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J
Négycsoportos óvoda épül Józsán

Program: 10 órakor faültetés (minden csapat egy-egy fát ültet el a nap emlékére)
12 órától folyamatos zsűrizés
14 órakor eredményhirdetés

A csapatoknak eredményes felkészülést kívánnak a szervezők!

már hagyománnyá vált Józsai Nyúlfőző versenyen.

A nevezés
ingyenes!

Négy csoportszobás, száz férőhelyes óvodát
épít Józsán a Debrecen-Nyíregyházi Katolikus
Egy házmegye. Az óvoda alapkövét szeptember
10-én tették le, már állnak az épület falai a Gát
utcán.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntar tá -
sá  ban működő debreceni Szent József Általános

Iskola, Gimnázium, Szak gim -
ná zium és Kollégium új óvodai
tag intézménnyel bővül Deb re -
cen Józsa városrészén.

A négy csoportszobás, száz
férőhelyes ovi kormányzati és
önkormányzati támogatásból,
vala mint ön erő -
ből, a Gát utca
5. szám alatt, a
Szent György-
templom mel-

lett épül meg.
Papp László polgármestere az

ünnepségen fiatalos, gyarapodó
közösségnek nevezte a város-
részben élőket, amit az is bizonyít,
hogy az óvodák százszázalékosan
telítettek. Azt mondta, az egyházi
szervezetek nagy intézményfenn -

tartók a városban, számos óvodát és iskolát
működtetnek, amivel az államtól és az önkor-
mányzattól vállalnak át feladatokat. Ugyanakkor a
város is kiemelt gondot fordít a gyerekekre, a Deb -
recen 2030 fej lesz tési programban több mint tíz -
milliárd forintot költenek bölcsődék és óvodák fel -
újí tására, illetve épí té sére, csupán ebben az

évben 1,3 milliárdot fordítanak ilyen beruházá-
sokra – ismertette.

Papp László közölte azt is, hogy az önkor-
mányzat egy hagyományos és egy konténeres
böl csőde építését is tervezi egy-két éven belül a
jó zsai városrészben.

Balázs Ákos alpolgármester, a városrész önkor -
mányzati képviselője hozzátette: a Józsán élők
szá ma évről évre növekszik, és a legtöbb gyerek
is ebben a városrészben születik Debrecenben.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római ka -
to likus megyés püspök az óvoda alapkövének
meg szentelésekor azt mondta, „a keresztények
fel adata, hogy lélekként legyenek jelen a világ-
ban”. Az egyház nem azért tart fenn in téz mé nye -
ket, hogy másokkal versenyezzen, vagy mert üz -
letet lát benne, hanem, hogy „hirdessék az evan -
gé liumot, hogy Isten szeret bennünket, és ezt kell
meg ismertetni a kicsikkel is” – hangoztatta a püs -
pök.

A  debrecen-józsai római katolikus óvoda 460
millió forintos beruházása egyházi és állami for-
rásból, illetve az önkormányzat 115 millió forintos
tá mogatásából épül fel.

A tervek szerint a józsai óvoda már 2021 őszén
fogadná a gyerekeket. Debrecenben jelenleg egy
katolikus óvoda működik, a Svetits. Debrecen-
Nyír egyházi Egyházmegye még egy óvoda épí -
tését tervezi, azt az Újkertbe álmodták meg.
Józsán pedig egy nyolcosztályos általános iskola
építését is tervezi a római katolikus egyház.
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2 60 éves osztálytalálkozó

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 30. Megjelenés: 2020. november 7–8.

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

Ez a lapszám 2020. október 7-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.

Álláslehetőség!
Asztalos szakmájú, vagy betanított munkást, illetve 

varrónő jelentkezését várjuk. Telefon: (06-30) 945-2755

Elsősavató a Lorántffyban

Józsán igényelték a legtöbbet

További információ: a Közösségi

Házban vagy a (52) 386-137 telefonon.

A Felső-Józsai Általános Iskola 1960-ban végzett egykori diákjainak nagy
öröm volt július 25-én újra együtt lenni. Mindenki eljött, akit sikerült „utolérni”,
még Pécsről és Érdről is. A nagy beszélgetések, és a finom vacsora után kö -
zös éneklés és tánc következett. Azzal a reménnyel búcsúztunk el egymástól,
hogy 5 év múlva újra találkozunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni a FullZ'
Gasztró Rendezvényháznak a szívélyes fogadtatást és a finom ételeket!

Kerékgyártó Lászlóné

Ebben az évben is nagy várakozás előzte meg az iskola hagyományos el sős -
ava tóját. Mivel a járvány miatt változtatnunk kellett a szokásokon, ez a prog -
ram is megújult, színesedett. Idén az elsősöknek minden nap kellett valami-
lyen próbát teljesíteniük, amelynek teljesítését menetlevélben, pecséttel iga-
zoltak a pedagógusok. A feladatok között szerepelt többek közt ügyességi
sport pálya, diólabirintus és feladatlap. Pénteken eljött a várva várt pillanat, az
el sősavatás, amely fogadalomtétellel kezdődött. A Lorántffy-s kitűzők átadá -
sá ra osztálykeretben került sor. Az eseménysort a másodikosok által szer ve -
zett pizzaparty zárta.

A Felsőjózsai Nyug dí ja -
sok Baráti köre 25 éves
jubileumi ünnepséget a
napokban ünnepelte, a
kialakult körülményekre
tekintettel egy klubtag -
juk udvarán. A jó han  gu -
la tú délután so rán sok
él mény ele ve ne dett meg
az elmúlt évekről.

Jubileumi ünnepség

A vírushelyzet miatt idén nem személyesen osztják ki az önkormányzati
képviselők a lombgyűjtő zsákokat, hanem interneten lehetett igényelni, me -
lyeket a napokban szállítanak ki. 
A városban a legtöbbet Józsára szállítják ki, 2121 online igénylés érkezett.
Balázs Ákos közölte, tíz éve osztanak zöld zsákokat a debrecenieknek, idén
viszont házhoz vi  szik
a Debreceni Hul  ladék
Köz  szol gál tató mun -
ka társai. Az al pol gár -
mester hoz zá  tette, a
ko rábbi évek  hez ké -
pest lé nye gesen több
zsák áll ren del ke zé -
sükre, míg ta valy 70
ez ret osztottak ki,
idén már 200 ezret
tud nak biztosítani a
la kosoknak.

16:30-tól
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Konténerbölcsőde: megjelent a felhívás

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

• 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.

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

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

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE

✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI 
EGYSÉGEINEK TISZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112

Józsai Gyermekzug
Csiszár Beáta fejlesztőpedagógus

(06-30) 428-0500

• Részképességek felmérése, 
iskolaérettségi vizsgálat

• Iskola-előkészítő foglalkozások
• 3–6 évesek részképességeinek fejlesztése
• Írás, olvasás, számolási nehézségek 

megsegítése

Debrecen város önkormányzata elkészítette a
kiviteli terveket, 2020. szeptember 15-én pedig
megjelent közbeszerzési felhívás, melyre 2020.
október 16-ig várják a kivitelezők jelentkezését.

Ahogy korábban beszámoltunk, egy konténerböl -
csőde fog épülni Józsán, mely 96 férőhelyes lesz.
A közbeszerzési felhívásból kiderül, hogy a böl -
cső de 1356 négyzetméteren valósul meg, 4 gon -
do zási egységgel, 8 csoportszobával, fő ző kony -

hával és irodai egységgel. A bölcsőde korsze rű
hőszivattyús fűtési rendszerrel, valamint a nyári
kom fort érzet biztosításához fancoil hűtő rendszer-
rel lesz ellátva.
Debrecen-Józsán egyre több fiatal család és így
sok három év alatti gyermek él, miközben bölcső -
dei ellátás nincs, ezért szükséges egy gyorsan fel -
építhető, modern bölcsődét létesíteni – hangsú -
lyozta lapunknak Balázs Ákos, a városrész önkor-
mányzati képviselője.

Józsai Közösségi Ház októberi programjai

Információ: Tel.: (52) 386-137 E-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu

2020. október 14. 16.00 óra
DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI - Idősek
kö szön tése.

2020. október 15., 22., 29. 10.00–11.00 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI - Nagyné
Lövei Lilla vezetésével.

2020. október 15., 22., 29. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT Életmódklub. Együttműködő
partner: Adventista Egyház.

2020. szeptember 16. október 16-ig
RÉGEN ÉS MA - a régi textilek újra értelmezése
A Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítása.

2020. október 17.
17. JÓZSAI NYÚLFŐZŐ VERSENY
Részletek a címlapon.

2020. október 20. 16.00 óra
1956-ra EMLÉKEZÜNK
Közreműködik: Gárdonyi Sándor történész.

Ajándék Utalvány
Borosné Balogh Szilvia

gyógymasszőr
bejelentkezés: +36 70/333 5452

Ajándékozza meg
szeretteit!
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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.

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.

OKTÓBERI AKCIÓNK: 
TEPERTŐ 280 Ft/kg

TÖRT RIZS 200 Ft/kg áron kapható

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.

Folyamatosan frissülő árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Ingyenes házhozszállítás!
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Meg kell-e állni a józsai vasúti átjárónál?

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.

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

Cím:  Alsó józsa, Homokhát utca 31.

Mob i l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás

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

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

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Minden boltban lévő BÚTORUNKRA 5–30%-os,

minden megrendelt BÚTORRA 5–20%-os

AKCIÓ!!!

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Nyitvatartás: hétköznap 8–17

szombat: 8–14 vasárnap: zárva

LORÁNTFFYS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY 
A sport és a szabad levegő pozitív hatásai együttesen érvényesültek a 
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola ősz eleji szabadtéri rendezvényén.
Szeptember 18-án 58 csapat, összesen 120 tanuló mérte össze a rátermettségét és
a gyorsaságát tájékozódási futásban. Közülük 21 csapat teljesítette hibátlanul a
kitűzött pályákat.
A program az Open Streets Day 2020 keretében került lebonyolításra.
Az Európai Diáksport Nap keretében a tanulók iskola körüli futáson vettek részt, 
illetve zsinór labda mérkőzéseket tartottak nekik a testnevelés órák keretében.
Ezekkel a programokkal az iskola nevezett a Magyar Diáksport szövetség rendez vé -
nyeire.

A Bocskai úton és a Szordasi úton lévő vasúti át -
ke lőhelyeken jelenleg nem működik a jelzőfény és
sze mélyforgalmi vágányzár van érvényben, ami
azt jelenti, személyvonat nem, de tehervonat köz -
le kedhet. Emiatt felmerül a kérdés, ki cselekszik
he lyesen, aki megáll, vagy aki simán áthalad.
Előző számunkban jeleztük, hogy július 30-tól de -
cem ber 12-ig vágányzár van érvényben. Te her vo -
nat forgalom viszont előfordulhat (Teva iparvágány
felé), amire volt is példa. A Bocskai utca és a
Szordasi út vasútátkelőinél fény- és félsorompó
biztosítási módja hatósági engedéllyel lett megvál-
toztatva, ennek következtében került leszerelésre
a félcsapórúd és letakarásra a jelző optika.
Amennyiben az vasúti-átjárón vonatközlekedés
történik, azt jelzőőr jelzi a vonat elhaladásának

idejére. Ezt a közlekedők
felé az újonnan kihelyezett
jelzőtáblák is jelzik (lásd: a
fotón). Ezért is maradt kinn
az andrás ke reszt, mert vo -
nat köz le kedés előfordul-
hat. 
Ezzel szemben a 35-ös
főúton el vannak fordítva
az andráskeresztek, azaz
ott semmilyen vonat nem
köz lekedik, illetve így az
nem is vasúti ke resz te ző -
dés. Tehát a címben feltett
kér désre a válasz: nem.
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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!

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

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

DR. SZABOLCSI ERIKA
ÜGYVÉD

• Földügyek
• Ingatlannal kapcsolatos    

Szerződések 
• Cégalapítás
• Kártérítés
• Egészségügyi Jog

Telefon: (06-20) 966-4017

4225 Debrecen, Vadmeggyes utca 19.  
E-mail: drszabolcsierika@gmail.com

§

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!


