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A józsai gyerekek napja
Május utolsó vasárnapja a gyerekekről szól.
Ebből az alkalomból május 25-én délután Jó zsán is megszervezték a hagyományos Józsai
Gyer meknapot.

A változatos programok mellett, aki kedvet érzett a kézműveskedéshez, az agyagozhatott, papírvirágokat készíthetett, hajtogathatott, vagy kipróbálhatta a scrapbookot. A gyerekek pónin lovagolhattak, ugráló várban, trambulinon játszhattak.

A Gyermeknapot Balázs Ákos a rendezvény fővédnöke
és Juráskó István szervező nyitotta meg.

A reggeli zord idő, ha lassan is, de megenyhült,
azonban a délben kezdődő slambucfőző versenyt
elmosta az eső. A délutáni programok kezdetére
viszont már a nap is kisütött. A Józsapark lassan
kezdett megtelni nézőkkel, érdeklődőkkel. A kilátogatók az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas
produkciókat láthattak, mint akrobatikus rock and
roll, majorett, táncos és zenés műsort, agility
showt, önvédelmi, karate és néptáncbemutatót.

További képek, valamint videók a gyereknapról
a www.jozsanet.hu weboldalon.

NYITOK Józsán
Május 30-án sajtótájékoztató keretében mutatták be a józsai NYITOTT TANULÁSI KÖZPONTOT (NYITOK).
A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű
szervezet 1 993 961 000 forintból megvalósuló
TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001 azonosítószámú
„NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című
központi kiemelt programot valósít meg 2012.
augusztus 1. és 2015. január 31. között. A program keretében az ORSZÁG 50 településén, két
éven keresztül, térítésmentes idegen nyelvi, informatikai és egyéb területeken tanulási lehetőséget
kínálnak, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek számára.
Antal Krisztina, a program kommunikációs
koordinátora elmondta: „Célunk, hogy csatlakozva
Magyarország Kormányának és az Európai Unió
stratégiai célkitűzéseihez, a foglalkoztatottság, az
oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság területeit illetően ingyenesen biztosítsuk a rászorulók, a hátrányos helyzetű felnőtt korúak és a
munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek részére az alapkompetencia fejlesztés területén a nem-formális és az informális tanulási lehetőségeket. Ezek jelentik többek között a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben való
személyes eligazodást és boldogulást segítő alap-

készségek, kulcskompetenciák, kiemelten a digitális írástudás, az anyanyelvi és idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését, minden esetben igazodva az adott település speciális igényeihez és
adottságaihoz. A létrejövő – napi 8 órában nyitva
tartó – Nyitott Tanulási Központotokban, egyéni és
csoportos képzési terveken alapuló, modern oktatástechnikai eszközökkel felszerelt tanulási környezetben, ingyenes oktatás fog zajlani. A települések számára előnyt jelent, hogy egy innovatív,
helyi igényekre épülő felnőttoktatási szolgáltatás
jön létre, amely keretében a meglévő munkahelyek megtarthatóbbá válnak és az álláskeresők
kompetenciáinak fejlesztésével a résztvevők köny-

nyebben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Ezáltal a településen hosszú távon javul a
munkavállalók foglalkoztathatósága és csökken a
munkanélküliség”.
A program jelenlegi szakaszában már elindult
az 50 főállású tanulásszervező és az 50 részmunkaidős tanulási tanácsadó foglalkoztatása, valamint folyamatban van, és június közepére befejeződik a Tanulási Központok bútorral és infokommunikációs eszközökkel történő felszerelése. Májusban elkezdődött a tanulásszervezők és tanulási
tanácsadók képzése is. 2013 szeptemberétől pedig a Tanulási Központok készen állnak a célcsoport fogadására és a tanulási programok beindítására.
Józsán a Közösségi Házban alakították ki a Nyitott Tanulási Központot, ahol a modern bútorok barátságos hangulatot sugároznak. Az ide betérőket
laptopok, projektor, valamint digitálistábla fogadja.
Ezek az eszközök mindenben segítik majd a képzési programok hatékonyságát és sikerességét.

Helyi hírek

Nemcsak a kátyúkat tömték be

Juráskó István elnök úr ismertette a 2012-es év
eredményeit, beszámolt az elvégzett munkáról, tájékoztatta a közgyűlésen jelen lévőket a tavaly elvégzett tevékenységekről. A galambászok és a
józsai SZTSE (sportegyesület) vezetői is röviden
beszámoltak a saját eredményeikről. Kellermann
Péter pénzügyi beszámolója után személyi változásokról döntött a közgyűlés.

Kertségi Fejlesztési Program Útstabilizálás Józsán

Június végére várhatóan minden utcában megtörténik az utak rendbetétele, ennek köszönhetően sokkal jobb minőségű utakon közlekedhetnek
majd az itt élők – nyilatkozta lapunknak Balázs
Ákos önkormányzati képviselő –, aki Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezetővel közösen
járta be a javításra váró utcákat.
A munkálatok érintik a Kertekalja, Kastély utca
egy részét (zug), Szentgyörgyerdő, Szárazmalom,
Jósa Miklós, Meszesi, Hatház, Erdőhát, Csúcs,
Szőlőhegy, Aranykapu utcákat. Az elmúlt hetekben

már martaszfalt felhasználásával felülterítést végeztek a Kertekalja, Északi sor, Vashámor és Érsek utcák bizonyos szakaszain.

Kassai Zoltán személyében új alelnököt választottak, továbbá új elnökségi tag lett Oláh János.
Pásztor Ferencné Irénkét megválasztotta a tagság
új titkárnak, az irodavezetői teendőket pedig Puzsár Petra vállalta el a közgyűlés egybehangzó támogatása mellett. Ezután a polgárőrség helyzetéről egyeztettek, amelyről külön cikket találnak olvasóink.

Egyesültek a polgárőrök
- járőrautót is kaptak.
Évek óta két józsai polgárőrszervezet dolgozott településrészünkön. Csütörtökön döntés
szü letett: a jövőben egyesítve erejüket kö zösen fognak járőrözni Józsán. Az új szolgálati
járművet már munkába is állították.

A Kertekalja utca hiányzó szakasza is stabilizálva lesz
így ez a gödör is eltünik hamarosan.

Új fogorvos Józsán
Május 1-jétől dr. Makszin Mária mellett dr. Feren czi Gábor a másik körzet új fogorvosa.
A rendelési idő nem változott, a doktor úr elérhetősége pedig a következő: (06 30) 72 32 785.
Ferenczi Gábor fogszakorvos rendelési ideje
ugyanaz, mint ahogy korábban is volt ebben a körzetben:
Hétfő, szerda: 13.00–19.00
Kedd, csütörtök: 7.00–13.00
Péntek: páratlan héten 13.00–19.00

Nem túl szerencsés módon – önálló jogi keretek
között – eddig két józsai polgárőr csoport működött: a Józsai Településfejlesztő Egyesület polgárőr csoportja illetve a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért józsai csoportja. Időről időre
szóba került az egyesítés, de csak idén sikerült
mindkét csapat számára elfogadható megoldást
találni. Juráskó István (JTFE) és Molnár Miklós
(DPE) a csütörtöki JTFE közgyűlésen ütköztette
érveit. A közös munka nem volt kérdés, de hogy
hogyan, abban voltak nézetkülönbségek. Végül sikerült megegyezni a főbb irányokban, az egyesített új józsai polgárőrség vezetője Kassai Zoltán
lett, aki így a Debreceni Polgárőr Egyesület a
Cívis Városért józsai kerületi vezetőjeként dolgozhat a jövőben. A munkához egy „új” felmatricázott
járőrautót is kapott a józsai polgárőrség.

Ön is lemaradt a virágosztásról? Iratkozzon fel a jozsanet hírlevelére,
így hetente egyszer e-mailben tájékoztatjuk a józsai eseményekről.
www.jozsanet.hu
2

JÓZSA

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

2013. május 30-án csütörtökön tartotta Éves
közgyűlését a Józsai Településfejlesztő Egyesület (JTFE) a Közösségi Házban.

A tél nagyon sok helyen megtépázta az utakat,
sok kátyú, úthiba keletkezett Józsán is. Az önkormányzat több helyen végzett kátyúzást, de emellett egyes útszakaszokon teljes, illetve félpályás
burkolat cserét is végzett – tudtuk meg Balázs
Ákos önkormányzati képviselőtől. Így megújulhatott a Sillye Gábor utca félpályája, a Rózsástelep
és a Várday Miklós utca kereszteződésében lévő
mélyedést pedig feltöltötték – ahol eddig esőzések
után áldatlan állapotok uralkodtak. Képviselő úr
beszámolt arról is, hogy a kertségi fejlesztési program keretében tovább folytatódik idén a tavaly elkezdett Aranykapu utca aszfaltozása.

A Kertségi Fejlesztési Program részeként
Józsán a kö vetkező hetekben számos még
nem aszfaltozott út lesz stabi li zálva, gréderezve vagy felülterítve.

Közgyűlést tartottak

Programok

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

Június 12–július 10-ig
„ BUZSÁKON JÁRTUNK…” - A JÓZSAI
DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA
Kiállítás megnyitó: június 12-én 17 órától.
Köszöntőt mond: Jantyik Zsolt igazgató.
Megnyitja: Tarsoly Andorné Népi Iparművész.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere.

Június 29-én 10 órától
NÉPZENEI EGYÜTTESEK TÉRSÉGI
TALÁLKOZÓJA
Résztvevők: a Hajdú-Bihar Megyében működő
népdalcsoportok, hangszeres együttesek.
Szervezők: A DMK Józsai Közösségi Háza és a
Józsai Segítő Szolgálat.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház színházterme.

Józsai Közösségi Ház
422 5 De b r e c en -J ó zs a
Sz en t g y ö r g y f al v i ú t 9.
Tel ef o n : (52) 386-1 37
E-m a i l :
j o zs ai k h@deb rec eni m uv k o zp on t.h u

Maratoni sakkverseny
2013. május 25-én gyermeknapi programokkal
várta a Könyvtár a családokat. A gyerekek
ügyes ségi próbákat oldottak meg, matricákat
cserélgettek.

Andirkó Sándor, a sakkszakkör vezetője szimultán
sakkversenyre hívta ki a jelentkezőket. A verseny
12 táblán zajlott, és öt órán keresztül tartott.
Gratulálunk a résztvevőknek a kitartásukért!
Eredmények:
Gyerekek:
1. helyezett Kecskés Bence
2. helyezett Elek István
3. helyezett Ruttner Benjamin
Felnőttek:
1. helyezett Makai Imre
2. helyezett Tóth Tibor
3. helyezett Ferenczi Tibor

JÓZSA

SZIVÁRVÁNY
NÉPI KÉZMŰVES ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS
GYEREKEKNEK
Időpont: július 8–12-ig
Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Az egy hetes tábor díja: 15 000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: június 20.
Jelentkezni lehet:
a 386-137-es telefonon vagy
személyesen a
Józsai Közösségi Házban.
Különleges és izgalmas napokra,
illetve hétre számíthatnak a
Józsai Közösségi Ház „Szivárvány”
kézműves és hagyományőrző táborába
jelentkezők A környék természeti és
épített értékeit gyalog és
szekéren ismerhetik meg a gyerekek.
De lesz itt lovaglás, játékos vetélkedők,
táncház, természetes anyagokból
tárgykészítés, labdajátékok, erdei séta,
számháború, népdalok tanulása is a
július 8-tól július 12-ig tartó
egy hetes táborban.

Nyár a
Józsai Könyvtárban
Több éves tapasztalatunk alapján a nyári hó napok igencsak mozgalmasak a Könyvtárban.
Az iskolai tanév befejezését követően gyerekek népesítik be a könyvtárat.
Sokan már a szünidő első heteiben a kötelező
olvasmányokat keresik, mások inkább a könnyedebb nyári olvasmányokat kölcsönzik. A gyerekek
helyben olvasgatni, számítógépezni, a sakkozó
nyugdíjasok játszmáit követni, vagy egyszerűen
beszélgetni is betérnek. Ezen a nyáron szerdánként 10 órától filmvetítésekre is várjuk az érdeklődőket.
A gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt jó
hír, hogy néhány hónapos szünet után megérkeztek az új könyveink! Látogatóink az elmúlt félévben megjelent újdonságok közül válogathatnak
nyári olvasnivalókat. Új DVD filmekkel is bővült az
állományunk, melyekről a jozsanet.hu oldalon olvashatnak ismertetéseket.
A Könyvtár a nyári hónapokban is 10–18 óra
között várja az olvasókat. Hétfőnként, szombatonként és vasárnaponként zárva tartunk. A nyári zárásunk augusztus 12. és augusztus 31. között
lesz.
Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat
kívánunk!

A Józsai Gyermeknapot támogatták
Az idei gyermeknap sem valósulhatott volna
meg a segítők és támogatók nélkül. Köszönjük
min denki segítségét!
Támogatók:
– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
– Debreceni Művelődési Központ
– Agrárius Kft.
– Chio Magyarország Kft.
– Goods Market - Krózser Péter ügyvezető igazgató
– City Faktor Bt. - Józsa
– Hajdúböszörményi Cipó Pékség Kft.
– Euro E&H Kft.
– Guti Andrea
– Józsai Termelői Piacon árusítók: Bárdiné Bársony Erzsébet, Horogh Gábor, Kósa Péter, Rózsa
Tiborné, Szőllősi Lajos Gábor, Veres Tibor, Juráskó Kft.
– Létai-Huszti Húsbolt
– Magic&Shine Autospa
– Mező János
– Tömb 2002 Bt.
– Tóthné Stokker Erzsébet
– Universal Bau ’96 Bt.
– Vas, műszaki és háztartási bolt - Józsapark
Munkájukkal segítették a Józsai Gyereknapot:
– Debreceni Művelődési Központ
– Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért

– Debreceni Városi Polgárőr Szövetség
Józsai Csoportja
– Debrecen Városi Rendőrkapitányság
józsai körzeti megbízottai
– Józsai Segítő Szolgálat
– Józsai Településfejlesztő Egyesület
– Józsapark üzemeltetői, dolgozói
– Juráskó Kft.
– Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola
– Barna Anikó
– Bíró Ágnes
– Cseke István
– Debreceni Origami Kör
– Dobos Edit
– Eszenyi Sándorné
– Kati Barbara
– Kerékgyártó Lászlóné
– Kunkli Róza
– Molnár Tamás (Józsa újság, Józsanet)
– Móczó Ibolya
– Némethné Varsányi Mónika
– Ozsvárt Csilla
– Pásti Sándor
– Pénzes Petra
– Pénzes Sándorné
– Sóvágó Imréné
– Szigeti Ibolya
– Tarsoly Andorné
– Tóth Sándorné.
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Comenius találkozó a Lorántffyban

A projekt munkacíme a nemzeti hagyományok
ápolása, melynek kapcsán megismerkedtünk a
spanyol és ciprusi partnereink téli, tavaszi ünnepkörével és hagyományaival. Lehetőségünk adódott egy másik nemzethez, egy másik kultúrához
közelebb kerülni s ők is betekintést nyerhettek
gazdag nemzeti kultúránkba.
Iskolánkban kulturális bemutató keretében
megcsodálták tanulóink néptánc és népzenei előadását, majd változatos, már félig elfeledett népi
játékokat próbálhattak ki a magyar és spanyol
gyerekek.

Debrecen nevezetességeinek megtekintése
után a Hortobágyi Nemzeti Park változatos programjain vettek részt vendégeink. A kézműves foglalkozáson kipróbálták a nemezelést, a korongozást, majd a legnagyobb füves pusztán való kocsikázás után a hagyományos ínycsiklandozó ételeket is megkóstolták.

Tanév vége
a Lorántffyban

A projektben résztvevő diákjaink gyakorolhatták az idegen nyelvet s a vendégek elutazása óta
is tartják a kapcsolatot a spanyol gyerekekkel.
Rájöttünk, hogy több minden köt össze minket,
mint amennyi elválaszt, s reméljük a kialakult barátságok tovább szövődnek majd.

Édesanyákat és
nagymamákat
köszöntöttek
Anyák napja alkalmából rendezett prog ramot
május 8-án a Józsai Közösségi Ház és az Al só józsai Nyugdíjas Egyesület.

Görögkatolikus bál
Józsán
Május 11-én rendezték meg a második gö rög katolikus bált Józsán a Közösségi Házban.
A kitűnő hangulatról Nagy Jolán balettiskolája,
a Pitypang utca lakói, valamint Bye Alex unokatestvére gondoskodott. Vendégeink között volt
Gacsályi Zsolt lelkész úr és kedves felesége,
Andrzej atya a Szent Domonkos Rend képviselője és Fodor István gyémántmisés atya.
Hálásan köszönjük a Közösségi Ház dolgozóinak és minden támogatónknak nagylelkű segítségét. Képek a rendezvényről megtekinthetők a
www.jozsanet.hu weboldal galéria menüpontjában.
Csaba atya

Idén is eredményes tanévet zár június 22-én,
szombaton 9 órától a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola. Az oktatási intézmény nem csupán a
műfüves pályával gazdagodott a 2012/2013-as
tanév során, hanem a Comenius program nyertes
pályázójaként nemzetközi kapcsolatokat is megalapozott. A Lorántffys diákok számos tantárgyi,
művészeti, valamint sportversenyen értek el dobogós helyezést öregbítve ezzel az alsójózsai oktatás hírnevét. Az iskola pedagógusai, valamint a
Szülői Munkaközösség a most ballagóknak azt kívánják, hogy a középiskolai tanulmányaikat hasonlóan szép sikerekkel folytassák.
Radácsiné Gargya Csilla
Szülői Munkaközösség elnöke

Virágosztás
Június 3-án hétfőn, Balázs Ákos önkormányzati
képviselő egynyári virágokat osztott szét a két
józsai általános iskolában.
A „Tiszta és virágos Debrecenért” mozgalom
keretében idén is több tízezer tő virágot osztottak
ki Debrecenben. Józsán 17 órától a Gönczy Pál
Általános Iskolában, míg 18 órától a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában lehetett virágot
kapni. A szemerkélő eső ellenére is sokan éltek a
lehetőséggel, és örömmel válogattak a sok féle
virágból (büdöske, petúnia, begónia, stb.).

A délutáni rendezvényen nemcsak a fellépő
gyerekeké volt a főszerep, hanem az édesanyáké
és a nagymamáké is. Őket köszöntötték az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Csiga csoportja, a Gönczy Pál Utcai Óvoda Pipacs csoportja és a Gönczy Pál Utcai Általános Iskola 3. B osztálya.
A gyerekek szívhez szóló, lelket melengető
verseket szavaltak, énekeltek és ajándékot adtak
át az ünnepelteknek, nagy örömet okozva ezzel
nekik.
Köszönjük az óvodásoknak és iskolásoknak a
fellépést, valamint az óvodapedagógusok és a felkészítő tanárok munkáját.
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A Comenius Iskolák Közötti Együttműködés
projekt első éves szakasza zárásaként május
2-án 3 spanyol pedagógus és 5 kisdiák ér kezett iskolánkba.

Helyi hírek

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

Szitakötő program
A magyarországi és határon túli magyar tannyelvű
iskolák vesznek részt a környezeti nevelési programban. A gönczysek a kezdetek óta, ötödik éve,
főként az alsó tagozatos évfolyamokkal gazdagítják így a tudásukat. Munkájukhoz a Szitakötő
című, negyedévente megjelenő irodalmi és ökológiai gyereklapot ingyen kapják, ám cserébe a benne lévő ismeretanyagot fel kell dolgozni, és az elkészült óravázlatokat, képanyagot, segédanyagokat fel kell tölteni a program honlapjára. Május
8-án húsz gönczys pedagógus részére továbbképzés zajlott a Gönczy Tehetségpontban az
országos vezető irányításával. Ezen túlmenően
ötven „szitakötős” kisdiáknak tartott interaktív foglalkozást a programvezető, aki külön kiemelte a
gyerekek tudását, a témában való jártasságát.
Hálózati együttműködések
Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kol légiu ma
Tehetségsegítő Tanácsok Találkozója című szakmai nap volt május 17-én Budapesten, a Marcibányi Téri Művelődési Központban. A Tehetségsegítő
Tanácsok tevékenységeiről, funkciójáról szóló
program konzultációján Agárdiné Burger Angéla
igazgatónő képviselte a Helyi Tehetségsegítő Tanácsokat, aki a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumának ez irányú munkacsoport vezetője.

Májusi zsongás a
Gönczy oviban
Május 10-én, pénteken rendezték meg az
immár hagyományos kerti partit a Gönczy Pál
Utcai Óvodában.
Az idén is sok vendéget vonzott ez a jótékonysági rendezvény, ahol számtalan, színes program
várta a résztvevőket. A családok apraja- nagyja
számára nagy élményt, remek kikapcsolódást,
sok mókát, kacagást jelentett ez a nap. A rendezvény bevétele hozzájárul ahhoz, hogy az óvodába járó gyermekek komfortosabb, esztétikusabb
és tárgyi feltételekkel magasabb színvonalon ellátott óvodában tölthessék mindennapjaikat. A rendezők nagyon hálásak e nap sikeréért, és jövőre
is mindenkit szeretettel várnak. Képek megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.
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Virágültetés, környezetszépítés
A Felsőjózsai 4H Klub diákjai és a segítő pedagógusok közösen ültették el május 21-én délután a
közel 30 000 Ft értékű, pályázati támogatásból
származó egynyári virágot, amellyel az iskola valamennyi telephelyét igyekeztek szebbé varázsolni.

általános műveltségének fejlesztéséhez, a színházi élmény megéléséhez.
Külső csoportok fogadása az Ökológiai Ok tató központban
Május hónapban közel 300 debreceni óvodás
látogatott el az Oktatóközpontba a környezeti nevelési programokra.
A Balmazújvárosi Tankerület pedagógusainak
szakmai délutánja
Immár második alkalommal tartott az iskolavezetés konzultációt a Gönczy Pál Általános Iskola
helyi nevelési rendszeréről, a szeptembertől bevezetendő új Pedagógiai Programról, a technika,
életvitel és gyakorlat tantárgy tartalmáról, a kézművesség alapjainak oktatásáról. Az előző alkalommal a tankerület igazgatói, ezúttal május 21-én
huszonöt érdeklődő pedagógus igyekezett ötleteket meríteni a látottakból.

Színházlátogatás
Az iskola száz tanulója és pedagógusai szervezett
színházlátogatáson vettek részt május 8-án 18
órától: a Csokonai Színházban Weöres Sándor
Holdbéli csónakos című előadását tekintették
meg. A helyenként a közönséget is bevonó előadás nagy tetszést aratott, és hozzájárult a diákok

Kerekerdő Gála
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda május 31-én
negyedik alkalommal tartotta meg a
Közösségi Házban a Kerekerdő Gálát.

A csoportok által előadott daljáték füzérek néphagyományból táplálkoztak, és vidám hangulatot
teremtettek a színpadon. Az óvodavezető elmondta, hogy az intézmény sikerességéhez hozzájárul a szülőkkel való szoros együttműködés.
Ezen a napon a szülők és családtagok betekintést
nyerhettek abba a biztonságos, szeretetteljes védőburokba, amelyben a gyermekek saját tempójukban, képességeik kibontakoztatásával játékos
tevékenységekben fejlődnek az óvodában.
Az óvó nénik is kedveskedtek a jelenlévő gyermekeknek és hozzátartozóiknak, a „Három selyp
lány” története jelent meg a színpadon. S hogy
akadt e vőlegény számukra, megtudhatta, aki
jelen volt e jeles napon.

Magyar Hospice
Alapítvány
„Méltóság mezeje”
programja
Május 10-én volt az V. Nárcisz Futófesztivál,
melyen mindkét józsai általános iskola kép vi sel tette magát.
A gönczys diákok és pedagógusaik Felföldi
László Pro Urbe díjas plébánossal vettek részt a
programon, bízva abban, hogy az emberi méltóságért vállalt futás során együttérzésükkel, részvételükkel erőt adhatnak az időseknek, az elesetteknek, a gyógyíthatatlan betegeknek.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola vezetősége, Balázs Ákost, a településrész képviselőjét
kérte fel, hogy fusson együtt az iskola diákjaival,
tanáraival, igazgatójával a május 10-én megrendezett V. Nárcisz Futófesztiválon. Balázs Ákos
örömmel tett eleget a felkérésnek és jelenlétével
nem csak az intézményt képviselte, de a Méltóság
Mezeje program célkitűzéseit is.
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Pro Urbe díjasunk

Felföldi László, a Józsai Társegyházközség
plébánosa április 11-én, Debrecenben a város
napja alkalmából Pro Urbe díjat kapott a Meg tes tesülés-templomban végzett közösségépítő
és közösségformáló munkájáért. Ebben az elismerésben azok a debreceni lakosok részesülhetnek, akik jelentős tevékenységet vállalnak a
helyi társadalom életében. Ebből az alkalomból
Ozsvárt Csilla beszélgetett vele.

Ozsvárt Csilla: Meséljen néhány szót magáról!
Felföldi László: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyönyörű kis falujában, Geszteréden születtem. Egerben végeztem el a szemináriumot, itt is

szenteltek fel pappá 1986-ban. 1996-tól vagyok
Debrecenben, Józsán pedig 2006-tól látom el papi
szolgálatomat.
O. Cs.: A város napja alkalmából április 11-én a
Debreceni Közgyűlés Pro Urbe díjban részesítette.
Minek köszönhető ez az elismerés?
F. L.: Azt gondolom, nagyon nagy ajándék, hogy
Debrecenben a város szélén, a Borbíró téren egy
nagy közösség alakult ki. Sok munkatárssal dolgozom együtt, az ő érdemük is, hogy intenzív lett a
közösségi élet. Mindenképpen nagy dolognak tartom, hogy a város az élet egyik legfontosabb részét, a közösséget emelte ki, amely a családokat
is magában hordozza.
O. Cs.: Mivel ön, a józsai társegyházközség vezetője is, így mi, józsai lakosok is együtt örülünk
László atyával. Az elismerésben szerepet játszott-e
az itteni munkája?

A Rózsavölgy utcai jelenlegi templom.

6

A vasárnapi miséken mindig megtelik a templom.

F. L: Nem választom szét a kettőt. A közösség
növekedésének, erősödésének lehetőségeivel,
pontjaival Józsán is találkozhatunk. Mindkét helyen ugyan úgy látom ezt a fejlődést. Ez egy kisebb közösség, mint a debreceni, de nagyon lelkes. A józsaiaknak ugyan
olyan szerepük volt a díjban, ugyan úgy részesülhetnek tehát az örömben
is.
O. Cs.: Mennyien tartoznak a józsai közösséghez?
F. L: Nem vezetünk
nyilvántartást, ezért pontosan nem tudom megmondani mekkora az
itteni egyházközség lélekszáma. Legalább százan
járnak a templomba vasárnaponként.
O. Cs.: Milyen itt az
egyházközségi élet?
F. L.: A közösségi élet gazdagodó időszakban
van. Főként lelkileg próbálunk megerősödni. Ennek érdekében külön hangsúlyt fektetek az imádságokra, a bibliaórákra, a
közösségi találkozókra,
az egyházközségi napra.
Ezek az alkalmak mind
egy erős, öntudatos, nyitott, befogadó közösségé
válást szolgálják.
O. Cs.: A Józsapark
mögött épülő templom kivitelezése hogyan halad?
Mikorra tervezik a felszentelését?
F. L.: Jelenleg is tartanak a kivitelezési terv
munkálatai. Remélem,
heteken belül elkészül. A templom építését 2014
év végére szeretnénk befejezni.
O. Cs.: Miért vált szükségessé egy új római katolikus templom építése Alsójózsán?
F: L:: Két szempontot tartottunk szem előtt. Az
egyik az, hogy a jelenlegi templom befogadóképessége igen korlátozott. Előfordul, hogy már

most is érezzük ennek nehézségét, és mint mondtam egy erősödő, létszámban is gazdagodó
közösségről van szó. A másik ok pedig Alsó- és
Felsőjózsa távolságából adódik. Alsójózsáról
nagyon sokan a debreceni Megtestesülés templomba járnak be szentmisére, mert közlekedés
szempontjából praktikusabb. Azt szeretném, ha a
józsaiak Józsán találnának közösséget.
O. Cs.: Mi lesz a jelenlegi templom sorsa, az új
felépülése után?
F. L.: Egyelőre nem szűnik meg. Elképzelhető,
hogy mindkét templom folyamatosan fog működni,
de ez még a jövő kérdése.
O: Cs. Hány férőhelyes lesz az új templom és
mi lesz a titulusa?
F: L: A 250 főt befogadó templom Szent György
tiszteletére lesz felszentelve.
O. Cs.: Milyen további tervei vannak Józsán?
F. L.: Mindenképpen szeretném az iskolában a
gyerekeket jobban megszólítani, hogy minél töb-

A leendő templom külső látványterve.

ben részesüljenek hitre nevelésben. A felnőttek és
a családok részére vonzóbbá kívánjuk tenni az
itteni közösségi életet, hogy ők is bekapcsolódjanak az itteni munkánkba és természetesen sze-

A leendő templom belső látványterve.

retném visszahozni a Debrecenhez kötődő józsai
lakosokat a helyi közösségükbe, hogy fejlődjön,
erősödjön az egyházközségi identitástudatuk is.
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Közösségépítő munkájáért díjazták

Helyi hírek
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Baán Katalin fotóművésznek volt kiállítása május 14. és június 6-a között a Közösségi
Ház előterében. A művésznő neve már nem ismeretlen Józsán, hiszen tavaly az
Albertirsai Fotókör munkáit hozta el Józsára. A fotókör mentoraként jó néhány munkáját
láthattuk már tavaly ősszel.

Örömzenét játszottak a Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei évzáró gyermekkoncertjükön május 17-én délután a Józsai Közösségi
Házban.

Értékteremtők Magyarországi Szövetsége (ÉRMOSZ) Józsán
Célunk az ÉRMOSZ keretein belül olyan
szervezeti egységek létrehozása, ahol a tagok
– mind magánszemélyek, mind vállalkozók –
egymást kölcsönösen segítik, egymás szolgáltatásait, termékeit szívesen veszik igénybe,
kap csolati tőkét építenek ki, amelyből az ér tékek megőrzése mellett mindkét fél profitálhat.
Hozzájárulunk a foglalkoztatási helyzet javításához a gazdasági élet résztvevői között. Célunk
továbbá a munkavállaló és a munkáltató közötti
feszültségek csökkentése, a vállalkozói tevékenység élénkítése. Szervezetünknek minden megyeszékhelyen van egy képviseleti irodája, Hajdú-Bihar megyében, illetve Debrecenben Fejérvári Marica az Értékteremtők Magyarországi Szövetségének a területi képviselője.
A szervezet válságkezelési tevékenységgel és
arculattervezéssel is segíti tagjait. A jelenlegi gazdasági helyzet igényli, hogy az egymással kialakí-

terén pedig egyéni kialakításokkal a személyiségének megfelelően, kreatív ötletekkel, a cég profilját és stílusát is megtervezve a tevékenységéhez
igazítva rövid időn belül jelentősebb pozitív változást és sikert érhetünk el.
A térségben nincs hasonló profilú tevékenység.
Teljesen egyedi az általunk nyújtott szolgáltatás.
Az egyedisége abból adódik, hogy az ügyfeleket
külön-külön jellemezzük, meglévő adottságaik
alapján alakítjuk át. A célpiacunk azok a cégvezetők, magánszemélyek, akik a Szövetség segítségével határozottabbá válnak, nagyobb sikereket
érnek el mind az üzleti mind a magánéletben.

Fejérvári Marica

tott kölcsönös együttműködés profilfejlesztést hozzon létre. Mi akár felvesszük a kapcsolatot a bankokkal, a pénzügyi szervezetekkel, a NAV-val, a
végrehajtókkal, és egyéb intézményekkel, amenynyiben szükséges, és kapcsolataink révén segítséget nyújtunk az ügyintézésben. Arculattervezés

Értékteremtők Magyarországi Szövetsége
Hajdú-Bihar megye
Telefon: (06-30) 690 0954
E-mail: fejervari.marica@ermosz.hu

Simon Antal
Futafuga Kft.

Festés, mázolás, tapétázás,
gipszkarton-szerelés

Redőnykészítés
Szilágyi Károly

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás

Szondi Csaba

Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

TÜZIFA!
Akác gallyfa, akác-tölgy-nyár kuglisan,
illetve akác-tölgy-nyár hasgatva

MEGRENDELHETŐ.
Tel ef on : (20) 923-7931 • (70) 413 6363

Tüzifa bükk,
tölgy, akác,
rendelhető konyhakészen,
kalodás 13 000 Ft/kaloda.
INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
Telefo n: 0620 529 7719

JÓZSA

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

DUGUL Á S EL HÁ RÍT Á S
Telefon: (06-30) 401-2644

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

Fakivágás, fagallyazás, fűkaszálás,
fűnyírás-sövénynyírás, egyéb parkmunkák, tüzifa szállítás, kuglizás.
Telefon: (30) 244 8737
Fakivágás, veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom
alpin technikával, illetve
emelőkosárral.
Tel ef o n : (20 ) 923-7931 • (70) 413 636 3
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Tűzzománc

A zománc és ami mögötte van

Ozsvárt Csilla: Mesélj néhány szót magadról?
Mióta foglalkozol zománcozással?
Gyöngy Enikő: 1983-ban kezdtem a zománcozást tanulni a Debreceni Tanítóképző Főiskolán,
Cs. Uhrin Tibor szakkörében. A legegyszerűbb
dolgokat, a festői zománc alapjait tanultuk: a csurgatással, csepegtetéssel, belekarcolással próbálkoztunk. Ugyancsak a főiskolán ismerkedtem meg
Makoldi tanár úrral, az ő biztatására kezdtem el
rekeszzománc-technikával foglalkozni.
O. CS.: Mit jelent neked a zománcművészet?
Gy. E.: Ez az életem. A tanítói pálya már ki volt
jelölve számomra, készültem is erre. De egyszer
csak eszembe jutott, hogy más is van a világon.
Nagyon érdekeltek a szép, egyedi ruhák és szerettem volna én is ilyen darabokat tervezni, kivitelezni. Akkoriban a színház is nagyon vonzott, és
ál ma i m ban
megfordult,
hogy szeretnék színházban dolgozni és jelmezeket,
dísz le te ket
tervezni. De
közbe jött
egy lehetőség: 1985ben részt
vehettem a
Kecskeméti
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepen, ahol
annyira elvarázsolt a zománc, hogy úgy éreztem,
megtaláltam valamit és engem is megtalált valami.
O. Cs.: Minek a hatására kezdtél el alkotni?
Gy. E.: Volt egy belső hajtóerő: valami komolyat,
jelentőset akartam csinálni. Sokáig nem tudtam,
hogy mi az. De a zománccal eldőlt, hogy mit szeretnék, és mit kell tennem. Ez olyan elrendelt dolog volt számomra.
O. Cs.: Mi áll a művészeted középpontjában?
Gy. E.: Saját kultúránk, hogy itt élek, hogy magyar vagyok. Ez nekem nagyon fontos. Az is, hogy
olyan gazdag hagyománnyal rendelkezünk, mint
amilyen a magyar monda-, mese- és népdalkincs,
vagy honfoglalás kori leletanyagunk és a népművészetünk. Ezek, valamint értelmezésük nagyon
erősen meghatározzák munkásságomat. A legfontosabb ezek közül a Szent Korona, mint szakmám
csúcsteljesítménye, illetve identitásomat meghatározó, erősítő „tárgya”. Minden zománcom erről
szól.
O. Cs.: Miért pont a korona?
Gy. E.: A korona a magyarságnak nemcsak legmeghatározóbb jelképe, hanem szellemi iránytűje,
és legfőbb közjogi „méltósága”, jogalanya is egyben. Valóságos misztérium is övezi, nem tudjuk
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pontosan, hogyan készült és hogyan került Szent
István királyhoz. Emellett zománcművészeti szempontból is nagyon magas minőséget képvisel.
Hogyan lehet, egyáltalán lehet-e ilyet létrehozni;
ezért is érdekel annyira. Szeretném, ha a zománcképeiből néhányat meg tudnék csinálni az életemben. Nem elsősorban, mint hiteles másolatot, inkább egyfajta gondolati-tárgyi rekonstrukciót.
Számomra, mint meditációs folyamat érdekes,
hogy milyen az az út, ami az elkészítésével jár. Végighaladni rekeszről rekeszre, hogy mit jelenthet

ez egy embernek. Biztos olyan többletet, ami engem – s talán mást is – nagyon érdekel.
O. Cs.: Milyen tűzzománc-technikával dolgozol?
Gy. E.: A legfontosabbak számomra az ötvöszománc eljárások, ezen belül is a rekeszzománc.
Ebben az esetben a teljes képfelületet behálózzák
a rekeszszalagok, melyek a kép rajzolatát írják ki.
A rekeszek közé kerül a kristályos szerkezetű
zománcanyag, aztán több lépésben kiégetjük a
művet. Emellett mást is kipróbáltam, így a sülylyesztett zománcot és az azsúrzománcot is.
O. Cs.: Nem csak képeket, hanem ékszereket is
készítesz. Miben más létrehozni egy képet, vagy
egy ékszert?
Gy. E.: Amikor képet készítek, úgy érzem, azt
szeretem jobban. Összességében ezek állnak
hozzám közelebb, mert általuk összetettebb mon-

dandót tudok megfogalmazni. Mindegyiknek van
saját meséje. Aztán eltelik egy kis idő, amikor
vágyom arra, hogy ékszert is készítsek. Az ékszernél kicsiben kell valami olyat alkotni, ami teljes és
egész. Ebben nyújtanak segítséget és példát
többek között a honfoglalás kori leletek. Ezen
motívumok értelmező felhasználásával, újrafogalmazásával készítek el egy-egy kollekciót.

O. Cs.: Az egész ékszert te készíted el?
Gy. E.: Igen, így teljes az alkotói folyamat. A
zománcozást követő fémműves munka, a befoglalás, a díszítés legalább olyan izgalmas feladat.

O. Cs.: Vállalsz megrendelést?
Gy. E.: Igen, szoktam megrendelésre készíteni
ékszereket, akár egyéni elképzelés alapján is. Ez
utóbbi esetben egészen személyes viszonyt igyekszem kialakítani a megrendelővel. Az elkészült mű
így biztosan róla és neki fog szólni.
O. Cs.: Mi határozza meg egy kép árát? Minél
kisebb, vagy minél nagyobb rekeszekből áll?
Gy. E.: A legkönnyebb a kb. tenyérnyi méretben
dolgozni. Ez a méret viszonylag a legolcsóbb. A
rekesztechnika nem a nagy méretre van kitalálva.
Minél nagyobb egy felület, annál sérülékenyebb.
Ha a rekeszek
között túl
nagy a
hely, akkor könynyeb ben
reped a
zománc.
A tenyérnyi méretűnél kisebb zománcot viszont lényegesen nehezebb
megvalósítani. Természetesen ez az árában is jelentkezik.
O. Cs.: Ha valakinek nagyon megtetszik ez a
művészeti ág, és úgy gondolja, hogy szeretné elsajátítani, hogyan kezdjen neki?
Gy. E.: Van egy kitűnő szakkör Debrecenben,
az Újkerti Közösségi Házban, Bobonkáné Papp
Antónia vezetésével. De egyéni foglalkozás keretén belül én is szoktam tanítványokat vállalni.
Mindenképpen azt javaslom, próbálja ki először,
nézzen körül egy műhelyben, kérdezősködjön, aki
tényleg érdeklődik ez iránt. Én általában először
néhány medál elkészítését javaslom. Ezáltal a
technika minden lépését ki lehet próbálni és sikerélményt is okoz a medálok elkészítése. Közben fel
tudja mérni, hogy akar e komolyabban foglalkozni
vele. Ha igen, akkor kell elkezdeni a szükséges
eszközök beszerzését, amelyben lehet lépésenként is haladni.
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Gyöngy Enikő zománc- és ötvösművésznek
idén januárban nyílt kiállítása Józsán, melynek
ap ropóján Ozsvárt Csilla beszélgetett vele
mun kásságáról.

Digitális átállás

Kit érint a digitális átállás Józsán?
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Naponta halljuk a médiában, mégis számos
tévhit kering a digitális átállással kapcsolatban. Sajnos sokakat próbálnak becsapni,
mond ván mindenkinek új tv-t vagy SET TOP
BOX-ot kell vásárolni. Kovács Imre an ten naszerelő lapunk hasábjain igyekszik tiszta vizet
ön teni ebben a témában a pohárba.

Alapvetően két lehetőség van:
1. TV csere új típusú „lapos” (DVB-T tunerrel
rendelkező) tv-re. Ezekbe már be van építve a digitális vevőegység. Ennek költsége minimum 50
000 Ft-os tétel, ha újat vásárolunk üzletből.
2. Olcsóbb megoldás, ha a meglévő, és működő analóg tévénkhez un. SET TOP BOXot vásárolunk, azaz egy digitális tunerrel ellátott segédberendezést. Ebből viszont két fajta létezik: egy olcsóbb verzió, amellyel csak a szabadon fogható 7

Sokan vannak, akik régi típusú analóg vevőegységgel ellátott tv-t használnak, és mégis egyáltalán nem érinti őket a digitális átállás. Hiszen
azok, akik jelenleg kábelen veszik az adást (itt Józsán főleg UPC előfizetésre gondolunk), nekik
semmilyen teendőjük nincs, függetlenül attól, hogy
analóg vagy digitális előfizetéses csomagjuk van.
Továbbá akiknek Digi, UPC, vagy T-Sat szolgáltatóknál „tányéros”, avagy szaknevén műholdas
(parabola) antennás előfizetésük van, őket sem
érinti az átállás.
A fenti két csoport továbbra is nézheti akár a
10–20 éves, hagyományos dobozos tv-jükön is az
adásokat.
Azok viszont, akik hagyományos tetőantennával fogják a jelenleg is ingyenesen fogható műsorokat (m1, tv2, rtl klub esetleg DTV), őket érinti az
átállás. Hiszen 2 ütemben, július 31-jén, ill. október végén megszűnik a jelenlegi analóg sugárzás.
Helyette csak a digitális MINDIGTV-t lehet majd
csak fogni. Már most érdemes átállni, illetve érdeklődni, hiszen több féle megoldás is létezik.

csatornát lehet venni. De ez nem bővíthető a
kódolt (fizetős) műsorokkal. A másik (drágább)
készülék viszont alkalmas előfizetéses Mindig TV
Extra vételére is. Típustól, márkától függően
10–15 000 Ft-tól már beszerezhetőek ezek a SET
TOP BOX-ok. Fontos megjegyezni, ha a lakásunkban több régi típusú tv van, akkor mindegyikhez
kell a kiegészítő SET-TOP BOX.

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!

szabó Dénes

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

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, -telepítését.
Cím: J ózs a, Rózs av öl gy utc a 133/A
Tel ef on: (06-30) 742-5685
E-m ai l: s imo nk ri s zt007@freemai l .hu

JÓZSA

vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m 3

Előfordulhat – mely esetenként változó –, hogy
a meglévő antennánk alkalmas lehet a digitális
vételre, de az is gyakori eset, hogy antennát is
cserélni kell a megfelelő digitális vételhez. Ez további költséget róhat a fenti beruházásokon felül.
Ezért mindenképpen érdemes a vásárlás előtt
szakember véleményét kikérni, hogy hosszútávon
melyik az ideális megoldás, hogy éri meg jobban.
Ahogy a bevezetőben írtuk, 3. megoldás lehet az
is, ha valaki előfizet a tányéros vagy a kábeles
szolgáltatásra, így akkor nem kell semmilyen
beruházást végezni, de ez ugyebár rendszeres
havi költséggel (előfizetési díjjal) fog járni. Viszont
maradhat a meglévő készülék, nem kell SET TOP
BOX, nem kell új antenna, nem kell új tv sem.
Kovács Imre szívesen ad tanácsot, felméri az
ön igényeit, meglévő vételi rendszerét, hogy jó
döntést hozhasson. Ne érje önt csalódás a frissen
vásárolt eszköz nem megfelelő működése miatt.
Mindemellett a beszerzésben, beüzemelésben is
tud segíteni, de egyéb antenna technikai kérdésbe
is áll a józsaiak rendelkezésére.

Kovács Imre antennaszerelő
Telefon: (06-20) 512 0836
(06-52) 387 691
Cím: Józsa, Tócós utca 35.
ACE nyelviskola JÓZSÁN.
Angol, francia, orosz és
kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.
Telefon: 06 (70) 704 0742

Háztartási
és vas-műszaki bolt
JÓzsaPark (Józsa Fitness mellett)

Telefon: (06 30) 302 06 99
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

Termékeinkből:

bogrács tartók, bográcsok,
grillsütők, nyársak, bonyhádi
edények, kukták, kerámia szeletsütők, palacsintasütők, csatornavas, lefolyóbi lincs, aknafedlap,
szelemen csavar.
Oriflame termékek rendelhetők

Napló hűségkártya felmutatása
esetén -5% kedvezmény
a teljes áru termékekből.
Nyitva tartás: h–p: 9–18,
szo–v: 9–12 • Tel.: (30) 323 7407
www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.
boltaneten.hu
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Öngondoskodás

Burai Tamás neve sokaknak ismerősen cseng het Józsán, többen vannak, akiknek viszont
teljesen ismeretlenül. Ezen cikk után többen
lesznek, akik kicsit megismerik őt magát is és
azt is, amivel foglalkozik.

Józsa: Milyen kötődésed van Józsához?
Burai Tamás: Születésemtől fogva itt élek, itt jártam óvodába és iskolába is. Szinte az egész családom és rokonságom itt él, gyakorlatilag nap mint
nap itt vásárolok, intézem az ügyeimet, úgyhogy
mondhatom, hogy minden ide köt.
Józsa: Hogyan mutatnád be magad azoknak,
akik nem ismernek?
Burai Tamás: Idén töltöttem be a 30. életévemet
és még nőtlen vagyok. A józsai tanulmányok után
a Kereskedelmi Szakközépiskolában tanultam és
érettségiztem, valamint egy évet még maradtam
és a technikusi képesítést is megszereztem. Ezek
után a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumán folytattam a tanulmányaimat, először egy
két éves felsőfokú szakképzést végeztem el, majd
sikerült még az utolsó hagyományos 5 éves egyetemi képzésben informatikus agrármérnök szakon
is tanulnom.
Hobbim több van, nagyon szeretem a sportokat
és most már több sport van, amit gyakorolni is
tudok és nem csak a tv előtt szurkolni egy-egy
csapatnak, versenyzőnek. Az utóbbi két év legnagyobb eredménye az életemben, hogy komoly

fogyáson vagyok túl
egy életmódváltásnak köszönhetően.
Ez alapot jelenthet
egy sikeres élethez
mind a munka,
mind a magánélet
terén, jelenleg is
ezen dolgozom,
hogy ez így legyen.
Józsa: A munkát is említetted, mivel foglalkozol?
Burai Tamás: Tavaly október óta az egyik legnagyobb és legrégebbi múlttal rendelkező biztosító társaság munkatársa vagyok.
Józsa: Milyenek a tapasztalataid, mi a helyzet a
piacon?
Burai Tamás: A tapasztalataim teljesen vegyesek, de amit a legfontosabbnak tartok az elmúlt
időszak alapján, az az, hogy sok ügyfél nem rendelkezik pontos információkkal akár a vagyon akár
az életbiztosítások terén. Ezért is gondoltam, hogy
jó lenne egy cikksorozatot indítani, mely minden
hónapban más és más területtel foglalkozik
kiemelten és pontos információkat juttat el a józsai
lakosokhoz.
Egyet máris szeretnék megosztani. Kevesen
tudják, hogy jelenleg már a lakásbiztosítást is évfordulóval lehet felmondani, ha valaki váltani szeretne vagy egyszerűen meg akarja szüntetni,

akkor is évfordulóra teheti ezt meg, ahogy a
kötelező gépjármű felelősség biztosítás esetén ezt
már mindenki megszokta.
Józsa: Milyen információkra számíthatnak, az
olvasók a következő számban?
Burai Tamás: Legközelebb kiemelten szeretnék
foglalkozni a lakásbiztosítással, így ezzel kapcsolatban akarok megosztani fontos és hasznos információkat minden kedves olvasóval.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

Badacsonyban, a Balatontól 300 m-re kétszobás, jól felszerelt apartmanok kiadók.
Hangulatos grillterasz,
fedett pingpong asztal.
Badacsonyi bor
különlegességek,
panorámás apartman.

Érd.: (+36-20) 942-4157
Web: www.badacsonyapartman.hu

E-mail: molnarketrin@gmail.com

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

„Júniusi AKCIÓ”

Sertés zsír 500 g
Sertés köröm
Bőrös malachús
Disznósajt
Sertés csülök
Grill kolbász (több féle)

349
399
949
999
949
1299

249 Ft
199 Ft/kg
799 Ft/kg
749 Ft/kg
799 Ft/kg
999 Ft/kg

(natúr, sajtos, pritaminos)

Erzsébet utalványt elfogadunk.
az akciós áraink június 10–16-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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Ma tegyünk a holnapért

Zsebibaba

Indul a Zsebi kézműves és angol tábor

Dr. Dobó Nagy Zsolt

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

állatorvos
Elkészült a tábor programunk, így szeretettel
várunk minden kedves gyerkőcöt a zsebi táborba.
Változatossá, emlékezetessé tesszük a gyermekek nyarát, sok játékkal, játszva tanulással,
mozgással, odafigyeléssel, és nem utolsó sorban
nagy adag vidámsággal. Programjaink pedagógusok által összeállított programok. A Zsebibaba Játszóház felszereltsége és adottságai miatt jó
táborhelyszín. A programjainkat nem befolyásolja
az időjárás, mert rossz idő vagy nagy meleg esetén, klimatizált játszóházunkban tartjuk a foglalkozásokat.
A táborok szempontjából kiváló a helyszín, mert
sok minden megtalálható a környezetünkben. Erdő, legelő, rét, játszóterek, fagyizók, éttermek, lovastanya és persze a játszóház nagy labirintusa,
sok szép fejlesztő játéka. Napi háromszori étkezést biztosítunk idény zöldségekkel, gyümölcsökkel. A táborok 1 hetes turnusokban indulnak, hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 17 óráig-ig.
Lehetőség van félnapos táborra is 8.00–12:30-ig.

(labirintus, csúszda, képességfejlesztő játékok)
– kincskeresés
– játékos meseírás
– tablókép készítés
– meglepetésprogram
– reggeli torna
– sétálás a szabadban, erdőtúra.
Tábor árak, időpontok:
1 hetes turnus (napi 3×-i étkezéssel)
8:00–17:00-ig: 17 000 Ft
1 hetes turnus fél napokkal (napi 2×-i étkezéssel)
8:00–12:30-ig: 10 000 Ft
1. turnus: június 24-től június 28-ig „Kézműves”
2. turnus: július 1-től július 5-ig „Angol”
3. turnus: július 8-tól július 12-ig „Kézműves”
4. turnus: július 15-től július 19-ig „Angol”.
Jelentkezni már most is lehet telefonon vagy
személyesen. Gyertek és tegyük emlékezetessé a
nyarat!

Programok:
– kézműves foglalkozások
– angol foglalkozás
– mesenézés, illusztrálás, dramatizálás
– szabadtéri játékok
– játék a játszóházban

Elérhetőségeink:
Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040

Fekete Pillangó bizományi
- ahová érdemes betérni!
Nyáron is kedvező árakkal, bőséges árukészlettel és udvarias kiszolgálással várja minden kedves régi és új vásárlóját a Fekete Pillangó Bizományi a
Függetlenség utca sarkán, a cipész mellett.
Férfi-, női-, bébi-, és gyermek nyári ruhák, cipők, papucsok, szandálok
széles választékával, alkalmi ruhákkal várnak minden kedves vásárlót.
Szerezze be a család fürdőruháit a Fekete Pillangóban, hiszen már 500
Ft/db-tól kaphatók fiú- és férfiúszók és női fürdőruhák.
A kisgyermekes családok szinte mindent megtalálnak itt, hiszen a babaruhák, kiegészítők, használati tárgyak (ágyak, babakocsik, játszószőnyegek,
etetőszékek, bébi hordozók, autósülések…stb.) és játékok mellett olcsó, de jó
minőségű pelenkát is vásárolhatnak a Fekete Pillangóban.
Sőt! A kinőtt, megunt dolgaikat is bizományba adhatják.
Ha nem pont jó a kiválasztott ruhanemű, az sem gond, hisz bármit vásárol
itt, mindent ingyenesen méretre igazítanak, az otthonról hozott kisebb ruhajavításokat pedig kedvező áron
végzik el.
A bizományi kínálata folyamatosan bővül, így már
kaphatóak háztartási eszközök, könyvek és DVD-k,
márkás ruhák és cipők is.
Bizományba várnak főként: extra méretű női- és
férfiruhákat, háztartási eszközöket, tányérokat, építő- és társasjátékokat,
babakocsikat, testvérfellépőket.

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

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

Kis- és nagy állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

VAGYONVÉD
2000 BT.
Riasztórendszerek, tűzjelző
rend szerek, videó megfigyelő
rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.
Cím: Józsa, Északi sor 114.

Telefon: 06 30 9587 344
E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

„Józsa apró”
Felsőjózsán 2 szobás, összkomfortos külön bejáratú emeleti lakás kiadó.
Érdeklődni: (06-20) 5 444 940
2 szintes 5 szobás józsai házamat – könnyen két generációssá alakítható –
cserélném kisebbre. Telefon: (06-30) 587 5016
Felsőjózsán kiadó házat keresünk. Telefon: (06 70) 9 444 480
Házibor, vörös és fehér eladó. Józsa, Deák Ferenc utca 101.
Tüzifa bükk, tölgy, akác, rendelhető konyhakészen kalodás 13 000 Ft/kaloda.
INGYENES KISZÁLLÍTÁS! Tel.: 0620 529 7719
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
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú országos főút mellett, a
Gulyás tüzép közelében 58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyárikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló, összközműves, akár vállalkozásra is alkalmas telken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba
jöhet. Irányár: 11,9 millió Ft. Telefon: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383.
Felsőjózsán kiadó házat keresünk. Telefon: (06 70) 9 444 480
Debrecen belvárosában 143 m 2 irodaegység (Plázával szemben) eladó.
Teljesen felújított (burkolva, festve, klimatizálva), három helyiségből álló,
egymásba nyitható irodák, féláron eladók. Irányár: 14,3 millió Ft. Józsai
ingatlant 5 millió Ft-ig beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
APRÓHIRDETÉSI ÁRAINK 5 Ft/karakter. HIRDETÉSFELVÉTEL: 10. oldal
az impresszum szerint

6 hónapos Sharpei-Westie keverék
kutyámnak sürgősen új gazdit keresek!
A kutya beoltva, féregtelenítve,
chip-pelve van.

Telefon: (06-20) 942 4157
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JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Autósiskola
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JÓZSA

Az ügyvéd válaszol

Az ügyvéd válaszol - Változott a KRESZ
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A mostani cikkünkben a 2013. május 1-i KRESZ
módosításról tájékoztatjuk ol vasóin kat, mert
az egy hónapos türelmi idő után a szabályok be
nem tartásáért büntet a rendőrség. Aktuális a
változás ismerete a nyári szünidő közeledte
miatt is. Ezúttal is Lukácsné dr. Patakvölgyi
Piroska segített összegyűjteni a legfontosabb
módosokat.
A változások elsősorban a közlekedő gyermekek védelmét szolgálják, a módosítás bevezeti
a gyermekszállító autóbusz fogalmát, a gyermekszállító busz elejére és hátuljára legalább 40×40
cm fényt kibocsátó, vagy megvilágított táblát kell
elhelyezni.
1. Az úttesten álló gyermekszállító autóbuszt –
a gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz
mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével jelzett időtartamában – kikerülni, és az autóbusz mellett – a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten – elhaladni tilos.
2. Gyermekek közlekedésére figyelmeztető
tábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtáblán megjelölt távolságon belül – ha a közúti jelzésekből
más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
3. Az iskolabuszok és a gyermeket szállító autóbuszok a jövőben megállhatnak a menetrend szerinti járatok (autóbuszok, trolibuszok) számára
kijelölt autóbuszöblökben is. A megállóhelyről való

elindulásukat az autósoknak lassítással, szükség
esetén megállással kell segíteniük. Az iskolabuszok és gyermekeket szállító autóbuszok vezetői
ugyanakkor csak abban az esetben indulhatnak el
a járművel, ha meggyőződtek annak veszélytelenségéről.
4. Iskolabusszal csak abban az esetben lehet
részt venni a közúti forgalommal, ha a jármű a
További változásokat a www.police.hu weboldalon is megtekinthetik.
Érdemes komolyan venni a változásokat, mert
azok be nem tartása kiemelt szabálysértésnek minősül és 150 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható
akkor is, ha baleset nem következik be. Baleset
bekövetkezése esetén viszont annak súlyosságától függően szabálysértési, vagy büntető eljárás
is indulhat.
mellékelt „Gyermekszállítás” tábla mellett „Gyermekszállítás” felirattal is ellátták.
5. Az iskolabusz és a gyermekszállító busz
közötti különbség, hogy az iskolabusz az iskola
munkarendjéhez igazodva közlekedik, míg gyermekszállító busz minden olyan nem menetrend
szerint közlekedő jármű (tehát nem csak busz)
lehet, amelyen gyermekek és kísérőik utaznak, és
amelyet előírásszerű „Gyermekszállítás” tábla és
„Gyermekszállítás” felirat jelöl.

MEGNYÍLT!
FÉSZER-SZERELVÉNYBOLT
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelvények
kiskereskedése
• Fűtés-víz-gáz szerelvények • Golyóscsapok
• Ötrétegű csövek, idomaik, radiátorok
• Vegyestüzelésű/gázkazánok, bojlerek
• Réz szerelvények, PVC csövek, idomok
• Szobatermosztátok, csaptelepek és tartozékai
• Fürdőszoba felszerelések, vízszűrők, víztisztítók
• Porcelán mosdók, wc-k, tartályok, kádak
• Kéziszerszámok, fúrószárak, gyémántkorongok
• Minőségi kertészeti áruk (csatlakozók, összekötők)
Érdeklődjön termékeinkről, árainkról üzletünkben, polcon
nem található termékeket rövid határidővel beszerezzük.

Cím: Józsa, Sillye Gábor utca 66.
Telefon: (06-70) 367 2359
JÓZSA

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.

Dr. Bíró
Tamás
állatorvos
• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Fa nyílászárók:
Bejárati, beltéri ajtók,
$EODNRNpVUpWHJŤYHJH]pVVHO
Zsalugáterek, spaletták.
hYHJH]pV
Bemutatóterem: Deák Ferenc u. 68.
Tel: 20/520-2040
Web: www.jozsaasztalos.hu
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Hirdetés

Szoknyák, blúzok, farmerek, kosztümök
és alkalmi ruhák, amik megtekinthetők a
megújult weboldalamon.

www.evadivat.hu
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
(az Andrea virágüzlet épületében)

?

Konyhabútor
K
onyhabút
on
yhabútor
Szobabútorok,
)UGĘV]REDV]REDE~WRURN
3ROFUHQGV]HUHN
(J\pEE~WRURNNpV]tWpVH
verhetetlen áron.
,QJ\HQHViUDMiQODW
Bemutatóterem: Deák Ferenc u. 68.
Tel: 20/520-2040
:HEZZZMR]VDDV]WDORVKX

FÜZESI BABABIZOMÁNYI
Gyerekruhák, játékok már 50 Ft-tól,
bébihordozók már 1000 Ft-tól.

JÚNIUSI AKCIÓ:
bébihordozók, gyerekülések
20% kedvezménnyel,
nyári ruhák
10% kedvezménnyel kaphatók.
Ugrálóvár bérlése
előzetes foglalás alapján.
Nyári nyitva tartás: májustól szeptember 30-ig
h–p: 9–18-ig (ebédszünet: 12–12:40-ig), szo: 9–13-ig
Cím: Józsa, Bocskai utca 6. • Telefon: (06-20) 31 44 808

www.jozsaauto.hu

ENERGETIK A I
TA NÚSÍTVÁ NY
K ÉSZÍTÉSE

Gumiszerelés, centrírozás, tárolás.
Autógumik kedvezményes áron
kaphatók szervizünkben: www.jozsag umi.hu

lakóingatlanok eladásához,
pályázatokhoz.

• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés
• Gumiabroncs- és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

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

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

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.
Szerződéskötés,
kárügyintézés
Óvja otthonát, értékeit!
Kérje ingyenes
l akásbiztosítási tájékoztatónkat!

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

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

Simon Krisztina

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12
14

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.

JÓZSA

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

Sportosan elegáns
divatáru üzletünkbe
megérkeztek a nyári áruk!
Mérethatárok 36–60-ig.

Állati dolgok

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

Lassan közeledik a nyár (már mi is nagyon várjuk a napsütéses szép időt), amely számos
veszélyt is jelenthet kedvenceink egészségére.
Ezek közül hívja fel a figyelmet néhány jelentősebb veszélyre a Józsavet Kisállatorvosi
Rendelő.
A mostani esős időt követő felmelegedés során
a külső élősködők száma jelentősen megnő.
Érdemes ezért fokozottan védekeznünk a kullancsok, bolhák, tetvek ellen. Erre megfelelő csepegtető oldatokat, nyakörveket, fürösztő szereket
használhatunk kedvenceinken. Új veszélyt jelent –
egyre inkább terjedő formában Magyarországon –
a szúnyogok által terjesztett bőr- és szívférgesség,
amely jelentőségét felismerve szerencsére az
ÁNTSZ tiszti-főorvosa országosan összehangolt
szúnyogirtó permetezést rendelt el. Saját környezetünkben nagyon fontos a kertek, területek rendben tartása, a gyomnövények irtása, amely nagymértékben szűkíti az élősködők életterületét, ezáltal előfordulási gyakoriságukat.
A kertek rendben tartásával, rendszeres nyírással megelőzhető az allergiát okozó növények pollenjeinek terjedése, amely sok kedvencünknek
keseríti meg életét, allergiás bőrgyulladást, szőrhullást, viszketegséget okozva.
Sajnos a mai napig problémát jelentenek a
bőrbe, talppárnába, orrjáratba, külső hallójáratba,
kötőhártyába jutó toklászok. Ezek a kalászos

növények termései, főleg az egérárpáé, amely toklászok csúnya gyulladást okoznak. Ha kedvencünk egy gazos helyen történő játék vagy séta
után hirtelen nem használja valamelyik végtagját,
fülét, szemét dörzsöli, vagy sokat prüszköl érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni, mert a
gyors toklászeltávolítással a későbbi szövődmények elkerülhetőek. A kertek, területek rendben
tartásával ez a probléma is elkerülhető lenne.
A nyári nagy melegben érdemes kedvencünk
számára árnyékos, hűvös helyet biztosítani a pihenéshez, ennek hiányában nagyon könnyen kialakulhat napszúrás vagy akár hőguta is. Kedvenceink izzadni csak a talppárnákon és az orrtükrön
tudnak, egyébként lihegéssel szabadulnak meg a
felesleges hőmennyiségtől, amelyhez folyamatosan tiszta ivóvizet kell számukra biztosítani. Lehetőség szerint helyezzünk ki számukra fürdésre

alkalmas kádat, mert ha kutyánk (cicák kevésbé)
szeret fürdeni, játszani a vízben, ezzel a módszerrel könnyedén megoldható a felesleges hőtöbblet
leadása. Amennyiben nagy szőrű kutyusunk, cicusunk van, és nem ragaszkodunk a nagy szőrzethez, érdemes sportos, nyári frizurát nyíratni nekik,
elősegítve ezzel is a hőleadást. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni, hogy sose hagyjuk kedvencüket egyedül a napon álló gépkocsiban, mert pillanatok alatt nagyon felmelegszik a
jármű belső tere, amely végzetes hőgutát okozhat
kedvencünknek.
Remélem ezzel a pár gondolattal tudtunk
segíteni a felsorolt problémák elkerülésében, megelőzésében. További felvilágosítást rendelőnkben
kaphat.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés:

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

AKCIÓS
ajánlatunk:

ÚJ és HASZNÁLT
Minimum 10%-os akció új bútorainkból, például:
Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
Szafaris szivacsos franciaágy: 46 900 Ft-tól 3+2+1-es ülőgarnitúrák: 102 900 Ft-tól
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés

A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.
Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30. Telefon: (52) 387-903

B EL - ÉS K ÜLTÉRI FESTÉK
VA K OL AT
ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS

Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

A UTÓ ÉS IPA RI FESTÉK
SZÍNK EVERÉS, SPRAY TÖLTÉS

www.butor-debrecen.hu

ÚJ NYITVA TA RTÁ S
H–P 7 30 –16 00 • SZ. 7 30 –1 2 00

FRUIT MARKET AKCIÓ
Egres: 499 Ft/kg
Karalábé: 119 Ft/db
Új burgonya: 299 Ft/kg
Paradicsom: 399 Ft/kg
Új káposzta: 249 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén
JÓZSA

AKCIÓS SZELVÉNY

az akció érvényes
2013. JÚNIUS 30-ig

AZ AKCIÓS SZELVÉNY
FELMUTATÓJA 10–20%
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)
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Józsai benzinkút

Májusi nyertes
A józsai benzinkút
májusi nyertesét
egyik kedves törzs vásárlónk a Des perado együttes énekese Betti húzta ki.

A szerencsés nyertes
szelvény sorszáma
az 1183. Tulajdonosa
Gáspár József, Sillye Gábor utcai törzsvásárlónk,
aki 10 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb.

Beépített
szekrények

Bemutatóterem: Deák F.
F. u. 68.
Tel:
Tel: 20/520-2040
20/520-2040
W
eb: www.jozsaasztalos.hu
Web:

JÓZSA

a JÓZSAI benzinkutat!
Magyar termékek kiváló minőségben,
olcsó árakon 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 : Józs a, Vállalk ozói t elephely ek . Tel.: (52) 530-947

www.nikolettaviragkucko.hu
Csatlakozzon hozzánk a Facebook-on is!

Tolóajtós
T
olóajtós szekrények, előszobabútorok,
Gyerekszoba bútorok,
Egyéb bútorok készítése,
Fakivágás: 20
/517-0848
Fakivágás:
20/517-0848

A városrész információs és
közéleti havilapja

Júniusban is keresse

Ahol az ajándékozás kezdődik...
Gyönyörű virágcsokrok
Cserepes és vágott virágok
Apró, kedves ajándéktárgyak
Esküvői csokrok és díszek készítése
Finom borok, ízletes desszertek
SELYEMVIRÁGOK széles választéka
Koszorúk és sírcsokrok készítése

Szeretettel várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!

Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

A Magyar Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyesületének tagja

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4100 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70 85 300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2013. július 5. • Megjelenés: 2013. július 13–14..
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir d etés ekb en k özöl t a da to kér t, il lu sztr á ciók ér t fe lel ôssé get n em v á l la l un k !

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

