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JÓZSA
Elismerést vehetett át a Gönczy tantestülete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 2017. június 22-én tartott ren-
des ülése keretében Papp László polgármester
adta át a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa
és a Debrecen Város Közoktatásáért díjakat,
va lamint a Cívis Talentum ösztöndíjakat és a
Bé kessy Béla sportösztöndíjakat.

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban
ré szesülhet az a személy vagy közösség, akinek
vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez
kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül
kimagasló. Ebben az évben három közösség ré -
szesül Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető
díj ban: a Boldogfalva Óvoda nevelőtestülete, a
Deb receni Gönczy Pál Általános Iskola ne ve lő tes -
tü lete, valamint a Debreceni Dózsa György Ál ta lá -
nos Iskola nevelőtestülete.

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola neve lő -
tes tülete innovatív, önfejlesztő közösség, ahol a
to vábbtanulás belső igény. A szellemi tőke a tan -
eszköz-fejlesztésre is kiterjed, a tantestület tagjai
közül többen írtak-szerkesztettek országos ki -
adású munkafüzetet, matematikai tehetséggondo-
zó kiadványt. Saját fejlesztésű és kiadású mun ka -
fü zetet készítettek tehetséggondozó programjaik -
hoz. Az intézmény első ízben 2005-ben nyerte el

az Ökoiskola címet, majd 2012-ben az Örökös
Ökoiskola címet. 2007-ben Regionális Ökológiai
Ok tatóközpont, 2009-ben Regisztrált Tehet ség -
pont, 2010-ben első ízben Akkreditált Kiváló Te -
hetségpont lett saját fejlesztésű tehetséggondozó
programjaival. 2011-ben alakították meg a Gönczy
Tehetségsegítő Tanácsot, 2013-ban a Kárpát-me -
den cei Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kol lé -
giumától Mentor Tehetségsegítő Tanács címet ka -
pott az iskola. Ugyanebben az évben az Okta tás -
kutató és Fejlesztő Intézettel (OFI) közös együtt -
mű ködés eredményeként tananyagfej lesz tési

munka folyt a természettudományos nevelés és a
gyakorlati életre nevelés terén. 2014-től az OFI
bázisiskolája, továbbá a KLIK Mentoráló In téz -
ménye cím birtokosa. 2016-tól városi beis ko lázású
köznevelési intézménnyé vált a Debrecen vá ro -
sában egyedüliként végzett emelt óraszámú ter -
mé szettudományos képzés révén, és felvette so -
raiba az Európai Tehetségsegítő Hálózat, Eu ró pai
Tehetségpont címet adományozva a Gönczy Te -
het ségpontnak. Egyedi programot megvalósítva,
helyi tantervükben kiemelt szerepet kap a pénz -
ügyi ismeretek, a pénzügyi tudatosság elsa já tí tá -
sa. Az intézmény a nevelő-oktató munkáját tar -
tósan magas színvonalon végzi, a vállalt szakmai
értékeket következetesen megvalósítja, tevé keny -
ségével hozzájárul Debrecen iskolaváros ha gyo -
mányainak öregbítéséhez.

2017. július

Dr. Papp László Debrecen város polgármestere adta át
az elismerő oklevelet, melyet Burger Angéla a Debreceni
Gönczy Pál Általános Iskola vezetője vett át.

Több száz család látogatott ki a 28. Józsai
Gyer   meknap programjaira június 10-én.

Több szempontból is kedveztek a körülmények a
gyer meknap programjaihoz. Egyrészt a kellemes,
kora nyári időjárás mindenkit a szabadba csaloga-
tott, másrészt az előző hétvégéken már lezajlottak
a gyermeknapi rendezvények a városközpontban
és a Nagyerdőn, így azok sem maradtak le a jó -
zsai gyermeknapról, akik részt akartak venni a
deb receni programokon is. 
A DMK Józsai Közösségi Háza és a Józsai Te le -
pülés-és Közösségfejlesztő Egyesület közös szer -
vezésében rendezett, 12 órán át tartó gyermek-
napi vigasság négy helyszínen zajlott. A Tócó-pa -

tak melletti réten utazó vidámpark várta a kalandra
vágyó gyerkőcöket: volt itt hullámvasút, ugrálóvár,
dodzsem, céllövölde, mű-bika, de igazi pónin is le -
hetett lovagolni. A piactéren felállított nagyszínpa -
don egész nap szólt a zene, és folyt a találós kér -
dés párbaj finomabbnál finomabb édességekért:
csokiért, Smile palacsintáért, cukorkáért. Eközben

a játszótér melletti füves pályán az 1. Józsai foci -
bajnokság mérkőzései zajlottak több korosztály-
ban. A legkisebbeknek a közösségi ház előadó ter -
mé ben ingyenes zenebölcsi foglalkozás volt, a
szín  házteremben pedig a gyermek néptánc cso-
port bemutatóját láthatták az érdeklődők. Az elő -

térben X-box játékgépeket, valamint a Pharma Fly
jó voltából egy drón-szimulátort is ki lehetett pró -
bálni. Délután rendezték a 3. Józsai családi ve tél -
ke dőt, ahol lövészetben, krumpli gurításban, lo -
vag lásban, malacröptetésben, kosárra dobásban
bi zo nyít hatták a 4 fős családi csapatok az ügyes -
sé  güket, bátorságukat. A nagyszínpadon a te le -
pülés óvodás és iskolás csoportjai mutatkoztak be
szórakoztató műsorukkal, és amatőr tánccsopor-
tok produkcióit láthatta a közönség. Fellépett a
Tóth Szilárd-Zsila Andrea versenytánc páros, a
Gu zsalyas néptánc együttes, az Angliában is több-
ször vendégszerepelt Evolution East Crew break-
tánc csoport, a Dance Universe tánciskola növen -

Gyermeknapi vigadalom - reggeltől késő estig

5. Bocskai Lövészdandár Debreceni Helyőrségi Zenekar
mű sorával kezdődött a nap

A 28. Józsai Gyereknapot Balázs Ákos önkormányzati
képviselő és Juráskó Róbert JÓTEKE elnöke nyitotta meg

Látványos előadások szórakoztatták a közönséget
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Köszönet a támogatóknak, a segítőknek

dé kei és country táncosok is. A változatos szó ra -
koz tató műsort a Miki Mini Retró Party interaktív
pro dukciója zárta, ahol az alakalmilag alakult gye -
rekcsapat megmérkőzött a szülők csapatával kö -
tél  húzásban, táncban és énektudásban. A ver sen -
gésben természetesen a gyerekek szerezték meg
a győzelmet, minden versenyszámban jobbnak bi -
zo nyultak a felnőtteknél. 
A színpadi műsor ideje alatt a zsűri is meghozta
döntését, és fél 6-tól került sor az eredményhirde-
tésre. Az 1. Józsai Focikupa és a 3. Józsai családi
vetélkedő díjait Balázs Ákos, önkormányzati kép -
viselő adta át a nyerteseknek. 

Eredmények
Focikupa:
– ovis korosztály: különdíj: Kerekerdei Farkasok
– iskolás korosztály:
4. Boda FC

3. Józsa 1-es csapat
2. Józsa 2-es csapat
1. Fasírt FC
Családi vetélkedő:
12. Bad Boys Girls
11. Farkasok
10. Pilván csapat
9. Apáti csapat
8. Halász család
7. Tóth család
6. Guzsalyas csapat

5. Tripók család
4. Várkonyi család
3. Molnár család
2. Kiss család
1. Hősök csapata
A családi vetélkedő nyertesei ez évben is egy
tesztautót kapnak egy teljes hétvégére, a második

helyezett családi vacsorajegyet a Bikers étterem-
be, a harmadik pedig családi hintózást nyert. Ezen
kívül az összes résztvevő között kisorsoltak egy
meglepetés ajándékot is. A szerencse ezúttal a
Várkonyi családnak kedvezett, ők egy drónt
nyertek a sorsoláson. 
Az eredményhirdetés után ki-ki érdeklődésének
megfelelően szórakozhatott tovább. Voltak, akik a
büfésátrakat keresték fel, friss lángos vagy üdítői-
tal mellett hallgatták tovább a műsort, a Privát Affér
és a Kísérleti Stádium zenekarok fellépését, má -
sok még befizettek egy utolsó körre a játékparkba.
A napot retró disco zárta. 
Sötétedésre a hűvös szél is feltámadt, vészjósló
fellegeket sodorva az égre. Lassan kiürült a tér. A
gyerekek is hazakívánkoztak, és bizonyára nem
kellett senkit hosszasan álomba ringatni az él -
ménydús, fárasztó nap után.

28. Józsai Gyermeknap nem jöhetett volna
létre az alábbi támogatók és segítők nélkül,
akik nek ezúton köszönetet mondunk.

Fő támogatók:
Debreceni Művelődési Központ
Kurucz Hús Kft.
Média Markt
Pappas Autóház Debrecen
Józsa Autócentrum Kft. (Józsagumi)
Smile palacsinta
Bikers étterem&pizzéria

Támogatók:
AVE ásványvíz
Bon-bon cukrászda
Boros István, Boros Istvánné
China Shop
Cívis-Lakk Kft.
DM, Józsapark
Emil és Társa
Erdős Antalné
Family Market
Fényvilág naturbolt
Gazsó Gyula

Halasi Vanilia Café
Hungária Vidámpark
Inside Natur Studio Kft.
Józsa Park autómosó
Józsai Patika (Józsapark)
Juráskó István
Kreatív Erdő
Loós Csomagolástechnika
Magyar Pékség (Nagyné)
Mező János Százszorszép
Sodó cukrászda
Sütő Imre
PPG MAX Kft. Siklóernyő
Pharma Fly
Tóth Tüzép
Vízidodgem
Wolsevszki János
Polgárőrség

Közreműködők, segítők:
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
Gönczy Pál Utcai Óvoda
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Gönczy Pál Általános Iskola
Józsai Közösségi Ház majorett csoportja

Evolution East Crew break tánccsoport
Tóth Szilárd-Zsila Andrea
Dance Universe Tánc Iskola
West Friends Linedance tánccsoport
Huntraco
Arany Díszállatkereskedés
Keserű Tamás és Földi Betti
Szilágyi Tibor
Guzsalyas néptánc csoport
5. Bocskai Lövészdandár Debreceni Helyőrségi
Zenekar
Deák Viktor és Varga Luca
PB Invest dolgozói
Debreceni Lövészsuli - Pető László
Oláh János
Czirbik Róbert
Nagyné Lövei Lilla
Simon Barna
Tóth Sándorné
Benke István
Horváth Ádám
Égerházi Edit
Pásti Dávid
Nagy Ferencné
jozsanet.hu

Józsa  Fejlődéséér t Alapítvány in gyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja: 2017. július 28.

Következô szám unk m egjelenése: 2017. augusztus 5–6.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (06-20) 938–7609

A hirdetésekben  közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem  vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs

és közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2017. 04. 01.–2018. 03. 31. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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l.Egynyári virágot 
osztott Balázs Ákos

Június 8-án csütörtökön 17 órától a Gönczy Pál
Ál talános Iskola, majd 18 órától a Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola udvarán osztott virágokat
a józsaiaknak Balázs Ákos városrészünk önkor-
mányzati kép viselője.

A Határtalanul! program létrejöttének célja az
volt, hogy a határok, melyek 1920-ban emel -
kedtek, halványodjanak a határokat átívelő
kap csolatok építésével, személyes kapcsola-
tok kialakításával, elmélyítésével.

Ezt a magyar-magyar egységet igyekezték erő -
síteni ebben a tanévben is a Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola hetedikesei, akik a
tavaly beadott és megnyert Határtalanul! pályázat-
tal (960 000 Ft, mely pályázati összeg az utazás
és szállás költségeit biztosította) négy napos útjuk
során Erdély természeti és emberi szépségeit
ismerhették meg május 22. és 26. között. Az isko-
la 26 tanulója három kísérőtanárral a ,,Királyok és

fejedelmek útján Ko -
lozs vártól Déváig a Tor -
dai hasadékkal” című
programot valósították
meg. Az útjuk során a
magyar történelem és
Erdély nagy királyainak
és fejedelmeinek éle té -
nek, uralkodásának

fon tos állomásait, nagy tetteik helyszíneit látogat-
ták meg. A négy nap során a lorántffys hetedike-
sek találkoztak a torockói testvériskolájuk, a Se -
bes Pál Általános Iskola tanulóival. 
A Böjte Csaba testvér nevéhez kapcsolódó Szent
Ferenc Alapítvány gyerekeinek átadták az itthon

gyűjtött adományaikat, va -
la mint barátságos foci -
meccset játszottak le az
ala pítványi bajnokcsapat-
tal.

Útjukról nagy élményekkel
és sok kellemes tapaszta-
lattal tértek haza.

Tasi Emőke

Lorántffysok Határtalanul! Erdélyben

10. évében lezárult a Méltóság Mezeje Program
Több százezer óvodást, általános iskolás diákot és szülőket is megszólí-
tott a Méltóság Me zeje szemléletformáló program, melynek 10. ju bi leu -
mát ünnepelték a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola tradicionális
év záró főzésén, június 12-én.

Az elmúlt 10 év értékes programkínálatát számtalan érzékenyítő foglalkozás;
közösségi esemény: iro dalmi és receptverseny, főzés, nárciszültetés sőt még
tábor is színesítette. A program arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberi mél -
tó ság iránti tisztelet mindnyájunkat kötelez.
„Megannyi emlék, közösen megélt örömök és bá na tok tartják össze szem-
léletformáló társadalmi prog ramunkat Debrecenben. A 2007-ben elindított
kezdeményezés a gondoskodásra nevelést tűzte zászlajára és azt hangsú -
lyozza, hogy az élet minden perce értékes. A sárga nárcisz szimbolikáján ke -
resztül szakemberekkel évek óta közösen dolgozunk azon, hogy minél többen
ismerjék meg a hospice és palliatív szemlélet lényegét; az elkísérés, az el -

engedés folyamatának szomorú és felemelő érzését. Az elmúlt tízéves munka
legjelentősebb eredménye a fekvőbeteg szakellátási osztály létrehozása a
Kenézy Gyula Kórház és Ren delőintézetben, valamint az otthonápolási háttér
elérhetőségének biztosítása. A program eredményeit már értékeltük az ez év
tavaszán megrendezett Méltóság Hete c. eseménysorozaton, de most ismét
szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik mellettünk álltak és mindvégig
segítették a munkánkat – hangsúlyozta Porkoláb Gyöngyi, a Méltóság Mezeje
Program vezetője, a Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az elmúlt 10 évet, valamint a programot támogató erőt, közös munkát és
összetartozást a szavakon túl egy élőkép is megerősítette a 17 partnerintéz -
mény diákjainak részvételével, június 12-én. A főzőverseny első három
helyezettje az Ibolya utcai Általános Iskola, az Epreskerti Általános Iskola és
a Debreceni Ady Endre Gimnázium lett.

Ez a kép drónkamerával ké -
szült
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2017. 05. 30.–07. 23.
ORSZÁGOS PASZTELL FESTŐK KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: JKH Nagygaléria

2017. 08. 04. 10.00–12.00
SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: JKH előtér

2017. 08. 02. 14.00
KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS
Együttműködö partner: HBM-i Vöröskereszt
Helyszín: JKH Előadóterem

DMK Józsai Közösségi Ház nyári programjai

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) Telefonszám: (52) 386-137 E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

ALIZETICS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS TESTSZÉPÍTŐ NŐI TORNA

HELYSZÍN:
Alsójózsa, Telek u. 1 .
Órarend:
Hétfő és szerda: 
15:15–16:15-ig, 16:30–17:30-ig,
17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig
Kedd és péntek:
17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig

1 ÓRA INgYENES
Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA

06-30 990-3794

A Matkó házaspárt, a Felsőjózsai Nyugdíjasok
Ba ráti Körének vezetőit köszöntötték önzetlen
klub vezetői munkájukért.

A Matkó házaspár – Erzsike és Károly – a Fel -
sőjózsai Nyugdíjasok Baráti Körének vezetőiként
jó példát mutattak a közösségért való áldozatos
munkáról.  Éveken keresztül dolgoztak önzetlenül,
gondoskodó figyelemmel irányították a klubot, hét -
ről hétre, azon fáradoztak, hogy szebbé tegyék a
jó zsai nyugdíjasok napjait. Minden alkalommal de -
rűvel és  lelkesen érkeztek a nyugdíjasklub össze-
jöveteleire. Egy idő után azonban elfárad a test,
jelzi, amikor már pihenésre van szüksége. A Matkó
házaspár, hatévi közösségvezetői munka után be -

je lentette, hogy megromlott egészségi állapotuk
miatt szeptembertől megválnak tisztségüktől. A
Fel sőjózsai Nyugdíjasok Baráti köre és az Al só -
józsai Nyugdíjas Egyesület június 27-én közös

klub találkozó keretében mondott nekik köszönetet
ed digi munkájukért. Ha már fizikailag nem is tud -
nak olyan sok munkát vállalni a közösségben, a
szellemiség, mellyel példát mutattak, továbbra is a
klub vezető szellemisége lesz.

Kedves Erzsike és Karcsi! Hálásak vagyunk, hogy
megtanítottátok nekünk „az ember sohasem ma -
gányos, ha érdekli a másik ember sorsa”. Ti nem
lesztek sohasem magányosak, mert ugyanolyan
figyelemmel fordulunk ezután is felétek, amilyen
figyelemmel ti fordultatok felénk az évek során.
Sok boldogságot, gondtalan, pihenést, és sok-sok
derűs évet kívánunk a józsaiak nevében „második
nyugdíjba vonulásotok” alkalmából!

Hat év a közösségért

A világ megvár, míg olvasol!
A könyvtár soron következő olvasóköre,
július 17-én lesz 15 órától. Téma: Itáliai
életérzés - Olaszország az irodalomban

A Józsai Könyvtár nyári nyitva tartása 2017. június 19. és 2017. augusztus 11.  között:
Hétfő: ZÁRVA, kedd –szerda–csütörtök–péntek: 10–18, szombat–vasárnap: ZÁRVA 

A Könyvtár nyári ZÁRVA tartása: 2017. augusztus 14.  és szeptember  1. között 
Nyitás: 2017. szeptember 5.  (kedd) 10.00 óra

A Józsai Közösségi Ház 
nyári nyitva tartása

2017. június 19-től–augusztus 05-ig:
hétköznap: 10.00–18.00 óráig

hétvégén:  Zárva tart
2017. augusztus 7–27-ig zárva tart.

A Józsai Településrész
Részönkormányzata

2017. augusztus 5-ig nyitva, a megszokott
ügyfélfogadási rend szerint. 

2017. augusztus 7–27. között zárva.
Nyitás: augusztus 28. 10.00 óra.

Rajzpályázat a Józsai Könyvtárban! 
A rajzpályázaton óvodások, alsó és felső tagozatos diákok

vehetnek részt.
Téma: 

Álmaim könyvtára
A pályamunkák szabadon választott technikával,
A/4-es vagy A/3-as méretben  kérjük elkészíteni. 

Az elkészült művek hátuljára kérjük ráírni: név, életkor, e-mail cím 
(rendszeresen használt cím, természetesen lehet szülőé 

vagy pedagógusé), iskola/óvoda, osztály/csoport. 
A rajzokat személyesen lehet leadni a könyvtárban.

Nevezési határidő: 2017. szeptember 22.
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 30.

A Szüretinap keretén belül!

A pasztelfestők kiállítása már csak két hétig tekinthető
meg.
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Kedves olvasónk egy érdekes kérdést tett fel,
melyre ügyvédünk Lukácsné Dr. Patakvölgyi
Piroska lapunk hasábjain keresztül ad választ:

Olvasó: 
Férjem halála előtt szüleit ketten gondoztuk,
annak ellenére, hogy férjemnek több testvére is
volt, betegségükben elláttuk őket, mégis amikor
meghalt mindkét szülő és én nem voltam itthon,
ide jöttek hozzánk és követelőztek, majd az egyet -
l en értékes ingóságát anyósomnak adjuk nekik, a
férjem dühében odaadta. Miután a férjem is meg -
halt a szülei sírjának gondozása is rám maradt.
Kér hetem, hogy az ingóságot adják vissza nekem,

mivel anyósom több tanú jelenlétében kijelentette,
hogy az az enyém lesz?

Ügyvéd: 
Ennyi idő távlatából kérni ugyan lehet, de nem
kötelezhető senki arra, hogy visszaadja önnek,
hiszen több mint 5 év (elévülési idő) eltelt, ilyen
esetben bíróság előtt ez már nem követelhető.

Az ügyvéd válaszol - egy olvasói kérdésre 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.§

Több olvasónk is jelezte szerkesztőségünknek,
hogy kerékpárosok számos esetben szabályta-
lanul közlekednek, ezzel veszélyeztetve má so -
kat, balesetveszélyes helyzetbe kényszerí -
tenek autósokat. Lukácsné Patakvölgyi Pi ros -
ka ügyvéd egy rövid tájékoztatást ad az alábbi-
akban a teljesség igénye nélkül.

Először is a nyári vakációra tekintettel a gyerme -
kek biztonságos közlekedése érdekében javasolt

őket a KRESZ szabályaival megismertetni. Pél -
dául a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság a
„Tegyünk Többet Többen” Egyesülettel karöltve a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bal -
eset megelőzési Bizottság és az Országos Rendőr-
főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bi -
zott ság támogatásával – hagyományőrző céllal –
közlekedésbiztonsági témájú gyermektábort szer -
ve zett, de a rendőrségtől bármilyen oktatási
intézmény, rendezvény kérhet ezen célból ok ta tást.
– Mielőtt kerékpárra ül bárki járművezetésre alkal -
mas állapotban kell lennie, ismernie kell a KRESZ
szabályait.
– A kerékpárnak működőképesnek, világítással,
fékkel felszerelt állapotban kell lennie, városon kí -
vül 40 km/h óra felett bukósisak viselése kötelező,
gyerekeknél egyéb esetben erősen ajánlott.
– Nem lehet egymás mellett kerékpározni, azt
csak a kerékpárúton szabad. A kerékpársávban,
kü lönösen a nyitott kerékpársávos úton csak egy -
más mögött lehet kerékpározni!
– Egyirányú utcában forgalommal szemben ki zá -

ró lag ezt engedélyező tábla hatálya alatt lehet,
gyakorlatig ilyen utca nincs a megyében kijelölve,
így Józsán is tilos. Van jó néhány ilyen utca tele pü -
lés részünkön.
– Ahol kerékpárút van, ott az úttest használata
tilos. Kerékpársávban a forgalommal ellentétesen
kerékpározni tilos!
– Zebrán csak akkor lehet kerékpáron ülve áthaj-
tani, ha kerékpárútként van a zebra egy része je -
löl ve és ezt tábla nem tiltja pl. kerékpárút vége táb -
lával.

A legfontosabb azonban, hogy tudomásul vegye a
kerékpárral közlekedő, hogy szabálytalan közle -
kedés esetén bekövetkező baleset esetén nem -
csak a másik fél kárát, hanem annak orvosi ellá tá -
sát is meg kell fizetnie és a Nemzeti Egész ség -
biztosítási Alap a balesetet okozó felet kötelezi is
erre. Balesetmentes közlekedés érdekében bármi-
lyen közlekedési eszközzel, vagy akár gyalogosan
közlekedünk, ne feledjük mindenkit hazavárnak!

Kerékpárosokra is vonatkozik a KRESZ

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

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józsa , Homokhát utca 2. 
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és család i házak vil lanysz erelése, javítása ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Festés, mázolás, tapétázás 
gipszkarton-szerelés

Szondi Csaba
(06-30) 9756-289

Fűkaszálás, fűnyírás,
parkok, kertek gondozását,

átalakítását vállalom
(06-70) 413-63-63

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

(30) 476-7218 • (52) 414-716

A 35-ös főút mentén lévő kerékpárút a Deák Ferenc ut -
cá nál ér véget (lásd a fenti képet), így tovább haladva a
zeb rán akár jobbra, akár egyenesen csak gyalogosan
lehet, természetesen a zöld jelzés mellett.



Megújult a Bikers caffe & pizza étlapja6–7

w
w
w
.b
ik
e
r
s
c
a
ff
e
.c
o
m



7Megújult a Bikers caffe & pizza étlapja

T
e
le
fo
n
: 
(
5
2
)
 3
8
6
-
1
8
0

JÓZSA



JÓZSAWebnet8



JÓZSA 9Hirdetés

Ira
tk

oz
zo

n 
fe

l h
írl

ev
el

ün
kr

e 
a 

w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u 
w

eb
ol

da
lo

n,
 h

et
en

te
 e

gy
sz

er
 k

ik
ül

dö
tt 

e-
m

ai
lü

nk
be

n 
tá

jé
ko

zt
at

ás
t k

ap
 a

 le
gf

ris
eb

b 
hí

re
kr

ől
 é

s 
az

 a
kt

uá
lis

 p
ro

gr
am

ok
ró

l.

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Érdemes benézni, ill. megtekinteni facebook oldalamat:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Egész nyáron nyitva
tartó sportosan elegáns

üzletünkben alkalmi
ruhák, kosztümök nagy

méretekben is kaphatók.

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

modern és klasszikus

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

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: 7.30–16.00 • 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, táblás kerítések, talicska,

aknatetők, védőkesztyűk stb.

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

• Munkavédelmi, Tűzvédelmi és       
Környezetvédelmi szaktevékenység

• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és      
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok 
végzése és a feltárt hibák javítása

• Autóemelők szervize, kereskedelme, 
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628

Keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

www.jozsapet.hu
www.facebook.com/jozsapet

INGYENES 
KISZÁLLÍTÁS 

JÓZSÁN!

Józsaparkban a Fekete
Pillangó bizományi!

Cím: Józsapark  emelete
Ny i t va:  h–p:  9–17:30 • szo.:  8–13

Telefon:  (06-30) 286-1053

Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlón -
kat a megújult Fekete Pillangó Bizományi áru -
házban!

Környezetünk és
ne vünk megvál-
tozott! Keresse új
cégtáblánkat a
Jó zsa park első
emeletén, a Jó -
zsa Fitness mel-
lett! Ruhajavító
szolgáltatásunk
kiterjed a méretre
igazításra, fol to -
zás ra, minden-
féle cipzár javításra, alj felhajtásokra és még
szám talan dologra…
Bizományi részlegünkön kedvére válogathat a
női-, férfi-, és gyermekruhák, cipők széles vá lasz -
té kából. Könyvek, bakelit lemezek, cd és dvd le -
me zek, játékok, táskák, mindenféle porcelán és
lakásfelszerelési cikkek… Nálunk kedvére boga-
rászhat, válogathat belőlük!
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Őszi barack: 299 Ft/kg
Paradicsom: 349 Ft/kg

Kovászolni való uborka: 199 Ft/kg
Lecsó paprika: 299 Ft/kg
Új burgonya: 159 Ft/kg

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

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

BANKKÁRTyÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

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:

ózonos klímatisz tí tás,
klímatöltés, klímajavítás.

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Nyitva minden nap 8–18-ig • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Berta étkező 6 személyes 80 370 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 91 300 Ft-tól • Szavanna III. kanapé 56 900 Ft

Folyamatos akciók új bútorainkból.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára!

Kibővített 
eladótérrel várjuk!

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás
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
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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

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

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

FAKIVÁGÁS

(70) 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja. 
Továbbá:
bérfű ré sze lés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

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

MEGNYITOTT A

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: 8–12

Állateledelek (cica,
kutya, madár, hal,
teknős, rágcsálók)

valamint állattartási
kiegészítők széles

választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
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SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: m inden 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
: Sodó Presszó Cukrászda • sodocukraszda.hu • sodoan iko@freem ail.hu 

Olasz csavar t fagyi csoki és vanília ízekben.
(Lisztérzékenyek is

fogyaszthatják!)
Iskoláknak, óvodáknak 

csoportos fagyizásnál AKCIÓ!

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.

ku ru czhen t e s e s l a c i p e c s enyedeb re cen

INGYENES GRILLKÓSTOLÓ

Józsapark Földszint

Jöjjön el 2017. július 15.-én üzletünkbe,
és kóstolja meg nyári különlegességeinket,

a pácolt sült húsokat, saslikokat, és 
kézműves, helyben töltött grillkolbászainkat.

www.ku r u cz . hu

H E N T E S  &  L A C I P E C S E N Y E

FINOM.TERMELŐI.DEBRECENI.
Hús, ami tudja honnan jött.

2017.07.15.
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Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731
Ügyfélfogadás:

4225 Debrecen, Kastély utca 65.
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.

honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Minden héten szerdán 10–12-ig ingyenes 
jogi tanácsadás a Józsai Közösségi Házban 

előzetes bejelentkezés alapján!

„Józsa apró”
Idős emberek felügyeletét, orvoshoz kísérését, gyógy -
 szer felíratását és kiváltását, bevásárlást vállalok
Felsőjózsán. 1000 Ft/óra. Érdeklődni: 06 20 45 70 333.
Elektromos 4 kerekű rokkantkocsi használtan eladó!
Tel.: 0630/5782987
Házibor (vörös, fehér), valamint sós és füstölt szalon-
na eladó. Józsa, Deák F. 10 1. Tel.: (06-30) 830-8607.
Használt 4 fejes villanytűzhely és Zanussi felültöltős
mosógép (teljesen felújított) kiváló állapotban eladó.
Zsindely utca 50. Tel.: 30/578 2987
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár ker ti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áru -
 szállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
mun   kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Alumínium étkező bogrács (6 db-os szett) – 0,7 dl –
kovácsolt vas tartóval eladó. Érd.: 70/708-5300
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével ke -
res  se szerkesztőségünket, amelyet a 2. oldal lap al -
ján talál.

„Józsa apró”
Varrónőt gyakorlattal
(lehet nyugdíjas is) alkalmazok.

ZO-LA 93 Bt. 
Debrecen-Józsa, Síntelep utca 7.

Érd.: 06 30 318 2018


