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Józsai Sporttelep építésére pályázik a város
Debrecen Város Közgyűlése áprilisi ülésén
dön tött arról, hogy a Debreceni Sportcentrum
Közhasznú Nonprofit Kft, mint a város sportfeladatokat megvalósító cége – TAO pályázati
konst rukció keretén belül – sportcélú beru házási, felújítási pályázatokat kíván benyújtani. A
sportcentrum négy sportlétesítmény építésére
és fejlesztésére pályázik. Ezek között az önkor mányzat tulajdonában álló Gönczy Pál utcai in gatlanok területén (Józsai Sporttelep) 2 db műfü ves pálya építésére pályázik a város kiszolgáló létesítménnyel együtt. A közgyűlés egy han gúan, ellenszavazat nélkül támogatta a pályázatok benyújtását.
Balázs Ákos frakcióvezető kiemelte, hogy Józsa
rengeteget fejlődött az elmúlt 15 évben, így lakosainak száma is jelentősen megnövekedett. Azonban a több mint 12 ezer Józsán élő számára nincsen megfelelő minőségű szabadidős sporttevékenységre alkalmas sportlétesítmény. Ez a beruházás, melyre most pályázatot nyújtott be a város,
az első üteme lenne annak a fejlesztési programnak, amely eredményeképpen a Gönczy Pál utcai
területen jó minőségű, többfunkciós sportlétesítménnyel gazdagodna a városrész. A fejlesztés továbbá hathatós segítséget nyújtana a Debreceni

Sportiskola labdarúgó és kézilabda szakosztályainak, és a Kincskereső programnak, valamint a
Józsa SE-ben focizó gyermekeknek is, edzéshelyszín biztosításával. A tervünk az, hogy az önkormányzati ciklus végére egy olyan sporttelep
épüljön ki Józsán a Gönczy Pál utcán, ahol két
műfüves labdarúgó pálya, két rekortán kombinált

kosár- és kézilabdapálya, futópálya, kondipark, valamint kiszolgáló épületek és rendezvénytér is
van.
A fejlesztéseket kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lehet végrehajtani, így esett a
döntés a Gönczy Pál utcai 8 hektáros területre,
tudtuk meg Krivi Béla városfejlesztési főosztályvezetőtől. Kiválóak az adottságai a Gönczy Pál utcai
területnek ugyanúgy, mint az Unokakert utcai Józsa SE telepének, viszont az magántulajdonban
van, ezért azon nem tud a Debrecen városa fejlesztést végrehajtani. Ugyanakkor két sportterület
is indokolt lehet Józsán, amit a lakosságszám is
alátámaszt. Tudomásunk szerint a Józsa SE is
adott be pályázatot TAO forrás elnyerésére, amihez a város polgármestere támogató levelet is
adott.
Barabás Lajos építész egy olyan épületet képzelt el a területre, amely elhelyezkedését, kialakítását tekintve integrálódik a különböző sporttevékenységek közé és így minden szempontból folyamatos vizuális kapcsolatot biztosít.
Ez a viszony kölcsönös, hiszen a sport gyakorlói is állandó és folytonos rálátással rendelkeznek
más sportágakra, illetve magára az épületre is. Ez
szerencsésen működhet akkor, ha egy család
vagy más csoportok különböző érdeklődésű tagjait
tartja össze, azaz lehetővé teszi az egy időben
több helyen megvalósítható közös programot. Ezt
a szándékot erősíti az épület előtt elvezető, a pályákat körülölelő futókör, a közösségi tér és a büféfogyasztótér transzparens terei, a terasz és az
ehhez kapcsolódó fedett lelátó is. Ezen funkciók
egymáshoz szorosan kapcsolódó elhelyezkedése
szintén a közösség más-más érdeklődésű tagjait

kovácsolja össze.A büfé-fogyasztóteréből és a
közösségi térből az egész terület belátható majd,
ahogy a teraszról és a lelátóról is. Az épület az
előtéren keresztül könynyen kapcsolható lesz egy
későbbi második ütemhez, így a funkcionális szervezés töretlen maradhat, akár csak a két épület
egymáshoz való elhelyezkedése. Az építészeti
koncepció ilyenfajta tömörítő megfogalmazása
lehetővé teszi azt is, hogy a területen intenzív
parkosítás, fásítás jöhessen létre. Így kialakulhat
egy kiterjedt rendezvényterület, mely helyet adhat
nagyobb méretű rendezvényeknek is. A további
ütemek pedig tovább növelhetik majd a terület
komplexitását, még szélesebb köröket mozgathatnak meg, még több ember érdeklődését kelthetik
fel.

Helyi hírek

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Is ko la tanulóinak tartott rendkívüli osztályfőnöki
órát Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes jú nius 3-án. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány el nöke személyes példák és emlékek alapján az
élet valódi értelmeiről beszélt a gyerekeknek.

A Lorántffy diákjai és pedagógusai adományt –
százezer forintot – is gyűjtöttek Böjte Csaba alapítványának. A rendhagyó osztályfőnöki órát a Csaba testvért kísérő Roll zenekar előadása zárta.
„Az ember dorbézol, de aztán rájön, hogy mélységesen üres az élete, és hogy a jócselekedetek, a
szeretetből vállalt feladatok mérhetetlenül boldogabbá teszik az embert. Akkor már olyan egyszerű
dönteni, és mint a virág, magától értetődő természetességgel fordítja a fejét a tiszta fény felé.”
(Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Csaba testvér kiemelte a szülőföld és a szülők
szeretetét, a becsületet, a tanulásban rejlő lehetőségeket és nem utolsósorban Isten szeretetét. Az
erdélyi gyermekmentő szervezet elnökének megható, szívhez szóló szavait több mint kétszáz tanuló hallgatta figyelmesen.

Lorántffys hírmozaik

Évzáró a Lorántffyban

Nemzeti Összetartozás napi műsor a
Lorántffyban

A Nemzeti Összetartozás Napja, június 4-e még
nem épült be úgy a köztudatba, mint más nemzeti
ünnepünk, hiszen hivatalosan csak 2010. óta emlékezünk a trianoni békeszerződés aláírásának
szomorú napjára. A lorántffys tanulók azóta minden évben ünnepi műsorral emlékeznek meg a
határon túl rekedt honfitársainkról.

Egyszer volt egy gyereknap

Változatos programokkal kedveskedtek a gyerekeknek gyermeknap alkalmából a Lorántffyban. A
tanév végéhez közeledve a tanulók igazán megérdemelték az új élményeket: a versenyeket, az ugrálóvárat, a fagyi-partyt, a bolhapiacot és nem
utolsósorban a Shotokan Karate bemutatót.

Kerekerdő Gála
Idén is megrendezték az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda évvégi gálaműsorát június 5-én a Józsai
Közösségi Házban, ahol a csoportok bemutathatták előadásukat. A fellépő csoportok színvonalas
műsorral szórakoztatták a publikumot: aranyosak,
és néhol igen viccesek voltak a fellépő óvodások.
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A gyerekek nagy örömére eljött a legmelegebb
és leggondtalanabb évszak, a nyár. Az ál talános iskolákban befejeződött a tanév, megtartották az osztályozó értekezleteket, elkészültek
a bizonyítványok. Ilyenkor szokás az utolsó tanítási nap után még egyszer összehívni a tanu lókat, szülőket és pedagógusokat egy közös
ér tékelésre, valamint a tanulmányi okmányok
át vételére.
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában június 20-án, szombaton rendezték a tanévzáró ünnepséget és a nyolcadikosok búcsúztatató ceremóniáját, a ballagást. Danku Attila intézményvezető úr beszédében összefoglalta a 2014/
2015-ös tanév legkiemelkedőbb iskolai eseményeit. Beszédében méltatta két nyugdíjba vonuló
kolléganője, Szolnokiné Tóth Katalin és Virágné
Török Erzsébet tanítónők pályafutását, és több évtizedes munkájukat megköszönve Lorántffy emlékplakettben részesítette őket. A tanévzáró ün-

nepségen rajtuk kívül Borsiné Prepuk Erika
tanítónő a tankerület elismerő oklevelét
vehette át. Eredményes évet zárt az iskola,
amit mi sem bizonyít jobban, minthogy diákjai nem kevesebb, mint 20 alkalommal
szereztek az idén a városi, megyei
versenyeken dobogós helyezést. Egy tanuló – Posvancz Olivér – matematika tárgyból országos szaktárgyi versenyen utasította maga mögé versenyzőtársait, de rajta
kívül a megyei versenyeken szerzett két
első és egy harmadik, valamint a városi megmérettetéseken elért négy első, kilenc második,
három harmadik helyezett és számos különdíjban
részesült tanítvány is tovább öregbítette a
Lorántffy hírnevét. A legkiemelkedőbb tehetségeket intézményvezető úr elismerő oklevélben és
könyvjutalomban, valamint a Tesco által felajánlott
mobiltelefonban részesítette. A most búcsúzó
nyolcadikosok helyét szeptembertől ismételten két
első osztály fogja átvenni. A tanév során elkezdett
fejlesztéseket, mint az új étkezőkonyha kialakítása
a nyár folyamán tantermi festésekkel, felújításokkal folytatják az oktatási intézményben. A
tanévzáró ünnepséggel egybekötött ballagás
során a nyolcadikosok elbúcsúztak egymástól, az
iskolától, ahol olyan sok szép közös emléket
gyűjtöttek az elmúlt nyolc évben, valamint kedves
személyes ajándékokkal köszönték meg tanáraiknak, tanítóiknak a türelmet, a figyelmet és a bölcs
útmutatást.

Népzenei Együttesek Térségi Találkozója
Hagyományainkat és értékeinket őrző népzenei
együttesek találkozója volt június 20-án, szombaton a Józsai Közösségi ház Színháztermében. A
találkozót idén 8. alkalommal szervezte a Józsai
Közösségi Ház a Józsai Segítő Szolgálattal
együttműködve.
A Józsai Közösségi Ház fontos feladatának tartja
a hagyományok ápolását, megőrzését és továbbadását. A népdalok szövegeinek szívet gyönyörködtető hatása van, észrevétlenül fedezzük fel a
sorok között a bennünk rejlő érzelmeinket. Idén 9
népzenei csoport, együttes jelentkezett. Vannak

évről évre visszatérő, de olyan csoportok is, akik
néhány alkalommal vettek még részt a találkozón.
Summás és,- arató dalokból illetve szerelmi dalokból hoztak színes csokrot nekünk.
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Negyedik alkalommal rendezték meg a Miss
Dundi és Dögös Országos Szépségversenyt Budapesten 2015. június 13-án, melyre közel 100
hölgy nevezett. Kovács Melinda, akit az egyik józsaparki üzletből ismerhetünk, a Super Size kategóriában indult: ide azok a hölgyek nevezhettek,
akik 48-as vagy ennél nagyobb ruhaméretet hordanak. A döntőbe már csak a legszebb 10 hölgy
jutott be. Minden úgy zajlott, mint egy hagyományos szépségversenyen, azaz menyasszonyi ruhában és nagy estélyiben egyaránt a színpadra
vonultak a versenyzők. Melinda a legjobb háromban végzett, 2. Udvarhölgyként! Gratulálunk neki!

Virágosztás
Balázs Ákos önkormányzati képviselő egynyári virágokat osztott június 12-én pénteken
két helyszínen a józsaiaknak.
A városkép szebbé tétele érdekében a hagyományoknak megfelelően Debrecen egyéni önkormányzati képviselői 2015-ben is osztanak
elültethető virágokat a körzetükben élő lakosoknak. 17 órától a Gönczyben, majd 18 órától a Loránttfy általános iskolában kaphattak virágokat a
józsai polgárok. Szerencsére sok virág volt, így

33 év munkáját csodálhatjuk meg...
Hagyomány és értékteremtő kiállítás nyílt a Jó zsai Közösségi Ház előterében június 16-án 17
órakor. Július 30-ig sárközi, sióagárdi, úri, fel vi déki és torockói hímzésekben gyönyörködhetnek az érdeklődők.

Megtudtuk tőle, hogy a verseny legfőbb célja,
hogy felhívja a nők figyelmét arra: nem kell éheztetniük magukat ahhoz, hogy jól nézzenek ki!
Némi plusz súllyal is lehetnek, sikeresek, boldogok, vonzóak, dögösek és érzékiek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy este 10 órakor a tv
előtt kell nassolni, hisz például Melinda is egészségtudatosan él (fehér liszt és cukor nélkül).
A Józsai Közösségi Ház nyári nyitva tartása:
2015. június 15–augusztus 31. között
szombatonként ZÁRVA tart az intézmény.
(A fent jelzett időpontban, hétköznapokon 10–18
óráig tart nyitva az intézmény)
2015. augusztus 03–23-ig a
Józsai Közösségi Ház ZÁRVA TART.
A Józsai Könyvtár nyári nyitva tartása:
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda: 10–18
csütörtök 10–18, péntek: 10–18, szombat: zárva
Nyári zárás: augusztus 3. és augusztus 24.
között lesz. Nyitás: augusztus 25-én, kedden.
Minden kedves olvasónknak olvasmányokban
gazdag, kellemes nyarat kívánunk!
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bőven jutott mindenkinek. Volt legalább 10–12 féle
virág: sok petúnia, büdöske, paprikavirág…

A kiállításon Csendesné Tóth Lilla, népzenész mezőföldi és sárközi népdallal köszöntötte az egybegyűlteket. Hercz Vilmos, a Debreceni Népi Együttes művészeti vezetője és lánya Hercz Lili bökönyi
táncokkal fokozta a hangulatot. Az idén 33 éves
Józsai Díszítőművészeti Szakkör tagjait Danku
Attila, DMJV Kulturális Bizottságának elnöke és
Pósán Györgyné a Józsai Közösségi Ház intézményvezetője köszöntötte. Kányási Holb Margit,
népi iparművész dióhéjban összefoglalta a Díszítőművészeti Szakkör működését és méltatta

Bátoriné Gém Esztert, a Szakkör vezetőjét azért,
hogy felismerte évekkel ezelőtt, hogy mi az ő feladata, hiszen tovább vitte édesanyja, Gém Rudolfné kezdeményezését, a Díszítőművészeti Szakkört. Kiállítók: Bartók Istvánné, Bátoriné Gém Eszter, Bátori Istvánné, Dobiné Varga Zsuzsanna, Fedor Brigitta, Garai Sándorné, Gargya Andrásné,
Gazdikné Gém Ilona, Harsányi Edit, Hám Józsefné, Horváthné Tóth Ilona, Kiss Andrásné, Kiss Imréné, Kocsis Andrásné, Tóth Istvánné.

A DMJV Városi Szociális Szolgálat Homokkerti és
Józsai Gondozó Szolgálat
Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja

2015. július 7-én 14.00-kor rendezi meg
a nyilvánosság bevonásával
az ÉSZ-TESZT elnevezésű programját.
Célunk: a helyi lakossággal megismertetni a szolgáltatásinkat,
közösségi életünket.
A programunkkal egy kellemes, vidám hangulatú délutánt szeretnénk
szerezni a megjelenteknek. A szórakoztató és elmét mozgató, játékos
vetélkedő mellett, a megjelenteknek lehetőségük lesz az ismerkedésre,
beszélgetésre, „nótázásra”.
Az eredményhirdetés után megvendégeljük a résztvevőket.
Jelentkezni 2015. 07. 06-ig lehet, a 06/52-386-135, a 06/30-5353-129,
és a deakf@dmjvvszsz.hu e-mail címen, ill. személyesen a helyszínen.
VÁRJUK SZERETETTEL!

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2015. július 31. • Megjelenés: 2015. augusztus 8–9.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Mobil: (06-20) 938-7609
A hir detésekben közölt adatokér t, illusztr á ciókér t felelôsséget n em vállalun k!

Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.
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Gönczys hírmozaik
Beszédes számok

Bensőséges, és meghatóan szép ünnepen búcsúztak diáktársaiktól, és iskolájuktól a nyolcadikos diákok. A különösen összetartó, egymást, és
a felnőtteket is tisztelő évfolyam jelenléte meghatározó volt az iskolában. A negyvenhat nyolcadikos közül 41-en érettségit adó középiskolában tanulnak tovább: tizennyolcan gimnáziumban, huszonhárman szakközépiskolában, ketten szakképző iskolában. Öten nyertek felvételt öt évfolyamos
képzésre két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztályban. 82%-uk bejutott az első helyen
megjelölt középiskolába.

A gönczys diákok iskolai magatartás átlaga 4,6,
szorgalom átlaga 4,4 lett. Az iskolai tanulmányi átlag 4,4. A kitűnő tanulók kiválóságával büszkélkedhet 98 diákunk, tanulóink közel egynegyede.
687 tantárgyi dicséret született, ahol nem „csupán”
ötös, hanem kitűnő minősítés került a bizonyítványba. Nem teljesítette a követelményeket és javító vizsgázik: 1 tanuló. A tanév során a jó munka
elismeréseként 545 ösztönző tanári, igazgatói dícséretet adtunk, az arra rászolgálóknak pedig 72
dorgálást.

Csilingelő diákkacaj kísérte a tanév utolsó rendezvényét a Gönczy Pál Általános Iskolában június 17-én délután. Kedves diákhumorral, a jól
végzett munka örömével tettek pontot a tanév
végére. Nagyon tartalmas, sok kihívást, és sok
eredményt hozó különleges tanév van a hátunk
mögött, sok-sok eseménnyel, rendezvénnyel, és
tanulmányi sikerekkel – hangzott el az ünnepségen. A kiváló minősítéssel akkreditált Gönczy Tehetségpont ez évi eredményei és mutatói felül
múlták az előző tanév eredményeit. Négyszázhuszonnégy kisdiákunk révén sok józsai család éle-

téből vállalunk részt. A tanulók, pedagógusok, szülők közös munkájából egy olyan sokszínű, és
eredményekben gazdag tanév kerekedett, melyről
szeretnénk egy kis ízelítőt adni önöknek.

4. Gönczy Tehetségnap

Mindkét mért évfolyam (6., 8.) az országos átlag
fölött teljesített mind matematikából, mind szövegértésből. Debrecen város „Kincseink” tehetségkutató és fejlesztő éves programjába a negyedik osztály 4,6%-a került beválogatásra.

A Tehetségsegítő Tanács szervezésében 2014.
április 23-án Regionális Tehetségnapot és műhelykonferenciát tartottunk a megye több mint száz
érdeklődő pedagógusainak és oktatási szakembereinek, az iskolánkban folyó szakmai munkát,
az elért eredményeket az iskola falain túl is megmutatva. Kedves színfoltjai voltak a programnak
azok a tehetséges gönczys diákok, akik felnőttekhez illő komolysággal adták elő projektjeiket,
vagy csillogtatták meg zenei, művészeti tehetségüket. Műhelykonferencia keretében mutattuk be a
fejlesztett modulok egy részét, az új oktatásinevelési módszereket négy bemutató foglalkozáson, és a hozzá kapcsolódó konferencia-megbeszéléseken.

Versenyeredmények

Hálózati együttműködések

Az előző évekhez képest is kiemelkedően sok diák
versenyzett sikerrel városi, megyei, országos versenyeken. Helyszűke miatt a teljes lista az iskola
és a Józsanet honlapján megtekinthető.

A tanév során, számos fórumon volt lehetőségünk
bemutatni az iskolában folyó tehetséggondozó
tevékenységet, saját fejlesztésű jó gyakorlatainkat. Így többek között az Emberi Erőforrások és a
Nemzetgazdasági Minisztérium közös rendezvényén, az Oktatáskutató Intézet, és a Nemzeti Pedagógus Kar közös rendezvényén.

Az Országos kompetenciamérés eredményei
Tanévzárás után a Debreceni Gönczy Pál
Általános Iskolában

kas Sándorné, Nagyné Kocsis Ildikó, Somogyiné
Győri Magdolna, Tóth Enikő tanárnő és Gárdonyi
Sándor tanár úr.

Akikre különösen büszkék vagyunk
Az év tanulója díjat alsó tagozatban Tóth Luca
Veronika 3. A, felső tagozatban Nagy Levente 5. A,
és Balogh Szabolcs 8. B osztályos tanuló nyerte
mindvégig kiváló, kitűnő tanulmányi eredményeiért. Első osztályos kora óta kitűnő tanulmányi,
bizonyítványában szinte minden tantárgyból tantárgyi dicsérettel büszkélkedő Abuczki Mátyás 8. A
osztályos tanuló Gönczy-plakettet kapott. Jó tanuló, jó sportoló díjat nyert jeles tanulmányi eredményével és országos bajnokságokon szerzett dobogós helyezéseivel Kiss Bene Benjámin 5. A osztályos tanuló. A Szülői szervezet által adományozott Józsai Gyermekekért emlékplakettet Márki
Zoltán tanár úr nyerte el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Emléklapját vehette át pedagógus nap alkalmából sok év óta végzett eredményes munkájáért Eszenyiné Stéh Katalin, Faze-

A jövő útja
A következő tanévben két 23 fős első osztállyal
bővül a gönczys diákok köre. Köszönjük a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtető Önkormányzat, és a Debreceni Intézményműködtető Központ, a szülők, a Munkaiskola
Alapítvány támogatását. Köszönjük minden szervezetnek és magánszemélynek, akik diákjaink
nevelésében velünk közösséget vállaltak. Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki az oktatás
feltételeinek javításához, az iskola tehetséggondozó, felzárkóztató, esélyteremtő munkájához hozzájárult. Szép nyarat, sok közös együttlétet kíván
minden családnak a Gönczy Pál Általános Iskola
közössége.

UGRÁLÓVÁR BÉRELHETŐ JÓZSÁN
Óvodás korosztály részére, családi rendezvényre, névnapra,
szülinapra, gyerekzsúrra, esküvőre.

Ár: 5000 Ft/nap
Telefon:

(20) 247-5909
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Elballagtak a végzős Gönczys diákok

Az ügyvéd válaszol

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

Az ügyvéd válaszol - „nyári” kérdésekre
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezúttal nyaralással kapcsolatos olvasói kérdésekre
válaszol lapunk hasábjain.

Olvasó: Külföldre készülünk nyaralni a családommal és az érdekel, hogy érdemes-e utasbiztosítást
kötnöm.
Ügyvéd: A biztosításra azt szoktuk mondani, akkor
jó, ha kidobott pénz, mert ez esetben az utazás,
biztosítási esemény nélkül zajlott. Mindenkinek
magának kell eldöntenie számára fontos-e biztosítást kötni. Az utasbiztosításnak több fajtája van,
több kiegészítő szolgáltatás is kérhető, amivel egy
biztosítási esemény esetén az esetleges baleset
esetén teljes körű ellátásban részesülhet a biztosított fél, az elveszett csomag értéke megtérítésre
kerülhet, illetve a gépkocsira ilyenkor is köthető
Casco esetén a gépkocsi meghibásodása esetén
a család elhelyezését, a gépkocsi javítását is a
biztosító fizeti. Biztosítási esemény esetén ezek a
költségek jelentősen meghaladják a biztosítás díját, melyet biztosítás nélkül saját erőből kell megfizetni.
Arra is felhívom a figyelmet, hogy az ún. EU biztosítási kártya Európa országaiban eltérő szolgáltatások igénybevételére jogosítanak fel, nem min-

den esetben ingyenesen szolgáltatásként, utasbiztosítás esetén azonban a költségek minden esetben a biztosítót terhelik.
Javaslom a biztosítási szerződés figyelmes átolvasását, a különböző extra szolgáltatások megismerését és a biztosítási esemény bekövetkeztekor
a biztosítási szerződésben írtak követését, pl.
elveszett csomagról jegyzőkönyv felvételét, egyéb
probléma esetén is írásos okiratot kell kérni,
ahhoz, hogy a biztosító fizessen.
Oda kell figyelni arra is pl. baleset, betegség
esetén a biztosító milyen szolgáltatást vállal, olyan
biztosítást válasszunk, ahol a költségeket nem kell
megelőlegezni. Felhívom a figyelmet arra, hogy a
biztosítót minden esetben haladéktalanul
értesíteni kell.

Olvasó: Férjemmel elváltunk, két kiskorú gyermekünk van, a gyerekek nálam lettek elhelyezve.
A férjem külföldre akarja a gyerekeket vinni nyaralni, azt szeretném meg tudni, hogy megteheti-e.
Ügyvéd: A különélő szülő, amennyiben a szülői
felügyeleti jogát a bíróság ítélettel nem korlátozta,
vagy szüntette meg, abban az esetben nem huzamos időre, nem letelepedési céllal elviheti külföldre a részére meghatározott kapcsolattartási időtar-

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.

tamban, a másik szülővel való megállapodás,
vagy gyámhatósági határozat esetén ettől eltérő
időben is. Gyermek elhelyezés, kapcsolattartás
során minden esetben azt javaslom, hogy a szülők
egymással szembeni ellenérzéseiket félretéve kizárólag a közös gyermekek érdekeit szem előtt
tartva biztosítsák a gyermek részére az őt megillető kapcsolattartási jogot a különélő szülővel.

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség és
és a Józsai Reformátusokért Közhasznú Alapítvány
5–14 éves gyerekek részére nyári tábort szervez.
A tábor helyszíne:
Felsőjózsai református gyülekezeti ház
Deák Ferenc utca 67.

2015. augusztus 17-től 21-ig

Időpont: 2015. augusztus 10–14 és 16.
A programok és foglalkozások 9.00–15.00 óra között lesznek.
7.30-9.00 és 15.00-16.30 óra között gyermek felügyeletet biztosítunk.
Ellátás: Tízórai, uzsonna helyben, ebéd a Rózsás Csárdában.
Programok: korosztályonként külön csoportokban
(népdalok és népdal zsoltárok éneklése, bibliai történetek,
körjáték, társasjáték, kézműves foglalkozások.)
A tábor díja: 12 000 Ft/fő (testvérek jelentkezése estén
kedvezményt biztosítunk.)
Jelentkezni:
– személyesen a Református Lelkipásztori Hivatalban
(Deák Ferenc u. 67)
– telefonon: Szolnokiné Gyökös Gizella gondnok asszonynál
06-20-37-037-37 telefonszámon
– E-mailben: reformatusjozsa@gmail.com
Jelentkezési lap letölthető a www.jozsanet.hu honlapról.
Jelentkezési határidő: július 31.

JÓZSA

A tábor helyszíne: Felsőjózsai református gyülekezeti ház
Deák Ferenc utca 67.
A programok és foglalkozások 9.00–16.00 óra között lesznek
korosztályonként külön csoportokban.
7.30–9.00 és 16.00–16.30 óra között gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Ellátás: Tízórai, uzsonna helyben, ebéd a Rózsás Csárdában.
A tábor díja: 15 000 Ft/fő. (szociális kedvezményt biztosítunk)
Jelentkezni:
– telefonon: Szolnokiné Gyökös Gizella gondnok asszonynál
06-20-37-037-37 telefonszámon
– E-mailben: reformatusjozsa@gmail.com
Jelentkezési lap letölthető a www.jozsanet.hu honlapról.
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Hirdetés

NYITÁSI AKCIÓ! EGYET FIZET KETTŐT KAP!

Családi kiránduláshoz, vá ros né zésekhez, tengerparti nya ra lás hoz, de akár aktív pihe néshez, kül földi ki kap csoló dáshoz kössön utas bizto sítást
hely ben Józsán, akár sa ját ott ho nában.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646-7881

„Józsa apró”
Használt jó állapotú szőlőprés 30 literes, szőlődaráló, kukorica daráló, gyorsdaraboló, betonkeverő,
támlás kerti padok (2–3 személyes) eladók. Tel.:
52/496-322, Józsa, Tokaji út 13. Fókusz Kertészeti bolt.
Takarítást (vasalást) vállalok Józsán. Tel.: 70/6708328. (Gyakorlattal rendelkezem)
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár
kerti, házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy
és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és
egyéb munkákat vállal. Érd.: (20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650
Újszerű akril íves sarokfürdő kád 160×100-as, tartozékokkal olcsón eladó (30e Ft) Érd.: 30/9782 780

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A faanyagot beszámolom.
Tel.: (70) 413 63 63
6

NYITVA TARTÁS: 8.00–20.00-ig minden nap

Tel.: 06702299219
Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô
Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Dr. Bíró
Tamás
állatorvos
• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

Július 22-én 17 órától
„Égi sugallat” címmel
író-olvasó találkozó lesz
Gabriella Jade józsai költő- és írónővel
a Józsai Könyvtárban.

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m 3

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Telefon: (06 30) 302 06 99
JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

ÚJULT ERŐVEL MEGNYÍLT!

Szigetelés

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

A Poliurea egy tökéletes és időtálló megoldás
egy korszerű technológiával kivitelezve, 10 év
garanciával! Alkalmas új medencék bevo nására, régi medencék felújítására, alépítmények
vízszigetelése.
A Poliurea bevonati rendszer egy nagy keménységű, mégis rugalmas anyag, mely egyedülálló
tulajdonságainak köszönhetően kiválóan alkalmas
beton építmények vízszigetelésére, medencék bevonására vagy egyéb felületekre vízzáró bevonatként. Az anyag kétkomponensű, és 80 C-on kerül
nagy nyomással szórva a felületre. A kiszórást követően 5–10 mp-en belül megszilárdul, és 2 percen belül teljesen ki is keményedik, végleges keménységét 24 órán belül éri el.
A Poliureát egy amerikai hadiiparban használt
anyagból fejlesztették tovább, melyet robbanásbiztos épületeknél használnak mai napig az Egyesült Államokban. Ezzel vonják be a védeni kívánt
objektum falait, és így a robbanás nem tudja darabokra szétrobbantani az épületet, a falak állva maradnak, csak a beton és tégla zúzódik vagy törik
szét. A poliurea létezik rengeteg féle keménységben és rugalmasságban, van amelynek a rugalmassága 600%. A munkafolyamat előkészítésből,
alapozásból és szórásból áll, és a végeredmény
egy teljesen homogén felület, mely ellenáll az
időjárás viszontagságainak. Télen a fagy nem tesz
benne kárt, nem válik el a felületről és nem folyik

Betonkeverő 220V-os több
méretben, valamint 3 részes,
többfunkciós kitolható létra (4,5 m)
kölcsönözhető hétvégén is.

Telefon: 20/929-9566

alá a víz. Nyáron pedig nem kell azzal foglalkoznunk, hogy pótoljuk a levált részeket és csak
egyszer kell kivitelezni (egyedül a szín fakul, vagy
színeződik el az UV sugárzás miatt, a bevonat vízzáró tulajdonságai nem változnak).

Bővebb információkért látogassanak el weboldalunra és érdeklődjön elér hetőségeinken:

Tel ef o n : (06-20) 547-7423
E-m ai l : s zo r t s zi g etel es ek @g m ai l .c o m
Web : w w w.s zo r ts zi g et el es ek .h u

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), parafázás.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

BONSANTÉ

Férfifodrászat

Rendel: dr. Kiss Gabriella

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

tüdőgyógyász-aneszteziológus szakorvos

Rendelés helye:
Józsapark (l. emelet, kardiológiai
szakrendelés helyén)
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.

A rendelés időpontja:
szombat 8–12 óra
Időpontegyeztetés:
Telefon: (06-30) 768-88-38
E-mail: dr.kissgabi@freemail.hu

www.tudogyogyaszom.hu
JÓZSA

Festés, mázolás, tapétázás,
gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba
Józsa, Hátszeg u tca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz,
fû tésszerelését, valamint csatornarendszer ki építését. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.
Egyszerűsített gázkészülék csere
valamint szennyvízbekötés
teljes ügyintézéssel.

Józsa, Barátság utca 6. • (70) 620-2684

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

tüdőgyógyászati és
légúti allergológiai magánrendelés

Vállaljuk medencék felújítását, vagy új medencék kivitelezését (bevonat). Ezen kívül épülő
házaknál zuhanyzók, fürdőszobák vízszigetelését,
valamint alépítmények, pincék, garázsok, teraszok
vízzáró bevonatainak kivitelezését.
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PÁROS A NYERŐ
SONKÁS PIZZA

900 ft/db

Pizzáink 30 centiméteres átmérőjűek.

975 ft/db
HAWAII PIZZA
975 ft/db
CSIBE PIZZA
SZALÁMIS PIZZA 975 ft/db

2db rendelése esetén
akármilyen kombinációban

VAKÁCIÓ=AKCIÓ!

– Kerékpárok: újak és használtak.
– Alkatrészek: A csavaroktól a komplett fődarabokig.
– Felszerelések-kiegészítők: lámpák, csengők,
sisakok, kesztyűk...
– Szerviz: a defekt javításától a nagy generálig.
– Robbanómotoros kisgépek javítása.

Jó állapotú, használt
kerékpáralkatrészek kiárusítása
akciós árakon!
(Kerekek, köpenyek, nyergek, hajtóművek)

Az akció visszavonásig érvényes.
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS JÓZSÁN
További kínálatunk weboldalunkon:

WWW.EDENPIZZA.HU
Rendelésfelvétel: H–V: 10:45–21:45-ig

Vas- műszaki bolt
Zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint
darabolási lehetőség.
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők:
(52) 530-564 • (20) 530-7974

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás
kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

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

Benzinkút

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

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol?
Keresse a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3800 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.
Fuvarozás, gépi rakodás, raklapleszedés, mozgatás.
Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t feletti teherautóknak.
Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : Józs a, Vállalk ozói t elephely ek. Tel.: (52) 530-947

Júniusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján júniusban is
hetente sorsoltak a
8000 Ft felett tankolók
kö zött.
A júniusi nyertesek: 21.
hét: Makó Marianna (Józsa, Zsindely u.) 22. hét:
Eőry Előd (Debrecen,
Derék u.) 23. hét: Török Tamás (Józsa, Rózsástelep u.) 24. hét: Török János (Józsa, Csatár u.) 25.
hét: Dánielffy Zsolt (Józsa, Homokhát u.) A képen
Donka Tibor húzza ki a szerencsés szelvényt.

FRUIT MARKET AKCIÓ
Meggy: 199 Ft/kg
TV paprika: 299 Ft/kg
Málna: 1290 Ft/kg
Főzőtök: 129 Ft/kg
Cukkíni: 149 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Folyamatos akciók
új bútorainkból
Berta étkező 6 személyes 69 250 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft
Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat kedvezményes áron szállítjuk Józsára.
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Fű kaszálás és emelőkosár bérlés,
fakivágás, fagallyazás, kuglizás,
tüzifa, gallyfa
házhozszállítással megrendelhető.
Faágak,
gallyak,
cserjék,
aprítékolását,
darálását
vállalom.

Telefon: (30) 244 8737

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, Árpád tér 37.
JÓZSA
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Hirdetés
Számítógépek, laptopok, monitorok, televíziók, telefonok szervizelése, bővítése, karbantartása. Számítógép hibafel tárása, javítása. Hard ver eszkö zök beszerelése, beállítása. Túl melegedési, lassu lási problémák megol dása. Operációs rend szerek telepítése. Vírusir tás, adatmentés. Vezeték
nélküli hálózat ki építése, telepítése. Telefonok teljes körű szer vizelése, szoft ver fris sítése.
JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30. Telefon: (52) 955-245

B EL - ÉS K ÜLTÉRI
FESTÉK
VA K OL AT
ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS
A UTÓ ÉS IPA RI
FESTÉK SZÍNK EVERÉS,
SPRAY TÖLTÉS

NYITVA TA RTÁ S
H–P 7 30 –16 0 0
SZ. 7 30 –12 00

Július 15-én átköltözünk a Szentgyörgyfalvi u. 10. alá. Nyitási
kedvezménnyel várunk minden kedves régi és új ügyfelünket.

Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 10. • E-mail: jozsaszerviz@gmail.com • Tel.: (30) 537-4345

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit!

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

Kárpitozott bútorok gyártása.

KÉT ÜZLETHELYISÉG

Egyedi igény szerint is!

KIADÓ

• Ágyneműtartós,
matracos ágykeret

Bocskai u. 53. alatt!

farmerek, térdnadrágok, szoknyák, blúzok, pó lók, spanyol, portugál felsők, német nadrágok.

Az üzlet árucseréje miatt folyamatos árengedmény!
Megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon, valamint
facebook oldalamon az Éva Divat albumban:
www.facebook.com/eva.bako.79

(igény szerinti méretben)

• 3–2–1 ülôgarnitúra, sarokülôk
• heverôk, franciaágyak bonellrugós
és habszivacsos kivitelben egyaránt,

Sportosan elegáns divatáru üzletembe hetente megújuló árukészlettel várom régi és új vevőimet:

Ár: 35 000 Ft/hó/üzlet

Tel.: (06-20) 451-2515

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

140–180 cm szélesség

?

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

Debrecen-Józsa, Tokaji utca 19/B
Telefon/Fax: (52) 386-313 • (06-30) 9452-755
E-mail: bufatex@gmail.com
Web: www.bufatex.com

lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : ( 06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o z as .h u

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.

