
Ceresit CT 174
•  kapart hatású  

szilikon-szilikát vakolat

Ceresit homlokzati vakolat akciónk 
keretében a Ceresit CT 60 akril 
és a kiváló vízlepergetô CT 174  
szilikon-szilikát vakolatot színfelár 
nélkül vásárolhatja meg.

Akciós idôszak: 2018.05.10 - 06.30.

Ingyenes kiszállítás Józsa területén!

Debrecen-Józsa, Bocskai utca 2.
Telefon: (06-20) 276-36-58
web: www.kazartuzep.hu
e-mail: csukaoliver@kazartuzep.hu
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Mínusz 196 fok és forró hangulat

J
Érdekességek, cukiságok, izgalom, finomsá-
gok, vetélkedő, tánc és koncert – ez mind volt
a Józsai Gyermeknapon. 

Június 9-én 10 órától a gyerekek vették birtokba a
Józsa parkot és a Józsai Közösségi Ház belső
tereit. A délelőtt folyamán a legkisebbeknek tartot-
tak gyermeknapi zenebölcsi foglalkozást, és a kö -
zös ségi házban működő gyermek néptánc cso-
port gálaműsorát láthatták az érdeklődők. A na -
gyob bak kézműves foglalkozáson vehettek részt.
13 órától az Agora Tudományos Élményközpont
be mutatóját lehetett megtekinteni. A -196 fokos,
fo lyékony nitrogénnel bemutatott kísérletek lát -
ványos formában szem-
léltették a fizika világát.
Ezután a kutyatartó
gaz dik vonultatták fel
ked venceiket, hogy a
szakavatott zsűri ki vá -
lassza közülük a leg -
szebbet, a legaranyo -
sabbat és a legmóká -
sabbat. A vidám rá han -
go lódás után, 14 órakor

a gyermeknap résztvevőit Debrecen város ne vé -
ben dr. Mazsu János, a kulturális bizottság elnöke
köszöntötte. Elmondta, hogy a városvezetés min-
denkor nagy figyelmet fordít a városrészek kö zös -
ségi életének fejlesztésére. Debrecen gondos -
kodó város, támogatja az olyan családi rendez vé -
nyek létrejöttét, amelyek minden korosztály szá -
mára színvonalas, szórakoztató kikapcsolódást
nyújtanak. Kiemelte, hogy az egyik leglátogatot-
tabb és legsikeresebb ezek közül a Józsai Gyer -
meknap, amelyet idén 29. alkalommal rendeztek
meg.
Juráskó Róbert, a Józsai Település- és Kö zös ség -
fej lesztő Egyesület elnöke örömmel üdvözölte,
hogy egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen nagy -

sza bású rendezvények iránt, mint a Józsai Gyer -
meknap. A józsai gyermeknap színes prog ram kí -
ná lata a Debreceni Művelődési Központ Józsai
Kö zösségi Háza és a JÓTEKE közös szerve ző -
mun kája és együttműködése révén valósulhatott
meg, a rendezvény fővédnöke Balázs Ákos, ön -
kor mányzati képviselő.
A nagyszínpadon egymást követték a táncos cso-
portok bemutatói, minden műfajban, a hip-hoptól
a néptáncig. Vendégünk volt Reschofsky György,
és a kicsik kedvence, a Miki Mini Party. Negyed
hattól a tinik kedvence, Szabyest koncertje kez dő -
dött, rajongóinak nagy örömére.  

Ceresit hidegburkolási termékek
vásárlása esetén:
• 8000 Ft felett Ceresit 16L 

keverővödröt adunk
ajándékba

• 35 000 Ft felett 
munkaruhát adunk    

ajándékba

Júliusi akciónk:

CM 16 "Flex" rugal-
mas ragasztó
habarcs
Rugalmas, vékony ágya -
zású ragasztó habarcs
kriti kus felületek csempé -
zésére és járólapozására

Padlopon CN 68 önterülő
aljzatkiegyenlítő
Önterülő aljzatkiegyenlítő 2 és 30
mm vastagságú rétegekhez

Dr. Mazsu János
köszönti a

résztvevőket Szabyest, a tinik kedvence

Cikkünk a 2. oldalon folytatódik



Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 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 : 2018. július 27.

Következô szám unk megjelenése: 2018. augusztus 4–5.
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.

ÓZSA

Józsa városrész információs

és közéleti havilapja

Lapunk és weboldalunk megjelenését 
2018. 04. 01.–2019. 03. 31. 

közötti időszakban a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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Fő TÁMoGATÓK
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debreceni Művelődési Központ
Józsa Autócentrum
Bikers Caffe &Pizzeria
Média Markt
Pappas Autó Magyarország
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület

TÁMoGATÓK, SEGÍTőK
Acsádiné Somogyi Marianna
AGoRA Tudományos Élményközpont
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
AVE Ásványvíz
Bokács Ferencné
Borháló - Szendrei László és Puskás Melinda
China Shop
Debreceni Polgárőrség Józsai Szervezete
Deák József és Deák Józsefné

Deák Viktor
Dobránszky Kft.
Debreceni Tűzoltóság
DM Kft. Józsapark
Ebadta Kutyaiskola – Adonyi Vanessza
Elek László
Elek Zoltán
Elekné Tóth Beatrix
Erdős Antalné
Fény Világ  Natúrbolt – Sinai Gabriella
Gazsó Játékpark- Gazsó Gyula
Gönczy Pál Utcai Iskola
Gönczy Pál Utcai Óvoda
Guzsalyas Néptánc csoport
Hungária Vidámpark
Józsai Patika – Balogh Lászlóné
Józsai Polgárőrök
Józsanet - Józsa újság
Józsaparki Autómosó

Juráskó István
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Lóska Eszter
Magyari Tibor
Móczó Ibolya
Nagy – Herbák Ágnes
Nagyné Lövei Lilla
Simon Barna
SPAR Magyarország Kft.
Szabó Lajos SMILE Palacsint
TESCo Global Áruházak Zrt.  Józsapark
Tonté Lászlóné
Vanilia Cukrászda  - Halasi József
Varga Balázs
Varga József
Varga Luca
Vorsovszky János
Zöld Csaba Dénes

Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek, önkénteseinknek önzetlen támogatását, segítségét!

A színpadi produkciók ideje alatt lezajlott a csalá-
di vetélkedő is. A kvízkérdések megválaszolása
után ügyességi feladatokban mérték össze tud á -
su kat a családok. Meg kellett mutatniuk, hogyan
tudnak lovagolni, milyen ügyesek a népi játékok-
ban, de még autó kerékcsere is szerepelt a felad-
ványok között. A kapurarúgási versenyben maga
Sza bados István, a Loki kapusa védte a vetélkedő
csapatok gólkísérleteit.
Szabyest koncertje után hirdette ki a zsűri a csalá-
di vetélkedő nyerteseit, és az ajándéksorsolás
ered ményét. Legjobban a Tóth család szerepelt,
ők nyerték meg egy teljes hétvégére egy családi

autót a Pappas Autótól csurig tankolva. Második a
Horváth család lett, akik vásárlási utalványt és

csa ládi belépőt nyertek az Agorába, a harmadik
helyezett Molnár család egy családi hintózást
nyert, és mellé belépőjegyeket. A többi versenyző
teljesítményét DVD filmekkel jutalmazták. Az
összes résztvevő között kisorsoltak egy drónt is a
Média Markt jóvoltából, ezt a Molnár család nyer -
te.
Az eredményhirdetés után születésnapot is
köszöntöttek: a Józsaparkban üzemelő Bikers ét -
te rem – aki a rendezvény egyik fő támogatója is
volt – most ünnepelte megnyitásának 10. évfordu -
ló ját.

A győztes Tóth család verseny közben

Elkezdődik a felújítás Kedves Olvasóink!

A Józsai Könyvtár augusztus 6. 
és 17. között leltár miatt 

ZÁRVA tart. 
Nyitás: augusztus 21. (kedd) 10.00

Szünidei programok
a Józsai Könyvtárban:

Társasjáték Klub szerdánként
10.00–12.00

Szünidei Barkácsoló
csütörtökönként 14.00–16.00

Könyvmolyok Klubja (8–12 éves
diákoknak) péntekenként

10.00–12.00 Amiről szó lesz: ked-
venc ifjúsági regényeitek, melyeket

egymásnak is ajánlhattok.

Július 3-án Balázs Ákos önkormányzati kép -
vi  se lő tartott tájékoztatót a Közösségi Ház -
ban az Al só jó zsai Kerekerdő Óvoda fel újí tá -
sá ról.
A beruházás már júliusban elkezdődik, mely so -
rán visz szabontják, majd teljesen átépítik az in -
téz ményt. A komplex felújítás során új modern
nap  ele mes energe tikai rendszer kerül kiépí -
tésre, meg újul a villamossági rend szer, az épületgé pé -
szet, nagyobb csoportterme ket ala  kítanak ki, egy tel -
jesen új konyhai szárny épül va la mint 7 új par ko ló kerül
kialakításra. Hat új csoportszoba mellett logo pédiai
szoba is lesz, részben fedett ját szó  te ra szok és teljes
aka dálymentesítés is megvalósul. A mun kálatokra a ki -
vi telezőnek 8 hónap áll a rendel ke zé sére, így tavasszal
bir tokba vehetik az ovisok az új in téz ményt.

Az átalakítás idejére ideiglenesen máshol
fog az óvoda működni. A vá ros ve ze tés arra
tö rekedett, hogy itt helyben találjon meg ol -
dást, így rész ben a Deák Fe renc utcai re -
for mátus gyülekezeti házban és a vele
szemben lévő régi iskola épületben, rész -
ben az óvodával szemben lévő iskola épü -
let ben lesznek a gyermekek. 

Vinczéné Simon Nikolett óvoda vezető elmondta, hogy
mindannyiunk számára nagy kihívás lesz az ideiglenes
helyen történő működés, és türelmet és megértést kért
a szülőktől. Az új csoportbe osztás a nyár folyamán el ké -
szül, ahol igyekszik minden szem pontot figyelembe
ven ni, és az ezzel kap csola tos információk az óvoda
web  oldalán, és a jozsanet.hu oldalon is elérhetők lesz -
nek.
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Fontos évfordulót ünnepelt június 11-én a Fény
Felé Alapítvány, hiszen negyed évszázada
támogatják a fogyatékkal élő embereket. Ennek
alkalmából a jelentősebb szakmai állomásokat,
és a civil szervezetek összetartó erejét mutatta
be egy szakmai nap keretében a debreceni Ho -
tel Lycium konferenciatermében.

A józsai székhelyű és Józsán működő Alapítvány
25 éve tűzte ki célul az értelmileg akadályozott,
autista, mozgássérült és halmozottan fogyatékos
em berek életkörülményeinek javítását, s azóta is
megbízható partnerük egész életük folyamán. A
civil kezdeményezés célja kezdetekben a deb re -
ceni Egészségügyi Gyermekotthon intézmé nyé -
nek és lakóinak támogatása, a törvényi változá-
soknak megfelelő átszervezés anyagi feltételeinek
biztosítása volt hazai és nemzetközi adományok-
ból, pályázati lehetőségekből. 
1999-től az Alapítvány egy integrált szervezeti for-
mában működő szociális intézményhálózat fenn -
tartójává nőtte ki magát. Az eltelt időszak mérföld-
köveinek, nehézségeinek, sikereinek megisme -
rése mellett a rendezvény résztvevői betekintést
nyerhettek az Alapítvány jelenlegi műkö dé sébe is.
A mostani ellátórendszer magában foglal: fogya -
tékkal élők számára lakóotthont, nappali ellátást,
fejlesztő-foglalkoztatót, akkreditált munkahelyeket,
ajándékboltot és támogatott lakhatást. A fennállás
óta a szervezet saját intézményeiben 81 sérült
embernek biztosított ellátást, 166 fő, első sor ban
tartós betegséggel élő munkavállaló szá mára
nyújtott munkalehetőséget, és a más módon

támogatott fogyaték -
kal élő személyek
szá ma 1000 fő fölött
jár. Az egyéb közös -
ség építő programok-
ban résztvevő, hát rá -
nyos helyzetű em -
berek száma meghal-
adja a 6000 főt.
A kerek évforduló al -
kal mából az Alapít -
vány két új intéz mény -
 nyel bővül ez évben:
Debrecen-Józsa, Ró -
zsás telep u. 24. sz.
alatt megvásárolta a
Kin csesláda Műhely épületét, és a Deák F. u. 6.
szám alatt megkezdte a támogatott lakhatás célját
szolgáló Kincsesláda Ház építését, ezáltal 16 új
mun kahelyet teremtve.
A rendezvény fővédnöke Fülöp Attila, az EMMI
szo ciális ügyekért és
társadalmi felzár kó zá -
s ért felelős államtit -
kára, a megnyitót dr.
Széles Diána, Deb re -
cen alpolgármestere
tartotta.
„A Fény Felé Ala pít -
vány 25 éve teszi a ma -
gáét. Ha pedig sokan
vagyunk a társadalomban, akik tesszük a ma -
gunkét, akkor bízhatunk benne, hogy minden egy

kicsit jobb lesz, minden egy kicsit élhetőbb lesz” –
mondta az államtitkár.  Az alapítványnál dolgozók
arra teszik fel az életüket, hogy próbálják a hiányt
valamilyen lehetőséggel pótolni – tette hozzá. 
A szakmai napon a jelenlegi ellátottak, dolgozók
és együttműködő partnerek, támogatók is megis -
mer  hették a múlt kudarcait és eredményeit. A
prog ramot fogyatékkal élő emberek előadásai tet-
ték színesebbé.
Az Alapítvány továbbra is azon dolgozik, hogy a
fo gyatékkal, betegséggel élő emberek egyéni le -
he tőségeikhez és igényeikhez mérten emberhez
méltó bánásmódban részesüljenek, és a társa da -
lom teljes jogú tagjaként élhessenek.

FoRRÁS: Sajtóanyag illetve www.haon.hu

25. születésnapját ünnepelte a Fény Felé Alapítvány

Fülöp Attila fővédnök

Nyitvatartás: h–p: 9–18 szo: 8–12 • Telefon: (52) 386-046

TANSZERVÁSÁR
A JÓZSAPARKI PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLETBEN 

JÚLIUS 9-TŐL SZEPTEMBER 8-IG
ENGEDMÉNNYEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!-15%

Írószereink többnyire: Faber Costell, Maped, Stabilo, Milan, 
Adel, Lyra, Zebra, Herlitz és Pentel márkájú, kiváló minőségű termékek.

Füzeteinket széles mintaválasztékban, kedvező áron kínáljuk.
Forgalmazunk Nike, Adidas, Heavy Tools és Puma hátitáskát és tornazsákot.

Közkedvelt szolgáltatásunk: az üzletben leadott, vagy e-mailben

elküldött tanszerlistát a kért minőségben összeállítjuk.

Az üzletvezető e-mail címe: oroszibolya    edit@freemail.hu

A kedvezmény 3000 Ft feletti vásárlás esetén érvényes.
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Június 19-én tartották a DMJV Városi Szociális Szolgálat nappali ellátást
nyújtó intézményeinek hagyományos Ész-teszt versenyét a Deák Ferenc
utcai idősklubban.

Az előző évekhez hasonlóan most is érkeztek vendégek a városban működő
társintézményekből. Az ilyen közös alkalmak, találkozók hozzájárulnak az
időskorúak lelki egészségének megőrzéséhez, fizikai és szellemi kondíciójá-
nak fenntartásához, ezért a szolgálat munkatársai igyekszenek minél több
lehetőséget teremteni a klubok közötti találkozókra – mondta el Volosinovszki
Mónika, a VSZSZ alapszolgáltatási ve ze -
tője a sajtó megjelent képviselőinek.
A nyílt nap és ész-teszt verseny fővédnöke
Balázs Ákos, önkormányzati képviselő
volt, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire
fontos, hogy az időskorúak is vegyenek
részt egy település életében és Józsán
erre számtalan jó példát láthatunk. A szo-
ciális szolgálat munkatársai nagy figyelmet
fordítanak arra, hogy ezek a baráti ta lál ko -
zá sok tartalmasak legyenek, játékos

eszközökkel szolgálják a
testi és szellemi fris ses -
ség megőrzését. A játék
áts egít a mindennapok
ne  hézségein, nem élet -
kor   hoz kötött. Ez a ta lál -
ko zás alkalmat teremt
arra, hogy mindenki nyer -
tes nek érezze magát a
nap végén: jó társaságot,
tar talmas programot, vidám szórakozást nyer, egy új élménnyel lesz gaz -
dagabb.
A lelkesítő szavak után kezdetét vette a szellemi és ügyességi vetélkedő. A
négyfős csapatoknak földrajzi és városismereti kérdéseket kellett megvála -
szolniuk, voltak logikai és nyelvi játékok és célbadobó verseny is. A nagy
meleg nem törte le a játékosok lelkesedését, mindenki a legjobb tudása
szerint küzdött a jó eredményért. A három legjobban szereplő csapat tagjai
ajándékcsomagot kaptak, a többiek szereplését csokival és emléklappal jutal-
mazta a zsűri. Az eredményhirdetés után minden résztvevőt szendviccsel és
szörppel vendégeltek meg a házigazdák.

Negyedszer tesztelték a tudásukat

2018. május 13.-án a konfirmandusok megerősödtek a gyülekezettel
együtt abban a hitben, hogy „Isten gyermekeinek neveznek minket, és
azok is vagyunk..., de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk.”. Isten
áldása kísérje az ifjak életét.

Elsőáldozók a
Szent György-

templomban
június 3-án.

Fotó: 
Dremák Albert

Sportpark épülhet

Sportpark is épülhet az új Józsai
Sport centrumban, és az öltözőket,
szer tárat valamint közösségi tereket
magába foglaló épület is nyár végére
elkészül.

A magyar kormány Nemzeti Szabadidős-
Egészségpark Programjának keretében
Nemzeti Spotközpont jóvoltából Deb re -
cen több városrészében is 176m2-es
sport park épülhet, ahol 25 db eszköz

segíti majd a mozogni vá -
gyó kat. Az eszközök a leg -
ked veltebb mozgásformákra
– húzozkodás, tolózkodás,

fekvőtámasz stb.  – lesznek
alkalmasak, tudtuk meg Ba -
lázs Ákos önkormányzati
kép viselőtől.
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Örömfelkiáltás és taps kísérte a szünidő kezdetét
a Gönczy Pál Általános Iskolában június 20-án
dél után. 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 si -
ke rekkel – hangzott el az ünnepségen. A kiváló mi -
nő sítéssel akkreditált Gönczy Tehetségpont ez évi
eredményei és mutatói felül múlták az előző tanév
eredményeit. Négyszázhuszonhat kisdiákunk
révén sok józsai család életéből vállalunk részt. A
tanulók, pedagógusok, szülők közös munkájából
egy olyan sokszínű, és eredményekben gazdag
tan év kerekedett, melyről szeretnénk egy kis íze -
lítőt adni önöknek.

Burger Angéla Erzsébet
Intézményvezető

Beszédes számok
A gönczys diákok iskolai magatartás átlaga 4,5,
szorgalom átlaga 4,5 lett. Az iskolai tanulmányi
átlag 4,4.  A kitűnő tanulók kiválóságával büsz -
kélkedhet 109 diákunk, tanulóink egynegyede. A
negyvenhét nyolcadikos közül 42-en érettségit adó
középiskolában tanulnak tovább: tizenheten nyer -
tek felvételt öt évfolyamos képzésre két tanítási
nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztályban. 70%-uk
bejutott az első helyen megjelölt középiskolába. 

Az országos kompetenciamérés eredményei
Mindkét mért évfolyam (6.,8.) az országos átlag
fölött teljesített mind matematikából, mind szöveg-
értésből. 

Versenyeredmények
Az előző évekhez képest is kiemelkedően sok diák
versenyzett sikerrel városi, megyei, országos
versenyeken.  Nemzetközi versenyen 14, orszá-
gos 69, megyei 60, városi versenyen 20 ver seny -
számban szereztetek 1-10. helyezést. Ebből ép -
pen 47 volt a dobogó legfelső foka. Helyszűke
miatt a teljes lista az iskola honlapján meg te kint he tő. 

Akikre különösen büszkék vagyunk
Az év tanulója díjat Görömbey Tamás 4.a, és Sza -
ba dos Gergő 8.b. osztályos tanuló nyerte el ki -
emel kedő tanulmányi és verseny eredményeiért.
Ki emelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért
Gönczy-plakettet kapott Horváth András Sámuel
8.a és Nagy Mihály 8.b osztályos tanuló. Jó tanuló,
jó sportoló díjat nyert kitűnő tanulmányi eredmé -
nyé  vel és nemzetközi bajnokságokon szerzett do -
bo  gós helyezéseivel Juhász Zita Lili 5.b és Berki
Vi rág Lili 8.b osztályos tanuló.
A Szülői szervezet által adományozott Józsai
Gyer  mekekért emlékplakettet Kondor Krisztina ta -
ní tónő nyerte el. Az Emberi Erőforrás Miniszter ál -
tal adományozott Pedagógus Szolgálati Emlék ér -
met és Kitüntető ok levelet vehette át nyugdíjba
vo  nulása alkalmá ból Tallódiné Gábor Mária és Ko -
vácsné Matolcsy Ilo na tanárnő.

Hálózati együttműködések
A tanév során, számos fórumon volt lehetőségünk
bemutatni az iskolában folyó tehetséggondozó
tevékenységet, saját fejlesztésű jó gyakorla tain -
kat. Rendszeresen tartott nyílt napjainkon, bemu-
tató óráinkon 26 intézményből 66 pedagógus vett
részt. 

Nyári programok
A tanítási időszak június 15-én véget ért. Azt hin-
nénk, hogy elcsendesül, kiürül az iskola. A valóság
azonban az, hogy még a kaput sem érkeztünk
bezárni. Június 19-én a városi KINCSEINK tehet-
séggondozó program táborozóinak természet tu -
do mányos témanapja volt a Rózsavölgyi Gyer -
mek kertben. 25-től indián törzsek foglalták el ud -
va runkat. A 125 kis indián különböző indián
törzsek képviseletében vett részt a KikiWaka tá -
borban. Július 2-tól a Zöld Főnix jegyében 82
környezetvédő diák tevékenykedett felelősen élet-
terünkért. Egész nyáron minden csütörtök reggel
10–20 tanuló szorgoskodik, hogy az iskolakerti nö -
vé nyek szépen fejlődjenek, s betakarítsa a
megtermett zöldséget, gyümölcsöt.
A diákokon kívül a felnőttek sem pihennek. Az
EFoP-4.1-3-17 projekt megvalósításával azon
dol goznak, hogy szeptemberre megújult közössé-
gi tér fogadja az iskolába érkezőket.

A jövő útja
A következő tanévben két huszonkilenc fős első
osztállyal bővül a gönczys diákok köre. 
Köszönjük a fenntartó Debreceni Tankerületi Köz -
pont, a szülők, a Munkaiskola Alapítvány támo-
gatását. Köszönjük minden szervezetnek és ma -
gán személynek, akik diákjaink nevelésében ve -
lünk közösséget vállaltak. Köszönjük mindenkinek
a segítségét, aki az oktatás feltételeinek ja ví tá sá -
hoz, az iskola tehetséggondozó, felzárkóztató,
esély teremtő munkájához hozzájárult. 
Szép nyarat, sok közös együttlétet kíván minden
csa ládnak a Debreceni Gönczy Pál Általános Is ko la
közössége!

Tanévzárás után a Debreceni Gönczy Pál Ált. Iskolában 5

folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

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

Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsá lók) ill. állattar -
tá si kiegészítők széles választéka.

Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line

márkájú száraz tápok nagy választékban

Megérkeztek a nyári tápok,
kollekciók kutyusok számára!

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 93 870 Ft • 2 m-es konyhablokk 90 345 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 66 510 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

Rozsos Hajterápia Szalon
Új szalonszolgáltatás!

L’Oréal Steampod hajvasaló
Haj trimmer kezelés

Szabaduljon meg a töredezett
hajszálaitól a hajhossz megtar -
tá sával. Azután építsük újjá a
haj szerkezetet, hogy haja újra
sely mes és rugalmas legyen.
• balayage
• ombre
• alkalmi, fonott frizura 

készítése
• vágás
• festés
• szárítás

BEJELENT-
KEZÉS:

30/285 8614
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Eredményes évet zárt a Lorántffy

Számos kimagasló versenyeredménnyel zárta
a 2017/2018-as tanévet a Debrecen Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola, hiszen a szaktár-
gyi megmérettetéseken a 2 országos első hely
mellett regionális és megyei versenyeken 4
első és 3 második, valamint 2 negyedik és 2
ötödik helyezést értek el az iskola tanulói. A vá -
rosi tanulmányi versenyeken is remekeltek a
Lo rántffysok, 7 első, 1 második, 4 harmadik, 3
ne gyedik és 1 ötödik helyet szereztek a tan -
évben. A ragyogó eredményekhez ezúton is
gra tulálunk és további hasonló szép sikereket
kí vánunk!

Rovarkiállítás a Lorántffyban

A tanév végét rovarkiállítás szervezésével tette
színesebbé a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola a tanulóinak és a meghívott Al -
só józsai Kerekerdő Óvoda apróságainak. A
Deb receni Egyetem Természettudományi Ka rá -
n ak vendégkiállításán hazai és egzotikus ro va -
ro kat, bogarakat, lepkéket és preparált állatokat
ismerhettek meg az érdeklődő gyerekek. Külön
hangsúlyt fektettek arra a szervezők, hogy
külön Józsa és a Tócó patak élővilágát is bemu-
tassák a tanulóknak.

Két rövid hír a Lorántffyból

„Szelfizz a kedvenc állatoddal!” a Józsai Könyvtár fotópályázatának három díjazott képe: 

Keczán Kevin 
+ Foltos

Kocsis Márk Milán +
Pompamacs

Badar Nedda + 
Toboz

A Józsai Könyvtár „Lakóhelyem Józsa” című vers- és no vel laíró ver se -
nyé re számos pályázat érkezett, az alábbiakban Homonnay Léna (10
éves) versét tesszük közzé.

VAN EGY FALU…

Van egy falu, neve Józsa,
Itt lakom már sok év óta.
Van itt erdő, virágos rét,
De szép, ha az ember ránéz!

Amikor eljön a tavasz,
Mint hajnali harangszóra,
Minden virág, fa és bokor
Kivirágzik, mint egy csokor.

Lent a Tócó csörgedezik,
Vizében sok csodát látni:
A békák ugrándozását,
A molnárkák csúszkálását.

Madaraink szép éneke
Száll az égen messze-messze. 
A fákon a harkály kopog,
Míg a sárgarigó dalol.

Van sok üzlet, nem tagadom,
Tesco, Pepco, sorolhatom:
Könyvtár, írószerbolt, posta,
Óvoda, pékség, iskola.

Tescónk előtt van egy piac,
Hol megmondják, mi nincs, mi van:
Zöldség s gyümölcs kapható itt,
Almalé, kolbász, csoki is.

Józsára jó hazatérni,
Ismerősök között lenni,
A kertünkben megpihenni –
Eszemben sincs elköltözni!

„Józsa apró”
őstermelői kiskertembe segítséget keresek növényápolási
munkákhoz (palánta ültetés, gyomlálás stb). Zsindely utca 50. 
Tel.: +36 30 5782987.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár ker ti, házi
(takarítás) és ház körüli munkát, személy és áru  szállítást, masszí -
ro zást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun   kákat vállal. Érdeklődni:
(06-20) 235-7202.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té -
sé vel ke  res   se szerkesztőségünket (2. ol dal
lapal ja).

Cím: Alsó józsa, Homokhát u tca 31.

Mob i l :  (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

A Józsai Közösségi Ház 
nyári nyitvatartása

2018. július 1.–augusztus 20. között 
hétfőtől péntekig, 10–18 óra között tart 

nyitva a Közösségi Ház. 
Szombati napokon zárva tart, 

illetve a programokhoz, rendezvényekhez
igazodva tartunk nyitva 

a fent jelzett időintervallumban 
szombatonként.

Teljes zárás: augusztus 21-től 
augusztus 31-ig.
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Időpont: 2018. augusztus 13–17.

Helyszín: Józsa, Völgy utca 33/A

osztálytalálkozó
A felsőjózsai általános iskola volt tanulói 2018. január 27-én
tartották a 45 éves osztálytalálkozójukat. Ezen az örömteli
eseményen részt vett két ta nár nőjük is: Jeles Ferencné és
Cs. Varga Ferencné is.

Nyissunk újra együtt a világra! Tanulás, ami -
nek ér tel me van. Más, mint az iskolában. Rög -
tön használ ha tó tudás. Támogató környezet.
Rö vid tanulási prog ramok. Stresszmentes ta -
nu lás. Min den na pok ban használható is me re -
tek. Egyénre szabott tanu lási tanácsadás.
Szá mítógép, érintőképernyős esz kö zök. In ter -
net hozzáférés.

Jelenleg az alábbi ingyenes képzésekre várjuk jelentkezését:
• Angol nyelvi
• Német nyelvi
• Informatika

Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
(Józsapark)

Józsai Közösségi Központ, 

NYITOK terem

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
E-mail: farkas.zoltan@nyitok.hu

Telefon: +36 30 799 2282

Távoltartás 
vagy elpusztítás

Hogyan védekezhetünk a kertben a meztelen csi -
gák ellen? Sokaknak megkeseríti az életét a mez -
telen csigák megjelenése a kertben. Nyálkájukkal
el rondítják a járdákat, a növényeket, emellett rá -
gá sukkal súlyos károkat okozhatnak a vete mé -
nyes ben vagy a virágoskertben. Mit tehetünk el le -
nük? Természetes ellenségeik a sünök, békák, va -
kon dokok, ezért ezeket védjük a kertünkben! Szin -
tén kedvelt tápláléka az indiai futókacsának, de ha
egy ilyet beszerzünk, gondoskodni kell róla, hogy
más táplálékkal is etessük, és gondoskodjunk róla
a téli hónapokban is. Ha egyik természetes ellen-
sége sem tudja felvenni velük a harcot, vá laszt -
hatunk az elriasztás vagy az elpusztítás között. Jó
riasztók lehetnek az ágyá sok köré telepített fű -
szer növények. A zsálya, zsázsa, fokhagyma, ma -
jo ránna, kakukkfű intenzív illatát nem szeretik,
ezért el fogják kerülni a veteményest. Jó riasztó
lehet az ágyások köré hintett tojáshéj por, a hamu,
a kávézacc.

Ha elpusztításuk mellett döntünk, készíthetünk
csap dát is. Egy műanyag edény megfelelő erre a
célra, amit a pereméig leásunk a földbe, és sört,
vagy cukros-élesztős vizet töltünk bele. Vonzani
fogja a csigákat, és gyanútlanul „besétálnak” a
csap dába. A begyűjtött példányokat kitelepíthetjük
a természetbe, vagy elpusztíthatjuk. Ennek leg-
emberségesebb módja a forró vízzel való leöntés.
Semmiképpen ne válasszunk olyan módszert, pl.
sóval behintést, ami az állatoknak hosszú szen -
vedést okoz!
Végső esetben nyúlhatunk a vegyszeres vé de ke -
zés hez, de végezzük kellő körültekintéssel, mert
ezek a mérgek a háziállatokra és az emberre is
ve szélyesek lehetnek!

Nyáron is szükség van vérre!
A józsaiak júliusban ismét segíthetnek rászoruló embertársaikon az or -
szá gos véradó kampány keretében. A Magyar Vöröskereszt helyi szer -
ve zetének munkatársai nyáron sem pihennek: az Országos Vérellátó
Szol gálattal együttműködve országos kampány keretében szerveznek
ki helyezett lakossági véradásokat. 
A Józsai Közösségi Házban július 12-én, csütörtökön 13 és 15 óra között

lesz lehetőség önkéntes véradásra, mely hez személyi igazolványra és TAJ-kártyára lesz szükség.
Bővebben: https://www.veradas.hu/adj-vert/veradasok
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A Mobileye egy utólagosan beszerelhető passzív biztonsági rendszer, amely szinte bármilyen korú és típusú autóban használható. 
A gyakran har ma dik szemként is hívott Mobileye folyamatosan figyeli a jármű előtti teret, valamit a jármű fedélzeti számítógépét, 

és jelez a vezetőnek, ha azt érzékeli, hogy egy másik jármű, kerékpáros, vagy gyalogos veszélyes közelségben, vagy helyen tartózkodik.
Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

www.jozsaauto.hu
Hivatalos forgalmazó:

A Mobileye baleseteket előzhet meg, emberéleteket menthet!

Ismerje meg a Mobileye 
ütközésvédelmi rendszert!

Foci-Fröccs-Finálé
Finisébe érkezett a világbajnokság! Szurkoljunk
együtt a jó focinak! A Bikers Pizzéria és a Bor -
háló Józsa 2018. július 15-én egy hűsítő fröcs -
csel vendégeli meg mindazokat, akik a világbaj -
nokság döntőjét együtt szeretnék végigizgulni a
Bikers kivetítője előtt.
A pizzériában fogyasztó vendégeinket a megrendelt étel-ital mellé fe jen ként
egy ingyenes fröccsel is megvendégeljük. 
A döntő előtti bemelegítést 7-én a szombat délutáni és az esti negyed dön tők
során tartjuk 16:00 és 20:00 órától. Meccset nézni, drukkolni, örülni és
bánkódni, együtt a legjobb! Gyertek el, szurkoljunk együtt a vég sőkig talpon
maradt válogatottaknak!

Cím: Józsapark emelete a Húsbolt mellett. Nyitva: h–p: 11–19, szo: 8–14

Józsapark
Asztalfoglalás:
(52) 386-180

Nowathlon tájékozódási gyaloglásra hívták az érdeklődőket június 23-án
délelőttre Józsa legszebb részére, a Tócó-völgybe. 

A Debreceni Rendőr Sportegyesület és a Hajdú-Bihar Megyei Sport szö vet sé -
gek Szövetsége közös rendezésében megvalósult gyaloglónappal az egész -
séges életmódra, a gyaloglás jótékony élettani hatására szerették volna fel-
hívni a figyelmet. A népszerűsítési akcióhoz a Józsai Közösségi Ház is csatla -
ko zott, együttműködő partnerükkel, a Józsai Nordic Walking Klubbal. A meg -
adott táv teljesítése mellett az útvonalra telepített állomáshelyeken ügyessé-
gi és sportfeladatokat is meg kellett oldaniuk a résztvevőknek. A játék örömét
nem törte meg a teljesítménykényszer, a pontokért vívott küzdelem, a másod-
perces előnyökért való harc, mivel a program nem a versenyszerű megmé ret -
te tésről szólt. Minden résztvevőnek hasznos kikapcsolódást, kellemes kö -
zösségi élményt nyújtott a gyalogló nap programja. Akik a mostani gyalogló-
napról lemaradtak, de szeretnének hasonló programon részt venni, érdemes
figyelniük a helyi híreket, mert a Józsai Nordic Walking Klub rendszeresen
szervez hasonló akciókat, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
A gyaloglás iránt érdeklődők a klub működéséről bővebb információt kaphat-
nak a Józsai Közösségi Házban vagy Herbákné Ilyés Ilonától a 30/257-3072-es
telefonszámon.
Bővebben, illetve további képek: www.jozsanet.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.

• 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

Villanyszerelés 
(E-on regisztrált szerelő)

Tel.: 06-30-612-7800
Hogy nyugodtan aludhasson.

Riasztó és kamera rendszerek
telepítése szervizelése.

Villanyszereléssel kapcsolatos
munkák, mérőhelyek kialakítása,

felújítása.
Hibaelhárítás rövid időn belül.

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek 
gondozása, felújítása tovább
kerítések, járdák elkészítését

vállalom. 
(06-70) 413-63-63

Kerti munkákat 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás.

Telefon: 20/235-72 02

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

– JAVÍTÁS
– SZERVIZELÉS
– KARBANTARTÁS
– IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
– KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), térkövezés.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa lád i házak villanysz erelése, javítá sa ,

készülékek üzembe helyez ése
• Érintésvédelmi és sz abványosság i felülvizsgálatok

✂
✂



Balesetveszély sövény és sziklakövek miatt
A lakóház elé, közterületre ültetett nö vé -
nye ket az ott lakóknak kötelességük gon-
dozni.

Balesetveszélyes útkereszteződés, útszakasz
számos helyen van Józsán is. olyan hely is van,
ahol a közlekedést akadályozza a sövény, a bo -
kor, az útra belógó lombkorona, és olyan is, ahol
a kereszteződésben a biztonságos kifordulást ne -
he zíti meg. A polgármesteri hivatal az ezzel ka p -
cso latos érdeklődésünkre azt közölte lapunkkal,
hogy az önkormányzat közgyűlésének rendelete
alapján az ingatlantulajdonosok kötelesek el vé -
gez ni az ingatlan és az úttest külső széle közötti
kö z területi sávba eső növényzet rend sze res

nyírását és a gyomnövények eltávolítását. Ezek -
be az úgynevezett előkertekbe az ingatlan tu laj do -
nosok saját költségen növényt telepíthetnek.
Azok ápolásáról azonban ők kötelesek gondos -
kodni. Jelenleg az önkormányzat nem szabályoz-
za a tele píteni kívánt növények típusát, azok gon-
dozási módját. Ha erre vonatkozó megke re sés
ér ke zik a hivatalhoz, javaslatot tesznek.
A Debreceni Közterület-felügyelet rendszeresen
ellenőrzi az ingatlanok előtti közterületi sávok ál -
la  potát. Amennyiben jogsértést tapasztalnak, a
jegyzőnél eljárást kezdeményeznek. Akkor is fel -
lép nek, ha az ingatlan előtti előkertben parlagfű,
illetve allergén gyomnövény fordul elő. Azt is
meg kérdeztük a polgármesteri hivataltól, hogy

szabályos-e nagy köveket kirakni az útpadkára.
Erre azt a választ kaptuk, hogy közterületen szik-
lák, kövek, oszlopok és egyéb tárgyak elhelye zé -
sé hez a közterület kezelőjének a hozzá já ru lá sa
szük séges. Ennek hiányában a kihelyezővel
szemben a Debreceni Közterület-felügyelet jogo-
sult intézkedni. A polgármesteri hivatal első kör-
ben felszólítja az ingatlan tulajdonosát a forgalom
biz tonságát za va ró növények visszavágására.
Amennyiben en nek a tulaj nem tesz eleget, akkor
közlekedési hatósági eljárást kezdeményeznek
vele szemben.                   Forrás: www.haon.hu

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.

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

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

FODRÁSZAT

KOZMETIKA/PEDIKŰR

MEGNYITOTTUNK!

Debrecen-Józsa, Telek utca 3/A
(volt Simon ÁBC)

A régi „Napfényes” lányok
immár a TRINITI Szépség
szalon szépítői. 

Szalonunkban
kozmetika/pedikűr és
fodrász szolgáltatásokkal
várjuk a szépülni vágyokat.
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