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Levendulamező Józsán
Folyamatosan szépül Józsa, ezúttal az egyik
legforgalmasabb útkereszteződés, a BocskaiSzentgyörgyfalvi út melletti terület kapott új,
színesebb arculatot.
Több mint 3000 tő növény díszíti ezután a
városrész egyik legforgalmasabb kereszteződését. A területet a múlt hónapban kezdték előkészíteni a DEKERT munkatársai mondta el lapunknak Balázs Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester. „Az egyik felében levendula van,
amely nagyon jól bírja a szárazságot és a rekkenő
hőséget is szereti. Emellett pedig mindig frissülő
egynyári, illetve kétnyári virágágyásokat hoztunk
létre – mondta el Kuhn András főkertész. A

parkosítást teljes egészében a DEKERT munkatársai végezték. A virágosítás előtt megtisztították
a zöld területet és a már kitaposott ösvények helyére készítettek új gyalogutakat. „Az összes járdalapot a DEKERT dolgozói készítették és az itt
elültetett növények is tőlünk származnak – közölte
Pethe Tamás, a DEKERT ügyvezetője.
A jövőben még több növényt ültetnek majd a városrészben. A tervek szerint a 35-ös főút Debrecen
felé vezető szakaszát az út szélén végig levendulák díszítik majd. Ez az ültetvény a látványossága
mellett segít a szúnyogok távol tartásában is.
Korábban a főút melletti kedvelt fagyizó előtt és
a Sillye Gábor utca, 35-ös főút kereszteződésében
került kialakításra új virágágyás.

Borostyán függönyt kapott
a - Józsapark oldalában lévő Szentgyörgyfalvi úti
buszmegálló is, így most már
mindkét főút melletti
buszmegálló megújult Józsán.
A borostyán télen-nyáron zöld,
így a mostani üde arculatát
egész évben megőrzi
a buszváró.

Új járdaszakasz épült a Sillye Gábor utcán
Debrecen város idén 60 millió forintot különített el a Kertségi Fejlesztési
Program keretéből járda építésre illetve járda felújításra.
A júliusban kezdődő munkálatok során a Sillye Gábor utca végén, a bal oldalon épült új járda, illetve ezzel egyidejűleg a padka is megújult. Korábban itt
nem volt járda, így a mintegy 300 méteren kialakított és 5 millió forintos beruházással most már az utca teljes hosszában biztonságosan közlekedhetnek a gyalogosok. Az utca vége keskeny, egy sávos, így fokozottan szükség
volt járda kialakítására.
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Fűkaszálás, parlagfűirtás - még drónokat is bevetnek
A városban több helyszínen is kaszálják a parlagfüvet, gondozzák a zöldfelületeket. Józsán a
Grund Sportcentrum mellett is levágták füvet,
és a Debrecenbe vezető kerékpárút környezete
is megszépült a napokban. Emellett egy „ parlagfű kommandó” dolgozik, mely igyekszik fel tárni, majd a haladéktalanul a gyomnövényeket
levágja.
A Pharma-Flight munkatársai drónokkal segítik a
DEKERT munkáját, így sokkal hatékonyabb a felderítés. Látszólag ártalmatlan, mégis sokaknak
okoz kellemetlenséget a parlagfű, ugyanis ebben
az időszakban a pollenkoncentrációja igen magas.
Drón is segíti a parlagfűirtók munkáját, a magasból
könnyebben azonosítható, jól látszik a többi gyomnövény között is. Ezzel a módszerrel időt és energiát is spórolnak meg.
– A területről a drónnal egy nagy felbontású képet készítünk és ezt a cég központjában kielemzik.
Ezzel adunk egy támpontot, hogy körülbelül a
terület hány százalékban fertőzött – fogalmazott

Mészáros Attila, a Pharma-Flight drónoperatőre.
kétmillió
Csaknem
négyzetméter városszéli
és önkormányzati tulajdonban lévő területen
használják a drónokat. A
város mindent megtesz
annak érdekében, hogy
segítsen a parlagfűallergiától szenvedőknek –
erről beszélt a Debreceni
Televízió Közügy című műsorában Balázs Ákos
alpolgármester.
– Létrehoztunk egy parlagfű kommandót, az
elnevezéssel is erre a problémára szerettük volna
felhívni a figyelmet. Van három csapat külön gépjárművel motoros kaszával, eszközökkel felszerelve – emelte ki Balázs Ákos.
„Szeretnénk, ha ebben összefogás lenne és
mindenki a saját területén próbálná ezt megelőzni,
hogy ne legyen parlagfű és ne jussunk el odáig
sem, hogy virágzik, hanem ha lehet, minél hamarabb kaszáljuk le a területet. A drónok bevetése a városüzemeltetés területén egyre gyakoribb a világban, mivel
„nagyon gyorsan, könnyebben, kisebb energiabefektetéssel használható”

– Minőségi eszközöket használnak a dolgozók,
a területre kiérve a munkavezető dönti el, hogy ki
milyen felszerelést alkalmaz a kaszáján: damilt
vagy kést. Ez sokszor a parlagfű a nagyságán minőségén múlik, hogy mit kell használni – hangsúlyozta Somogyi Béla, DEKERT Nonprofit Kft.
koordinációs munkavezetője.
A DEKERT munkatársai természetesen nemcsak azokat a területeket teszik rendbe, amikről a
drónok segítségével szereznek tudomást, hanem
lakossági bejelentésre is kimennek.

Az önkományzat várja
a lakossági bejelentéseket a
zoldterulet@ph.debrecen.hu
e-mail címen illetve a
52/511-530-as telefonon.

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

A hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztésére félmilliárd, a Tócó-projektre pedig több
mint 15 milliárd forintot szán a kormány.
A D2030 programmal új környezetpolitikát hirdetett
Papp László, Debrecen polgármestere, melynek
legfontosabb eleme a Civaqua-program. A polgármester a D2030 program bejelentésén azt mondta: a hosszú évek óta létező Civaqua program
megvalósításában sikerül áttörést elérni.
Az elmúlt hónapok törekvéseinek köszönhetően
az innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium is pozitívan áll a fejlesztés elindításához. A polgármester kiemelte:
Debrecen, mint a jövő közép-európai régióközpontja nem képzelhető el a fenntarthatóságra törekvés és a környezettudatos városirányítás nélkül.
– Új környezetpolitikát hirdetünk, középpontban
az erdők és a zöld területek védelmével, minőségi
megújításával, megújuló energiára épülő fejlesztésekkel és a sokat emlegetett Civaqua programmal,
amely a Tisza vizét a Keleti-Főcsatornán keresztül
juttatja el Debrecen területére – jelentette ki akkor
Papp László.
A terveket cselekvés követte, most pedig az
első ütemben 16,25 milliárd forinttal támogatja a
kormány a program megvalósítását – ez derül ki
az augusztus 7-ei Magyar Közlönyből. A kormányhatározatban olvasható, hogy a program egyik
elemeként a hajdúsághát vízgazdálkodásának

Keleti-főcsatornából kaphat vizet a Tócó

leti-főcsatornából biztosított vízellátás révén, a felszíni vizekre gyakorolt káros hatások, elsősorban
a vízhiányok mérséklése, a térség vízgazdálkodási helyzetének javítása. A projekt további célja a
vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb
hasznosítása érdekében, vizes élőhelyek kialakítása, rehabilitációja.
A debreceni önkormányzat a kormányhatározattal kapcsolatban közölte: Debrecen városa
szempontjából ez a fejlesztés igazi áttörést jelent,
hatalmas jelentőségű mind a Tócó, mind a Nagyerdő, valamint a város környéki jóléti tavak vízellátása szempontjából. A Kormány és a város együttműködése révén több évtizedes probléma megoldására kerülhet sor.
Debrecen, mint a jövő közép-európai
régióközpontja nem képzelhető el a fenntarthatóságra törekvés és a környezettudatos városirányítás nélkül.

fejlesztése a cél, melyre félmilliárd forintot biztosítanak. Mint írják, a projekt egy olyan fejlesztést
készít elő, melynek célja a hajdúhátság és térsége
állandó jellegű vízellátásának megoldása, ennek
érdekében a 70-es években megkezdett, majd a
80-as években félbemaradt főmű továbbfejlesztése történik. A meglévő létesítmények felhasználásával, illetve korszerűsítésével, valamint új létesítmények építésével lehetségessé válik a hajdúhátság és Ilyen bővízű látványterv is készült az elmúlt években
térsége részére eljuttatni a Ke- a Tócó-patakról
leti-főcsatorna vizét.
A kormányhatározat a Civaqua-Tócó projektre, mint a hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítására,
kibővítésére összesen 15,75
milliárd forintot szán. A projekttel
szembeni szakmai elvárás a
Tócó vízfolyás vízpótlása, a Ke-

TANSZERVÁSÁR

-10%

A JÓZSAPARKI PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLETBEN
JÚLIUS 15-TŐL SZEPTEMBER 5-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 5000 Ft feletti vásárlás esetén érvényes.

Nyitvatartás: h–p: 9–18 szo: 8–12 • Telefon: (52) 386-046
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ViGyÁzzUNK EGyMÁSRA! Tartsuk be az 1,5m távolságot. Rendszeresen mossunk kezet! használjunk arcmaszkot!

16 milliárddal támogatják a Civaqua-programot
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A kártya - amivel mindenki nyer!
Amire régen vártunk, megérkezett: jú ni us tól már kiválthatók a Debrecen városkártyák a helyi állandó lakcímmel rendelkező
polgárok számára, és számos kedvezményt igénybe vehetünk vele.
Néhány éve még irigykedve hallgattuk, hogy
a legismertebb külföldi nagyvárosokban
egyre több helyen vezették be a helyi lakosoknak kedvezményeket nyújtó kártyákat. A
jó gyakorlatot látva egyre több hazai város is
követte a példát, hogy ezzel erősítse a település megtartó erejét, és kifejezze a helyi lakosok iránti megbecsülését.
Debrecenben több éves tervezés, előkészítés előzte meg a városkártya bevezetését.
A Belügyminisztériummal egyeztetve sikerült
egy olyan konstrukciót megalkotni, amely
egyedülálló az országban. Nemcsak egy
egyedi sorszámmal ellátott plasztikkártyáról
van szó, hanem az e-személyi igazolványhoz hasonló okos funkciókkal is rendelkezik. A kártya kiváltása után árkedvezményt kaphatnak a
debreceni lakhelyű polgárok bizonyos szolgáltatások igénybevétele esetén, és az okos funkció lehetővé teszi, hogy akár otthonról, elektronikusan
is válthatnak vele jegyet, bérletet a DKV járataira,
nem kell a bérletpénztárak nyitvatartási rendjéhez
igazodni.
Mire használható még a Debrecen városkártya? A tömegközlekedési jegyek, bérletek megvásárlásán túl 16–43%-os kedvezménnyel válthatók
vele belépők, bérletek az Aquaticum Debrecen

Strandra és a Nagyerdei Kultúrparkba. Egyelőre!
De a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások köre folyamatosan bővül majd, amiről a kártyatulajdonosok a sajtóból és az internetről tájékozódhatnak.
A kártya kiváltása minimális költséggel jár:
igényléskor az 1000 forintos előállítási költséget
kell csak a tulajdonosnak megfizetnie, miután lakcímkártyával igazolta, hogy debreceni állandó lakhelye van. A városkártyák gyerekek esetében 3
éves kortól válthatók ki, és használhatók. A kártyákat nem kell évente érvényesíteni, 3 évig használhatók, utána cserélni kell. Elköltözéskor a kár-

tya érvényességét
felfüggesztik, de
nem válik érvénytelenné, visszaköltözéskor ismét aktiválható lesz a lejárati időn belül.
hogyan juthatunk hozzá a Debrecen városkártyához? Józsán sajnos
nincs értékesítési
pontja.
A helyiek legközelebb a Malompark bevásárlóközpont ii-es épületében, a DV Parking
ügyfélszolgá la tán
igényelhetik személyesen, hétfőtől csütörtökig 8-tól 17 óráig, pénteken 8-tól 16-ig. A Pallagi úti Visit Debrecen értékesítési ponton hétfőtől vasárnapig minden nap
10-től 18 óráig várják a kártyát igénylőket, és kiváltható még a DVSC Shopban is a Stadionnál,
nyitvatartási időben.
Debrecen város vezetése bízik benne, hogy minél többen kiváltják és használják majd a városkártyát, ezzel is erősítve a városhoz kötődésüket,
a debreceni lakosok közösségéhez való tartozásukat, és a kártya kedvezményeit kihasználva
egyre több helyi szolgáltatást vesznek igénybe.

Nincs nyár tábor nélkül!
A járványügyi korlátozások feloldása után
nagy érdeklődés volt a Józsai Közösségi házban szervezett gyermektáborok iránt. Nem marad tak közösségi élmények nélkül a józsai gyerekek a nyári szünidőben.
Július 13. és 17. között a felső tagozatos, 10–14
éves korosztály vehette birtokba a közösségi ház
épületét. A Játék határokkal címmel meghirdetett
táborban a gyerekek az érdekes programok mellett a függőségek – kiemelten a szerencsejátékfüggőség – veszélyeivel ismerkedtek meg Erdős
zsuzsa tehetség- és képességfejlesztő pedagógus vezetésével. A közös játék, a szórakozás mellett a tábor lehetőséget adott sok csoportos beszélgetésre, amire talán a legnagyobb szükségük
van a kamaszkor elején önmagukat kereső fiataloknak. Gondolataikat, érzéseiket nemcsak szóban, hanem rajzban, alkotásban is kifejezhették,

és az elkészült munkákból kiállítás nyílt a tábor
végén. A sok közös játékkal közösségi élményt
szerezhettek, mely eltéríti őket a virtuális játékok
irányából a közösségi játékok irányába, és a közösség nemcsak a szerencsejátékfüggőségtől,
hanem más függőségtől is megvédi őket.
Július 20-tól 31-ig a kisebbek népesítették be a
Józsai Közösségi ház közösségi tereit. Két turnusban néptánc tábort szerveztek az óvodás és
kisiskolás korosztálynak. Deák Viktor és DeákVarga Luca szakmai munkáját közösségi szolgálatos fiatalok is segítették. A tábor célja volt,
hogy már egészen kicsi kortól megismertessék a
népi hagyományokat a résztvevőkkel, közelebb
kerüljenek a népdalokhoz, néptánchoz, népviseletekhez.
A gyerekek minden nap más tájegységre tettek
képzeletbeli utazást, megismerkedtek a hortobágy, Nyárádmente, Rábaköz, Szék és Sárköz
népzenei és néptáncos hagyományaival. A tábori
napokat gazdag programok színesítették: volt
lovas szekerezés, hangszerbemutató, könyvtári
program, bohócműsor, és a Szeredás együttes is
szórakoztatta élő műsorral a kicsiket.
A nyári táborokon kívül szünidei Fabrikálóra is
várták a gyerekeket júliusban és augusztusban
minden kedden és csütörtökön délelőtt. A heti két
alkalommal szervezett kézműves és játékos
foglalkozások azok számára nyújtottak hasznos
időtöltést, akik szervezett táborban nem vettek

részt, vagy épp a józsai nagyszülőknél nyaraltak,
de gyerekközösségbe vágytak, és szeretnek alkotni, fabrikálni.

Sétakocsikázással, nyílt lovasnappal örven deztette meg Simon Barna lovas barátaival a
jó zsai gyerekeket és a lovas hagyományokat
ked velő családokat.
Talán még soha ilyen szomorúan nem telt a tavasz
a gyerekek számára, mint ebben az évben. A járványügyi korlátozások miatt szűk családi körre
korlátozódott a húsvéti nyuszivárás, és elmaradtak
a szokásos gyermeknapi rendezvények is. hiányoztak a közösségi élmények, üresen árválkodtak az óvodák, iskolák, játszóterek. Ebben a magányba merülő csendben született meg Simon
Barnában az ötlet, hogy közösségi lovas délutánra hívja a település lakóit július 17-én délutánra.

Barátaival elhatározták, hogy lovaglással, sétakocsikázással hívják újra életre Józsa közösségi
életét – hiszen ősidőktól kezdve a ló volt, ami a
magyarok közösségét összetartotta.
A délelőtt folyamán bőven hullott az égi áldás a
Tócó völgyére, de délutánra elállt az eső, és szép
számmal gyülekeztek az érdeklődők az ingyenes
kocsikázásra. Sajnos a lovaglás elmaradt a felázott talaj miatt, de így is szép élménnyel gazdagodtak, akik kilátogattak a lovasnapra, és tettek
egy kört lovas szekérrel Józsa útjain. Útközben
szólt az ének, és a kocsizásból visszatérőket egy
hatalmas üst pörkölt várta.
Köszönjük ezt a szép kezdeményezést, a vidám
lovas délutánt Simon Barnának és barátainak!

MEGHÍVÓ
A Hajdúsági Népzenei
Együttes és a Józsai Közösségi
Ház tisztelettel meghívja Önt
és népzenekedvelő barátait
2020. szeptember 5-én,
14. órai kezdettel

KANCZEL JÁNOS
hangszerkészítő,
citeraművész emlékére
szervezett
rendezvényére.
Program:
14.00 Életút - emlékkiállítás
15.00 Népzenei Gála
17.30 Örömzene
18.00 Táncház
Infó: 06 20 381 9411

„Józsa apró”
Bízza szakemberre! Kerti és ház körüli munkákat,
személy- és áruszállítást, és egyéb munkákat vállalok.
érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. hirdetésével
keresse szerkesztőségünket (impresszum).

Következő
lapszámunk lapzártája
2020. szeptember 4.
Megjelenése:
2020. szeptember 12–13.

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

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
emelohatfalshop.com

• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–zs-ig!
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

SMINKTETOVÁLÁS

Sorosi Orsolya
sminktetováló kozmetikus mester
+36 30 93 92 835
Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.
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✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE
✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI
EGYSÉGEINEK TISZTÍTÁSA ÉS
FERTŐTLENÍTÉSE

Telefon: (52) 300-112

www.jozsaklima.hu

Józsa és
vonzáskörzetében
szántóföldet bérelnék

1Ha
területtől szerződéssel.
120 000 Ft/Ha

Tel.: 06 20 346 7000
KONYHABÚTOROK
)$/e3&6Ŋ.
(J\HGLNRQ\KDE~WRURNIDOpSFVŊN
NpV]tWpVHDPRGHUQWŊODNODVV]LNXVLJ

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
- beépített szekrények,
- tömörfa bútorok
REFERENCIÁK:
ZZZMR]VDDV]WDORVKX
Tel: 06/30 442-1493,
06/20 520-2040

ViGyÁzzUNK EGyMÁSRA! Tartsuk be az 1,5m távolságot. Rendszeresen mossunk kezet! használjunk arcmaszkot!

Az ajándék négy lábon érkezett
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Ügyvéd válaszol - Tűzgyújtási tilalom, „csendrendelet” és
illegális zöldhulladék lerakás
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd egy
szinte mindenkit érintő témákban ad tájékoztatást olvasóinknak.

Olvasó: „Szeretném javasolni, hogy a Józsa Újság
következő számában bővebben írjanak és hívják
fel a lakosság figyelmét az önkormányzat által hozott tűzgyújtási szabályokra és a hétvégi csendrendeletre, mert nem mindenki van vele tisztában.
1. Tűzgyújtás csak szabadtéri főzés vagy sütés
esetén. Gaz, egyéb hulladék égetése TiLOS.
2. hétvégi zajos tevékenység végzését – fűnyírás,
flexezés stb. – korlátozza-e valamilyen rendelet
Debrecenben?”
Ügyvéd:
1. A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a
kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is.
Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi
önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az
önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos
az avar és kerti hulladék égetése. DMJV Önkormányzatának ilyen rendelete nincs, azaz az önkormányzat teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez alól a kerti sütés-főzés kivétel, de itt
is be kell tartani az általános égetési szabályokat,
azaz nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet,
a még ki nem hűlt parazsat, hamut; gondoskodni
kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag,
eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról; az
égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani,
meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.
2. A környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi Liii. törvény felhatalmazása alapján
lehet a törvénynél szigorúbb feltételeket megállapítani a szabadidős tevékenységek zajszintjének
mértékére, azonban ilyen önkormányzati rendelet

jelenleg Debrecenben nincs, a héSz (helyi építési
szabályzat) rögzíti a nappali (8.00–22.00) és az
éjszakai (22.00–8.00) közötti zajszint mértékét,
melynek meghaladása esetén a DMJV Polgármesteri hivatal igazgatási Osztályán lehet eljárást
indítani.
Azonban szabálysértési törvény 195. § (1)
alapján: „Aki lakott területen, az ott levő épületben,
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési

eszközön, továbbá természeti és védett természeti
területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas
arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti
vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.” 195 § (2): „Az (1) bekezdésben
meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.”
Szumma: lehet flexelni, füvet nyírni bármikor
hétvégén, de a békés egymás mellett élés szabályait betartva, az általános pihenő idő alatt tartózkodjunk egymás szükségtelen zavarásától.

Olvasó: „Mezőgazdasági földterületem melletti
közút másik oldalán már lakóingatlanok vannak. A
lakóingatlanok tulajdonosai a közterületre az én ingatlanom elé fákat, bokrokat ültetnek, a saját ingatlanukban levágott zöldhulladékot a szántóföldemre dobálják, mit tehetek?”

Ügyvéd:
Birtokháborítást, rongálást követ el, aki a más földjére hulladékot, vagy bármi mást elhelyez, a más
tulajdonára annak engedélye nélkül nem léphet,
és a termőföld hasznosításának akadályozása
nemcsak a föld tulajdonosának érdekeit, de nemzetgazdasági érdekeket is sért. Akár zöldhulladék,
akár más hulladék elhelyezése más tulajdonán,
ebbe a köztulajdonban lévő ingatlanokat is beszámítva tilos és értelmezhetetlen, hiszen a
Debreceni Lakossági hulladékudvarba a zöldhulladék ugyanúgy leadható, mint bármilyen más hulladék. A föld tulajdonosa pedig eljárást indíthat,
illetve kártérítést is kérhet az ingatlanára lerakott
hulladék által okozott kárért. Az előző havi cikkben
a közterületre kiültetett fákról már volt szó, melyeket a tulajdonos a háza előtti részre ültethet, azonban az úttest másik oldalára csak a közút kezelője
ültethet, ez már szintén szabálysértésnek minősül.

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,
online felületen.

Szondi Csaba

Kertgondozást, kertépítést
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás...

(06-30) 9756-289

Telefon: 20/235-72-02

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4250 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B
Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2020. szeptember 4. Megjelenés: 2020. szeptember 12–13.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Ez a lapszám 2020. augusztus 11-én került nyomdába.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-20-O-V-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

NE maradj otthon!

Józsa Tető Kft.

Trapézlemezek, cserepeslemezek, kerítésléc elemek, tetőfóliák, bádogos
kiegészítők, zártszelvények rövid szállítási határidővel, nagy választékban!

Hetente frissülő akciók!
100 m2 feletti megrendelés esetén díjtalan kiszállítással az ország egész területén!

4225 Debrecen,
Róna utca 19.
+36706231377

A két hónapos leállás után elindult a tantermi oktatás keretében megvalósuló nyelvi és informatikai képzések szervezése a felnőttképzési
központban. A kiscsoportos oktatáson kiemelt figyelmet fordítanak a
járványügyi óvintézkedések betartására. A képzések csökkentett létszámmal, 6–8 fős csoportokban indulnak, hogy betartható legyen a biztonságos távolságtartás az órákon.
A tantermi oktatás újraindításával egyidőben megszűnt a távolsági –
videókonferencia keretében tartott – oktatás, így azokat a jelentkezőket
is visszavárják, akik nem rendelkeznek otthon videós bejelentkezésre alkalmas technikai berendezéssel, ezért tanulmányaikat márciusban felfüggesztették.
Folyamatosan lehet továbbra is jelentkezni e-learning képzéseinkre, ahol
a tananyagot egy internetes felületen, egyéni ütemben lehet feldolgozni,
nincs kötött órarend, és nem szükséges személyes vagy videókonferenciás jelenlét a tanulók számára. Az elérhető képzések listáját, ismertetőjét megtekinthetik a www.nyitok.hu oldalon, és már online formában is regisztrálhatnak a képzésekre.
Tantermi és online tanfolyamainkra 16 és 64 év közöttiek jelentkezhetnek, és mindenki számára ingyenesek.

beatamaczko1974@gmail.com
Nyitva: Hétfő–Péntek 8–16
Szombat: 8–12

Vas-, műszaki bolt

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

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és
kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

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: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00
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ViGyÁzzUNK EGyMÁSRA! Tartsuk be az 1,5m távolságot. Rendszeresen mossunk kezet! használjunk arcmaszkot!

ismét a régi rend szerint fogadja az érdeklődőket a Nyitok Tanulási
Központ józsai irodája a Józsai Közösségi Központban hétköznapo kon 8-tól 19 óráig. információnyújtás, tanulási tanácsadás, regisztráció, tantermi képzések – minden egy helyen.
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FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.
ÚJ

KiSTERMELői FÜSTÖLT éS CSEMEGE
hÚSÁRU

o TERMéSzETES hATÓANyAGÚ
SzÚNyOG- éS KULLANCSRiASzTÓK
o KézMŰVES SzÖRPÖK, FŰSzEREK
o GyÓGyNÖVéNy TEÁK, iLLÓOLAJOK
o TiNKTÚRÁK, hiDEGEN SAJTOLT OLAJOK
o GyÓGyhATÁSÚ KRéMEK, SzAPPANOK
o KézMŰVES LEKVÁROK, zAKUSzKÁK

Tel.: +36 30 522-3494
Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

Dr. Dobó Nagy Zsolt

Az Elek utca 2. szám alatti
Takarmánybolt szeretettel várja
régi és új vásárlóit!
hétfő: 8:00–17:00
Kedd: 8:00–17:00
Szerda: zárva
Csütörtök: 8:00–17:00
Péntek: 8:00–17:00
Szombat: 8:00–12:00

Vegye igénybe ingyenes
házhozszállításunkat!
Maták Attila: (06-30) 388-52-67
(06-52) 387-871

FAKIVÁGÁS
Veszélyes
helyen
lévő fák
kivágását,
gallyazását
vállalom.

állatorvos

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 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

0670 413 63 63

ISKOLAKEZDÉSI
ASZTALI LÁMPA

AKCIÓ -15%
AUGUSZTUS 15–30.

