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Két hónapon belül minden hibát és hi-
ányosságot kijavít a kivitelezô. Balázs
Ákos és Somogyi Béla megelégelve a csa-
tornázás utáni helyreállítás körüli huza-
vonát, egymásra mutogatást, közvetlenül
a beruházó Innoterv Zrt. vezérigazgató
helyettesét, Marcsinyi Györgyöt hívták
meg Józsára, hogy személyesen helyszíni
bejárás keretében tekintse meg az össze-
gyûjtött hibák listája alapján a lakók és az
önkormányzat által megkifogásolt munká-
kat.

A múlt hét szerdai bejáráson részt vett még
képviselôinkön kívül az önkormányzat két
szakembere, valamint az Innoterv Zrt. alvál-
lalkozója. A bejáráson, ami reggel kezdôdött
és délután ért véget, az összes felvetett prob-
lémát egyenként megtekintették, több lakóval
személyesen is sikerült megbeszélni a házuk
elôtt lévô problémás részeket. Képviselôink-
tôl megtudtuk, hogy azért kezdeményezték a
bejárást Marcsinyi úrral, mert az önkormány-
zat korábbi jelzéseire a hibák kijavítása he-
lyett csak kifogásokat és magyarázatokat

kaptak arról, hogy
miért jó az úgy,
vagy, hogy miért lett
ilyen stb. 

Marcsinyi György úr
ígéretet tett arra,
hogy cégük a csa-
tornázással érintett
területeken a hely-
reállítás során meg-
maradt hibákat két
hónapon belül, azaz
legkésôbb július vé-
gére kijavítja. Ezek
a munkálatok most
már ténylegesen zajlanak is. Ugyanakkor azt
is elmondta, hogy a beruházás befejezése
után a kivitelezô vállalkozónak 24 hónapos
garanciális kötelezettséget kellett vállalnia,
így az ezen idôszak alatti hibákat is kötelesek
lesznek kijavítani. 
Az önkormányzat szakemberei pedig azt is
elmondták, hogy a csatornázás elôtti állapo-
tokról kamera felvétel készült, amely alapján

vissza lehet keresni az esetlegesen vitatott
részeket, és csak az elfogadott munka után
kaphatja meg a kivitelezô a visszatartott
összegbôl a munka ellenértékét.
Ugyanakkor a Bocskai utcán, ahol a legtöbb
mélyen fekvô csatornaszem volt, ott már egy
hete kijavították ezeket a hibákat a kivitele-
zôk.

Bejárás aknától-aknáig

Átadták a Tócó pihenôpark elsô ütemét
Május 11-én adták át Józsa második ját-
szóterét, mely a Tócó pihenôpark elsô üte-
meként épült meg.

A beruházás elsô elkészült ütemét Balázs
Ákos képviselônk és Papp László frakcióve-
zetô úr adták át. A sajtótájékoztató után az is-
kolás gyermekek örömmel vették birtokba a
teret. Balázs Ákos elmondta, hogy évekkel
ezelôtt – amikor a Józsa központ elkészítését
megálmodták Somogyi Béla képviselô társá-

val együtt – nem csak a Józsapark megépíté-
sét szerették volna, hanem a mellette elterülô
Tócó-patak és környezetének a rehabilitáció-
ját is. Ennek érdekében felvették a kapcsola-
tot Aradi Csaba ökológussal, aki elkészítette
ennek a helyi védettség alatt álló területnek a
hasznosítási tervét. Ez a terv tartalmazza a
területen található védett növények és állatok
kataszterét valamint azt is, hogyan és milyen
szabályok figyelembe vételével lehet rehabili-
tálni ezt a területet. A beruházás ennek a terv-

nek a figyelembe
vételével készült
el. A Józsapark
mögötti terület fej-
lesztését 2009
ôszén kezdte el
az önkormányzat
a Tócó-patak kot-
rásával. A játszó-
téren egy kombi-
nált játszótornyot
helyeztek el ütés-

csillapító burkolattal, a parkban pedig 9 ôsho-
nos lombhullató fát, több mint 400 ôshonos
cserjét és közel 350 évelô növényt telepítet-
tek. Ezen kívül egy közel 300 négyzetméte-
res sétány is elkészült, amit tovább is bôvíte-
nek majd. A játszótér és a park területét kör-
bekerítették, a késôbbi építési ütemekben
pedig további növénytelepítésre is sor kerül
majd. Hosszabb távú cél még a Tócó-patak
mentének pihenô sétánnyá, tanösvénnyé fej-
lesztése, összeköttetést teremtve így a lege-
lôvel. A játszótér építését még az idén folytat-
ja az önkormányzat, további játszótéri eszkö-
zök kihelyezésével. 
Papp László frakcióvezetô úr elmondta, hogy
az önkormányzat a továbbiakban is támogat-
ni kívánja a Tócó-park fejlesztését és bízik
abban, hogy a jövôben az önkormányzat több
országos pályázati forrást fog kapni a játszó-
téri fejlesztésekhez mivel az elmúlt idôszak-
ban ez nem így volt. Ez a józsai beruházás is
az önkormányzat saját forrásaiból lett fedez-
ve.
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A Józsaparkba érkezik az „Elfogadás kamionja”

Virágot osztottak képviselôink

w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u 
– 

Jó
zs

ai
 h

íre
k,

 in
fo

rm
ác

ió
k,

 p
ro

gr
am

ok
, b

es
zá

m
ol

ók
, k

ép
ek

 é
s 

te
rm

és
ze

te
se

n 
fó

ru
m

 a
 jó

zs
ai

 in
te

rn
et

es
 in

fo
rm

ác
ió

s 
po

rt
ál

on
 –

 w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u

2010. július 10-én az elfogadás kamionja a
Fény Felé Alapítvány sikeres pályázata
segítségével érkezik a Józsaparkba.

Ma Magyarországon csaknem hatszázezer
fogyatékos ember él, a közvetlen családtago-
kat is számítva majdnem kétmillió embert
érintenek a fogyatékossággal együtt járó ne-
hézségek. Közöttük körülbelül hatvanezer az
értelmi és halmozottan fogyatékosok, autis-
ták száma. A tudatlanság, a nemtörôdömség,
az elôítéletek és a félelem olyan társadalmi
tényezôk, amelyek elszigeteli ôket, és hátrál-
tatja fejlôdésüket. Ezért a Kézenfogva Alapít-
vány az értelmi fogyatékos és az egészséges
emberek párbeszédét szeretné elôsegíteni
az ötödik éve induló, az idén májustól októ-
berig tartó, országos közvélemény-formáló
Fogadd el, fogadj el! címû rendezvénysoro-
zatával. A különleges kamion útja összekap-

csolódik a tájékoztatással, a felvilágosítással,
és elsôsorban a személyes találkozások ré-
vén mutatja be, hogyan élnek az értelmi fo-
gyatékos emberek. A kamion köré épülô helyi
programokat, eseményeket minden esetben
a helyi civil szervezetek szervezik, szorosan
együttmûködve a helyi közösségekkel és a
Kézenfogva Alapítvánnyal.
Az elfogadás kamionjában az érdeklôdôk a
kiállítás, a mozi sarok, a programhoz kapcsoló-
dó Tündér vagyok rajzpályázat iskolások által
készített nyertes munkái és a számítógépek-
re ez alkalomra fejlesztett játékok segítségé-
vel élhetik át, milyen nehézségeket kell leküz-
deniük az értelmi fogyatékos embereknek

nap mint nap. Megtapasztalhatják milyen ér-
zés folyamatosan „akadályoztatva lenni”. 
A programsorozat szervezôi: a Fény Felé Ala-
pítvány, a Józsai Közösségi Ház, a Józsai
Sportegyesület és az Esélyek Háza várják
azokat a közösségeket, civil szerveteket,
helyi vállalkozókat, akik programmal,
elôadással, termékeikkel jelen szeretnének
lenni ezen az országos rendezvénysoroza-
ton. Várunk továbbá önkénteseket és termé-
szetesen minden programjaink iránt érdeklô-
dô családot.

A „Tiszta és virágos Debrecenért”
mozgalom keretében egynyári virá-
gokat osztott Balázs Ákos és So-
mogyi Béla a két józsai általános
iskolában május 26-án.

Több mint 20 éves múltra visszatekintô
hagyomány ez városunkban. Képvi-
selôink különösen szívügyüknek te-
kintik Józsa virágosítását, hiszen
megemelt összegben kértek virágo-
kat a körzeteiknek. Így összesen több
mint 6000 tô virágot (melyeknek ér-

téke 500 000 forint) hozhatott Horváth
Sándor termelô, melyet Debrecen vá-
ros finanszírozott.
Mindkét helyen percek alatt elkap-
kodták a virágokat a józsai lakosok,
de jutott a közintézményeknek (óvo-
dáknak, iskoláknak), a Józsaparkba
és az alsójózsai játszótérre is. A szal-
viák, büdöskék, begóniák, petúniák,
cineráriák és a még kiosztott sokféle
egyéb virág, remélhetôleg szebbé és
esztétikusabbá teszik majd Józsát.

További információ:
Dr. Sullerné Polgár Márta, 

Fény Felé Alapítvány elnöke 
(06-20) 313-3574

A program elérhetô a 
www.fogadj-el.hu oldalon

Jó gyakorlat a Gönczyben
A Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlô hoz-
záférés – innovatív intézményekben” címû
pályázatán nyertes iskoláknak feladata
más közoktatási intézmények jó gyakorla-
tának átvétele.

E program részeként a csengeri Petôfi Sán-
dor Általános Iskola nevelûtestülete szakmai
napon vett részt a Gönczy Pál Általános Isko-
lában a május 31-én hétfôn. Iskolánk peda-
gógiai programjának több elemét is kínálja
szakmai minôsített grénium által „jó gyakor-
latként”. Ezek közül a csengeriek kettôt, a
kézmûves technika tantárgy helyi tantervét

és az 5–6. évfolya-
mokon megvalósuló
komplex tehetség-
gondozó programot
szeretnék adaptálni
iskolájukban. A mai
szakmai napon e két
programmal ismer-
kedtek a kollegák,
elôadásokon, kiscso-
portos interaktív fog-
lalkozáson, bemutató
órán vettek részt.
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Nyári programajánló

Gyermekmosoly
napközis tábor

Táborba várják a gyerekeket

Józsai utcanevek Józsai háziorvosok
rendelési ideje

Június 15–július 18-ig
A JÓZSAI DÍSZÍTÔMÛVÉSZETI SZAKKÖR
KIÁLLÍTÁSA
Kiállítás megnyitó: június 15-én 17.30 órától
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôtere
Megnyitja: dr. Tar Károlyné a DMK igazgatója
Közremûködnek: a Debreceni Népi Együttes
Ifjúsági Csoportja és Tóth Huba

Június 26-én 10 órától
III. JÓZSAI SUMMÁS, ARATÓDAL FESZTIVÁL

Helyszín: A Józsai Közösségi Ház színházterme
Résztvevôk: a Hajdú-Bihar Megyében mûkö-
dô népdalcsoportok, hangszeres együttesek 
Szervezôk: A DMK Józsai Közösségi Háza és
a Józsai segítô Szolgálat

Június 28–július 10-ig hétköznapokon
10–18 óráig
PARLAGFÛ GYÛJTÉSI AKCIÓ
Átvétel helyszíne: Józsai Közösségi Ház 
Együttmûködve az ANTSZ-szel

Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklôdôt
programjainkra!

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,

Szentgyörgyfalvi utca 9. 
Telefon: 

(52) 386- 137
E-mail:

jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

A táborba 5–12 év közötti gyermekeket vá-
runk, 2010.július 2-tôl 6-ig. 
Helyszín: Józsa, Völgy utca 33/A. Foglalko-
zások: naponta 7.00–17.00-ig háromszori ét-
kezéssel 10 000 Ft részvételi díj ellenében. 
Programok: kézmûves foglalkozás, angol
nyelvû foglalkozások, sport, természetjárás,
bibliai történetek gyermekeknek, fejlesztô
játékok, kemencés nap, láthatatlan színház
és még sok-sok érdekesség.

Várjuk régi és új táborozóinkat szakképzett,
gyermekcentrikus foglalkozásvezetôkkel.
Info: sylverdeb@gmail.com; vagy a (06-30)
585 51 70-es telefonszámon Szilvi néninél.

„Szivárvány” népi kézmûves és hagyo-
mányôrzô tábor lesz a Józsai Közösségi
Házban. Június 28-július 2-ig, valamint jú-
lius 12–16-ig várják azokat a gyerekeket,
akik szeretnének megismerkedni a hagyo-
mányos kismesterségek alapjaival.

A programok közt szerepel: ismerkedés a
környék nevezetességeivel, szekerezés,
íjászkodás, lovaglás, játékos vetélkedôk, tá-
bori ötpróba, népdalok tanulása és táncház.
A táborvezetô Gáll Gizella lesz, a részvételi
díj: 14 000 Ft/fô. Jelentkezési határidô: A tá-
bor kezdése elôtt két héttel. 
Általános információk a táborról: Táborkez-
déskor a szülôk, rövid átfogó tájékoztatót
kapnak. A tábor díja magába foglalja a szak-
mai programokat, az alapanyagokat, a napi
háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)

és a kirándulások, esetleg belépôjegyek költ-
ségeit. A részvételi díj befizetésének határ-
ideje: legkésôbb a tábor indulását megelôzô
hét hétfôje. A táborba érkezô gyerekeknek
három napnál nem régebbi orvosi igazolást
kell magukkal vinniük, melyet a táborba érke-
zéskor a szervezônek kell leadni. 
További részletekrôl érdeklôdni: Pósán
Györgyné (szervezônél). Telefon: (52) 386-
137 és (06-30) 450-4521. 
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

2010. május 13-án a Gönczy Pál Általános
Iskola hatodik osztályos napközis cso-
portja a józsai utcanevek történetével is-
merkedett a Józsai Könyvtárban.

A gyerekeknek egy 25+1 kérdésbôl álló fel-
adatlapot kellett kiállítani. A feladatlaphoz se-
gítségként az internet használhatták, azon
belül is a jozsanet oldalát. A gyerekek köny-
nyen és gyorsan mozogtak az oldalon hamar
megtalálták a kérdésekre a választ, és a leg-
rosszabb feladatlapnál is csak egy hiba volt.

Baba-mama klub 
nyári alkalmai

A Kerekerdô Óvoda június 15-tôl 
július 25-ig lesz zárva. A rendszeres
baba-mama klub foglalkozások így

június és július hónapban elmaradnak.
Legközelebb augusztus utolsó

szerdájára várjuk a babákat és a
mamákat egy vidám játékra 10.30-tól.

A Józsai Könyvtár 
nyári nyitva tartása!

A könyvtár június 19-tôl augusztus 28-ig
szombatonként nem lesz nyitva! 

Az elsô szombat, amikor újra nyitva lesz,
9–13 óráig: szeptember 4. 
A könyvtár augusztus 9. és 

augusztus 28. között teljesen 
ZÁRVA lesz!

– Dr. Csernyák Marianna  (75-ös körzet)
Józsapark I. emelet Tel.: (52) 408-161
Rendel: hétfô, kedd: 14–18, szerda, csütör-
tök, péntek: 8-12.

– Dr. Fördôs Zsolt (72-es körzet)
Józsapark I. emelet, Tel.: (52) 386-241
Rendel: hétfô, kedd, péntek: 8–12, szerda,
csütörtök: 14–18. Szokásos gyógyszerek fel-
íratása: hétfô: 13–15, csütörtök: 12–14.
Vérvétel: hétfô, kedd: 7.00–9.30-ig elôjegy-
zés alapján (Tel.: (52) 386-241)

– Dr. Boldogh Zoltán (71-es körzet)
Alsójózsai utca 6. Tel.: (52) 536-668
Rendel: hétfô, szerda, péntek: 8–12, kedd,
csütörtök: 14–18.
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Lassan itt a vakáció!

Lorántffy nap volt Erdei iskolában
voltak a

Lorántffysok

Továbbra is lelkesen dolgozik a
Józsai Segítô Szolgálat

A Józsai Segítô Szolgálat maroknyi csa-
pata is jelen van a helyi civil életben. Ön-
kéntes munkájukkal, az adó 1% adomá-
nyokkal és NCA mûködési támogatással
végzik feladataikat. 

Az elmúlt napokban virágot ültettek az Alsójó-
zsai játszótéren és rendbe teszik a játszótér
szélére ültetett díszfákat is. Rövidesen rönk-
padokat helyeznek ki a buszmegállók közelé-
be.
Az NCA támogatásából vásárolt vérnyomás-
mérôvel minden hónap utolsó csütörtökén
16–18 óráig ingyenes vérnyomásmérést vé-
geznek e Közösségi Ház elôterében.

Frissen ültetett virágok az Alsójózsai ját-
szótér körül                   Fotó: Molnár Tamás

Végéhez közeledik a tanév a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában is. Az év
végi hajrában a gyerekek zöme minden
igyekezetével azon van, hogy a legjobb
eredmény szülessen a bizonyítványok-
ban.

A 8. osztályosok túl vannak a felvételiken. Ki-
vétel nélkül mindenki sikeresen felvételizett,
így a továbbtanulás mindenki számára bizto-
sított az általa választott intézményben.
Beiratkoztak az elsô osztályosok is, ôk 30-an
vélhetôen már nagyon várják az iskolakez-
dést, a szeptembert. Az „öreg” diákok viszont
már a vakációra „koncentrálnak”. 
Iskolánk a nyári szünet hasznos eltöltéséhez,
igyekszik segítséget nyújtani a szülôknek.
Június 16. és június 30. között nyári napközi-
ben (az arra igényt tartó gyerekek) az

Alsójózsai utcai iskolaépületben napközis el-
látás keretében, térítési díjfizetés ellenében
reggel 8.00 és délután 16.00 óra között peda-
gógus felügyelet mellett élvezhetik a szünidô
elsô két hetét. Erre a lehetôségre jelentkezni
lehet még június 10-ig az iskolatitkárnál.
Ezen túlmenôen iskolánk tanulói részére
nyári táborozási lehetôséget biztosítunk Cse-
répváralján, a Bükkben, július 13. és 18. kö-

zött. A tábor részvételi díja 19 500 Ft, mely
napi négyszeri étkezést, teljes ellátást, az
utazás költségeit és a programok költségeit is
tartalmazza. Jelentkezni lehet még Rácz Ti-
borné iskolatitkárnál.
A több mint 162 éves múlttal rendelkezô alsó-
józsai Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola a
2009/2010-es sikeres, eredményes tanévét
követôen (melyért köszönet és hála a fenntar-
tónak, a szülôknek, és az iskola dolgozóinak)
mindenki számára következhet a megérde-
melt nyári szünidô, a pihenés, felüdülés idô-
szaka.
Ehhez kívánunk minden kedves olvasónak jó
erôt, egészséget, és jó idôt!

Danku Attila
igazgató

Idén is megrendezésre került a hagyomá-
nyos Lorántffy nap, mely gála mûsorral
zárult, az alsójózsai Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában.

Délelôtt városi memoriter és népdaléneklési
verseny volt, este 18 órától pedig a hagyo-
mányos Lorántffy gálára várták az érdeklôdô-
ket. Az osztályok színpadi elôadásait, a
néptáncot tanuló gyerekek mûsora zárta. A
Lorátffy napról képgaléria megtekinthetô a
www.jozsanet.hu weboldal Galéria menü-
pontjában.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
„erdei iskola” programja révén életre szóló
élményekkel gazdagítja diákjait. 

Az osztályok tanévenként  néhány napot er-
dei iskolákban töltenek, és a tananyag elsajá-
títása mellett a valóságban is megismerked-
nek a domborzati tényezôkkel és az erdei,
mezei és vízparti élôvilággal.
Idén május 12-tôl 15-ig a másodikosok a hár-
mashegyaljai erdei iskolában próbálták ki a
kosárfonás alapfogásait, batikoltak és emel-
lett jutott idejük kemencében pogácsát sütni,
lovagolni és szekerezni is.
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Józsanet praktikák józsaiaknak

Elveszett 4 hete
egy fehér 
kistermetû keverék 
szuka kutya 
Alsó-Józsán. 
Aki megtalálta,
kérem hívjon a
(06-30) 571-2435
számon.

ELVESZETT!

Szeretném visszakapni!

ERSTE-ING 
komplex jelzálogkölcsön

GARANTÁLT
életbiztosítási védelemmel!

Csökkentek a kamatok!
Ingyenes  tanácsadás és 

ügyintézés!

Hívjon bizalommal:
Huszánk Józsefné 
(06-20) 970-4337

Nyelvvizsga?
Külföldi munka?

Érettségi?
Javul az esélyed, ha velünk tanulsz

ANGOLUL.
• Nyelvvizsgára felkészítô 
alap-, közép-, felsôfokú

• Külföldi munkához 
gyors- és beszédcentrikus

• Gazdasági, pénzügyi és turisztikai
ANGOL

Zöld út BGF, KITEX.
Képzés helye: Felsôjózsa

Érdeklôdni: (06-20) 614-89-75

A Józsanetet egyre többen használják
nap, mint nap, mégis megosztanánk a leg-
fontosabb érveket, amiért mindenképp ér-
demes hetente rápillantani vagy…

Józsanet hírlevél – Iratkozzon fel! De miért
is?
A hírlevél, a legfontosabb funkció. Hetente
egy hírlevelet küld ki a rendszer az e-mail cí-
münkre, mely hétfôn kora reggel már a posta-
ládánkban vár minket. Egyrészt emlékeztet,
hogy hetente egyszer megnézzük települé-
sünk legfrissebb híreit, másrészt felhívja fi-
gyelmünket az adott heti programokra. Ter-
mészetesen, mivel hetente akár 20 hír is ki-
kerül oldalunkra, így itt csak a legfontosabbak
kerülnek felsorolásra. A hírlevélre feliratko-
zottak így nem felejtkeznek el róla, hogy
legalább hetente egyszer megnézzék az ol-
dalt és nem maradnak le semmilyen helyi
programról sem.

Józsanet – ne maradj le semmirôl
Vannak olyan hírek, információk is melyek
csak a józsaneten keresztül érnek el hoz-
zánk. Ilyen volt például a virágosztás. Tény-
leg nem tudhatott róla mindenki, mivel mi is
csak hétfôn kaptuk a hírt, hogy szerdán dél-
után lesz az ingyenes virágosztás. Itt még a
hírlevél sem segített volna. Ezért is érdemes
hetente többször rápillantani oldalunkra, nem
beszélve azokról az esetekrôl, ha mondjuk át-
menetileg módosul a buszmenetrend, vagy
buszútvonal. Oldalunkon mindig megjelennek
az aktuális józsai buszokat érintô változások
is. 

Józsanet – az információs adatbázis
Mikor rendel az orvos? Mikor indul a busz?
Meddig van nyitva a könyvtár? Mennyi a kö-
zösségi ház telefonszáma? Felhívnám az
ovit, hogy ma nem megy a gyermek óvodába,

de mi az óvoda telefonszáma? Ebédet kelle-
ne rendelni, de mit? Ezekre a kérdésekre
mind megtaláljuk a választ a józsanet webol-
dalon. 

Józsanet fórum - Elmondanám a vélemé-
nyem 
Ma már egyre ritkább a lakossági fórum. En-
nek talán az is az oka, hogy az információs
társadalomban interneten, telefonon gyorsan
bármilyen információ beszerezhetô. E hiányt
pótolnák az internetes fórumok. Egymással
információt cserélhetnek, véleményt nyilvá-
níthatnak az emberek. Mindenki látja minden-
ki hozzászólását. Hát hol van akkora terem,

ahová elférünk 13 000-en? És itt ráadásul
nem vagyunk egy idôponthoz kötve, a virtu-
ális fórumhoz bárki bármikor hozzászólhat és
akár új témát is létre hozhat. Olyan ez, mint
egy nagy lakossági fórum, idô és térbeli kor-
látok nélkül. A teljes név, e-mail címmel re-
gisztrálás pedig azért szükséges, hogy vál-
laljuk véleményünket, ne bújjunk becenév
vagy monogram mögé. A becenév alatt írt vé-
lemény olyan, mint egy névtelen levél vagy,
hogy szemléletesebb példával álljak elô, mint
egy olyan lakossági fórum ahová az emberek
álarcban, álruhában, hangtorzítóval mennek.
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Kardio lógia i
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

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.

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

A K U P U N K T Ú R A
M A G Á N R E N D E L É S

DR. LUO YONG SHENG
akupunktúra szakorvos

I N G Y E N E S  
Á L L A P O T F E L M É R É S

Rendelés: 
Kedd, szerda: 13–18

Csütörtök: 13–17

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.
Telefon: +3670-319-8459, +3620-225-3995

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
20/320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Hajproblémák?
Az utóbbi 6 hónapban volt-e önnek:

Korpásodása?
Fejbôr viszketése?

Zsíros haja?
Száraz haja?

Töredezett haja?
Elvékonyodott haja?

Hajhullása?
Kellemetlen szagú haja?

A Levendula Patikában jegyezzen elô 
egy ingyenes és kötelezettségmentes 
mikrokamerás fejbôr és hajvizsgálatot!

Levendula Patika: Debrecen, Csapó utca 22. • Tel.: (52) 412-734
Nyitva tartás: Hétfô–Péntek: 8.00–18.00 • Szombat: 8.00-13.00

Színvonalas gálamûsor az évzárón
A Kerekerdô Óvoda évzáró gálamûsorán
minden csoport részt vett és az óvodape-
dagógusok is mûsorral készültek. A részt-
vevôk bepillantást nyerhettek az óvoda
életébe és megtudhatták melyik csoport
miben jár az élen.

A hagyományôrzô Csiga csoporttól korhû öl-
tözékben elôadott népi játékokat láthattunk,
mellyel a régi idôk hangulatát varázsolták a
színpadra. 
A Katica csoport bábjátékkal és hangolt csen-
gettyûkkel elôadott szebbnél szebb dallamok-

kal szórakoztatta a nagyérdemût. Az Alsójó-
zsai Kerekerdô Óvoda 2009-ben nyerte el a
„Zöld Óvoda” címet, majd 2010 tavaszán
„Madárbarát Óvoda” lett. Az óvoda Méhecske
csoportja, különösen elôl jár a „zöld tevé-
kenységekben”: túráznak, úsznak, kerékpá-
roznak, békát mentenek, „természet fürkész
programot” valósítanak meg. Ôk két mesejá-
tékkal készültek mára. 
A kiscsoportos óvodások nem a gálán léptek
fel, ôk egyelôre az óvoda falai között mutatták
be szüleiknek, mit tanultak egész évben. A
mûsort, a nevelôtestület elôadása zárta.

Bébibolt
Baba-, gyermek-, bizományi és használtáru üzlet.

Kibôvült  kínálat:
Német használt termékek

(kisbútorok, kaspók, gyermekjátékok, 
felnôtt- és gyerekruhák...stb 

100 Ft/db-tól)
Havonta megújuló kínálattal!
Elsô vásár: június 11–12–13-án

– 11-én pénteken: 10–18-ig 
– 12–13-án szombaton és vasárnap: 9–14-ig

A bizományiban 
továbbra is gyermekruhák 100 Ft-tól, 

jó állapotú babakocsik 
ajándék bébihordóval kaphatók.

Cím: Bocskai  I .  utca 6.  szám alatt  
Nyitva tartás:  h–p:  10–12,  14–16,  szo:  9–12

Érdeklôdni: (52)  387-432
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Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, beton-

oszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.

Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely

Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974

E-mail: szabevkft@freemail.hu

RRedônykészítésedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

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

Alattomos népbetegség a magas vérnyo-
más. Gyakran egyéb betegség tüneteivel
is könnyû összekeverni és ha nem ismer-
jük fel idejében és nem teszünk ellene a
kezdeti stádiumban, igen komoly követ-
kezményeket, egyéb betegségek kialaku-
lását hozhatja magával.

A magas vérnyomás (hypertonia) sok eset-
ben nem is okoz panaszokat, viszont csendes
kártevôként fokozatos károsodást okozhat a
szervezetben. Ajánlott rendszeresen ellenô-
riztetni a vérnyomást. Amennyiben nincs
problémánk, két évente, ha viszont van a
családban magas vérnyomás, akkor évente
vagy sûrûbben kell ellenôrizni. Amennyiben
magas vérnyomást mér, naponta többször is
ellenôrizze vérnyomását és vezessen vér-
nyomás-naplót. A magas vérnyomás elsô
tünetei lehetnek: visszatérô, reggeli fejfá-
jás, tompa tarkó vagy halánték környéki lük-
tetés, mely fokozódik ha elôrehajlunk, bizony-
talanná válik egyensúlyunk, romlik koncentrá-
cióképességünk, gyakori tompa mellkasi
nyomás, visszatérô szapora szívdobogás, ok
nélküli izzadás, gyakori, múló látászavar. Sú-
lyosabb esetek is maradhatnak tünetmente-
sek, de gyakrabban elôfordulhat orrvérzés,
esetleg eszméletvesztés is. A magas vérnyo-
más fokozhatja az érelmeszesedés folya-
matát. A túlzott só illetve alkoholfogyasztás is
hozzájárul a vérnyomás emelkedéséhez, de
itt meg kell említenünk, hogy a mérsékelt al-
koholfogyasztás, ami felnôtt férfiak esetén
max. napi 2 egység, felnôtt nôk esetén max.
napi 1 egység (1 egység = 1 pohár sör, vagy
1 dl bor, vagy 3 cl rövid ital) a szív és érrend-
szeri betegségekre jótékony hatással lehet.
Segít ellazulni, stresszoldó és a nyakban ta-
lálható izmokat tudatosan nem mindenki
tudja ellazítani, ebben segíthet a mérsékelt
alkoholfogyasztás. Azt is tudni kell, hogy az
alkohol befolyással lehet egyes gyógyszerek
hatására. Célszerû gyógyszeres kezelés ese-
tén az orvos véleményét megkérdezni és be-

tartani. A dohányzás szintén kedvezôtlenül
hat a vérnyomásra.  A stressz és depresszió
is emeli vérnyomásunkat. 
Javíthatunk-e betegségünkön? Megelôz-
hetjük-e a magas vérnyomást és annak
következményeit?
Sok esetben nem elegendôek csak az élet-
módbeli változtatások, elengedhetetlen az or-
vosi felügyelet s néha sajnos a gyógyszeres
kezelés. A megelôzésnek, a megfelelô szin-
ten tartásnak természetesen vannak megfe-
lelô, kiegészítô alternatívái, és nem is gondol-
nánk hogy némelyikük milyen egyszerû.
Az életmód változtatásai, többek között a
rendszeres mozgás, a csökkentett só bevitel,
a stressz és a depresszió kezelése, elkerülése,
a súlyfölösleg leadása mind hozzájárulhat a
szívelégtelenség romlásának megelôzésé-
hez és az életminôség javításához. Mozog-
junk sokat, kössük le magunkat inkább aktív
pihenéssel, mint a tv elôtti ücsörgéssel. Men-
jünk sétálni, kirándulni, túrázni. foglaljuk el
magunkat a kertben, legyünk jó levegôn. For-
dítson gondot a helyes, koleszterinszegény
táplálkozásra. Tartsa rendben a testsúlyát.
Sportoljon rendszeresen. Kerülje a dohány-
zást és a drogokat. Kezeltesse esetleges be-
tegségeit pl. cukorbetegség. Kerülje a stresz-
szes életformát. Ellenôrizze gyakran vérnyo-
mását és kezelje esetleges magas vérnyo-
mását. A táplálkozásban több olyan lehetôség
is adódik, mely egyszerûsége mellett nagyon
hathatós segítséget nyújthat. A vérnyomás
csökkentésére könnyen találhatunk olyan nö-
vényeket, melyeket szinte bármelyik drogériá-
ban, bioboltban vagy gyógyszertárban be
lehet szerezni. 
Fehér fagyöngy: Hatóanyagai csökkenthetik
a vérnyomást, egyes esetekben szabályozó,
kiegyenlítô hatású lehet. Gátolhatja az erek
meszesedését, nyugtathatja a szívet. Gala-
gonya: Tágíthatja a szív koszorúereit, segítve
a szív munkáját. Oldhatja a feszültséget, las-
síthatja a szapora szívverést. Erôsítheti a szí-
vet. Citromfû: Az egyik legtermészetesebb,

mellékhatások nélküli nyugtató. Csalán: In-
tenzív hatású gyógynövény. Vízhajtó hatású
(segítheti a húgysav kitisztítását is), támogat-
hatja a regenerációs folyamatokat, roboráló,
vitamin- és ásványianyag-pótló, immunrend-
szert erôsítô tulajdonsága miatt alkalmazhat-
juk a magas vérnyomás kiegészítô gyógynö-
vényes kezelésében is. Fokhagyma: Bélfer-
tôtlenítô, féreghajtó, emésztés serkentô, anti-
bakteriális, görcs- és nyálkaoldó hatása miatt
kedvelik. Napjainkban véralvadásgátló és
vérrögoldó és lipid-szint csökkentô hatásai
miatt a koleszterin és az érrendszeri betegsé-
gek ellen valamint magas vérnyomás csök-
kentô hatásai miatt használják. Medvehagy-
ma: A medvehagymát a népi gyógyászatban
a fokhagymához hasonlóan használják. Vö-
röshagyma: Kedvezôen hat a koleszterin-
szintre, magas vérnyomásra. Érelmeszese-
dés megelôzésére, a szívroham rizikójának
csökkentésére alkalmazzák. Hajdina vagy
Pohánka: magas rutin tartalmú növény. A
rutin csökkenti a hajszálerek falának áteresztô
képességét, erôsíti a hajszálereket. Néhány
egyszerû receptúra alkalmazásával csök-
kenthetjük a vérnyomást. Címszavakban
ezek a következôk: Tündér tej, Citromkúra
Vöröshagymás tej. A receptek olvashatók a
jozsanet.hu-n illetve érdeklôdjön a PÁLM-A-
HÁZ Bioboltban.
A PÁLM-A-HÁZ Gyógynövény és Biobolt-
ban június hónapban a Drapal gyógynö-
vény levekre 10% kedvezmény. A Drapal 6
üveges gyógynövény kúrákra 5+1 akció-
ban a 6. üveg ajándék. 10% kedvezmén-
nyel kaphatók a Pavel vana vérnyomás
szabályozó illetve koleszterinszint csök-
kentô teák. A cikk minden részletre kiterjedô
változata a jozsanet.hu-n olvasható.

Természetesen - egészségesen: A magas vérnyomásról

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

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

HOMLOKZATI 
HÔSZIGETELÔ RENDSZER:

999900  FFtt//mm22

(tartalmazza: 1 m2 5 cm vastag
hôszigetelô lemez; 

1,1 m2 üvegszövet háló; 
5 kg ragasztótapasz, 4 db tárcsás dübel)

Molnár Szárazépítészet 
(Precíz Építôk)

Józsa, Barakonyi u. 8.
Telefon: (52) 532-889
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A Józsa Tüzép Kft. új telephelyén, 
a Vállalkozói Telephelyeken várjuk 
régi és leendô kedves vásárlóinkat! 

Mindenféle építôanyag, 
a pincétôl a tetôig kapható nálunk! 

Telefonos anyagmegrendelés:
(52) 530-947

Házhozszállítás, fuvarozás 1–26 tonnáig, 
gépi rakodás, pinceásás ugyanúgy 
megmaradt szolgáltatásaink között. 

Nyitva:
H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Benzin és gázolaj mellett 
PB-gáz cseretelep is mûködik. 
Forgalmazunk motorolajokat és 

shoptermékeket is. 
Aktuális árainkat megtalálják a 
www.jozsanet.hu weboldalon.

Csak a MOL-tól szállítunk. 
Gyors kiszolgálás, olcsó árak.

Megkezdtük törzsvásárlói hálózat
kiépítését, 

törzsvásárlói kártya igényelhetô 
a benzinkút pénztáránál.

Nyitva: H–Szo: 6.00–19.00

BBEENNZZIINNKKÚÚTT  NNYYÍÍLLTT  JJÓÓZZSSÁÁNN  
AA  VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓII  TTEELLEEPPHHEELLYYEEKKEENN  

AA  JJÓÓZZSSAA  TTÜÜZZÉÉPPEENN

ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT?
KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!
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Intézze helyben biztosítási ügyeit!

PARTNER REFERENS DEBRECEN-JÓZSAI INGATLAN IRODA

– Kizárólag józsai ingatlanok közvetítése
– Teljes körû ügyintézés
– Pályázatírás vállalkozásoknak
– Közbeszerzés bonyolítás

Kapcsolat: 06 30 527 3416
www.jozsaingatlan.hu

Több, mint 4 éve az Önök szolgálatában

Településrészünk rohamos fejlôdésének
köszönhetôen egyre több minôségi szol-
gáltatás elérhetô már itt helyben. Ezeknek
egyik nagy elônye, hogy nem kell bemen-
nünk Debrecenbe és a parkolásért sem
kell vagyonokat kifizetnünk. Másrészt a
helyi szolgáltatások igénybe vételével a
józsai vállalkozókat is támogatjuk. 

Valószínûleg sok józsai tudja már, hogy bizto-
sítási ügyeit is elintézheti helyben, arra azon-
ban csak kevesen gondolnak, milyen széles
körû szolgáltatás vehetô igénybe a Generali
Biztosító Zrt. hivatalos partnerirodájában. Er-
rôl kérdeztük az iroda vezetôjét Pelles Tibort.
Józsa: Milyen szolgáltatásokat vehetnek
igénybe azok, akik ellátogatnak a Gönczy Pál
utca 54. szám alatti irodájába?
Pelles Tibor: Széles körû szolgáltatással állok
minden meglévô, és leendô ügyfeleim rendel-
kezésére. A józsai lakosok minden biztosítás-
sal kapcsolatos ügyintézést helyben tudják
elintézni, legyen az személybiztosítás, lakás-
biztosítás, gépjármû biztosítás, vállalkozói
vagyonbiztosítás, utasbiztosítás, de akár a
nemzetközi zöldkártyát is helyben tudják ki-
váltani. 
Józsa: Úgy tudom, folyamatosan vannak ak-
cióik is illetve nagyon kedvezô áron megköt-
hetô biztosítási csomagok is…
P. T.: Ez így van. Most például mindenkinek
ajánlom figyelmébe lakásbiztosítási akción-
kat, hiszen a mostani szélsôséges idôjárás
pillanatok alatt tönkre teheti egy élet munká-
ját. A mostani új lakásbiztosítási csomagunk
nagyon sok új kockázati elemet tartalmaz,
amely korábban nem tartozott a biztosítási
események kategóriájába. A klasszikus bizto-
sítási kockázatokon kívül például a lakásbiz-
tosítás magába foglalja a viharban megron-
gálódott kertben, kerti növényekben keletke-
zett kár megtérítését is. Vagy például csôtö-

rés esetén
az elfolyt víz-
veszteséget
is fizeti a biz-
tosító, a fel-
t é te l ekben
meghatáro-
zott mérté-
kig. Akciónk
ideje alatt
minden új la-
kásbiztosítás
éves díjából
csak tíz havi
díjat kell fi-
zetni ügyfe-
lünknek, kéthavi díjat a Generali Biztosító
ZRt. állja.
Józsa: Mi az, a szolgáltatás még, amit
szívesen ajánlana a józsaiak figyelmébe? 
P. T.: Az utóbbi idôben a Generali biztosító
Casco díjai is nagyon kedvezôen alakultak.
Így ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki
félti gépkocsijának az épségét, vagy már van
valamelyik társaságnál Casco biztosítása. A
prémium gépjármû kategóriában jelentôs díj-
csökkentést történt ebben az évben. Ingyene-
sen elkészítem bárkinek a személyre szabott
kedvezô díjú biztosítási ajánlatot. 
Józsa: Itt a nyár az utazások ideje. Milyen
utasbiztosítást ajánlana?
P. T.: Utasbiztosításaink is nagyon kedvezô
áron köthetôek. Talán a tengerparti utasbizto-
sítást emelném ki mindközül, melynek ára
fôleg családok esetében, nagyon kedvezô. 2
felnôtt és 3 gyerek esetén ez már 1350
Ft/család/naptól megköthetô. Ráadásul ren-
geteg olyan dolgot is magába foglal, amit ko-
rábban nem. Ilyen például a strandlopás és a
szállodai vagy kemping felelôsség biztosítás.
Várom azokat a gépjármû tulajdonosokat is,
akiknek nemzetközi zöldkártyára van szüksé-

gük a külföldi utazáshoz, hiszen ezen okmány
kiállításával is bôvült az iroda szolgáltatása.
Józsa: Kisgyermekes családoknak mit tudna
ajánlani?
P. T.: Kisgyermekes családok figyelmébe
ajánlom a Gyermekjövô Programunkat. Ez
egy megtakarítási program, mely biztosítás-
sal is kombinálható, a gyermek jövôbeni cél-
jainak megvalósítására szolgál és tetszés
szerint a család minden tagja ellátható bizto-
sítási védelemmel egy szerzôdésen belül.
Józsa: Szükséges-e elôzetes bejelentkezés
vagy nyitvatartási idôben mindig elérhetô a
Gönczy Pál utcai irodában? 
P. T.: Nyitva tartási idôben mindig megtalál-
ható vagyok az irodában, de telefonos egyez-
tetés után akár nyitva tartási idôn kívül is állok
ügyfeleim rendelkezésére. 
Nyitva tartás: Hétfô–péntek:8–10 Kedd, szer-
da, csütörtök: 16–18-ig

Cím: Józsa, Gönczy Pál u. 54.
Telefon: 

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: 

tibor.pelles@tanacsado.generali.hu
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HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 
Debrecen-Józsai Kirendeltsége

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

Itt a tavasz!

Velünk nem szállnak el lakástervei!

9,5%-os ügyleti kamattal

Ár varázs  d iszkont

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 • Szo: 8–13

Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)

• Hûtött üdítôk
• Fülbevalók 100 Ft/pár-tól

• Johanna hajfestékek 
435 Ft helyett 370 Ft

• Kerámiák végkiárusítása 
100–200 Ft/db

Szezonális ajánlataink:
• növényvédôszerek

• mûtrágyák
• elektromos kisgépek

• nádszövet
• PVC idomok és -csövek

FÓKUSZ Kertészeti és Mûszaki Bolt

Db-Józsa, Tokaji utca 13. • Telefon: (52) 496-322

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Német 
óriás nyulak

eladók.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Ász salátabár termékei kaphatók:
saláták, szendvicsek, 

desszertek, kész ételek

Cím: 35-ös fôút a Függetlenség utca sarkán
Nyitva: h–v: 8–20-ig

Újdonság a Falatka Pavilonban!

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.

Telefon:  (06-30)  9756-289

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

Naponta többször is frissülô
józsai weboldal.

TURI megnyílt!
A Szentgyörgyfalvi utca 6. szám alatt a lottózó 

mellett megnyitottuk használtruha kereskedésünket!

Nálunk szinte minden 200 Forint!

(Márkás szabadidôruhák, -pólók: pl. Adidas, Nike,
Reebok, Lonsdale, Umbro, stb.)

Nyitva: 10.00–12.00, 14.00–17.30

Nyitva: 
H–P: 7.30–18.00 • Szo: 7.30–13.00
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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

Április 1-jétôl október 31-ig

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása 

3200 Ft.• 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 üzletünket a Józsaparkban
A környék legjobb áraival várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

Étkezô garnitúrák 27 900-tól
Berta 6-os 69 900
München 6-os 119 900

Konyhaszekrények 49 900-tól
Szekrénysorok 52 900-tól
3+2+1-es ülôgarnitúrák 89 900-tól
Kanapék 36 900-tól

Hálószoba garnitúra 119 900 
Francia ágy 31 900-tól
Heverôk 17 900-tól,
Sarokülôk 49 900-tól,
Komódok 8990-tôl,
Elôszobák 10 900-tól,
Cipôsszekrények 7200-tól

Ajánlatunkból:

www.butor-debrecen.hu

Az ügyvéd válaszol (11.)
A nyári szünet közeledtével érdemes a
közlekedési szabályok betartására ismé-
telten felhívni mindenki figyelmét. Lukács-
né dr. Patakvölgyi Piroskát ezúttal arra
kértük, vegyük számba a legfontosabb
szabálysértéseket.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a
szabályok nemcsak a gépkocsivezetôkre, ha-
nem minden közlekedôre egyaránt vonatkoz-
nak, legyen az akár gyalogos vagy kerék-
páros. A közlekedési szabályok betartása
nemcsak a büntetés elkerülése, hanem a biz-
tonságos közlekedés miatt is nagyon fontos,
hiszen a fizika szabályai a közlekedés során
is érvényesülnek.

Fôbb szabálysértések:
Ittas vezetésért nem csak a gépjármûvet sze-
szes italtól befolyásolt állapotban vezetô sze-
mély, vagy a jármû vezetését ilyen állapotban
lévô személynek átengedô személy, hanem a
nem gépi meghajtású jármûvet szeszes italtól
befolyásolt állapotban vezetô vagy hajtó sze-
mély is büntethetô, azaz a kerékpáros, lovas
kocsit hajtó sem ülhet fel ittas állapotban a
jármûre mint vezetô, vagy hajtó. 
Sebességkorlátozás jelentôs túllépése: Aki a
km/órában meghatározott vagy a jelzôtáblá-

val km/órában jelzett sebességet 100 km/órát
meg nem haladó sebességkorlátozás esetén
legalább a felével, 100 km/órát meghaladó
sebességkorlátozás esetén legalább a har-
madával túllépi, pénzbírsággal sújtható. 
Az elsôbbség és az elôzés szabályainak
megszegése: Annak a jármûnek a vezetôje,
aki az elsôbbségre vagy az elôzésre vonatko-
zó szabályokat megszegi, pénzbírsággal sújt-
ható. 
Annak a jármûnek a vezetôje, aki az elsôbb-
ségre vagy az elôzésre vonatkozó szabályok
megszegésével a közlekedés más résztvevô-
jét hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra
kényszeríti, pénzbírsággal sújtható. 
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak meg-
sértése: Az a jármûvezetô vagy állathajtó, aki
jármûvével vagy állatával (állataival) a közle-
kedési szabályok szerinti tilalom ellenére a
vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt, pénz-
bírsággal sújtható. 
A közúti közlekedés rendjének megzavarása:
Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi
és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi
épségét vagy egészségét gondatlanságból
közvetlen veszélynek teszi ki vagy könnyû
testi sértést okoz, pénzbírsággal sújtható. 
Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az
egyébként szabályosan közlekedô ittas ve-

zetô, vagy a megengedett sebességet túllépô
egy balesetben az egyéb szabályoktól füg-
getlenül vétkesnek minôsül.

A közlekedés szabályok betartására különö-
sen figyelniük kell a gyalogosoknak, kerékpá-
rosoknak, hiszen 
– egyrészt egy balesetben gépjármûvel való
ütközés során jelentôsebb sérülést szenved-
hetnek el,
– másrészt, ha a balesetet a gyalogos, vagy
kerékpáros okozza, akkor ennek nemcsak a
büntetôjogi következményét, hanem polgár-
jogi következményét is viselniük kell, azaz a
balesettel okozott kárt is meg kell téríteni.

A közlekedésben azonban a legfontosabb
szabály: Mindenkit hazavárnak!

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

Badacsonyban,
a Balatontól 300 m-re 

kétszobás, 
gyönyörû panorámával, 
kellemes környezetben

jól felszerelt apartmanok kiadók.
Érdeklôdni:

Telefon: (+36-20) 942-4157
E-mail: molnarketrin@gmail.com

Web: www.badacsonyapartman.hu
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15 éves Tripó Sándor vállalkozása, mely
eleinte üvegezéssel, majd ezt követôen
asztalosipari munkák végzésével bôvítette
ki tevékenységi körét. Ebbôl az alkalom-
ból minden 200 000 Ft fölötti, júniusi meg-
rendelés esetén jelentôs kedvezményt
adnak a józsai lakosoknak.

Válogassanak termékeinkbôl és ne feledjék,
minden féle egyedi elképzelést is igyekszünk
megvalósítani! Ízelítô kínálatunkból:
– Konyhabútorok: egyedi, beépített konyha-
bútoraink különbözô stílusban rendelhetôek,
rendkívül széles anyagválasztékkal, ami min-
tatermünkben kiválasztható.
– Beépített szekrények, gardróbok: ezek a
bútorok mindig az adott helyhez vannak ter-
vezve és elkészítve, a legjobb helykihaszná-
lást szem elôtt tartva. Árkategóriától függôen
többféle alapanyagból készülhetnek.  
– Ágyak, hálószobabútorok: ágyaink elsôsor-
ban tömör fából készülnek, a stabilitás érde-
kében. Alapanyaguk fenyô, tölgy vagy bükk.
– Egyéb bútorok: a teljesség igénye nélkül
vállalunk még: elôszoba-, nappali-, fürdôszo-
ba-, gyermekszoba-, dolgozó- és irodabú-
torokat fa valamint bútorlap alapanyagokból.

– Burkolatok: ha bántja a szemünket egy
radiátor, egy bojler vagy éppen egy koszos
falrész, akkor praktikussági és esztétikai
okokból is érdemes leburkolni. (falburkolatok,
mennyezet burkolatok, radiátor burkolatok)
– Beltéri ajtók: fô alapanyaguk a  borovi- és
lucfenyô. De ha nem fenyô ajtót szeretnénk,
elkészíthetôek ezek tölgybôl és bükkbôl is.
– Külsô nyílászárók: különbözô üvegfalakról,
ablakokról, bejárati- és erkélyajtókról beszél-
hetünk. Alapanyaguk hossztoldott, rétegra-
gasztott borovi fenyô 1.0 üveggel, kettôs
gumitömítéssel, hôhídmentes vízvetôvel.
– Fa árnyékolástechnika: ide tartoznak a kü-
lönbözô zsalugáterek, spaletták. Ezek lehet-
nek fixek, mozgathatóak, de akár lécbetéte-
sek vagy betétesek is.
– Lépcsôk: bármilyen lépcsô elkészítését vál-
laljuk korláttal, kompletten. Általában a tölgy-
bôl, bükkbôl, de fenyôbôl is kérhetôek.
– Elôtetôk: az asztalos minôségben meg-
munkált (gyalult, mart, csiszolt) elôtetôk elké-
szítése elsôsorban lucfenyô alapanyagból
kérhetôk, különbözô anyagokkal fedve.
– Helyszíni szerelések: saját gyártású ter-
mékeink beépítésén túl különbözô helyszíni
szereléseket vállalunk Józsán. Pl: pászítá-

sok, gipszkartonozás, lapbútor összeszerelés.
– Kerti famunkák: kültéri asztalosmunkákat is
vállalunk kemény illetve puhafából is. 
Természetesen mivel mi is helyben vagyunk,
elsôsorban a helyi lakosok igényeit szeret-
nénk kielégíteni. Ha minket tisztel meg bizal-
mával, különbözô elônyöket élvezhet:
– mintatermünkben kiválasztható alapanyagok.
– referenciamunkák megtekinthetôk webol-
dalunkon.
– törzsvásárlóknak kedvezményes árak.
– 1 év garancia.
– meghosszabbított ügyfélfogadás (H–P:
8–17, Szo–V: 9–12 )
– ingyenes helyszíni felmérés szaktanács-
adással
– megbízhatóság (határidô, minôség).

15. születésnap - kedvezményekkel!

KÉT AKCIÓ EGY HELYEN, HOGY MINDENKI JÓL LÁSSON!

Címünk:
Józsapark emelete 

Telefon:
(52) 386-143

Nyitva tartás:
Hétfôtôl–péntekig:

9–19
Szombaton: 

9–15

„a tisztánlátás kedvéért”

júniusban

június 30

Szemészet, gyermekszemészet kedden 15–18-ig, rendel: dr. Kovács Margit.
Színtévesztés-vizsgálat és korrekciós szemüveg csak 
a Józsaparkban lévô OKULA 2000 Optikában!
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Bikers caffe
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Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

ketchup, majonéz                                                                      180.-



Napenergia hasznosítása
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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.

Simon Krisztián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685

E-mail: simonkriszt@t-online.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,

tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, telepítését.

FRUIT MARKET AKCIÓ
Paradicsom:                          349 Ft/kg
Kovászolni való uborka: 299 Ft/kg
Kelkáposzta:                         199 Ft/kg
Burgonya (5kg):                    499 Ft
Tojás M-es:                             23 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 11.
(35-ös fôút mellett)

Nyitva tartás: 
Hétfô–péntek: 8.00–18.00
Szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 33-777-33
Fax: (52) 523-968
E-mail: jozsagumi@t-online.hu

w w w . j o z s a g u m i . h u

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs

• Alu- és lemezfelni

• Szerelés, centrírozás, javítás

• Gumitárolás

• Autójavítás

• olajcsere

Napelem – elektromos áram ingyen
A növekvô energiaárak mellett mindenki
csökkentheti villanyszámláját napelemek
segítségével.

Ma már Magyarországon is elérhetô a Foto-
voltaik rendszer, melyet osztrák szomszé-
daink már elôszeretettel használnak. A Foto-
voltaik rendszerek olyan eszközök, amelyek
a fénysugárzási energiát, elsôsorban a nap-
energiát, közvetlenül villamos energiává ala-
kítják. Teszik ezt oly módon, hogy a fény el-
nyelôdésekor a solarmodul mozgásképes töl-
tött részecskéket generál és egyenáramot
termel. Ez az egyenáram aztán tárolható ak-
kumulátorokban és/vagy átalakítható 220 V-os
váltóárammá is. Ez már közvetlenül felhasz-
nálható a fogyasztók számára, de visszatáp-
lálható az elektromos hálózatba is, és így ér-
tékesíthetôvé válik. Ez a megoldás egyéb-
ként nem is annyira új keletû, hiszen napele-
mek segítségével oldják meg már 1958 óta
az ûreszközök üzemeltetését, de használják
parkolójegy automatáknál és számológépek-
ben is. A rendszer szerelhetô ferde tetôre, la-
pos tetôre és szabadtéri szerelési rendszerrel
is. A teljesítménye kategóriánként változik:
1,5 kW-tól 500 kW-ig. Így egy ilyen rendszer

egy kis család, de akár egy nagy gyár ener-
gia felhasználását is biztosítani tudja. A Zöld
Ferment Kft. teljes körû szolgáltatással várja
leendô partnereit az engedélyeztetéstôl a ki-
vitelezésen át a kulcsátadásig. Továbbá 5
évre teljes körû, 25 évre 80% hatásfok garan-
ciát vállalnak.

A napenergia elônyei:
– csökkenek az energiaköltségek
– korlátlanul rendelkezésre áll
– nem keletkezik olyan melléktermék, mint
például a korom, sem olyan üveghatású gá-
zok, mint a CO2
– nem vagyunk kiszolgáltatva az esetleges
nemzetközi konfliktusoknak, krízishelyzetek-
nek.

További információk:
Balogh László
+3620/981-0630
Zöld Ferment Kft.

www.greenetik.eu

Az áramot elôállító napelem nem tévesz-
tendô össze a napkollektorral. A napelem
egyenáramot, a napkollektor hôt termel.

A befektetés megtérülési ideje 6-10 év!

Kedvezô finanszírozás, 0% önerôvel is!

Magánszemélyek több mint 50%,
cégek 50%, önkormányzatok akár

70% vissza nem térítendô 
támogatást kérhetnek az osztrák

PVT napmodul rendszereinek
beépítésére!



Új szolgáltatások

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
Júliusi számunk lapzártája: 2010. július 2., péntek. Megjelenés: 2010. július 9.

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

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából www.jozsanet.hu

Május 15-én volt az I. Józsai Erônap, ahol
chili evô és bika ülô versenyen mérkôzhet-
tek meg a legerôsebbek, majd a napot fer-
geteges hangulatú „Bika” buli zárta.

A rossz idô ellenére szép számmal látogattak
ki a 16 órakor kezdôdött rendezvényre a Jó-
zsaparkba. A bika fáradhatatlanul állta az ôt
betörni próbáló vállalkozó szellemûek próbál-
kozásait. A három éves rodeós és a gyengéb-
bik nem is jól vizsgázott a hátán. Persze
elôbb-utóbb mindenkit ledobott az egyre job-
ban bevaduló mûbika. Egész délután lehetett
tréningezni az esti döntôre. Aki inkább a test-
test elleni küzdelem híve, az a szumót is kipró-
bálhatta. A békésebb természetû gyerekeket
pedig arcfestés, ugráló vár és lufi hajtogatás
várta. 
A chilis süti és a chilis bab kóstolója nagy si-
kert aratott. Hat óra magasságában pedig sor
került a chili evô versenyre, melyet a chili-t
forgalmazó PÁLM-A-HÁZ Biobolt szervezett.

Aki bírta a csípôset, ezúttal kipróbálhatta ma-
gát. A háromfordulós versenyen a beugró, az
erôs paprika volt, majd a chilis virsli jött, végül
a fôfogás: az igen erôs chilis bab. Az elsô há-
rom helyezett értékes ajándékcsomagot ve-
hetett át a szervezôktôl. A chili evô verseny
helyezettjei: 
1. helyezett: Schaf Zoltán
2. helyezett: Fekete Ádám
3. helyezett: Kmetty Zsolt

Este 9-kor kezdôdött a bika ülô verseny, ahol
látványos lerepüléseket is láthatott a közön-
ség. 
A verseny eredménye végül a következô kép-
pen alakult: 
1. helyezett: Cégény Gyula 
2. helyezett: Nagy Imre 
3. helyezett: Szabados Tímea 
A helyezettek serleget, a gyôztes pedig egy
üveg minôségi bort is hazavihetett. Eközben
már tartott a Bikers Caffe „Bika” bulija, és az
est folyamán még mindig kipróbálható volt a
bika. Nagyon jó hangulatú rendezvényen
kapcsolódhattak ki azok, aki ellátogattak
ezen a borongós szombaton a Józsaparkba.
Reméljük, hogy hagyományteremtô rendez-
vény volt az I. Józsai Erônap, így legkésôbb
jövôre újra megmérkôzhetnek az erôsek és
bátrak, a bikával, a chilivel és legfôképp egy-
mással.
A rendezvényrôl a képgalériák megtekint
hetôk a www.jozsanet.hu weboldalon.

Bika ülô, chili evô verseny volt

Ballagási vásár a Maja virág-ajándék üzletben!

Megnyílt Józsa elsô benzinkútja
Május 4-én nyílt meg a vállalkozói telephe-
lyeken a Józsa Tüzép Kft. benzinkútja,
ahol 95-ös benzint és gázolajat lehet tan-
kolni nagyon kedvezô árakon.

A benzinkúton egy 95-ös és egy gázolaj kút-
fej van, illetve külön egy nagyteljesítményû
gázolaj kútfej a haszongépjármûvek részére.
Hétköznap 6–19 óráig, szombaton 7.30–12
óráig várják a vásárlókat, vasárnap zárva van

a benzinkút. Hamar Zoltán ügyvezetô el-
mondta, hogy a környék legjobb áraival vár-
ják a józsaiakat, a minôségre pedig nem lehet
panasz, hiszen ôk is a MOL-tól kapják az
üzemanyagot. Hamarosan különbözô akciók-
kal is szeretnének kedveskedni a józsaiak-
nak. A benzinkút aktuális árairól pedig a
www.jozsanet.hu weboldalon lehet tájéko-
zódni.

Új helyre költözött a Maja virág-ajándék
üzlet a DM mellé, a Józsaparkban. Kibô-
vült kínálattal és ballagási vásárral várnak
minden kedves régi és új vásárlót! Balla-
gásra ezüst ékszerek 10% kedvezménnyel
kaphatóak!

A vágott és cserepes virágok mellett, tovább-
ra is kaphatóak selyem virágok, kerámia kas-
pók és -vázák. De aki a virág mellé szeretne
valamilyen elegáns ajándékot vásárolni, az is
talál megfelelôt a bolt kínálatában. Továbbra
is kaphatók bizsu ékszerek és kiegészítôk,
melyek szintén nagyszerû ajándékok lehetnek. 

Koszorúkat és sír-
csokrokat pedig
15% engedmény-
nyel készítethe-
tünk! Ballagásra új-
donság: Kibôvült a
bolt kínálata szebb-
nél szebb ezüst

ékszerekkel, mely bármilyen alkalomra kitûnô
ajándék, de fôleg most a ballagások alkal-
mából ajánljuk mindenki figyelmében. Ráadá-
sul most, a ballagási vásár keretében 10%
kedvezménnyel vásárolhatóak meg! Emellett
kaphatóak figurás és bon-bon csokrok, de

bármilyen egyedi el-
képzelést is megva-
lósítanak a Maja vi-
rág-ajándék üzlet-
ben a Józsapark
földszintjén.

Nyitva tartás: 
H–P: 9–18 • Szo: 9–15 • V: 9–13

Telefon: (06-30) 262-4109
Új cím: Józsaparkban a DM mellett


