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Törődnek a környezettel: fákat ültettek józsaiak
A Mi kertünk mozgalomhoz csatlakozva fákat
ültettek május 2-án Józsa a városrész lakói a
Gönczy Pál utcán épülő Sportparkot körülvevő
területre.
A józsai felnövekvő nemzedék jó példából tanulhat.
Ez itt a mi közös kertünk, és arra gondoltunk,
hogy együtt ültessük el a fáit. Mit szóltok hozzá, jó
ötlet? – fordult a gyerekekhez Balázs Ákos önkormányzati képviselő, ők pedig lelkesen helyeseltek.
Pici és gyakorlatlan, de annál ügyesebb kezek ragadták meg a lapátnyeleket, és pakolták a földet a
méretes hársak és páfrányfenyők gyökérlabdájára, miközben a hozzájuk tartozó szájak arról csiviteltek, hogy kinek mennyi fa áll a kertjében. Az
eseményen részt vettek a Gönczy Pál utcai, a Kerekerdő Óvoda, a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola közösségének tagjai: gyerekek és pedagógusok, a Józsai Település- és Közösségfejlesztő
Egyesület tagjai, a Fény Felé Alapítvány munkatársai és gondozottjai, a Közösségi Ház munkatársai, valamint józsai családok is.

Közösségi térben
– Elsősorban a józsaiaknak épült ez a sportpark, hiszen településrészünkön eddig nagyon
kevés volt a sportolási lehetőség. Emiatt szerettünk volna létrehozni egy olyan központot, amit a
közösség a kezdetektől fogva a magáénak érezhet, s ezért gondoltuk, hogy már a fákat is közösen
ültetjük el. Így ide most több különböző közösség:
iskolák, óvodák, civil szervezetek jöttek el, hogy
együtt dolgozzanak. Ezzel azt az üzenetet fogalmazzuk meg, hogy Józsa és benne ez a hely fontos nekünk, és teszünk is érte – fogalmazott
Balázs Ákos két lapátnyi föld között, hiszen maga
irányította a jókedvű aprónép munkáját, jó példával járva elöl. A központot május 25-én ünnepélyesen megnyitjuk, és ezzel a közös faültetéssel kívántuk megmutatni szellemiségét. Itt nemcsak
sportolni lehet majd, hanem egymással találkozni,
közösen kikapcsolódni a természetben – mutatott
rá a képviselő, aki azt is elmondta, egy másik cél
is lebegett a szemük előtt: csatlakozni a Papp
László polgármester által meghirdetett szemléletformáló akcióhoz, a neve: „Debrecen, a mi kertünk”. Ezzel azt vállalta a város, hogy öt év alatt
tízezer fát fog ültetni, s ebben mi is részt szeretnénk venni. Az itt elültetett huszonöt fa csak a
kezdet, heteken belül folytatjuk a munkát a Tócópatak partján, ahol erdőrekonstrukcióba kezdtünk.
Az első ütemben ötven fát ültetünk el, ősszel
pedig kétezer csemetét helyezünk földbe. A
munka az erdősítés szabályai szerint folyik majd.

Hagyomány a környezetvédelem
– Józsán nagy hagyománya van a környezetvé- Fotó: DMJV
delemnek – emelte ki a képviselő. Mint mondta, az
egyetlen megmaradt debreceni bellegelő a város
és Józsa között található, és maga a Tócó melletti
terület is védettséget élvez. – Ezt a szüleink korosztálya kezdeményezte évtizedekkel ezelőtt, és
mi is szeretnénk megőrizni, természetes formájában fenntartani ezeket a területeket. Ezért telepítünk a Tócó-patak mellett jelenleg élő tájidegen
fafajok helyett őshonosakat. Ebben a munkában is
segít minket több civil szervezet, valamint tanácsadóként Aradi Csaba ökológus. Mindenben szakszerűek szeretnénk lenni – hangsúlyozta Balázs
Ákos, aki büszkén tette hozzá, Józsán már a kicsik
is tudják, mi a környezetvédelem, hiszen itt zöldóvodák, ökoiskolák működnek, és annak idején ez
a városrész kezdeményezte, hogy Debrecenben
legyen házhoz jövő szelektív hulladékgyűjtés.

PtkI. Forrás: HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ

Grundavató és Családi Gyermeknap

2019. május 25-én a Gönczy Pál utcai Sportparkban
Részletes program hamarosan:
www.jozsanet.hu weboldalon

Szellemi és hitéleti központot kaptak
Józsán építették fel a ruszin nemzetiségűek
gö rögkatolikus közösségi házát.
Új közösségi házat kaptak a ruszin nemzetiségű görögkatolikusok, az épületet április 29-én adták át ünnepélyesen, melyen Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is részt vett.
– Tizenhárom őshonos nemzetiséget fogadott el
a magyar alkotmány, ezek között nagyobbak is
vannak, de a ruszin a kisebb közösségek közé tartozik. Ez nem jelenti azt, hogy bármilyen jogaikban
vagy támogatásban ne vennénk őket figyelembe,
hiszen kincsként kell őriznünk, különösen, hogy
nincs anyaországa a ruszinoknak – fogalmazott
köszöntőjében Soltész Miklós. Nagy szükség van
a ruszinok katolikus felekezetére, ezért köszönöm

a ruszin közösségnek azt a küzdelmet, amit Magyarországon és a Kárpát-medencében, sőt világszerte folytat – tette hozzá.
Nincs Európában még egy olyan ország, ahol
olyan mértékben támogatják a nemzetiségeket,
mint itthon. Az egyházi kapcsolat fontosságát is
mutatja, hogy Kocsis Fülöp érsek szenteli fel ezt a
helyet, mely a jövőben a görögkatolikus hit megőrzését és gyakorlását szolgálja majd.
A közösségi ház építését több ütemben, 39 millió forintból tudtuk megvalósítani, 5 millió forinttal
pedig támogatjuk a ház működtetését – mondta a
politikus.
– Mindig öröm számunkra, ha egy debreceni létesítményt adhatunk át, különösen, ha több
funkciót szolgáló intézményről van szó, amely a
városra jellemző összefogást és elképzelést kép-

viseli. Biztos vagyok abban, hogy ez a ház szolgálni fogja a nemzet és Debrecen ügyét is, hiszen
felelősséget érzünk a kisebbségekért, s ők számíthatnak ránk – mondta Komolay Szabolcs, Debrecen város alpolgármestere.
Az épület egyik különlegessége ház homlokzatát díszítő kereszt és ruszin címer, mely március
27-én pápai áldásban részesült. Az épület felszentelését a Lautitia Kórus előadása zárta.
Forrás: www.haon.hu
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30 éves az Alsójózsai Nyugdíjas Klub
Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület április 13án tartotta meg a klub megalakulásának 30.
éves évfordulóját. Az ünnepi rendezvényt a
Józsai Közösségi Ház színháztermében tartották.
Az ünnepségünk szombaton délelőtt 10 órakor
kezdődött. A megnyitó beszédet Nagy Mária a
DMK Józsai Közösségi házának vezetője kezdte.
Klubvezetőnk Pásztorné Irénke is üdvözölte és köszöntötte a jeles alkalomból a meghívottakat, a civil szervezetek képviselőit, a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a klubunk életéről. Köszöntötte a
veterán alapító tagokat, s a közülük körünkben
megjelenteket: PAPP GÉZA alapító tagot, SZÓRÁDI JÁNOSNÉT, SOMOGYI IMRÉNÉT, KÁLLAI
LAJOSNÉT, ESZENYI SÁNDORNÉT és BÁTORI
JÓZSEFNÉT.
Külön tisztelettel köszöntötte a meghívott és a
rendezvényünket megtisztelő BALÁZS ÁKOS képviselő urat, aki átadta dr. Papp László polgármester úr legszívélyesebb üdvözletét is, majd pedig méltatta egyesületünk eddigi életútját, klubunk
meghatározó szerepét a közösségi életben.
A köszöntők után FATÉR GYULÁNÉ klubtagunk
saját költeményét hallgathattuk meg, majd a klubunk dalköre nyugdíjas nótákkal kedveskedett az
egybegyűlteknek.

Ezt követően a táncegyüttesünk csárdással és betyárcsárdással szórakoztatta az
ünneplőket. A táncot
diavetítés követte. A
képkockákon 30 évnyi
működésünk,
munkánk, létünk elevenedett meg 440 fotóval, a 60-as és 70-es évek slágereivel aláfestve.
A szerkesztésért és a segítségért hálás köszönet
NÉMETNÉ VARSÁNYI MÓNIKÁNAK.
Ez után további beszélgetések, emlékezések
közben a 16 darab nagyméretű fotóalbumot is
megtekinthették a résztvevők, melyekbe az elmúlt
évek rendezvényeinek és kirándulásainak képeit
rendszereztük. Az ebéddel egybekötött rendezvény egyik csúcspontja az ünnepi születésnapi
torta felszeletelése és elfogyasztása volt.
30 éves évfordulónk megszervezése, megrendezése nagy feladat volt és szép emléket nyújtott
a klubtagjaink és a vendégeink számára.
Rendezvényünk sok munkával járt ugyan, de
ilyen ünnepek ritkán vannak. Mi pedig tudjuk, hogy
„Az élet ünnepek nélkül olyan, mint a hosszú út
megálló nélkül.” Elmondhatjuk, hogy igényeset,
látványosat és maradandót alkottunk.

Köszönet a meghívott és az ünnepségünket jelenlétükkel és hozzászólásukkal megtisztelő vendégeinknek.
Hála illeti azokat is, akik évről-évre rengeteget
tesznek egyesületünkért, akik erejüket és idejüket
áldozva viszik a klub feladatait, s a kapcsolattartásban, a szervezésben, a klub-vezetésében sokat
tettek és tesznek ma is. Köszönet a megemlékezés aktív segítőinknek, dicséret a fellépőknek, akik
emelték a rendezvényünk színvonalát, sok munkájuk volt benne.
Ünneplő rendezvényünk zenés, táncos szórakozással 16 órakor ért véget, mely nagyon szép
emlék marad számunkra. Még több kép a
www.jozsanet.hu weboldalon.
Gorzsás Antal

Szent György hava - Föld Hete a Gönczyben
Egy „ Örökös Ökoiskola” életében jelentős időszak a tavasz. A hagyományosan összeérő két
témahetünk az idén elvált egymástól. A Fenn tart hatósági Témahét eseményei márciusban,
a Föld Hete programok áprilisban zajlottak.
Április 16-án, a tavaszi szünet előtti napon, az
Iskolakerti tehetségnapon a teljes felső tagozat a
kertben tüsténkedett. Az osztályok különböző időpontokban végezték vállalt feladataikat. A szorgos
kezek munkája nyomán újabb gyümölcsfák kerültek a tündérkertbe, új helyre költözött a rózsakertünk, megújultak az ágyásjelzőink, tájékoztató tábláink, virágosak lettek ablakaink. A munkát közös
bográcsozással, élménynappal zártuk. A nap egyben a Rózsavölgy utca 23. szám alatti feladatellátási helyen lévő kert névadója is volt. A mi kertünk
neve ezentúl FŐNIX kert. A gyönyörű névadó főnixmadarat meg is festettünk a kerti épület falára.
A tavaszi szünet után, az éltető víz nyomában
jártunk. Az ötödikesek a Tócó patak vízminőségét
vizsgálták. A Tócóból vett vízmintát a Bisel vízminőség-vizsgálati módszerrel elemezték, s örömmel állapították meg, hogy az alacsony vízszint ellenére a vízminőség jónak mondható. A hatodikosok megtudták a Debreceni Vízmű Benczúr Gyula

úti telephelyén, hogy Debrecen ivóvize honnan
származik, hogyan lesz a Keleti-főcsatorna vize
fogyasztásra alkalmas.
A hetedikesek a Debreceni Vízmű Vértesi úti
telepén, nyomon követték a szennyvíz útját mindaddig, míg 98%-os tisztaságú vízként újra a Tócó
patakba folytatta útját. A legkorszerűbb berendezéseket, munkafolyamatokat láthatták, melynek
segítségével kb. 70–75%-ban energetikai szempontból önellátó az üzem.
A nyolcadikosok Tiszalökre, a vízerőműbe
látogattak el. Megismerkedtek azokkal a berendezésekkel, műépítményekkel, amelyek segítségével a Tisza vizét energiatermelésre fogják.
Április 25-én Városportyára indultunk. Debrecen belvárosában nyüzsgött a göncys diákok apraja-nagyja. Játékos feladatok segítségével múzeum pedagógiai programokon és felderítő túrán
fedeztük fel városunk titkait, értékeit. A kis felfedezőket gönczys öregdiákok és tanáraik segítették.
Április 26. a szelektív hulladékgyűjtés napja
volt. Papírt és minden olyan berendezést gyűjtöttünk, amely valaha árammal működött. A nap végére megtelt 3 nagy konténer papírhulladékkal és
két konténer elektronikai hulladékkal. Szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki ezen a napon gon-
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dolt a környezetére és az elmúlt év során összegyűlt hulladékot hozzánk hozta és nem a kukába
dobta.

Április 29-én volt a „Bemutatjuk az év élőlényét
úgy, ahogy még nem láttad!” Kisfilm készítő pályázat eredményhirdetése. Februárban hirdettük meg
a Debreceni ökoiskolák és a Debreceni Tankerület
iskolái számára az év élőlényeit bemutató kisfilmkészítő pályázatot. Ebben az évben is értékes alkotások születtek. Voltak visszatérő és új pályázók
is. A legjobb kisfilmek jutalmazását támogatta a
Hortobágyi Nemzeti Park és a Médiacentrum Debrecen Kft. A filmek iskolánk honlapján megtekinthetők.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-19-Ö-V-0719 számú pályázat
segítségével valósul meg 2019. 04. 01.–2020. 03. 31. közötti időszakban.

2019. március 30-án szombaton tartotta meg a
Debreceni ILCO Egyesület a Józsai Közösségi
Házban a III. Nyitni-kék ILCO Egészségnap rendezvényét.
A sikeres előkészítésnek köszönhetően szép
számmal felkeresték a rendezvényt az ILCO tagjain kívül az érdeklődők, főleg a helyi lakosok. Sikerült bevonni a piac területén tartózkodó személyeket, akik között szórólapokat osztottak, amelyekből a parkolóban álló gépkocsik szélvédője
mögé is jutott. A szórólapos tájékoztatás célja minden évben, hogy felhívják a figyelmet a vastagbéldaganatok korai felismerésére, a szűrővizsgálat
fontosságára.
Bátori Józsefné, az egyesület elnöke nyitotta
meg az egészségnapot, és ismertette a rendezvény célját a Közösségi Ház bejárata előtt összegyűlt hallgatóság számára. A megnyitó után ismertették az Egészségügyi totó helyes megoldását, és

a telitalálatos szelvényt kitöltők tárgyjutalmat vehettek át.

Ezután folyamatosan zajlott az ingyenes vérnyomás, vércukorszint, koleszterinszint és testtömeg-index mérés, melyen szinte minden jelenlévő
részt vett.
A színházteremben dr. Varga Attila docens élvezetes stílusú előadást tartott urológia témakörből,
válaszolt az előzőleg benyújtott kérdésekre. Dr.

Németh Attila, az ILCO Egyesület orvos vezetője
hasonló stílusban folytatta a szűrésekről szóló
igényes előadását. Kovács Erika, sztómaterápiás
ápoló a szűrések, illetve orvosi felülvizsgálatok
fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezeket a szolgáltatásokat az Alapítványi Coloproctológia Szakrendelés korszerűen felszerelt rendelőben, előre
egyeztetett időpontban biztosítja a jelentkezőknek
és az egyesület tagjainak is.
A Coloplast, ConvaTec, Dansac, B. Braun
gyártók sztómaterápiás eszközeinek és ápolási
termékeinek bemutatását is Kovács Erika végezte,
melynek keretében hasznos tanácsokkal látta el
az érdeklődőket.
Kora délután ért véget a sikeres rendezvény,
melynek célja természetesen az, hogy a vastagbél
rákot megelőző szűrésen való részvételre buzdítsa a megjelenteket. Bátoriné Eszter a nap végén
megköszönte a rendezvény önkéntes segítőinek
és a megjelenteknek a részvételt.

Felsőjózsai nyugdíjasok „kalandjai”
Első félévi, várva várt programjaink élményeiről
szeretnék beszámolni nyugdíjas olvasóinknak:
Egy Napsütéses napon látogattunk el a Déri
Múzeumba, ahol több időszaki kiállítást is megtekintettünk:
„Kossuth Lajos azt üzente” címmel a Zoltai
Teremben a ’49-es emlékkiállítás anyagát láthattuk, mint pl. a Szent korona másolatát. „A piramisok országában” (Soós Rezső egyetemi tanár utazása Egyiptom földjén) című tárlattal pedig bete-

FAKIVÁGÁS
Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja.
Továbbá:
bérfűrészelés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

kintést kaptunk az ország egyedülálló kulturális
értékeibe. Ezután a „A Csillagos Ég Lakói” régészeti tárlatban, a „Fegyvertörténeti” tárlatban, majd
pedig a „Régi Képtár” képzőművészet kincseiben
gyönyörködtünk, végül a Déri emlékterem zárta a
sétánkat. A program fénypontja a „Munkácsy-trilógia” megtekintése volt, ahol érdekes információkat
hallgattunk a képek készítéséről.
A DELIZSÁNSZ Postamúzeum volt a következő
helyszín, ahol nagyon különleges kiállítás mutatja

Lorántffys hírmorzsák
DÖK – NAP a Lorántffyban

Tavaszi papírgyűjtés

Április 1-jei DÖK-NAP folyamán a tanulók egyéni
és csapatversenyekben mérhették össze erejüket
és tudásukat. A gyerekek jól szórakoztak és mindenki megtalálta a számára legjobban testhez álló
feladatot. A nap végén 35 érmet, jutalom csokoládét és müzli szeletet osztottunk ki az első helyezettek között. Élményekben gazdag napot zártunk.

Április 27-én tartották iskolánkban a tavaszi papírgyűjtést, amelyen több mint 5 tonna papírt és kartont gyűjtöttek a szülők és gyerekek. Tőzsér Dávid
5. B és Révész Lili 1. A tanulók ezer kg-nál is több
papírhulladékot hoztak. A befolyt pénzösszeget a
DÖK a tanulók versenyeztetésére, valamint jutalmazására fordítja. Eredmények:
Alsó:
I. 1. A 909 kg, II. 2. A 428 kg, III. 1. B 286 kg.
Felső:
I. 7. o 970kg, II. 5. B 927 kg, III. 5. A 750 kg.

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek ut ca 35.
• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás
Ny i t v a t ar t ás :
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

0670 413 63 63

be a posta történetét képekben és használati tárgyak által Mária Terézia idejétől a közel múltig.
Kalandos telefonbeszélgetést és a csőposta használatát is kipróbálhattuk.
Innen a főterén felállított „Máté Bence világhírű
természetfotós” képeit tekintettük meg. A bemutatott képekkel csodálatos világba nyertünk betekintést.
Tóthné Szatmári Mária – klubtag

Hívásra házhoz megyek.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Divatáru üzletembe
megérkeztek a nyári
sportosan elegáns
ruhák, valamint
alkal mi együttesek.
Szeretettel várlak benneteket: Éva

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79

AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.
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Megelevenedik a múlt

„Józsa apró”

„ Örökség gyermekeinknek” címmel szekér makett kiállítás nyílik a Józsai Közösségi Házban
május 15-én.
Egy hónappal ezelőtt vasútmodell kiállításra hívogatta a közösségi ház a látogatókat, most egy
múltbeli utazásra várják az érdeklődőket. Május
15-től három alkotó – Felegyi Pál, Kovács István
és Pulics Sándor – keze nyomán született apró
szekereket, hintókat láthatunk a Józsai Közösségi
Ház galériájában július elsejéig. Igaz, ezek az apró
közlekedési eszközök nem futnak terepasztalon
úgy, mint a kis vonatok, mert a lóvontatást nehéz
lenne megvalósítani ebben a méretben, de finom
megmunkálásuk, élethű, méretarányos felépítésük így is nagy élményt nyújt a látogatóknak.

Jógázz Józsán
a Józsai Közösségi Házban!

Jóga FELNŐTTEKNEK:
hétfőn 10.00–11.30,
csütörtökön 17.15–19.00

Jóga GYEREKEKNEK:

A megnyitó ünnepségen köszöntőt mond Mazsu
János, DMJV kulturális bizottsági elnök. A kiállítást Mátrai-Nagy Andrea nyitja meg és a vendégeket a Hajdúsági Népzenei Együttes és a Guzsalyas néptánc csoport szórakoztatja majd.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők a május 15-én 16 órakor kezdődő megnyitó
ünnepségre a Józsai Közösségi Házba.

Kisegítőt felveszek rész munkaidőben őstermelői kertészetbe (fűnyírás, gyomlálás, növénygondozás stb.) Tel.: 30/578-2987. Józsa,
Zsindely utca 50.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, maszszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb munkákat
vállal. Érdeklődni: 06-20/235-7202.
Cukorsüvegfenyő, ginkgo, gömbök, sziklaker ti növények, tiszafa, thuják termelőtől
eladó.Tel.: 52/408-010. Mobil: 30/644-98-99.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter.
Hir detésével keres se szerkesztőségünket
(2. oldal, impresszum).

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
• Munkavédelmi, Tűzvédelmi és
Környezetvédelmi szaktevékenység
• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok
végzése és a feltárt hibák javítása
• Autóemelők szervize, kereskedelme,
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

keddenként 17.00–17.50

emelohatfalshop.com

Burján Enikő 06-70/499-4920
web: jozsajoga.hu
facebook.com/jogazzjozsan

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

Nyári napközis lovastábor!
2019 nyarán szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Debrecen-Józsa határában, a Rákóczi kertben
lovastáborunkba. Ha szeretnéd megtapasztalni a lovaglás élményét, szeretnél egy hetet lovak között tölteni és
részt venni életükben, vagy csak jó hangulatra vágysz, gyere Hozzánk,
LOVASTÁBOROZZ VIDÁM, CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN, GYAKORLOTT OKTATÓKKAL, KÉPZETT LOVAKKAL!

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY, VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL:
futószáras oktatás kezdőknek, osztály lovaglás haladóknak, pónilovaglás, lovarda körüli munkák megismerése, lóápolás, szekerezés, gyalogtúra állatkísérettel, erdei séta, fagyizás, kézműves foglalkozások.
TURNUSOK: (10–15 fő/turnus)
• június 17–21. (edzőtábor)
• június 24–28.
• július 1–5.
• július 8–12. (edzőtábor)
• július 22–26.
• július 29–augusztus 2.
• augusztus 5–9.
• augusztus 12–16.

IDŐTARTAMA: 8:00–16:00, ügyelet: 7:30–16:30
ÉTKEZÉS: tízórai, ebéd, uzsonna
KEDVEZŐ ÁR: 25 000 Ft/fő/turnus
HELYSZÍN: 4224, Rákóczi szőlő
Alsójózsa, Telek utca folytatás
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS
Lóska Eszter, telefon: (06-30) 438-79-46
www.facebook.com/loskaeszter

Néptánc táborba várja a 4–8 éveseket DeákVarga Luca és Deák Viktor július 15. és 19. között,
változatos programokkal: mesével, tánccal, játékkal, kirándulással. A két fiatal táncos több éve tart
néptánc oktatást az óvodás és kisiskolás korosztálynak a közösségi házban. Táborukban szívesen
látják a népi játékok, népi hangszerek, néphagyományok iránt érdeklődő gyerekeket. Jelentkezési
határidő: május 31.
Bővebb információ és jelentkezés a 06/70-4288657-es, a 06/70-626-4048-as telefonszámon.
Nyomtatott jelentkezési lap átvehető a Józsai Közösségi Házban személyesen, nyitvatartási időben.
Idén is lesz Prücsök tábor a 4–14 éveseknek Kovácsné Milu Bernadett vezetésével, két időpont-

Adóbevallás

ban: július 22–26. között, és július 29-től augusztus 2-ig. A résztvevők a tábor ideje alatt a hagyományos népi kultúrával ismerkednek meg játékos
formában. A népmesék, népdalok, néptánc mellett
betekintést nyernek a népi kézműves mesterségekbe is.
Kérdéseiket és jelentkezésüket a 06/30-8673423-as telefonszámon vagy a milubetti30@gmail.com címre várja a tábor vezetője, Kovácsné
Milu Bernadett.

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez,
pályázatokhoz (10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w .n em es v al l al k o zas .h u

Könyvelés

Adótanácsadás

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelés ét, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

Kerti munkákat
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás.
Telefon: 20/235-72 02

MI SEGÍTÜNK!

Cím: Józsa, Telek utca 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

KARACS ILDIKÓ
E.V. Ingatlanközvetítő
Elérhetőségeim:
06-30-9358-700
karacs.ildiko1@gmail.com
Web oldalam:
https://ildyhouse.ingatlan.com

Telefon: 06 30 6591 951

Ingatlanközvetítőként már 15 éve
az ügyfelek szolgálatában!
Eladó, vagy kiadó ingatlana van?
Bízza Rám! Sikerdíjam: 2%
Debrecen, Józsa, és 15 km-es
vonzáskörzetében, lakások,
és családi házak értékesítése
kizárólagosság nélkül! Teljeskörű szolgáltatásommal (energetikai tanúsítvány készítése, hitel ügyintézés [lakás hitel, CSOK és személyi kölcsön],
ügyvéd) megoldom ingatlanügyével kapcsolatos
tervének megvalósulását!

SIKERES KÖZVETÍTÉS ESETÉN, AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYT AJÁNDÉKBA ADOM!

MARINCSÁK
SÁNDOR
msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289
TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józsa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!
Berta étkező 6 személyes 99 540 Ft • 2 m-es konyhablokk 108 900 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Columbia kanapé 96 210 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!
Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés

Cserépkályha, kemence építését,

Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

www.butorolcson-webaruhaz.hu

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.
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Ügyvéd válaszol - a kerítésépítés szabályai
Sok megkeresés érkezett kerítés építés szabályai vonatkozásában, kell-e, lehet-e, melyik
oldal a telek tulajdonos által építendő oldal,
stb. Ebben témában is Lukácsné dr. Patak völgyi Piroska van olvasóink segítségére.
A válaszokat az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendeletben találhatjuk meg: A telek
határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában – kerítés létesíthető. A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha a kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak. A kerítés kapuja a közterületre (kifelé)
nem nyílhat. A telek homlokvonalán (utcafronton)
álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2,00 m magasságban és
a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni. Kerítés
létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa (kezelője, használója) a telek homlokvonalán, továbbá – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – az útról nézve a jobb oldali telekhatáron
és a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól mért fele
hosszán köteles megépíteni és fenntartani.
Oldalhatáron álló beépítésű területen kerítés
létesítésének elrendelése esetén a tulajdonos
(kezelő, használó) az oldalkerítés azon a telekhatáron köteles megépíteni és fenntartani, amelyhez
az építési hely csatlakozik, vagyis az épület folytatásaként. A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör kerítéssel vagy

élősövénnyel szabad elválasztani. Elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor
elbonthatja.

A Debreceni ingatlanokra vonatkozó további
szabályokat Debrecen Megyei Jogú Város helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2003. (V.
23.) Kr. rendelete szabályozza:
Új utcai kerítés csak a hatályos településrendezési tervben rögzített szabályozási vonalon építhető. Meglévő jogi telekhatáron, amennyiben az
nem felel meg a hatályos településrendezési tervben rögzített új szabályozási vonalnak, kerítés
nem létesíthető és nem építhető át. Az utcai kerítést, ha a sajátos előírások másként nem rendelkeznek legalább a felső részen 50%-os mértékben áttört módon, legfeljebb 1,80 m magassággal
lehet létesíteni, melynek lábazati mérete nem haladhatja meg a magassági méret 1/3-át, ettől eltérni csak különleges esetben lehet. Beépítésre
nem szánt területen kerítés a telek homlokvon-

alán, oldal és hátsó határain min. 20 %-ban áttört
módon létesíthető max. 2,00 m magassággal.
Egyéb kerítés az OTÉK előírásai szerint létesíthető. Az utcai kerítés részeként hulladékedény
tároló zárt falazattal is kialakítható, melynek a kerítés részeként létesített falazatának szélessége
nem lehet több 2,00 m-nél és nem haladhatja meg
a kerítésre előírt magasságot. Ettől eltérni csak
különleges esetben lehet.
Az építési telek határvonalán csak fa, vagy fém
anyagú áttört kerítés illetve élő sövény létesíthető.
A kerítés (sövény) magassága a lakópark határán
legfeljebb 1,6 m, egyéb helyen legfeljebb 1,2 m
lehet.
Ennél bővebb tájékoztatást a DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályon lehet kérni.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

Minden csütörtökön
16 és 18 óra között ingyenes
tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz
fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva
Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18
Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18
Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is

játékos angol foglalkozásai
a nyári szünetben:
• benti és kinti fejlesztő játékok természet-közelben
• kiscsoportos, egyénre szabott játékos és mozgásos feladatok a
gyermek érdeklődési köréhez igazítva
• választható témakörök, tanulás
tapasztalás útján
• korcsoport: 3-10 éves korig, kezdő és haladó angolosoknak is
• igény esetén általános iskolai angol tananyag átismétlése, begyakorlása
• kedvezmények: testvérkedvezmény, páros kedvezmény
• Június 2-ig történő jelentkezés
esetén további kedvezményeket
biztosítunk.

Jelentkezés:
Telefonon: (06-30) 464-4093

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál,
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

E-mailben:
tripogalkatalin@gmail.com
vagy Facebook üzenetben
(Kitty Angol oldalon)

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Felnőttek angol
korrepetálását is vállalom!

Mobil: (06-30) 239 0230

Vas-, műszaki bolt
Megkezdtük KERTI KAPUK,
MINŐSÉGI SZINES TRAPÉZLEMEZEK
forgalmazását!

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási lehetőséggel.
Bádogos termékek, zárak, vasalatok, csiszolóanyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek, elektródák, patentívek, táblás
kerítések, talicska, aknatetők, védőkesztyűk stb.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.
SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely
Tel.: (52) 530-564 Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu
Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Térbetonozást, kerítések,
járdák, kivitelezését, valamint
elhanyagolt kertek rendbetételét,
felújítását vállalom.
(06-70) 413-63-63

8
Csatlakozz a táborhoz akár egy-egy napra is!
HELYSZÍN: Kiskukac Játszóház
Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 13.
4–12 éves korig – napi 3 étkezés – 23 900
Ft/hét (utolsó tábor 14 000 Ft) 10% testvérkedvezmény – egész napos játszóházhasználat
1. hét: Júl.15.–júl.19. Fitten-frissen egészségtábor.
Egészséges életmód hetünkben a gyerekek megtudhatják miért fontos, hogy odafigyeljünk táplálkozásunkra, a vitaminbevitelre és rávilágítunk nekik
a mozgás fontosságára. Megtudhatják melyik
zöldségben és gyümölcsben milyen vitaminok találhatóak és azok hogyan hatnak szervezetünkre.
Ellátogatunk a józsai focipályára és minden nap
tornával indítjuk a napot!

Egynyári virágok
Muskátlik, álló, félfutó és futók
Többféle ampolnás futó

2. hét: Júl. 22.–júl. 26. Angol zenés mesetábor.
Ez a hét másról nem is szólhat, mint sok meséről
és éneklésről. Angolul dalokat tanulunk és mesét
hallgatunk. Ezen a hétben sokat fogunk bábozni,
lesz diavetítés, mesefoglalkozás, bábkészítés és
még sok izgalmas dolog.
3. hét: júl. 29.–aug. 2. Ismerd meg az angol nyelvet
Angol táborba jelentkező gyermekek életkoruknak
megfelelően játékos angol foglalkozásokon ismerkednek meg az angol nyelvvel. Korcsoportok szerint különböző mondókák, mesék, énekek és szituációs gyakorlatok segítségével próbáljuk érdeklődésüket felkelteni.
4. hét: aug. 5.–aug. 9. Ismerd meg hazádat és az
itt élő állatokat. Ezen a héten megismerhetik a
gyerekek Magyarország kincseit, városait és az itt

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

élő állatokat. A gyerekekkel ellátogatunk a Nagyerdőre és az állatkertbe is.
5. hét: aug. 12.–16. Angol tábor – a számok világa
Táborunk angol nyelven megismerteti a gyerekekkel a számokat és azok jelentőségét a mindennapokban. Mióta és mire használjuk őket? Játékos
angol foglalkozásokon megismerkedünk az órával,
a pénz szerepével és hogy miért fontosak a számok.
6. hét: aug. 21.–23. Kreatív gyermekfelügyeleti tábor
Nyári gyermekfelügyelet keretében vállaljuk, hogy
amíg ön dolgozik, gyermeke nálunk jól érzi magát.
Játszótéri látogatásokkal, kreatív feladatokkal és
rengeteg játékkal tesszük színessé ezeket a napokat.

Részletek a játszóházban, vagy
a 20/338-5533; 20/318-9094 számokon.

§

Dr. Bacsó Krisztina

ügyvéd

Józsán és Debrecenben is.

– vállalom szerződések készítését
(adásvételi, ajándékozás, végrendelet és
egyéb)
– polgári eljárásban képviselet (családjog,
válás, szülői felügyeleti jog rendezése,
stb.)

virágok kaphatók.
Cím: Józsa, Gönczy Pál út 56.
Április hónaptól a készlet
erejéig megvásárolhatók.

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.

Telefon: (06 30) 565 7779

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Telefon: 06 30/461-66-63
Cím: 4225 Debrecen, Kastély utca 65.
4024 Debrecen, Blaháné u. 3.

MEGNYITOTTUNK!!!
Debrecen-Józsa, Harmat utca-Sillye Gábor utca sarok

K i em el t aj án l at u n k :

