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„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet kapott
Május 30-án két debreceni iskola vehetett át
ilyen elismerést – az egyik a Lorántffy Zsu zsan na Általános Iskola, melyet Keszthelyi Ni ko letta fogyasztóvédelemért felelős helyettes
ál lamtitkár adott át.
Több mint 200 diák tanul a Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában. Az intézményben
nagy figyelmet fordítanak arra, hogy tudatos fogyasztóvá neveljék a fiatalokat. Számos programot szerveznek ennek érdekében, és most ezekből alakítottak ki egy egymásra épülő nevelési

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

rendszert. Ez a program nagyon tág területet ölel
fel, hiszen sok minden beletartozik. Nemcsak a fogyasztóvédelem, hanem a környezetvédelem, az
internethasználat, a pénzhasználat, a pénzzel való
bánásmód – mondta Czifra Ildikó, a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetője.
Az intézmény ennek a programnak köszönhetően
elnyerte a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola
címet”.
Az ünnepségen Balázs Ákos, frakcióvezető
köszöntötte a gyermekeket, államtitkár asszonyt
és az iskola közösségét debrecen város nevében
és kiemelte: Az, hogy milyen világban élünk 20–30
év múlva nagyban meghatározza, hogy az itt ülő
gyermekek fejében milyen gondolatok vannak.
Arra kell törekednünk, hogy a gyermekek minden
lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy ötleteiket,
terveiket megvalósíthassák. – Igyekszünk minden
lehetőséget megadni ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat, ami a gyermekek fejében van, meg
tudják valósítani, és olyan életmódot tudjanak kialakítani, ami megfelel a tanultaknak, és a saját elvárásaikanak – emelte ki Balázs Ákos.

Végig leaszfaltozzák a
Kertekalja utcát
Az utcában 355 méteres szakaszon van már csak földút, melyet
szeptember végéig leaszfaltoznak.

Megkezdték az aszfaltozás előkészítését a Kertekalja utcában –
közölte június 4-i sajtótájékoztatóján
Balázs Ákos, a városrész önkor-

mányzati képviselője. Az önkormányzat több ütemben látta el aszfaltburkolattal az utcát és építette ki
a csapadékvíz-elvezetést, most az
utolsó 355 méteres szakaszon is négy méter
széles aszfaltburkolatot
kap az utca. A szilárd
burkolat végétől az Alsójózsai utcáig építik meg
az utat és a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetést. Az utcában lakóknak nem kell fizetnie
az útápítésért, mivel a
város állja a teljes költséget a Fidesz
frakció javaslatára 2016 óta. Az utca
teljes aszfaltozásának a költsége
125,5 millió forint lesz.

Forrás: dehir.hu

Balázs Ákos önkormányzati képviselő

A címet Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta át. Köszöntőjében azt mondta, azok az intézmények kaphatják meg ezt az elismerést, akik felismerték, menynyire fontos a diákok fogyasztói tudatosságra
nevelése. – Már az általános iskolás generáció is
sajnos a fogyasztói társadalom célcsoportja, ezért
nagyon fontos, hogy kialakuljon bennük a szűrő,
amelyet tudatosságnak nevezünk. Tudják azt,
hogy vásárlás során mire kell figyelni, mit szükséges megvenni, vagy mi az, amit hanyagolni szükséges – hangsúlyozta Keszthelyi Nikoletta.
Forrás: dehir.hu

Idén is folytatódik
a földutak stabilizációja
A Kertségi Fejlesztési Programot 2012-ben azzal a céllal indította el a FideszKDNP frakció, hogy a város minden területét, tehát a belvárostól távolabb eső
részeket is fejlessze, az ott élők mindennapjait segítse. Azokban az utcákban
használjuk ezt az eljárást, ahol az út mérete, helyzete és a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt nem lehet szilárd burkolatú utat kialakítani, vagy ahol
szeretnénk, de még nem tudtunk aszfaltos utat építeni – mondta Balázs Ákos
képviselő. A földutakat idén is három eljárással teszik rendbe, gréderezik, stabilizálják illetve felülterítik.
A munkálatokkal érintett utcák: Hatház utca, Rózsavölgy-Gönczy Pál összekötő szakasza, Szőlőhegy utca, Barakonyi utca, Csapszék utca, Vaskohó
utca, Vashámor utca, Platán utca, Szentgyörgyi erdő sor, Kiserdő utca, Csúcs
utca, Mókus utca, Mandula utca.

A Kiserdő utcán felülterítést végeztek.
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Szívességcsere központ létesült Józsán
viselő közbenjárására. A 91 éves asszony sok betegséggel küzd, fizikai állapota már nem teszi lehetővé, hogy rendben tartsa az utcai növényzetet.
A magas gyógyszerköltségek miatt nem tud kertész vállalkozót fogadni a munka elvégzésére. Ezt
jelezte a képviselő úrnak, aki megszervezte, hogy
a Józsán dolgozó dehuszos munkások a háza
előtt is lekaszálják a füvet. A jövőben hasonló
igényt be lehet jelenteni a családsegítő központban, ahol találnak majd számára segítséget az önkéntes felajánlók között.
A június elején lakossági kezdeményezésre
meg valósult önkéntes fűkaszálás és virágültetés bebizonyította: a józsaiak szívesen vesznek részt a környezetük megszépítésében, legyen szó virágosításról, faültetésről, vagy kaszálásról.
– Van egy közös történetünk, valaminek a kezdetén vagyunk: megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy teret adjunk mindazoknak, akik tenni
akarnak Józsáért, a közösségünkért – mondta Balázs Ákos önkormányzati képviselő június 13-án,
az új, közös munkával kialakított, mosolygó arcot
formázó virágágyás mellett tartott sajtótájékoztatón.
A képviselő rámutatott, a józsai Szalóki Péter és
Nagy Attila – önkéntes munkája ráirányította a figyelmet arra, hogy vannak emberek a városrészben, akik cselekszenek a közösség érdekében. – Ez a mosoly amit a virágok formáznak mindenkinek szól, aki hozzájuk hasonlóan tesz valamit Józsáért – emelte ki Balázs Ákos.
A képviselő beszámolt arról is, hogy a Családsegítő Központtal és a Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesülettel karöltve létrehoznak
egy szívességcsere központot, amely a családsegítő szolgálat keretein belül működik majd, és

összekapcsolja a segíteni szándékozókat a segítségre szorulókkal. A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja józsai telephelyén, a Felsőjózsai
utca 7. szám alatt működő intézmény munkatársai
beszámoltak róla, hogy felkészültek a koordinációs feladatra. Folyamatosan várják azok felajánlásait, akik szívesen végeznek önkéntes közösségi munkát, és azok jelentkezését is, akik idős korukból vagy betegségükből adódóan segítségre
szorulnak. Lényeges, hogy ez a szolgáltatás kizárólag szívességi alapon működik, nem tartozik az
intézmény alapszolgáltatásai körébe. Közösségépítő céllal szeretnék összehangolni a segítő felajánlásokat és a segítségkéréseket.

Ötletet adó jó gyakorlatok
Az idős, beteg embereken való segítés nem
példa nélküli a településen. Özv. Szobonya
Mihályné, Margitka néni, a Sillye
Gábor utcából
beszámolt róla,
hogy ő is kapott
már segítséget
Balázs Ákos, önkormányzati kép-

Ahogy nyáron a fű,
télen a hó okoz megoldhatatlan gondot az időseknek. A Felsőjózsai utcán lakó Kati Imrének és
feleségének, Erzsike néninek a nagy havazás
idején gyűlik meg a baja
a kerítésük előtti járda
tisztántartásával. A buszmegálló közelsége miatt
kora reggeltől késő estig nagy előttük a gyalogosforgalom, és a közel 200 méteres utcafrontot nem
tudják hómentesíteni, mivel mindketten a nyolcvanas éveikben járnak. Erzsike néni elmondta,
hogy a kétségbeejtő helyzetben az unokájuk ötlete
volt, hogy kérjenek segítséget Balázs Ákos úrtól.
Ő a lehető legrövidebb időn belül intézkedett, és itt
is a DEHUSZ munkatársai hó- és jégmentesítették
a járdát.
Szánjunk egymásra időt, higgyük el, megtérül –
hálában, örömben, egy inspiráló, összetartó
közösségben.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ
Felsőjózsai utca 7. Tel.: (52) 536-092

Pünkösdre megszépült Józsa
„ A mi kertünk” program keretében egynyári virágo kat osztott Balázs
Ákos önkormányzati képviselő a település két iskolájában június 4-én.
Sokszínű virágözön várta
Józsa lakóit ezen a napon,
ahová a józsaiak ládákkal,
dobozokkal, kosarakkal érkeztek, és válogathattak
kedvenc virágaik közül.
Balázs Ákos elmondta,
hogy a településrész több
ezer virágpalántát kapott
az utcák, kertek szépíté-

sére. A virágosztásra
várakozók valamennyien
egyetértettek
abban, hogy nagyon hasznos
ez a kezdeményezés,
amivel az önkormányzat hozzájárul a szebb utcakép kialakításához és a lakókörnyezet szépítésére ösztönzi az itt lakókat.

Józsa a mi kertünk - Tegyünk együtt Józsáért!
Július 16-án kedden, 17 órára várjuk azokat, akik szeretnének szép környezetünkért tenni
egy közös faültetés keretében. A Tócó-patak melletti erdősáv megújulása tavasszal
elkezdődött,
ezúttal pedig közösségi faültetéssel egy újabb lépést tehetünk, hogy a ligetes erdő
kialakuljon.
Helyszín: Józsapark mögött, a Tócó patak és a templom közötti terület

17.30-tól az egyik legrégebbi játszóteret, az Kiserdő és Telek utca
sarkán lévő park környékét tették szebbé civilek és a város részről a
DEHUSZ munkatársai. Gaz, gyomok eltávolítása, sövény nyírás, fagallyazás és fűnyírás is történt, így teljesen megszépült ez a játszótér.

Kortól függetlenül húztak kesztyűt és ragadtak lapátot a józsaiak jú nius 28-án délután. A LaPanna fagyizó előtt virágokat ültettek, az al só józsai Kiserdő utcai játszóteret pedig megszépítették.
A Szentgyörgyfalvi úti fagyizó előtt a felsőjózsai nyugdíjasok baráti köre, a
Település és Közösségfejlesztő Egyesület és más civilek ültették a virágokat
16 órakor. A munkálatokat Balázs Ákos és Juráskó Róbert a Településfejlesztő Egyesület vezetői irányították. A területet az önkormányzat részéről a
Dehusz munkatársai készítették elő, a növényeket a város adta, a fagyizó
üzemeltetője pedig vállalta, hogy öntözi, gondozza a megszépített területet.
„A településfejlesztő egyesületnek, a nyugdíjas baráti körnek vannak olyan
tagjai, akik régóta aktívak, de szeretnénk, ha még többen csatlakoznának
hozzánk, ezért egyúttal nemcsak szép virágokat ültetünk, hanem arra is felhívjuk a figyelmet, hogy tegyünk minél többen azért, hogy szép legyen a
környezetünk” – fogalmazott Balázs Ákos önkormányzati képviselő.

A megszépült alsójózsai játszóteret
örömmel használják kicsik és nagyobbak egyaránt.

TANSZERVÁSÁR

-15%

A JÓZSAPARKI PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLETBEN
JÚLIUS 15-TŐL SZEPTEMBER 7-IG
ENGEDMÉNNYEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Írószereink többnyire: Faber Castell, Maped, Stabilo, Milan,
Adel, Lyra, Zebra, Herlitz és Pentel márkájú, kiváló minőségű termékek.
Füzeteinket széles mintaválasztékban, kedvező áron kínáljuk.
Forgalmazunk Nike, Adidas, Heavy Tools és Puma hátitáskát és tornazsákot.
Közkedvelt szolgáltatásunk: az üzletben leadott, vagy e-mailben
elküldött tanszerlistát a kért minőségben összeállítjuk.
Az üzletvezető e-mail címe: oroszibolya edit@freemail.hu
A kedvezmény 3000 Ft feletti vásárlás esetén érvényes.

Nyitvatartás: h–p: 9–18 szo: 8–12 • Telefon: (52) 386-046

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

Közösségi virágültetés és játszótér gondozás
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Indul az építkezés
Az Új Főnix Terv keretében valósul meg a Gönczy Pál
Utcai Óvoda bővítése egy új tornaszobával és az azt
kiszolgáló öltöző, mosdó és szertár helyiségeket tartalmazó épületszárnnyal.
Az új tornaszoba természetesen akadálymentes lesz, a
bővítményt hőszigetelik, és hőszigetelt homlokzati nyílászárókat építenek be. A projekt részét képezi az udvarban elhelyezendő oltóvíztároló létesítése is.

„Józsa apró”
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.
Szobafestést, tisztasági festést, zománcfestést,
mázolást es kádfestést vállalok.
Érdeklődni: 20-44 57 144.
Házhoz eljáró női fodrászt keresek, hoszszabb
távra: (52) 789-468.
Liziantusz virág termelőtől eladó, valamint sóvirág
is kapható. Józsa, Zsindely utca 50. Tel.: (30) 5782987.
Szobai szekrények, szekrénysor, kárpitozott ülőfekvő garnitúra (kihúzható kanapé, görgős fotelek,
szék), üveglapos dohányzóasztal, TV asztal, kis
szőlőprés, és gépalkatrészek, gépelemek (traktor,
emelőgép, targonca) eladók. Tel.: (20) 9454-598.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter.
Hir detésével keres se szerkesztőségünket
(Impresszum).

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

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716
TURGY ÁN P ÉTER

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

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!

emelohatfalshop.com
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:

Fűnyírást, fűkaszálást
parkgondozást és
kertépítést vállalok.
(06-70) 413-63-63

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi2107@gmail.com
Következô szám lapzártája: 2019. augusztus 2. Megjelenés: 2019. augusztus 10–11.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését.
Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
E-mail: simonkriszt007@freemail.hu

Telefon:(06-30)742-5685

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

A május 25-én megnyitott Grund sportolási
lehetőségek mellett közösségi élménytérként
is funkcionál. A minden nap nyitva tartó sportpark műfüves focipályáit mobiltelefonos applikáción keresztül lehet lefoglalni és kifizetni,
így kényelmesen, készpénzmentesen tudunk
pályát foglalni. A pálya díja 6000 Ft/óra. Akinek nincsen okostelefonja, az a helyszínen
foglalhat pályát.

dégek kiszolgálásáról és a házirend betartásáról! A Grund teljes területén, a nap 24 órájában működő kamerarendszer és távfelügyeleti biztonsági szolgálat gondoskodik a
létesítmény biztonságáról!
A polgárőrség és a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít a létesítmény felügyeletére!

A Grundon a nyári is kolai szünetben a B
pálya a teljes nyit vatartási időszak alatt diák igazol vány bemutatásával IN GYENESEN
használható a józsai
gyerekek nek.
A sportpark további, bárki számára díjmentesen
szolgáltatásai: természetes talajú futópálya,
strandröplabda pálya,
ping-pong asztal, játszótér, szabadtéri főzőhely. Az épületben öltőzők, wc-blokk is található, a fedett teraszról az egész létesítmény
belátható.

FIGYELEM!
A nyitvatartási időben személyzet gondoskodik a létesítmény üzemeltetéséről, a ven-

Nyitvatartás
Hétfő–Péntek: 08:00–20:00
Szombat és vasárnap:
10:00–20:00

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Göncy Pál utca 101.
Telefon: (20) 413-7619 • E-mail: jozsagrund@gmail.com

TÖLTSD LE A JÓZSA GRUND in gyenes alkal mazást Androidos vagy
Apple telefonodra, és használd a
józsaiak életét megköny nyítő alkal mazást mindennap!
Használhatod pályafoglalásra, kaló ri aszámolásra, józsai hírek ol vasására…

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

Józsa Grund Sportpark Téged is vár!
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Használd a Grund App-ot nap mint nap!

Így használd a JÓZSA GRUND APP-ot:
• Töltsd le az applikációt Androidos vagy Apple
telefonodra, keress így rá: „Grund“.
• Ha letöltötted, máris használhatod: olvashatsz józsai híreket, értesítéseket kaphatsz...
• Fuss Józsa Grund futókörön, mely során az applikáció számolja a megtett köröket, a futás során

megtett kilométert, a futás idejét, sőt még az elégetett kalóriát is.
• A pályafoglaláshoz regisztráció szükséges, mindössze pár adatra van szükség, majd az e-mailcímedre érkező aktiváló gombbal tudod véglegesíteni regisztrációdat.
• Ezután már tudsz pályát foglalni. A rendszer mu-

tatja a nyitvatartást, mely alapján tudunk egy adott
órát lefoglalni. Ezután egy óránk van kifizetni a pályát (PayPal vagy bankkártya), ellenkező esetben
törlődik a foglalás.
• A Grundon a nyári iskolai szünetben a B pálya egész nap diákigazolvány bemutatásával
INGYEN használható a józsai gyerekeknek.

Balázs Ákos, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője
június 26-án személyesen mondott köszönetet
a tűzoltóknak az elvégzett munkáért.

Papp Viktor frakcióvezető-helyettessel bejárták a
bázist, megnézték a járműveket és a speciális felszereléseket is. A Debreceni Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen jelenleg mintegy kétszázan dolgoznak.
– Ezzel a látogatással szerettük volna felhívni
erre a fontos munkára a figyelmét Debrecen város
polgárainak. A tűzoltókra mindig számíthatunk, ha
baleset vagy viharkár történik, ha vizet kell szivatytyúzni, mindig ott vannak és segítenek rajtunk –
hallhattuk Balázs Ákost.
Tavaly sok volt a szabadtéri tűzeset és nőtt a kigyulladt gépjárművek száma is, a korábbi időszakhoz viszonyítva. Csaknem 2500 helyszínre vonultak ki a debreceni katasztrófavédők.
– A műszaki mentések azok, amelyek egyre
nagyobb számban megjelennek ebben az össze-

sítésben, tehát a szélsőséges időjárási körülmények és a balesetek miatt, egyre több olyan helyzet van, ahol a kollégáknak be kell avatkozni –
mondta el Nagy Imre, a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője.
Forrás: dehir.hu

Elektromos
hulladékgyűjtés
a Lorántffyban
Garázsban porosodó, javíthatatlan
televíziót, a sufniban helyet foglaló
rossz hűtőszekrényt, működésképtelen mosógépet és egyéb elektronikus
hulladékokat várnak a nyári szünetben.
Az elektronikus hulladékokat le lehet
adni a nyári szünetben is (kivéve
július 22-től augusztus 4-ig) a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolába reggel 7-től 14 óráig.

Egy életveszélyes fát vágnak ki a tűzoltók Józsán 2019 áprilisában a Józsapark mögött.

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.

Köszönet a debreceni tűzoltóknak!
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„Mindig éreztem, hogy szeretet vesz körül”
Új fejezet kezdődött az életében, de mindig hálásan gondol vissza a józsai vásárlókra Mező
János, aki számára a kereskedés nemcsak egy
szakma, hanem élethosszig tartó hivatás.
A tősgyökeres józsaiak és a több évtizede itt lakók
számára az a mondat, hogy „Megyek a százasba”
csak a Deák Ferenc és a Szentgyörgyfalvi utcák
sarkán található kis üzletet jelentette. De ha valaki
csak azt mondta, a buszmegálló felé igyekezve,
hogy „Beugrom még Janihoz”, szintén erre a kis
boltra gondolt. A 2004. májusában nyílt Százszorszép háztartásicikk-kereskedés százasbolt néven
robbant be a köztudatba.
Abban az időben hiánypótló szerepe volt, mert
szinte mindent megtaláltak benne a vevők, mérsékelt árakon, amire egy háztartásban szükség
volt. Kedvező elhelyezkedése miatt a józsaiakon
kívül a bodaszőlősiek, hajdúböszörményiek is
megkedvelték.
Az üzletvezető közvetlen hangneme, figyelmessége, a vásárlók iránti tisztelete hamar jelentős
törzsvásárlói közönséget vonzott a kis boltba, és
15 éven át hozzátartozott Józsa arculatához.

sebb vásárlókkal, akik másfél évtizedig jártak hozzá, és sokszor családi örömeiket, bánataikat is
megosztották vele, és a gyerekekkel, akik mindig
beugrottak iskola után valami kis csemegéért.
Sajnálja, hogy mindenkinek személyesen nem
tudta megköszönni a sok támogatást és szeretet,
amit kapott, de itt, az újság hasábjain üzeni minden régi vásárlójának: továbbra is támogassák
vásárlásaikkal a helyi vállalkozókat, a helyi kis
üzleteket, hogy ne szoruljanak a nagy, külföldi
kereskedelmi láncok árnyékába.
A köztudottan nagy focirajongó boltvezetőtől
hogyan is búcsúzhatnánk stílusosan, ahogy a
szurkolók a győztes meccs végén?
Szép volt Jani! Köszönjük!
Mező János, a józsai vevők 15 évi szolgálata
után ez év júniusában bezárta üzletét. Mint elmondta, a család egy ismerősének indíttatására
nyitotta meg 2004-ben, és most is családi döntés
nyomán váltott munkahelyet. A kereskedéstől nem
vált meg, részlegvezetőként egy elektronikai cikkeket forgalmazó üzletben kapott állást. Nem volt
könnyű meghoznia ezt a döntést, hiszen jó kapcsolatot alakított ki a vevőkkel, különösen az idő-

Térbetonozást, kerítések,
járdák, kivitelezését
vállalom.
(06-70) 413-63-63

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

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

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), térkövezés.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Autóklímák teljes körű javítása:

www.jozsaauto.hu

ózonos klímatisztítás,
klímatöltés, klímajavítás.

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
Klímajavítás • Autóelektromos javítások:
generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

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

Olvasó: A júniusi Józsa újságban az ügyvéd válaszol rovatban a kerítéssel kapcsolatban jelent meg
egy cikk, mely szerint a kerítés magassága a lakópark határán legfeljebb 1,6 m egyéb helyen legfeljebb 1,2 m lehet. A szomszédom ezután ezzel fogadott, hogy a kerítésem max. 1,2 m lehet oldalhatáron. De ez nem így van. Ugyanis ez a lakóparkokra vonatkozik. Józsa esetében szerintem az
OTÉK az irányadó, miszerint maximum 2,5 m
magas tömör kerítés létesíthető. Így tisztelettel
kérném a Józsa újságot vagy az ügyvédnőt, hogy
javítsák ki ezt a hibát, mert sokaknak az a szentírás, amit az újságban látnak.

Kerítésépítés esetén kérem a DMJV PH Műszaki
Osztályán megkérdezni, milyen magasságig lehet
kerítést építeni. Kérek minden olvasót, hogy a
rovatban megjelenteket tájékoztatásként vegyék
figyelembe, minden egyedi esetben a rovatban
megjelölt jogszabályt, hivatalt, hivatalos weboldalt
keressék fel a pontos az egyedi esetre vonatkozó
szabályok megtalálása érdekében. A békés
egymás mellett élés szemléletét szem előtt tartva
javaslom a szomszédjogi problémák vita mentes
megoldását, mert baj esetén a szomszéd van legközelebb és a jó szomszédi viszony életet menthet.

Ügyvéd válaszol: A májusi újságban megjelent
rovat utolsó előtti mondata valóban tévesen került
a rovatba, a vitatott mondat: „A kerítés (sövény)
magassága a lakópark határán legfeljebb 1,6 m,
egyéb helyen legfeljebb 1,2 m lehet.” Józsa viszont városrész és nem lakópark, ezért ez a mondat Józsára valóban nem vonatkozik. Józsa esetében tehát, ha sajátos előírások másként nem
rendelkeznek, akkor utca fronton max. 1,8 méter,
többi telekhatáron max 2 méter lehet a kerítés magassága.

Továbbra is várjuk leveleiket, melyre igyekszünk
iránymutató választ adni.

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.
Állateledelek (cica, kutya,
madár, hal, teknős,
rágcsálók) ill. állattartási
kiegészítők széles
választéka.

folyamatosan bővülő Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog,
áruválasztékkal várja önt
Carnilove, Euro-Premium,
a Józsapark emeletén Breeder Line márkájú száraz
tápok nagy választékban
a pékség mellett

Bolha és kullancs irtó
szerek, bolha
nyakörvek kaphatók!
Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: zárva

ITT A NYÁR!
Üzletembe
megérkeztek a nyári
alkalmi és sportos
kollekciók.
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.

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos
• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen
lévő fák
kivágását,
gallyazását
vállalom,
továbbá minden,
ami fával
kapcsolatos.

0670 413 63 63

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

Ügyvéd válaszol - Mekkora akkor a kerítés?
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Megváltozott nyitvatartás a KISKUKACBAN!
Július 13–14. ZÁRVA
Július 15-től augusztus 31-ig: hétfőtől–szombatig
10–18-ig, ebben az időszakban vasárnap ZÁRVA
leszünk.
Szeptember 1–2. ZÁRVA
Szeptember 3-tól visszatér a régi rend: keddtőlvasárnapig 10–18-ig.

A táborok díja: bruttó 23 900 Ft/hét/gyermek, mely
tartalmazza a napi háromszori étkezést és a foglalkozások, programok díját. Utolsó 3 napos táborunk 14 000 Ft. Testvérek esetén a második
gyermek térítési díjából 10% kedvezményt adunk.
Lehetőség van 1–1 napra is részt venni a táborokban, ebben az esetben a napi díj 5000 Ft/fő/nap.

Táboraink:
A gyermekeket 4–12 éves kor között várjuk
7:30–17 óra között játszóházi táborainkba. A
különböző foglalkozások korcsoportok szerint nap
közben lesznek szétbontva. Lehetőség van hamarabb érkezni, és később elvinni a gyermeket, ezt
kérjük feltüntetni a jelentkezési lapon!

Táborok időpontjai:
1. hét: július 15.–július 19. Fitten - frissen egészségtábor
2. hét: július 22.– július 26. Angol zenés mesetábor
3. hét: július 29.–augusztus 2. Ismerd meg az
angol nyelvet

4. hét: augusztus 5.–augusztus 9. - Ismerd meg
hazádat és az itt élő állatokat
5. hét: augusztus 12.–augusztus 16. Angol tábor a számok világa
6. hét: augusztus 21.– augusztus 23. Kreatív gyermekfelügyeleti tábor
Várunk mindenkit szeretettel!

KISKUKAC JÁTSZÓHÁZ
Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 13.
20/338-5533
horvathzs@chello.hu

Akikre igazán büszkék lehetünk
A Józsa Sport egyesület immár 10 éve fog lal kozik utánpótlás neveléssel, ahol jelenleg 250
igazolt labdarúgó jár edzésekre különböző kor osztályokban.
Június 8-án a józsai sportpályán ünnepelték a józsai labdarúgók utánpótlás csapatai U19, U14 bajnoki címüket, példa értékű sikerüket. Az U14 es
korosztályunk úgy lett BAJNOKI ARANYÉRMES,
hogy minden mérkőzését megnyerte illetve 2 döntetlent játszott a Megyei Bajnokságban. Ami igazán széppé teszi a bajnoki címet az az, hogy a rájátszásban, ahol a megyei bajnokcsapatokkal kellett megmérkőzni, ott sem volt csapat, aki a józsai
fiúkat meg tudta volna verni. A gyerekek edzője
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hogy a Józsai sportpályán
önerőből és MLSZ támogatással egy kiszolgáló
épületegységet építünk,
aminek a munkálatai hamarosan befejeződnek.
Számunkra mindig a
gyermek az első, az eredmények másodlagosak,
de ha jól végezzük a
munkánkat, akkor annak
eredményi is vannak.
Szabó Mátyás és Siska Gergő, köszönet a munkájukért. Látva az eredményeket úgy döntöttünk,

?

SZÉP VOLT FIÚK - Hajrá Józsa!

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

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 za s .h u

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Nyitvatartás: hétköznap 8–18
szombat: 8–14 vasárnap: zárva

Berta étkező 6 személyes 99 540 Ft • 2 m-es konyhablokk 108 900 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 61 980 Ft-tól • Columbia kanapé 99 230 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!
Folyamatos AKCIÓK • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés

Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

