
Használtsütőolaj-gyűjtők Józsán is

Több józsai utca is új
aszfatburkolatot kap
Három utca kap új aszfaltburkolatot a közeljövőben
Józsán, mindhárom esetében megvan már a mun-
kálatok kivitelezője.
A hajdúhadházi Vajda Mélyépítő Kft. hat jelentkező
közül nyerte meg a Vashámor utca újabb szakaszá-
nak leaszfaltozására kiírt közbeszerzést. A közbe-
szerzési eredménytájékoztató szerint a cég feladata
216 méter aszfaltburkolatú út építése lesz 4,25 mé-
ter szélességgel, egyik oldalon másfél, a másik olda-
lon 1,25 méter széles mechanikailag stabilizált pad-
kával. A cégnek el kell végeznie a közműkiváltáso-
kat, ésmeg kell oldania a csapadékvíz-elvezetést is.
A Vajda Mélyépítő Kft. fogja végezni az aszfaltozási
munkálatokat a Csapszék utcán is. Itt a nyertes cég-
nek 217 méter aszfaltburkolatú út építése lesz a fela-
data 5 méter széles útburkolattal, mindként oldalon egy-
egy méter széles útpadkával. Ezen túl 96 és fél mé-
teren gravitációs, 178 méteren nyomott csapadékvíz-
elvezető csatornát is kell építeni, mint ahogy egy puffer-
tározót is.
A Barakonyi utca a Várkapitány utca és a Vállalko-
zók útja közötti szakaszon kap 4 és fél méter széles
aszfaltburkolatot, két oldalán útpadkával, süllyesz-
tett szegéllyel. A 270 méteres szakaszának leasz-
faltozását aMagyar-ParképítőKft. végzimajd.
A munkálatok az idei évben elvégzésre kerülnek,
bruttó összköltségük meghaladja a 114 millió forin-
tot, melyet az Önkormányzat saját forrásból finan-
szíroz.

Papp László, Debrecen polgármestere, Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Balázs Ákos
alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője 2022. február 28-án, a helyszínen tartott
sajtótájékoztató keretei között ismertették a hamarosan induló fejlesztés részleteit.
Kósa Lajos országgyűlési képviselő elmondta, jelenleg Józsán semmilyen bölcsődei kapacitás
nincs, így nagy szüksége van erre a létesítményre a mára már 14 ezres lélekszámú városrésznek.
A Gönczy Pál utcai óvoda épülete mögötti területen felépülő új gyermekintézmény 96 férőhelyes
lesz, a beruházás nettó értéke 600 millió forint, amit jelentős mértékben az Európai Unió támogat.
Ez azonban a bölcsődei fejlesztéseknek csupán az első lépcsője, az alsójózsai bölcsődeberuhá-
zás jelenleg előkészítés alatt áll. (Folytatás a 8. oldalon.)

(2. oldal)

Bölcsőde épül Felsőjózsán

Minden kedves olvasónknak
áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk!

Megújul az alsójózsai
orvosi rendelő
(2. oldal)

„Okoszebra”
segíti a

közlekedést...
(3. oldal)



Használtsütőolaj-gyűjtők Józsán is 
2022. március 11-én a veszprémi Pannon Egyete-
men megalakult a Körforgásos Gazdaság Technoló-
giai Platform, melynek célja egy olyan gazdaság lét-
rehozásának elısegítése, mely a különféle nyers-
anyagokat minél szélesebb körben újrahasznosítva, 
így minél tovább használva kíván egy környezettu-
datosabb jövı alappilére lenni. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által kezdeményezett 
platform egyik alapítója Debrecen városa, ahol most 
a fentebbi célok jegyében a város 40 pontján – min-
den városrészben – használtsütıolaj-győjtı konté-
nereket kerültek kihelyezésre. 

– Szeretjük ezt a várost, és a Zöld Munkacsoport-
tal együttmőködve, a Future of Debrecen mozgalom 
keretében dolgozunk azon, hogy folyamatosan 
újabb és újabb környezetvédelmi intézkedéseket ve-
zessünk be. Azért, hogy élhetı, szerethetı és tiszta 
településen éljünk, s gyermekeink is majdan akár 
egy jobb állapotban lévı várost vegyenek át tılünk, 
mint ahogy azt mi kaptuk elıdeinktıl. Vannak olyan 
kezdeményezések, amiket mi indítottunk el, és van-
nak olyanok, amiket jó gyakorlatként veszünk át 
máshonnan. Ez a mostani egy ilyen jó gyakorlat – 
mondta Balázs Ákos alpolgármester 2022. március 
12-én tartott sajtótájékoztatóján. – Néhány hazai te-
lepülésen már mőködik ilyen begyőjtı rendszer, vi-
szont Debrecenben egyedülálló módon a 40 győjtı-
pont gyakorlatilag a teljes várost lefedi. Fontos azt is 
hangsúlyozni, hogy ennek a programnak mekkora a 
környezetvédelmi hatása, hiszen egy liter használt 
sütıolaj egymillió liter vizet is képes elszennyezni. 
Ha a begyőjtéssel ezt meg tudjuk akadályozni, óriási 
elırelépést tudunk tenni a környezetvédelem terén. 

A háztartásunkban keletkezı használt sütıolajat, 
sütızsiradékot, kókuszolajat és pálmaolajat – tehát 
kizárólag használt háztartási sütıanyagot, motorola-
jat nem (!) – már otthon lezárt mőanyagpalackokban 
lehet a konténerekbe bedobni. Nagyon fontos tehát 
az is, hogy a konténerekbe nem beleönteni kell a 
használt sütıolajat, hanem lezárt mőanyagpalack 
ban, a palackkal együtt kell bedobni! Ha a bedobás-
kor mégis csöpögés keletkezne, azt a konténer alatt 
elhelyezett cseppfogó tálca fogja fel, így a konténer 
alatti talaj sem szennyezıdhet. A debreceni megol- 
 

dás innovációja, hogy a telepítést végzı cég a 800 
literes győjtıkonténereket telítettségjelzı érzékelık-
kel szereli fel, így akkor tudják ıket cserélni, amikor 
azok valóban megteltek. Ez is a környezet védelmét 
szolgálja. 

Balázs Ákos szerint a más városokban szerzett 
eddigi tapasztalatok alapján arra lehet számítani, 
hogy Debrecenben egy városlakóra vetítve várha-
tóan évente 1 kilogrammnyi használt sütıolajat – 
összesen mintegy 200 tonnányit – kerül majd begyőj-
tésre, de a szakemberek nyilván azon dolgoznak, 
hogy ez minél nagyobb mennyiség legyen, és egy 
csepp használt sütıolaj se kerüljön a lefolyóba, vagy 
bárhová máshová, ahol károsítja a környezetet. 
A használt sütıolajból a begyőjtést is végzı Biotrans 
Kft. – amely 100%-ban magyar tulajdonú cég – bio-
dízelt és biogázt állít elı, amivel hozzájárul hazánk 
energiabiztonságának megteremtéséhez is. 

A használt sütıolaj győjtéséhez a város segítsé-
get is nyújt a debrecenieknek: összesen 10 ezer da 
rab, speciálisan erre a célra kialakított tölcsért bizto- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sít az érdeklıdıknek. A tölcsért a következı címen 
elérhetı weboldalon lehet igényelni – http://www.fu-
tureofdebrecen.hu/sutoolaj –, majd 2022. március 
21-tıl a program partnere, a Debreceni Vízmő Zrt. 
ügyfélszolgálatán (Hatvan utca 12-14.) átvenni ügy-
félfogadási idıben (hétfı-szerda: 8:00-15:00 óra, 
csütörtök: 8:00-20:00 óra, péntek: 7:00-12:00 óra). 

A használtsütıolaj-győjtı konténerek helyszínei-
nek térképe a Future of Debrecen weboldalán 
(http://www.futureofdebrecen.hu/sutoolaj) és a 
http://cseppetsem.hu weboldalon található meg. 

Józsán 3 helyszínen került elhelyezésre használt-
sütıolaj-győjtı konténer: a Józsaparkban a játszótér 
felöli oldalán, a Felsıjózsai utca és Deák Ferenc 
utca, valamint a Kiserdı utca és Telek utca keresz-
tezıdésében. 

A Debrecenben élık egyébként láthatóan pozití-
van viszonyulnak ehhez a kezdeményezéshez, en-
nek köszönhetıen már a kihelyezést követıen 4 nap 
alatt több konténer is megtelt, köztük a Kiserdı utcán 
található győjtıedény is. 

Megújul az alsójózsai orvosi rendelő 

Megújult környezettel várja a 
betegeket áprilistól az alsójó-
zsai orvosi rendelı. A Dekert 
Kft. által végzett munkálatok 
során lecserélésre került a 
régi elrozsdásodott kerítés, 
akadálymentesített járda se-
gíti a jövıben a homlokzati 
festésen átesett épület meg-
közelítését, míg az udvar tel-
jes tereprendezésen esik át. 
Ennek keretében az új bokrok 
és fák telepítése már megtör-
tént, ezeken kívül még egy 
pihenıpaddal is gazdagodik 
majd az intézmény. 
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Már okoszebra is segíti a Józsaiak biztonságos közlekedését 

Városunkban az eddig megvalósult, a közlekedést 
érintı fejlesztések mellett kiemelt jelentıséggel bír 
a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele. 
A növekvı gépjármőállomány, a megváltozott köz- 
lekedési igények kielégítése és a rendezett város- 
építési fejlıdés biztosítása mellett fontos tartjuk a 
figyelemfelhívó forgalomtechnikai eszközök alkal- 
mazás a közlekedık biztonságérzetének fokozás, a 
baleseti kockázat csökkentése. 
Ennek érdekében az Önkormányzat a meglevı gya-
logátkelıhelyeknél már 9 „okoszebrát” telepíttetett a 
kezelésében található úthálózaton az elmúlt években.  
Március 14-én elkészült a 10. ilyen intelligens gya-
logátkelıhely a Bocskai és Józsakert utcák keresz-
tezıdésben, amely a Next-csoport felajánlásából 
került megvalósításra a Pearl Enterprises Kft. kivi-
telezésével. A beruházás összege: 2,8 millió forint.  
A SafeCross Okos Zebra egy olyan közlekedésbiz-
tonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelye-
zett aktív LED prizmák segítségével, villogó fény-
nyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalog-
átkelın éppen áthaladó gyalogosokra. 

Az intelligens gyalogátkelıhely már az útpadka el-
érése elıtt érzékeli a járókelı áthaladási szándé-
kát, és mindkét irányból villogó, úttestbe épített 
fényjelzık segítségével figyelmezteti az úton köz-
lekedıket, hogy hamarosan lassítaniuk kell. A spe-
ciális eszközbıl érkezı fényjelzés éjszakai körül-
mények között akár 1000 méteres távolságból is 
észlelhetıvé teszi a gyalogosok áthaladási szán-
dékát, de napfényes idıben is elısegíti, hogy a so-
fır idejében felkészülhessen elsıbbségadási köte-
lezettségére.A jelzés kizárólag addig tart, ameddig 
a gyalogos áthalad az úttesten. Így a jelzés csak 
akkor lép mőködésbe, amikor az valóban indokolt. 
A SafeCross lényeges eleme a kiegészítı kiemelt 
világítás, mely az úttest két oldalán elhelyezve ha-
tékonyan segíti a gyalogátkelıhely felé közeledı 
gyalogosok láthatóságát.  
Az „okoszebrák” az eddig eltelt idıszakban a ta-
pasztalatok alapján minden helyszínen kifogásta-
lanul mőködnek. A gyalogosok és a gépjármőveze-
tık részérıl pozitívak a visszajelzések mőködé-
sükkel kapcsolatban. 

Józsai Szépkorúak Klubja 

Az új év nyitó klubgyőlését január 12-én tartottuk a 
Covid-járvány miatt még szájmaszkban, de már bi-
zakodva a korlátozások majdani könnyítésében. 
Az ünnepek édes terheit is túlélve, egymásnak 
örülve, tekintettük át az év elsı hónapjaiban lesz 
aktuális és hagyományos teendıinket, nagy figye-
lemmel a februári farsangi bálunkra is. 
A február 9-i klub összejövetelünkön már egy na-
gyobb volumenő fejtörıs KVÍZ-játékos (ki és miben 
mennyire tájékozott) vetélkedıben vettünk részt, 
amely igen jól felrázta a klubtagjainkat. 
A szokatlan játékos délutánunk igen jól sikerült, 
amelyet követıen az idei farsangi rendezvényünket 
még pontosítottuk.  
A farsangi rendezvényünket viszont megelızte a te-
lepülésrész rendezvényén való részvételünk is (feb-
ruár 19-én), melynek során az asszonykáink kitettek 
magukért a fánksütésben, ahol is a finom szalagos 
és túrós fánkjainkat kínálgatták is a vendégeknek. 
A rendezvényt rangos hozzáértı szakmabéli és 
más neves személyek is megtisztelték. A klubunk 
pedig egy elismerı oklevelet kapott. 
A rendezvénynek délutáni zenés vendége: Keresz-
tesi Ildikó volt. 
Közös farsangi élızenés rendezvényünket pedig 
február 22-én kora délután tartottuk meg a Felsıjó-
zsai Nyugdíjasok Baráti Körével együtt a Józsai Kö-
zösségi Házban. 

A jó hangulatú év eleji mókás, farsangi mulatozás 
nagyon jól sikeredett.  
Elismerés és köszönet a kluboknak a jó együttmő-
ködésért és hála a jó zenei alátétnek is.  
Továbbá, február 26-án este a Nagytemplomban 
megtartott Mága Zoltán hegedőmővész jótékony-
sági koncertjén vettünk részt, adakozással a Kár-
pátaljai menekültek részére. 

Márciusi hónapban (5-én 9 órától) a Józsai Közös-
ségi Ház-ban vettünk részt egy Környezetvédelmi 
Konferencián/ ÖKO-elıadás, levegıszennyezés, 
valamint a lakossági Komposztálás elıadások téma-
körében. Az értékes, figyelemfelhívó, szükségsze-
rően követendı, rólunk és értünk, s a jövınkért  té-
makörökben megtartott elıadás során értékes, na-
gyon fontos információkkal gazdagodtunk. Köszönet 
a szervezıknek és a felkészült, jó elıadóknak. 
Jelen voltunk még e-nap folyamán is: Győjtés a 
Kárpátaljaiak megsegítése akcióban is. 
Nınapi ünnepségünket is a szokásos szerdai klub-
napon (március 9-én) tartottuk, ahol köszöntöttük a 
megjelenteket és az ünnepelt Nıket. Kis zenei cso-
korban ugyancsak köszöntıt nyújtottunk át az ün-
nepi klub-összejövetelünk résztvevıinek. Az ün- 

Gépzenei rásegítéssel még jó hangulatú táncba is 
invitáltuk a táncoslábú hölgyeket. 

Röviden szóba kerültek még az est során az aktu-
ális teendıink, a közeli kirándulásunk és színházi 
elıadás megtekintése is.  
Végül pedig hiszem, hogy az élet zenéjét a Nık ad-
ják, s talán még a világot is szebbé formálják. 

(Gorzsás Antal) 

ELADÓ! 
54-es új bırkabát + nadrág 

Siesta kályha palackkal (2 db) 
Gázzsámoly 

Lábtengó tornászoknak 

Érdeklıdni lehet telefonon az esti órákban: 
+36-30-9678-849 3
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Gönczys hírek 
Tavasz az iskolakertben Március 17-én végre, igazi napos, kissé szeles idı-

ben, újra gyerekzsivajtól hangos a Fınix-kert, a 
Gönczy iskolakertje. Az 5-6. évfolyamról osztályon-
ként két tanuló vett részt azon a programon, amit ta-
vaszi kertébresztınek szántunk. Fontos feladatunk 
volt a gyümölcsfáink metszése, melyrıl a legfonto-
sabb tudnivalókat Laci bácsi (Fodor László tanár 
úr) mondta el, s mutatta meg. A metszésrıl hasz-
nos tudnivalókat találni: https://futureofdebrecen.hu 
/u-need-it/gyumolcsfak-metszese/ linken. Ezen a 
napon ellátogatott hozzánk Lenner Ádám, aki a Fu-
ture of Debrecen mozgalom képviseletében egy 
kuvik költıládát is hozott nekünk. Megtudtuk, hogy 
a kuvik gyakori bagolyfajunk, fıleg az alföldi, ta-
nyasi területek, gazdasági épületeiben költ, de 
mesterséges odukba is szívesen beköltözik. Fıleg 
kisemlısöket és madarakat fogyaszt, de kisebb 
hüllıket, kétéltőeket, rovarokat is elkap. Sajnos ál-
lománya szerte Európában folyamatosan csökken. 
Megismerhettük a költıláda kialakításának, elhe-
lyezésének módját. A „hálószobát” mi töltöttük be 
faforgáccsal. Nincs más dolgunk, mint figyelni, mi-
kor lesz lakója. Köszönjük Future of Debrecen! 

(Fodorné Magyar Ágnes) 

Természettudományos sikerek 

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola ötödik és 
hatodik osztályos tanulói megmérettették magukat 
az idei tanévben a Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny körzeti fordulójában. 

Az ötödik évfolyamot három, a hatodikos tanulókat 
egy csapat képviselte.  

A hatodikosok csapata az észak-magyarországi 
régió − mintegy öt megye − résztvevıi között a hu-
szonkettedik helyen végzett. A csapat tagjai: Gar-
gya Péter, Gonda Zente, Keresztes-Pápai Eszter 
és Szentesi Bálint 6.a osztályos tanulók.  

Az ötödikesek csapatai náluk is sikeresebbek vol-
tak. Az 5.b „Ebihalak serege” nevő csapata Kondor 
Balázs, Tripó Lilien, Vasvári Zselyke és Vig Zsom-
bor részvételével a 12. helyet szerezte meg. 

Nem sokkal elızték meg ıket az 5.a osztályosok 
„Vadonjáró termeszek”-re keresztelt csapata a 10. 
helyen. A csapat tagjai: Katona Noémi, Kutszegi 
Mira, Krakomperger Ákos és Szabó Frigyes. 

A legeredményesebben az 5.b osztály „Cserebo-
garak” nevő csapata szerepelt, akik öt megye csa-
patai közül kerültek fel a dobogóra, az elıkelı má-
sodik helyet megszerezve. Az idei legjobb ered-
mény birtokosai: Dani Réka, Homonnai Adél, 
Szirota Dávid és Szıllısi László. 

A csapatok felkészülését Guba Attila tanár úr és a 
gyermekek szülei segítették.  

Sport és egészség rovat 

Karate edzıként és sportlétesítmény vezetıként, vala-
mint az általam vezetett egyesületekben (Bushido Karate 
SE, Józsai SZTSE) végzek 30 éve edzıi, sportszervezıi 
feladatokat, valamint a Józsa Grund Sportpark létesít-
ményvezetıjeként Józsa sportéletének fejlesztésén is 
dolgozom nap, mint nap. A sport, a karate egy életforma 
számomra, az életem része, mely iránt mind a mai napig 
soha el nem múló szenvedéllyel vagyok.  
A hosszú évtizedek alatt több száz gyermek nıtt fel a ke-
zem alatt, kiemelkedıen fontosnak tartom a folyamatos 
fejlıdést, megújulást, mindig is célom volt, hogy minél 
több emberhez, gyerekhez eljuttassam a karate sport-
ágat, ezért nagy öröm számomra, hogy immáron 1 éve 
sikerült megvalósítani azt az együttmőködést és közös 
munkát a Debreceni Egyetemmel is, melynek köszönhe-
tıen a DEAC Karate Utánpótlás Szakosztályának veze-
tıjeként nemcsak Józsán, hanem Debrecenben is tartok 
edzéseket heti 3 alkalommal. 
Aztán jött egy következı lépcsıfok, melyben már felesé-
gemmel együtt gondoltuk tovább a sport által nyújtott le-
hetıségeket – hiszen gyerekként ı is versenyszerően 
sportolt (atlétika), mai napig fut, tornázik, természetesen 
mind a két gyerekünk úgyszintén versenyszerően karaté-
zik – a táplálkozás és a táplálkozásunkat kiegészítı ter-
mékek, egészségprogramok forgalmazásával. Hiszen 
ahhoz, hogy sportolni tudjunk „jól kell lennünk”, mely egy-
fajta egészségtudatossággal kezdıdik, és magának az 
egészséges életmódnak is a természetes velejárója és 
része az étrend-kiegészítık rendszeres fogyasztása. 
A nevében is benne van, hogy ki kell egészíteni az étren-
dünket, akármennyire is figyelünk arra, hogy egészsége-
sen táplálkozzunk. A kettı kiegészíti egymást, kéz a kéz-
ben jár, hiszen tudjuk, hogy a sport amennyit ad fizikálisan 
és mentálisan, ugyanannyit ki is vesz a szervezetünkbıl, 
egy rendszeresen sportot őzı ember testének jóval töb-
bet kell teljesítenie az átlagnál.  
Mi egyébként – sporttól függetlenül – mindig is nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy kiegészítsük az étrendün-
ket különbözı vitaminokkal, ásványi anyagokkal, hogy 
minden nap jól tudjunk teljesíteni és évtizedek múlva is 
fittek, egészségesek maradjunk. Táplálkozásunk ezen 
termékek segítségével teljes.  
Krisztina immáron 3 éve tanulja és figyeli egy német cég 
termékeinek egészségre gyakorolt jótékony hatásait. Né-
met egészségprogramok szakértıjeként közel 1 éve már 

fıállásban segíti a hozzá forduló akár sportoló, akár nem 
sportoló emberek egészségben maradását, fogyását, ki-
sebb egészségügyi problémákkal küzdı emberek jól-létét 
az egészségmegırzésre, prevencióra fókuszálva. Na-
gyon jó látni, hogy egyre nagyobb teret nyer az egészség, 
ám a lakosság nagy része nem ezekre az információkra 
van kondícionálva, így szerintünk különösen nagy segít-
ségként tud hatni, ha tudunk nekik irányt adni és mutatni, 
hogy vannak más módszerek is egészségünk megır-
zése és fejlesztése érdekében. 
Vállalkozásunk a sport és egészségmegırzés szoros 
összekapcsolódásának eredményeként jött létre 2021. 
szeptember 1-jén, Sport Family Egészségmegırzı Kft. 
néven. 
Így aztán kemény és kitartó munkánknak köszönhetıen 
több, mint 2 évtizedes alkalmazotti életforma után mára 
már fıállásban egészséggel és sporttal foglalkozó önálló 
vállalkozást üzemeltetünk, melynek egy újabb állomása 
ez a kis sport- és egészség rovat a Józsa Újságban, va-
lamint a Józsanet weboldalon a józsai emberekhez 
szólva. Szeretnénk havonta bemutatni 1-1 termékcsopor-
tot, hogy minél több háztartásba elvigyük az egészséget. 
Sportoljatok sokat. Jó egészséget kíván az Sport Family 
Egészségmegırzı Kft. nevében: 

İri Krisztián és İriné Iván Krisztina 
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Bölcsőde épül Felsőjózsán 

(Folytatás az 1. oldalról.)  
Papp László, Debrecen polgármestere arról ejtett szót, hogy igen erısek a vá-
rosban az intézményfejlesztési igények, és a 2022-es költségvetés jelentıs for-
rást biztosít ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítására. Debrecen nagyon 
dinamikusan változó, fejlıdı, növekvı város. A közgyőlés folyamatosan hoz 
döntéseket a város különbözı területeire vonatkozó szabályozási tervek mó-
dosításáról, a beépítési lehetıségek megteremtésérıl, és ebbe a képbe na-
gyon jelentıs mértékben illeszkedik Józsa. A Gönczy Pál utcai általános iskola 
és az óvoda felújítása az elmúlt években több lépcsıben történt meg: legutóbb 
az óvoda kapott új tornaszobát. Eljött az idı arra, hogy egy komoly bölcsıde-
fejlesztési program is elinduljon. Jelenleg öt új bölcsıde építésének az elıké-
szítése zajlik a városban, ezek közül az elsı Józsán, a Gönczy Pál utcán fog 
megépülni könnyőszerkezetes technológiával, ami viszonylag gyors megvaló-
sulásra ad lehetıséget. A kivitelezı 2022. február 1-jén vette át a munkaterü-
letet, és ez év decemberére el is kell, hogy készüljön az új bölcsıde. A szük-
séges engedélyek beszerzését követıen pedig ez az intézmény 2023 tavaszá-
tól négy gondozási egységben, nyolc csoportszobával várja majd a kisgyerme-
keket. Az építkezés ideje alatt a Gönczy Pál utcai iskola és az óvoda természe-
tesen zavartalanul tud majd mőködni, ugyanakkor a beruházás kapcsán a pol-
gármester türelmet kért a környék lakóitól. 
Balázs Ákos alpolgármester, a terület önkormányzati képviselıje felelevení-
tette, néhány évvel ezelıtt azt kérte polgármester úrtól és országgyőlési képvi-
selı úrtól, hogy azokat a forrásokat, amelyek a fejlesztésekre rendelkezésre 
állnak, itt Józsán elsısorban a jövı generációira költse a város. Örömteli, hogy 
nagyon sok ilyen fejlesztésrıl lehetett beszámolni az elmúlt idıszakban, és 
nem lesz ez másként a jövıben sem. Korábban energetikai felújítás történt a 
Gönczy Pál utcai iskolában, tornaszoba épült az óvodában, teljesen megújult, 
illetve bıvült Alsójózsán a Kerekerdı óvoda. Elkészült a katolikus óvoda, és az 
egyház tervei között szerepel egy 16 tantermes, tornatermes iskola felépítése 
is. Józsa az egyik legfiatalosabb városrésze Debrecennek, hiszen a 0-3 év kö-
zötti gyermekek száma több mint 500, ezért nagyon fontos az, hogy a település 
mind a két részében bölcsıdét tud építeni a város. Ez nagy segítség a csalá-
doknak, a szülıknek. Kevesebbet kell majd utazniuk, hiszen a bölcsıdei szol-
gáltatás helyben lesz elérhetı, és a gyermekek nagyon szép körülmények kö-
zött, gondozott természeti környezetben nıhetnek fel. A bölcsıde tervezésétıl 
kezdve fontos szempont volt, hogy otthonos, zöld környezet várja a kicsiket, 
így természetesen megmarad a gyermekek által kedvelt szánkódomb, ahogy 
az iskola építésekor elültetett kis erdı is. Ez utóbbi megújul, több facsemetével 
bıvül, valamint növénnyel befuttatott zöld kerítések kerülnek majd kialakításra. 
Mind ezek mellett új parkolóhelyek kialakítására is sor kerül a bölcsıde mellett 
a Szilegyházi utca felıl, valamint az óvodába és az iskolába érkezık számára 
a Csapszék utcán található önkormányzati területen. 
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