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Józsa városrész információs és közéleti havilapja

Az alsójózsai templom mögött is épülhet
közösségi tér
Debrecen város közgyűlése 15 éves ingyenes
használatba adta a Debrecen-Józsai Refor mátus Egyházközség részére a város tulajdo nát képező Alsójózsán, a Református templom
mögötti – a Kertekalja utcában található 595 m 2
nagyságú beépítetlen terület megnevezésű –
ingatlanát.
A terület önkormányzattól történő elkérése és
hasznosítása már évekkel ezelőtt felmerült a gyülekezet részéről, de a tavalyi rongálás tovább erősítette ezt az igényt.
Az Egyházközség a területet szeretné körbekeríteni a rongálások megelőzése érdekében, ugyanis 2012. augusztusában a szomszédos ingat-

Ilyen most: Balázs Ákos és Gacsályi Zsolt a telekrészen
egyeztetnek.

lanon álló, felújított templomot megrongálták, festékkel lefújták. Gacsályi Zsolt lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta, hogy a felsőjózsai templomhoz hasonló környezetet szeretnének kialakítani Alsójózsán is. A telken gépkocsi parkolót, játszóteret és gyülekezeti házat terveznek építeni,
ezzel biztosítva a gyülekezeti élet feltételeit, illetve
a környéken lakó családok számára egy szép,
otthonos közösségi teret biztosítanának.
Debrecen Város helyi kulturális örökségének
részét képezi az alsójózsai templom, amelynek állagmegóvásához nagyban hozzájárulhatna a jelenlegi környezet rendbetétele és kerítéssel való
védelme – tájékoztatta lapunkat Balázs Ákos,
Józsa városrész önkormányzati képviselője.

Ilyen lesz: a felsőjózsai templom mögötti játszótérhez
hasonló kialakítású közösségi teret alakítanak ki.

2013. március

Elűzték a telet
A „ Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozat
keretében a tél elűzésére február 8-án pénteken immár 8. alkalommal rendezte meg a
Józsai Közösségi Ház a hagyományos józsai
farsangi felvonulást és maskarádét, melyen
idén is nagyon sokan vettek részt.
A gyülekezés alatt már szép számban jelentek
meg maskarába öltözött gyerekek és felnőttek
egyaránt. Több iskolás és óvodás csoport is részt
vett a tél elűzésében. A vidám menet csörögve,
csattogva, dudaszó kíséretében vonult végig a
Szentgyörgyfalvi úton.

A télűzőknek a felvonulás után fánkkal és limonádéval kedveskedtek a Közösségi Házban. De
ezzel még nem volt vége a programnak. Egyik pillanatról a másikra táncházzá alakult az előtér.
Képek megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldal galéria menüpontjában.
Józsán több közösség (iskolál, óvodák, nyugdíjasok) is farsangi mulatsággal búcsúztatta a telet.
Képek: www.jozsanet.hu.

Döntött a közgyűlés: csökken a szennyvízszippantás költsége
Debrecen város közgyűlése február 28-án döntött,
így csökkenhet a szippantás költsége. 2012-ben
életbe lépett a Parlament által megszavazott hulladékgazdálkodási törvény, amely újraszabályozta
a szippantott szennyvíz díjszabásának módját. A
törvény a szennyvíz korábbi, vízfogyasztással
megegyező számlázása helyett, bevezette az
alapdíjat, valamint az elszállított szennyvíz m3-e
utáni díjfizetést. A törvény rendelkezése szerint
Debrecen város közgyűlése 2012. december 13-án
hozott egy rendeletet, mellyel megfelelt a fent em-

lített szabályozásnak. Az új díjszabás kül- és belterületen egyaránt emelkedést jelentett a lakosság
számára annak ellenére, hogy a város mintegy 73
millió forinttal támogatta ezt a közszolgáltatást. A
költségvetés ennél magasabb összegű támogatást akkor nem tett lehetővé. Az azóta eltelt két
hónapban a FIDESZ-KDNP képviselői saját körzeteikben kikérték az érintett polgárok véleményét és
azok a maximális figyelembe vételével nyújtotta be
a frakció az új rendelet tervezetet, melyet a 2013.
február 28-i közgyűlés elfogadott. E szerint ez a

közszolgáltatás továbbra is megmarad Debrecen
városának teljes közigazgatási területén és a
város, a 2013. évi költségvetésében az erre a feladatra nyújtott önkormányzati támogatás összegét
mintegy 110 millió forintra emelte. Ennek köszönhetően jelentősen mérséklődni fognak a lakosságra háruló terhek Debrecen kül- és belterületein
egyaránt. Józsa belterületén a döntés következtében a szennyvízszippantás díja a közgyűlés
FIDESZ-KDNP képviselőinek javaslatára megegyezik a csatornaszolgáltatás díjával.

A Józsai Szaknévsor 2013-ban is megjelenik, melyben a józsai – közérdekű információk és vállalkozások hirdetései – infó tematikusan összegyűjtve lesznek megtalálhatóak. Az ingyenes kiadvány minden józsai háztartásba eljut 2013. áprilisában.
A kiadvány meghosszabbított zárása: 2013. március 15.
Jelentkezhet: a 06 70/70-85-300-as mobiltelefonon vagy
a moltomi@moltomi.hu e-mail címen.

A borok és a fánkok
versenye
Február 13-án rendezték meg a XIII. Józsai borés a II. Józsai farsangi fánkversenyt a Kö zös ségi Házban. 30 bor és 9 fánk készítője jelent kezett idén a megmérettetésre.
A józsai bortermelők igazán sikeres évet
tudhattak a hátuk mögött. Az időjárás nagyon kedvezett a szőlőtermesztésnek. Talán ennek köszönhető az, hogy olyan szép számban érkeztek
nevezések. Összesen 30 bor került a zsűri asztalára, 4 db rosé, 10 db fehér és 16 db vörösbor. A
borversenyen csakis sajáttermesztésű szőlőből
készült 2012-es évjáratú borokkal lehetett indulni.
Fehérbor kategóriában két díjat is nyert Tóth
Árpád, I. és III. helyezett lett. Valamint Sovány Pál
is két díjat vehetett át az eredményhirdetésen,
második és különdíjas lett. Vörösbor kategóriában
a legjobb borért járó vándorkupát Nagy István
vehette át. Második helyezett id. Juráskó István
lett. Harmadikként Tóth Sándor végzett. Különdíjban pedig Nagy Sándor részesült. Rosé borok
tekintetében két különdíjast hozott ki a zsűri,
Juráskó Istvánt és Plébán Istvánt.

Fokozott ellenőrzés

Sikeresen pályáztak

Többen panaszkodtak, hogy Alsójózsán az
újonnan épült lakópark útjait – Gulyakút, Vadmeggyes, Kamarás – egyes „sportautó” tulajdonosok ralizásra, versenyzésre használják. Emiatt az
itt lakók és családtagjaik nem tudnak biztonságosan közlekedni, a zaj- és gumifüst ártalomról nem
is beszélve. A rendőrség és a polgárőrség fokozottan fogja ezt a területet ellenőrizni – akár sebességmérővel is –, hogy megakadályozzák az
ilyen cselekményeket. Egyébként ez a terület
lakó-pihenő övezet, tehát a maximális megengedett sebesség 30 km/óra. Más utcákból is érkezett
hasonló jelzés, többek között a Rózsástelep
utcáról is kaptunk bejelentést. Kérünk minden
autóst, a KRESZ-t tartsák be, az iskolák, játszóterek, pihenő övezetek környékén pedig különös óvatossággal közlekedjenek.

A Fény Felé Alapítvány 2012. decemberében
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalhoz rehabilitációs akkreditációs
foglalkoztatás beindítására. Pályázatunk sikeres
volt, így 2013. január 1-jétől támogatást kaptunk –
éves átlagban számolva – 14 megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatásához. A Fény Felé Esélycentrum Debrecen-Józsa, Harmat utca 41. számú épületében
már megépítéskor megteremtettük a foglalkoztatás lehetőségét, az elmúlt években szövőkereteket, szövőszéket, varrógépet vásároltunk. Gyapjúanyagból készült szőnyegeink, párnáink, takaróink
mellett most új termékcsoportokat terveztünk,
gyermekjátékokat kívánunk a jövőben gyapjú- ill.
természetes alapanyagokból előállítani. Az akkreditált foglalkoztatás lehetőséget ad számunkra a
kézműipari tevékenység végzése mellett megváltozott munkaképességű szakemberek foglalkoztatására a Fény Felé lakóotthonban és a napközinkben, valamint gondozottaink egy részét is
bevezethetjük a munka világába. Húsvétra –
Józsa lakósságának köszönetként a befogadó,
segítő hozzáállásért – húsvéti vásáron szeretetnénk bemutatni új termékeinket, ill. a Fény Felé
Alapítvány honlapján internetes vásárlásra is lehetőséget kínálunk.

Felhívás

Ezen az estén nemcsak a férfiak, hanem a nők
is megmutathatták fánksütői képességüket.
Összesen 9 fánkot bírált el a zsűri. A legfinomabb
fánk Oroveczné Pócsi Orsolyáé volt. Másodikként
Papp Ferencné vehette át oklevelét és ajándékát.
Harmadik helyezet pedig Neisz Józsefné lett.
Különdíjban Vargáné Matolcsi Mária részesült
ekler fánkjával.
A megmérettetéseknek itt még nem volt vége.
A résztvevők borászati ismeretükről adhattak számot totó formájában. A legjobbak ajándékban részesültek. A legügyesebb Gazdikné Ilona volt, aki
maximális pontot ért el.
Vidám hangulatban telt el az este. Az eredményhirdetések között különböző műsorszámokkal készültek a józsai közösségek. Az eredményhirdetések után közös nótázással, a benevezett
borok körbekínálásával és kötetlen beszélgetéssel zárult a rendezvény. Képek a rendezvényről a
www.jozsanet.hu weboldalon láthatóak.
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Balogh László író a „Debrecen város utcanévkatasztere” című könyv szerzője újabb kiadványt
készít elő. Azzal kéréssel fordul a józsaiak felé,
hogy segítsenek neki az alábbi utcanevek eredetét kideríteni. A régi utcanevek névadója ki, vagy
mi lehetett, azaz kiről nevezhették el? Akinek van
információ, keressse őt az utcanev@gmail.com
e-mail címen vagy a (06 20) 558 5939 telefonon.
Józsai utcanevek homályos eredete:
Nagy Sándor utca, ma: Őrhegy utca
Pásti utca, ma: Alkotás utca
Vass utca, ma: Róna utca
Vendég utca, ma: Erdőhát utca.

A Józsa SE felhívása
A Józsa SE várja a focizni vágyó gyerekek
jelentkezését a 2005-től 2000-es születésű gyerekekig. Jelentkezni lehet a Lorántffy Zsuzsánna
Általános Iskola tornatermében hétfőn, kedden,
csütörtökön és pénteken 17 órától vagy érdeklődni Szabó Mátyásnál a (06 70) 426 9479-es számon.

Változás
a piaccsarnokban
Márciustól – minden szombaton – a hústermékek (mangalica termékek, kolbász, szalonna,
füstölt áruk), a sajtok, a primőr termékek kizárólag
a piaccsarnokban lesz elérhető. Ezzel a igényes,
kulturált vásárlási feltételeket szeretné biztosítani
az eladóknak, és vevőknek a józsai piac üzemeltetője.

Farsangi vigasság
Nagy érdeklődés jellemezte a III. Tócóparti
farsangi vigasságot február 15-én a Józsai Közösségi Házban. A farsang időszakában szervezett
program évről-évre egyre népszerűbb a városrészen élők körében is. A Józsai Református
Egyházközség, a Józsai Reformátusokért Alapítvány a Józsai Közösségi Házzal együttműködve
szervezte a remek hangulatú szórakoztatató programot, melyen hajnalig mulatoztak a részt vevők.
További képek: www.jozsanet.hu.

Ki mit tud?
A Józsai Közösségi Ház és az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület 2013. február 27-én ötödik alkalommal rendezte meg a „Ki mit tud?” találkozót. A
rendezvényen négy civil szervezet tagjai vettek
részt. A műsorban 31 produkció csendült fel 55
nyugdíjas előadásában. A program megvalósítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Közösségi Környezet Kollégiuma is támogatta.

JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Helyi hírek

Programok

Márciusi programajánló
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Március 11-én 18 órától
Egy kiállítás margójára
„Gyöngyökkel gyökereztél” – Gyöngy Enikő zománc- és ötvösművész kiállításának záró rendezvénye. Az est házigazdája Láposi Terka, vendég
Bárdosi Ildikó
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér
Március 14-én 16 órától
Az 1848/49-es Forradalomra és Szabadságharcra
emlékezünk. Köszöntőt mond Balázs Ákos, a
városrész önkormányzati képviselője. Az ünnepi
műsort „1848, te csillag!” címmel a Gönczy Pál
Általános iskola tanulói adják.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
Március 19-én 17 órától
Vietórisz Aranka és tanítványai vertcsipkéiből rendezett 20 éves jubileumi kiállítás megnyitója.
A kiállítást Hubert Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei
Népművészeti Egyesület Elnöke, etnográfus nyitja
meg. Közreműködnek a MEA AMI növendékei és
a Főnix AMI Csűrdöngölő csoportja A kiállítás az
intézmény nyitva tartási idejében látogatható
2013. április 5-ig
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér
Március 22-én 9 órától
„Száll a madár ágról-ágra, száll az ének szájrólszájra..” Megyei népdaléneklési verseny
A Józsai Reformátusokért Alapítvány kuratóriuma köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk
1%-val támogatták az alapítvány munkáját.
A befolyt 393 215 Ft-ot a felsőjózsai templom mögött kialakított játszótér munkálatainak befejezésére és a munkálatokra
felvett kölcsön kamatainak törlesztésére használtuk.
Segítőkész támogatásukat megköszönve
bízunk további támogatásukban!
A Józsai Reformátusokért Alapítvány adószáma:
18992355-1-09

„Józsa apró”

Együttműködő partner: MEA AMI
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
Március 23-án 10-12 óráig
„Rózsavizes Húsvét napján ajándékozzatok meg
hímes tojással…” - kézműves játszóház.
Lesz tojásfestés, tojásdíszítés üvegmozaikkal, képeslap készítés, nyúl hajtogatás.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere
Március 25-én 17 órától
Kacsó Márton előadása a szimbólumokról.
Együttműködő partner: a Józsai Hagyományőrző
Csoport
Helyszín: előadóterem
A Józsai Közösségi Ház 2013. március 16-án és
30-án, szombaton ZÁRVA TART.
Megértésüket köszönjük.

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Debrecen-Józsa várható időjárásáról tájékozódhat, aki ellátogat a www.jozsamet.webnode.hu
weboldalra.

Eladó olcsón 1 fotelágy, 2 db fotel, 2 db kanapé
/nyitható-ágyneműtartós/ és 1 ruhás szekrény
/lakkozott/. Irányár: 5000 Ft-tól. Tel.: 52/720-210.
Örökbe fogadó gazdát keresek talált ÚjFunlandi szuka kutyának. Érd.: 0630 990 3794.
Eladó 4 ütemű benzinmotorok, hajlékony tengely zagyszivattyúhoz, valamint tengelyek, csapágyak, szimmeringek, lapát, tömszelence. 6-kapás
rotációs kapa, ipari gyorsdaraboló 3,2 kW motorral, 380V 2 lépcsős szivattyú, új elektromos kerékpár akkumulátor nélkül, elektromos robogó, horgászbotok. Tel.: 0630 600 4827.
Debrecen, Hatvan utcán jelenleg élelmiszer üzletként működő galériás üzlethelyiség bérleti jo ga eladó. Érd: 0630 9903794
Ritkaság! Tibeti masztiff kiskutyák, fekete-cser
színben, törzskönyvvel, oltva, chippel eladók.
Őrző-védő, nagytestű fajta. Tel.: 0620 217 1941.
Jövedelmező 1080 m2-es fiatal gyümölcsös
„ Édenkert” , józsai belterületen betegség miatt
eladó. Érd.: Nagy Mihály, tel.: (52) 386-292.
Házibor, vörös és fehér eladó.
Deák Ferenc utca 101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Tel.: 30/9-537-153, 52/535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. (52) 535-650

„Józsa apró”
Józsa Fitness Centerbe
80 m2-es klimatizált, körtükrös,
laminált padlós külön terem bérelhető
órarend szerint.
Irányár: 1000Ft/óra.
Érdeklődni lehet: (06 70) 612 99 48

Támogassa a helyi értékeket adója 1%-ával!
Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. A lenti
táblázatban 16 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát találhatják. A táblázatot márciusban, áprilisban és májusban is meg fogjuk jelentetni, hiszen május 20. az SZJA bevallás határideje, február 25. pedig az
A szervezet neve:
-y]VD)HMOĘGpVppUW$ODStWYiQ\
-y]VDL7HOHSOpVIHMOHV]WĘ(J\HVOHW
Józsai Reformátusokért Alapítvány
Józsai Római Katolikus Egyházközségért Alap.
-y]VDL6HJtWĘ6]ROJiODW
$-|YĘ.|Q\YWiUipUW$ODStWYiQ\
Gyermekeinkért Egyesület
Fény Felé Alapítvány
Érmék Közhasznú Alapítvány
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért
Munkaiskola Alapítvány
Józsa Sportegyesület
Bushido Karate Sportegyesület

JÓZSA

egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje, ezért a táblázatot most is
megjelentetjük. Minden józsai szervezetnek biztosítjuk a lapunkban történő
megjelenést. Ha az ön szervezete hiányzik az alábbi táblázatból, keresse fel
szerkesztőségünket!

Szervezet bemutatása pár szóban:

Adószáma:

A JÓZSA újság/www.jozsanet.hu weboldal kiadója.
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája.
Józsai református egyházközség alapítványa.
Józsai római katolikus egyházközséget támogató szervezet.
Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak.
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár.
)RJ\DWpNRVRNWiUVDGDOPLHOIRJDGiViQDNHOĘVHJtWpVpYHOIRJODONR]QDN
Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása.
)RJ\DWpNNDOpOĘNQDSSDOLHOOiWyLQWp]PpQ\DD5y]VDY|OJ\XWFiQ
Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete.
$OVMy]VDL.HUHNHUGĘÏYRGDDODStWYiQ\D
Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa.
Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa.
Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok.
Shotokan karate Józsán.

18557325-1-09
19119182-1-09
18992355-1-09
18553204-1-09
18553929-1-09
18547508-1-09
18550335-1-09
18540855-1-09
18545166-1-09
18554944-1-09
18561751-1-09
18558120-1-09
18552478-1-09
19126920-1-09
19850755-1-09
18558278-1-09
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Sakk-matt

Minden a susztermattal kezdődött

11 éves koromban, egy vasárnap délután a Béres családnál ismerkedtem meg a figurákkal és
sakklépésekkel. Barátom Helle István avatott be a
sakk rejtelmeibe. Két hét múlva a tanítvány
felülmúlta a tanárát, sikerült több partit megnyernem. Sikeremen felbuzdulva vasárnaponként lelkesen játszottam újabb és újabb játszmákat. Sokszor veszítettem is, de hibáimból tanultam, és fejlesztettem tudásomat.
Leszerelt katonaként egy májusi vasárnapon, a
felsőjózsai vendéglátó egységben 4 fős társaság
sakkozott. Figyeltem a játékukat, és nem értettem,
hogy a sötéttel játszó játékos miért nem veszi le a
fehér vezérét a gyaloggal. A társaság legjobb játékosa Lupó Imre adta meg a magyarázatot és nyerte meg a partit. A többiek unszolására kihívtam
Imrét egy partira, és sikerült legyőznöm, ahogy a
többieket is! Ekkor váltam a sakk „őrültjévé”, ahol
csak sakkot láttam, mentem oda! Akár nézőként is
– meséli Sanyi bácsi csillogó szemmel.
A hetvenes évek elején, Papp Géza felkérésére
alapítottam sakkszövetséget a felsőjózsai kultúrházban, majd az alsójózsai közösségi házban.
Csapatunk járási versenyen is szerepelt 4 fővel.
Rendszeresen győztünk, és ennek köszönhetően

mások is kedvet kaptak. Csapatunk Józsai Haladás néven működött, és 20 tagból állt.
1976-ban megnyertük a járási versenyt és bekerültünk a megyei bajnokságba. Ekkor már volt
tagsági igazolványunk, sakkóra mellett játszottunk, játszmalapot írtunk, és a versenyeket játékvezető felügyelte. Felsőbb osztályba léphettünk
volna, de ellenfelünk visszalépett,
így vesztettünk
11,5 pontot. Több
tagunk a csalódás
miatt elpártolt tőlünk.
A Medicor Vállalat sakkot kedvelő dolgozóival
összefogva sem
tudtuk megmenteni a csapatot a
széthullástól. 1986
óta nincs bejegyzett csapata Józsának. A Rózsás
csárdában még
évekig sakkoztunk, de ennek a lehetőségnek
2001-ben vége lett.
2007-ben Paál János nyugdíjas pedagógus
megkeresésére alapítottam sakkszakkört a Józsai
Közösségi Központban. Jelenleg hétfőként a

Közösségi Házban, szerdai és pénteki napokon a
Józsai Könyvtárban tartjuk a foglalkozásainkat.
Az elmúlt években többször rendeztünk
háziversenyt, szimultán sakkversenyt. Részt vettünk a könyvtár által szervezett „Egy éjszaka a
könyvtárban” című programon, ahol a számítógép
ellen játszottunk.

Fotó: magánarchívum

Aki szeretné megtudni, hogy mi az a susztermatt, szívesen látjuk a szakkörben, vagy a gyerekeknek szervezett sakktanfolyamon, mely szombat délelőttönként a könyvtárban zajlik.

Apáról fiúra szálló bölcsességek:
a metszés tudománya

Vetőmagot kapnak a
Lorántffy-s gyerekek

A Gönczy Pál Általános Iskola Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai
Oktatóközpontjának Fajtamentő tündérkertjében lelkes diákok és nagy szülők közreműködésével elvégezték a kora tavaszi almafametszést.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola sikeresen pályázott az AGRYA
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége által kiírt „ Vesd bele magad!”
programra, amelyet harmadik éve szerveznek országszerte.

Az almáskertet három éve azzal a céllal hozták létre, hogy a Magyarországon egykor meglévő több
mint 800 almafajta közül
legalább néhányat megmentsenek az utókor számára.
Ebben a tizenhat, nagyüzemileg már nem termesztett és
árusított fajtából álló kis „génbankban” minden osztály örökbe fogadott egy almafajtát képviselő almafát, amelynek fejlődését folyamatosan nyomon
követik, gondozzák, a metszéstől a betakarításig. Külön
öröm, hogy a mára már nem mindennapi tudás átadásához az iskola segítségül hívhatta a nagyszülők apáról fiúra szálló bölcsességét is. Ebben az
újfajta kapcsolatban jó volt látni, ahogy a gyerekek frissen szerzett tudását a
nagypapák türelemmel irányítgatták, és örömmel visszaigazolták ezen a
verőfényes, szép tavaszi délutánon.
Az Oktatóközpont fontos feladatának tartja, hogy a biológiai sokféleség
megőrzéséhez ily módon is hozzájáruljon, illetve a felnövekvő generációknak
átadja az egyetemes és nemzeti kultúrkincs részét képező kertészeti, mezőgazdasági hagyományokat is.

Ezen a szemléletformáló programon keresztül kisiskolás gyerekek különböző vetőmagokat kapnak majd, hogy azt otthon, a család saját kertjében használják fel. Az idei
évben 17%-al meghaladta a jelentkezők száma a
2012. évit, így 394 általános iskolán és óvodán keresztül 24 879 kisgyerek fog
kapni vetőmagcsomagot.
A csomagokat legkésőbb március 12-ig megkapják az iskolák, így a
hosszú hétvégén már indulhat is a veteményezés. A csomagban 6 zöldség
vetőmagja lesz: hónapos retek, zöldborsó, kapor, hagyma, sárgarépa és csemege kukorica. A vetőmagok átlagos és kiváló minőségűek, így azok minőségben messze a nagyáruházakban kapható olcsó vetőmagok előtt vannak.
A Programhoz minden évben különböző feladatok kapcsolódnak, az
azokat elvégző és az átlag felett teljesítő iskolák között osztálykirándulásokat
sorsolnak ki. Így az egyik feladatként az idei évben is blog bejegyzésként
kérik feltölteni a vesdbelemagad.hu weboldalra a gyerekek kertészkedő élményeit, fotóit.
A Központi Statisztikai Hivatal felajánlotta, hogy készít egy összesítést
arról, hogy milyen mennyiségben és értékben állítottak elő a gyerekek friss
zöldséget. A tavaszi kiskerti munkálkodást célzó program szervesen illeszkedik a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola ökoiskola rendszerébe. A program
után követését a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja.
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JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

„ A sakk iránti szeretetem a susztermattal
kezdődött” – emlékezik vissza Andirkó Sándor
a Józsai Közösségi Ház sakkszakkörének a
vezetője.

Állati dolgok

Állati dolgok - Bolha fertőzöttség
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A bolha talán az egyik leggyakoribb élősködő,
még sem mindig egyszerű a fertőzés észrevétele. Az állatorvos sűrűfogú, ún. bolhafésű
használatával a fartájéki szőrzet átfésülésével
könnyen megtalálhatja a kifejlett egyedeket,
vagy azok ürülékét, sokszor a gazda legnagyobb meglepetésére.
A szabad szemmel is jól látható 1,5–4 mm méretű, barnás színű ízeltlábú vérszívó állatok nemcsak a kutyákon, de gazdáikon is élősködhetnek.
Ha az állat tulajdonosa nem veszi észre idejekorán
a bolhák jelenlétét, az súlyos következményeket is
okozhat, mert számtalan szövődménye lehet
egyetlen bolhacsípésnek is. A súlyosan fertőzött
kutya hamar vérszegénnyé válik, elhanyagolt
esetben el is pusztulhat. Kutyánk parazitájának
különböző fejlődési alakjai vannak, ezek egy része
nem a háziállatokon, hanem a használati tárgyaikban (ágyak, matracok), vagy kennelben, kutyaházban bújik meg. A kifejlett nőstény bolha az állat
szőrzetében él, és vérrel táplálkozik. A gazdaállat
bőrére és szőrére rakja a petéket. A peték a talajra hullnak, kialakulnak belőlük a lárvák. Bizonyos
források szerint 10 nőstény bolha akár 250 000
utódot is tud produkálni egy hónapon belül! A lárvából báb lesz, amely nagyon ellenálló, akár egy
évig is életképes. A kifejlett élősködők végig a gazdaállaton maradnak, de az állandó vakarózást,
harapdálást és nyalogatást megunva „átugranak"
új áldozatukra, de lehetséges, hogy a gazdi ruhája, esetleg a széllel szállított por viszi a petéket az
új gazdához. Akár egy bolhacsípés is okozhat
allergiás reakciót. A bőrgyógyászati betegségek
kb. negyede vezethető vissza bolhafertőzöttségre.
A bolha nyála magas fehérjetartalmú, ami erősen

allergén hatású. Az allergiás tünetek pár óra alatt
is jelentkezhetnek, intenzív vakarózást okozva.
Tenyérnyi vörös, szőrtelen terület alakulhat ki
bármely testtájon, de leggyakrabban a hátágyéki
tájékon, melyet a kutya nyalogat, harapdál. A bőr
megvastagszik, váladékozik, melyen a baktériumok elszaporodnak. Kezelés nélkül súlyos bőrgyulladás alakulhat ki. Kialakulhat idült allergia is
(minimum 1–2
hónap bolhásságot igényel), ekkor az eb hátágyéki
tájékán
megritkul, vagy
kihullik a szőrzet
és sebek keletkeznek. Ez a bántalom mivel régi
keletű, lassan gyógyul. Mindenképpen állatorvoshoz kell fordulni, mert antibiotikumra, gyulladáscsökkentő szerekre van szükség a kezeléshez. Ha
idült allergia alakul ki, még immunerősítésre is
szükség lehet.
A bolhák egyéb kórokozókat is terjesztenek. Az
egyik leggyakoribb egy galandféreg, a Dipylidium
caninum. Mivel az élősködők után rágcsálva a kutya lenyeli a bolhában lévő galandférget, a bolhás
kutya mindig férges is! A galandféreg egyedfejlődéséhez feltétlenül szükség van a bolhára, mint
köztigazdára. A kutyába a galandféreg lárva alakja kerül, és a vékonybélben megtelepedve élősködik. A gazdaállatban kikelve, kifejlődve a végbélnyílás közelében láthatóak rizsszemszerű szelvényei. Sajnos az emberre is átterjedhet ez a fertőzés. Leggyakrabban a gyerekek fertőződnek meg
az állat simogatása közben, mert a szétrágott bolharészekkel érintkeznek, valamint a kutyus nyalogatása is fertőz. Ezért ebben az esetben a kéz-

Ingyenes jogi tanácsadás
A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda közel egy éve
in gyenes tanácsadással segíti a józsai lako so kat. Emellett rendszeres válaszol Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska oldalunk hasábjain keresztül is olvasóink kérdésére. Arra voltunk ki váncsiak, mik a tapasztalatok a tanácsadás
kapcsán, igénylik-e az emberek.
L-né dr P. P.: Az iroda nem először foglakozik ingyenes jogi tanácsadással. Ez a szolgáltatás mindig is népszerű volt, mert itt úgy kérhetnek tanácsot, hogy az semmilyen kötelezettséggel nem jár,
mégis szakszerű választ kapnak a felmerült problémájukra.
Józsa: Miért kell előzetesen bejelentkezni?
L-né dr P. P: A korábbi tapasztalatok alapján a
várakozás kiküszöbölése a célja az előzetes bejelentkezésnek. Az időpont egyeztetés előnye az is,
hogy nincsenek várakozók, így nem téma, hogy ki
jött el az ügyvédi irodába, megtarthatja névtelenségét, valamint a várakozók száma nem befolyásolja a tanácsadás alaposságát.
Józsa: Mennyire élnek a józsaiak ezzel a lehetőséggel?

JÓZSA

L-né dr P. P.: A hirdetésben is feltüntetett minden héten csütörtökön 15–18 óráig terjedő időintervallumra nagyon változó az igény, de aki az
adott héten nem fér be az időkeretbe, az lehetőséget kap a következő heti alkalommal történő tanácsadásra. Aki ezt a szolgáltatást igénybe kívánta venni, minden esetben lehetőséget kapott rá.
Az ügyvédi tanácsadás személyes konzultációt
kíván, az esetek többségében az üggyel kapcsolatos iratok áttekintésével együtt, ezért a telefonos
tanácsadásra nincs lehetőség.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.
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.

mosás és az általános higiénia kiemelten fontos.
Ebeinket többek között ezért is rendszeresen
féregteleníteni is kell. Háziállataink védelmére rengeteg védőszer alkalmazható. Kérjük ki állatorvosunk tanácsát, mert az állat fajtájától, érzékenységétől, életmódjától is függ a védekezési mód
(spray, nyakörv, csepp stb.) hatékonysága. Általánosságban igaz, hogy az élősködő rovarok ellen a
kombinált védelem a legjobb. A legfontosabb, amit
meg kell tennünk, az kedvencünk és helyének
tisztántartása. Az állat almát rendszeresen cserélni kell, fekhelyét kimosni, porszívózni. Így a ki nem
kelt lárvákat, petéket megsemmisíthetjük. Alkalmazhatunk fertőtlenítőszereket is. Nagyon fontos,
hogy amennyiben több állatot tartanak együtt, minden állatot egyszerre kell bolha elleni kezelésben
részesíteni, mert a különböző állatfajok élősködői
nem csak a „saját gazdaállatfajukhoz" ragaszkodnak, hanem más állatfajon, így az emberen is
megtelepszenek. Rendelőnkben segítséget nyújtunk a gazdiknak a bolha elleni védekezésben is,
a lehetőségekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.

RENDELŐNKBEN AZ EBEK
VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSA AZ AK CIÓS IDŐSZAK BAN – MÁRCIUS 16-TÓL
MÁJUS 18-IG – 3500 Ft.

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:
+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Józsa
Ha felébredne Nagyanyám
Rá se ismerne talán
Szépen épül, szépen szépül
Ez a táj.
A Józsaparkba ha bemégy
Vehetsz mindent, amit kérsz
Minden üzlet várva-vár
Ha nyitott a pénztárcád.
Szombaton a piacon
Vasárnap a zsibajon
Nézegethetsz kedvedre
Nem hányják a szemedre.
Énekelhetsz, tornázhatsz
gyermekeddel labdázhatsz
programokat mindig találhatsz
SZERESD NAGYON JÓZSÁDAT!
Gressa Tiborné Kati néni, 75 éves olvasónk
küldte nekünk e kedves verset, melyhez ezúton gratulálunk.
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Hirdetés

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!
tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT!
SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA
Alkotás utca 46.

(06-20) 9608-659
(06-52) 387-767

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi tanácsadó és
Szolgáltató Bt.
• Könyvelés egyéni és
társas vállalkozások részére
• Bér bérszámfejtés
• Adóbevallás készítése
• Adótanácsadás
Cím: Józsa, telek utca 5.
Telefon: (06-30) 6591 951
E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12
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Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.
Szerződéskötés,
kárügyintézés
Óvja otthonát, értékeit!
Kérje ingyenes
lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA
Alkotás utca 46.

(06-20) 9608-659
(06-52) 387-767

állatorvos

zik házából! Józsán 20% kedvezmény.
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o zas .h u

E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT!

Dr. Bíró Tamás

Látta már a hőt? Nézze meg, hol távo -

Telefon: 06 30 9587 344

tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása
• védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

HŐKAMERÁS
ÉPÜLETVIZSGÁLATOK

Cím: Józsa, Északi sor 114.

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.
2012. januártól lakóház eladásához kötelező!

Riasztórendszerek, tűzjelző
rend szerek, videó megfigyelő
rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

Mobil: (06-30) 239 0230
ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

VAGYONVÉD
2000 BT.

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.

JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
(az Andrea virágüzlet épületében)

Közeledik a tavasz!

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
telefon: (06-20) 977-9814

Csirke önetető, -önitató,
vetőmag, dughagyma,
virágcserép, cserépalátét, lavor,
vödör, ruháskosár, műanyag
tálak kedvező áron, valamint
WC-papír 10%-kal olcsóbban
kapható a
háziasszonyok boltjában.

Mérethatárok 36–60-ig.
Szoknyák, blúzok, farmerok, kosztümök
és alkalmi ruhák.
Férfi ingek, nyakkendők, pólók, pulóverek.

Cím: Józsa, Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871

Sportosan elegáns
divatáru üzletünkbe
megérkeztek a tavaszi kollekciók

Mobil gumiszerviz

A gumiszerviz házhoz jön
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Egy innovatív szolgáltatást mutatunk be ol vasó inknak: a Non-Stop Mobil Gumiszervizt!
Nem szükséges elvinni az autót gumis műhelybe, hiszen előre egyeztetett időpontban az
ott honunkban, telephelyünkön is teljes körű
gu mijavítást kaphatunk. Az ötletgazda, Antal
Sándor avat be a részletekbe.
Cégünk új reformot vezetett be a gumiszerelő
szakmában. Szolgáltatásunk lényege, hogy a mai
rohanó világban, ne kelljen az ügyfélnek sorban
állni, várakozni, amíg autója gumiszerelését végzik. Elég csak telefonálni és mi házhoz megyünk,
és lehetőség szerint minden helyszínen teljes
gumi szervizzel állunk rendelkezésére. Munkahelyén, otthonában, parkolóban, utcán. Baj esetén a
nap 24 órájában rendelkezésére állunk, gumival
kapcsolatos hibáját elhárítjuk, legyen az a városban vagy közúton. Azt gondolom, ez egy egyedülálló szolgáltatás, főleg annak, akinek munkaeszköze az autó. Nincs más dolga, csak telefonálni kell. Debrecenben és 10 kilométeres körzeté-

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

ben – így Józsán – díjtalan a kiszállás. Szolgáltatásunk önnek nem kerül többe, mint egy átlag gumiszerelő műhelyben.
Józsa: Hogyan kell ezt a szolgáltatást elképzelni? Nem kell például áram, amikor kijönnek?
Antal Sándor: Dehogy. Hiszen autónkban egy
komplett gumiszerelő műhely található, akár az
országút kellős közepén is tudunk javítani. Autónkban van aggregátor, kompresszor, kerékszerelő,
illetve kerék-kiegyensúlyozó berendezés is, így
gyakorlatilag mindent meg tudunk oldani. Szolgáltatásaink: kerékszerelés, centrírozás, defektjavítás, kerék le- és felszerelés, peremtömítés, kerék optimalizálás. Kiegészítő szolgáltatásaink:
nyomásmérés, kerékpár defektjavítás, tömlőjavítás, valamint a gumitárolás elismervénnyel.

Ant al Sándor
Mobil: +36 30 2 770 111
E-mail: info@antalgumi.hu
Web: ww w.antalgumi.hu

Mikrodermabrá zió-bőrmegújítás
Az apróbb bőrhibák kezelésére, a bőr
ragyogóbbá tételére, egészségesebb
működéséhez elengedhetetlen kozmetikai eljárás.
Ajá nlott:
• ráncok csökkentésére
• sebhelyek, hegek
• tágpórusú bőr
• comedo, akne
• pigmentfoltok
• napkárosodott bőr
• striák
• sápadt, fakó bőr esetén
Árak:
3500 Ft/alkalom/arc
4000 Ft/alkalom/arc+dekoltázs
Bérlet árak: arc ill. arc+dekoltázs
8500 10 000 Ft
3 alkalom
5 alkalom 15 000 15 000 Ft
10 alkalom 20 000 25 000 Ft
Érd eklőd ni:
Bartha Éva kozmetikusnál a
Rozsos szalonban.

Telefon: (06 70) 636 6520

Zsebibaba Játszóházba
megérkeztek bérleteink!
300 perces 3900 Ft (-20%)
600 perces 6800 Ft (-30%)
A bérletek felhasználhatóak 3 hónapig.
Gyere és tartsd nálunk születésnapodat, névnapodat mert
az ünnepeltnek most ingyenes! Az ünnepelt számára a
nálunk eltöltött két óra a játszóház ajándéka. Zártkörű
ünneplésre is van lehetőség!

4–15 fő-ig 1900 Ft/2 óra • 15 fő fölött 1500 Ft/2 óra
Március 24-én egész napos gyerekprogramokkal várunk
min denkit! Kézműves foglalkozás szerdánként 16:30-kor.
Cím: Józsapark földszint Web: www.zsebibaba.hu
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu Telefon: (52) 791 040
Nyitva: minden nap 9:30–19:30-ig

Minőségi pelenkát a
Fekete Pillangóból!
Újabb termékkel bővült a Fekete Pillangó Bizományi kínálata. Márciustól
újra kapható kiváló minőségű, eldobható pelenka nagyon kedvező áron,
tíz darabos csomagolásban.
A pelenkák ára junior méretig 40 Ft/db, a junior méret pedig 45 Ft/db. Érdemes kipróbálni! Árucsere volt, így megújult kínálattal várjuk vásárlóinkat: tavaszi férfi-, női-, gyermek-, bébi ruhák, kabátok, cipők széles választékával,
valamint játékokkal, könyvekkel, használati tárgyakkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Lassan itt a jó idő és vele együtt a bicikliszezon. A láthatóság igen fontos,
főleg ilyenkor, amikor még korán sötétedik. Keresse a fekete, fehér és piros
színben kapható fényvisszaverős cipőfűzőket a Fekete Pillangó Bizományiban, hiszen az ön és gyermeke biztonsága a legfontosabb!
Az itt vásárolt ruhaneműket továbbra is ingyenesen méretre igazítjuk, az
otthonról hozott ruhajavításokat pedig továbbra is olcsón, rövid határidővel vállaljuk!
Bizományba várunk: férfi
pólókat, pulóvereket, nadrágokat, valamint extra méretű női ruhákat!
Ízelítő még kínálatunkból: babakocsik, testvér babakocsik, kiságyak, baldachinok, baldachintartók, baba ágyneműk, autós ülések…stb.

Cím: Függetlenség utca 1.
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)

Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13 Telefon: (30) 347 7186

JÓZSA
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Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

HOLBA FERENC

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

TÁP- és TAKARMÁNY BOLT

Fagallyazást, emelőkosárral
27 méterig,
továbbá fakivágást vállalok.

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

Telefon: (30) 244 8737

D UGU L Á S EL HÁ R ÍT Á S
Telefon: (06-30) 401-2644

Műhely:
Cím: 4225 Debrecen-Józsa, telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Fakivágás, veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom, akár
anyagáért is.
Tel ef o n : (20 ) 923-7931 • (70) 413 636 3

Tü zi f a m eg r en d el h et ő.

Otthonteremtési kamattámogatás!
✔ Új és használt lakás vásárlására
✔ Új lakás építésére
✔ Lakás korszerűsítésére (szigetelés, fűtési rendszerek cseréje, megújítható
energiaforrások alkalmazása) és bővítésére (emelet ráépítés is)
Hosszú távú állami kamattámogatással a kiszámíthatóbb háztartási kiadásokért.
Jelen hirdetés nem tekinthető teljes körű ajánlattételnek.
Az akció feltételeit a HAJDÚ TAKARÉK Hirdetménye kirendeltségeinken és honlapunkon tartalmazza.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet, Debrecen-Józsai kirendeltség
4225 Debrecen-Józsa, JÓZSAPARK • Telefon: (52) 386-230
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA INGYENES!

Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS

Józsa területén a táp, a takarmány és a gázpalack

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, beüzemelés, típustól függetlenül.

Redőnykészítés
Szilágyi Károly

Cím: Józsa, Elek u. 2.
Telefon: (52) 387-871

ACE nyelviskola JÓZSÁN.
Angol, francia, orosz és
kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.
Telefon: 06 (70) 704 0742

Kártérítés

Közúti balesetet szenvedett? - Van segítség!
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Pelles Tibor neve már nem ismeretlen a józsaiak
számára, de azt csak kevesen tudják, hogy
Tibor 2004-ben súlyos közlekedési balesetet
szen vedett. A balesetben vétlen volt, de sú lyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szen vedett.
A lassú felépülés és évekig tartó rehabilitáció
mellett megkeserítette az életét az a hosszadalmas kártérítési procedúra, melynek csak három év
után lett vége. Pedig egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, mikor az ember egyik napról a másikra
munkaképtelenné válik, lenne csak szükség mihamarabb az anyagi kártérítésre. Aztán Tibor megismerte az Európai Kártérítési Ügyintéző Központot
és szerződött partnerükként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítsen a hozzá hasonló helyzetbe
került károsultakon.
Józsa: De mivel is foglalkozik pontosan az Európai Kártérítési Ügyintéző Központ?
Pelles Tibor: Segít a közúti balesetben megsérült személyeknek, hogy gyorsabban és szakszerűen tudjanak kártérítést igényelni.
Józsa: Honnan igényelhetik a balesetben vétlen
sérültek a kártérítést?
Pelles Tibor: A megfelelő mértékű kártérítést,
minden esetben a balesetet okozó kötelező biztosításából szerzi meg a cég.
Józsa: Kinek tudnak segíteni?
Pelles Tibor: Maximum 5 évre visszamenőleg,

minden közúti balesetben megsérült, 8 napon túl
gyógyuló vagy maradandó sérülést szenvedett,
vétlen személynek tudunk segíteni. Természetesen orvosi dokumentumokkal kell igazolni és alátámasztani a sérülést. Emellett szükség van még a
rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvre és jogerős
határozatra, amely megállapítja a baleset okozóját. Ezen kívül a balesetben megsérült esetleg
elhunyt közeli hozzátartozóinak kártérítésében is
tudunk segíteni.
Józsa: Ki nem kaphat kártérítést?
Pelles Tibor: Nem kaphat kártérítést az, aki több
mint 50%-ban felelős a közlekedési baleset okozásáért és a felelősségét megállapították. Szintén
nem kaphatnak kártérítést ezen személy hozzátartozói, kivéve, ha ők is megsérültek a balesetben.
Így saját serülésük jogcímén igényelhetnek kártérítést.
Nem kaphat kártérítést, aki ezen a címen már
kapott, és aláírta a lemondó nyilatkozatot, mely
szerint további követeléssel nem áll elő a biztosító
társaság felé, kivéve további egészségromlás
esetén, mely kimutathatóan a balesetből származik.
Józsa: Miért járunk jobban, ha segítséget kérünk az Európai Kártérítési Ügyintéző Központtól,
mintha magunk intézkednénk?
Pelles Tibor: Csak a saját példámból tudok kiindulni. Egyrészt az ember egy ilyen baleset után
sokáig nincs is abban az állapotban, hogy intéz-

kedjen, de sok mindent nem is tud. Arról nem
beszélve, hogy az ügy – mint az én esetemben is
– évekig húzódhat, mire a károsultak pénzt látnak
a dologból.
Ha ügyvédhez fordulunk, talán kapunk hathatós
segítséget, talán nem. Hiszen ez egy elég speciális téma, nem minden ügyvéd ért hozzá maradéktalanul, ráadásul súlyos összegeket hagyhatunk az ügyvédnél, mire esetleg pénzt látunk a kártérítésből. Nagyon sokan ezért nem kezdenek baleseti kártérítésük megindításához, mert nincs
pénzük a költségekre. Az Európai Kártérítési
Ügyintéző Központ Kft. ezzel szemben csak és kizárólag sikerdíjért dolgozik, ami magába foglalja
az összes felmerülő költséget. Nem kérnek előleget vagy bármiféle ügyintézési díjat a károsultaktól, tehát előzetes költségek nélkül, mindent elintéznek ön helyett! Mindenképp érdemes hozzájuk
fordulni, hiszen magasabb kártérítési összeget
kaphatunk, hamarabb, előzetes költségek nélkül!
Ha valakinek tudok ebben segíteni, hívjon, keressen az alábbi elérhetőségeimen!

Pelles Tibor
Telefon: (06 20) 583 7474
E-mail: info@baleset-karterites.hu
Bővebb info: www.baleset-karterites.hu

nyílt Józsán a vállalkozói telephelyen.
Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók.
Vasanyagok megrendelhetők telefonon,
kiszállítással:(52) 530-564 • (20) 530-7974

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,
valamint betonoszlopok. Gyártás, forgalmazás.
SZABÉV KFT., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@gmail.com Web: www.szabev.hu
JÓZSA
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állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

AKCIÓS
ajánlatunk:

ÚJ és HASZNÁLT
Lux gardrób (239 cm tolóajtós): 89 900 Ft Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
Szafaris szivacsos franciaágy: 49 900 Ft 3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól
Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

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.

Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 149 Ft/kg
Vérnarancs: 199 Ft/kg
Kiwi: 299 Ft/kg
Hónapos retek: 149 Ft/csomó
Tojás „S” méret: 25 Ft/db
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

Sertés oldalas 1099 899 Ft/kg
Sertés köröm
499 299 Ft/kg
Hízott kacsa szárny tő 699 499 Ft/kg
Hízott kacsa bőrös háj 699 599 Ft/kg
Erzsébet utalványt elfogadunk.
Az akciós áraink március 11–17-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasár nap: 7–12-ig
10
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Dr. Dobó Nagy Zsolt

Józsai benzinkút

a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútját a JÓZSA TÜZÉPen!
Józsai építési telekért építőanyagot adunk cserébe.
Minden hónapban nyeremény! Vasárnap is nyitva 8–16-ig.
Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!
Cím : Jó zsa, Vál lalk ozói teleph ely ek . Tel.: (52) 530-947

Februári nyertes
A februári nyugták közül
Janka Mónika fogtechnikus,
Függetlenség utcai lakos
húzta ki a szerencsés szelvényt.
A nyertes Bencze Enikő, a Gönczy Pál Általános
Iskola pedagógusa, aki szintén a Függetlenség
utcában lakik, törzsvásárlói kártyájának száma
0507. A sorsoláson mindig a törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlók 8000 Forint feletti nyugtái
vesznek részt. A nyeremény pedig egy 10 000
Forint értékű vásárlási utalvány.
Gratulálunk!

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Telefon: (06-30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt.
Ha lazítani, méregteleníteni szeretne,
vagy fájnak az izületei:
• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lávakö ves-,
ideggyök-, méregtelenítő masszázs,
cellulitis masszázs.

Ha szépülni szeretne, vagy
csak egy kicsit törődésre vágyik:
• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés
• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Smink tanácsadás.

Méregtelenítés: nyirokmasszázshoz
15 perc ajándék hátmasszázs márciusban

Szempilla lifting tavaszra:
márciusban 15% kedvezménnyel!

EGYEDÜLÁLLÓ NŐI, ALAKFORMÁLÓ
TORNA MÁR JÓZSÁN IS!
JANUÁR 7-TŐL, MINDEN HÉTFŐN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁTÓL VÁRUNK
A JÓZSA FITNESSBEN.
KORHATÁR NÉLKÜLI MOZGÁSFORMA
AZ ELSŐ ÓRA INGYENES
Mindhárom szép kártyát elfogadjuk.
Elérhetőségeink:
Web: www.prímatorna.hu
E-mail: primatornadebrecen@gmail.com
Telefon: (06 30) 530-9362

GYMSTICK, AlAKfOrMÁló,
STEP AErOBIC, ZSÍrÉGETŐ
napi jegy: 500 ft • havi bérlet: 6500 ft/hó
női havi bérlet: 4500 ft/hó • futóbérlet: 2500 ft/hó

Áprilistól rúdtánc
oktatás indul!

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Márciusban is keresse

JÓZSA

Ajándék 5 alkalmas szolibérletet
adunk minden havi bérlethez
márciusban
a hirdetés felmutatójának!
Minden bérlethez, napi jegyhez ingyenes SZAUNÁZÁS jár
fitness termünkben a Józsapark emeletén.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21-ig szom.: 8–20-ig vas.: 8–16-ig
Telefon: (52) 780 953 • (70) 612 9948
Weboldalunk: facebook.com/jozsafitnesscenter
11

Hirdetés

HáZTARTáSI
ÉS vAS-műSZAKI bolT
JÓZSAPARK (Józsa Fitness mellett)
Folyamatosan bővülő termékekkel
várjuk vásárlóinkat:
megkezdtük háztartási kisgépek
(gyümölcscentrifuga, kenyérpirító,
kávéfőző, mixergép, vízforraló)
forgalmazását.
További termékeinkből:
bonyhádi edények, kukták,
kerámia szeletsütők,
palacsintasütők, bográcstartók,
bográcsok, grillsütők, nyársak.
Nyitva tartás: h–p: 9–18,
szo–v: 9–12 • Tel.: (30) 323 7407
www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.
boltaneten.hu

Német használtcikk
kereskedés
Józsa, Bocskai utca 13.
Nyitva: h–p: 13–19 • szo: 9–14

www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés, centrírozás, tárolás.
Autógumik kedvezményes áron
kaphatók szervizünkben: www.jozsag umi.hu
• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés
• Gumiabroncs- és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

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

Keresse 1000 Ft-os termékeinket!

Márciustól
vasárnap is
nyitva!

Nyitva:
minden nap
8–18-ig

Boltürítési akció!
A Józsai Szaknévsor 2013-ban is megjelenik, melyben a józsai – közérdekű információk és vállalkozások hirdetései – infó tematikusan összegyűjtve lesznek megtalálhatóak. Az ingyenes kiadvány minden józsai háztartásba eljut 2013. áprilisában.
A kiadvány meghosszabbított zárása: 2013. március 15.
Jelentkezhet: a 06 70/70-85-300-as mobiltelefonon vagy
a moltomi@moltomi.hu e-mail címen.

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti lapja

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4050 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák ferenc utca 43.
fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2013. március 29. • Megjelenés: 2013. április 6–7.
Készült: fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben k özöl t a da tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em v á ll a l un k!

Lapunk a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával jelenik meg.
Az újság letölthető (pdf)
a www.jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából.

