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A Józsai szaknévsor végső határideje: 
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Hirdetésfelvétel: (06-70) 708-5300
moltomi2107@gmail.com

Új buszvárók
Debrecen első borostyánnal befuttatott
buszmegállóját Józsán, a Postával szem-
ben helyezték ki. Debrecenben 30 busz -
meg álló újul meg, melyeket borostyán-
nal futtatnak, díszítenek. A Józsapark

előtti buszmegálló is megújult, és ez is
hama rosan „ bezöldül”  a DEKERT mun -
ka társainak köszönhetően - tudtuk meg
Balázs Ákos városüzemeltetésért és kör -
nye zetvédelemért felelős alpolgár mes -
ter től.

A Józsapark előtti új buszváró is hamarosan borostyándíszítést kap.

JÚLIUS 18–19.

Köszönet
Debrecen összetartó közössége a járvány idején is bebi-
zonyította, hogy a nehéz időkben is össze tud fogni. Ezt az
összefogást kívánja megköszönni Debrecen vezetése
azzal, hogy  a város 18 különböző részén egy-egy betűt
formáló virágágyást helyezett el. A 18 virágágyás
kialakítása során több mint 60 000 egynyári virágot ültettek
a DEKERT munkatársai civilek bevonásával - mondta
lapunknak Balázs Ákos alpolgármester a helyszínen. 

Sil lye Gábor-Szentgyörgyfalvi út sarkán lévő virágágyás a Debrecen szó N
betűjét formázza meg.
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A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B

Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2020. augusztus 7. Megjelenés: 2020. augusztus 15–16.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Ez a lapszám 2020. július 8-án került nyomdába.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-20-O-V-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

90!
Bízza szakemberre! Ker ti és ház kö rüli mun   kákat,
személy- és áru  szállítást, és egyéb mun    kákat vál lalok.
Ér dek lődni: (06-20) 235-7202.

„Józsa apró”

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa ládi házak villanyszerelése, javítása ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Tóth Józsefnét (született Gavallér Piroska) a na -
pok ban 90. születésnapja alkalmából népes csa -
ládja, többek között 7 unokája, 9 dédunokája kö -
szön tötte. Fiatalon megözvegyült, 3 fiát egyedül
ne velte fel. Egész életében keményen dolgozott,
házi csigatészta készítéssel egészítette ki kere-
setét. Mára mozgásában ugyan korlátozott, azon-
ban humorát, jókedvét idős korára is megőrizte. 
Isten éltesse erőben, egészségben!

TISZTELT JÓZSAI LAKOSOK!
A családommal és a lovas barátaimmal

meghívunk benneteket a régi idők emlékére
egy lovas délutánra, ahol a gyerekek lovagol-

hatnak 3 kis pónin és a családok, barátok
szekerezhetnek 4 fogaton.

A szolgáltatás ingyenes! Minden Józsait
szeretettel várunk július 18-án 15:00–19:00-ig 

a Józsapark mögötti füves területen.

Simon Barna és lovas barátai.
Telefon: 06 30 309 9792

Elkészült a Gönczy ovi tornaszobája
Átadták a Gönczy Pál Utcai Óvoda új 140 négy -
zet méteres akadálymentesített épületszárnyát,
amihez egy tornaszoba is tartozik. Az intéz -
mény hosszú évek óta várt erre a lehetőségre,
hogy biz tosítani tudják az egyre bővülő gyer -
mek  létszám mozgásigényéhez szükséges fel -
té  te le ket.

Idén januárra készült el a 140 négyzetméteres
aka dálymentesített új épületszárny a Gönczy Pál
Utcai Óvodában, ami tartalmazza a hatvan négy -
zet méteres tornaszobát, amelyhez öltöző és
mosdó is tartozik. A koronavírus-járvány miatt a
gye rekek nem tudták eddig használni, pedig a kor -
osztályuknak kifejlesztett eszközparkot is kaptak
hozzá. Az óvodában azért volt szükség a torna -
szo  bára, mert a kicsik mozgásfejlesztésére nem
volt terük.

– Az óvodáskor-
ban hároméves kor -
tól már na gyon fon -
tos, hogy megszeret -
tessük a gyerekekkel
a mozgást, hisz ez
testileg, lelkileg, ér -
tel mileg is fejleszti a
személyiségüket –
emelte ki Deák Jó -
zsef né, a Gönczy Pál
Utcai Óvoda vezető-

je. A gyerekek korábban a szomszédos iskola
torna termét használhatták, de a mindennapos
testne ve lés és az egyre növekvő gyereklétszám
miatt erre már nincs lehetőség. Kósa Lajos
országgyűlési kép viselő az átadáson hangsúlyoz-
ta: a városrész lakosságának növekedésével

újabb fejlesztésekre
van szükség.

– Józsa azon ritka
települések közé tar-
tozik ahol nem csök -
ken, hanem nő a gye -
rek létszám. Itt kü lö nö -
sen örömteli gond az,
hogy egyre több gye -
rek  intézménynek egy -
szerűen fejlesz tés re
van szük sége – fo gal -
 mazott Kósa Lajos.

Balázs Ákos alpolgármester azt
mondta, hogy ez a város egyik leg -
jobb óvodája, ahol most egy tor na -
szobával gazdagodott a közösség. Az
in téz mény most pályázik az örökös
zöld óvoda címre, a környezeti ne -
velés mellett előtérbe kerül az egész -
séges életmódra nevelés is. A Deb -
recen 2030 prog ram részeként sze -
retnék azokat a lehe tősé ge ket bő -
víteni, amik a fiatal generáció javát

szol gál ják.
– Azon túl, hogy Alsójózsán az óvodát felújítot-

tuk, megépült a Grund Sportcentrum Józsán, most
pedig elkészült ez a tornaszoba, a későb bi ek ben
két bölcsődét, egyet Alsó- és egyet Felső jó zsán
szeretnénk építeni – tette hozzá Balázs Ákos.



Személyi változás a Józsai Településrészi Önkormányzatnál
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Lajter Istvánné nyugdíjba vonulása miatt új
ügy intézőt neveznek ki a Józsai Településrészi
Ön kormányzat helyi irodájának vezetésére.
Her man Sándor 2020. júl ius 7-től látja el a rész -
önkormányzati feladatokat a Józsai Közösségi
Köz pontban.

Június 30-án töltötte utolsó aktív munkanapját hi -
va  talában a Józsai Településrészi Önkormányzat-
nál Lajter Istvánné, akit minden helyi lakos csak
Mar góként ismer. 22 évig töltötte be ezt a mun -
kakört, és a több mint két évtized alatt magas sza-
kmai ta pasz talatra tett szert. Ügyfélszolgálati ide-
jén kívül szoros kap cso latot tartott a Vá ros -
házával, nap ra ké szen tájékozódott az új jogsz-
abályokról. Az ügy intézésen kívül ta ná csokat is
adott a he lyiek nek, hogy hi va talos ügyeikkel hová,
kihez fordulhatnak.

Hivatalba lépésekor a Felsőjózsai utcai ön -
kormányzati épületben kezdte a munkát, majd a
Józsapark átadáskor költözött a Józsai Közösségi
Központban található irodába. Ám tevékenysége,
munkavégzése nem korlátozódott a hivatali épü -
let re, elmondhatjuk róla, hogy ügyfélszolgálati iro -
dája volt az egész település. Az utcán, a piactéren,
bárhol szívesen nyújtott in formációt a lakosságot
érintő önkormányzati ügye kkel kapcsolatban.
Szoros szakmai kapcsolatot tartott Balázs Ákos
kép viselő úrral és a város kép viselőtestületével,
tol mácsolta a lakossági ké ré seket, véleményeket. 

Mivel a Szociológia és Szociálpolitika Tan szé -
ken szerezte diplomáját a Debreceni Egyetemen,
különös érzékenységgel fordult a szociálisan hát -
rá nyos helyzetűek és az idősek felé. Páratlan tü -
relemmel, empátiával fogadta őket, és igyekezett
nekik se gít séget nyújtani. Eb ben a szellemben ad -
ja át hivatalát utódjának, Herman Sándornak.

De addig is bizo nyára sokan lesz nek, akik tőle
fognak érdeklődni egy-egy hivatalos ügyben, tőle
kérdezik meg, mikor lesz lomb zsákosztás…, mert
a szívünkhöz nőtt, összeforrt a település önkor-
mányzati életével. 

Mindannyiunk nevében köszönjük fáradozását!
Kívánunk nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog nyug -
díjas éveket, és jó pihenést a 22 évnyi lelkiisme re -
tes, másokat segítő munka után! 

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezút-
tal több témában is ad tájékoztatást olva sóink -
nak.

Az elmúlt hónapokban több törvény is módosult, a
ve szélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan
több jogszabály hatályát vesztette, azonban a jár -
vány helyzettel kapcsolatosan továbbra is élnek
meg  szorítások pl., zárt helyen a maszk, pontosab-
ban az arc eltakarása továbbra is kötelező, ennek
meg  szegése szabálysértési bírság kiszabását
von  hatja maga után.

2020. július 8-tól változik az illetéktörvény, ettől
kezdve a testvérek közötti ajándékozás, testvér
utáni öröklés illetékmentes. A törvény alapján a
test vér: az a személy, akinek legalább az egyik
szü lője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó,
meg ajándékozó szülőjével (örökbefogadójával). A
mó  dosítás hatályba lépését követően a szabályt a
NAV-nak a még el nem bírált illetékügyekben is al -
kal  maznia kell.

Továbbra is sok megkeresés érkezik szomszéd-
jogi vitákban. Újra a már leírt és nem módosított
sza bályokat nem részletezném, így csak a kö vet -
ke ző tájékoztatást adom: kerítésépítéssel kapcso-
latosan a DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztályát (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kell ke -
resni, kerítés mellé ültetett növényekkel, birtok vi -
ták kal kapcsolatosan a DMJV Polgármesteri Hi va -
tal Igazgatási Osztályát (4026 Debrecen, Kálvin
tér 11.), a közterületre ültetett fákkal, bokrokkal
kap  csolatosan pedig Debreceni Közterület Fel -

ügye  letet (4026 Debrecen, Bem tér 14.). Ahogy
ko rábban is most is javaslom a békés egymás
mel lett élés jegyében növényeket, fákat, bokrokat
úgy ültetni, hogy az se az ültetéskor, se a későb -
biek ben másokat ne zavarjon, közterületen pedig
a közlekedést, azaz a gépjármű, gyalogos, kerék -
pá ros forgalmat ne akadályozza. 

Sokan keresnek azzal, hogy közjegyzői iroda
működik-e Józsán. A válasz nem, közjegyzői iroda
a megyében összesen 15 található, ebből 8 Deb -
re cenben, 2 Hajdúböszörményben, valamint 2 Be -
rettyó újfaluban, 2 Hajdúszoboszlón és 1 Püspök -
la dányban található, hagyatéki ügyekben pedig a
józsai lakosok vonatkozásában debreceni köz -
jegy zők illetékesek.

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,

online felületen.

Ügyvéd válaszol - Törvényváltozások és lakossági kérdések

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Cím: Alsójózsa, Homokhát  u tc a 31.

Mobi 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

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek
karbantartása, felújítása.

Kerítések, járdák építését és
térbetonozást vállalunk.     

06 70 413 63 63

Telefon: 06-70-220-0362

Kőműves és 
ácsmunkákat 

vállalok.

A
JózsaMagazin
augusztusi
lapszáma
2020.
augusztus
15-én jelenik
meg.
Lapzárta:
2020.
augusztus 7.
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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.

✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE

✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI 
EGYSÉGEINEK TISZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112

HÁZI VÉRVÉTEL
Vérvétel otthonában, előre

egyeztetett időpontban, 
akár beutaló nélkül is!

Sipos Andrea
06 30 6223404

pirosangyal2019@gmail.com

• Ágyhoz kötött? Kísérővel tudna csak elmenni?
• Nehezen viseli a rendelői környezetet?
• Nincs ideje sorban állni, elfoglalt?
• Kismama? Rövid ideig bírja éhgyomorral?
• Vagy csak mert Önnek így kényelmes?

SEGÍTEK!

Piros Angyal

• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

SMINKTETOVÁLÁS

Sorosi Orsolya
sminktetováló kozmetikus mester

+36 30 93 92 835
Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.

Kertgondozást, kertépítést 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás...

Telefon: 20/235-72-02

Borosné Balogh Szilvia

GYÓGYMASSZŐR
Felsőjózsa, 

Sillye Gábor utca 76.
Bejelentkezés: 

(06-70) 333-5452

FodrÁSZ

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂
✂

✂ ✂ ✂

Gyerek hajvágás 
(10 éves korig): 790 Ft

Férfi hajvágás: 1190 Ft-tól
Női hajszárítás: 1390 Ft-tól
Női hajvágás szárítással: 

2290 Ft-tól
Előre bejelentkezés szükséges!

Telefon:
Rezenkáné B. Tímea 

06-30 561-0409
Cím: 4225 Debrecen, 

Alkotás u. 98 (hátul az udvarban)
Jelen helyzetben,

kérem a következőket betartani:
– Az üzletben szájmaszk 

használata kötelező!
– Csak indokolt esetben hozzon kísérőt!
– Legalább 1 nappal előre bejelentkezés

szükséges!
Szeretetei várom minden kedves

vendégemet!

15% kedvezményt adok annak, 
aki elhozza ezt a hirdetést!✂ ✂



Magyarország jó tanulója, 
jó sportolója - 2019
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3 10 50 90 95

Trapézlemezek, cserepeslemezek, ke -
rí  tés léc elemek, tetőfóliák, bádogos
ki  egé szítők, zártszelvények rövid szál-
lítási ha táridővel, nagy választékban!  

He tente frissülő akciók!

100 m2 feletti megrendelés esetén díj-
talan kiszállítással az ország egész te -
rü le tén!

4225 Debrecen, 
Róna utca 19.

+36706231377

beatamaczko1974@gmail.com

Nyitva: Hétfő–Péntek 8–16
Szombat: 8–12

Józsa Tető Kft.

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, rendelői körülmények

között, professzionális műszeres diagnosztikai eszközök segítségével.

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 

kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási

lehetőséggel. Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csiszo ló anyagok, vágókorongok, 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: 7.30–16.30 • 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.

Iskolánk, a Debreceni Lorántffy Zsu -
zsan na Általános Iskola 6. A osztályos
ta nu ló ja, őri József Béla elnyerte az
Emberi Erő  források Mi nisz tériuma által
meg hir de tett, „ Magyarország jó tanuló-
ja, jó spor tolója - 2019”  címet.

A márciusban benyújtott pályázat a fel té te -
lek nek megfelelt, és prof. dr. Kásler Miklós
miniszter úr az Értékelő Bizottság által fel-
terjesztett javaslat alapján érdemesnek ta -
lál ta tanítványunkat a cím elnyerésére.
Eredményéhez gratulálunk! További jó ta -
nu lást és eredményes sportolást kívánunk!

Különdíjban részesült
A Matyó Népművészeti Egyesület,
a Hagyományok Háza és a Nép -
mű vészeti Egyesületek Szö vet -
sége szakmai támogatásával idén
hetedik alkalommal rendezték meg
a rangos Százrózsás Hím zőpályá -
zatot.
Gyarmati Éva, a Józsai Dí szí tő mű -
vé szeti Kör oszlopos tagja
Különdíjat kapott „a matyó hím zés -
hagyomány korszerű alkalmazásá-
val készített nagyszerű alko tá sá -
ért”. 
Ezúton szeretnénk gratulálni Évi -
ké nek, és további örömteli alkotást
kívánunk!
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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.

Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

o TERMÉSZETES HATÓANYAGÚ 

SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓK

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK, FŰSZEREK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK, ILLÓOLAJOK

o TINKTÚRÁK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

o KÉZMŰVES TEXTÍLIÁK

o AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS

Tel.: +36 30 522-3494

KONYHABÚTOROK

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
- beépített szekrények, 

- tömörfa bútorok

REFERENCIÁK: 

Tel: 06/30 442-1493, 
06/20 520-2040

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva

Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18

Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18

Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
Üzletemben 

minden termék

50%
kedvezménnyel

kapható.

Köszönöm vásárlóim megtisztelő
bizalmát az itt tölött 15 év alatt:

Bakóné Évike


