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A Kormány támogatja a 
józsai konténer bölcsőde építését

Megérkezett a kormány támogatását biztosító határozat a Gönczy Pál utcai
óvo da melletti konténerbölcsőde építése ügyében. Az önkormányzat ezzel
pár huzamosan elkészítette a kiviteli terveket és előkészítette a közbeszerzési
el járást, melyet a közbeszerzési hatóság is jóváhagyott. Lapunk megjele né -
sé vel párhuzamosan a felívás is megjelenik.

Debrecen-Józsán egyre több fiatal család és így három év alatti gyermek él,
mi közben bölcsődei ellátás nincs, ezért szükséges bölcsődét létesíteni. A
kon téner bölcsőde 96 férőhelyes 8 csoportszobás lesz. Ezzel párhuzamosan
a Kiserdő-Platán utca kereszteződésénél lévő önkormányzati tulajdonú tel -
ken épülő bölcsőde előkészítése is folyamatban van tudtuk meg Balázs Ákos
ön kormányzati képviselőtől. 

LAKÓHÁZAK,

Telefon: (06-20) 9-316-631

Cím: 4225 Józsa, Kamarás u 14.
E-mail: magyargyula100@gmail.com

ipari, mezőgazdasági
csarnokok tervezése

Pályafelújítási munkák miatt 2020. július 30-tól december 12-ig Debrecen Hajdú -
bö ször mény (–Hajdúnánás) állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek
a vo na tok helyett. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek és bérletek
érvényesek. Az együttes elhelyezés és a kerékpárszállítás nem biztosítható az
autóbuszokon.
További részletes információk a www.mavcsoport.hu honlapon.

Decemberig nem járnak a vonatok

Környezetvédelmi munkacsoport alakult
Új környezetpolit ikát hirdetett  meg Papp
László, a cívisváros vezetője a Debrecen 2030
program keretében.

A zöldebb jövő megvalósításáért való törekvések
egyebek mellett a stratégiában, a Civaqua-prog -
ram ban, a napelemparkok telepítésében, a Zöld
Város projekt továbbvitelében, az energetikai fe j -
lesz tésekben, továbbá a zöld buszvárók létreho zá -
sá ban is nyomon követhető. Az új környezetpoliti -
kai elképzelések megvalósulását a jövőben kör -
nye zetvédelmi munkacsoport is segíti.

Papp László polgármester a munkacsoport szep -
tem ber 4-i, Debrecen-Halápon tartott bemutatásán
úgy nyilatkozott: a több évtizedre hatást gyakorló
elképzelésekből nem marad el a környe zet tu da -
tos ság, a fenntarthatóság gondolatisága, hiszen
enélkül nem lehetne a jövőt építeni. A városvezető
arról is beszélt, hogy az újonnan megalakult kö -
zös ség környezetvédelmi szempontból jelentős
prog ramelemeknek a megvalósítását tudja a
jövőben hatékony javaslatokkal, megoldásokkal,
ta nácsadással támogatni. 
„A legtöbbet emlegetett fejlesztési programso ro za -
tunk az elmúlt időszakban a Zöld Város program,
amelynek keretében elsősorban szürke városi
zónák, lakótelepek megújítása történt. 
Az élhetőbb környezet biztosítása érdekében
ezeket a projekteket a jelenlegi tárgyalásaink

alapján, a 2021– 2027-es Európai Uniós prog ra -
mozási idő szakban is tovább visszük. Az egyik
legjelentő sebb fejlesztésünk az elmúlt időszakban
a Civaqua-program, amelynek megvalósításához
el  kez dődött az előkészítés. A munkacsoport vala-
mennyi tagja egyértelműen elkötelezett ennek a
beruházásnak a megvalósítása mellett. Debrecen
bi zonyos szempontból nagyon szerencsés, hiszen
a zöld felületeket alapul véve elmondható, az
egyik legnagyobb városi parkerdei rendszerével
bír. A víz hiányzik a városból, azonban együtt gon -
dol  kodva, közös megoldásokat használva és a
Civaqua-programot végrehajtva ez is elérhető kö -
zel  ségbe kerülhet hozzánk” – mondta a polgá r -
mes ter.

„A célunk, hogy jobb állapotban adjuk majd át a
gyermekeinknek, az unokáinknak a várost, mint,

ahogyan mi megkaptuk az elődeink-
től. A munkacsoportban az idős kor -
osztályt képviselő szakemberek és
fiatalok egyaránt vannak, ami azért
nagyon fontos, mert az a célunk,
hogy minél több debrecenit szólít-
sunk meg. A koronavírus-járvány
megnehezíti a találkozást, azonban
arra készülünk, hogy a jövőben mi -
nél több fórumon, minél több beszél-
getést, párbeszédet folytassunk
kötetlen formában a város pol-

gáraival” – hangsúlyozta Balázs Ákos, város üze -
mel tetésért és környezetvédelemért felelős alpol -
gár mester.
Az újonnan alakult közösség emberei saját életük-
ben, hivatásukban, szakterületükön kötődnek a
zöld ügyekhez. Van közöttük egyebek mellett öko -
lógus, természetvédelmi– vagy kertész mérnök,
egye temi docens és adjunktus, illetve kör nye zet -
gaz dálkodási agrármérnök is. A kommunikációs és
tudományos szakembereken kívül pedig ismert
debreceniek, többek között rádiós műsorvezető
vagy többszörös világ- és Európa-bajnok uszo -
nyos úszó is a csoporthoz csatlakozott, hiszen
szív ügyüknek tekintik a város jövőjét. A társadalmi
tes tület tagjai egyetértenek abban, hogy a termé -
szet megóvását, valamint az értékek gyarapo dá -
sát képviselő törekvéseikkel Debrecen város lakói-
nak jövőjét szolgálják.



2 KONFIRMÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ
ALKALMAK A DEBRECEN-JÓZSA

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 felkészítő foglalkozások októbertől májusig tartanak, heti egy alka-
lommal egy közösen egyeztetett délutáni időpontban.

Megbeszélés és tájékoztató:
szeptember 20. vasárnap az alsójózsai templomban (Templom u.) 

a 9 órakor kezdődő istentiszteletet követően.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

Érdeklődni és jelentkezni legkésőbb szeptember 20-ig 
Kissné Fábián Zsuzsa lelkipásztor-hitoktatónál személyesen, 

illetve a 70/366-4226 telefonszámon 
vagy a reformatusjozsa@gmail.com és a kissnefabianzsuzsa@gmail

e-mail címen.

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. október 2. Megjelenés: 2020. október 10–11.

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

Ez a lapszám 2020. szeptember 9-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.

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Kertgondozást, kertépítést 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás...

Telefon: 20/235-72-02

Térkövezést, térbetonozást, 
kapuk, bejárók, kerítések

elkészítését vállalom.
Telefon: (70) 252-0281

Telefon: 06-70-220-0362

Kőműves és 
ácsmunkákat 

vállalok.
• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

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.

Szentgyörgypusztától Józsáig
Helytörténeti kiállítás nyílt a Józsai
Közösségi Ház galériájában szep -
tem ber 2-án.

A TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006  szá -
mú, helyi kö  zösségfejlesztés pályázat
keretében megvalósult tárlatot azzal a
céllal hozták létre a szervezők, hogy
ezzel is erősítsék a települési identitást,
kohéziót, a helyi közösséghez való tar-
tozást, és kap csolatot teremtsenek a
múlt örökségével. Az anyag összeál-
lításában Bécsiné Kléri Ágota, a
Méliusz Központi Könyvtár helytörténeti
rész le gének munkatársa és Új Judit, a
könyvtár mű velő dés szervezője vett
részt. Az anyag a könyvtár archí vu má -
nak dokumentumaiból és a lakosság ál -
tal rendelkezésre bocsátott családi
gyűj te mé nyek  ből állt össze. Bemutatja
a település törté ne tét a kezdetektől a
jelenig, a hajdani Szent györgy pusz tától
a mai Józsáig, képek és írásos dok u -
men   tumok alapján.

Balázs Ákos köszönetet mondott
minden köz re mű ködőnek, segítőnek.
„Debrecen város alpolgár mes tereként
és Józsa településrész önkormányzati
képviselőjeként fontosnak tartom a
városrészben működő közösségek
létrejöttének se gítését, működésük tá -

mo gatását. Józsai la kos ként pedig el -
en gedhetetlennek tartom a helyi em be -
rek városrészhez való kötődésének,
helyi iden ti tástudatának az erősítését
azért, hogy minél szí ne sebb közösség
alakuljon ki.” – hangsúlyozta Ba lázs
Ákos.  

A megnyitó ünnepségen a részt ve -
vők meghallgathatták Gárdonyi Sándor
tör ténész-tanár előadását Józsa múlt já -
ról, az itt élő emberek életmódjáról, a
település meghatározó személyi sé gei -
ről. Mivel az anyag gyűj tés időszakában
a könyvtár hosszú ideig zár va volt, és
sokan nem is értesültek a felhívásról,
ezért a szervezők továbbra is szívesen
fogadják a lakosságtól a régmúlt idők
családi emlékeit, fény képeit. Ter mé sze -
te sen ezeket a becses darabokat fo tó -
zás, szkennelés után visszajuttatjuk. A
folyama tosan bővülő anyagot a ké sőb -
biek ben újabb tárlaton láthatja a nagy -
közönség, tehát ez a kiállítás első fe je -
zet nek tekinthető Józsa múltjának fel tá -
rá sá ban, bemutatásában.

A kialakult veszélyhelyzet miatt a
kiállítás – még több képanyaggal és vi -
de  ó felvétellel kiegészítve – a
h t t p s : / / j o zs ah e l y t o r t k i a l l .w o r d -
press.com/ on li ne felületen is meg te -
kint hető.
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Összefogásra buzdít a Józsa Sportegyesület

Józsai piknik
„ Vírushelyzet van ismét! Mi mást is tehetünk
egészségünk megóvása érdekében!”  címmel
ingyenes ismeretterjesztő előadásra hívjuk a
józsai lakosokat.

Azt már mindenki tudja, hogy érdemes betartani
em bertársainktól a másfél méteres védőtávolsá-
got, hogy a szájat és orrot eltakaró maszk, vagy
ken dő viselése kötelező, továbbá a megfelelő tisz -
tál kodásról és kézfertőtlenítésről is tudna már min-
denki előadást tartani. De mit tehetünk még?

Felelősen gondolkodó személy az élet minden
területén előre tervez, a testi, lelki és mentális
egészség megteremtésére törekszik. Ebben a
folyamatban három eladónk a maga szakte rü le -
téről hozott hasznos információkkal próbál se gít -
sé get nyújtani  A Maranta Patika gyógyszerészei
ad nak iránymutatást az im munrendszert erősítő
leg fontosabb tápanyagokról, mert nem mindig, és
nem mindenkinek ugyanaz a tökéletes védelmi
esz köz.

A második előadónk
Best Erzsébet vegyész -
mérnök, természetgyó-
gyász a Sanuslife Inter -
national képvisele té -
ben, aki a vízről, tes -
tünk legfőbb alkotó ele -
méről fog beszélni. A
víz, a föld és az élelem, – mint a három legfon to -
sabb elem – életünkre gyakorolt hatását sokan
vizsgálták az elmúlt időszakban. Nemcsak a klóro-
zott és a gyógyító víz jellemzőiről, a betegségek

és testünk folyadékál-
lapotának összefüggé-
seiről, hanem arról is
hallhat majd, hogy
miként tudunk csap víz -
ből lúgos élővizet előál-
lítani. Termékmintával
se gítünk az otthoni sa -

ját vízzel való összehasonlításban.
Befejezésképpen a Barna méhészet képviselő-

je termékbemutatóval egybekötött látogatást tart
egy méh család otthonában. A méhek által előállí-
tott termékek nemcsak a saját életben maradásuk -
hoz lét fontosságúak, hanem azoknak az emberi
szer  vezetre kifejtett hatását már az ókorban élők
is fel is merték.

2017-ben az egyesület szakmai stábja úgy dön-
tött, hogy a gyerekek növekvő létszáma és az
utánpótlás eredményes szakmai munkája
fejlődését követve egy kulturált, minden igényt
kielégítő épületet kell építeni. A döntés helytál-
ló volt, hiszen az utánpótlás csapataink évről
évre egyre jobb eredményeket érnek el. 2019-
ben munkánkat, a gyerekek teljesítményét a
Debrecen város vezetése is elismerte, Balázs
Ákos oklevelet adott át a bajnokcsapatnak.

2019. év végi szülői értekezleten tájékoztattuk a
szülőket és a gyerekeket az új célkitűzésről, mely
szerint 4–5 éven belül a tehetséges józsai gye -
rekek az NB III-as bajnokságban szerepeljenek.
Ez a gondolat már 2017-ben
kialakult a sport ve ze tőkben, hi -
szen az épület – ami jelenleg ki -
vitelezés alatt van – műszakilag
az MLSZ előírása sze rint az NB
III.-as kri té ri u moknak is meg felel.
Sajnos, a vírus helyzet vissza-
vetette az öltöző kivite le zé sét, az
egyesületnek nagy szüksége van
a sportszerető la kos ság támoga -
tá sára.

Arra kérjük a józsai lakosságot, a józsai vállal ko -
zó kat, hogy az  épület befejezéséhez nyújtsanak
segítséget, ki-ki lehetőségeihez mérten. Az öltöző
költség vetése 170 millió forint. Ennek a 30%-a az
önerő. Az épület jelenleg 70%-os készültségben
van. A hátralevő munkálatokra várjuk az anyagi és
társadalmi munka felajánlásokat. Hatalmas segít-
ség lenne a vállalkozók TAO felajánlása, illetve vil -
lany sze relési, vízszerelési, lemezelési, burkolási
mun kákban való segítség. A DVSC-ért összefo-
gott a város. Mutassuk meg mi is, hogy összefo-
gunk a gyerekekeink jövőjéért.
Az Egyesület bankszámla száma: 11738156-
23882111. Elérhetőség: Szabó László (06-70)
708-1743.

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa lád i házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

A Méliusz Józsai
Fiókkönyvtárában 

2020. szeptember 26.-ig
tekinthető meg 
a Természettár 

„Madarak égen - földön”
című kiállítása.

Dátum: 2020. szeptember 19., 13 órától
Helyszín: Maranta Patika parkolója 

(Alsójózsai utca 6.)
A nyugdíjas kluboknak a Józsai Közösségi
Ház ban 10 órától tartjuk bemutatónkat. 
Telefon: (70) 361-93-38
Tartalék időpont (vírushelyzet függvényében):
2020. szep tem ber 26.

Debrecenben kilenc zebrát alakították át bizton-
ságosabbá, köztük Józsán a Gönczy Pál utcán, a
Gönczy Pál Általános Iskola előtt lévőt. A kijelölt
gyalogos átkelőhely fehér csíkozását meg erő sí -
tették, és figyelemfelhívó piros felfestéssel látták
el. Így jobban láthatóvá válik a zebra, amit a vára -
ko zá sok szerint óvatosabban közelítenek meg
majd az autósok. 

Balázs Ákos alpolgármester ennek kapcsán arra
hívta fel a figyelmet, hogy elkezdődött az iskola,
így még inkább figyelni kell egymásra a köz le ke -
dés során.  „Arra kérünk minden közle ke dőt –
akár gyalogos, akár kerékpáros, akár autós –,
hogy ebben a nehéz időszakban külö nö sen fes-
zült mindenki a vírushelyzet miatt, ezért fo  ko -
zottan figyeljünk oda a másikra, legyünk tole rán -
 sabbak, előzékenyek, és próbáljuk a közlekedés
biz tonságát így fenntartani” – emelte ki az alpol-
gármester.

Biztonságosabb
gyalogátkelőhely



4

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd egy
szinte mindenkit érintő témákban ad tájékoz-
tatást olvasóinknak.

Olvasó: Néhai férjem rokonai a férjem szüleinek
sírhelyén felújításokat végeztek, tőlem követelik,
hogy fizessem a felújítás felét. Én kisnyugdíjas
vagyok, a férjem 10 évvel ezelőtt meghalt, szülei
pedig még az ő életében. A sírhely 25 év eltelte
utáni megváltásához szintén a férjem testvérének
követelésére hozzájárultam, ugyanakkor a sírkő
felújítására nekem pénzem nincs, gondoskodom a
férjem sírhelyéről, magamról és a gyerekeimről,
unokáimról. Nem tartom igazságosnak azt sem,
hogy én, mint meny fizessek, ugyanakkor a har-
madik élő gyermektől nem követelnek semmit - ő
a megváltáshoz sem járult hozzá – mert vele rossz
viszonyban vannak. Mit tehetek, köteles vagyok
fizetni?

Ügyvéd: A kérdés megválaszolása többféleképpen
is megközelíthető, kizárólag jogi oldalról nézve
azon ban válasz nem, nem kötelezhető rá. El sőd le -
ges ugyanis az kötelezhető a sírhellyel kapcsola -
to san bármire, akinek a temető üzemeltetőjével
jog viszonya, szerződése van. A sírhely meg újí tá -
sá ra azonban ő sem kötelezhető. Az örökösnek az
elhunyt temetésével kapcsolatos költségeket kell
viselnie a hagyatéki eljárásban, az ezt követő költ-
ségek viselésére nem kötelezhető, azt önkéntes
alapon vállalhatja. Olvasó azonban még csak nem

is örökös, a férjének a szülei utáni örökség külön-
vagyonként nem tartozott a házassági közös va -
gyonba, a férje után pedig a gyermekei örököltek,
akik a saját apjuk temetésének, sírhelyének költ-
ségei viselésére kötelezhetők. 
A jó kapcsolat megőrzésének az egyik fontos fel -
té tele, hogy azokat a dolgokat, amikkel kapcsola -
to san a egyik fél a másik féltől anyagi hozzá já ru -
lást vár, előre egyeztesse, nem utólag követelje.
Senkinek nincs joga ahhoz, hogy a másik anyagi
helyzetébe beleszóljon, „zsebébe nyúljon”, hiszen
nem tudhatja milyen anyagi kötelezettségei, eset -
le gesen betegségei vannak, amiről nem beszél.
Éppen ezért a kegyelet lerovását, a sírhellyel kap -
csolatos költségek viselését mindenkinek a saját
belátására kell bízni.

Köszönettel tartozom a kedves olvasóknak a rovat
népszerűségéért, ugyanakkor a cikkek internetes
megjelenésére figyelemmel tájékoztatom a kedves
olvasókat, hogy a rovat népszerűsége Józsán túl

mutat, azaz egyre több megkeresés érkezik a Du -
nán túlról. Ezzel kapcsolatban azonban fontos tisz -
tázni, hogy az ingyenes jogi tanácsadás továbbra
is kizárólag a józsaiakra vonatkozik, ahogy a ro -
vat ba kérdéseket is csak józsaiaktól várok és vá la -
szolok meg. A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda nem
specializálódott szomszédjogi vitákra, ilyen jellegű
ügyeket kizárólag peren kívüli egyeztetés körében
vállal. Kerítésépítéssel, fák, bokrok, sövények ülte -
té sével, állattartással kapcsolatos egyedi kérdé se -
ket itt a rovatban megválaszolom, egyebekben a
meg felelő hivatal felkeresését javasolom.

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.

Ügyvéd válaszol - Sírhely felújítás és 
egy szolgálati közlemény

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.

Képünk illusztráció

Harap-lak Állateledel, 
Táp- és Takarmánybolt

Nádudvari takarmányok (tápok, koncentrátumok, premixek) 

széles választékban, folyamatosan kaphatók.

HARAP-LAK

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

Címünk: Szentgyörgyfalvi út és a Függetlenség utca sarkán. 
A főút mellett.

Üzletünk folyamatosan friss árukészlettel 
várja kedves vásárlóit!

Ingyenes házhozszállítás!
Üzletünk továbbra is életkori megkötés nélkül

látogatható a nyitva tartási időben.
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Nehéz az iskolakezdés?

✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE

✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI 
EGYSÉGEINEK TISZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112

Szakemberként és négy gyermek édesany-
jaként jól ismerem az iskolára való készülés,
iskolaválasztás és iskolakezdés izgalmas,
szép, egyben nehéz útját. Ebben szeretnék
segítséget nyújtani néhány hasznos gondolat-
tal az idén nagycsoportos gyermekek
szüleinek.

Hogyan segíthetek gyermekemnek, hogy meg -
könnyítsem számára az iskolakezdés ne héz -
ségeit?
Jó, ha a szülő is tudja, milyen képességek azok,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez az átmenet
zökkenőmentes és örömteli legyen. Már az óvo -
dában alakul a gyermek feladat- és szabálytudata,
ami képessé teszi cselekvései irányítására. Ki -
alakul szándékos és tudatos figyelme, emlé ke -
zete, összpontosítani tud a feladatokra. Fontos,
hogy beszéde tiszta, szókincse életkorának meg -
felelő legyen. Tudnia kell tájékozódni a saját testén
és a térben. Ismeretekkel kell rendelkeznie az őt
kö rülvevő világról, környezetéről. Gondol ko dá -
sának megfelelő fejlettségűnek kell lennie, például
ok-okozati összefüggések megértésére, összeha-
sonlításra. Szükséges, hogy ismerje a térbeli vi -

szo  nyokat jelentő névutókat, például alatt, felett,
mellett, a kisebb-nagyobb fogalmát. Mindezek
mellett szükséges, hogy kézügyessége, szem-kéz
ko ordinációja megfelelő szintű legyen, ami a ké -
sőbbi írás alapja lesz. Fontos az is, hogy iskolás
korra kialakuljon a kéz és a láb dominanciája is!

Már óvodáskorban lehetnek figyelmeztető je -
lek, melyeket nem szabad f igyelmen kívül
hagy ni!
Például ha a gyermek nem szívesen rajzol, kuszák
a rajzai, túl görcsösen fogja a ceruzát, ügyetlen az
apróbb játékokkal való tevékenységben, nem tud
cipőt kötni. Ha beszédfejlődésében elmaradás
mutatkozik, megkésve kezd beszélni, beszédhi -
bás, nem érti meg az utasításokat, gyakran vissza -
kérdez, verseket, meséket nehezen jegyez meg.
Előre jelezheti a problémát az is, ha nem egy ér -
telműen jobb- vagy balkezes, ha két kezét felvált-
va használja. Ha nehezen ismeri fel a térbeli irá -
nyo kat, bizonytalan az alak, forma, nagyság, szín
fel ismerésében.
Nagyon fontos tehát a megelőzés, a hiányossá-
gok, problémák felismerése, és a gyermek meg se -
gí t ése az iskolás évek előtt. Ezzel tehetünk legtöb-
bet gyermekeinkért, a sikeres és örömteli iskolás
éve kért.

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt idén még
fokozottabb odafigyelés szükséges a szülőktől, az
iskolára való felkészülésben pedig még nagyobb
feladatuk van.

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

Cím: Alsó józs a, 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

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!

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n em es val l al k ozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

„Alapvető követelmény, hogy csak azokat a
gyer  mekeket iskolázzuk be, akik már alkal -
masak az iskolai követelmények teljesítésére,
hogy a különböző lemaradásokat még be is -
ko lázás előtt kompenzáljuk.” 

(Porkolábné Balogh Katalin 
pedagógiai szakpszichológus, 1988)

Csiszár Beáta 
fejlesztőpedagógus

(06-30) 428-0500 
Debrecen-Józsa

Ha szeretnék szakember segítségét kérni
ebben, vagy további kérdésük van, 

hívjanak bátran!

• Részképességek felmérése, 
iskolaérettségi vizsgálat

• Iskola-előkészítő foglalkozások
• 3-6 évesek részképességeinek 

fejlesztése
• Írás, olvasás, számolási nehézségek 

megsegítése
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Varga Józsefet gyakran látjuk a helyi rendez vé -
nyeken kameráját cipelve. Évtizedek óta azon dol-
gozik szabadidejében, hogy megörökítse a ma tör -
té néseit az utókornak, vagy tudósítson olyan jó -
zsai személyekről, akik kimagasló teljesítmé -
nyükkel, különleges hobbijukkal elviszik hírünket a
nagyvilágba. Azt kevesebben tudják róla, hogy
kisjátékfilmeket, filmetűdöket is készít, és jelentős
szakmai sikereket ért már el ebben a műfajban.
Ezúttal  Balatonszemesen, a Bujtor István Film -
fesz tiválon találkoztam vele.
Mit kell tudnunk a Bujtor Filmfesztiválról, azon
kívül, hogy tizenegyedik?
Az amatőr filmesek egyik országos seregszemléje
ez a rendezvény, ami a versenyfilmek bemutatója
és szakmai értékelése mellett számos szórakoz-
tató programot is kínál a közönségnek. Talál koz -
hatnak a filmszakma jeles képviselőivel, van vitor-
lás sétahajózás, Bujtor- kiállítás, és esténként Öt -
vös Csöpi filmeket vetítenek, ezzel is emlékezve a
filmfesztivál névadójára. Egy igazi filmünnep. Va ló -
ban vendégcsalogató fesztiválhangulat van a te le -
pü lésen: a főtéren egy „partra vetett” vitorláshajó
hirdeti a rendezvényt Ötvös Csöpi fotójával. Van itt
vörös szőnyeg, óriás kivetítő, hangosbemondó –
minden, ami egy rangos filmszemle kelléke lehet –
profi szervezés az amatőr filmeseknek. 
Hogyan lehet nevezni a versenyre? Nyitott,
vagy meghívásos alapon lehet részt venni
rajta?
Bárki nevezhet, bármilyen műfajban: animációs
filmmel, mobilos filmekkel, kisfilmekkel, dokumen-
tumfilmmel, természetfilmmel. Nincs semmi meg -
kötés. 
Te hányadszor vagy itt?
Az idén másodszor. Most két filmet hoztam, egy
kis játékfilmet, a Morfózist, melynek témája a ká bí -
tó szer-függőség, és az abból való kigyógyulás, és
egy versfilmet, amit Keresztúry Mária, józsai költő
verse inspirált. Ez utóbbi szintén aktuális téma, a
munkanélkülivé válás drámáját mutatja be 4 perc -
ben. 

Mit tapasztaltál a tavalyihoz képest, merre ha -
lad az amatőr filmgyártás?
Meglepően sok volt idén a fiatal alkotó. Ge ne rá ci ó -
váltás van, és egyre jobb filmek készülnek. Én va -
gyok talán az „utolsó mohikán”, aki maga írja a for -
ga  tókönyvet, egy személyben a rendező, az ope -
ratőr, a gyártásvezető, a vágó. A legtöbb most be -
mu tatott filmnél hosszabb a stáblista és a támoga -
tók listája, mint maga a film. 
Tekinthetők ezek a fi lmek amatőr alkotásnak?
Nem, ezek hátterében profi csapat áll. A legtöbb
al  kotás főiskolai hallgatók munkája, akik mögött
neves filmes szakemberek és filmstúdiók állnak. 

Ilyen versenytársak mellett még nagyobb elis-
merés, hogy mindkét filmedet beválogatták a
legjobb 100-as listába, és a Csillagrendszer
alatt című versfilmet a nagyközönség is láthat-
ta a legjobb 40 film között. A zsűri elismerő
oklevéllel jutalmazta a munkádat. Gratulálunk
ehhez a kitűnő eredményhez! Szerinted mi a jó
film titka, mi kell egy jó film elkészítéséhez?
Először is kell egy jó téma, egy jó ötlet. Utána sok

idő, míg az ember kidolgozza a részleteket, a képi
ábrázolás eszközeit, megtalálja a helyszínt, felépíti
a karaktereket. Kellenek segítők, akik megformá l -
ják a karaktereket, és időt, energiát áldoznak egy-
egy filmre. A jó technika és némi pénz nem hát -
rány, de egyéni ötletekkel sok minden megva ló sít -
ható.  A járvány megjelenésével új műfaj is szü le -
tett, a karanténfilm, és ezek az alkotások bi zo -
nyítják, hogy egyetlen telefonnal, otthoni körül -
mények között is lehet kiváló filmeket készíteni. A
lényeg a kreativitás.
Ha valaki kedvet érez arra, hogy filmet készít-
sen, mivel győznéd meg, hogy érdemes erre
ennyi időt, energiát fordítani? Mi a filmezés leg-
nagyobb szépsége?
Vannak, akik csak esküvőkre, családi ese mé -
nyekre járnak videózni, kimennek, elkészítik a fel -
vételt, egy rakás pénzt keresnek vele, és jól meg -
él nek belőle, de engem mindig foglalkoztattak a
társadalmi problémák. Én a filmjeimen keresztül
az adott kort szeretném bemutatni, hogyan éltek
az emberek, milyen kérdések foglalkoztatták őket.
A film (a játékfilm) valójában egy fikció. Egy kitalált
történet. És ez a kihívás benne, hogy egy kitalált
történeten keresztül hiteles képet adjunk az adott
korról. A jelenkori társadalom tükre legyen, ami
elmond valamit rólunk a következő nemzedéknek.
Legyen szórakoztató és elgondolkodtató is egy-
ben. 
Én egy valamit hiányolok: azt, hogy ezeket az
értékes filmeket nem ismeri a nagyközönség.
Sokkal nagyobb nyilvánosságra lenne szük-
ség, hiszen a film a nézőknek készül. Láthatják
a józsaiak is valahol a közeljövőben?
Már folynak az előkészületek egy nyilvános
filmvetítésre. Ősszel szeretnék a filmjeimből egy
vá logatást levetíteni, fórum beszélgetés kere té -
ben,  ahová nagy szeretettel várom a józsai érdek-
lődőket is. Remélem, ez a nyilvános bemutató
kedvet csinál másoknak is a filmkészítéshez.

Szarka Margit

Egy alkotó, két mű - országos filmes siker Balatonszemesen

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
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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: 7.30–16.30 • 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.

Trapézlemezek, cserepeslemezek, ke -
rí  tés léc elemek, tetőfóliák, bádogos
ki  egé szítők, zártszelvények rövid szál-
lítási ha táridővel, nagy választékban!  

He tente frissülő akciók!

100 m2 feletti megrendelés esetén díj-
talan kiszállítással az ország egész te -
rü le tén!

4225 Debrecen, 
Róna utca 19.

+36706231377

beatamaczko1974@gmail.com

Nyitva: Hétfő–Péntek 8–16
Szombat: 8–12

Józsa Tető Kft.

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.

KONYHABÚTOROK

BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
GARDRÓB SZEKRÉNYEK

REFERENCIÁK: 
www.jozsaasztalos.hu
Tel: 06/30 442-1493, 

06/20 520-2040

hétfő: hívásra
házhoz megyek
kedd: 8–18
szerda: hívásra
házhoz megyek
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–13
vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek  u tca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Nyi tvatar tás:

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

HÁZI VÉRVÉTEL
Vérvétel otthonában, előre

egyeztetett időpontban.

Sipos Andrea
06 30 6223404

pirosangyal2019@gmail.com

• Ágyhoz kötött? Kísérővel tudna csak elmenni?
• Nehezen viseli a rendelői környezetet?
• Nincs ideje sorban állni, elfoglalt?
• Kismama? Rövid ideig bírja éhgyomorral?
• Vagy csak mert Önnek így kényelmes?
• Akár beutaló nélkül, külön térítés ellenében.

Piros Angyal

Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

KISTERMELŐI FÜSTÖLT ÉS CSEMEGE

HÚSÁRU

HIDEGEN SAJTOLT NAPRAFORGÓ,

REPCE, LEN, MÁK, KENDER,

MÁRIATÖVIS, TÖKMAG OLAJOK

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK, FŰSZEREK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK, ILLÓOLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

Tel.: +36 30 522-3494

ÚJ

ÚJ

SEGÍTEK!
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Ha pedig mindezt leöblítenétek valamivel, 
a Dér Juice 100%-os gyümölcsleveit is 

beszerezhetitek nálunk!

Kedves Vásárlóink!
Várunk Benneteket
szeretettel a Gerda

Pékműhelybe, ahol a mindig
friss péksütiket vajjal és a

kenyereket pedig kovásszal
készítjük. 

Telefon: +36 30 698-3993
E-mail: grandi.sognikft@gmail.com

www.facebook.com/jozsaipekmuhely

Látogassatok el hozzánk a Függetlenség utca 1. szám alá!
Nyitva: hétfő–péntek: 6–18, szombat: 6–12, vasárnap: zárva

Mindezek mellett a Hajnal tejmalom és
Hústanya, valamint a Bárándi Tej termékeivel
találkozhattok. Tökéletes párosítás egy finom
reggelihez! 

A Gombos tészta házi jellegű
száraztésztáival nem lőhettek mellé, 
akár egy gyors vacsiról, 
akár levesbetétről van szó. 

A Derecskei Fenséges külön-
leges lekvárjai, zakuszkája és

paprikakréme is csak rátok vár,
hogy felfedezzétek őket! 

Elérhetőségeink:


