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A város legmodernebb óvodája lett a Kerekerdő

Augusztus végére befejeződött az Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda felújítása. Szeptember else-
jén mutatták be a családoknak és a nyil-
vánosságnak az átalakított épületet. A vál-
lalkozó kedvű szülők a beköltözésben, a cso-
portszobák berendezésében is segíthettek.

Még a szokásosnál is nagyobb izgalommal vár -
ták az alsójózsai gyerekek a szeptembert, hiszen
va lamennyien a megújult, modern óvodában kez -
dik a nevelési évet, összesen 160-an. A szülők vál -
lá ról is nagy terhet vett le az intézmény megnyi -
tása, mert ezután ismét egy helyre járhat minden-
ki. Tavaly nyáron kezdődött az Alsójózsai Ke rek er -
dő Óvoda korszerűsítése a bontással. Az épület
1887-ben épült, 1994-ben bővítették, így annak
leromlott műszaki állapota, és a növekvő józsai
gye reklétszám miatt szükségessé vált a teljes körű
felújítás, bővítés.
Most színes szek ré -
nyek, modern bú to -
rok, kiszélesített, ab -
la kokkal szegélyezett
folyosó, valamint tá -
gas csoportszobák
vár  ják a gyerekeket. A
fel újítás során meg -
tör tént az épület belső
tereinek teljes fel újí tá -
sa, a terek minimális
funk cionális átszer ve -
zé se, melynek kö -
szön  hetően javult az óvoda használhatósága és
komfortossága. Korszerűsítésre került a gyerme -
kek játszóudvara, energetikai korszerűsítés során
hő szigetelési rendszert építettek ki a határoló
szer  kezeteken, illetve kicserélték a nyílászárókat,
kor szerűsödtek az épületgépészeti és épületvilla -
mossági rendszerek, megújuló energiát hasz no -
sító napelemes rendszer telepítettek, továbbá az
épü letnek és környezetének projektarányos aka -
dály mentesítése is elkészült. A bővítés során létre-
jött egy új óvodai csoportszoba, ezáltal a kis alap -
te rülettel működő csoportszobák mérete optimali -
zál hatóvá vált, minden csoportszobához kényel -
mes öltöző rész, valamint mosdó került kialakítás-
ra. Egy új sport és szabadidő eltöltésére alkalmas
épü letegység létesült, mely tornaszobát és szer -
tárt foglal magában, kertkapcsolattal. A földszinten
szü lői fogadószoba, logopédiai szoba is helyet

kapott, valamint új kony-
hai épületegység került
ki építésre, mely az ét ke -
zés feltételeinek mi nő -
ségi növelését segíti. Jól
mutatnak az új szekcio -
nált fedett játszóudva -
rok, valamint új játszó
esz közök is telepítésre
ke rültek. Az átépítés so -
rán egy jól használható
pa r koló is épült, ami ké -
nyel mesebbé teszi a szülők életét és javítja az Al -
só józsai út közlekedési feltételeit.

A szeptember 1-jei épületbejáráson részt vett
Papp László, Debrecen város polgármestere, aki
elmondta a szülőknek és az óvoda munkatársai -
nak, valamint a sajtó képviselőinek, hogy az

intézmény átalakítása
364 millió forintba
került, és jelenleg a
város legmodernebb
óvo dájának számít. A
vá rosvezetés kiemelt
gondot fordít a gyer -
mek ellátó in téz mé -
nyek fejlesztésére, de
számukra ez egy kel -
lemes teher, mert a
gyer mekekre költött
pénz mindig jó befek-
tetés. Az udvar par ko -

sí tása is heteken belül befejeződik, amivel még
kom fortosabb lesz az óvoda, és öröm lesz az itt
töltött idő gyermekeknek és pedagógusoknak egy -
aránt. A gyermeklétszám növekedése visszaiga-
zolja a város óvodafejlesztésekre vonatkozó törek -
vé seit, ráadásul Józsa az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő városrész.

Balázs Ákos,  Józsa önkormányzati képviselője
elmondta, eddig is a város egyik legjobb óvodája
volt a Kerekerdő de ezzel a beruházással, a leg -
szebb is lett. Megköszönte a szülők türelmét az
épít kezés miatt. „Néhány évvel ezelőtt azt kértem
polgármester úrtól, hogy azokat a  fejlesztési forrá -
sokat, amelyek rendelkezésre állnak Józsán, költ-
sük a gyermekeikre, a jövő generációira. Ez az
óvo da elkészült, a Gönczy Pál Utcai Óvoda új tor -
na szobája most épül, tavaly újult meg a gyermek -
orvosi rendelő, idén májusban vehették birtokba a

gyerekek az új modern Grund Sportparkot a
Gönczy Pál utcán, és jövőben két bölcsőde is épül
Józsán: Felsőjózsán-Alsójózsán egy konténer-
bölcsőde kerül kialakításra a Gönczy Pál utcán az
óvoda mögött, Alsó-Józsán pedig a Kiserdő utcán
az erdő mellett épülhet bölcsőde” – mondta
képviselő úr.

Vinczéné Simon Nikolett, az óvoda vezetője
köszönetet mondott a városnak, és megígérte,
munkatársaival mindent megtesznek, hogy jól

érez zék magukat a gyerekek az új környezetben.
Megköszönte azoknak a szülőknek a munkáját is,
akik a költözésben segítettek.

Elképesztő a változás – mondta az egyik anyu-
ka, akinek a nagyobbik gyermeke már járt a régi
épületbe is. 

– Szinte rá sem lehet ismerni. Sokkal tágasabb,
vilá gosabb, színesebb lett. Biztos örömmel járnak
majd ide a gyerekek.

Az épületbejáráson azt is megtudhattuk, esz -
köz beszerzés is megvalósul, mely keretében új
bú torok, új játszóeszközök, új konyhai berende zé -
sek is beszerzésre kerülnek még, és ha az udvar
kizöldül, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy a város
legszebb óvodája az alsójózsai!

Papp László polgármester, Balázs Ákos, Majer Tamás a
szülőkkel együtt megtekintették a felújított óvodát.

30. Józsai szüreti Nap 
Nyúlfesztivál, ínyencségek napja

2019. október 12. szombat • Józsapark és Tócó-liget
A Szüreti nap versenyfelhívásai – 16. Józsai Nyúlfőző verseny, Házi Készítésű Sütemények versenye – lapunk 3. oldalán található.
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Kitüntető díjat kapott Minisztériumi kitüntetés

Józsán folytatódott az útépítési és a nagyfelületű aszfaltozási program
Józsán a napokban megújult a Barakonyi utca
burkolata, elkészült Kertekalja utca teljes bur -
ko lása, és a Gát utca is felújításra kerül ha ma -
ro san – tájékoztatta lapunkat sajtótájékozta tó -
ján Balázs Ákos, a városrész önkormányzati
képviselője.

Debrecen-Józsa a régióközpont egyik legdina mi -
ku sabban fejlődő városrésze, egyre többen élnek
itt, amellyel Józsa fejlesztése is lépést tart. Józsán
az elmúlt öt évben is több gyűjtőút burkolata újul-
hatott meg: a Gönczy Pál utcán, a Rózsavölgy
utcán, az Elek utcán, a Felsőjózsai utcán és a
Sillye Gábor utcán is biztonságosabban közleked-
hetnek mind az autóval mind a kerékpárral köz le -
ke dők egyaránt. Aszfaltos út épült az Érsek utcán,
a nemrég átadott Józsa Grund Sportparkig pedig
leaszfaltozásra került Gönczy Pál utca.

Legutóbb az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési
programja keretében egy újabb utca korszerű sí -
tése fejeződött be. A Barakonyi utcában egy több
mint 200 méteres szakasz felújítása történt meg. A
Sillye Gábor utca és a Nyáry Pál utca között na -

gyon elhasználódott volt a burkolat, az itt lakók fo -
lya matosan szembesültek a vízelvezetés prob-
lémáival. 
– Az útburkolat korszerűsítését még szeptember-
ben sikerült elvégezni, így még az esős, őszi idő
be állta előtt biztonságos és jó minőségű úton köz -
le kedhetnek a környéken élők. Fontos ez a fej lesz -
tés, mert a rossz aszfaltburkolat miatt gyakran
meg állt itt az esővíz. A beruházás után a zárt csa -
pa dékelvezető-rendszer hatékonyabban tudja

majd elvezetni a vizet. A kivitelezés költsége 21,2
millió forint, amelyet a debreceni önkormányzat
saját forrásból biztosított – mondta tájékoztatóján

Balázs Ákos. Mindezek mellett Alsójózsán még
ebben az év ben megvalósul a Gát utca rossz ál la -
potú ré szé nek a megújítása, mely szintén meg -
könnyíti majd a környéken élők közlekedését. 
– A mostani ciklusban útfelújításokra és út épí té -
sekre Józsán több, mint 386 millió forintot fordítot-
tunk, ami mellett folyamatosan karbantartottuk
(gré derezéssel, stabilizálással, felülterítéssel) az
asz faltburkolattal még nem rendelkező utcáinkat is
– emelte ki Balázs Ákos.

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjat
ve  hetett át Fodorné Magyar Ágnes, a Deb re ce -
ni Gönczy Pál Általános Iskola intéz mény ve ze -
tő -helyettese, tanára.

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban
részesülhet az a személy vagy közösség, akinek,
vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez
kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül
kimagasló – tájékoztatta lapunkat Balázs Ákos,
ön kormányzati képviselő.
Fodorné Magyar Ágnes a kitüntetés át vételekor
el mond ta, hogy a ma pedagógusai már nem pa -
lán tákat nevelgető ker  tészekhez ha son líthatók –

mint egykoron több em ber öltőn át –, ha nem olyan
rakétamérnökökhöz, akiknek sokat kell tenniük
azért, hogy a mai kor gyermekei – a kis rakéták –
le galább egy időre megálljanak a dokkolóban, s
figyelmüket kicsit lekötve lehessen őket javítgatni,
sze relgetni, fejleszteni képességeiket, hogy aztán
ka  lan doz zanak, felfedező úton száguldjanak to -
vább a vi lágban. 
Mindez folyamatos megújulást kíván minden pe -
da gógustól, melyhez Debrecen vá rosa is nagyon
jó hátteret biztosít, többek közt ér téknek tekintve a
pedagógusok munkáját, elismerve teljesítmé nyü -
ket. A város ugyanígy elismeri és támogatja a te -
het séges fiatalok tevé keny ségét is.

Duffekné Fekete Ildikó több évtizedes kimagasló és ál -
do zatos munkáját ismerte el nyugdíjba vonulása alka-
lmából az Oktatási Minisztérium. A Debreceni Lorántffy
Zsu zsan na Általános Iskola pedagógusa matematikát
és fizikát ta nított diákok százainak. A tanítványai szá-
mos szak tárgyi versenyen értek el kiváló ered-
ményeket.

A Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pedagógus Em lék -
érmet kapott tanárnő bölcsességével, becsületesen
vég zett munkájával, gyermekek iránti nevelő, reális, de
mély szeretetével méltán volt az iskola egyik legjobban
tisztelt pedagógus egyénisége. Nagy szakmai és mód -
szer  tani tudását szívesen osztotta meg a pedagó-
gustársaival. Mun káját a precizitás jellemezte. Véle mé -
nyét bát ran ki mondta, a vállalt feladatokat nagy szak ér -
te lemmel oldotta meg. A nyugdíjas évekhez ezúton is
sok bol dog sá got és jó egészséget kívánunk!

Az Oktatási Hivatal az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
a Klebelsberg Központ közreműködésével Hajdú-Bihar
Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferenciát tartottak augusz-
tus 28-án a Megyeházán, amelyen a nagy múltú Debreceni
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói adtak elő
ünnepi műsort. Produkciójuk a múlt és jelen generáció
össze hasonlítása volt, ami olyannyira elnyerte a hallgatóság
és az előadók tetszését, hogy beleszőtték a tanulságokat a
be szédükbe. A nagy sikerű műsort Dankuné Nagy Gyöngyi
és Simon Zsu zsanna pedagógusok tanították be a gyere kek -
nek.

Három kiemelkedő címet is kapott a Lorántffy idén

A 2018-2019-es tanév különösen nagy jelentőségű volt a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola életében, hiszen három kiemelkedő címet is elnyert. Az Örökös Boldog Iskola címet, az Örökös
Ökoiskola és a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. Az utóbbit az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára, Keszthelyi Nikoletta adta át ünnepélyes
keretek között az iskolának.

Megyei tanévnyitó

A megújult Barakonyi utca

A Kertekalja utca teljes hosszán 
aszfalt burkolat van
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l.30. Józsai Szüreti Nap felhívásai

Meglátni és megszeretni…
Majer Tamás – aki a Debreceni Hajdú Nép tánc -
együttes többszörös díjnyertes tánckarvezető-
je – is fellép az október 12-én megrendezésre
kerülő Józsai Szüreti Napon. Vele beszélget-
tünk róla és Józsáról.

Interjúalanyom nem ismeretlen a józsaiak előtt,
hiszen számos helyi közösségi rendezvényen fel-
lépett már, és a tévéből is ismerős lehet sokaknak.
Mosolygós arcára, legényesre pödört bajszára ne -
héz nem emlékezni. Ő Majer Tamás, a Debreceni
Haj dú Néptáncegyüttes néptánc-pedagógusa, és
egy ideje tánckarvezetője, aki időnként vőfélykedik
is hagyományos esküvőkön. 
– Mikor, milyen indíttatásból került kapcsolatba a
néptánccal?
– A nővérem kezdte hamarabb, de engem sokáig
nem érdekelt a néptánc. Nem is szerettem a fellé -
pé seire járni. Úgy kilenc éves lehettem, amikor
egy szer ketten voltunk otthon, ő videók segítsé gé -
vel gyakorolt, és én is megnéztem vele néhány
videót. Első látásra annyira megtetszett, hogy
aznap este már el is döntöttem, hogy ezzel sze -
retnék foglalkozni. Szeptemberben kezdtem, és
áp ri lisban már meg is nyertem az első ver se -
nyemet Szavason. Iskolaváltáskor már célzottan
olyan intézményt kerestünk, ahol van néptánc ok -
tatás. Ilyen előzmények után végeztem el Bu da -
pes ten a Táncművészeti Egyetemet. 
– Azóta többször is láthattuk a televízió Fölszállott
a páva című műsorában egyéni versenyzőként és

a táncegyüttessel
is. Be szélne erről
bővebben?
– Először 2012-ben
sze repeltem a té -
vés ver senyen, ak -
kor egyéni in du -
lóként. 2017-ben a
Haj dú Néptánc -
együ t tessel léptünk
fel. Mivel mindkét
sze replés nagyon sikeres volt, ezért meghívást
kaptunk a döntők döntőjére 2018-ban. Az az ér -
dekes helyzet adódott, hogy egyéni versenyzőként
és a csoporttal is szerepelhettem.  
– Van-e különbség az élő fellépés és a tévés sze -
replés között?
– Mindkettő előtt van némi feszültség bennem, de
a tévés fellépés előtt egy kicsivel több. Az fá rasz -
tóbb, mert több a próba, és mellette videófelvétel,
interjúk adása, nehezebb a koncentrálás a pro-
dukcióra. Amikor csak egy szűkebb közönség
előtt, vagy egy rendezvényen lépünk fel, tudom,
hogy azok vannak a nézőtéren, akiket érdekel a
néptánc. A tévés fellépést sokkal szélesebb kö -
zönség figyeli, és azokat is meg kell nyerni, akiktől
tá volabb áll ez a műfaj. 
– Ha már a nézőkről volt szó: milyennek találja a
józsai közönséget?
– Nagyon nyitottak, befogadók, korosztályra való
te kintet nélkül. Nyáron a néptánc tábor vendégei

vol tunk a Szeredás együttessel a Józsai Kö zös -
ségi Házban, és a legkisebbek is nagyon élvezték,
de ugyanilyen elismerést kapunk a közösségi ren-
dezvényeken vagy a nyugdíjas klubokban való fel-
lépéseken is. Mindig szívesen jövünk ide, mert so -
kan érdeklődnek a népi kultúra iránt a leg ki seb -
bektől a legidősebbekig. 
– És általánosságban mi a véleménye a józsaiak -
ról és Józsáról?
– Nagyon fejlődő városrész, az itt lakók minőségi
szolgáltatásokat, kulturális lehetőségeket igényel-
nek. 
Nemcsak a fellépések alkalmával látogatok el ide,
mert a Hajdúban sok józsai tag is van, hanem ba -
ráti összejövetelekre is gyakran jövök. Látom,
hogy napról napra bővül Józsa lakossága, és
szük ség van a folyamatos fejlesztésekre. Minél
több ször járok itt, annál jobban megszeretem.
Nem rég megtekintettem a felújított Alsójózsai Ke -
rekerdő Óvodát. Talán kevesen tudják, de én a
Vojtina Bábszínházban is dolgozom, és amikor be -
léptem az épületbe, és végigjártam, olyan ér zé -
sem volt, mintha egy mesevilágba léptem volna
be. Tágas terek, a színek, a hangulat magával ra -
ga dott. 
– Legközelebb mikor lépnek fel Józsán?
– Az októberi szüreti napon biztosan itt leszünk, de
meghívást kaptunk a szépkorúak köszöntésére is
az idősek hónapja alkalmából. Bármikor szívesen
jövünk az ilyen nyitott, és kultúrát szerető emberek
közé.

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves nevezőt,

közösséget, munkahelyi-, baráti társaságot, civil szervezetet,
akik szeretnének nevezni a 30. JÓZSAI SZÜRETI NAP

keretében megrendezendő 16. NYÚLFŐZŐ VERSENY-re
Ideje: 2019. október 12. szombat

Helyszín: Józsapark mögötti Tócó-liget

Tudnivalók:
• Az első 40 jelentkező egy     

konyhakész nyulat kap
• Térítés ellenében több nyúl is 

rendelhető (1800 Ft/db áron)
• A főzőhely és a tűzifa minden 

versenyző számára biztosított
• Jelentkezés személyesen vagy telefonon a 

Józsai Közösségi Házban munkaidőben a 
(06-52) 386-137 vagy (06-30) 566-0252 telefonszámon
• A nyulak átvehetők október 11-én pénteken 10–12 óráig a

Józsai Közösségi Házban
• A verseny nyertesei értékes díjazásban részesülnek.

• A zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács
• A főzőcsapatok a verseny napján 

7:30 órától foglalhatják el főzőhelyeiket
• Nevezési díj NINCS

Mindenkinek jó felkészülést kívánnak a szervezők!

FELHÍVÁS
Józsai Szüreti Focikupa

A 30. Józsai Szüreti Nap keretében Felnőtt Kispályás labdarúgó
tornát hirdetünk 2019. október 12-én (szombat) 16 órától a 

Józsai Grundon.
Minimum 6, maximum 10 fős csapatok, 
baráti társaságok jelentkezését várjuk.

Jelentkezés október 8-ig munkaidőben személyesen a Grundon, 
vagy a következő telefonszámon: (06-20) 413-7619

Grund címe: Gönczy Pál utca 101.
A nyertes csapatok értékes díjazásban részesülnek.

Jó felkészülést kívánnak a Szervezők!

FELHÍVÁS
A 30. Józsai Szüreti  Nap keretén belül a DMK Józsai Közösségi Háza és a

Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület meghirdeti 
a III.  SÜTEMÉNYVERSENY-t.

Várjuk a sütést kedvelő háziasszonyok és férfiemberek jelentkezését, akik
házi készítésű süteményeikkel pályázhatnak. A nevezett (édes vagy sós) sü -
te ményeknek legalább egy kertben termett hozzávalót kell tartalmaznia: ez
le het bármilyen gyümölcs, aszalvány, gyümölcskészítmény, dió, mogyoró, al -
ma, birs, körte stb.
A süteményeket október 12-én délelőtt 9–11 óra között várjuk a Józsai Kö -
zös ségi Házban. A pályamunkákat szakavatott zsűri értékeli, további  in for -
má ció a következő telefonszámokon: (52) 386-137, (06 30) 566 0252.

Mindenkinek jó felkészülést
kívánnak a szervezők!



4 Józsa Sport Egyesület - Józsai Szemetelők: 1-0

Berekfürdőn jártak

Legalább 20 zsák szemetet, hulladékot gyűjtöt-
tek össze Józsa SE fiatal labdarugói Józsa te -
rü letéről.

Szeptember 3-án és 5-én-én az egyesületben
spor toló gyermekek és szüleik szemétszedési ak -
cióba fogtak Józsa központjában és Tócó-patak
mentén. A józsai internetes csoportban többen fel -
ve tették az elmúlt hetekben, hogy eldobott csikkel,
sze méttel van tele Józsa frekventált része.

A célunk az volt, hogy jó példát mutassanak
sportolóink lakóhelyünk tisztaságának védelme ér -
de kében. Akciónkkal arra szeretnénk felhívni a fi -
gyelmet, hogy ne szemeteljünk az utcán, és ma -
gunk után ne hagyjunk szemetet, bárhol is járunk.
Nem sokba kerül elvinni egy kukáig, vagy otthon a
sze metesbe dobni szemetünket. Ne várjuk el sen -
kitől, hogy takarítson utánunk, kérünk mindenkit:
NE DOBJA EL A SZEMETET!

A Józsai Sport Egyesületben sportoló gyerme -
kek több zsák  szemetet gyűjtöttek össze a Józsa
sokak által látogatott központi részeiről ját szó te rek
környéke, Spar környéke, Gönczy Pál utca, Szent -

györgyfalvi út, Józsapark, Posta környéke, Tó có-
völgy, Tócó-patak, Ördögárok.

A következő „meccsre”, akciónkra várjuk azokat
a józsai lakókat is, akik szeretnének tenni kör nye -
ze tükért. 

A szemetet az Unokakert utcai sportpályára
gyűj töttük össze, aminek elszállításában az önkor -
mány zattól kaptunk segítséget.

Nagy tisztelet és köszönet a példamutató srá -
cok nak. HAJRÁ JÓZSA!

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 27. Megjelenés: 2019. október 5–6.
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.

A Lorántffy Apák Tanács csatlakozva Papp László polgármester úr által meghírdetett „TeSzedd!
De inkább ne dobd el!” - akcióhoz, társadalmi munkában kitakarította a volt Úttörő tábor te rü le -
tén található csatorna kiömlőjét. 
Ez hozná el az esővizet az iskolaudvar-
ról, csak sajnos a lakosság telehordta
sze  méttel, venyigével, így eltömődött. Az
apukák kör betakarították, megjelölték.
Jöhet a teljes rendszer kitakarítása az
ille tékesek nek – mondta el lapunknak Őri
Krisz tián. Ugyanakkor arra kérik a józsai
la kosokat, hogy ne szemeteljenek oda
(Alsójózsai-Kis erdő utca keresz te ző dé se).

TeSzedd! De inkább ne dobd el!

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület augusztus 31-én a XXIX. Berekfürdői
Országos Nyugdíjas Találkozón vett részt.
A sok fellépő változatos produkciókkal mutatkozott be, így időhiány miatt a dal -
kö rünk már nem is lépett fel. Viszont a táncos polkával, a csárdás-betyár csár -
dás produkciónkkal, ezután pedig az új ruháinkban a népi-táncos produk-
ciónkkal mi is be mu tatkoztunk a nagyközönségnek.

A sok gyakorlás meghozta az eredményt. A dalkörben, és a táncokban is aktí-
van részt venni csak igazán odaadó munkával lehet, amely sok fáradtsággal
járó, de szép feladat. A jó időben, a szép strandon elfogyasztott ebéddel, majd
nap estig tartó fürdőzéssel mindannyian jól éreztük magunkat a berekfürdőn el -
töl tött napon.

Szemetet szedtek az apukák

Friss étkezési
fürjtojás 

eladó Józsán
ingyenes

kiszállítással
Info 06-30-913-65-96
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Meghívó

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.

Kisegítőt keresek őstermelő kertészetembe (gyom  ir -
tás, talajelőkészités, fűnyirás). Zsindely 50. Tel.: 30-
578-2987.
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 és kádfestést vállalok.
Érdeklődni: 20-44 57 144.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Kerti munkákat 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás.

Telefon: 20/235-72 02

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józ sa, Homokhát utca 2. 
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és csa lád i házak villanyszerelése, javítá sa ,
készülékek üzembe he lyez ése

• Érintésvédelmi és sz abványossági felülviz sgá latok

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

Két józsai film a X. Bujtor
István Filmfesztiválon 

Augusztus 17–20. között rendezték meg a X. Buj -
tor Filmfesztivált, melyre 106 hazai és külföldi fil-
met neveztek be az alkotók. A szemle döntőjébe
be ke rült Varga József versfilmje, valamint a kö -
zön ség kö rében is nagy sikert aratott „Nemzeti
probléma” című filmburleszkje is. A filmszemlén
négy fődíjat adtak ki, Varga József pedig – a dön-
tős filmeknek járó – két elismerő oklevelet vehetett
át a rangos ese ményen, ahol a zsűri elnöke Ja -
nisch Attila Balázs Béla-díjas magyar filmrendező,
forga tó könyv író, egyetemi tanár, érdemes művész
volt. 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
SZERVEZÉSE KAPCSÁN

KERESSÜK VOLT
DIÁKTÁRSAINKAT, 

AKIK 1969-BEN VÉGEZTEK
LÉVAI BÉLA OSZTÁLYÁBAN

AZ ALSÓ JÓZSAI ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN.

Szilágyiné Szolnoki Piroska,
Soltész László

Tel.: 06-30-219-5557  
Tel.: 06-30-934-8455

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Speciális Szükségletűekért Alapítvány
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 62.A
4225 Debrecen, Hatház utca 36–38.
Tel.: +3630/ 303-2173
E-mail: specalapitvany@gmail.com
Honlap: www.jozsaifejlesztokozpont.hu

A Speciális Szükségletűekért Alapítvány meghívja önt a GINOP 5.1.7-17-2018. 00065.
számú. “Középpontban a gyermek” című pályázata keretében megvalósult, piaci ala -
pon működő szolgáltatások megtekintésére.
A program szakmai bemutatóval egybekötött Nyílt Nap keretében valósul meg.

A Nyílt Nap helye: Debrecen-Józsa, Hatház u. 36–38.
Időpontja: 2019.09.21-én, szombaton 10–12 óra.

A Nyílt Nap keretében lehetőség van:
• a 120 méteres, gyermek kerékpár tanpálya,
• a 80 m2-es fedett mini-golf és mini-futball pálya,
• az Ayres mozgásterápiás szoba,
• a gyermekek egyéb fejlesztő játékainak - működés közben történő kipróbálására.
• a gyermek felügyeleti szoba megtekintésére,
• kerekasztal beszélgetés közben betekintést nyerhetnek a résztvevők a Gyermekek 

Háza szakmai céljaiba, módszereibe, távlati terveibe.

Szemán Józsefné dr.
a projekt szakmai vezetője
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Rovatunkban ezúttal két olvasói levélben fel-
tett kérdésre válaszol szakértőnk, Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska ügyvédnő.

Olvasó: Egy bonyolult problémám van. Éde-
sapámék négyen vannak testvérek. Mind annyiuk -
nak egy keresztanyukájuk volt, aki sajnos elhunyt.
A hölgynek nem volt gyermeke, testvére és a férje
is elhunyt. A végrendeletben édesapám két test vé -
rét jelölte meg a ház örökösének. Ebben az eset-
ben van-e lehetőség valamilyen igény be nyúj tá -
sára ill. a kötelesrész hogyan alakul?

Ügyvéd: Az ön által felvázolt helyzetben az el -
hunyt hölgy törvényes örököse gyermek, túlélő há -
zas társ, szülő, testvér hiányában a távolabbi ro ko -
nok. Rokonok hiányában a magyar állam az örö -
kös a törvény rendje szerint. Amennyiben azonban
az örökhagyó végrendelkezett a végrendelet
határozza meg az öröklés rendjét. A Ptk. sza bályai
szerint kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszár-
mazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés
megnyílásakor az örökhagyó törvényes örö köse
vagy végintézkedés hiányában az lenne. Az ön
esetében tehát kötelesrészre jogosult nincs.

Hagyatéki hitelezői igényt lehet benyújtani, ha a
végrendeletben nem érintett gondoskodott az
örökhagyó eltemettetéséről, vagy fizette ki az
örök hagyó tartozásait.

Olvasó: Feleségemmel végrendelkezni sze ret -
nénk, az érdekelne, hogy tehetünk-e közös vég -
ren deletet.

Ügyvéd: Házastársaknak az életközösség fen-
nállása alatt készített, ugyanabba az okiratba fog -
lalt írásbeli végrendelete érvényes, ha

– sajátkezűleg írt végrendelet esetén az okiratot
az egyik végrendelkező elejétől végig maga írja és
aláírja, a másik végrendelkező ugyanabban az ok -
iratban sajátkezűleg írt nyilatkozatban kijelenti,
hogy az okirat az ő végakaratát is magában foglal-
ja, és nyilatkozatát aláírja;

– más által írt végrendelet esetén a végren-
delkezők egymás és a tanúk együttes jelenlétében
írják alá az okiratot, vagy mindkét végrendelkező
egy más és a tanúk együttes jelenlétében külön
nyi latkozik arról, hogy az okiraton szereplő aláírás
a sajátja; vagy

– a házastársak közvégrendeletet tettek.

Formailag akkor érvényes, ha a több különálló
lap ból álló más által írt közös végrendelet minden
lapját folyamatos sorszámozással látták el, továb-
bá ha minden lapját a végrendelkezők és mindkét
tanú aláírta. A sajátkezűleg írt közös végrendelet
akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos
sorszámozással látták el, és minden lapját a másik
végrendelkező aláírta.

Ennek ellenére a külön-külön való végrendel ke -
zést javaslom.

Ügyvéd válaszol - öröklés és végrendelet 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 Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

BURKOLÁS
Épületburkolás, komplett fürdőszoba felújítás, 

te raszbur ko lás (csempézés, járólapozás), térkövezés.

Kutya-cica kozmetika
Alsójózsa, Bocskai István u. 53.
(Bocskai I. u.-Március 15. u. sarok)
Bejelentkezés:
06 20 366 1642

Építkezés, felújítás, bővítés, vásárlás vagy
hitel kiváltás. Mindenre van megoldás!
Ha érdekel egy olyan lehetőség ahol a

neked járó támogatásokat is teljes mérték-
ben igénybe tudod venni, 

akkor fordulj hozzám bizalommal: 

Megvalósítanád

lakáscéljaidat?

Telefon: (06-70) 583 3191

Harap-lak Állateledel bolt
Kibővült árukészlettel várjuk vásárlóinkat!

Állateledelek, állattartási kiegészítők, felszerelések,
Nádudvari tápok, és takarmányok széles választéka.

Házhoz szállítás!

Címünk:
Szentgyörgyfalvi út és a Függetlenség utca sarkán 

A főút mellett

Tisztelgés II. Rákóczi Ferenc előtt
Előadással, kiállítással és fi lmvetítéssel emlékeztek meg a leghosszabb
magyar szabadságharc vezetőjéről a Rákóczi emlékév nyitórendez vé -
nyén a Józsai Közösségi Házban. 

Szeptember 6-án a Bocskai
Ist ván Bajtársi Egyesület és a
DMK Józsai Közösségi Háza
közös szervezésében nagy -
sza  bású emlékműsorral em lé -
kez tek meg II. Rákóczi Fe -
renc ről, erdélyi feledelemmé
választásának 315. évforduló-
ja alkalmából.
A rendezvényt Szabó Jánosné
egyesületi elnök nyitotta meg,
majd Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ezután
Oláh László előadását hallgathatták meg az érdeklődők. 

A kor hangulatát Dánielffy Zsolt színművész és Béke Csaba lantművész ze -
nés irodalmi műsora idézte fel.
Rövid szünet után a közösségi ház galériájában megnyitották a Rákócziról
szóló tablókiállítást (mely október 7-ig tekinthető meg), ami korabeli doku-
mentumok alapján mutatja be a szabadságharc eseményeit és a fejedelem
életútját. Záróeseményként az Isten az igaz ügyet nem hagyja el című filmet
vetítették le. 
A Rákóczi emlékév rendezvénysorozata október 4-én folytatódik, melynek
prog ramjáról a Józsanet híroldalon olvashatnak majd részleteket.

HARAP-LAK

Az üzlet telefonszáma: (06-30) 913-65-96

Következő 
lapszámunk 

október 5–6-án
jelenik meg.
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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!

Szeptember, Szüret, Borháló
Eljött a szeptember, megkezdődött az ország
szőlőültetvényein a szüret. A korai fajták már
erjednek a tartályokban, de szerencsére nem
kell várni míg az új bor kiforr, mert boltunkban
kedvezményes ajánlataink között szüretelhet-
nek a betérők. Több közkedvelt tételünk is
pénz tárcabarát áron elérhető.
A debreceni Borháló üzletek kampányt indí-
tottak azokért az állatokért, akiknek nem ada-
tott meg a szerető gazdi. Célunk, hogy szep -
tember 30-ig 100 000 forint adományt gyűjt -
sünk össze a bajba jutott állatok részére.
Ezért minden üveg bor árából 20 forintot aján-
lunk fel, az „Együtt az Állatokért” Állatvédő
Közhasznú Egyesület - Debrecen számára.
A szeptember a nyár végét is jelenti, nálunk
viszont a jövő nyárig tartó programjaink kezdetét. Szeptember 13–15 között részt
veszünk Hajdúszoboszlón a Bioétel- és Borfesztiválon, október elején kóstolót ter-
vezünk az üzletben, és a hagyományos a 30. Józsai Szüreti Napon is találkozhat-
nak a Borháló boraival október 12-én. 
Várunk mindenkit szeretettel!

Cím: Józsapark emelete a Húsbolt mellett. Nyitva: h–p: 11–19, szo: 8–14

Tel ef on :  (06-20) 33 18 944
w ww.nemesv al l al ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

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

Cím:  Alsó józsa, Homokhát  u tca 31.

Mob i 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



8

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

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

www.jozsagumi.hu

Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTyÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

Simon Krisztián
kályhás

Cím:  Józsa, Rózsavö lgy utca 133/A
E-mai l:  s imonkr iszt007@gmai l .com

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

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

telefon: (06-30) 742-5685

• 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

KONFIRMÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ ALKALMAK A 
DEBRECEN-JÓZSAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

a 7–9. osztályos megkeresztelt vagy a keresztségben nem részesült, de érdeklődő gyermekek részére
A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy

• beszélgessenek az őket érintő és érdeklő kérdésekről, gondokról, örömökről, annak fényében, 
hogy Istennél mindenre választ találhatnak,

• jobban megismerkedjenek a keresztyénség lényegével, Istennel, Bibliával, az egyház életével,
• a református egyház teljes jogú tagjai legyenek (egyházi esküvő, gyermekeik keresztelése…)

A konfirmációra pünkösd környékén kerül sor, a felkészítő foglalkozások októbertől májusig tartanak, 
heti egy alkalommal egy közösen egyeztetett délutáni időpontban.

Megbeszélés és tájékoztató:
szeptember 22. vasárnap a felsőjózsai templomban (Deák F. u. 67.) a 11 órakor kezdődő istentiszteletet követően.

Szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket! Érdeklődni és jelentkezni legkésőbb szeptember 22-ig Kissné Fábián Zsuzsa
lelkipásztor-hitoktatónál személyesen, ill. a 70/366-4226 telefonon vagy a reformatusjozsa@gmail.com e-mail címen.
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Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási

lehetőséggel. Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csiszo ló anyagok, vágókorongok, 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.

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Első misés papot köszöntöttek a görögkato-
likus hívek augusztus 11-én a Rózsavölgy utcai
templomban, akinek a gyermekkora Józsához
kötődik, ezért – a hagyományoknak meg fe le -
lően – első li turgiáját szülőhelyén mutatta be. 

Az augusztus 11-i vasárnap sokak számára épp
úgy indult, mint máskor: felvették ünneplő ru há -
jukat, és elindultak a fél 11-kor kezdődő misére.
Káplár Mártonnak viszont jeles nap volt ez az éle -
té ben, mert augusztus 6-i pappá szentelése után
először lépett a hívek elé. A családtagokon kívül
sok józsai lakos is ismerte gyermekkorában, és
most nagy szeretettel és büszkeséggel várták visz -
sza tanulmányai befejeztével szülőhelyére – im -
már Márton atyaként. 
A görögkatolikus közösség nevében Seszták
István, helynök köszöntötte az ifjú papot, és a ke -
nyér szaporításról és a Tábor-hegyről való lejöve -
tel ről szóló evangéliumi történettel indította el
szent küldetésének útjára paptársát, és egyben
uno kaöccsét. Ennek a különleges napnak az em -
lé kére a hitközség egy keresztet adományozott az
újonnan felszentelt papnak, jelképezve ezzel azt a
lelki szolgálatot, amit keresztként vállalt, amikor
ezt a hivatást választotta. Márton atya ezzel az új
ke reszttel áldotta meg a jelenlevőket, és egyben el
is búcsúzott tőlük, mert ezután Budapesten fog
szol gálatot teljesíteni.
A mise után egy rövid beszélgetésre kértem őt,
hogy meséljen nekünk hitvallásáról, az idáig
megtett útról és a papi hivatásról. 
– Milyen érzéssel készült az első szent liturgiára?

Milyennek képzelte el, hogyan fogadják majd a
hívek? Mit érez most, utána?
– Nem képzeltem el előre, hogy milyen lesz.
Nagyon vártam ezt az alkalmat, de nem volt ben-
nem semmi feszültség, mert tudtam, hogy a két ta -
pasztalt atya mellettem lesz, és mindenben se gí -
teni fognak. Olyan ez, mint amikor az ember beug -
rik egy sötét lyukba, és nem tudja, hogy mi várja,
de bizalommal készül rá. Most, a mise után felsza -
ba dultan gondolok vissza rá, mert mindvégig
éreztem a szeretetet, ami felém áramlott. 
– Milyen érzés volt a szülőhelyén misézni, roko nai,
barátai, ismerősei előtt?
– Ez sem feszélyezett. Arra szenteltek fel, hogy
Krisztus szolgája legyek, mindenki lelki vezetője,
akinek szüksége van rám. Ilyen szempontból
nincs különbség a szülőhelyem és a leendő szol-
gálati helyem hívei között. 
– Hogyan választotta a papi hivatást, ki volt ebben
a legnagyobb hatással önre?

– Elég hamar, már a középiskola 10. évfolyamán
megfogalmazódott bennem ez a döntés. Konk ré -
tan egy személyt nem tudok megnevezni, aki a
leg nagyobb hatással volt rám, amiért ezt a hivatást
választottam. A családi indíttatás is nagyon lé -
nyeges volt, hiszen valamennyien hívő emberek.
Mindkét nagyapám pap volt, és a nagybátyám is
az, de szerepet játszott a pályaválasztásomban az
iskola is. Ezen kívül lelkészek, parókusok is jó pél -
dát mutattak, hogy az emberek lelki vezetőjének
lenni a legszentebb küldetés. 
– A szolgálati helye Budapesten lesz. Örül ennek,
hogy a fővárosba rendelték szolgálatra, vagy job-
ban szeretett volna esetleg más településre kerül-
ni?
– Nem fogalmazódott meg bennem előre, hogy
hova szeretnék menni. Elfogadom, hogy az isteni
gondviselés arra a helyre vezényel, ahol szükség
van rám. Sok különleges kegyelemben volt ré -
szem az életem során, és bizalommal nézek a jö -
vőbe, hogy ez is egy ilyen kegyelmi ajándék. 
Káplár Marci a józsai családi fészekből elindult
szent missziójára, hogy „Úgy világítson a világos -
sága az emberek előtt, hogy lássák jötteit és di -
cső ítsék az Atyát, aki a mennyekben van (Mt
5,16)” – ahogy a pappá szentelésére készült em -
lék lapon olvasható.  

Kísérje áldás az utadat Marci, és mostantól Káplár
Márton áldozópapként légy te is egy kegyelmi
ajándék azok számára, akiknek lámpásra van
szük ségük a Krisztushoz vezető úton!

Marciként indult, Márton atyaként tért vissza Józsára



Felfrissülés testnek és léleknek10

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:
www.facebook.com/eva.bako.79

Megérkeztek az 
őszi kollekciók

(nadrágok, felsők,
kardigánok...)

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak benneteket: Éva

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

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos

Rózsástelep utca 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 elfogadása.

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!

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek  u tca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Nyi tva tartás:

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

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

NŐI-FÉRFI 
fodrászüzlet
Alsó-Józsán 
a Kertekalja 
utca 41. alatt.

Szeretettel várom 
régi és új vendégeimet.

Nyitva tartás hétfőtől péntekig
Porkolábné Tünde

Bejelentkezés: 06 30 690 88 46

Jóga FELNŐTTEKNEK:
hétfőn 10.00–11.30, 

csütörtökön 17.15– 18.45
Jóga GyEREKEKNEK:

kedden 17.00–17.50 (októberben indul)

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

facebook.com/jogazzjozsan

Jógázz Józsán
a Józsai Közösségi Házban!

DubaiSun & Szépségszalon
Szolgáltatások:
• Szolárium (álló, fekvő)
• Fogfehérítés
• Fodrászat
• Kozmetika
• Manikűr-Pedikűr
• Hajhosszabbítás

Józsapark földszint (Pepco és a Kertészeti áruda között)

Jászberényi Evelyn: +36/30-691-8153
DubaiSun: +36/20-998-5000

A masszázs egy évezredek óta alkalmazott ma nuá -
lis terápia, amely felfrissülést nyújt a testnek és lé -
lek nek egyaránt. Ha ön családtagjai vagy barátai
de rék-, hát-, izom- vagy ízületi fájdalomtól szenved-
nek vegye fel velem a kapcsolatot. Az alábbi kedve -
ző árú szolgáltatásokkal várom leendő vendé gei -
met:
• Svéd-frissítő testmasszázs: 5000 Ft 1 teljes óra
• Láb, talp: 3000 Ft 30 perc
• Hát, kar: 3000 Ft 30 perc

Szeptemberi PÁROS AKCIÓ: ha ketten 
jelentkeznek be, akkor 20% kedvezmény 

mindkét fél részére!

TRINITI SZALON
Cím: Debrecen-Józsa Tokaji utca 2.


