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A városközpontot érintve a Nagyállomásig fognak
közlekedni a józsai buszok csúcsidôban

Új játékokkal bôvült a játszótér

Balázs Ákos és Nagy Attila (a DKV vezér-
igazgatója) közösen jelentették be, hogy
augusztus 16-tól ismét el lehet jutni átszál-
lás nélkül egy buszjeggyel a városközpon-
tig, sôt most már a Nagyállomásig is.

A július 12-tôl bevezetett új útvonal és menet-
rendváltozás meglehetôsen hátrányosan
érintette a józsaiakat, hiszen csak átszállás-
sal lehet a városközpontba eljutni – mondta
felszólalásában Balázs Ákos képviselônk a
nyári szünet elôtti utolsó közgyûlésen. Egy-
úttal arra kérte a város valamint a DKV veze-

tôit, dolgozzanak ki
egy elfogadható ja-
vaslatot, hogy újra
egy jeggyel elérhetô
legyen a belváros a
józsai buszokkal. A
város vezetôi a köz-
gyûlésen ígéretet tet-
tek arra, hogy rövid
idôn belül megkere-
sik a megoldást. Ennek megfelelôen a telepü-
lésrész lakossági, valamint Balázs Ákos és
Somogyi Béla képviselôk észrevételei
alapján, a munkába járás és a belváros köz-
vetlen elérhetôségének biztosítása érdeké-
ben, sikerült egy olyan kompromisszumos
megoldást találni, mellyel az utasok is jól jár-
nak, és a DKV számára is finanszírozható.
Sôt bónuszként a Nagyállomás is elérhetô lett
egy járattal! 
Eszerint 2010. augusztus 16-tól a 34-es, 35-
ös, 35Y-os, 36-os járatok tanítási idôszak-
ban és tanszünetben egyaránt munka-
napokon 6.30 és 8.00 óra között, illetve
14.00 és 17.30 között a Nagyállomásig
közlekednek, tehát csúcsidôben a Segner-
tér helyett a Nagyállomás lesz a végállo-
más. A buszok az alábbi útvonalon fognak
közlekedni: Nyugati utca-Széchenyi utca-
Piac utca-Nagyállomás. Az érintett megálló-

helyek a Segner-tér és a Nagyállomás között:
Segner-tér (a trolibuszinduló megállóhelye),
Széchenyi utca (a helyközi autóbuszállo-
más), Piac utca (Kistemplom), Petôfi-tér,
Nagyállomás. Az érintett megállóhelyek a
Nagyállomás és a Segner-tér között: Nagy-
állomás (a 31-es buszinduló megállóhelye),
Petôfi-tér, Piac utca (az Alexandra könyváru-
ház elôtt), Széchenyi utca (Hal-köz), Széche-
nyi utca (a helyközi autóbuszállomás), Seg-
ner-tér (Hatvan utca sarok). 
A járatok számozása a következôképpen
lesz: a Nagyállomásig közlekedô (hosszított
útvonalon járó) buszok számozása: 34, 35,
35Y, 36. A Segner-térig közlekedô (rövidebb
útvonalon járó) buszok: 34A, 35A, 351, 36A.
Az eddig 36A számmal jelzett (Doberdó utca
-Józsa) viszonylat 36Y jelölést fogja kapni. 
Az új buszmenetrend hamarosan letölthe-
tô a www.jozsanet.hu weboldalról.

Négy új játékkal bôvült a Tócó-liget
játszótér, most már a kisebbek is
találnak nekik való játékokat.

Az új játékok között található egy kü-
lönleges hajó, egy kétüléses gumila-
pos hinta, továbbá két rugós játék.
Balázs Ákos az átadón elmondta, ez-
zel még nincsen kész a játszópark,
hamarosan közvilágítással is ellátják
a területet, mellyel a nagyobb bizton-
ságot is szeretnék elérni a környéken
és a játszóeszközök védelmében.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a
hajóformájú játékszert

Erre a játszótérre is került hinta, mely a ját-
szóterek örök klasszikusa
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Évzárás után, tanévkezdés elôtt a 
150 éves Gönczy Pál Általános Iskolában

Cserépváralján táboroztak a Lorántffysok

Már régen bezárta kapuit az iskola, és ja-
vában tart a nyári szünet, helyi újságunk
mégis tanévet idézô gondolatokat és ese-
ményeket közöl. Nem, nem kevertünk
össze semmit, kedves olvasó, csupán a
kiadvány hasábjainak terjedelme szabott
korlátokat a korábbi megjelenésnek. 

Különleges tanév van iskolánk, a Gönczy Pál
Általános Iskola közössége mögött, hiszen in-
tézményünk alapításának 150. éves évfordu-
lója jegyében szerveztük a mindennapjainkat.
Mindezeken túl sok-sok eseménnyel, rendez-
vénnyel, és tanulmányi sikerekkel teli eszten-
dô van a hátunk mögött. Mindenki sokat tett
azért, hogy eredményes évet zárjanak a diá-
kok és az iskola, mint folyamatosan fejôdô
közösség és intézmény is.
Valamennyi Gönczys diák legfontosabb fela-
data és kötelessége a tanulás volt. Az elvég-
zett munka eredményessége lemérhetô a
számok tükrében: az iskolai tanulmányi átla-
ga 4–8. évfolyamon: éppen 4,0. Az 1–3
évfolyam szöveges értékelést kapott. 49 diák
lett kitûnô tanuló, az iskola legmagasabb
szintû elismerésével, azaz nevelôtestületi dí-
csérettel 29 tanuló büszkélkedhet. Munkánk
eredményességét jelzik a nyolcadik osztályos
beiskolázások is. A negyvenkilenc végzôs kö-
zül 46-an (94%) érettségit adó középiskolá-
ban tanulnak tovább: 19-en gimnáziumban,
27-en szakközépiskolában. Tizen nyertek fel-
vételt öt évfolyamos képzésre két tanítási
nyelvû, vagy nyelvi elôkészítô osztályban.
71%-uk bejutott az elsô–második helyen
megjelölt középiskolába. Három diák szakis-
kolában folytatja tanulmányait. Nagyon örü-
lünk, hogy sok diák vállalja tudásának meg-
mérettetését a tanórai kereteken túl, külön-
bözô versenyeken is. Több száz helyi, városi,
megyei és országos versenyre való nevezés

történt, amelynek legjobb eredményeit a Józsa
újságban is láthatják. Gratulálok minden ver-
senyzônek és felkészítôjüknek! Mindannyian
jól tudjuk, az eredmények eléréséhez nagyon
sok munkára, felkészülésre van szükség
diák, tanár, és gyakran még a szülô részérôl
is. Az újság hasábjain is köszönöm a sok be-
fektetett energiát, a kitartást, az iskola jó híré-
nek öregbítését. Örömmel adtunk már hírt a
márciusban megjelent országos kompe-
tencia-mérés eredményeirôl. A folyamatos,
kitartó, közös munka meghozta gyümölcsét,
hiszen messze az országos átlag fölötti ered-
ményeink születtek. 
Nem esett még szó a sok-sok rendezvényrôl,
melyek színesítették az iskolai életet, a
Gönczy héttôl az adventi gáláig, a hulladék-
gyûjtéstôl a Dönk-napig, a 4H-s, Hospices
rendezvényekig, a 150. jubileum programso-
rozatáig. Számos versenyt szerveztünk az
évforduló jegyében saját diákjainknak, de
Debrecen város valamennyi általános is-
kolásának is. Iskolánk nem csak a falai között
éli életét: sok rendezvénnyel jelenünk meg a
városban-országban, és nagyon sok progra-
mot kínálunk a hozzánk látogatóknak. Ki-
emelkedô környezeti nevelési tevékenysé-
günkért kaptuk Debrecen városától a Regio-
nális Ökológiai Oktatóközpont címet és fel-
adatot. E tevékenység keretében szervezünk
szakmai programokat pedagógusoknak és
gyermekeknek. Ebben a tanévben a tavalyi-
hoz képest megduplázódott a látogatók szá-
ma, több mint kétezren vették igénybe az Ok-
tatófarmon ezen szolgáltatásunkat, és még
most nyáron is vannak csoportjaink. Ebben
az évben is sokat tettünk azért, hogy az
Ökoiskola kitüntetésnek méltó birtokosai
legyünk. A debreceni ökoiskolák együttmûkö-
dési megállapodás alapján mûködnek együtt,
iskolánk koordinálásával. Nagyon sikeres, és

elismerést kiváltó volt „Az Élô Bolygó” elneve-
zésû városi környezeti nevelési vetélkedô,
melyre csak több hónapos elôzetes feladatok
elvégzésével lehetett nevezni.
Ebben a tanévben nyertük el a Gönczy Tehet-
ségpont címet, melyet az Országos Tehet-
ségsegítô Tanács adományozott egy nagyon
komoly megmérettetés után. Munkánk még
magasabb szinten való végzéséhez, és a
folyamatos országos együttmûködés és kont-
roll biztosításához most nyáron zajlik Gönczy
Tehetségpontunk akkreditációja. Ugyancsak
most van folyamatban a referencia-intézmény-
nyé minôsítésünk is, melynek sikeres befeje-
zôdésével iskolánk tevékenysége modell ér-
tékûvé válik más intézmények számára, akik-
nek továbbképzéseket, mentorálást, szak-
értôi szolgáltatásokat, szakmai tanácsadást
nyújthatunk majd. Mindezeknek pedig feltéte-
le a tanulókkal közösen végzett alapos, ered-
ményes munka.
A szülôkkel való még szorosabb kapcsolattar-
tás, valamint iskolánk tevékenységének kifelé
történô tájékoztatása miatt immár ötödik alka-
lommal jelentettük meg a Gönczy Irka nevû
évértékelô kiadványt, amely minden tanulónk
családjába eljut ajándékként.
Egy jó iskolát mûködtetni csapatmunka. Kö-
szönöm a munkáját a tanító és tanár kollé-
gáimnak, a tárgyi feltételeket biztosító techni-
kai dolgozóknak.
Köszönöm együttmûködését és támogató se-
gítségét a fenntartó önkormányzatnak és
képviselôinek, a Szülôi Szervezetnek, a Mun-
kaiskola Alapítványnak, és minden szervezet-
nek, magánszemélynek, akik diákjaink neve-
lésében velünk közösséget vállaltak. 
Ezt kívánom és kérem az elközelgô új tan-
évre is.

Agárdiné Burger Angéla
igazgató

Izgalmas táborozáson vehettek részt a Lo-
rántffysok júliusban. Beszámolójukat az
alábbiakban olvashatják, láthatják.

Hat napon keresztül élvezték a táborozás iz-
galmait a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
diákjai, akik július 18-án, vasárnap este érkez-
tek vissza Józsára. A gyerekek izgalmas ve-
télkedôkön, bogácsi strandoláson és hosszú
túrákon vettek részt, de mindezek mellett
nagy sikert aratott az erdei számháború, vala-
mint az ilyenkor elmaradhatatlan tábortûz is.

A harmadikostól a nyolcadikosig záródó kor-
osztály tagjai megkóstolták a helyi specialitá-

sokat, és részt vettek a cserépvárajai faluna-
pok programjaiban is.
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Az év tanulója a Gönczyben

Gönczy Plakett 2010

Józsai Gyermekekért Emlékplakett

A 2009/2010-es tanévben Soltész Anna
Orsolya 4. B osztályos tanuló kimagasló
tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért, közössé-
gi munkájáért és tanulmányi versenyered-
ményeiért nyerte el az „Év tanulója” kitün-
tetést.

Orsi minden iránt érdeklôdô, sokoldalú, tehet-
séges egyéniség. Eddigi iskolás éveinek
mindegyikében kitûnô tanuló volt. Tudását
bátran pallérozza bármilyen szintû versenyen
is. Legkiemelkedôbb eredményei:
– Püspökladányban az „Olvasom, értem”
címû megyei szövegértési versenyen II. he-
lyezést ért el. Büszkeség számunkra, hogy
minden évben a dobogón végzett.
– A Bányai Júlia Általános Iskolában megren-
dezett városi szövegértési versenyen is II. lett.

– A Hatvani István Általános Iskolában a me-
gyei komplex (magyar, matematika, környe-
zetismeret) tanulmányi versenyen tavaly és
az idén is magas pontszámmal lettek elsôk,
maguk mögé utasítva a többi csapatot.

– Az országos Szivárvány, levelezôs „Kis
nyelvész” versenyen maximális pontszámot
ért el.
– Az Energia=érték címû országos környezet-
védelmi rajzpályázaton III. helyen jutalmazták
az ô és osztálya munkáját.
– Az országos Herman Ottó természetisme-
reti versenyen XII. helyezést ért el, környezet-
tudatos magatartása példaértékû mindenki
számára.
Eredményeit számos szaktanári, osztályfônö-
ki, igazgatói dicsérettel jutalmaztuk. Remél-
jük, hogy a következô tanévekben kreatív
személyiségét továbbfejlesztve újabb sikere-
ket arat.

Gáll Gizella, Dobránszkyné Csige Boglárka
tanítók

A 2009/2010-es tanévben Nemes Gyöngy-
vér 6. B osztályos tanuló kimagasló tanul-
mányi eredményéért, közösségi munkájá-
ért, példamutató magatartásáért és szor-
galmáért kapta ezt a diákkitüntetést, ame-
lyet iskolánk tantestülete alapított kiváló
diákjai jutalmazására. 

Már alsós évei óta kitûnô tanuló Gyöngyvér,
aki nemcsak a tanulásban jeleskedett, hanem
az iskolai mûsorokban, rendezvényeken,
adventi gálákon, jubileumi ünnepségen is fel-
lépett, ahol furulya- és fuvolajátékát élvezhet-

tük. Zenei képes-
ségét több éve
fejleszti már. Ezen
ambíciói mellett
képzômûvészeti
tehetségét is meg-
csodálhattuk. Al-
kotásait számos
városi, megyei,
sôt országos rajz-

pályázaton is többször díjazták. Debrecen-
ben a MODEM-ben, illetve a Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképzô Fôiskolán állították

ki munkáit. Országos gyermeklapban is jelent
meg róla cikk. A Méltóság mezeje programja
személyében lelkes támogatóra talált, ver-
senyfelhívásaikra  festményeket is készített.
Erejébôl még arra is jutott, hogy mese- és
versmondó, illetve helyesíró versenyeken is
megmutathassa tudását. Munkája meg-
bízható, lelkiismeretes, igényes. Sok felada-
tot vállalt az osztályban is. Kötelességtudó,
másokon segítô jellemvonásai miatt osztály-
társai szeretik, tisztelik, példaképnek tartják.

Kocsis Ildikó
osztályfônök

A Gönczy Pál Általános Iskola szülôi köre
által alapított kitüntetést a 2009/2010-es
tanévben Somogyiné Gyôri Magdolna ta-
nítónô nyerte el.

Somogyiné Gyôri Magdolna immár 16 éve a
Gönczy Pál Általános Iskola egyik meghatá-
rozó pedagógusa. Szereti a kihívásokat, amit
mi sem bizonyíthat jobban, hogy elsôk között
volt, aki az alapítótól magától Tolnai Gyuláné-
tól tanulta meg a híres Tolnai-módszert, ame-
lyet intézményünk éveken át preferált. 1994-
tôl tagja a Felsôjózsai 4H mozgalomnak,
amelynek keretén belül ma is aktívan tevé-
kenykedik, táborokat szervez, kézmûves fog-
lalkozásokat tart. Minden évben nagy kedvvel
szervezi osztályának az erdei iskolát. Nem-
csak tanítani, de tanulni is szeret. Számos
tanfolyamon, továbbképzésen vett részt, ahol

különbözô kézmûves technikákkal ismerke-
dett meg. 2007-ben a Debreceni Egyetemen
közoktatási szakértôi szakvizsgát tett. Mun-
káját igazi hivatásként éli meg, melyre az igé-
nyesség és magas szaktudás jellemezô.
Nyugodt, kedves egyénisége meghatározó a
tantestületben. Szerény, csendes természe-
tének is köszönhetô, hogy tanítványaival és a
szülôkkel mindig kiváló a kapcsolata, volt ta-

nítványai, akik megalapozott tudással kerül-
tek ki kezei alól, még ma is visszajárnak egy-
egy rövid beszélgetésre hozzá. Tudását szí-
vesen adja át fôiskolai hallgatóknak, kollé-
gáknak. Igazi pedagógus, aki évrôl évre meg-
újítja önmagát, s akárcsak egyetlen tanítvá-
nyáért is képes mindent elölrôl kezdeni határ-
talan türelemmel. Tudja mikor kell dicsérni,
mikor kell korholni, mikor buzdítani, s mikor
nem szólni egy szót sem, csak átölelni karral,
simogató tekintettel, aggódó szeretettel.
Mi lehet a titka?

„Mélységes…
ellenállhatatlan emberszeretet…
törhetetlen bizalom…
tehetség…
és az, hogy emlékezni tudjon saját fiatal-
ságára.” (Füst Milán)
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Baba-mama Klub
augusztusban

Józsai Közösségi Központ 
nyári nyitva tartása

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 
Debrecen-Józsai Kirendeltsége

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

Itt a nyár!

Velünk nem szállnak el lakástervei!

9,5%-os ügyleti kamattal

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.

RRedônykészítésedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

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

Nyári szünet után ismét lesznek Baba-mama
Klub foglalkozások az Alsójózsai Kerekerdô
Óvodában minden hónap utolsó szerdáján
11.30-tól.  Legközelebb augusztus 25-én vár-
juk a kis tipegôket 3 éves korig egy vidám já-
tékos találkozásra. 
További információ: (52) 386-129

A JÓZSAI KÖNYVTÁR augusztus 9. és au-
gusztus 28. között ZÁRVA lesz! Nyitás: au-
gusztus 30-án hétfôn.

A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ augusztus 9 és
augusztus 23. között ZÁRVA lesz, nyitás au-
gusztus 24-én kedden.

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
csak augusztus 16–22 között (1 hétig) lesz
ZÁRVA. (Augusztus 9–15 között és 23-án is
nyitva, de mivel ekkor a Közösségi Ház zárva
lesz, csak az ügyfélfogadási idôben lesz az
épület nyitva.)

Az augusztusi és szeptemberi programajánló megtalálható a www.jozsanet.hu weboldalon
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A 0077/00111 számú nyugtával tankoló
vásárló lett az a szerencsés, aki a Józsa
Tüzép júliusi játékában visszanyerheti
tankolása árát.

Augusztus 2-án ezúttal Balázs Ákos, város-
részünk másik képviselôje sorsolta ki a nyer-
test. A júliusi akció lényege az volt, hogy aki
e hónapban legalább 8000 Forint értékben
benzint vagy gázolajat tankolt, az sorsoláson
vett részt. Fortuna kegyeltje 25 liter üzem-

Kisorsolták a júliusi nyertes szelvénytSomogyi Béla 
a régi-új 

alpolgármester

Józsán járt az elfogadás kamionja
Fogadd el, fogadj el! - címmel érkezett Jó-
zsára július 10-én az elfogadás kamionja.
Az integrált (egészségeseknek és fogyaté-
kosoknak szóló) egész napos családi- és
sportnapnak országos közvélemény for-
máló célja volt.

Sérültek és egészségesek az elfogadás je-
gyében tölthették együtt a napot. Az idôjárás
is kedvezett, gyönyörû napsütéses idô volt,
így mind a Józsaparkban, mind a sportpályán
lehetôség volt az összes meghirdetett prog-
ram megtartására. Reggel a zászlóátadással
kezdôdött a program, amely során a Sillye
Gábor utca elejérôl a Józsaparkba hozták a
zászlót, és adták át a motorosoknak. A moto-

rosok ezután végig vitték a zászlót települé-
sünkön. A Józsaparkban egymást váltották a
különbözô színpadi produkciók, a „Ké-
zenfogva” kamiont pedig egész nap lehetett

látogatni. Ezen kívül volt még kézmûves fog-
lalkozás és -vásár, valamint rengeteg játék
várta a kilátogatókat, s kipróbálható volt egy
igazi rally autó is. Az Unokakert utcai sportpá-
lyán egész nap gurult a labda. Több korosztá-
lyos labdarúgó torna volt, de több állomásos
játékos vetélkedôn is részt vehettek az érdek-
lôdô gyerekek, fogyatékkal élô társaik bevo-
násával. A kerekesszékes-kerékpáros ügyes-
ségi verseny és memóriajátékon is szintén
együtt versenyeztek az egészséges gyerekek
és fogyatékos társaik. Reméljük, hogy ez a
nap egy nagy lépés volt abba az irányba,
hogy gyermekeink számára már természetes
legyen a fogyatékkal élô társaik elfogadása,
segítése, támogatása.

(Fotó: Molnár Tamás)

Halász János alpolgármester – miután
államtitkár lett – alpolgármesteri tisztségérôl
(július 2-tól) lemondott. A helyét Somogyi
Béla képviselônk vette át. Somogyi Béla már
korábban (1998–2002) is volt a kulturális
feladatokért felelôs alpolgármester, így
számára nem új ez a feladat.

TÜZÉP ÉS BENZINKÚT
A VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEKEN

ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT? KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk! 
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00 • Tel.: (52) 530-947

AAUUGGUUSSZZTTUUSSII  NNYYEERREEMMÉÉNNYYJJÁÁTTÉÉKKUUNNKK::
Aki augusztusban legalább 8000 Ft értékben nálunk tankol 
25 liter üzemanyagot nyerhet. Sorsolás: szeptember 1.

A nyertes nyugta számát a JÓZSA újság szeptemberi számában
és a JÓZSANET-en is megtalálják.

Benzinkút nyitva tartása: H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap és ünnepnap: zárva.

anyagot nyert. A szerencsés nyertes nyugtá-
ját augusztus 25-éig válthatja be.

Augusztusban a nyereményjáték folytatódik,
ugyanaz lesz, mint júliusban, tehát most is
érdemes minimum 8000 Forintért tankolni és
játszani. Sorsolás: szeptember 1. A nyertes
nyugta számát a JÓZSA újság szeptemberi
számában és a JÓZSANET-en is megtalál-
ják.

A józsai benzinkút júniusi játékának szeren-
csés nyertese jelentkezett a kúton, és átvette
nyereményét. A szerencsés nyertes ifj. Végh
György, Óiskola utcai lakos.
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

www.bikerscaffe.com

Nyitva: h–cs; 11–22

Cím: Józsapark

p–szo: 11–24, v: 11–22

Telefon: (52) 386-180

ketchup, majonéz                                                                      180.-
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Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

É l e l m i s z e r - v e g y e s  b o l t  é s  
u t á n f u t ó  k ö l c s ö n z ô .

H e l y i  j á r a t ú  b u s z j e g y  k a p h a t ó .
EZ MIND EGY HELYEN! 

Felsôjózsán az  Elek utca 94 alatt.
Telefon:  (06-30)  464-2726

Szabó Imre
villanyszerelô

Épületek, családi házak villanyszerelése,
ipari gépek telepítése, javítása, 

karbantartása.
Józsa, Sillye G. utca 123.

Telefon: (52) 439-960 • (06-30) 9636-342

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.

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

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

Józsapark Húsbolt  nyi tva tartása:  hétfô–péntek:  7–19,  szombat:  7–16,  vasárnap:  7–12

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi-, birka- és 
füstölt húsok széles választéka saját vágóhídról.

Savanyúságok széles választékban kaphatók!

AUGUSZTUSBAN NAGY AKCIÓKKAL
várjuk kedves vásárlóinkat!
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Ôszibarack:                             299 Ft/kg
Sárgadinnye: 149 Ft/kg
Fôzôtök:                         79 Ft/kg
Lecsópaprika:                       199 Ft/kg
Újburgonya 5 kg:                   599 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 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

• 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

AA  kköörrnnyyéékk  lleeggjjoobbbb  áárraaiivvaall
várjuk vásárlóinkat!

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

N Y Á R I V Á S Á R

www.butor-debrecen.hu

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
20/320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

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.

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.

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 utca 8.
Telefon: (52) 532-889

Kész let  k iárus í tás :

10–50% engedménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat a Józsapark földszintjén
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Új helyen a Törpfalva családi napközi és játszóház

Utalvánnyal és bankkártyával is fizethet!

Rózsa Papír - papírbolt a Józsaparkban
(Írószerek, irodaszerek, nyomtatványok)

Jöjjön el hozzánk és válasszon több mint 
3000 féle termékünk közül!

Iskolatáskák garanciával kaphatók.
Szolgáltatásaink: fénymásolás • spirálozás • faxolás

Cím: Józsapark
Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9.

Telefon: (52) 386-046

Nyitva tartás:
Hétfô–péntek: 9–18-ig

Szombat: 8–13-ig

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓNK 
augusztus 02-tôl

MEGKEZDÔDÖTT!
ÚJRA CSALÁDI KEDVEZMÉNY!

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

A Generalival valóra válthatja gyermeke álmait!
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

A Tócós utcára, nagyobb helyre költözött
a Törpfalva családi napközi. A megújult
környezetben még több gyerekprogram-
mal, kisállatokkal és rengeteg játékkal vár-
ják a gyerekeket. Ferenczik Ágnest, a
Törpfalva megálmodóját arról kérdeztük,
milyen új dolgokkal, szolgáltatásokkal
várják a hozzájuk ellátogató gyerekeket és
szüleiket?

Józsa: Miért költöztek át a Nagyszentgyörgy
utcáról, ide a Tócós utcára? 
Ferenczik Ágnes: Az elôzô helyünket „kinôt-
tük” és az új terveink megvalósításához szük-
ség volt nagyobb kertre is. Itt még több gye-
reket tudunk fogadni és mivel a kert is sokkal
nagyobb, bôven lesz hely a gyerekek játszó
részlegének és az állatsimogatónak is. 

Józsa: Milyen szolgáltatásokkal várják a gye-
rekeket és szüleiket?

F. Á.: A gyerekek számára kialakított ideális
környezetben, napi négyszeri étkezéssel, an-
gol nyelvi és fejlesztô foglalkozásokkal, állat-
simogatóval, saját játszótérrel és színvonalas
programokkal várjuk a gyerekeket. Játszó-
házként is funkcionálunk, így azokat is várjuk,
akik csak szeretnék néha egy kicsit gyermek-
társasághoz szoktatni csemetéjüket. De szí-
vesen válalljuk gyerekzsúrok szervezését is!

Józsa: Milyen újdonságokat tudnak megvaló-
sítani az új helyen?
F. Á.: Sokkal nagyobb tér áll a rendelkezé-
sünkre, így amellett, hogy több gyereket is tu-
dunk fogadni, nagyobb az udvar is. Itt a saját
játszóterünk mellett, halastóval, állatsimoga-
tóval, póni lovaglással-, és szekerezéssel
várjuk a gyerekeket. Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a gyerekek tudjanak bánni az álla-
tokkal és ne bántsák ôket. A mini pónilovak
mellett vannak kacsák, libák, nyuszik, díszba-

romfik és kecske
is. Az „Életfa prog-
ramhoz” kapcso-
lódva az egész-
séges életmódra
nevelést is nagyon
fontosnak tartjuk.
Just és Nahrin
termékeket használunk a levegô tisztításá-
hoz, kézfertôtlenítéshez, aromaterápiához.
Ezzel megakadályozzuk, a gyermekek közt
oly gyakori betegségek terjedését. Ôsztôl ze-
nés bábelôadásokat is szervezünk a bábszín-
házi elôadókkal itt helyben, ahová az óvodás
csoportokat és a józsai gyerekeket is sze-
retettel várjuk. Szeretnénk a nyár végén egy
nyílt napot is tartani, melynek pontos idôpont-
járól a weboldalunkon: www.torpfalva.hu és a
www.jozsanet.hu weboldalon tájékozódhat-
nak majd az érdeklôdôk. Minden kedves ér-
deklôdô szülôt és gyereket szeretettel várunk
a Törpfalva családi napközi és játszóházban!

Cím: Józsa, Tócós utca 22.
Telefon: (06-30) 746-9028
E-mail: info@torpfalva.hu

Web: www.torpfalva.hu

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
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NAGYSZABÁSÚ ELFEKVÔ SZEMÜVEGKERET
KÉSZLET KIÁRUSÍTÁS!

Címünk: Józsapark emelete • Telefon: (52) 386-143
Nyitva tartás: Hétfôtôl–péntekig: 9–19 Szombaton: 9–15
Web: www.okula-optika.hu „a tisztánlátás kedvéért”

Jogi esetek

Az ügyvéd válaszol (13.)
A nyári idôszakban, illetve az év bármely
szakában a külföldi nyaraláshoz és a
gondtalan utazáshoz érdemes alaposan
elôkészülni. Ezúttal arra kértük Lukácsné
dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédet, hogy is-
mertesse a legfontosabb feladatokat, ami
elengedhetetlen a nyugalmunkhoz.

1. Úti okmányok. A legcélszerûbb, ha útlevél-
lel utazunk, ez az az okmány, amelyet min-
den országban elfogadnak és ismernek. Fi-
gyeljenek azonban arra, hogy az okmány ér-
vényességi ideje az utazás kezdetétôl számí-
tott 3 hónapot meghaladja. Vannak olyan or-
szágok is (Európában), ahová érvényes sze-
mélyi igazolvánnyal is utazhatunk. Viszont
sokszor volt már probléma abból, hogy az
adott ország rendôre nem ismerte a magyar
személyi igazolványt, (nem fogadta el) –
ezért az estleges kényelmetlenségek elkerü-

lése miatt én mindenképp az útlevelet aján-
lom minden külföldi országba.

2. Egészségbiztosítás. A Magyarországon
biztosítási jogviszonnyal rendelkezôk részére
ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát ad ki
a területileg illetékes Egészségbiztosítási
Pénztár. A kártyával az Európai Unió terüle-
tén belül sürgôsségi egészségügyi szolgálta-
tások vehetôk igényben, azonban minden
tagállamban más feltételekkel. Van ahol meg
kell elôlegezni a szolgáltatás költségét, ezért
érdemes errôl is elôre tájékozódni.
Javasolt utasbiztosítás megkötése is, mert az
nem csak sürgôsségi egészségügyi szolgál-
tatások igénybevételére jogosít, hanem
egyéb szolgáltatásokra is (pl. poggyászbizto-
sítás) és a jó utasbiztosítás esetén nem kell
megelôlegezni a költségeket sem. Utazás
elôtt érdemes a háziorvossal konzultálni
megfelelô úti patika összeállítása érdekében.

3. Nemzetközi jogosítvány. A magyar vezetôi
engedéllyel Európában és azokban az orszá-
gokban vezethetünk, amelyek csatlakoztak
az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyez-
ményhez. A nemzetközi jogosítványt az ok-
mányirodában a magyar vezetôi engedéllyel
rendelkezôk igényelhetik.

4. Zöldkártya: Külföldön saját gépjármûvel
akkor utazhatunk, ha a gépjármûre kötött fe-
lelôsségbiztosításról a biztosítótól ún. zöld-
kártyát szereztünk be.

5. Külképviselet: Az egyik legfontosabb dolog
kiutazás elôtt a tranzit- és a célországban
lévô magyar külképviseleti szervek elérhetô-
ségeinek kigyûjtése, hogy baj esetén azonnal
tudjuk hova fordulhatunk.

Ne felejtsük el az utazás elôtt a beutazás sza-
bályairól is tájékozódni, mert bár a Schengeni
övezetben már nincs a határon útlevél és
vám ellenôrzés ugyanakkor a külföldi ország
teljes területén ilyen ellenôrzésre számítha-
tunk.

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
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Nôi, Férfi, Gyermek
Fodrász

A vendég érdekei a legfontosabbak. Elképzeléseit, kéréseit különös odafi-
gyeléssel, legjobb tudásom szerint igyekszem teljesíteni. Különös hangsúlyt
fektetek arra, hogy a vendég ne csak szép frizurával távozzon, hanem
otthonosan, baráti légkörben érezze magát nálam. Egy szép frizura
elkészítéséhez elengedhetetlen a tökéletes minôségû haj, ennek érdekében
minden vendégnél, a hajtípusának megfelelô pakolásokat alkalmazunk,
melyet relaxációs fejmasszázzsal kötünk össze. Ez javítja a fejbôr vérker-
ingését, gyorsítja a haj növekedését, táplálja a hajhagymákat.Modern, alkalmi és hagyományos 

frizurák készítését vállalom. 
A hajterápiás kezelést és 

fejmasszázst minden kedves
vendégünk ajándékba kapja!

Várom minden kedves vendégemet: 
Lovas Krisztina

Áraink:
Nôi hajvágás                 2200-tól 3800 Ft-ig
Hajfestés                      3800-tól 6000 Ft-ig
Férfi, gyermek hajvágás 1000 Ft-tól

Álló szolárium 
3 perc 250 Ft

Manikûr: 1000 Ft
Mûköröm:

építés: 3500 Ft
töltés: 3000 FtJózsa, Bocskai u. 5.

Bejelentkezés: 06-20/925-9045
www.napfenyszalon.uw.hu

Kozmetika
Szalonunk szeretettel várja a már meglévô és leendô vendégeit. A kozmetikai kezelések során minden korosztály szá-
mára biztosítom a megfelelô arckezelést. Kiemelten említeném az arany arckezelést, mely az érett bôr számára ajánlott.
E kezelés során, a 24 karátos aranypor, kaviár és méhpempô fejti ki jótékony hatását, visszaállítja a bôr természetes NMF
(nedvesség megôrzô faktorját) valamint ránctalanító hatással rendelkezik. Hasonló szinten emelném ki az arctisztítás
fontosságát, melyet minden korosztály igénybe vehet. Ezen kezelés során célunk az arcbôr megtisztítása, majd a gyulla-
dások csökkentése és hidratálása. A gyulladáscsökkentés elengedhetetlen a kezelés során. Ezt elérhetjük UH (ultrahan-
gos) kezeléssel, melynek fontossága a hatóanyag bevitelében rejlik. Végül hidratálásként ajánlom a mélyhidratáló pako-
lásokat, melyek tartalmazzák a bôrt építô hyaluronsavat, melyek mélyen hidratálják az arcbôrt. Fontosnak tartom meg-
említeni az arc-, és dekoltázsmasszázst, hisz a megfelelô bôrhidratálás mellett, az arc izmait is karban kell tartani.

Megfelelô arcmasszázzsal a bôr tónusai is nagymértékben javítható, vagy
szinten tartható. Ehhez a dekoltázs szépségének megôrzése is elengedhe-
tetlen. 
– Fülbelövés STUDEX anti allergén fülbevalóval 2000 Ft
– Nappali és alkalmi sminkek 1500-tól 3000 Ft-ig
– Tini kezelés 3000 Ft
– Nagy kezelés 4500 Ft + AJÁNDÉK Paraffinos Kézápolás
– Arany kezelés 6000 Ft
– Arcmasszírozás 1800 Ft
Várom minden kedves vendégemet: Tóth Szilvia



Aszt-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
Szeptemberi számunk lapzártája: szeptember 3. Megjelenés: szeptember 10.

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 (pdf). www.jozsanet.hu

Józsa, Bocskai u. 5. Tel: (52) 387-424 • Nyitva: h–p: 8–18 • szo: 8–13

Józsa, Bocskai utca 5. • Nyitva tartás: k-szo: 8–18, v-h: 8–17

Aszt-Ella Virágbolt
A VIRÁGRA NE LEGYEN GONDJA,  VIRÁGBOLTUNK EZT MEGOLDJA!

– ALKALMI CSOKROK (névnap, születésnap, ünnepi alkalmak) vagy ha csak egy szál virágra van szüksége
– MENYASSZONYI CSOKROK és minden, ami az esküvôhöz virágból készül (kitûzôk, dobó csokor, 

szülôköszöntô csokor, autódísz, viráguszály) és amit csak megálmodtál, mi elkészítjük.
– KEGYELETI KÉSZÍTMÉNYEK (egyedi formájú koszorúk, sírcsokrok, koporsódíszek, urnadísz, tûzött tál).

UTALVÁNYOKAT, BANKKÁRTYÁT ELFOGADUNK. 

SZÁMOLJON, HOGY JÓL JÁRJON!

SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉK
16 éves az ASZT-ELLA.

Ebbôl az alkalomból OLASZ nôi divatos rövid ujjú felsôkbôl 

1-et fizet 2-ôt VIHET. (augusztus  9- tô l  a  készle t  e re jé ig)

f e h é r n e m û k
z o k n i k

FOLYAMATOS AKCIÓ: minden 2. db FÉL ÁRON (az olcsóbb)
(különbözô árucsopor tból  is  vá laszthat)

Iskolakezdésre ajánljuk: gyerek pólók, pamut rövid nadrágok, 400–500 Ft

Forgalmazunk MAGYAR készítésû KIVÁLÓ minôségû GYEREK ruhákat.

(3 db vásárlása esetén)
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Gavallér Gyöngyi okl. virágkötô
Telefon: 06-70/616-0905

Császi Mihály, vôfély
Telefon: 06-20/989-44-38

D I S Z K O N T á r o n : }
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