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Sólyom László köztársasági elnök újévi köszöntôje
Bár már nem január elsejét írunk, köztár-
sasági elnökünk újévi beszéde még most
is aktuális. Ezzel a köszöntôvel köszönti a
Józsa újság az olvasóit a 2010-es esz-
tendô nyitó számában.

Köszöntöm Magyarország minden lakosát és
a magyar nemzet minden tagját!
Honfitársaim! Lehetetlen, hogy újévkor ne az
újrakezdésrôl beszéljünk. Hiszen karácsony,
újév, vízkereszt ugyanannak az ünnepkörnek
a tagjai. S ezek az ünnepek a megújulás örö-
mét adják nekünk. Ezek azok a napok, ami-
kor megújul a világ. A Nap pályája ismét gyô-
zedelmesen emelkedni kezd. Immár hosz-
szabbodnak a nappalok. Hiába van tél, a ta-
vasz közeledtének jegyébe fordult már min-
den. A kozmosz nagy változásai azonban nél-
külünk csak körben forognak. Az ember éle-
tének viszont célja van; a mi idônk nem forog
körbe. A megújulást, az újrakezdést mi mind-
nyájan életünk és történelmünk egyenesére
írjuk.
A karácsony üzenete is ez: egyszer csak
megérik az idô a beteljesedésre, egyszer
csak mindenki szívében megszülethet a re-
mény. Magyarország is nagyon megérett már
a megújulásra. S mivel 2010 választási év
lesz – az új esztendô alkalmat kínál a politiká-
ban és a közügyekben is az újrakezdésre.
A változás szükségét mindenki érzi – és sok
politikus is tudja, hogy mit akarnak az embe-
rek. Ezért aztán a megújulás, az új irány, az
új kiegyezés, az újjáépítés és így tovább,
gyakran hallott jelszó lett.
Az ünnep magasából azonban a megújulás-
nak egy ennél teljesebb képe látszik.
A politika része, sôt szükséges alkotórésze
az újrakezdésnek. De csalódni fog, aki az
újat, s az ahhoz képzelt jót csakis kívülrôl, a
politikától várja. A kilencvenes évek elején so-
kan képzelték, hogy a rendszerváltás önma-
gában meghozza a nyugati életszínvonalat –
s keserves kiábrándulás lett a vége. A válasz-
tás nagy esély – ám csupán a kezdet. Hiszen

a lényege a változtatás lehetôsége, ezért is
nyújt reményt. Hogy a remények beteljesed-
nek-e, a folytatáskor válik majd el. De ehhez
mindenkinek hozzá kell járulnia a maga terü-
letén, legyen az munkahely, család, vagy a
közélet.
Honfitársaim! Négy évvel ezelôtti újévi be-
szédemben – 2006 is választási év volt! – azt
mondtam, hogy a felelôs ember ad magára,
alaposan megvizsgálja az ígéretek és ígér-
getôk hitelességét. És persze mérlegeli azt is,
milyen teljesítményt nyújtottak, hová juttatták
az országot azok, akik korábban már kormá-
nyoztak, és akik nem, azoknak van-e fedeze-
tük, képességük a jelszavak valóra váltására.
Azt hiszem, mára sok tapasztalattal lettünk
gazdagabbak. Megéreztük, hogy választási
döntésünknek súlya van. Olyan következmé-
nyekkel jár, amelyek bizony nemcsak a négy
éves ciklusra, de annál is tovább érnek. Meg-
tapasztalhattuk saját erônket, a választópol-
gárok erejét. Csak az utóbbi években is min-
den országos szavazás – a népszavazás, az
európai parlamenti választások – jelentôs po-
litikai változásokat indítottak el. Tehát felelôs-
sége teljes tudatában kell döntenie minden
választópolgárnak arról, kinek ad felhatalma-
zást. Az állammal szembeni elvárások és a
feladatok világosak: közbiztonság, a törvé-
nyes rend garantálása; a gazdaság olyan
szabályozása, hogy biztonságosan fejlôdjön
és adjon munkát, a szegénység enyhítése,
az ország tekintélyének helyreállítása a világ-
ban. Vannak azonban olyan feltétlenül szük-
séges változások, amelyeket semmilyen kor-
mány nem tud véghezvinni az emberek, a mi
közremûködésünk nélkül. Ilyen mindenek
elôtt a korrupció visszaszorítása. Korrupció-
ban fuldoklik ma az ország. Ez teszi tönkre a
gazdaságban a tisztességes versenyt, az in-
tézményekben a tisztességes mûködést.
Joggal háborítanak fel mindenkit a százmil-
liós és milliárdos kifizetések – de a minden-
napok kis korrupciója, a visszacsorgatott
megbízási százalékok, a hatósági engedé-
lyért adott és kapott pénzek is méregként hat-
nak. S a korrupcióhoz legalább ketten kelle-
nek. Megszüntetéséhez az állam legszigo-
rúbb fellépése mellett az kell, hogy a korrupt-
ság szégyenét az emberek többsége le akar-
ja vetni. S tudom, hogy mindenki megköny-
nyebbülne. Hiszen az emberek többsége tisz-
tességesen szeretne élni. Az kell, hogy tisz-
tesség és siker ne válhasson el egymástól.

Honfitársaim! Karácsonykor a gyermek szüle-
tése tölt el bennünket reménnyel. De a mi
gyermekeinknek is meg kell születniük. Köve-
telhetünk az államtól családbarát politikát, ám
ehhez legelôször is családok kellenek, össze-
tartó, gyermekeket nevelô, szeretô légkörû
családok. Továbbá a családok és az iskolák
együttmûködése. Az iskolaügy, amely nem-
zetünk jövôjének kulcsa, csakis akkor tud
megújulni, ha az iskolák és tanárok támoga-
tása nemzeti üggyé válik. Ha mind azon
vagyunk, hogy az iskola olyan közösségként
mûködjön, amely biztos értékekre, tisztes-
ségre nevel, s minden gyereket a maga leg-
jobb képességei szerint, önbizalmat adva
készít fel egy megelégedett és értelmes élet-
re.
A gyermekekben nemzetünk jövôjét látjuk. A
magyar nemzetért a magyar állam is felelôs,
de leginkább a nemzet tagjai. Hiszen a nem-
zet lényege a közös vágy, közös elhatározás
és akarat arra, hogy együtt kívánjuk folytatni
gazdag örökségünket. Ez az örökség – a
magyar nyelv, a magyar kultúra, történelmünk
és magyarságtudatunk – közös kincse min-
den magyarnak határoktól és állampolgár-
ságtól függetlenül. S a szükséges megújulás
alapja itt nem más, mint közösségünk átérzé-
se, a magyar nemzet egészének szeretete.
Ilyenkor, újévkor, sokan beszélnek békérôl,
szolidaritásról. Erre nagy szükség van, s nem
véletlen, hogy vallási és világi vezetôk kifeje-
zik és megerôsítik a bennünk élô békevágyat.
Ha azonban egészen konkrétan a magyar
társadalom megbékélésére is gondolok, az
nem választható el az újrakezdéstôl. Az új
helyzetben új hangvételû kormányzásra, s új
típusú ellenzékiségre van szükség. Magyar-
ország békességét csak új alapokon lehet el-
érni és megteremteni. Erre várunk.
Tisztelt Honfitársaim! Az év megújulásának
napján reményteli szívvel kívánok mindenki-
nek az országban, és minden magyarnak bol-
dog új esztendôt. Isten, áldd meg a magyart!

Megasun szolárium
Csôcsere volt a fekvô gépben, 

Pink bôrkímélô csövek!
Cím: Szentgyörgyfalvi u. 4/A (a Rózsás Csárdával szemben)

Telefon: (30) 522-0621
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A nagyobb biztonságért Józsán
Új polgárôröket avattak

A Településfejlesztô Egyesület Polgárôr
Csoportja tagjai létszámának növelését tûzte
ki célul az elmúlt esztendôben. Ennek
érdekében pl.: a szüreti napon toborzó stan-
dot is kialakítottak. Az új polgárôrök sikeres
vizsga letétele után a Polgárôrség elmúlt év
végi befogadó közgyûlésén Balázs Ákostól
vehették át az oklevelet. 

Az új tagok névsora: Gyöngyösi Endréné,
Bodolai József, Nagy István Zoltán, Földi
Csaba, Szentesi László, Farkas Jenô, Gyôri
Sándor, Gyôriné Biró Erika, Köves Attila,
Radácsi Petra, Radácsi Lajos, Radácsiné
Lódri Judit, Huszánk József, Varga Imre,
Bányász Attila, Buglyóné Király Eleonóra,
Szabó Jenô, Monostoriné Puzsár Erika, de
az új tagok között van Somogyi Béla is és
Balázs Ákos, aki megújította tagságát.

Több rendôr Józsán

Eredményes volt a Településfejlesztô Egye-
sület és két képviselônk, Balázs Ákos és So-
mogyi Béla által végzett közös munka, mely-
nek része volt aláírások gyûjtése is annak ér-
dekében, hogy a rendôrség erôsítse meg a
józsai rendôrségi jelenlétet. Az elôzô év vé-
gén a Településfejlesztô Egyesület Polgárôr
csoportja által megtartott megbeszélésen
Mosolygó Csaba a kertségi rendôrôrs pa-
rancsnoka bejelentette, hogy három fôre nö-
velik a Józsán szolgálatot teljesítô rendôrök
számát, és fokozottan próbálnak majd járôrö-
zést is folytatni a közbiztonság növelése ér-

dekében. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy
a jövôben a közbiztonsággal kapcsolatos fo-
lyamatokat is jobban figyelik majd, valamint
parancsnok úr elismerte az önkormányzat
segítô munkáját is, amellyel a rendôrség és a
polgárôrség munkáját támogatja.

Osváth Tamás
Körzeti megbízott
Telefon: (06-30) 382-6305

Varga Imre
Körzeti megbízott
Telefon: (06-70) 342-2695

Juhos András
Körzeti megbízott
Telefon: (06-70) 779-7793

Eredményes évet zárt a Polgárôrség Jó-
zsán

Decemberben tartotta a Józsai Településfej-
lesztô Egyesület (JTFE) polgárôr tagozata
befogadó közgyûlését, melyen 20 új polgárôrt
avattak fel. Kútszegi Istvánt, a Polgárôrség
vezetôjét arra kértük, értékelje a 2009-es
évet.

Taglétszámunk 2009-ben a toborzások révén
20 fôvel bôvült, így most már 64 fô a létszá-
munk. 2009-ben, 6875 munkaórát teljesítet-
tünk, és 26455 km-t járôröztünk. Ezt a

munkát a város Önkormányzata jelentôsen
támogatta. A polgárôr járôr kocsik most már
fel vannak matricázva, polgárôreink pedig lát-
hatósági mellénnyel és sapkával jelennek
meg. Tavaly körülbelül 70 esetben adtunk jel-
zést a rendôrségnek, és közel 15 esetben
kérték a segítségünket. Ebbôl a legjelentô-
sebb két ügy egy rablás és egy rablási kísér-
let volt. Nem volt hiába a 800 aláírás gyûjtése
a megerôsített rendôri jelenlét érdekében, de
hangsúlyoznám, hiába nô a rendôri és a pol-
gárôri jelenlét, a közbiztonság akkor fog je-
lentôsen javulni, ha a józsai közösség, igazi
közösséggé kovácsolódik. Ez alatt azt értem,
ha látunk valami gyanúsat a környékünkön, a
szomszédunknál, azt jelentjük, azaz figyel-
jünk egymás értékeire. Ha gyanús autót lá-
tunk, jegyezzük fel a rendszámát, jelentsék
nekünk, vagy a józsai rendôröknek.

A Deák Ferenc utca 84. szám alá költözött
irodánkba, ahol a rendôrséggel egy helyen
vagyunk, számos új elképzelést szeretnénk
megvalósítani 2010-ben, ezzel is javítva a
józsai közbiztonságot. Az egyik, hogy a Pol-
gárôrség civil kezdeményezésében szeret-
nénk minél több józsai lakos kerékpárját, nyil-
vántartásba venni, hogy eredményesebb le-
hessen a felderítéskor az azonosítás. Más-

részt szorosan együttmûködünk a józsai kör-
zeti megbízottakkal, és továbbra is szorgal-
mazom, hogy a városrészen napi 6 órában
ügyfélszolgálati iroda mûködhessen, hiszen a
lakosság részérôl errôl komoly igény van.
Ugyanis a kisebb értékû lopások bejelentése
jelenleg csak Debrecenben lehetséges, e ne-
hézség miatt viszont sokan nem is tesznek
bejelentést sérelmeikrôl. Együttmûködési
megállapodást dolgozunk ki a településré-
szünkön mûködô Szent György Security járôr
szolgálatával. 
A képviselôinkkel közösen ezen célok meg-
valósításán fogunk dolgozni idén is, akik szin-
tén a polgárôrség és Józsa közbiztonságá-
nak elkötelezett hívei.
Kútszegi István, Polgárôrség vezetôjének el-
érhetôsége: (06-30) 556-4286

Hívjon bennünket bizalommal vagy a központi számunkat: 107, 112
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Az önkormányzat lakossági hozzájárulás-
sal megvalósuló útépítési programjának
keretében, elkészült az aszfaltozott út az
Ókastély és a Tokaji utcán. A költségek
több mint 90%-át az önkormányzat állta az
ott lakóknak ingatlanonként 45 ezer forin-
tot kellett fizetnie. 

A Tokaji utca folytatásában elkészült új útsza-
kasz rákapcsolódik a lakóparki útra így a fa-
telepi út felôl is elérhetô a fôút Alsójózsáról.
Az önkormányzat szándéka az, hogy a jövô-
ben tovább aszfaltozzák a Tokaji út folytatá-
sát végig a fatelepi útig. A 35-ös fôút és a fa-
telepi út csatlakozásban pedig egy körforga-
lom kiépítése lenne célszerû tudtuk meg Ba-
lázs Ákos és Somogyi Béla képviselôinktôl.

Ugyanakkor azt is elmondták, hogy az emlí-
tett körforgalom kiépítése az állam feladata,
hiszen az említett utaknak ô az közútkeze-
lôje.
A lakossági hozzájárulással megvalósuló út-
építések folytatására ebben az évben is elkü-
lönített 80 millió forintot költségvetésében az
önkormányzat. A Berkenye utca kapcsán azt
tudtuk meg, hogy az önkormányzat saját pén-
zébôl már elkészíttette az út tervét évekkel
ezelôtt, ezzel is kifejezte a szilárd burkolatú út
megépítésének a szándékát. Azonban mivel
keskeny az utca és a csatorna csak a leendô
út alatt volt elhelyezhetô meg kellett várni a
csatornaépítés végét. A csatornázáshoz köz-
vetlenül kapcsolódó, az uniós forrásból tör-
ténô aszfaltozás csak helyreállításra volt for-

dítható földutak aszfaltozására nem. Ezeket
önkormányzati forrásból lehet megvalósítani
a jövôben, így a Berkenye utcát is.

Új aszfaltozott utak Józsán

A Kastély utca csatornázása

Jó helyre került a nyeremény TV

A Kastély utca kimaradt a csatornázási
programból. Somogyi Béla, a kérdéses
utca önkormányzati képviselôje utána járt
a problémának. Varga Lászlótól, a polgár-
mesteri hivatal városfejlesztési fôosztály
vezetôjétôl az alábbi választ kapta.

A „Debrecen és térsége szennyvízelvezetése
és tisztítása” LOT4 „4. sz. szerzôdéses egy-
ség” beruházási projekt 2004. évben készült
engedélyezési tervben nem szerepelt a Kas-
tély utca szennyvízcsatornázása (kivételt ké-
pez ez alól a két évvel ezelôtt Ókastély utcá-
vá átnevezett szakasza). Sajnálatosan több
debreceni utca is ugyanígy maradt ki a ten-
dertervbôl. Ezen mulasztás orvoslására a Hi-

vatal és Önkormányzati képviselôink kezde-
ményezték a jogos lakossági igény miatt, a
tendertervbôl kimaradt utcák csatornázását,
így a Kastély utcát is. A Fejlesztési Igazgató-
ság írásbeli nyilatkozatában közölte, hogy a
kimaradt utcák utólagos bevétele a prog-
ramba elszámolhatósági szempontok miatt
nem lehetséges. Ezért az Önkormányzat úgy
döntött, hogy saját beruházásában és az
Üzemeltetô Debreceni Vízmû Zrt. bevonásá-
val kívánja megvalósítani a szennyvízhálózat
kiépítését ebben az évben.

A fôosztályvezetô úr elmondta továbbá, hogy
a tervek készítése már folyamatban van, tél
végére az engedélyeztetési eljárás is befeje-

zôdik. A kivitelezést az önkormányzat 2010-re
tervezi megvalósítani. A pontos ütemtervrôl
az érintetteket közvetlenül értesíteni fogják.

December 12-én, az Advent váró családi
délutánon sorsoltuk ki a „Nyerjen LCD TV-t
karácsonyra” játékunk nyertesét a Közös-
ségi Ház Színháztermében. A Toshiba LCD
tévét a JÓZSA újság/JOZSANET.HU és JÓ-
ZSAGUMI közösen ajánlotta fel.

Közel 200 helyes
megfejtés érkezett a
nyereménydobozba,
melybôl a nézôtérrôl
kiválasztott, 6 éves
Tóth Panna Kamilla
húzta ki a nyertes
szelvényt. A szeren-
csés nyertes Kiss
Ákos, Október 6. ut-
cai lakos lett. Jó hely-
re került a TV, hiszen
egy háromgyermekes
józsai család kará-

csonyát sikerült boldogabbá tenni, és az új
„lapos” TV egy öregecske, hagyományos
képcsöves tv helyére, vagy mellé kerül majd.
Ozsváth Gábor, a Józsagumi ügyvezetôje és
Molnár Tamás fôszerkesztô közösen adta át
tévé-t. Amikor a sorsolás után a tévé-t ki-
szállítottuk a szerencsés nyertesnek és meg-

láttuk az autót az udvaron, kiderült, pont
aznap voltak téli gumit szereltetni a Józsagu-
minál. Úgy tûnik, a „sors keze” volt a dolog-
ban, hiszen azé lett tévé, aki pont a sorsolás
napján volt a Józsaguminál. Úgy látszik, az
ott vásárolt szolgáltatás, többszörösen meg-
térült…

Józsa Autócentrum Kft.
Szentgyörgyfalvi út 11. (Temetô mellett)

Nyitva tartás: h–p: 8–18 • sz: 8–13
Telefon: (52) 523-967

Mobil: (06-30) 33-777-33
www.jozsagumi.hu
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Utcanyitás magánérdekbôl
A Templom és az Óiskola utcák közötti új
utca megnyitásának jelenlegi állapotáról
beszélgettünk Litauszki Tibornéval, az ut-
canyitó közösség által létrehozott polgár-
jogi társaság egyik vezetôjével és Árváné
Berecz Erikával a közösség egyik legaktí-
vabb tagjával.

Lapunk a fôépítészi irodától azt is megtudta,
hogy a város szabályozási terve ennek és a
Monostorerdô-Zsindely utcák közötti megnyi-
tását teszi lehetôvé. Következô lapszámunk-
ban az utóbbi utca megnyitásának helyzeté-
rôl tervezünk írni.

Józsa: Elôször tisztázni szeretnénk egy dol-
got, hiszen sok kérdés jut el hozzánk ez ügy-
ben. Itt tulajdonképpen magán vagy közérde-
kû utcanyitásról van e szó.
L. T.: Az utcanyitás eredménye képpen a te-
lektulajdonosoknak lesz egy új ingatlanuk,
amivel aztán szabadon rendelkezhetnek. El-
adhatják, építkezhetnek rá vagy gyermekeik-
nek unokáiknak ajándékozhatják. Így magán-
érdekû utcanyitásról beszélhetünk, de ez
nem jelenti azt, hogy ne számítanánk az ön-
kormányzat segítségére, hiszen egy sor
olyan dolog van, amihez szükségünk van az
önkormányzatra. 
Józsa: Hogyan kezdtek hozzá az utcanyitás
szervezéséhez?

Á. B. E.: Ez egy jó kérdés, hiszen több alka-
lommal is hozzákezdtek már a lakók a szer-
vezéshez, de azt gondolom ez a mostani
szervezés sikeres lesz. Mindenben a már
elôttünk megnyitott Kertekalja utca példáját
követjük, néhány dologban tovább is lépve
annál, hiszen mi polgárjogi társulatot is létre
hoztunk azért, hogy gyorsabban tudjunk in-
tézni néhány dolgot. A tapasztalatok átadásá-
ban nagy segítségünkre volt dr.Tóthné Stok-
ker Erzsébet és Balázs Ákos is, akik aktív se-
gítôi az utcánk megnyitásának.
Józsa: Hol tart most a szervezés?
L. T: Néhány hete adtuk le az önkormányzat-
nak az eddig elkészült anyagokat és vettük
fel a kapcsolatot az önkormányzati ügyinté-
zôkkel. A lakók eddigi befizetései, ami több
mint 11 millió forint lehetôséget adnak arra,
hogy az önkormányzat a szükséges elôkészí-
tés után megkezdje a szükséges kisajátítási
eljárást. Azonban még addig sok egyeztetést
kell lefolytatnunk a mûszaki a fôépítészi a jogi
osztállyal, és a földhivatallal, hogy minden
rendben legyen.
Józsa: Mit kellett elvégezni eddig az utcanyi-
tás érdekében?
Á. B. E.: Elôször külön-külön minden egyes
családdal beszélnünk kellett és elmondanunk
az utcanyitás folyamatát. Ez az utcanyitás kö-
zel 60 családot érint de a tulajdonosok száma
jóval több. Ezt követôen kezdôdött el a pol-

gárjogi társaság szervezése és a költségek
kalkulálása. Eközben el kellett készíteni a vál-
tozási vázrajzot, ami az új utcát elôször pa-
píron hozza létre. Mindezen feladatok mellett
folyamatosan próbáltunk elérni néhány ingat-
lan tulajdonost, akik nem igazán álltak szóba
velünk valamint a lakossági befizetéseket is
össze kellett gyûjteni az ügyvédi letéti szám-
lára. Ez utóbbi elég sok idôt vett igénybe.
Józsa: Hogyan végzik el ezt a nem kevés
munkát?
Á. B. E: Ez valóban óriási munka. Ha próbál-
ta már valaki összeegyeztetni ennyi ember-
nek az érdekeit, akkor az tudja, hogy ez mit
jelent. Egy csapatként dolgozunk, amelynek
része kettônkön kívül még ifj. Horváth Lajos,
dr. Tóthné Stokker Erzsébet és Balázs Ákos
önkormányzati képviselônk és Ács Ferenc
ügyvéd úr. Egymással folyamatos kapcsolat-
ban vagyunk hol telefonon, hol személyesen
egyeztetünk heti rendszerességgel. Ezt a
munkát mindannyian társadalmi munkában
végezzük. Kapunk az emberektôl hideget és
meleget, de igazán a rosszindulatú megjegy-
zések esnek rosszul, hiszen éppen azok te-
szik ezeket, akik helyett ingyen végezzük el a
munkát. 
Józsa: Köszönöm a beszélgetést és a jövô-
ben is segítünk tájékoztatni az önök munkájá-
ról a józsaiakat.

A Közösségi Ház februári programjai
Február 6-án 10–13 óráig
„Februárban farsang felé elkergetjük a
telet…” – farsangi kézmûves játszóház
családoknak, gyerekeknek.
Farsangi népszokások felelevenítése, farsangi
álarc és maszk készítése.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
Belépô: 300 Ft/fô

Február 9-én 16 órától
XI. Józsai borverseny
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színház-
terme, klubterme
Szervezôk: DMK Józsai Közösségi Háza, a
Józsai Kertbarát Kör és az Alsójózsai Nyugdí-
jas Egyesület
Résztvevôk: józsai bortermelôk, érdeklôdôk

Február 10-március 7-ig
Pintye Anna  festômûvész  és  Gárdonyi
Sándor grafikusmûvész kiállítása
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
Megnyitó idôpontja: 2010. február 10-én 17
órától
A kiállítást megnyitja: Somogyi Béla, DMJV
Önkormányzat Kulturális Bizottsága Elnöke
Közremûködnek: Magyari Ágnes, Lajter Bet-
tina, Páll Krisztián, Fehérvári Szilvia

Február 17-én 15 órától
IV. Józsai farsangi felvonulás
Helyszín: a Józsapark, Szentgyörgyfalvi utca
A rendezvény résztvevôi: óvodás, iskolás
csoportok, felnôtt közösségek, civil szerveze-
tek tagjai. Szervezôk Józsai Közösségi Ház,
Józsai Segítô Szolgálat
Tervezett létszám: 120–150 fô
Útvonal, programterv:
Gyülekezô a JózsaParkban 15 óra elôtt, min-
den csoport beöltözve farsangi jelmezbe, zaj-
keltô eszközökkel együtt. Innen indul a felvo-
nulás a Gönczy Pál utcáig a másik oldalon
vissza a JózsaParkba. 
A csoportok a Közösségi Ház elôtt elôadják
rövid farsangi mûsorukat, jeleneteket, tréfás
verseket, dalokat.
A program jelmezversennyel színesedik. A
legszebb, a legcsúnyább és a legötletesebb
jelmezeket díjazzuk.

Február 20-án 18 órától
Józsai farsangi mulatság (batyus formában)
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színház-
terme
Szervezôk: DMK Józsai Közösségi Háza és
az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Közremûködnek: 

A zenét a Z + Z BAND (Zámbó Elemér és
Zvolenszki József) szolgáltatja
Görög Arthur Zoltán, elôadómûvész és a
KENGURU TSE táncosai
Belépô: 1500 Ft/fô, elôvételben is megvásá-
rolható a Józsai Közösségi Házban
Nem marad el a jelmezverseny sem!

Február 26-án 9 órától
III. Józsai Pálinka- és pogácsaverseny
Szervezôk: DMK Józsai Közösségi Háza, Jó-
zsai Kertbarát Kör, Alsójózsai Nyugdíjas
Egyesület
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházter-
me, elôadóterme, klubterme

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,

Szentgyörgyfalvi utca 9. 
Telefon: 

(52) 386- 137
E-mail:

jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
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Örömmel üdvözöljük önt abból az alka-
lomból, hogy gyermeke elérte a kisiskolás
kor határát. Az iskolaválasztás nehéz dön-
tésében szeretnénk segítséget nyújtani
Önnek azzal, hogy szíves figyelmébe
ajánljuk az idén 150 éves gyermekbarát in-
tézményünket. Kérem, tekintse át ismerte-
tônket, és érdeklôdjön oktatási-nevelési
rendszerünkrôl, rendkívül gazdag tanórán
kívüli foglalkozási lehetôségeinkrôl, ered-
ményeinkrôl személyesen vagy iskolánk
honlapján.

Agárdiné Burger Angéla
igazgató

Intézményünk családias hangulatú kisiskola.
Arra törekszünk, hogy tanulóink és tanáraink
otthon érezzék magukat nálunk. Kiemelten
foglalkozunk a gyerekek anyanyelvi, matema-
tikai és idegen nyelvû kommunikációs kész-
ségeinek fejlesztésével, mûvészeti nevelésé-
vel. Nevelési folyamatunkat áthatja a környe-
zettudatosság, az egészséges életmód elô-
térbe helyezése. 2005-tôl viseljük az Ökois-
kola kitüntetô címet. 2007-tôl a „Rózsavölgyi
Gyermekkert” elnevezésû Regionális Ökoló-
giai Oktatóközpontunkban egyedülálló lehe-
tôséget teremtünk valamennyi debreceni diák
környezeti nevelésére.
2009-ben megalapítottuk a Gönczy Tehet-
ségpontot, regisztrált tagjai vagyunk a Nem-
zeti Tehetségsegítô Tanács Tehetségpont há-
lózatának, mely új távlatokat nyitott az intéz-
mény fejlesztésében, a tehetséggondozás-
ban. 2009. szeptemberétôl a Kodály Zoltán
Zenemûvészeti Szakközépiskola, és AMI

kihelyezett tagozata mûködik iskolánkban. 
Az alkalmazott módszer jellemzôi:
Az elsô évfolyam magyar tanításában han-
goztató, elemzô, összetevô, szótagoló olva-
sástanítás. Minden tantárgyból elôtérbe he-
lyezzük a kompetencia alapú oktatásszerve-
zést. 

Idegen nyelv 
Az 1. évfolyamtól angol vagy német nyelvet
tanulhatnak a kisdiákjaink. Az 5. évfolyamtól
tehetséggondozó foglalkozásokon mindkét
nyelv magasabb óraszámban is elsajátítható.
7. osztálytól térítésmentesen második idegen
nyelvet is tanulhatnak az érdeklôdô tanulók.
Tanórán kívüli lehetôség: 
a.) ingyenes: tehetséggondozás, felzárkóz-
tatás angol-német nyelv, magyar, matematika
tantárgyakból, részvétel a városi tehetség-
gondozó program foglalkozásain. Szakkörök:
Kézmûves (fazekas, batik, gyöngy, szövô)
drámajáték, informatika, természetkutató és
természetvédô.
Iskolai sportkörök: atlétika, labdarúgás, tö-
megsport, labdajáték, konditorna (aerobik).
Egyéb lehetôségek: néptánc.
b.) térítéses: modern tánc (Ritmus Mozgás-
mûvészeti Stúdió), honismereti és természet-

járó, társastánc, aerobik (Tótágas Aerobik
SE), 4H körök (lovaglás, kertészet, gazdál-
kodás).
Az 1–4. évfolyamon a népi kismesterségek
alapfogásaival ismerkednek a tanulók, rend-
szeresen lovagolnak az Ökológiai Oktatóköz-
pontban. 
A 3–4. évfolyamon a néptánc alapelemeit sa-
játíthatják el.
A 7. osztályban a diákok a gazdálkodási alap-
ismeretek tantárgy keretében ismerkednek a
háztartásgazdálkodással, piaci- és vállalko-
zási tevékenységekkel.
7–8. évfolyamon a technika-életvitel órákon
érdeklôdés szerinti csoportokat alakítunk ki
kertészetbôl, famûvességbôl, textiltechnikák-
ból, korongozásból. 
A leendô elsôsök egy egész évet átölelô is-
merkedés és közös programok után, a tanév-
kezdést közvetlenül megelôzôen 3 napon ke-
resztül játékos foglalkozásokon vehetnek
részt, megismerkednek az iskolai élettel, az
új szokásokkal.
Az 1–4. évfolyam iskolaotthonos formában
tanul, 5–6. évfolyamon napköziotthon, 7–8.
évfolyamon tanulószoba áll a tanulók rendel-
kezésére. Szülôi kérésre reggeli és délutáni
ügyeletet biztosítunk 7.00-tôl 17.00 óráig.
Részletes információkkal szívesen állunk az
érdeklôdô szülôk rendelkezésére:
Ignáth Ildikó intézményegység-vezetô,
Telefon: (52) 786-310
Fodorné Magyar Ágnes igazgatóhelyettes
Honlapunk:
http://www.gonczy-debr.sulinet.hu/
E-mail címünk: gonczy@chello.hu

Iskolába hívogató

Református programok februárban Télûzô maskarádé
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Idén is várja az elsôsöket a Lórántffy Zsuzsanna Ált. Iskola
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
igazgatójaként szeretettel köszöntöm a
Józsa újság kedves olvasóit.

Az alábbiakban néhány információval szeret-
nénk segítséget nyújtani az iskolaválasztás-
hoz azon kedves olvasóknak, akiknek gyer-
mekük 2010. szeptemberében kezdik meg ál-
talános iskolai tanulmányaikat. Iskolánk Deb-
recen alsójózsai városrészén mûködik, kie-
melkedô természeti adottságok között. Tá-
gas, parkosított udvaraink esztétikus, irigylésre
méltó környezetet biztosítanak oktató-nevelô
munkánkhoz. A fajátszótér, biotop-tó, sport-
pálya, jól felszerelt informatika terem, nyelvi
labor, a tanulók igényeinek megfelelô könyv-
tár, számos lehetôséget kínálnak a diákok
egészséges szellemi és fizikai fejlôdéséhez.
Nagy figyelmet fordítunk az anyanyelvi neve-
lésre, a matematika és idegen nyelv, valamint
az informatika tantárgy tanítására.  Az anya-
nyelvi oktatás a hagyományos szótagoló
módszerre épül. Az angol vagy német nyelv
tanulását elsô osztálytól választhatják a gye-
rekek. Informatikát 3. osztálytól tanulhatnak.
Célunk a kompetencia alapú oktatás elvének
megvalósítása, a gyengébb képességû gye-
rekek felzárkóztatása, a tehetséggondozás.
Mindezeken kívül kiemelt területe pedagógiai

programunknak és tevékenységünknek a
környezeti, valamint az egészséges életmód-
ra nevelés. Diákjaink fejlôdését fôállású pszi-
chológus, fejlesztôpedagógus, ifjúságvédelmi
felelôs segíti. Szabadidôs tevékenységek kö-
rében lehetôség van különbözô szakkörök,
szabadidôs foglalkozások látogatására.

Térítés nélküliek: számítástechnika, tartás-
javító gerinctorna, énekkar, képzmûvészeti
szakkör, tömegsport foglalkozások, röplabda.
Térítéses szakköreink: karate, szivacskézi-
labda, korcsolya.
Iskolánkban fél évtizede alapfokú mûvészet-
oktatás zajlik néptánc kategóriában, mely
igen népszerû. Év végén tanulóink közel egy-
negyede kap bizonyítványt, hogy sikeresen
teljesítette a követelményeket néptánc tan-

szakon. A Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Szakközépiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kihelyezett szolfézsoktatást tart in-
tézményünkben, mely a hangszeres képzést
elôzi meg. Diákjaink erdei iskolában, nyári tá-
borozások alkalmával, valamint külföldi tanul-
mányi kirándulások során (testvériskolai kap-
csolat a torockói általános iskolával Erdély-
ben) ismerkedhetnek hazánk, valamint Er-
dély (Partium) történelmi, természetföldrajzi
adottságaival. Mindezekkel bôvítve ismeretei-
ket, erôsítve identitásérzéküket, magyarság-
tudatukat.
Oktató-nevelô munkánk több évtizedes ered-
ményességét tanúsítják tanítványaink városi
– megyei – országos versenyeken elért ered-
ményei és továbbtanulási mutatóink.
Bôvebb információkkal állunk kedves olva-
sóink és az érdeklôdôk rendelkezésére hon-
lapunkon, www.lorantffy.suli.hu és személye-
sen a Józsakert utca 9. sz. alatt, vagy telefo-
non munkaidôben  az (52) 386-240-es szá-
mon.
Minden kedves leendô elsô osztályos gyerek
szüleinek eredményes iskolaválasztást kívá-
nunk!

Danku Attila
igazgató

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep u. 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 és 

üdülési csekk elfogadása.

Hansa Wellness és 
Jóga Stúdió

Kriston Intim Torna

Tanfolyam nôknek

2010. február 13–14.

További információk, jelentkezés:

Vályi Edit: (06-30) 477-5404
www.jogastudiodebrecen.blogspot.com

www.kismamajoga-debrecen.blogspot.com
Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca 60/C

G y ó g y t o r n a  é s
f i z i k o t e r á p i á s

m a g á n r e n d e l é s
Bedô Borbála

Klinikai gyógytornász

Rendelô:
Józsapark, Szentgörgyfalvi út 9.

Rendelés elôzetes egyeztetés
alapján:

70/459-06-16

Kardiológiai
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Rendelés: Hétfô: 17–19 óra
Józsapark, 

Szentgyörgyfalvi út 9.
Elôjegyzés:

(20) 661-60-64
Email: bedobt@index.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Idared alma:            99 Ft/kg
Burgonya:                  69 Ft/kg
Petrezselyem gyökér:     599 Ft/kg
Vöröshagyma:                69 Ft/kg
Tojás M-es:                  26,6 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén
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Kovács Zsoltot sokan ismerhetik a józsaiak
közül legalábbis látásból, hiszen regge-
lente napsütésben, hóban, fagyban, Józsa
és Debrecen között futja le mintegy 30 km-es
edzôkörét. Még csak 23 éves a józsai
fiatalember, de máris olyan eredményeket
tudhat maga mögött, mellyel nem sokan
büszkélkedhetnek. Hosszútávfutóként az
utánpótlás világranglista harmadik helyén
áll. De persze ezért nagyon is meg kellett
küzdeni. Lássuk hogyan is, a kezdetektôl.

Józsa: Mióta sportolsz? 
Kovács Zsolt: Igazából gyerekkorom óta,
hiszen a Tócó-futásoknak is állandó résztve-
vôje voltam anno, de versenyszerûen hét éve
futok. 17 évesen, mikor az Ady Endre Gimná-
ziumba jártam, elvittek minket egy futó ver-
senyre. Donka László volt a kísérô tanárunk
és miután látott futni, bemutatott a mai ed-
zômnek, Német Károlynak, aki az akkori
Sportiskola közép-, és hosszútávfutó szaked-
zôje volt. Így kezdôdött a dolog. Egy nagyon
jó csapatba kerültem, heti 3–5 edzéssel
kezdtem ekkor. Ez a szám mára már 12-re
nôtt, ami heti 300–400 km futást jelent.
Józsa: Már akkor hosszútávfutással kezdtél? 
Kovács Zsolt: Nem, eleinte középtávokat
futottam. Ez 800 m és 5000 m közötti távokat
jelent. 2007-ben 3000 m akadályfutáson
egyetemi bajnok lettem.  Hosszútávfutással
bô egy éve foglalkozom. 
Józsa: Miért váltottál? Hogy lett a középtáv-
ból hosszútáv? 
Kovács Zsolt: Középtávon, országos szinten
az elithez tartoztam, de az eredményeim,
nemzetközi szinten nem számítottak túlságo-
san kimagaslónak. Tavaly a középtávon jól
kezdtem, a Fedett pályás Országos Bajnok-
ság 7. helyen végeztem, majd tavasszal az
Egyetemi Országos Bajnokságon a 2. helyet
szereztem meg. Nyáron viszont az utánpótlás
és a felnôtt bajnokság már nem sikerült olyan
jól. Szerettem volna az évet pozitívan zárni,
ezért döntöttem úgy, hogy elindulok, a Mara-

toni Országos Bajnokságon. Ezt sajnos 28
km után fel kellett adnom, mert rosszul let-
tem. Ezután a tavalyi év utolsó próbatétele-
ként elindultam az 50 km-es Országos Baj-
nokságon. Ez a verseny nagyon jól sikerült,
bár csak a táv teljesítése volt a célom, a 3.
helyen végeztem. Ezzel az idôeredményem-
mel az utánpótlás világranglista 3. helyére
kerültem, legjobb európaiként. Ez hatalmas
erôt és motivációt adott és itt döntöttem el,
hogy innentôl a hosszútávon a helyem. 
Józsa: A tavalyi év szép befejezése után, ho-
gyan folytatódott az idei év? 
Kovács Zsolt: A 2009-es év nagy célja az volt,
hogy elindulhassak a Belgiumban megrende-
zésre került Világ- és Európa Bajnokság 100
km-es távján. 2009. április elején Kisbéren
rendezték meg a 100 km-es Országos Baj-
nokságot. Sajnos ennek a versenynek szo-
morú vége lett, mert 68 km teljesítése után
megcsípett egy darázs, így ekkor a versenyt
feladni kényszerültem az elsô helyrôl. Ám
ezután jött egy kis kárpótlás. A Békés-
csaba–Arad Szupermaraton 94 km-es 2. sza-
kaszát megnyertem, legfiatalabbként. Majd
ezt követôen májusban, a Tiszató-kör 70 km-es
verseny 1. helyét is megszereztem. A siker-
széria Bécsben is folytatódott. Június elején a
Nemzetközi 100 km-es versenyen, több
osztrák, szlovén és olasz válogatott csúcstar-
tót is magam mögé utasítva, megint az 1.
helyen végeztem. Ezután a nyár, edzéssel

telt. Októberben indultam el Bécs–Pozsony-
–Budapest Szupermaratonon, mely versenyt
sajnos a 2. napon feladni kényszerültem. Saj-
nos olyan izomgörcseim voltak, amelyeket
nem tudtunk ott és akkor a rendelkezésre álló
eszközökkel orvosolni. 
Józsa: Úgy tûnik, sok olyan dolog törhet de-
rékba egy sikeresnek induló versenyt, melyek
rajtad kívül álló dolgok és nem a felké-
szültség hiányából adódnak. Hogy lehet eze-
ket a kudarcokat feldolgozni?
Kovács Zsolt: Természetesen nem egyszerû,
mikor az ember rengeteg edzést követôen,
minden energiáját maximálisan kihasználva,
feladni kényszerül egy versenyt. Én viszont
mindig újabb célt tûzök ki magam elé, így
nincs is idôm az elôzô kudarcon gondolkodni.
Minden energiámat leköti az új célra való fel-
készülés. 
Józsa: Mi volt idén az utolsó cél? 
Kovács Zsolt: Az 50 km-es Országos Bajnok-
ság, ahol a 2. helyen végeztem, november 8-án.
Így 2009-ben, 50 km-en és 100 km-en is a
világranglista 3. helyén állok. 
Józsa: Akkor azért minden jó, ha a vége jó…
Mik a jövôre nézô terveid?
Kovács Zsolt: Mindenképpen be szeretném
fejezni a tanulmányaimat az egyetemen. A
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi
karának, Germanisztika szakára járok, hiszen
a futás mellett, a másik nagy szenvedélyem a
német nyelv. A sportban pedig a jövômet min-
denképpen a hosszútávfutásban képzelem
el. 
Józsa: Mi ehhez nagyon sok sikert kívánunk,
és biztosan hallani fogunk még rólad!  

Hosszútávfutónk - Kovács Zsolt

Általános iskolások 
korrepetálását vállalom 

angol nyelvbôl.
Telefon: (06-20) 9424-157
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Az ügyvéd válaszol

JÓZSA 9

Az elôzô cikkek a házastársi és élettársi
kapcsolatról szóltak, most a párkapcsolat-
ban született gyermek szemszögébôl vizs-
gáljuk ezeket a kapcsolatokat.

Január 1-jétôl két törvényi vélelem van:
1. a házassági kapcsolat alatt született gyer-
mek apja a törvényi vélelem szerint a férj.
2. közjegyzô által vezetett Élettársi Nyilatko-
zatok Nyilvántartásán alapuló apasági véle-
lem alapján: az anyának a vélelmezett fogan-
tatás ideje alatt a regisztrált élettársa az apa.

Élettársi kapcsolatot különnemûek a Magyar
Országos Közjegyzôi Kamara (MOKK) nyil-
vántartásában regisztráltathatják. A regisztrá-
ciót bármelyik élettárs a másik fél nélkül töröl-
tetheti.
Az élettársi kapcsolatból született gyermek
esetén a fenti vélelem vonatkozásában az
anyakönyvi hivatal megkeresi a Magyar Or-
szágos Közjegyzôi Kamarát a nyilvántartásá-
ban lévô adat közlése céljából. Amennyiben
az anya a szüléskor nem áll házassági kap-
csolatban, sem a fogantatás idôpontjában
nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatban
nem élt, a gyermek apjaként a teljes hatályú
apai elismerô nyilatkozatot tett férfit kell tekin-
teni. 

A gyermek anyakönyvezése szükséges
ahhoz, hogy az okmányai: személyi igazolvá-
nya, lakcímkártya, taj kártya, útlevele kiállí-
tásra kerüljenek, továbbá a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája és taj
száma nélkül a családi támogatások nem igé-
nyelhetôk.

Miért jó a gyermek szempontjából, ha házas-
ságban születik? 
1. Elsô perctôl kezdve az anya házastársát
tekinti a jog a gyermek apjának.
2. Válás esetén a gyermekkel kapcsolatos
legfontosabb kérdések: elhelyezése, tartása,
kapcsolattartása a tôle különélô szülôvel sza-
bályozásra kerül.
3. A társadalom többsége még mindig a csa-
ládban születô gyermeket fogadja el.

Ezzel szemben az élettársi kapcsolat köny-
nyebben felbontható és a gyermekkel kap-
csolatos kérdések sem rendezôdnek kötele-
zôen, azaz a gyermek jog és létbiztonsága
sem egyértelmû. Ilyen esetben a gyerektartás
érdekében pert kell indítani, azaz a bírósági
eljárás így sem kerülhetô el.
Tény, hogy egy kapcsolat minôségét és
tartalmát nem az határozza meg, hogy a felek
házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élnek,

de a párkapcsolat társadalmilag elismert for-
mája a házasság, melynek értelme, hogy a
társadalmi formákat betartva az anyakönyv-
vezetô elôtt is felvállalják a felek kapcsolatu-
kat.

Az ügyvéd válaszol (7.)

Dr. Patakvölgyi 
Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411

Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján

2–7 év közötti gyermekek
foglalkoztatását, 

felügyeletét szakképzett
óvónô vállalja. 

Telefon: (06-20) 942-4157

Route35
Minden pénteken 20 órától 

DISCO-s bulit tartunk!

– ingyen csocsó
– zenegép
– nyerôgép

– flipper

Motel 3500 Ft/fô/éj
Megrendelésre és rendezvények 

szervezése esetén étkeztetést is vállalunk.

Péntekenként: DJs: WARM UP BROTHERS

AKA.

GROOWER VS. ALEKSZANDER

NYITVA TARTÁS:  
hét fô–szombat :  14–02- ig

A panz ió :  0–24- ig .  
WEB:  www.route35.hu

Tele fon:  (52)  441-723 •  (06-70)  368-2131
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Hirdetés

10 JÓZSA

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 
Debrecen-Józsai Kirendeltsége

4225 Debrecen-Józsa, Józsapark
Telefon: (52) 386-230

Kedvezôbb számlavezetést

kínálunk Önnek!

Dr.  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

E l é r h e t ô s é g :  
a  06-30/9-555-066 te le fonon 

00:00–24:00- ig

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kandúr: 7000 Ft • Nôstény: 11 000 Ft

Macskák 
ivartalanítása, 
2010 március 31-ig.

KKeeddvveenncceekk  EElleeddeell  CCeenntteerree
• Blöki kutyatáp 10 kg 1799 Ft

• Rexo kutyaszalámi 1 kg 199 Ft
• Fagy. csirke mellcsont 39 Ft/kg

csak megrendelésre: (70) 977-7818

Kutyaólak több méretben 
megrendelhetôek.

Cím: Józsa, Felsôjózsai utca 25.
Debrecen, Szabó Lôrinc u. 35.

Enged a tél, itt a tavasz, 
a kertjében nincs más csak gaz?

Szakszerû munka, 
kedvezô ár!

• gyümölcsfák metszése
• kertek karbantartása

Dremák Péter
okl. agrármérnök

Mobil: (06-70) 331-8992

Minôségi kül- és beltéri 
fa nyílászárók – ajtók, ablakok – 

valamint konyha- és beépített 
egyedi bútorok,

belsô lépcsôk gyártása,
felületkezelése és beépítése.

Régi ablakok cseréje 
falbontás nélkül.

Elôzetes felmérés, 
árajánlat készítés ingyenes.

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Modern és antik kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása.

Ingyenes felmérés és szállítás.
� 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

SZÉLL-FA Kft.

Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zs. u. 45–47.
Telefon: (06-30) 945-9799

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
A Generali Biztosító hivatalos partnerirodája 

a Gönczy Pál utca 54. szám alatt
Szolgáltatásaink:

személybiztosítás • lakásbiztosítás • felelôsségbiztosítás
vállalkozói vagyonbiztosítás • utasbiztosítás

gépjármû biztosítás • nemzetközi zöldkártya • jogvédelem

Minden, ami biztosítás - Generali
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-10-ig

Kedd, szerda, csütörtök: 16-18-ig
Telefon: (06-20) 583-7474 . (06-70) 377-7744
E-mail: tibor.pelles@tanacsado.generali.hu
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Egészségünk

JÓZSA 11

EGYETÉRTÉS SZAKÉRTÔI
SZOLGÁLTATÓ KFT.

VVááll llaa ll jjuukk::   
• daruk • vontatók 

• targoncák • rakodógépek
• emelôberendezések 
• emelôszerkezetek

rendeletek, szabványok által elôírt
kiszállásos 

IDÔSZAKOS VIZSGÁLATÁT,
ÜZEMBE HELYEZÉSÉT.

Cím: Józsa, Józsakert utca 37.
Tel./Fax: (52) 496-203

06/20-9454-598 • 06/70-6232-168

a 35-ös úti pavilonban

Megnyitottuk 
italdiszkontunkat 

üzletünkben!

Akciós italáraink:

Minôségi bioborok kaphatóak!

Extra almavásár: 99 Ft/kg
Narancs: 169 Ft/kg

Zsákos burgonya: 64 Ft/kg
Tojás: 29 Ft/db

Borsodi üveges: 179 Ft + üveg
Kôbányai üveges: 119 Ft + üveg
Adambrau üveges: 139 Ft + üveg
Queen Kóla 2,5 l: 199 Ft
(narancs és kóla ízben)

Bejelentkezés:
(06-30) 206-0822

Szegô Erika

Masni kutya- és kisállat 
kozmetikai szalon

Debrecen, Vezér utca 8.

Szeretettel várom igényesen kialakí-
tott szalonomban a szépülni vágyó 

fajtiszta és keverék kutyusokat 
és cicákat, nyuszikat, 

ahol teljes körû 
kozmetikai szolgáltatást nyújtok.
Fésülés, bontás, fürdetés, nyírás, 

trimmelés, fül- és szemápolás,
karomvágás, bûzmirigy kezelés.

web: www.masnikutyakozmetika.hu

Felajánljuk megvételre:
• Hajdúböszörmény, Kodály Z. u 2. sz. alatti
(35-ös fôút mellett) telephelyünket (bolt,
iroda, raktár, aknás mûhely, öltözô, mosdó
helyiségek). Bekerített összterület: 600 m2

• Mûszaki-gépalkatrész áruházunk kész-
letét: csapágyak, hidraulikatömlôk, mun-
kahengerek, olajelosztók, görgôs és eme-
lôláncok, elektromos és dízel targoncaal-
katrészek, tömítéskészletek, tengelyek, fo-
gaskerekek és egyéb gépelemek nagyon
olcsón a készlet erejéig.

A február egy igazi téli hónap. Hó, fagy, hi-
deg és a velejáró kellemetlenségek, meg-
hûlés, torokfájás, köhögés, felfázás. Ez
utóbbi tünetei, kellemetlen hatásai sok
problémát és akár komoly fájdalmakat is
okozhatnak.

A felfázás mellett problémákat okozhatnak a
gyulladásos vagy fertôzéses betegségek,
illetve az életkorral járó változások is nôknél
és férfiaknál egyaránt. Ezek között többnek
egyértelmû jele is van, ekkor célszerû orvos-
hoz fordulni. Hölgyeknél a menopausa, a kü-
lönbözô húgyúti fertôzések kellemetlen, za-
varó hatása a legtöbb esetben könnyen eny-
híthetô vagy akár teljesen meg is szüntethetô.
Férfiaknál negyven év felett érdemes na-
gyobb figyelmet fordítani a prosztatára, cél-
szerû szûrésre menni. A következô gyógy-
növények segíthetnek ezeken a panaszokon:
Aranyvesszôfû: görcsoldó, vizelethajtó, fájda-
lomcsillapító, gyulladáscsökkentô. Cickafark-
kóró: görcsoldó, gyulladáscsökkentô, menst-
ruációs problémákra. Fekete retek: epehajtó,
oldhat vese- és húgyköveket. Vörös áfonya:
húgyúti fertôzésekre, vesekôképzôdés ellen.
Tôzegáfonya: antibiotikus hatású, húgyúti fer-

tôzésekre. Mezei zsurló: vizelethajtó, húgyúti
gyulladásokra, vesehomokra, erôs havi vér-
zésre. Zsázsa: vizelethajtó, húgyúti irritáció-
ra. Zeller: vesemûködés serkentô, vizelethaj-
tó. Tökmag: jóindulatú prosztata megnagyob-
bodáskor, vizeletürítési problémákra. Kisvirá-
gú füzike: jóindulatú prosztata megnagyobbo-
dás panaszaira, gyulladás csökkentô. Gin-
seng: afrodiziákum uraknak, erôsítô hatású.
Ligetszépe: premenstruációs tünetre. Lícium:
(goji) afrodiziákum hölgyeknek, uraknak. Kí-
nai angyalgyökér: hölgyeknek hormonális
egyensúly fenntartására. Gyömbér: gyulla-
dáscsökkentô, fájdalomcsillapító, férfiaknak
40 év felett ajánlott. Jujuba: gyulladás gátló.
Barátcserje: nôi hormonális- premenstruációs-,
és termékenységi problémákra. Februári ak-
ciós ajánlatunkat a húgyúti, menstruációs,
menopauza, prosztata és szexuális problé-
mákra ajánlható készítmények körébôl válo-
gattuk össze. Az alábbiakat egész Február
hónap folyamán 10% kedvezménnyel kínál-
juk: Illó olajok: citromfû, fahéj, jázmin, kamilla,
ylang-ylang, teafa, gyömbér. Filteres teák:
Apotheke és Pavel Vana teakeverékek. 100%
növényi levek: cickafark, fekete retek, mezei
zsurló, zsázsa, zeller. Vörösáfonya szirup.

Prostayol tökmagolaj kapszula. Licium (goji)
gyümölcs. Jujuba gyümölcs. King of Kings
kapszula (férfi, nôi). Nan bao kapszula. Uro-
gin és Uroherb, Tôzegáfonya és Barátcserje
kapszula. Vénusz és Mars csepp. Klimin.
Ginsenges klimix. Szelénes kalciton. Orvosi
zsálya cseppek. Flavolady. Gynophilus kap-
szula. Gyntima kúp. Salus vízhajtó kapszula.
Arany cseppek. Az akciós termékeket keres-
se üzletünkben a havi akciós polcon! Pocsai-
né Tóth Krisztina gyógy masszôrhöz, frissítô
masszázsra (péntekenként 9–18) bejelent-
kezni a bolt telefonszámán lehet. Állapotfel-
mérô talpmasszázs, relaxációs, nyirok, fej,
nyak, hát, váll és menedzser masszázs. Na-
rancsbôr, fogyasztó, méz és csokoládé masz-
százs. Dr. Major Marianna fül-orr-gégész fô-
orvos és homeopata orvos ingyenes életmód
tanácsadására bejelentkezés a bolt telefon-
számán. Ingyenes vérnyomásmérés.
A Józsa Fitness bérlettel rendelkezôknek
5% kedvezményt adunk!

Február a húgyúti problémák, a Nô és a FÉRFI hónapja 
a PÁLM-A-HÁZ Bioboltban

Cím: Szilegyházi utca 2. 
Nyitva tartás: k–p: 7:30–18 • szo: 9–12

Telefon: (52) 445-878
E-mail: palmtm@palmtm.hu

w
w

w
.jozsanet.hu – Józsai hírek, inform

ációk, program
ok, beszám

olók, képek és term
észetesen fórum

 a józsai internetes inform
ációs portálon – w

w
w

.jozsanet.hu



Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180
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Szemünk világa

JÓZSA 13

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen, Barátság utca 6. Debrecen, Barátság utca 6. 
Mobil:Mobil: (70) 246-9384 (70) 246-9384 •• (70) 620-2684(70) 620-2684

Vállalom családi házak, 
középületek víz-, gáz-, fûtésszerelését, 
valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Lakóépületek külsô- belsô felújítása:
– nyílászárók cseréje
– burkolás, festés

AKCIÓ A BOGI-
TURIBAN!

2010. február 1-jétôl 2010. február 28-ig
szezonvégi kiárusítást tartunk!

Akciónk keretében a kilós áruink 

100 Ft/db-os áron, 

télikabátok 50%-os kedvezménnyel,
valamint farmer nadrágok 

500 Ft/db-os áron kaphatóak.
Nyitva: H-P: 10–18 • Sz: 9–13 • V: zárva

Ebédidô: 13–14-ig
Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat

a Sillye Gábor utca 148/A alatti üzletünkben!

Készpénzes vevô
egyszintes, új építésû
(minimum 120 m2-es)

családi házat keres Józsán.
Banki terhelés nem akadály!

Telefon: +36-20/ 9676-303

A színtévesztés egyszerûen „gyógyítható”
A bennünket körülvevô világról öt érzék-
szervünkkel szerzünk információt, ennek
90%-át a szemünkkel. Érthetô, ha akkor
érezzük magunkat biztonságban, ha a leg-
fontosabb érzékszervünk jól mûködik.

Szemünk legfontosabb funkciói a tárgylátás,
a térlátás, és a színlátás. Egy ép színlátású
ember akár 4 millió színárnyalatot képes
megkülönböztetni. Egy színtévesztô csak pár
ezret, esetleg csupán pár százat. A minket
körülvevô világ színes. Nagyon sok informá-
ció színkódolt formában jut el hozzánk. Egy
egyszerû bevásárlás során a színe alapján
döntjük el, hogy érett-e a gyümölcs, friss-e a
hús, tetszik-e a kozmetikum. Családtagjaink
arcának színe alapján ítéljük meg
egészségesek-e, nem sápadtak, vagy láztól
kipirultak. Beszélgetô partnerünk érzelmi
reakcióról szintén arcának árnyalata
árulkodik. Gondoljuk csak el, hány szak-
mában hátrányt szenvednek a színtévesztôk
a fogorvostól, az autófényezôn át, a fodrászig
kb 150–200 szakma mûveléséhez fontos a
helyes színlátás.
A helyes színlátás kialakítása egy tanulási
folyamat, a szemünk ideghártyáján lévô
színérzékelô receptorok megfelelô
mûködésének függvénye. Ha valamelyik

receptor kevésbé érzékeny, akkor kevesebb
színárnyalatot tudunk megkülönböztetni.
Különösen nagy hátrányt jelent a gyerekek
számára, ha színtévesztôk. Az óvodai, iskolai
faladatok jelentôs része épül a helyes szín-
látásra. Ezért a színtévesztés a gyerek tel-
jesítményét és önértékelését is hátrányosan
befolyásolja.
A színtévesztés vizsgálati módszerei több-
nyire a színtévesztés tényének megál-
lapítására irányulnak. Ezek a jól ismert „pöt-
työs, vagy babos” könyvek. Létezik azonban
egy módszer ami ezen túlmenôen a szín-
tévesztés korrigálását célozza meg, a módsz-
errel kiderül a színtévesztés oka, és az is,
hogy van-e lehetôség a korrigálására. A vizs-
gálat, körülbelül 1 órát vesz igénybe és telje-
sen fájdalommentes. A korrigáló lencse
színes, színe a színtévesztés típusától és
mértékétôl függ. Az ilyen szemüveget viselô
ember nem feltétlenül elsô pillanattól poz-
itívumként éli meg a szemüveg hatását,
hiszen a hirtelen nagyon színessé vált világ
zavarólag is hathat kezdetben. Azonban
mivel színlátás egy tanulási folyamat, egyre
természetesebbé válik a használata. Ez az
idô annál rövidebb, minél fiatalabb a viselô. A
szemüveg segíti a szín felismerés és a szín
megkülönböztetés képességének fejlôdését

is. A fejlôdés annál intenzívebb minél
gyakrabban használja a szemüveget. A szín-
tévesztést korrigáló szemüveg dioptriás vál-
tozatban is megrendelhetô. Vizsgálatot az
Okula 2000 Kft józsaparki optikai szakü-
zletében végzünk. Vizsgálatra elôzetes beje-
lentkezést kérünk az (52) 386-143 telefon-
számon, vagy személyesen az üzletben.

Címünk: Józsapark
emelete

Telefon: (52) 386-143
Nyitva tartás:

Hétfôtôl–péntekig: 9–19
Szombaton: 9–15

www.okula-optika.hu

„a tisztánlátás kedvéért”

Árvarázs diszkont
– tapétavásár: 350 Ft/tekercs

– Valentin napi ajándékok
– liszt, cukor vásár a készlet erejéig

– 5 L-es üdítô 250 Ft
Több termék kedvezô áron!

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 • Szo: 8–13

Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)
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Kandalló
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Mint arról már a decemberi újságunkban
beszámoltunk, a hajdúdorogi székhelyû
cég bemutatótermet nyitott a Józsapark-
ban. A bemutatóterem egy részében, most
egy virág-, ajándék bolt is nyílt. Így a vi-
rágbolt teljes nyitva tartási idejében meg-
tekinthetôk a kiállított kandallók és pros-
pektusok is.

A cég fô profilja, a mészkô- és márvány kan-
dallók készítése, majd telepítése. Vizes és
hagyományos kandallók forgalmazásával
egyaránt foglalkoznak, mûhelyükben maguk
faragják a kandalló elemeit. Termékeik telje-
sen kôbôl készülnek, nincs benne YTONG.
Mindemellett a környékünkön csak ennek a
cégnek van saját nagykereskedelmi raktára
tûzterekbôl, így széles választékukban meg-
találhatóak a hagyományos, a folyton égô és
a központi fûtésre köthetô fajták egyaránt. 

A kandalló egyébként napjaink egyik leg-
szebb és leghangulatosabb lakásdíszítô
eleme is, rendeltetése nem merül ki annyi-
ban, hogy fûtünk vele. Természetesen nagyon
hatékony használhatjuk másodlagos vagy ki-
egészítô fûtésként is. Ne feledkezzünk el
arról sem a megfelelô kandalló kiválasztásá-
nál, hogy ha a kandallónk minôségi anyagból
készül, akkor valódi értéket képvisel, és laká-

sunk igazi díszítôelemévé válhat. A cég árai,
mivel gyártóról van szó, nagyon mérsékeltek:
egy közepes méretû kandalló folyton égô be-
téttel, telepítéssel már 500 000 forinttól meg-
rendelhetô. Központi fûtésre köthetô (vizes)
rendszerû kandallót pedig már 700 000 forint-
tól beépíthetünk családi házunkba.

Mindenféle egyedi igény és elképzelés
megvalósítására is lehetôség van. Az ön által
megálmodott, egyedi elképzelésû kandallót is
szívesen elkészítik mészkôbôl, márványból,
illetve egyes gyártók által készített kályha-
csempékbôl, a kívánt méretben hagyomá-
nyos és központi fûtésre köthetô betétekre
egyaránt. December 1-jétôl mindig nyitva áll a be-

mutatóterem a Józsapark földszintjén. Ameny-
nyiben bemutatóteremben megtekinthetô mi-
nôségi termékek, illetve a képeken látható
kandallók felkeltették az érdeklôdésüket, az
alábbi telefonon érdeklôdhetnek a részletek-
rôl. Szombatonként pedig ingyenes szakta-
nácsadással várnak minden kedves érdeklô-
dôt a Hajdúkandalló bemutatótermében, a
Józsaparkban a Gyógyszertár mellett.

A Hajdúkandalló bemutatótermében virágbolt is nyílt

Cím: Józsapark földszint 
(A Gyógyszertár mellett)

Nyitva: H–P: 9–18 • Szo: 9–16 • V: 9–15
www.hajdukandallo.hu • Telefon: (06-70) 407-3153

Megnyílt a Maja virág-ajándéküzlet
a Józsaparkban, a gyógyszertár mellett.

Cserepes virágok 450 Ft-tól
Vágott virágok 150 Ft-tól

Koszorúk, sírcsokrok  -15%
Élô virágok  -10%

Ajándéktárgyak  -10%
Selyemvirágok  -10%

Az akciók egész évben folyamatosak!

Nyitva: h–p: 9–18 • sz: 9–16 • v: 9–15
Telefon: (06-30) 262-4109
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• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás
Minôség kedvezô áron!

Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

Megnyitottuk új üzletünket a Józsaparkban
A környék legjobb áraival várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: h-p: 9–19-ig, szo.: 9–15-ig.

B Ú T O R S Z A L O N  é s  
L A K B E R E N D E Z É S I  ü z l e t

Konyhaszekrények 49 900-tól
Étkezô garnitúrák 27 900-tól

Berta 6-os 69 900
München 6-os 119 900

Szekrénysorok 52 900-tól
3+2+1-es ülôgarnitúrák 89 900-tól

Heverôk 17 900-tól,
Kanapék 36 900-tól,
Sarokülôk 49 900-tól,
Komódok 8990-tôl,
Elôszobák 10 900-tól,
Cipôsszekrények 7200-tól

Ajánlatunkból:

www.maxiborze.hu
Gondolt-e már nyugdíjas éveire?

TERVEZZE MEG
NYUGDÍJÁT

EURÓPÁBAN!
Euró alapon!

Tôkegaranciával!
Új nyugdíjbiztosítással várom!

H U S Z Á N K  J Ó Z S E F N É
(20) 970-4337
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Hálószoba bútorok

JÓZSA 15

Asztalos munka józsaiaknak
Ebben az évben, minden hónapban szeret-
nénk egy termékcsoportot bemutatni,
mely termékeket az adott hónapban, ak-
cióban kínálunk. Ezen kívül hamarosan
megjelenik weboldalunk is, amin részlete-
sen tájékozódhat termékeinkrôl.

Ebben az évben is díjmentes felmérést és ár-
ajánlatkérést biztosítunk minden józsai ér-
deklôdônknek, megrendelônknek. Terméke-
ink természetesen megtalálhatóak mintater-
münkben, ahol kéz-
zel tapintható a mi-
nôség. 
Februári akció: Tö-
mörfa ágyak, háló-
szobabútorok.
Az ágyainkat elsô-
sorban bükkfából
készítjük, de igény
szerint lehetôség
van más fafajtából
való kivitelezésre
is. Kialakítása sze-
rint fontos szerepe
van az ágynemû-
tartónak, ami rend-
kívül tágas, hiszen
felhajthatós, gázru-

gósak ez által helyet takarítunk meg. Az
ágyrács is lehet a fix léces, de lehet az íves,
rugalmas változat is. A színt színkataló-
gusunkból bármilyen árnyalatból ki lehet
választani. 8 féle alapmodellünk van, amit
rendkívül kedvezô áron kínálunk, de ter-
mészetesen bármilyen egyedi elképzelést is
megvalósítunk. Hálószobabútoraink kivitele-
zését stílusban az ágyhoz igazítjuk, alapa-
nyaga ennek is lehet tömörfa, de furnéros bú-
torlap és laminált bútorlap MDF ajtóval is ren-

delhetô. Jó tudni: ágyaknál fontos a kemény-
fa alapanyag, hiszen nagyon könnyen kisza-
kadhatnak a sarokvasalatok, de ha nem is
szakad ki, meglazul, és máris nyikorog az
ágy.

Tripó Sándor és fia
ASZTALOSIPARI
MANUFAKTÚRA

Józsa, Deák Ferenc utca 68.
(06-20) 520-20-40
(06-52) 784-769

„Ahol a minôség és a 
megbízhatóság lakik!”

RedônykészítésRedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Telefon: (52) 386-072
(06-20) 534-6555

Már most gondoljon a nyárra!
Kezdje szôrmentesen a nyarat!

Végleges szôrtelenítés,
gépek nélkül a Rozsos Szalonban!

Áraink:

Teljes láb (comb, lábszár) 18 000 Ft
(Áraink egy alkalomra vonatkoznak)

Érdeklôdni: +36-70/636-6520

Hónalj: 3500 Ft Alkar: 6500 Ft
Lábszár: 11 000 Ft Felkar: 6500 Ft
Comb: 11 000 Ft Bikini vonal: 6500 Ft

Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasárnap: 7–12-ig

AAKKCCIIÓÓSS  TTEERRMMÉÉKKEEIINNKK::

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Az árak az áfát tartalmazzák. Az akció a készlet erejéig tart.

Sertés comb: 899 Ft/kg
Sertés tarja: 799 Ft/kg
Sertés karaj: 899 Ft/kg
Sertés oldalas: 799 Ft/kg
Májas-, véres hurka: 549 Ft/kg
Sütni való kolbász: 799 Ft/kg
Disznósajt: 690 Ft/kg
Marha rostélyos: 990 Ft/kg
Birka hús: 899 Ft/kg
Zsír 0,5 kg-os: 149 Ft

A józsai Szaknévsor 
2010 februárban jelenik meg.

Lapzárta:
2010. február. 12.

Hirdetésfelvétel:
Molnár Tamás (70) 708-5300

E-mail: moltomi@moltomi.hu
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KözéletAszt-Ella

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Márciusi számunk lapzártája: 2010. február 26., péntek. Megjelenés: 2010. március 5.

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

JÓZSA

A városrész információs és
közéleti lapja www.jozsanet.hu

2-t fizet3-at kap AKCIÓ
(február 8–március 8-ig)

Az üzlet teljes kínálatából:
– kabátok, pulóverek, divatáruk, ingek, sálak

– nadrágok, táskák, stb. közül 
bármit választhat!

A 3. db-ot (a legolcsóbbat) ajándékba kapja!
Kivétel: Nôi-, férfi-, gyermek fehérnemûk, zoknik, SCHOLL és Dr. BATZ termékek. 

(Ezekre más engedmény vonatkozik)

VIRÁGÜZLETÜNKBEN
okleveles virágkötô 

Szép, igényes munkával, mérsékelt árakkal vállalja:
– menyasszonyi és alkalmi csokrok 
– SÍRCSOKROK, KOSZORÚK kötését

Megrendelésével forduljon hozzánk bizalommal!
Cím: Józsa, Bocskai utca 5. sz.

Ruházati üzlet nyitva tartása: Virágbolt nyitva tartása:
h–p: 8–18 k–szo: 8–18
szo: 8–13 v–h: 8–17
Telefon: (52) 387-424                                          Mobil: (06-70) 616-0905


