás, csőtörés  fordult elő. Az  idő -
köz ben megépült üzletközpont és a lakosság szá -
mának a bővülése is indokolta a vízvezeték rekon-
strukciót.

A rekonstrukciót (új vízvezeték építés) korszerű
polietilén (PE) anyagú csővezeték alkalmazásával
hajtjuk végre, 160-as méretben. A kapacitásbő ví -
tés sel elérhető az üzletközpont tűzivízellátás biz-
tonságának  növelése  és  a  lakosság  víznyomás
pa naszainak a megszüntetése is. A rekonstrukció
alkalmával  átépítésre  kerül  1030  folyóméter
hosszúságú víz gerincvezeték, 62 db házi be kö -
tés, a Tócó és a vasút alatti átvezetés is.

A kivitelezést a szerződésben 4 szakaszra bon -
tot tuk, a 2014. március 17-i munkakezdést kö ve -
tően a munkálatok a tervezett ütem szerint halad-
nak. A kerékpárút helyreállítása teljes szélesség-
ben történik. A kivitelezési munkák befejezési ha -
tár ideje: 2014. július 31.

Lapzártánkkor láttuk, hogy a kerékpárút egyes
szakaszain  az  újraaszfaltozást  megkezdték,  így
au gusztustól már a helyreállított Bocskai utcán tu -
dunk közlekedni.

Gerincjóga
a Józsa Fitnessben

Az első óra INGYENES!
csütörtök: 19–20-ig
szombat: 17–18-ig.
További információ,
bejelentkezés: 

Gaál Tünde: (30) 526-4183

E-mail: tundejoga@gmail.com

Alkalmanként: 500 Ft/óra

Június  2–7-ig  Aphrodithe  szigetéről,  illetve
Don Quijote de  la Manchaa  országából  látott
vendégül diákokat és pedagógusokat a Lo ránt -
ffy Zsuzsanna Általános Iskola. A vendéglátás
záróakkordja  volt   az  immár  két  éve  tartó
„ Comenius Iskolai Együttműködések”  projekt-
nek.

A projekt a  „Folklór  szerepe a nemzeti hagyo -
má nyok  ápolásában”  címet  viselte.  A  Debreceni
Lo rántffy  Zsuzsanna  Általános  Iskola  a  projekt
meg valósításához  a  Tempus  Közalapítványtól
2012-ben 20 000 Eurót nyert. Ebből az összegből
sikerült fedezni a projektlátogatásokat, valamint a
vállalt  célkitűzésekben  foglalt  feladatok  teljesí té -
sét. Az  elmúlt  két  évben  a  lorántffys  diákok,  pe -
dagógusok  eljutottak  Spanyolországba  és  Cip -
rusra  is.   A projektben résztvevő 3 ország diákjai
folyamatosan tanulmányozták és megismerhették
egymás hagyományait.  Így gasztronómiai hagyo -
má nyokat,  hagyományos  népi  játékokat,  néptán-
cot,  népdalokat,  népzenét,  és  az  adott  országra
jellemző folklór elemeket. Mindhárom ország diák-
jai  és  pedagógusai  számára  igen  hasznos  és
emlékezetes volt ez az időszak, hiszen a szakmai
ismereteken  túl  lehetősége  volt  mindenkinek  a
helyszínen  megismerni  a  másik  két  ország
nevezetességeit,  lakóit  és  kulináris  élvezetekben
sem volt hiány. A projekt lezárult, de a tapasztala-
tok, emlékek örökre megmaradnak mindenki szá -

mára. A sajtó nyilvánosságán keresztül  is sze ret -
nénk köszönetünket kifejezni a Tempus Köz ala pít -
ványnak a nyújtott támogatásért, a Debreceni Lo -
rántffy  Zsuzsanna  Általános  Iskola  pedagógusai -
nak,  közöttük  is  a  projektkoordinátornak,  Tabajdi
Évának  a  közreműködéséért,  valamint  tanulóink

szüleinek, akik nagy segítséget nyújtottak a part-
nerországok tanulóinak vendéglátásában.

Egy  pályázat  lezárult  és  reméljük,  hogy  2015-
ben  egy  újabb  kezdődhet,  hiszen  iskolánk  ta -
vasszal pályázott az Erasmus+ uniós pályázatra.
Ezen pályázat nyertesei szintén különböző orszá-
gok kulturális életébe nyerhetnek bepillantást.

Eredményes  pályázat  esetén Európa  7  or szá -
gának  egy-egy  általános  iskolájával  léphetünk
majd  kapcsolatba.  Reménykedünk  a  sikerben,  a
nyárra  pedig  kellemes  vakációt,  és  hasznos  idő -
töltést kívánunk mindenkinek!

Danku Atti la, intézményvezető

A tábor helyszíne: Felsőjózsai református gyülekezeti ház, Deák Ferenc utca 67.
Ellátás: Tízórai, uzsonna helyben, ebéd a Rózsás Csárdában.
Programok: A  programok és fog lalko zá sok 9–15-ig lesznek korosztályonként külön cso-
portokban. 7.30–9.00 és 15.00–16.00 óra között gyermekfelügyeletet biztosítunk.
A tábor díja: 15 000 Ft/fő (szociális kedvezményt biztosítunk.)
Jelentkezni lehet: Szolnokiné Gyökös Gizella gondnok asszonynál (06-20) 37-037-37
vagy a reformatusjozsa@gmail.com e-mail címen.

Jelentkezési lap letölthető innen: www.jozsanet.hu, www.jozsa.reformatus.hu.

szervezésében 

július 28–augusztus 1-ig amerikai és magyar tanárokkal.

Május 17-én rendezte meg a józsai Római Katolikus Egyházközség jótékonysági bálját, melynek bevételét épülő
templomunk javára kívánjuk fordítani. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani valamennyi józsai és debreceni vál-
lalkozónak, akik nagylelkű tombola-nyeremény felajánlásaikkal emelték a rendezvény színvonalát és közvetve a
bál bevételét. Hálás köszönet önzetlen segítségükért!
Ha lehetőségük engedi, továbbra is várjuk a józsaiak anyagi támogatását a templomépítés javára a Megtestesülés
Plébánia józsai alszámlájára: 11100609-18565810-37000004.

Tisztelettel: Józsai Egyházközség vezetősége
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Csilingelő diákkacaj kísérte a tanév utolsó ren-
dezvényét  a  Gönczy  Pál  Általános  Iskolában
június 18-án  délután. Kedves  diákhumorral,  a
jól  végzett  munka  örömével  tettek  pontot  a
tanév végére.

Nagyon  tartalmas,  sok  kihívást,  és  sok  ered-
ményt  hozó  különleges  tanév  van  a  hátunk mö -
gött,  sok-sok  eseménnyel,  rendezvénnyel,  és  ta -
nulmányi sikerekkel – hangzott az ünnepségen. A
kiváló minősítéssel  akkreditált  Gönczy Te het ség -
pont ez évi eredményei és mutatói felül múlták az
előző  tanév  eredményeit.  Négyszáztizenhárom
kis diákunk  révén  sok  józsai  család  életéből  vál-
lalunk  részt. A  tanulók,  pedagógusok,  szülők  kö -
zös munkájából  egy  olyan  sokszínű,  és  eredmé -
nyek ben gazdag tanév kerekedett, melyről sze ret -
nénk egy kis ízelítőt adni önöknek.

Beszédes  számok:  a  gönczys  diákok  iskolai
magatartás átlaga 4,6,  szorgalom átlaga 4,4  lett.
Az  iskolai  tanulmányi  átlag  4,4. A  kitűnő  tanulók
kiválóságával büszkélkedhet 91 diákunk, tanulóink
közel  egynegyede.  803  tantárgyi  dicséret  szü le -
tett, ahol nem „csupán” ötös, hanem kitűnő mi nő -
sítés  került  a  bizonyítványba.  Nem  teljesítette  a
követelményeket  és  javító  vizsgázik:  1  tanuló. A
tanév során a  jó munka elismeréseként 583 ösz -
tön ző  tanári,  igazgatói  dicséretet  adtunk,  az  arra
rászolgálóknak pedig 93 dorgálást.

Az  Országos  kompetenciamérés  eredmé -
nyei: mindkét mért évfolyam (6., 8.) az országos
át lag  fölött  teljesített  mind  matematikából,  mind
szö vegértésből. Debrecen  város  „Kincseink”  te het -
 ségkutató és fejlesztő éves programjába ne gye dik
osz tályban beválogatott diákunk kerülhetett be.

Versenyeredmények:  az  előző  évekhez  ké -
pest is kiemelkedően sok diák versenyzett sikerrel
városi, megyei, országos versenyeken. Helyszűke
miatt a teljes lista az iskola és a jozsanet honlap -
ján megtekinthető.

Akikre  különösen  büszkék  vagyunk: az  év
ta nulója díjat alsó tagozatban Nagy Levente 4. a,
és Szabados Gergő  4.  b.  osztályos  tanuló,  felső
ta go zat ban Póka Lili Erika 6. b, és Soltész Anna
Orsolya  8.  b  osztályos  tanuló  nyerte  kiemelkedő
tanulmányi  és  verseny  eredményeiért.  Kiemel ke -
dő  tanulmányi  és  közösségi munkájáért Gönczy-
plakettet  kapott  Szatmári  Marianna  Erika  8.  a
osztályos tanuló. Jó tanuló,  jó sportoló díjat nyert
ki tűnő tanulmányi eredményével és országos baj -
nokságokon szerzett dobogós helyezéseivel Kiss
Bene Benjámin  4.  a, Halász Kristóf  6.  a, Takács
Eszter  8.  a  osztályos  tanuló. A  Szülői  szervezet
által  adományozott  Józsai  Gyermekekért  emlék-
plakettet Ignáth Ildikó tanárnő nyerte el. Az Emberi
Erőforrás  Miniszter  által  adományozott  Peda gó -
gus Szolgálati Emlékérmet és Kitüntető Oklevelet
vehette át nyugdíjba vonulása alkalmából Tóth Jó -
zsefné  tanítónő.  A  Klebelsberg  Intézmény fenn -
tartó  Központ  Emléklapját  vehette  át  pedagógus
nap  alkalmából  sok  év  óta  végzett  eredményes
mun kájáért  Benedek  Gyöngyi,  Lévai  Tiborné,
Kocsis Ildikó, Tóthné Mikó Klára tanárnő.

A Gönczy Tehetségpont 
eredményei

Kiemelt Mentori  címet kapott a Tehet ség se -
gítő Tanácsunk. A kitüntető címet a Tehet ség se -
gítő Tanácsok Országos Kollégiuma adományozta
egy pályázat  részeként, az eddigi magas színvo -
nalú munkánk elismeréseként, hogy saját  jó gya -
kor lataink  felhasználásával  segítsük  azon  tér sé -
gek tehetségsegítő hálózatának kiépítését, ahol a
tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés el -
marad  az  országos  átlagtól. A  pályázattal  az  or -
szág ban összesen öt Tehetségsegítő Tanács ka -
pott ilyen címet.

Hálózati  együttműködések. A  tanév  során
szá mos  fórumon  volt  lehetőségünk  bemutatni  az
iskolában  folyó  tehetséggondozó  tevékenységet,
saját fejlesztésű jó gyakorlatainkat. Így többek kö -
zött a Miskolci Egyetemen a VII. Tani-Tani Konfe -
ren cián, Budapesten a Hazai és Határon Túli Te -
het ségsegítő Tanácsok Fórumán, Debrecenben, a
MATEHETSZ Tudástranszfer Fórumán, Hajdú szo -
boszlón  a  Nemzeti  Tehetségprogram  rendez -
vényén.

A  jövő útja: a  következő  tanévben két 24  fős
első  osztállyal  bővül  a  gönczys  diákok  köre. Kü -
lön leges, jubileumi évnek nézünk elébe: 150 évvel
ezelőtt, az Elek utcai egykori épületben indult el az
oktatás  a  jogelőd  egyházi  intézményben.  Egész
éves rendezvénysorozattal készülve méltó módon
szeretnénk megemlékezni erről a – magyar  is ko -
lák történetében is – kiemelkedő évfordulóról.

Felvételi  eredmények: A nyolcadikosok közül
központi írásbelin vett részt: 56 fő, a tanulók 86%-a.
Végzőseink  közül  14  fő  gimnáziumban,  45  fő
szak  középiskolában,  5  fő  szakképző  iskolában
tanul  tovább.  Két  tanítási  nyelvű  osztályba  nyert
fel vételt  12  fő,  nyelvi  előképzős  osztályba  3  fő.
Hat osztályos gimnáziumba nyert felvételt 5 fő.

Nagyon  szép  eredményeik  mögött  sok  éves
egyenletes  munka,  módszeres  felkészülés  van.
Sok sikert  kívánunk nekik a  továbbiakban  is! To -
vábbi  szép nyarat,  sok közös együttlétet  kívánok
minden családnak!

Agárdiné Burger Angéla
Intézményvezető

Tanévzárás a Gönczyben Évzáró a
Lorántffyban

Könyvtári hírek
Szünidei barkácsoló
Csütörtökönként  14–16  óra  között  SZÜNIDEI
BAR KÁCSOLÓ várja a gye re keket. A fog lal ko -
zá sok keretében hétről–hétre más-más kéz mű -
ves technikákat ismerhetnek meg a gyerekek.
Nyári nyitva tartás:
Hétfő:  zárva,  Kedd:  10–18,  Szerda:  10–18,
Csütörtök:  10–18,  Péntek:  10–18,  Szombat:
zárva.
A nyári bezárás augusztus 11–29. között lesz.

Sok  gyerek  örömére  itt  a  nyár.  Az  általános
iskolákban  befejeződött  a  tanév, megtartották
az  osztályozó  értekezleteket,  elkészültek  a
bizonyítványok.  Ilyenkor  szokás  az  utolsó
tanítási  nap  után  még  egyszer  összehívni  a
tanulókat,  szülőket  és  pedagógusokat  egy
közös  ér tékelésre,  valamint  a  tanulmányi
okmányok átvételére.

A  Debreceni  Lorántffy  Zsuzsanna  Általános
Iskolában  június  21-én,  szombaton  rendezték  a
tanévzáró  ünnepséget  és  a  nyolcadikosok  bú -
csúz tató ceremóniáját, a ballagást.

Danku  Attila  intézményvezető  úr  beszédében
összefoglalta a 2013/2014-es  tanév  legki emel ke -
dőbb  iskolai  eseményeit.  Beszédében  kitért
többek között  arra,  hogy az  iskola diákjai  – nem
kevesebb, mint 35 – alkalommal szereztek az idén
a városi, megyei versenyeken dobogós helyezést.
A legkiemelkedőbb tehetségeket intézményvezető
úr elismerő oklevélben és könyvjutalomban ré sze -
sí tette.

A legifjabb lorántffysok vakációváró és bizo nyít -
vány elemző kis műsora után a ballagóké volt a fő -
szerep. Elbúcsúztak egymástól, az iskolától, ahol
olyan sok szép közös emléket gyűjtöttek az elmúlt
nyolc  évben,  valamint  virágokkal  köszönték meg
tanáraiknak, tanítóiknak a türelmet, a figyelmet és
a bölcs útmutatást.



Az ügyvéd válaszol
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Az ügyvéd válaszol - az új PTK-ról (4. rész)Átadták a felújított
józsai sportpályát Az  öröklési  jogban  bekövetkezett  fontosabb

vál tozásokkal folytatjuk az új Ptk. (Polgári  Tör -
vénykönyv)  hatálybalépésével  kapcsolatosan
in dított  cikksorozatot,  Lukácsné  dr.  Patak -
völgyi Piroska ügyvéd segítségével.

A  törvényes  öröklésben  a  legfontosabb  válto -
zás a házastárs öröklése. Elsősorban továbbra is
a leszármazó (gyermek) örököl, azonban a házas -
társat már nem özvegyi jog, hanem holtig tartó ha -
szonélvezeti  jog  illeti meg az örökhagyóval kö zö -
sen lakott lakáson a hozzátartozó berendezési és
felszerelési  tárgyakon és gyermek  rész a ha gya -
ték többi részéből.

A végrendeleti öröklés megváltozott: az örök ha -
gyó  a  hagyaték  nagyobb  részével  rendelkezhet
sza badon. A kötelesrész a törvényes örökrész fe -
lé ről harmadára csökkent.

Új szabály az ún. utóörökös nevezésének le he -
tő sége, azaz „Az örökhagyó érvényesen ne vezhet
utóörököst az elsősorban örökösnek ne ve zett há -
zastársa  halála  esetére  a  házastársra  há ramlott
ha gyatékra.  Utóörökös  nevezése  a  házas társ
vissz terhes  rendelkezési  jogát  és  a  szokásos
mértékű ajándéknál  nem nagyobb értékre  vonat -
ko zó  ingyenes  adományozási  jogát  nem  érinti,
illetve  az  elsősorban  örökösnek  nevezett  leszár-
mazójára  háramlott  hagyatékára  arra  az  esetre,
ha a  leszármazó a hagyaték megnyílásakor nem
ren delkezik  végrendelkezési  képességgel,  és

meghal anélkül,  hogy ezt a  képességét megsze -
rezte  volna.  Utóörökös  nevezése  az  elsősorban
örö kösnek nevezett leszármazónak a cselek vő ké -
pes ségi szabályok korlátai közötti rendelkezési jo -
gát nem érinti.”

Módosult a kitagadás szabálya is pl. a nagyko-
rú leszármazót durva hálátlanság miatt, szülőt az
örökhagyó sérelmére elkövetett olyan magatartás
miatt, mely a szülői felügyeleti jog megszüntetésre
ad alapot,  házastársat  a  házastársi  kötele zett sé -
get durván sértő magatartás miatt  lehet az örök-
lésből kizárni.

Az öröklési jog változásai is példálózó jelleggel
kerültek kiemelésre, részletesebb ismertetésre az
e  körben  érkező  olvasói  kérdésekre  adott  vála -
szokban van lehetőség.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska

Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803

Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos

egyeztetés alapján.

Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -
sít mény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és

precízen, reális áron, garanciával.
Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

• kis- és nagy állatok gyógyítása, 
telepi ellátása • védőoltások

• egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyógyászati 
beavatkozások

• igény szerint az állatok tartási helyén is

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás 
állatorvos

NTS

www.nts-debrecen.hu
06/30/530-9362

Családi sportnap keretében adták át a felújított
jó zsai sportpályát  június 21-én szombaton. A pá -
lya  átadón jelen volt Balázs Ákos képviselő és Var -
ga József válogatott focista. A játékos sport ve tél -
ke dők mellett volt ma zso rett-, és kutya agility be -
mu tató  is,  a bográ csok ban pedig  finomabbnál  fi -
no mabb  ételek  készültek.  A  sportpályán  egész
nap  barátságos  mérkőzések  folytak.  Az  U15-ös
csa pat  is  ezen  a  napon  vehette  át  az  arany ér -
meket.  A nap a Családi Napon meg ren dezett ve -
télke dők eredményhirdetésével zá rult.

A józsai Dobos Judit nyerte az Év Utazója pá -
lyá zatot, melynek fődíja egy  nyaralás és egy -
millió forint.

Közös  videópályázatot  hirdetett  nemrégiben  a
Magyar Turizmus Zrt., az Index és a Travelo. A 80
pályázó  közül  egy  23  éves  józsai  lány  nyerte  a
tízhetes nyaralást Magyarország  leg szebb tájain,
a végén pedig egymillió  forintos  „fizetést”  is kap.
Az egri Eszterházy Károly Fő is ko lán tanuló Dobos
Judit  a  vizsgaidőszak miatt  az utol só pillanatban
töltötte fel a filmet, amit a mária pócsi Ra bó cs i Rin -
gen forgatott a videóban is megjelenő „Mari néni -
vel” (Jacsó Péter). Judit autó má ni ája családi ere -
de tű,  édesapja  ugyanis  autósze relő.  Forrás:
www.de hir.hu

A nyertes videó, valamint egy rövid  interjú Ju -
dit tal  az  alábbi  linken:  http://www.dehir.hu/debre-
cen/ezzel-a-videoval-nyert-tizhetes-nyaralast-es-
egymillio-forintot-a-debreceni-lany/2014/06/25/

Tízhetes nyaralás
és egymillió forint

„Józsa apró”
Örökzöldek,  cserjék,  páfrányfenyő,  sziklakerti
évelők eladók. Cím: Rózsavölgy u. 216. T.: (52) 40
80 10. Mobil: (30) 644 9899.
Kertészkedésben  jártas  segítséget  keresek.
Gyom lá lás, virágvágás, paprikatermesztés. Zsindely
utca. 50. Telefon: (30) 578-2987.
Gépalkatrész áruház megszünésével megmaradt
áru készlet:  csapágyak,  speciális  acélcsavarok,  fo -
gas kerekek, tengelyek, rugók, tömítések, targonca-,
ze tor  alkatrészek,  hidraulikatartozékok,  vízcsövek,
szű rők, olcsón eladók.  Tel.: (06-20) 9454-598.
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Nyulak  továbbtenyésztésre  és  vágásra el a dók.
Debreceni  fehér  fajtájú.  Juráskó  Kft.  Vál lal ko zói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650 
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Négyszemélyes hálófülkés camping sátor és 16
részes 7 réteges aljú  új  német  edénykészlet –
zsír nélküli sütéshez is – olcsón eladó. 
Tel.: (06-20) 9784-407.
Apróhirdetési áraink: 5 Ft/leütés
Hirdetésfeladás: lásd 2. oldal lap alja!

Nyitva tartás:
h–p: 8–17-ig
Ebédidő: 12–13-ig

szo: 8–12-ig
Tel.: 0620 432 4477

Józsa, Függetlenség utca 1.
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Cím: Józsa, Vál lal kozó i  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

A június havi nyertesek névsora:

22. hét: Juhász Tibor (Jó zsa, Telek u.) 23.
hét:  Szabó  Imre  Zoltán  (Józsa,  Elek  u.)
24.  hét: Ó. Szabó Csaba  (Józsa, Északi
sor) 25. hét: Illyés Antalné (Józsa, Bocskai
u.)  26.  hét:  Kocsis  Erzsébet  (Józsa,
Zsindely  u.)  A  képen  Négyen  Adrienn  a
26. heti nyertest húzza ki.

10 éves a 
Józsa TÜZÉP

Tüzép és benzinkút egy helyen a Vállalkozói telephelyen.

Bioetanol        325 Ft/l

Autógáz          252 Ft/l

Gázolaj           418 Ft/l

Benzin            419 Ft/l

Gázpalack     4600 Ft/db
Autóalkatrészek:
Akkumulátorok  forgalmazása,  shop-termé -
kek,  olajok,  szélvédő  mosók,  fagyállók,  olaj
ada lékok,  üzemanyag  adalékok,  autóápolási
és felszerelési cikkek.

További szolgáltatásaink:
Kávé, édesség, üdítő, autópálya matrica,
tele fon feltöltés, HU-GO.

Hetente nyereményjáték:

Fuvarozás 1–27 t-ig.
Pinceásás, raklap mozgatás.
Tüzép nyitva tartása:
hétfő–péntek 7:30–16:00-ig
szombat 7:30–12:00-ig

Benzinkút nyitva tartása:
hétfő–szombat 6:00–19:00-ig
vasárnap 8:00–16:00-ig

Építőanyag kereskedelem
alaptól a tetőig:
Zúzott kövek, szalonna sütők, kéményfedlap,
pince  falazók,  zsalukövek,  térkövek,  sóder,
ho mok, cement, mész, falazó anyagok stb.

Vaskereskedés:
szögvasak,  zártszel vények,  csövek,  beton -
acél, térháló. Méretrevágást vállalunk.

Építkezik, tankol, fuvaroztat? Keresse a Józsa TÜZÉPET!
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Bikers caffe & pizza

(52) 386-180 • w w w . bi k e r s c a f f e . c o m

Nézze a Loki BL meccseit nálunk, így minden 30 cm-es pizzát 1050 Ft-ért fogyaszthat.

Soproni csapolt
sör akció
320 Ft helyett 

280 Ft/korsó

Már bankkártyával is fizethet!
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Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van vagy csak
egyszerűen fáradt. Ha lazítani, méregteleníteni

szeretne, vagy fájnak az izületei: 
• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 

ideg gyök-, méregtelenítő masszázs, 
celluli tisz masszázs.

KöpöLYöZÉS TEKERCSELÉSSEL

10% KEDVEZMÉNNYEL!

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik:

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer • Szempillafestés

• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások • Smink tanácsadás
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Szempilla lifting • 3D szempilla

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (06-30) 495 61 02

BŐRCSISZOLÁS HIDROABRAZIÓVAL

10% KEDVEZMÉNNYEL!

Sz i l ág y i   Kár o l y
Redôny, rel uxa, s zal ag függöny, harmon i k a aj t ó , 

s zúnyoghál ó  k észít ése,  j av ít ása.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Telefon:  (52)  386-072 •  (06-20) 534-6555

Redőnykészítés

Fűkaszálás, fűnyírás-sövénynyírás,
egyéb parkmunkák, fakivágás,

fagal lyazás, tüzifa szál lítás, kuglizás.
Telefon: (30) 244 8737

Simon Antal Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),

parafázás.
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Festés, mázo lás,  tapétázás, 
gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom, kemenceépítés.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Telefon:  (70)  413 6363

Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lom alpin-
technikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

FAKIVÁGÁS!

Tel efo n :   (06-20) 33 18 944
www.nemesval l al kozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig
a 06-30/9-555-066 te le fonon.

BRAVÓ 
Zöldség-gyümölcs
Tescoval  szemben a 35-ö s   f őú to n

D i n n y ev á sá r  a  B R AV Ó B A N .
A legjobb magyar dinnyefaj tákkal  vár juk önt  is .

Mindig a  környék legjobb áraival
(a héten görögdinnye 149 Ft/kg, sárgadinnye 249 Ft/kg).

Ál la ndó akc iókk al  vár ju k (tojás  „M” 25  Ft /db).

Szombatonként 10% kedvezmény!

Minőségi tápok - minőséget kedvelőknek!
Baromfi-, nyúl-, bárány-, sertés-, szarvas-
marha- és lótápok. Takarmány kiegészítők,
vitaminok, premixek, extrahált szójadara,

lucerna pellet és egyéb takarmányok.   
Józsa területén ingyenes házhozszállítás.
Árak információk, megrendelés: 

06-30/9837657
babolnadebrecen@freemail.hu

Márkabolt: Db., Monostorpályi út 37.
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Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974 
E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, 

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
Gyártás, forgalmazás. 

Megkezdtük zárak, vasalatok, csiszolóanyagok,
vágókorongok, csavarok, huzalszegek, elekt ró -
dák, patentívek, nádszövetek, táblás kerítések,

talicska árusítását üzletünkben.

Vas- műszaki bolt

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás :
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Nyáron is érdemes nálunk vásárolni, hiszen minden lábbeli és női felső
20%  kedvezménnyel  kapható,  valamint  diákigazolvánnyal  rendelkező
vásárlóink  az  üzlet  teljes  árukészletéből  10%  kedvezménnyel  vásárol-
hatnak. 

Ízelítő kínálatunkból: Porcelánok, kaspók, ajándéktárgyak széles választéka,
függönyök,  drapériák,
kis bútorok,  heverők,
di vattáskák,  kiegé szí -
tők.
Miért  jó  nálunk  vásá -
rol ni?
– Mert minden itt vá sá -
rolt  ruhaneműt  ingye-
nesen  méretre  igazí-
tunk.
– Mert minden ruhát egyen ként válogatunk.
– Mert szakértő segítséget kap a vásárláshoz.
– Mert márkát, és minőséget kaphat nálunk a bolti ár töredékéért.
– Mert minden korosztály találhat kedvére valót.
– Mert mi  vagyunk az egyetlen olyan üzlet,  ahol  nem csak  költhet,  hanem
PÉNZT is KERESHET!
– Mert családias hangulatban várjuk Tisztelt Vásárlóinkat!

Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

Fakivágás : (06-30) 654-3841

Júliusi-augusztusi akciók 
a Fekete Pillangóban
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Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Folyamatos akciók új bútorainkból. 2014-ben a koráb-

binál kétszer nagyobb alapterületen dupla kínálattal, egy

teljesen felújított üzletben várjuk kedves vásárlóinkat!

A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Megújult üzletben 

a régi árakkal

FRUIT MARKET AKCIÓ
Őszibarack: 399 Ft/kg
Padlizsán: 249 Ft/kg
TV paprika: 299 Ft/kg

Hegyes, erőspaprika: 59 Ft/db
Új burgonya: 119 Ft/kg

Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat
• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés

• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)
További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.

Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Pesti u. 63.

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu • Web: www.biztositasjozsan.hu

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30. Telefon: (52) 387-903

BEL - ÉS KÜLTÉRI  FESTÉK
VAKOLAT

ZOMÁNC ÉS LAZÚR
SZÍNKEVERÉS

AUTÓ ÉS  IPARI  FESTÉK
SZÍNKEVERÉS,  SPRAY TÖLTÉS

NYITVA  TARTÁS
H–P 730–1600  • SZ.   730–1200

AZ AKCIÓS SZELVÉNY

FELMUTATÓJA 10–20%
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.

(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)

AKCIÓS SZELVÉNY

az akció érvényes
2014. AUGUSZTUS 14-ig

A számlanyitási díj felét kell csak 
megfizetnie, ha ön Aegon lakástakarék-

számlát nyit 2014. augusztus 31-ig, 
és otthonát a megtakarítás tartama alatt 

az Aegonnál biztosítja!

Használja ki a lakástakarék-számla
előnyeit és az 50%-os számlanyitási

díjkedvezményt még ma!
Találjunk együtt megoldást 
lakáscéljai megvalósítására!

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646-7881

Az                   megbízott partnere.

A tájékoztatás nem teljes körű. 
Részletek a Lakástakarék 

Üzletszabályzatában és a honlapon:
www.aegonlakastakarek.hu EBKM –

megtakarítási időtől függően –
állami támogatással 5,17–11,47%, 

állami támogatás nélkül: -0,22–0,30%.
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Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

Autóelektromos javítások: generátor-, önindító-, központi zár-,            
riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

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

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

www.jozsaauto.hu
Megkezdtük autóklímák 

teljes körű javítását:

klímatöltés, klímatisztítás, 

klímajavítás.

R E D Ő N Y K L I N I K A
Redőnyjavítás:

régi belsőtokos redőnyök javítása, 
külső tokos redőnyök javítása,
redőnyök bármilyen jellegű

javítása, cseréje.
Továbbá műanyag redőnyök,

alupofás redőnyök,
alumínium redőnyök,
motoros redőnyök.

Szúnyogháló:
fix műanyagkeretes szúnyoghálók,

fix alukeretes szúnyoghálók,
rolós szúnyoghálók.

Ro let ta, szalagfüggöny,  reluxa,
harmonika aj tó , rozsdamentes küszöb

szerelése, javítása.

Telefon: 30/601-0102

REDŐNY AKCIÓ!
Ha ön 10m2 fölött rendel, 
egyedi árat kínálunk.

JÚLIUSI AKCIÓ
A hirdetés felmutatója egyszeri 

10% kedvezményt vehet igénybe.
(Kérjük a kedvezmény igénybe vételi szándékát fizetés előtt jelezze!)

✂ ✂

✂
✂

Kerékpárszállító és tetőbox bérelhető!


