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27. Józsai Gyereknap - Mert Józsán élni jó!
Június 4-én, 27. alkalommal rendezte meg a
Józsai Gyereknapot a Józsai Közösségi Ház és
a Józsai Település- és Közös ség fej lesztő Egye -
sület. Rendhagyó beszámolónkban meg kér -
deztük a gyerekeket, nekik hogyan tetszett az
idei gyermeknap.

A szervezők rengeteg programot kínáltak,
amiből kedvükre válogathattak a látogatók reggel
fél tíztől egészen éjfélig. Láthattunk rajz kiállítás
meg nyitót, fúvós zenekart, bábszínházat, ügyes
fel lépőket, csoportokat a színpadon. Eközben az
ug rálóvárak és a füves területen felállított vidám-
park is teltházzal üzemelt. De lehetett kézmű ves -
kedni, markológépet kipróbálni, lovagolni, lovas ko -
csizni, repülni siklóernyővel. A már lassan hagyo -
mányos családi vetélkedőre is sokan beneveztek,
és teljesítették a feladatokat. A napot a Super Ste -
reo együttes koncertje koronázta meg 18 órától,
majd ezt követően a Kísérleti Stádium együttes lé -
pett fel.

A nap során a legilletékesebbeket, a gye -
re keket kértük meg, hogy mondják el a vé -
le ményüket, mi tetszett nekik a legjobban
a Józsai Gyereknapon.

A közösségi házban működő gyermek -
csoportok közül először a Varázskéz rajz -
szak kör tagjai nyilatkoztak:
– Nagyon örültünk, hogy egy kiállításon
bemutathattuk azokat a képeket, amiket
egy év alatt készítettünk, így sokan  meg-
nézhetik. Sanyi bácsi nagyon „jó fej”, sokat
lehet tőle tanulni. Egy perc alatt le tud raj-
zolni egy lovat. Kár, hogy most he lye zé -
seket nem osztottak, de majd megyünk
rajz ver senyre, és ott nyerhetünk.

Az akrobatikus rock and rollos lányoknak is ha -
sonló volt a véleményük:
– Örültünk, hogy felléphettünk a nagyszínpadon,
és jól sikerült a produkciónk. Az egész műsor na -
gyon tetszett, sok minden volt benne, nem volt
unalmas.

A legkisebbeknek természetesen a bábszínház
volt a kedvencük.
– Amikor röptették a sárkányt a gólyalábasok, az
nagyon tetszett – nyilatkozta az 5 éves Áron.
– Nekem az angyal tetszett legjobban, nagyon
szép volt, ahogy lengette a szárnyát – mondta a 9
éves Vanda.

A vidámpark színes forgatagában is volt min-
denkinek kedvence, amit többször is kipróbált. A
sárkányos hullámvasút és a dodzsem volt a slá -
ger, bár ez utóbbinál néha parázs vita alakult ki,
mert a fiúk szándékosan nekivezették a jármű -
vüket a lányok kocsijának, és a lányok nem érté -
kelték az ismerkedés ezen szokatlan módját. Volt,
akinek a legnagyobb élménye az volt, hogy sike -
rült a célba lövésen a bagoly fülét eltalálnia, volt
aki annak örült legjobban, hogy a célba dobáson
nem talált el semmit, mégis kapott ajándékot.

A vidámparktól távolabb, a zöldterület csende-
sebb részén a családok küzdelme folyt. Összesen

23 család indult a megmérettetésen. A szoros
pont versenyben 85 ponttal 3. helyezést ért el a Tő -
zsér család, ők ingyenes családi hintózáson ve -
hetnek részt. A második helyen két 86 pontos csa -
lád osztozott: A Tripók és a Várkonyi-Mályi csapat,
akik a Bikers Caffe étterembe szóló családi vacso-
rajegyet nyertek. A Tripók család tagjai – akik má -
sodik helyezést értek el a családi vetélkedőn – el -
mondták: nagyon örülnek, hogy több helyszínen is
zajlik a verseny, és olyan versenyszámok is van-
nak, mint lovaglás, labdajátékok, lövészet, ami
sza badtéren zajlik, és lehetőséget ad az ügyesség
mellett a mozgásra is. Az első helyezett az igen
szo ros mezőnyben a 88 pontot szerző Venter csa -
lád lett. Nyereményük egy Fiat Tipó tele tankkal a
Pappas Autó jóvoltából. Gratulálunk nekik, és jó
utat a kiránduláshoz. 

A családi vetélkedő díjátadásán Balázs Ákos a rendezvény aktív
szervezője és egyben fővédnöke gratulál a nyerteseknek.

Nagyfelületű aszfaltozás Józsán

Az Új Főnix Terv részeként elsők között kez dőd tek el a munkálatok Jó -
zsán. Az aszfaltozási program I. ütemének részeként új burkolatot kapnak
a Sillye Gábor utca, a Fel ső józsai utca és a Gönczy Pál utca felújításban
érin tett szakaszai – tudtuk meg Balázs Ákos önkor mány  zati képviselőtől. 

A Sillye Gábor utcán már folyik a munka, ahol a rossz állapotú szegélyköveket
is kicserélik – tá jé koz tatott bennünket Pacza Gergely főosztályve ze tő. A mun -
kálatok ideje alatt kérjük önöket, kerüljék el az érintett szakaszokat, vagy ha
nem lehetsé ges, akkor mindenképp fokozott figyelemmel és lassan köz le ked -
jenek.
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2016. június 4-én a Józsai Közösségi Ház és a
Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egye -
sület közös szervezésében került sor a 27.
Józsai Gyermeknap megrendezésére. 
A jó ügyet támogató segítőkészség és össze-
fogás eredményeként változatos, színes prog -
ramokat, örömteli gyermeknapi szórakozási
lehetőséget tudtunk nyújtani településünk csa -
ládjainak, gyermekeinek. 
A rendezvény szervezői ezúton szeretnék meg -
köszönni a támogató együttműködést, amivel
segítették a gyermeknapi programok megvaló-
sulását, felajánlásaikkal, munkájukkal hozzá já -
rultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

A 27. Józsai Gyermeknap fő támogatói:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Balázs Ákos önkormányzati képviselő, Józsai
Tele pülés és Közösségfejlesztő Egyesület, Ju -
ráskó Róbert JÓTEKE elnök, Debreceni Mű ve lő -
dési Központ, Czentye János – Kút35, DH-Szerviz
Kft, Média Markt, Pappas Autó Magyarország Kft,
PPG MAX Kft, Lóska Eszter - Rózsavölgyi Gyer -
mek kert, Huntraco Zrt.

A 27. Józsai Gyermeknap szponzorai, támo-
gatói, segítői:

Allianz Biztosító, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda,
Asboltné Kerekes Ágnes, Avon, Bácsi Roland
Tamás Roltomi Bt. , Benke István, Best Fm, Bikers
Caffé, Boros István, Boros Istvánné, Brenner
Attila, BU-FA-TEX  Kft., Bujdos Krisztina, Burai
Luca, China Shop, Czifra Ibolya, Daniella Ke res -
ke delmi Kft., Deák József és Deák Józsefné,
Debreceni Ballon Repülőklub, Dm Kft., dr. Aradi
Csaba, dr. Czére- Réti Ügyvédi Iroda, dr. Jagodics
Mária, Elsy Hungary Kft., Emil és Társa Kft., Erdős
Fruzsina, Family Market, Fazekas László, Fény
Világ Natúrbolt, FŐNIX Alapfokú Művészeti Iskola,
Fruit Market, Gárdonyi Sándor, Gáspár Józsefné,
Gazsó Játékpark-Gazsó Gyula, Gönczy Pál Ál ta lá -
nos Iskola, Gönczy Pál Utcai Óvoda, Guba Dóra,
Gulyás Sándor, Gulyásné Várhalmi Viktória, Gu -
zsa lyas Néptánc Együttes, Hajdúböszörményi
Ifjúsági Fúvószenekar, Hajdú Takarék Taka rék -
szövetkezet, Hajdúné Kállai Piroska, Happy World
Kft., Hegyi Ingrid, Holecska Anita, Horog Petra,
Horváth Lajos, Illésné Soha Katalin, Inside Natur
Studio Kft., Józsa Patika Bt., Józsa Tüzép Kft.,
Józsai Közösségi Ház dolgozói, Józsanet-JÓZSA
újság, Józsaparki Autómosó, Józsavet Kis állat or -

vosi Rendelő, Juhász Edina, Juhász Józsefné,
Juráskó Kft., Kiss Adrienn, Kísérleti Stádium
Zenekar, Kreatív Erdő, Kunkli Botond, Kunkli Ka -
dosa, Lázár Mártonné, Lévai Enikő, Lócska Or so -
lya, Loós Csomagolástechnikai Kft., Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola, Magyar Pékség Kft.,
Magyari Ágnes, Maranta Patika, Masits István,
Mazsi 101 Élelmiszer, Muzsikáló Egészség Ala pít -
ványi AMI, Mező János, Molnár Gina, Molnár Ta -
más, Móczó Ibolya, Nagyné és Fiai Tehenészete
és Tejfeldolgozó, Ober Mariann, Oláh János, Ozs -
várt Csilla, OTP Bank, PB. Invest, Debreceni Pol -
gárőr Egyesület a Cívis Városért, Polonkai Ber na -
dett, Poroszkainé Nagy Csilla, Puskás László,
Rácz Kata, Rendőrség, Románné Kovács Anna -
mária, Simon Barna, Sodó Cukrászda, Styra-Tex
Kft., Sütő Imre, Szabév Kft., Szabó Katalin, Szar -
vas Ferenc, Szemere István, Szőllősi Edit, Ter mé -
szet gyógyászati Centrum, Tóth Lajos, Tóth Jó -
zsefné, Tóth Sándorné, Tóth Tüzép, Törőcsik
László, Vanilia Cafe Cukrászda, Varga Lajos, Vas -
ud var , Vas-Műszaki Kisker, Vágott Adrienn, Vásár
2000 Kft., Veres Dénes, Veres Hajnalka, Vidáné
M. Edit, Vinczéné Simon Nikolett, Zsebibaba Ját -
szóház.
Köszönjük szponzoraink, támogatóink, segítőink
önzetlen segítségét!

Határtalanul kirándultak
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola 7. osztályosai immár 3. éve az Emberi
Erő forrás Támogatáskezelő Határtalanul pá lyá -
zata segítségével utaznak Erdélybe.

Az idén 4 napos kirándulás során Kalotaszeg kin -
cseit fedezte fel 25 tanuló 3 pedagógus kíséreté -
vel. A pályázati támogatás összege: 748 000 Ft
volt.
Az utazás során útba ejtették Székelyhídat, ahol a
Petőfi Sándor Elméleti Líceum diákjaival barátkoz-
tak, versengtek, majd Nagyváradot, ahol a Szent
László Székesegyházat és annak kincstári mú zeu -
mát csodálták meg. Az első nap végén a néhány
éve felújított Nagyváradi Vár bebaran golá sá ra is
sor került. A kirándulás 2. és 3. napján Ka lo ta sze -
gé volt a főszerep. Változatos programok zöme

várt rájuk, mint szekerezés, fafaragás, hím zés,
kür tőskalács kóstolás, csodás túrák, a Ha vas re -
kettyei vízeséshez, Bélesi tóhoz. Utolsó estén a
helyi népviselet bemutatása, és tánctanulás tette

vidámmá a búcsúzkodást. A 4. napon a Szilágy -
sággal ismerkedtek, ellátogattak Zilahra, ahol
meg tekintették Wesselényi Miklós szobrát és a
Vigadó dísztermét. Elsétáltak a Wesselényi Kol lé -
gium hoz, ahol Ady Endre szobránál tették tiszte le -
tüket. Találkoztak az ottani 7. osztályos magyar
gye rekekkel is, ahol egy sikeres focimeccsel zár -
ták a találkozót. A következő állomásuk Zsibó volt,
ott a felújításra szoruló Wesselényi kastély park já -
ban sétálva megnézték a kastélyt és a lovarda
épületét, valamint az arborétumot. A hazautazás
során még egy izgalmas túra várt rájuk az almás-
galgói Sárkányok kertje. Megfáradva, egy életre
szóló élménnyel tértek haza. Az csodálatos erdélyi
táj szépsége és az ott élő magyar emberek ven -
dégszeretete, barátsága örökké megmarad szí -
vük ben.

Virágosztás
A városkép szebbététele érdekében Balázs Ákos
önkormányzati képviselő – a hagyományoknak
meg felelően – június 6-án osztott egynyári virágo -
kat a józsaiaknak.

27. Józsai Gyereknap támogatói

A nap végén, fagyizás közben elmondhatták a
gyerekek a Józsa újság olvasóinak, mi kell az
igazi gyermekörömhöz:
– A verdás forgó (Máté, 6 éves)
– Vattacukor (Ágoston, 10 éves)
– Felfújható bálna (Anna, 7 éves)
– Arcfestés (Eszter, 10 éves)
– Családi vetélkedő (Pistike, 12 éves)
– Sárkányrepülőzés (Laci és Tomi, 10 éves)
– Lovaglás (Timi, 9 éves)
– Koncert (Dorka, 13 éves)

Ezen a napon, a gyermekek ünnepén, mindez
teljesült. A kis szívekben megszületett vágyak va ló -
 sággá váltak. Az örömtől sugárzó arcok mind arról
tanúskodtak amit Bogi, Vivi, Zsófi, Zsolt, Oli, Fru -

zsi, Joci, és sokan mások mondtak: nagyon szu-
per volt, rengeteg volt a játék, és min denki nagyon
vidám volt! Ez volt életünk leg szebb napja!
További képek és videók www.jozsanet.hu.
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Bizonyára a kedves olvasók körében is van
mindenkinek egy dédelgetett álma, amit élete
során mindenképpen szeretne megvalósítani,
valami, amiről elmondhatja, hogy próbára tette
vele az akaraterejét, kitartását, valami, ami
több mint a hétköznapok kitartó munkája, több
mint a mindennapok kihívásaival való meg -
küzdés. Egy józsai 22 éves fiatalember, Köves
Attila elmondhatja, elérte, amit közülünk csak
kevesen: végig járta az El Caminot, a leghíre-
sebb európai zarándokutat. A napokban tért
haza a St. Jean-Pied-de-Porttól Santiago de
Com postelláig tartó, 764 kilométeres zarán-
dokútról. Vele beszélgetett Szarka Margit az
élményeiről, tapasztalatairól a hazatérése után.

Az első kérdésem az volt, hogy mennyiben más
egy ilyen út, mint a televízióból ismert Országos
Kék Túra, amit a népszerű Másfél millió lépés Ma -
gyar  országon című sorozatból megismertünk.

Köves Attila: A legfőbb különbséget abban
látom, hogy ez egy határozott forgatókönyv alap -
ján zajlik le, kevesebb benne a spontaneitás. Az
útvonal mentén minden szolgáltatást megkapnak
a zarándoklat résztvevői, itt minden csak az Útról
szól. Van futárszolgálat a települések között, amit
a zarándokok igénybe vehetnek, minden telepü lé -
sen egyházi, önkormányzati és privát szálláshe-
lyek várják az éjszakára érkezőket. A városokban,
falvakban mindenütt van külön zarándok szekció,
ahol az adminisztrációs teendőket végzik, legtöbb
helyen külön zarándok menüt is kínálnak a szállást
ké rőknek. A rendszer szervezettsége, kiépí tett -

sége biztonságot és kényelmet nyújt, senkinek
nem kell tartania attól, hogy a szabad ég alatt kell
töltenie az éjszakát, vagy nem lesz hol vacsoráz-
nia, de mindez a hazai árakhoz képest nem olcsó.
Korlátozott számban az egyházi intézmények
nyúj tanak ingyenes szolgáltatásokat.

Mi késztet arra egy 22 éves fiatalembert, hogy
vállaljon egy ilyen hosszú utat, egy ilyen komoly
meg mérettetést?

Köves Attila: Mivel nem voltam katona, ezért el -
ső sorban a fizikai teljesítőképességemre voltam
kí váncsi. Leginkább az akaraterőmet akartam pró -
bára tenni. Nem vallási okok motiváltak. Azt ta -
pasz taltam, hogy ma már az évi 100 ezer ember
közül legtöbben ilyen célból vállalják az utat, kevés
a vallási zarándok.

Ezek szerint felfogható az El Camino egyfajta
extrém sportnak is?

Köves Attila: Igen. Találkoztam olyannal is, aki -
nek már ez a hetedik, nyolcadik ilyen útja. Megis -
mer kedtünk egy olyan zarándokkal is, aki az
egész életét az úton tölti, nincs is otthona, állandó
lak helye.

Ezek szerint volt alkalom az ismerkedésre is.
Köves Attila: Igen, esténként egy kis bor mellett

beszélgettünk marokkói, svájci zarándokokkal, de
sok magyar is volt. Legtöbbet velük beszélgettünk.
Főleg az út utolsó szakaszában, a Santiago de
Compastellától az Atlanti-óceánig tartó szakaszon.
Ez már hivatalosan nem az El Camino része, de
sokan megteszik még ezt a 90 kilométert, hogy el -
jus sanak a kontinens széléig. Akik sikeresen végig
járják az utat, ott szertartásosan elégetik a ru há -
jukat, vagy legalább egy ruhadarabot jelképesen,
hogy ezzel tegyenek pontot az Út végére.

Ön végleg pontot tett rá, vagy megpróbálja még
egyszer?

Köves Attila: Lehet, hogy máskor is megyek, de
előtte egy portugáliai zarándokutat tervezek.

Mit üzen azoknak, akik tervezik, hogy végég jár-
ják életükben egyszer az El Caminot?

Köves Attila: Mindenképpen járják végig! Ér de -
mes megpróbálni, érdemes elindulni. Engedjék el
a korlátaikat, bízzanak magukban! És ami a leg -
fon tosabb: a cipőn ne spóroljanak!

Több, mint egymillió lépés - az akaraterő útján

Józsa  Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel. : (70) 708–5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2016. július 1.

Következô szám unk m egjelenése: 2016. július 9–10.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2016. 03. 31–2017. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Debrecen Város Közgyűlése a májusi ülésén
el fogadta azt a FIDESZ által kezdeményezett
ren deletmódosítást, melynek értelmében meg -
szűnt a lakossági hozzájárulás a közműfej lesz -
té seknél, így az útépítéseknél is.

A Debreceni FIDESZ frakció az Új Főnix Terv -
hez kapcsolódóan kezdeményezte az önkormány -
zati beruházásban megvalósuló kiszolgáló úté pí -
tés és közművesítés költségeinek áthárításáról
szóló rendelet hatályon kívül helyezését. A kez de -
ményezés célja, hogy csökkentsük a debreceni
családok terheit – mondta el Balázs Ákos a
FIDESZ Frakció vezetője.

Idén Debrecen önkormányzata az Új Főnix
Terv – Modern Városok program keretein belül 11
bur  kolatlan útszakasz szilárd burkolattal való el lá -

tását fogja megvalósítani, melyek között van a jó -
zsai Érsek utca II. üteme és a Kertekalja utca I.
üteme is.

Az Érsek utcában – melynek 2015. évben el ké -
szült szakasza folytatódott idén – 4 méter széles -
ség ben, 133 méter hosszon történtek meg az út -
épí tési munkák, melyhez kapcsolódóan májusban
a csapadékvíz elvezetés is megvalósult.

Útépítések lakossági hozzájárulás nélkül Nyári programok 
a Könyvtárban

• 2016. augusztus 5-ig tekinthető meg a könyvtár-
ban az Élet a dzsungelben című rajzversenyre ér -
ke zett gyerekrajzokból összeállított kiállítás.
• 2016. június 16–július 29. „Klárisok a nyakadon”
- kiállítás Nagy Ferencné népi gyöngyfűzéseiből.
• 2016. június 22. 17 órától „A világ megvár míg
olvasol!” az Olvasókör következő foglal ko zá sa.
• Június 16-tól minden csütörtökön 14–16 óra
között Szünidei barkácsoló, kézműves dél után.

A Könyvtár nyári nyitva tartása
június 15. után:

Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda: 10–18,
csütörtök: 10–18, péntek: 10–18, 

szombat: zárva.
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Táborok

NYÁRI TÁBOR

2016. augusztus 8–12. és 14.

Játékos formában frissítjük fel tudásodat az iskola év megkezdése
előtt és megismertetünk a népi kismesterségek alapjaival is.

A tábor további részében lehetőséged nyílik megismerkedni a környék
nevezetességeivel, a Zeleméri templomrommal, 

a józsai templomrommal, a Tócó-patakkal. 
De a szekerezés, az íjászkodás, a játékos vetélkedők, a tábori ötpróba,

a labdajátékok, az erdei séta, a növénygyűjtés, a számháború, 
a népdalok tanulása és a táncház is biztosan kedvedre lesz.

Ha te is szeretnél részese lenni a nyári tábornak és sok szép emlékkel
akarod gazdagítani a szünetedet, akkor itt a lehetőség, 

hogy jelentkezzél.
Jelentkezz Te is, hogy hasznosan és kreatívan töltsd 

a várva-várt nyári szünidőt!

Helye: Józsai Közösségi Ház, Debrecen Józsa Szentgyörgyfalvi út 9.
Ideje: 2016. augusztus 1-5.

Információ kérhető: Nagy Mária
Telefon: 52/ 386-137 és 06/30/ 5660252

E-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu
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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.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Jó zsa, B aráts ág  u t ca 6.  • (70) 620-2684J ózsa,  B ar át ság  u t ca 6 . •  (70) 620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le tek víz-, gáz,
fû tésszerelését, vala mint csatornarendszer ki -
épí té sét. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.

Egyszerűs ít et t  gázkészülék  csere
valamint szennyv ízbekötés

tel jes  ügy in tézéssel .

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás :
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12 Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

Magán
jógaóra

Személyre szabott órafelépítés, ászana elemzés és beállítás
egyéni célokat támogató gyakorlás (nyújtás, erősítés, kon-

centrációs készség fejlesztése, légzés, stresszkezelés, 
meditáció stb.), napi beosztásodhoz illeszkedő, rugalmas

időpontok, igény szerint 60 vagy 90 perces foglalkozások,
megismerheted a saját tested képességeit, határait.

06-30/526-4183 vagy tundeioga@gmail.com

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n em es val l al k o zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

BONSANTÉ
tüdőgyógyászati és 

légúti allergológiai magánrendelés

Rendel: dr. Kiss Gabriella
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

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az Éva Divat albumban:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns
üzletembe

folyamatosan
érkeznek a 

NYÁRI ÁRUK.

Az első óra ingyenes!

Ingyenes Gerincjóga
Minden szombat 19–20-ig

Első találkozás: 2016. június 25.
Helyszín: Alsójózsai játszótér

Sportpálya

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

2016. június 23-án 14.00-kor rendezi meg a nyilvánosság bevonásával az 
ÉSZ-TESZT elnevezésű programját.

Célunk: a helyi lakossággal megismertetni a szolgáltatásinkat, 
közösségi életünket. Programunkkal egy kellemes, vidám hangulatú délutánt

szeretnénk szerezni a megjelenteknek. 
Az eredményhirdetés után megvendégeljük a résztvevőket.

Jelentkezni 2016. június 15-ig lehet, a 06/52-386-135, 06/30-5353-129, és a
deakf@dmjvvszsz.hu e-mail címen, ill. személyesen a helyszínen.

VÁRJUK SZERETETTEL!
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Hirdetés

Cím :  Függet l en ség u t ca 1. 
Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Júniusban is várjuk
a Fekete Pillangóban

Folyamatosan megújuló árukészlettel, minőségi
válogatott ruhákkal, cipőkkel, hanglemezekkel,
lakás felszerelési cikkekkel, játékokkal, köny vek -
kel várjuk jú nius  ban is üzle tünkben! 

Bizományinkba tévék érkeztek! Jöjjön el és vá lo -
gasson kedvére a több ezer márkás ruhá ból (Gap,
Ni ke, Adidas, Umb ro, Jessica, Ulla Pop kin, Next,
Zara, Zara kids, Phillip Russel…csak néhány az
üzletben található már kák közül.) 
Ruhajavítást továbbra is a lehető legrövidebb ha -
tár idővel vállalunk. Egyszerűbb, kisebb javításokat
akár a helyszínen is meg lehet várni. 
Bizományi árusításra továbbra is várjuk a megunt,
kinőtt, feleslegessé vált – de jó
állapotú – hol mikat. Ke rék pá ro -
kat, szandálokat, munkavédelmi
bakancsokat különösen várunk!
Továbbra is kapható jó mi nő -
ségű DADA pelenka. Mini-midi
méretben 40 Ft/db, Maxi-Junior
méretben 45 Ft/db.

Veszélyes fák kivágása, gallyazása:

(06-30) 654-3841

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

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,
Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

BALESETET SZENVEDETT?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

www.karterites-debrecen.hu
Tel.: 06-20/583-7474
E-mail: info@karterites-debrecen.hu

Bejárati ajtók, beltéri ajtók, 

üvegezéssel, zsalugáterek, 
spaletták, üvegezés.

Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040, 
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.hu 

éri ajtók, beltati ajtBejár ók, éri ajt

www.jozsaasztalos.hu 
Tripó Sándor
Tel: 20/520-2040, 
Deák F. u. 68.
Bemutatóterem:

és.egezák, üvtspalet
éssel, zsalugátegezüv

www.jozsaasztalos.hu 

Tel: 20/520-2040, 

Bemutatóterem:

és.
ek, eréssel, zsalugát

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, telje -

sít mény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése ener-
gia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

S zi l á g y i  K ár o l y
Red ô n y, rel u xa, s zalag f ü g g ö n y, harm o n i k a aj t ó , 

s zú n y o g h ál ó  k észít ése, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

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

Német gyártmányú alig használt kandalló betét (tűztér)
eladó. Irányár ár: 55 000 Ft. Érdeklődni: 06-20-9424-157
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszál-
lítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun -
kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telep -
he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650.
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. 
Telefon: (52) 53 5-650.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica sza-
lonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.

„Józsa apró”
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Állati dolgok - nyári veszélyek kedvenceinkre
Előző számunkban a toklászról írtunk, de a
nyári időszakban felmerülhetnek további sze -
zo  nális veszélyforrások is, ezúttal erre sze ret -
nénk felhívni a Gazdik figyelmét a Józsavet
Kis állatorvosi Rendelő segítségével.

Hőguta: A kutyusok nem tudnak izzadni úgy,
mint mi emberek: csak a talppárnákban és az orr -
tükörben vannak izzadságmirigyeik. Vagyis nem
tudják a felesleges hőt izzadás által leadni, csak
lihegés formájában. Amennyiben a hő leadás nem
elégséges, úgy fellép a hőguta, ilyenkor a test hő -
mér séklet tartósan 41 Celsius fok felé emelkedik,
amely halálos kimenetelű keringési zavart, tüdő vi -
ze nyőt, központi idegrendszeri károsodást, az
enzimek működésképtelenségét okozza. Mindig
biztosítsunk kedvencünknek árnyékot, tiszta, hűs
ivóvizet, esetleg pancsolót, ha szeret fürödni.  Ha
ko csiban hagyjuk kutyusunkat, az maximum egy-
két perc legyen, ENNÉL TÖBB IDŐRE SEM MI -
KÉPPEN SEM! Inkább álljunk árnyékos helyre, és
húzzuk le az ablakot.

Fül: A fül tisztítása különös gondot igényel,
főleg nyáron. Hetente nem árt megnézni kedven -
cünk fülét, nem koszos-e vagy zsíros. Ha nagyon
vakarja, rázza, érintésre fájdalmat jelez, akkor a fül
gyulladt, ennek oka lehet: bűzmirigy teltség, gyul-
ladás, toklász van benne, tele van szőrrel. Mivel
nem tudott szellőzni, így  viszketést, gyulladást
vált ki. Lehet még a kutya, macska füle akár atkás

is, ezt fekete lerakódás és csillapíthatatlan visz ke -
tés jellemzi. Sokszor már sebes a fül a sok vaka -
rástól! Egyes kutyáknak teljesen benövi a szőr a
hallójáratát, ezt mindenképp szakszerűen (koz me -
ti kus vagy állatorvos által) ki kell tépkedni, mert
nem engedi szellőzni a fület, és fülgyulladáshoz
vezethet. Különböző fültisztító folyadékok kapha -
tók, amikkel hatékonyan ki lehet tisztítani a fület. A
hosszú, lógó fülű kutyáknál célszerű a fül belső
részén lenyíratni a szőrt. Ez a már említett toklász
ellen is véd.

Paraziták: Kullancsok, bolhák, szúnyogok ellen
használjunk megelőző eszközöket, nyakörvet,
vagy rácsepegtető oldatot. Ha ennek ellenére a
kul lancsok által hordozott babeziozis gyanúja

(bágyadt, elesett a kutya, magas láza van, és
barnás a vizelete) merül fel, azonnal forduljunk
állatorvoshoz. Sajnos egyre több a szívférges és
bőr férges kutya Magyarországon is. A szív- és
bőr férgek lárvái szúnyogcsípés által terjednek, így
most már ez ellen is védekezni kényszerülnek az
állattartók. A védekezés módjairól az rendelőnk -
ben kérhetnek további felvilágosítást, illetve a kö -
vet kezőkben a szívférgességgel kapcsolatban is
tervezünk egy részletesebb cikket.

Szerelem: Nyári, tavaszi veszély még általában
a nem kívánt vemhesség, ez ellen a legbiztosab-
ban az ivartalanítással védekezhetünk, melynek
szám talan egészségügyi előnyéről weboldalunkon
is tájékozódhatnak: www.jozsavet.hu.

Telefonos időpontegyeztetés: 

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

FIGYELEM!
Napsütésben az autó gyorsan felforrósodik.

NE HAGYJA
a kutyáját a parkoló kocsiban!

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

Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00

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

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

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.

Vas-, műszaki bolt

TÜZIFA 
ELADÓ!
Akác, tölgy, kuglizva, hasítva, 

parketta hulló
ömlesztve vagy raklaposan 

egyedi kiszállítással.
Érdeklődni: Szotákné Kata

06-30-562-2490
06-30-487-6555

www.tuzifa-debrecen.hu
Debrecenben a Monostorpályi úton 
(az Acsádi úton nem mi vagyunk!)
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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

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

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

Autóklímák teljes körű

javítása: klímatöltés, 

klímatisztítás, klímajavítás.

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 30–1600

SZ.  7 30–12 00

FRUIT MARKET AKCIÓ
Egres: 299 Ft/kg

Paradicsom: 399 Ft/kg
Új sárgarépa: 299 Ft/kg
TV paprika: 499 Ft/kg
Főző tök: 249 Ft/kg

Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét mi nden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák

kivágását válla lom 
alpintechnikával vagy emelőkosárral.

További szolgáltatások: 
Fűnyírás, bérfűrészelés, elhanyagolt 

kertek rendbetétele.

Igény szerint a fahulladékot elszállítom.
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Hirdetés

JÓZSA 9

M
EG

Ú
JU

LT a JÓ
ZSA

N
ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, program

ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézm
ények elérhetőségei. w

w
w

.jozsanet.hu

Családi kiránduláshoz, vá ros -
 né zésekhez, tengerparti nya -
ra láshoz, de akár aktív pi he -
néshez, külföldi ki kap csoló -
dáshoz kössön utas biz to sí -
tást hely ben Józsán, akár sa -
ját ott ho nában.

Telefon: (06-30) 646-7881
Burai Tamás

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: minden nap: 9–20

Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, va la mint candidás és
diabe ti kus sü te mé nyek és tor ták készítése elő  rendelés

alap ján. Eskü vők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

Megrendelés: Varga Anikó, cukrászm ester 70/360-72-70
sodoaniko@freem ail.hu 

www.sodocukraszda.hu • Facebook: Sodó Presszó Cukrászda 

Megkezdtük olasz csavart fagyi árusítását
csoki és vanília ízekben!

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 73 200 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 400 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Folyamatos akciók 

új bútorainkból



Hirdetés

Cím: Józsa, Vál lalkozói  telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947
Autópálya-matrica, mobi ltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t  felet ti teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is

a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3200 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Bográcsozáshoz zsákos tüzifa kapható.
Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin    kútján idén is he     ten -
te sorsol nak a 8000 Ft
fe lett tan kolók kö      zött.

Májusi nyertesek: 18.
hét: Máté István (Józsa,
Nagyszentgyörgy u.) 19.
hét: Suba István (Jó zsa,
Józsakert u.) 20. hét:

Sperka Tamás (Jó zsa, Elek u.) 21. hét: Kertész
Csaba (Józsa, Deák F. u.).  A 21. heti szerencsés
nyertest Cierra Maluuf húzta ki. 

Májusi nyertesek

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.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792

Nézze a Foci EB-t nálunk
az óriás kivetítőn!

Június 10–július 10.

Hamarosan megújuló étlappal várjuk 
minden kedves vendégünket!

www.bikerscaffe.com

6 dl korsó:

320 Ft

3,6 dl pohár:

220 Ft

A MAGYAR CSAPAT MÉRKŐZÉSEI:
Június 14. kedd, 18.00 
Magyarország-Ausztria

Június 18. szombat, 18.00 
Magyarország-Izland

Június 22. szerda, 18.00 
Magyarország-Portugália

A DÖNTŐ: Július 10. vasárnap, 21.00

Rendelj legalább 3000 Ft értékben és nyerhetsz 
egy autómosást a Józsaparki Autómosóban!


