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J
Őshonos fákat ültettek

Elkezdődött a tornaszoba építése a Gönczy Pál Utcai Óvoda udvarán

A Józsapark mögött, a Tócó-ér mentén található
er dősávban a tájidegen fajok – javarészt nemes-
fűz és óriásnyár – életkora elérte a negyven évet.
Már jóval meghaladták a biológiai koruk felső ha -
tárát, valamint az erdészeti gyakorlatban meg ha tá -
ro zott vágásérettségi kort, balesetveszélyt is
jelentve a környező lakóházakra és az ott élőkre,
köz lekedőkre. Ezért ezeket a fákat 2019 márciu sá -
ban kitermelték. Azóta folyamatosan zajlik az er -
dő rész tereprendezése a vágástér takarításával, a

tuskók eltávolításával és a talaj erdőtelepítésre
való előkészítésével. A szeptemberre tervezett er -
dé szeti fatelepítést megelőzően a Tócó-ér és a
Szent György-templom irányába vezető, járdala-
pos út mentén lévő területen július 16-án a Józsán
élő közösségek tagjainak segítségével megkez dő -
dött 50 darab konténeres, két méter magas, ős ho -
nos juharfa ültetése ligetes elrendezésben.
– Józsa az egyik legdinamikusabban fejlődő vá -
ros rész, néhány hete adtuk át az új sportközpon-
tot, tehát kedvelt, szeretett rész, bizonyosan azért,
mert a legzöldebb, s mi ezt a vonását szeretnénk
to vább erősíteni – fogalmazott Papp László, Deb -
re cen polgármestere a keddi faültetésen.
– Nem ez az első sikeres faültetési programunk;
fontos számunkra, hogy a jövő nemzedék is
egész ségesen és zöld környezetben élhessen itt,
ezért csatlakoztunk a polgármester kezde mé nye -
zé séhez és a Mi kertünk elnevezésű akcióhoz –
fogalmazott a programon Balázs Ákos, a város-
rész önkormányzati képviselője. „Szeretjük, ahol
élünk, szeretjük Józsát, szeretjük azt a természeti
környezetet, ami itt körbevesz bennünket. A Tócó-
patak környezete pedig itt van Józsa központ já -
ban, és szerettük volna, ha itt igazi őshonos fák le -
hetnek. Ezt a munkát elkezdtük már néhány évvel
ezelőtt a patak túloldalán, a játszótér környékén

ős honos fákat telepítettünk, és most teljes hosszá -
ban meg fog újulni az erdő” – nyilatkozta Balázs
Ákos.

Forrás: www.haon.hu

Papp László polgármester és Balázs Ákos
kép  viselő is ásót ragadott.



2 Hivatalosan is megnyílt a Gyermekek Háza
A speciális nevelést igénylő gyermekek szá -
mára létesített fejlesztőközpontot július 12-én
ad ták át a Hatház utca 36-38. szám alatt.

A Speciális Szük -
ség letűekért Ala -
pít vány pályázata,
a Társadalmi célú
vállalkozások ösz -
tön  zése program-
mal  29,98 millió
fo rintot nyert a
fejlesztő központ
szolgáltatásainak kiépítéséhez. A GINOP-5.1.7-
17-2018-00065. számú, Középpontban a gyermek
című projekt 2019. 04. 01-től 2020. 04. 01-ig való-
sul meg Alsójózsán. 

A megnyitó ünnepségen Szemán Józsefné, a
projekt szakmai vezetője elmondta, létesítményük
célja, hogy azoknak a családoknak nyújtsanak
segítséget, akik valamilyen speciális problémával
küz dő gyermeket nevelnek. Fejlesztő foglalkozá-
saikkal segítik a magatartás- vagy figye lem -
zavaros, tanulási nehézséggel küzdő, mozgásko-
ordinációban lemaradt gyerekeket, hogy jobban be
tudjanak illeszkedni a közösségbe, felzárkózzanak
a társaikhoz. Az ilyen gyermekek fejlesztését
mielőbb érdemes megkezdeni, ezért már óvodás

kortól várják a jelentkezőket. Hangsúlyozta, hogy
ez nem egy játszóház, bár játékos formában fog -
lal koznak a gyerekekkel, de ezek a játékok mind a
fej lesztést szolgálják. Terveik között szerepel,
hogy közös programokat is szerveznek a hasonló
problémákkal küzdő családoknak, ahol bográcso -
zás vagy szalonnasütés közben oszthatják meg
egy mással a tapasztalataikat, tanácsokat adhat-
nak egymásnak.

A fejlesztőközpontot Balázs Ákos, a település-
rész önkormányzati képviselője adta át a nagy kö -
zön ségnek a nemzetiszínű szalag átvágása után.
Kiemelte, hogy büszke minden olyan létesítmény -
re Józsán, ami a családokat segíti, és külön öröm
számára, hogy olyan intézménnyel bővült most
ezek köre, amely a speciális nevelési igényű gye -

re  keket szolgálja. Jantyik Zsolt, a Debreceni Mű -
ve  lődési Központ vezetője elmondta, hogy együtt -
működő partnerként igyekeznek mindenben se gí -
teni az itt folyó munkát, közös programokkal, kö -
zös ségi rendezvények szervezésével. 

A létesítmény udvarán egy 120 méteres, köz le -
ke dési táblákkal és jelzőlámpákkal felszerelt ke -
rék páros tanpálya is van, melyet Buglyó Tamás
próbált ki először a józsai gyerekek nevében. A
megnyitóra érkezett óvodások kipróbálhatták a
minigolf- és mini focipályákat is. Az épületben
bemutatták az Ayres mozgásterápiás szobát, ami
szintén sok mozgáskoordinációs játékkal várja a
gyerekeket, és a látogatók megnézhették azt a
ven dégszobát, ahol éjszakai felügyeletet tudnak
biz tosítani váratlan helyzetek esetén a segítségre
szo rulóknak. 

Folytatódik az
„ARDUINO” 
szakkör

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. szeptember 6. Megjelenés: 2019. szeptember 14–15.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

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

Szeptembertől folytatódik az „ARDUINO” mik -
ro számítógépes szakkör a Józsai Közösségi
Ház ban. A 2017. decembere óta működő
szak  kör a Közösségi Ház és a Rádiós klub tá -
mo gatásának köszönhetően ingyenes. 
A ta lálkozókat havonta tartjuk. Továbbra is vá -
rom a régi tagokat és újak jelentkezését is.
Bővebb információ és jelentkezés:
Horváth Lajos, tel.: (06-20) 913-1451
Részletesebb tájékoztatás a www.jozsanet.hu
weboldalon.

Gavallér András és Tóth Anikó a napokban vol tak
45 éves házasok, amit családi körben ün ne   peltek
szeretetben, békességben, boldogságban.

Immár szerkezetkész a józsai Kincsesláda ház a
Deák Ferenc utca 6. sz. alatt. Ez év áprilisában
ad tunk hírt róla, hogy a Fény Felé Alapítvány sike -
res pályá za tá  nak köszönhetően új lakóotthon épül
az értelmileg korlátozott fiatalok számára, ahol az
aka dály men tes épületben a lakhatás mellett gon-
dozói fel ügye letet is kapnak önálló életük ki ala -
kításához, és munkához is jutnak az in téz mény
kéz műves mű helyében.
A március 29-i alapkőletétellel kezdődtek meg a
munkálatok, júliusban az építőmunkások elérték a
lakóotthon legmagasabb pontját, ahová feltűzték a
hagyományos bokrétát, és már karácsony előtt át -
ad hatják az épületet az új lakóknak.

Felkerült a bokréta!

Bízza szakemberre! Kertész és masszőr há  zas pár
ker ti, házi (ta ka rítás) és ház kö rüli mun   kát, személy
és áru  szállítást, masz  szí  ro zást, gye rek fel ügye letet
és egyéb mun    kákat vál lal. 
Ér dek lődni: 06-20/235-7202.
Szobafestést, tisztasági festést, zo mánc fes tést,
mázolást es kádfestést vállalok.
Érdeklődni: 20-44 57 144.

„Józsa apró”
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l.Már épül az új út, mely terhermentesítheti a Böszörményi utat

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

TANSZERVÁSÁR
A JÓZSAPARKI PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLETBEN 

JÚLIUS 15-TŐL SZEPTEMBER 7-IG
ENGEDMÉNNYEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!-15%

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.

Elsőként az egyetemi innovációs parkot és a
Bal mazújvárosi utat kötik össze, majd ezt az
utat építik tovább a későbbiekben a 354-es fő -
útig.

Megkezdődött a Vezér utcai UD Tudományos,
Tech nológiai és Innovációs Parkot és a Bal maz -
újvárosi utat összekötő új út építése – jelentette be
július 25-én sajtótájékoztatóján Papp
László polgármester. Az egyetemi ipari
parkban elsőként az IT Services talált
ott  honra, majd ezután ThyssenKrupp
épí  tette ide a debreceni gyárát, aminek
már a bővítését is elkezdték.

Az új utat a Balmazújvárosi út (33-as
főút) és a Vezér utca keleti vége között
építik meg, s Domokos Márton út lesz a
neve. A Balmazújvárosi útról, ha valaki a
Metro áruház felé megy, a körforgalom
után a játékkereskedésnél fordul le jobb -
ra. Ez az útszakasz csak pár tíz mé te ren
aszfaltozott, utána egy földút vezet to -
vább a Vezér utca keleti végének irá -
nyába. A jövőben ezen a közel egy kilo -
mé teres szakaszon aszfaltúton lehet
majd közlekedni, az út kétsávos lesz,
mindkét sávját 3,25 méter szélességben
asz faltozzák le. Emellett kiépítik a köz -
vilá gítást, és a csatornázást is megoldják
majd. 

A beruházás az is Új Főnix Terv része.
Az utat a későbbiekben továbbépítenék,
egészen a 354-es főútig, azaz az elke rü -

lőig, ezzel a Böszörményi utat is tehermentesíteni
tudnák.

Egy rövid szakaszt az egyetem építtet meg, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pedig már ter-
vezi a 354-es és a leendő út csomópontját. A cso -
mó pontot és a hátralévő 300 méteres aszfaltutat
együtt építik majd meg. A lenti térképen az első
üte  met kékkel, a másdikat pöttyözött kékkel je löl -

tük. „Ha a teljes út elkészül, akkor az északról a
vá ros központi vagy déli része felé tartóknak ez az
út kézenfekvő lesz, s a Böszörményi úttal pár hu -
zamosan egy komoly tehermentesítő funkciót is be
tud majd tölteni” – fogalmazott Papp László. Az
első, egy kilométeres szakasz megépítése hét hó -
napot vesz majd igénybe.

Vezér utca

Metró
áruház

B
öszörm

ényi út

B
öszörm

ényi út

M35

M35

M35

•
•
•
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Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Tánctalálkozón voltak

Kerti munkákat 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás.

Telefon: 20/235-72 02

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józsa, Homokhát utca 2. 

(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és család i házak villanyszere lése, javítása,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Fűnyírást, fűkaszálást
parkgondozást és

kertépítést vállalok.
(06-70) 413-63-63

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Folyamatos AKCIÓK • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

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!

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), térkövezés.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

– JAVÍTÁS
– SZERVIZELÉS
– KARBANTARTÁS
– IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
– KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

Térbetonozást, kerítések, 
járdák, kivitelezését

vállalom.
(06-70) 413-63-63

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Az Alsójózsai Nyugdíjas Klub június 29-én a XII.
Or szá gos Tánctalálkozón vett részt a Kabai Őszi -
ró zsa Ha gyo mányőrző Egyesület rendezvénye ke -
re tében. A ren dez vényen 25 fel lé pő csoport szor -
gos kodott bemu-
tatni a szebbnél-
szebb táncaikat.
Klubunk két tánc-
cal, POL KÁVAL
és HORTOBÁGYI
CSÁR  D Á S S A L
mu tatkozott be. A
ren dez vény 9–13
óráig tartott a
most felújított

Művelődési Házban. A rendez vényt megtisztelte
jelenlé té vel BODÓ SÁNDOR államtitkár úr is, aki
köszöntötte a vendégeket és a ven déglátókat is.

ASZT-ELLA VIRÁGÜZLET

Kínálatunkból:
- alkalmi és esküvői csokrok
- cserepes és vágott virágok
- selyem virágok
- kaspók
- bon-bon desszertek

Cím: Józsa, Bocskai utca 5.
Tel.: 06 30/262 4109 (Marica)
Nyitvatartás: 
H–Szo: 8.18–ig, V: 8–17-ig.

Különleges álló
Élővirág koszorú már 9250 Ft-tól szalaggal!
Élővirág sírcsokor már 3250 Ft-tól szalaggal!
Élővirág kézi csokor már 2350 Ft-tól szalaggal!

Ingyenes kiszállítás Józsa területén!

Józsa területére 
kerékpárral rendelkező 

megbízható 
hírlapkézbesítőt keresünk.

Rehabilitációs ellátás,
nyugdíj, vagy főállás mel-
lett is végezhető 2–3 órás

reggeli tevékenység.
Jelentkezni: 

20/365-3899 
telefonszámon lehet.
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l.Iskola nyáron? Igeeen!
A Gönczyben a szünidő jelszava a kicsiknek:

IRÁNY A DZSUNGEL!

Sikeres pályázatunk eredményeként, ebben a
tanévben is lehetőségünk nyílt, hogy tanulóinknak
az Erzsébet-program keretében a nyári szünetben
nyári napközis tábort szervezzünk. A rendel ke -
zésre álló összegből napi négyszeri bőséges ét ke -
zést biztosítottunk tanulóinknak. Az összetartozás
jeleként Erzsébet-tábor logóval ellátott fejkendőt
készíttettünk a táborozóknak. Tematikus napokat
szer veztünk, a dzsungel téma köré csoportosítva
olyan programokkal teleszőtt ötnapos nyári kikap -

cso lódást állítottunk össze, amely plusz tudással
gaz dagította a gyerekeket. A színes programokon
túl élményt jelentett egy új csapat részesének len -
ni. A gyermekek a tábor folyamán életkor szerinti
cso portokban dolgoztak, 148-an vettek részt a
programokban 14 felnőtt irányításával. 

A nagyoknak: 

IRÁNY A BALATON!

Július 15-19. között élményekben és programok-
ban gazdag öt napot töltöttünk el Tihanyban és
kör nyékén. A sok strandolás mellett megismertük
a Tihanyi Apátság történetét, valamint a levendula -
ter  mesztés múltját és jelenét. Készítettünk leven-
dulás szappangolyót, és a helyi ürgék és szürke-
marhák nyomába eredtünk. Áthajóztunk Balaton -
fü redre, ahol meglátogattuk a Jókai Villát, és a Vá -
rostörténeti múzeum interaktív kiállítását. Túráink
során utánajártunk a balatoni kecskekörmök le -
gen dájának, ás felkerestük az egykori barátlaká-
sokat is. A tábort Guba Attila tanár úr vezette.

A környezettudatos diákoknak: 

IRÁNY A KERT!

Iskolakertünkbe, a Rózsavölgyi Gyermekkertbe,
minden szerdán jönnek önkéntes, szorgos diákok
és tanárok, hogy az aktuális kerti munkákat
elvégezzék, a megtermett zöldséget, gyümölcsöt
betakarítsák. Számukra szerveztünk „Iskolakerti
meglepetés napot” július 31-re, ahol az Iskolakerti
alapozó program keretében, az Agrárminisztérium
forrásából kapott sok-sok hasznos eszköz közül, a
befőző automatát üzemeltük be, melynek
használatával, tartósítószer nélkül tettünk el télire
sok-sok őszibarackot.

Paletta Diszkont
Józsa, Bocskai 13.
70-4284280

Nyitva:
kedd–péntek 9–18
szombat 8–13
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Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

www.jozsaauto.hu

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

Klímajavítás • Autóelektromos javítások: 
generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

Autóklímák teljes körű javítása:

ózonos klímatisz tí tás,
klímatöltés, klímajavítás.

Rovatunkban ezúttal is a szomszédjogi vi ták -
kal kapcsolatban adunk tanácsokat, hiszen to -
vábbra is nagyon sok megkeresést kap Lu -
kácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő. Mi -
vel ezzel a témával kapcsolatosan több cikk -
ben is foglalkoztunk ezért összefoglalóan a kö -
vet kező tájékoztatást adjuk:

A birtokvédelemmel kapcsolatosan a DMJV
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya és Deb -
receni Járásbíróság illetékes. Javaslom ezen el já -
rá sok keretében közvetítői eljárás igénybevételét
a probléma megoldására, hiszen a hivatalos el já -
rá sok az egyébként sem jó szomszédi viszonyt
még jobban elmérgesíthetik, a közvetítői eljárás-
ban azonban lehetőség van a gondok meg be szé -
lé sére és a megoldás peren kívüli megtalására.

A békés egymás mellett élés alapelvének fi gye -
lembevételével a jó szomszédi viszony kialakítása
nagyon fontos, azzal együtt, hogy minden szom-
széd joga addig tart, amíg a másik szomszéd

azonos jogát nem sérti. Korábban is írtam, hogy a
szomszéd van legközelebb baj esetén, ezért a jó -
szom szédság életet és vagyont menthet, több
példa is volt már városrészünkben arra, hogy a
szom szédok figyelmessége akadályozott meg be -
törést, mentett meg egyedül élő ember életét,
ezért törekedjünk továbbra is arra, hogy egymás
ér dekeit, igényeit figyelembe véve éljünk együtt
Jó zsán.

A lakossági összefogás, a jó szomszédi vi -
szony, a polgárőrség munkája következtében
lehet városrészünk biztonságos, nyugodt kör nye -
zet az itt lakók számára.

Ügyvéd válaszol
„A jó szomszédság életet és vagyont menthet”

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.

Simon Krisztián
kályhás

Cím:  Józsa, Rózsavö lgy utca 133/A
E-mai l :  s imonkriszt007@freemai l .hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését.

Telefon:�(06-30)�742-5685

Cím:  Alsó józsa, Homokhát  u tca 31.

Mobi l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás

állatorvos
• kis- és nagy állatok

gyógyítása, telepi ellátása 
• védőoltások • egyedi jelölések 

(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is
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Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási lehetőséggel.

Bádogos termékek, zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágóko-
rongok, csavarok, huzalszegek, elekt ró dák, patentívek, táblás

kerítések, talicska, aknatetők, védőkesztyűk stb.

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

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, 

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
Gyártás, forgalmazás. 

Vas-, műszaki bolt

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.

Megkezdtük KERTI KAPUK, 
MINŐSÉGI SZINES TRAPÉZLEMEZEK 

forgalmazását!

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Svájci és német mintára munkavállalásra fel ké -
szítő speciális, gyakorlati jellegű műhelymunka
indult el Debrecen szívében.
A program olyan 16–55 éves pályamódosítók,
gyer meket nevelők és tartós álláskeresők szá -
mára biztosít fejlődési lehetőséget, akik szán -
dékuk ellenére még nem tudták megtalálni he -
lyü ket a munka világában. Különösen ajánljuk
programunkat azoknak, akik sikertelen tanulói
vagy munkatapasztalat után, szeretnék vissza -
nyerni magabiztosságukat és céltuda tos sá gu -
kat. 
Személyes mentorálással és egyéni tanács -
adás sal felkészítjük a változásra nyitott jelentke -
ző ket a hatékony állásra jelentkezésre, és ered-
ményes állásmegtartásra, hogy hosszútávon
megfeleljenek a munkáltatói elvárásoknak. Akik
részt vesznek programunkban, szakmai felké -
szí tés után több munkakörben is kipróbálhatják
képességeiket, így szervezett és védett körül -

mé nyek között kaphatnak valós céges vissza-
jelzéseket teljesítményük fejlődéséről.
EFOP-5.2.4-17-2017-00009 pályázati forrásból
ÖSZ TÖNDÍJAT BIZTOSÍTUNK a 3 hónapos
ABILITY WORK közösségi műhelyben te vé -
keny kedők számára. Az aktív részvétel térítés-
mentesen, nemtől és lakhelytől függetlenül bárki
számára el érhető, aki a programba lépés mini-
mum el vá rá sainak megfelel. 
Kérjük az olvasókat, hogy családjukban és köz -
vetlen környezetükben tájékoztassák az érintet-
teket! Célunk, hogy közös erővel minél több
mun kát keresőt hozzásegítsünk ahhoz, hogy
megtalálja a képességeihez illő munkakört és a
foglalkoztatásukra alkalmas céget. Azokkal a le -
endő munkáltatókkal is igyekszünk szakmai
kap  csolatot kialakítani, akik számára fontos a
mi  nőségi munkaerő utánpótlás.

Információ kérhető:
06-70-620-3977 és 
abilitywork.muhely@gmail.com
Elérhetők vagyunk 
személyesen irodánkban: 
4026 Debrecen, Kálvin tér 8.

Új, INNOVATÍV szolgáltatás Debrecenben álláskeresők számára

Te l . :  3 0 / 7 8 3 - 0 3 1 6
Web: takaritas-debrecen.109.hu

E-mail: takaritásdebrecen2018@gmail.com

Cégünk rövid
határidővel 

vállalja:

irodák, lakások,
csarnokok takarítását
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FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes helyen
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom,
továbbá minden,
ami fával 
kapcsolatos.

folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: zárva

Állateledelek (cica, kutya,
madár, hal, teknős, 

rágcsá lók) ill. állattar tá si
kiegészítők széles

választéka.

Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog,

Carnilove, Euro-Premium,
Breeder Line márkájú száraz

tápok nagy választékban

Bolha és kullancs irtó
szerek, bolha 

nyakörvek kaphatók!

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

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

• 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!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628

BARANTA - Hagyományos Magyar Harcművészet Józsán

Kipróbálnád a vívást szablyával, lándzsával
vagy fokossal? Érdekel az íjászat vagy a ka ri -
kás ostor használata? Kipróbálnád az övbir kó -
zást vagy a botbirkózást? Szeretettel várjuk az
is koláskorú gyermekeket és a felnőtteket is a
józsai baranta foglalkozásokra a Gönczy suli-
ba!

A baranta magyarság harci kiképzési formáira
épülő fegyveres és pusztakezes harcművészeti
irányzat, hagyományos népi és harci értékeink
köz vetítője. Nem egy, vagy több mester alkotása,
ha nem a magyar nép, mint kultúrkör összegzett tu -
dás anyagának tükröződése a sajátos harci test kul -
tú rában. A foglalkozások során mozgáskoordiná-
ciót és ügyességet fejlesztő gyakorlatokon ke resz -

tül sajátítjuk el az eszközös és pusztakezes tech -
ni  kákat, melyeket később a küzdelmek során
hasz nálunk. A megszerzett tudásról versenyeken,
fokozatvizsgákon és bemutatókon lehet bizonysá-
got adni. A mozgásanyag mellett megismerjük és
gyakoroljuk a hagyományos népi kultúra elemeit,
énekelünk, táncolunk és megéljük a ránk hagyott
szo kásokat.

„A vitézség nem egynapi 
tanu ság!” 
(Zrínyi Miklós)
Információ: Kocsis Gergely
István (+36304435937;
https://www.facebook.com/
hajdubaranta)


