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Két évtizedes álom vált valóra: május 25-én
átadták a nagyközönségnek a Józsa Grund
Sportparkot, mely többféle szabadtéri sportra
várja a józsaiakat és közösségi térként is szol-
gálja majd a lakosságot.

Az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez, így
kel lemes napos időben vehettük birtokba a több -
funk ciós, modern létesítményt. Az előkészületek
már hetekkel ezelőtt elkezdődtek: a település ok ta -
tási intézményeiben focicsapatok, röplabdás cso-
portok alakultak, hogy nemes versengés ke re té -
ben avassák fel a műfüves pályákat és a strand -
röp  labda pályát.

A megnyitó ünnepségre sokan érkeztek ke -
rékpárral, az egészséges életmód jegyében, él -
vez ve a mozgást és a józsai tiszta levegőt. A dél -
előtt folyamán a legfiatalabbak a Grund játszó te -
rén lévő repülőgépet formáló kombinált játszó esz -
közt és hintát vehették birtokba, valamint a gyer-
meknapi játszóparkban szórakozhattak. Kipró bál -
hat ták az ugrálóvárakat, a vízidodzsemet, lehetett
pó nin lovagolni, íjászkodni, kézműveskedni. A
Grund közösségi terében a felnőtteknek egészségi
ál lapotfelmérésre volt lehetőségük, egész séges
éte  le ket, italokat
kós  tolhattak, és
ada koz hat tak is a
Fény Felé Ala pít -
vány kéz  műves ter-
mékeinek meg vá -
sár lásával.

A létesítmény hi -
va talos átadása 12
órakor kezdő dött. A
nemzetiszínű szalag átvágására, ezzel a létesít-
mény hivatalos megnyitására érkezett ven dé ge -
ket – Kósa Lajos országgyűlési képviselőt, Papp
László polgármestert, Becsky András Deb re ceni
Sportcentrum ügyvezető igazgatót, Herczeg And -
rás LOKI edzőt, Barabás Lajos építész-tervezőt –
Ba lázs Ákos önkormányzati képviselő kö szöntötte
a józsaiak nevében. Aki elmondta, hogy egy jelen-
tős mérföldkő a Grund megnyitása a jó zsai ak szá -
mára, hiszen eddig nem volt sportolásra alkal mas
létesítmény. Kiemelte, hogy lehe tő sé get kaptak a
jó zsai lakosok az egészségesebb élet re, és kü lö -
nö sen fontos a létesítmény a gyer me kek mozgás-
ra nevelésében. Emellett fontos a közösségfej -
lesztő sze re pe is, éppen ezért már üzenetként a

Grun don lévő fákat is
kö  zösen ültették józsai
kö zösségek és csalá-
dok. Rámutatott arra
is, hogy a Grund első -
s or ban a józsai gyer-
mekeknek épült és az
összes uniós forrást a
jövő generációi, azaz
gyermekeink érde ké -
ben használja fel a vá -
ros. Ezért épül Alsó-
és Felsőjózsán böl -
cső  de, épül új torna te -
rem a Gönczy óvo dá -
ban, újítják fel a Ke -
rek erdő Óvodát és újí-
tották fel a gyermekorvosi rende lő ket. Felhívta a
figyelmet a közösségi programok, sportolási
lehetőségek könnyebb elérése érde ké ben létreho-
zott mobiltelefonos alkalmazásra, amellyel ké nyel -
me sen otthonunkból, pár kattintással foglalhatunk
pá lyát, de számos információ is megtalálható az
app-ban.

Kósa Lajos, ko rábbi polgár mester is örömmel
üdvözölte a
sport   centrum lét -
rejöttét. Utalt Jó -
zsa évezredes
múltjára, és arra,
hogy a mai la ko -
sok is a fej lődés
új útjait keresik.
Ez a létesítmény
nemcsak a he lyi -

ek  nek, hanem egész Debrecennek kiemelkedő
szín vonalú sportközpontja lehet.

Papp László, Debrecen polgármestere elmond-
ta, hogy a 2016-ban megfogalmazódott ötlet a
sport központ megépítésére bekerült a városfej -
lesz tési tervbe, melynek vezérelve, hogy a váro-
son belül alközpontokat hozzanak létre, lehe tő sé -
get biztosítva a városrészek egységes fejlődésére.
A 245 millió forintból megvalósult beruházás egy
hiánypótló létesítmény felépítését tette lehetővé,
és a lakosság sportolási lehetőségeinek bővítése
mellett nagy szerepet kaphat az utánpótlás ne ve -
lés ben, az új tehetségek felfedezésében is.

Valamennyi meghívott vendég köszönetét fe jez -
te ki a közreműködőknek, és segítettek kiosztani

az érmeket a már lezajlott ovis focibanokság részt -
vevőinek. Az összes gyermek eztán közös torná-
val vette birtokba a műfüves pályát Király Edit tré -
ner vezetésével. Ezután a józsai tánccsoportok,
ma zsorettesek produkcióit láthatta a közönség, és
be mutatót tartottak a józsai karate klub ifjú tagjai
és a nemrég alakult kézilabda szakosztály spor -
tolói. Közben a másik pályán megkezdődött az is -
kolák közötti focibajnokság. A délután folyamán
bárki kipróbálhatta a strandröplabda pályát, ping -
pon gozhatott, ha éppen nem szurkolt kedvenc
csa  patának. Az iskolás focibajnokság eredmény -
hir   detésén a gyermekek érmeket vehettek át és a
győztes csapatok az oroszországi világbajnokság
hivatalos labdáját kaphatták meg, melyet a Loki já -
té kosai mind aláírtak. Ezt követően a felnőttek
léptek pályára. Közben már megkezdte a hango -
lást a Privát Affér zenekar, akik 7 órától adtak kon-
certet a már kissé fáradt, de lelkes közönségnek,
A nap végén a magyar kupa döntőt lehetett meg -
te kinteni az épületben kiépített 3×2 méteres ki ve tí -
tőn. A felnőtt focikupa résztvevőit a Kurucz Hús és
a Dréher jóvoltából ráadásként malacsültel és hi -
deg sörrel látták vendégül a szervezők. A felnőtt
fo ci kupa gólkirálya örülhetett a leginkább, hiszen a
nye reménye egy Mercedes típusú személyautó
tele tankkal egy egész hétvégére a Pappas Autó
jó voltából. Valamennyi sportoló és fellépő a Grund
ven dége volt egy debreceni párosra vagy a két
üst ben is készült finomságokra. A gyermekek a
Smile palacsinta jóvoltából finom desszertet is
kap tak. A Derecskei gyümölcsös pedig csak ter -
mé   szetes alapanyagokból készült gyümölcsle ve -
ket kínált mindenkinek.

Akik késő délutánig kitartottak, nemcsak kül ön -
le  ges élményekkel gazdagodtak, hanem külön-
leges látványban is lehetett részük: az égbolton
szép  séges szivárvány íve rajzolódott az égre a
sport  pálya fölé. Lehet ez a nap üzenete is: ahogy
a szivárvány hídja összeköti az eget a földdel, úgy
köt heti össze a sportot szerető embereket a most
fel  avatott Józsa Grund Sportpark, közös élmé -
nyek kel gazdagítva mind annyiunkat.

A felnőttek megálmodták, a gyerekek felavatták

Ünnepélyes szalagátvágás: Barabás Lajos (tervező), Becsky András,
dr. Papp László, Balázs Ákos, Kósa Lajos, Juráskó Róbert
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Nemcsak a cívisek énekeltek
Május 23. csütörtök reggeltől péntek délutánig
tartott a Józsai Közösségi Házban a magyar
nép dal ünnepe.

Negyedik alkalommal rendezték meg Józsán a
Cívis népzenei fesztivált közel 300 résztvevővel
május 23-24-én. A négy évvel ezelőtt életre hívott
ren dezvény nem csupán egy tehetségkutató ver -
seny, ahol az ifjú énekesek és felnőtt dalkörök,
zenei együttesek bemutatkozhatnak, ennél sokkal
át fogóbb feladatra vállalkozik: feltárja és bemutat-
ja azt a páratlanul gazdag népdalkincset, ami a
ma gyarság kulturális örökségének a része, és

bátran mondhatjuk, egyedülálló a világban. Hi he -
tet lennek hangzik, de a gyűjtők jóvoltából már 200
ezer különböző magyar népdalt jegyeztek le, vagy
készítettek róla hangfelvételt. Döbbenetes szám,
és még döbbenetesebb, ha belegondolunk, hogy
ezek a dallamok többnyire 5-7 hang kombináció já -
ból állnak, tehát a hangkészletük meglehetősen
szerény. Ennek ismeretében megérthetjük, hogy
miért mondta Lajtha László, Kodály Zoltán, Bartók
Béla, hogy ez egy olyan kincs, amire nagyon vi -
gyáznunk kell. 

A csütörtöki ifjúsági népzenei versenyre több,
mint 80 nevezés érkezett. A reggel 9-től este 7-ig
tartó minősítő versenyen legalább 400 népdal
hang zott el az 1–12. osztályos tanulók tolmácso lá -
sá ban. A versenyzők és kísérőik meghallgathatták
egymás produkcióját is, tehát kiváló alkalom volt új
dalok felfedezésére, megismerésére. A négytagú
zsűri kiemelte, hogy minden produkció magas
szín  vonalú volt, ami a nagy szakmai elhivatottság-
gal rendelkező felkészítő tanároknak köszönhető.
A színvonalat jól mutatja, hogy 15 gyémánt, 27
arany, 29 ezüst és 11 bronz minősítés született a
nap során. 

A pénteki napon felnőtt dalkörök és szólisták
mutatkoztak be. Ezután Birinyi József, a zsűri
elnöke adott szakmai tanácsokat, és a résztvevők
megtekinthettek egy filmet is a magyar néphagyo -
má nyokról, népdalokról, néptáncokról, kézműves
mes terségekről. 

A kétnapos rendezvény közös örömzenéléssel
zárult, ahol a zsűritagok – Kálmán Péter Cucás és
Bárdosi Ildikó, valamint a két nap szóvivője, Bistey
Attila – közös éneklésre hívták a szakmai taná cs -
ko zás résztvevőit.

Megnyitott a Józsa Grund Sportpark

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Göncy Pál utca 101. • Telefon: (20) 413-7619 • E-mail: jozsagrund@gmail.com

TÖLTSD LE A JÓZSA
GRUND APP-ot Androidos
vagy Apple telefonodra, és
használd a józsaiak életét
megkönnyítő alkalmazást

minden nap.

A május 25-én megnyitott Grund egyszerre ad lehetőséget
sportolásra és emellett közösségi élménytérként is funk cio -
nál. A minden nap nyitva tartó sportpark műfüves focipályáit
mobiltelefonos applikáción keresztül lehet lefoglalni és ki fi -
zetni, így otthonunkból, kényelmesen, készpénzmentesen
tu dunk pályát foglalni. A pálya díja 6000 Ft/óra. Akinek nin -
csen okostelefonja, az a helyszínen foglalhat pályát.

FONTOS!

A Grundon iskolaidőben minden délelőtt szervezett keretek
között ingyenes mindkét pálya használata a mindennapos
test nevelés érdekében a józsai iskolások és óvodások szá -
mára, ez az érintett intézményekkel leegyeztetésre került.
Ezen kívül a B pálya szintén minden hétköznap, iskolaidő
után 16–19 óráig, valamint hétvégén a teljes nyitvatartási
idő ben diákigyzolvány bemutatásával ingyenesen használ-
ható a gyerekeknek. A nyári iskolai szünetben a B pálya a
tel jes nyitvatartási időszak alatt diákigazolvány bemutatá -
sá val szintén ingyenesen használható a józsai gye re kek nek.

A sportpark további díjmentesen szolgáltatásai: termé sze -
tes talajú futópálya, strandröplabda pálya, ping-pong asz-
tal, a játszótér, szabadtéri főzőhely használat és a ha ma ro -
san megépülő szabadtéri kondipark. Az épületben modern
öltőzők, több wc-blokk is található, a fedett teraszról az
egész létesítmény belátható. A belső tér a hangulatos
biszt ró stílusú bútoraival ideális sportközvetítések meg te -
kin  tésére.

FIGYELEM!

A Grundon nyitvatartási időben személyzet gondoskodik a
lé tesítmény üzemeltetéséről, a vendégek kiszolgálásáról
és a házirend betartásáról! A Grund teljes területén távolról
is figyelhető, a nap 24 órájában működő kamerarendszer
és távfelügyeleti biztonsági szolgálat is gondoskodik a léte -
sít mény biztonságáról! A polgárőrség és a rendőrség is ki -
emelt figyelmet fordít a létesítmény felügyeletére! Tisz te let -
tel kérünk mindenkit, hogy a Grunddal kapcsolatos kér dé -
se ket a jozsagrund@gmail.com email címen tegyék fel.

Nyitvatartás Hétfő–Péntek: 08:00–20:00
Szombat és vasárnap: 10:00–20:00
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l.Két bölcsőde épül Józsán
A város vezetésének – miképpen a Kor mány -
nak is –, az a célja, hogy minél több gyermek
szülessen, s még jobban tudja támogatni a
családokat. Május 24-én Balázs Ákos önkor -
mány zati képviselő bejelentette, hogy két böl -
cső de is épül Józsán, egy Alsó- és egy Fel ső jó -
zsán. A konténer bölcsőde már jövőre se gí teni
tud a családoknak.

Debrecen-Józsán egyre több fiatal család és így
három év alatti gyermek él, miközben bölcsődei
ellátás nincs a városrészben. Ezért szükséges két
bölcsődét létesíteni jövőben: az egyik Felsőjózsán,
a Gönczy Pál utcai óvoda mellett lesz, 96 férőhe-
lyes 8 csoportszobás, úgynevezett konténer-böl -
cső de. Erre a fejlesztésre már pályázatot nyújtott
be az önkormányzat március közepén, az el bí rá -
lás és a közbeszerzési eljárás után itt indulhatnak
el leg ha marabb a kivitelezési munkálatok. Hasz -
ná latba jövőre vehetjük majd. A konténer böcsöde
ugyan olyan feltételeket biztosít, mint egy hagyo -

mányos szerkezetű épület, viszont gyorsan telepít -
hető. Az egyre nagyobb igény miatt Alsójózsán is
épül egy in tézmény, a tervek szerint egy 96 fé rő -
helyes, 8 cso portszobás bölcsőde, a Kiserdő és a
Platán utca sarkán lévő üres önkormányzati tulaj-
donú tel ken. Ennek az előkészítési munkálatai el -
in dulnak még idén. A terület biztosításához a sza -
bályozási tervet is módosítani szükséges, engedé-
lyes és ki vi teli terveket kell készíteni, valamint köz -
be szer zé si eljárást kell lefolytatni.

Kerekeken gördülő örökségünk
Három alkotó szekér makettjei láthatók a kö -
zös ségi ház galériájában május 15-től.

Az emberkéz alkotta tárgyak mindig különös
varázzsal hatnak ránk. Egyrészt azért, mert rend-
szerint egyetlen példány készül belőlük, nincs két
egy forma közöttük: egyszeriek és megismétel-
hetetlenek, ellentétben a sorozatgyártással készült
termékekkel. Másrészt magukon hordozzák az
alkotójuk személyiségét, érzéseit, gondolatait, és
megszólalnak, megszólítanak bennünket.
Mindegyikben egy történet van elrejtve: az alkotó
és a mű közös története. Talán ez ihlette a három
kiállítót, Pulics Sándort, Felegyi Pált és Kovács
Istvánt, hogy a XX. század végéig használatos
szekereket, kocsikat tanulmányozzák, és ezeknek
a mesterműveknek a kicsinyített másait elkészít-
sék, örökül hagyva a fiatal nemzedéknek. Ma gyar -
or szágnak jelentős szerepe volt a kocsigyártás-
ban, mivel itt jelen voltak azok a kézműves mes -
terek, akik összehangolt munkájára volt szükség a
kocsikészítéshez. Bognárok, szíjjártók, ko vá csok,

bőrművesek tökéletesítették, és tették egyre
gyorsabbá, kényelmesebbé, és egy-egy spe ciális
funkcióra alkalmassá a kocsikat. A régi mesterem-
berek találékonyságát, magas szakmai tudását
bizonyítják a kiállításon is látható jármű vek, a tűz -
oltó kocsitól az elegáns hintóig.

A kiállítás megnyitóján dr. Mazsu János, a
DMJV Önkormányzat kulturális bizottságának el -
nöke méltatta az alkotók értékmegőrző mun kás -
ságát, illetve kezdeményezték a gyűjtemény fel vé -
te  lét a Debreceni Értéktárba, amelynek elbírálása
most van folyamatban.

A bemutatott kocsikhoz, szekerekhez, hintók -
hoz Czentyéné Zolnai Irén festőművész életképei
idézik meg a régi korok hangulatát. Aki szeretné
megtekinteni ezt az egyedülálló értéket képviselő
kiállítást, látogasson el a Józsai Közösségi Házba
július 1-jéig. Mivel a makettek nagyon sé rü lé ke -
nyek, valószínűleg utazó kiállítás formájában más
hely színen nem fogják bemutatni a teljes gyűj te -
ményt, most érdemes kihasználni ezt a páratlan
le hetőséget.

A Gönczy Pál Utcai Óvoda mögé tervezett konténerbölcsőde látványterve

Idén is megjelenik
a Józsai szaknévsor!

Hirdetésfelvétel:
(06-70) 708-5300

moltomi2107@gmail.com
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Gönczy Pál Utcai Óvoda mögötti terület:
ide kerül a konténer bölcsőde

Platán és Kiserdő utca saroktelek: 
ide kerülhet a 8 csoportos bölcsőde



4 Sikeres akció Roxforti hangulat

ÖKONAP a Gönczy Pál Utcai Óvodában

Kerti munkákat 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás.

Telefon: 20/235-72 02

Gyermeknap alkalmából, május 24-én az  is ko lánk ban
egy napra varázsló- és boszorkány ta nonc  cá válhattak
az alsós gyerekek, igazi roxforti hangulat teremtődött.
Az osztályok megalkották a Griffendél, Mardekár,
Hugrabug és Hollóhát va rázs lóházakat. A mágikus
lények tanában a Ter mészettár szakértő vezetője, Vá -
radi Zoltán mutatta be a furcsa élőlényeket, a szemi-
flázstól, az or rontó furkászon át, a randalórig. 
A diákok részt ve hettek a legendás lények gondo-
zásában, bűbájt ta nultak, bájitalt készítettek, megjó-
solták a jövőt, meg ismerkedtek az átváltozástannal, gyógynö vénytannal, mágjatörténettel és egy igazi
kvidics-meccsen is megcsillogtatták tudásukat.

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 99 540 Ft • 2 m-es konyhablokk 108 900 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Columbia kanapé 96 210 Ft

A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos

Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

Térbetonozást, kerítések, 
járdák, kivitelezését

vállalom.
(06-70) 413-63-63

2019. május 3-án pénteken délelőtt a debreceni
P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
szervezett ÖKONAP-ot óvodánkban.

A hulladékgazdálkodással foglalkozó Kft. mun -
ka  társai különböző látványos, színes játékok se -
gít ségével mutatták be a gyerekeknek a szelektív
hul ladékgyűjtést. Fontos már egészen kis korban
– óvodáskorban – megtanítani a gyerekeket arra,
hogy vigyázzanak környezetükre, védjék, óvják
tisz taságát. Kiemelt feladatunk a környezet tu -
datos védelme, a környezettudatos szemlélet, a
„ZÖLD ÓVODA” címnek megfelelő magatartás
kialakítása. Ezen a napon az óvoda apraja – nagy-
ja részt vett a különféle ügyességi, kreatív, logikai,
fej lesztő játékos tevékenységekben, melyet nagy
érdeklődéssel fogadtak a gyerekek. A program
ered ményes lebonyolítását a ragyogó, szép idő is
se gítette, a gyerekeket és a csoportokat a szer -
vezők kis ajándékokkal, szelektív hulladékgyűjtés-
sel kapcsolatos társasjátékokkal lepték meg. 

Reméljük, hogy ez a program hagyománnyá vá lik
óvodánkban. 
Köszönjük!

Május 19-én a délelőtti órákban Sziklási Péter
elnökhelyettes vezetésével a józsai polgárőrök
nyakon csípték azt a három gyanús alakot, akik
már korábban is problémákat okoztak a józsai
lakóközösségnek. Május közepén bukkantak fel
Alsójózsán, kéregettek, és házakba próbáltak
bejutni. Több jelzés is érkezett a polgárőrség felé,
s ezután naponta többszöri járőrözéssel és
lakossági segítséggel sikerült rájuk akadni. 

A rendőrség a helyszínre érkezve szabálysértési
eljárás keretében megbüntette őket. Emellett a
józsai polgárőrök is beszéltek az egyénekkel, a kö -
rül mények és következmények hathatós ismer te -
té sével próbálták a további „portyázástól”  elvenni
a kedvüket.

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola is részt vett a józsai településrészen épült sportcen-
trumot körülvevő park fásításában. A gyerekek ásót, lapátot ragadtak, fákat ültettek az élhetőbb,
egészségesebb környezetért.

Kertépítéshez való 
termőföld eladó.

3500 Ft/m3 leszállítva.
Minimális rendelés 60m3.

Telefon: (20) 9-739-744
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MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

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

06-30/29-30-273

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Tel efon :  (06-20) 33 18 944
ww w.nemes val l a l ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Bízza szakemberre! Kertész és masszőr há -
 zas pár ker ti, házi (ta ka rítás) és ház kö rüli
mun   kát, személy és áru  szállítást, masz szí  ro -
zást, gye rek fel ügye letet és egyéb mun    kákat
vál lal. Ér dek lődni: 06-20/235-7202.
Szobafestést, tisztasági festést, zo mánc fes -
tést, mázolást es kádfestést vállalok.
Érd.: 30-432 3892 vagy 30-290 1795.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. 
Hir de té sé vel ke  res   se szerkesztőségünket
(2. oldal, impresszum).

„Józsa apró”

Cím: A lsó józsa, Homokhát  u tca 31.

Mobi l :  (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

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál, 

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

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.

KLÍMASZERELÉS
• tisztítás
• új készülék telepítése
• karbantartás, javítás

Épületgépészet
• padlófűtés
• mennyzethűtés
• hőszivattyús berendezések

Telefon: (20) 43 45 414
Szalóki Antal

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 villanyszerelése, javítása ,
kész ülékek üz embe helyez ése

• Érintésvédelmi és sz abványossági felülvizsgálatok

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

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Fűnyírást, fűkaszálást
parkgondozást és

kertépítést vállalok.
(06-70) 413-63-63

DOBERDÓ Trafik
Debrecen, Doberdó utca 13.

• Hideg üdítők
• Finom kávé
• Ajándéktárgyak
• Vizipipa
• Totó, Lottó
• Sorsjegyek
• Tippmix
• Lovifogadás
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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.

• 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

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.

Csatlakozz a táborhoz akár egy-egy napra is! 
HELYSZÍN: Kiskukac Játszóház
Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 13.

4–12 éves korig – napi 3 étkezés – 23 900
Ft/hét (utolsó tábor 14 000 Ft) 10% testvérked-

vezmény – egész napos játszóházhasználat
1. hét: Júl.15.–júl.19.  Fitten-frissen egész ség tá bor.
Egészséges életmód hetünkben a gyerekek meg-
tudhatják miért fontos, hogy odafigyeljünk táp lál ko -
zá sunkra, a vitaminbevitelre és rávilágítunk nekik
a mozgás fontosságára. Megtudhatják melyik
zöld ségben és gyümölcsben milyen vitaminok ta -
lál hatóak és azok hogyan hatnak szervezetünkre.
Ell átogatunk a józsai focipályára és minden nap
tor nával indítjuk a napot!

2. hét: Júl. 22.–júl. 26.   Angol zenés mesetábor.
Ez a hét másról nem is szólhat, mint sok meséről
és éneklésről. Angolul dalokat tanulunk és mesét
hallgatunk. Ezen a hétben sokat fogunk bábozni,
lesz diavetítés, mesefoglalkozás, bábkészítés és
még sok izgalmas dolog.
3. hét: júl. 29.–aug. 2. Ismerd meg az angol nyel vet
Angol táborba jelentkező gyermekek életkoruknak
meg felelően játékos angol foglalkozásokon is mer -
ked nek meg az angol nyelvvel. Korcsoportok sze -
rint különböző mondókák, mesék, énekek és szi-
tuációs gyakorlatok segítségével próbáljuk ér dek -
lő  désüket felkelteni.
4. hét: aug. 5.–aug. 9. Ismerd meg hazádat és az
itt élő állatokat. Ezen a héten megismerhetik a
gye rekek Magyarország kincseit, városait és az itt

élő állatokat. A gyerekekkel ellátogatunk a Nagy er -
dőre és az állatkertbe is.
5. hét: aug. 12.–16. Angol tábor – a számok vi  lága
Táborunk angol nyelven megismerteti a gye re kek -
kel a számokat és azok jelentőségét a mindenna -
pok ban. Mióta és mire használjuk őket? Játékos
an gol foglalkozásokon megismerkedünk az órával,
a pénz szerepével és hogy miért fontosak a szá mok.
6. hét: aug. 21.–23.  Kreatív gyermekfelügyeleti tá bor
Nyári gyermekfelügyelet keretében vállaljuk, hogy
amíg ön dolgozik, gyermeke nálunk jól érzi magát.
Játszótéri látogatásokkal, kreatív feladatokkal és
ren geteg játékkal tesszük színessé ezeket a na po kat.

Részletek a játszóházban, vagy 
a 20/338-5533; 20/318-9094 számokon.
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Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási lehetőséggel.

Bádogos termékek, zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágóko-
rongok, csavarok, huzalszegek, elekt ró dák, patentívek, táblás

kerítések, talicska, aknatetők, védőkesztyűk stb.

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. 

Vas-, műszaki bolt

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.

Megkezdtük KERTI KAPUK, 
MINŐSÉGI SZINES TRAPÉZLEMEZEK 

forgalmazását!

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Új pincészetek, új borok a Borhálóban
„A nap süt, az ég kék, a fű zöld. A szőlő terem. A bor erjed
és érik. Az ember dolgozik és remél, aggódik és örül. Élvezi
mun kája gyümölcsét és örömmel mutatja meg azt mások-
nak. Az idők kezdete óta így megy ez, így van ez most is. Aki
be lekavarodik a szőlő és a bor világába, azt e világ nem en -
gedi soha. Így vagyunk ezzel mi is, itt a Vylyannál. A boraink
erről a szenvedélyről mesélnek.”  
Megérkeztek a villányi Vylyan pincészet borai a Borhálóba,
első – az Ördögszántotta névre keresztelt – tétele egy friss,
zamatos, jól iható, klasszikusan tavaszi-nyári könnyedebb vörösbor.
A Neszmélyi borvidék is igazi nyári tételekkel jelenik meg a polcokon. A Haraszthy pincészet Irsai Olivér
bo rában a fajtára jellemző muskotályos, licsis és bodzás jegyek dominálnak. Ízében friss-lendületes sa -
vak, üde, citrusos aromák a meghatározóak. A könnyed testhez gyümölcsös lecsengés párosul.
Szöl lősi Mihály borai pedig új izgalmas ízekkel és címkevilággal hódítanak. Boraik június hónapban be -
ve zető áron kaphatók:
Szöllősi Királyleányka: virágos, gyümölcsös illatokban gazdag.  Diszkrét muskotályos jegyekre simul rá
az akác, egres és vadvirágok illata.  Zamatos, harmonikus, elegáns bor. Finom, selymes, mégis élénk,
len dületes savtartalom jellemzi. 

Szöllősi Irsai Olivér: Muskotályos, bodzás illatok  párosulnak egy leheletnyi citrusossággal. Könnyed,
lé gies bor, melyet a friss  savak tesznek igazán üdévé. A maradék cukornak köszönhetően végén egy
kis édességgel zár.

Szöllősi Rosé: Élénk eperszín, könnyű, finom gyümölcsösség jellemzi, főként  meggy és érett málna
érződik, egy csipetnyi fűszerességgel. Feszes, bizsergető  savak, teszik még élvezetesebbé.

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

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd§

Debrecen-Józsa, Kastély utca 65.
Debrecen, Blaháné u. 3. fsz. 2.

Telefon: 06 30/461-66-63
web: drbacsokrisztina.hu

E-mal: info@drbacsokrisztina.hu

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:
www.facebook.com/ eva.bako.79

ITT A NYÁR!
Üzletembe

megérkeztek a nyári
alkalmi és sportos

kollekciók.

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak benneteket: Éva
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MEGNYITOTTUNK!!!

Debrecen-Józsa, Harmat utca-Sillye Gábor utca sarok

Kiemel t  aján latunk :

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes helyen
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom,
továbbá minden,
ami fával 
kapcsolatos.

• Családiház építése kulcsrakészen.
• Szakipari munkák vállalása 

a legjobb minőségben.
• Földmunkák, bontási munkák 

földmunkagéppel.
• Magas és mélyépítő munkák végzése.
• Térburkolatok, utak építése.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Kerítések építése.
• Fuvarozás.

UNIVERSAL BAU
Debrecen, Csillag utca 53.

Telefon: (52) 451-053 • (20) 9-739-744

Cégünk hiteles, megbízható re fe ren ci   ák kal 
rendelkezik!

Napfény
Szépségszalon

FODRÁSZ

KOZMETIKA

Józsa, Bocskai utca 5.
Ajándékutalvány kapható!

ÚJ
• 10 év Pesten szerzett szakmai 

ta pasz ta  lat
• legmodernebb vágási, festési techni -
kák kal és professzionális anyagokkal

várunk minden korosztályt!
GÖCS DIÁNA            70/635-0991

• MEZOTERÁPIA 8000 Ft-tól
A tű nélküli mezoterápia az elektroporézis elvén működik,
vagyis a bőrön szabad szemmel nem látható csatornákat
hoz létre, elősegítve a hatóanyagok bejutását.
– arcfiatalítás, – ránckezelés, – lifting
• GYÉMÁNTFEJES MIKRODERMA BRÁZIÓ
A leghatékonyabb bőrcsiszolás, mely során a bőr a legfelső
elhalt hám rétegét távolítjuk el. A kezelés során intenzív nyi -
rokmasszázst is végzünk, amellyel méregtelenítési folya ma -
 tokat indítunk el.
• KRIO TERÁPIA
A hidegterápia hatására fokozódik a bőr mélyebb rétegeiben
az anyagcsere, aktiválódnak a szervezet öngyógyító folya-
matai, a bőr immunrendszere is erősödik.
• ULTRAHANGOS ARCKEZELÉSEK
• ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS
• THERMO TEST-TEKERCSELÉS a ma -

kacs zsírpárnák ellen.
SZABOLCSINÉ IZA 20/925-9045

SZOLÁRIUM

MANIKŰR-PEDIKŰR MŰKÖRÖM
TÓTH ERIKA manikűrös 70/616-1705

Coffee Love Intense EU-csövekkel

fodrász

kozmetikus, elektrokozmetikus, fodrász

CSŐCSERE


