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24. Józsai Szüreti Nap
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Telepü lés fejlesztő Egyesület közös szervezésével szep tember 28-án, szombaton megrendezésre került a 24. Józsai Szüreti Nap.

II. Glant Csenge, Lorántffy Zsuzsanna. Ált. Iskola
III. Kiss Boglárka, Gönczy Pál Utcai Óvoda

Madárijesztő bábuk versenye
1. helyezett: 1-es számú báb. Készítette: Kis(s)
lányok
2. helyezett: 3-as számú báb. Készítette: Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola alsó tagozata
3. helyezett: 2-es számú báb: Készítette: Józsai
Népdalcsoport

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színvonalas és változatos programokkal várták az érdeklődőket. Az elmúlt napok borongós, felhős időjárása
ellenére gyönyörű napsütéses időre ébredhettünk.
Minden igazán kedvező volt arra, hogy egy remek
napot tölthessenek el a szüreti napra kilátogatók.
Balázs Ákos Józsa városrész képviselője és Juráskó
István a Józsai Településfejlesztő Egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt.

Szüreti felvonulás Alsó- és Felsőjózsán

A szüreti felvonulással a programok már délelőtt
elkezdődtek. A feldíszített szekereken gyerekek,
felnőttek és idősek egyaránt helyet kaptak. A jó
hangulatról az Ifjúsági Fúvós Zenekar gondoskodott, akik végig kísérték a menetet Alsó- és Felsőjózsán keresztül.
Eközben a Tócó pataknál a főzőversenyre készülődtek a lelkes csapatok. Voltak, akik zöldséges kertet varázsoltak a patak partjára, mások
szépen megterített szüreti hangulatot idéző asztalokkal színesítették a helyszínt. 22 csapat igyekezett a legjobb tudása szerint elkészíteni a legfinomabb nyúlpaprikást. A zsűri nem volt könnyű
helyzetben, de azért sikerült dönteniük. A pénteken megrendezett aszfaltrajzverseny és madárijesztő-verseny eredményeit is ekkor tudhattuk
meg.

A Józsai Kutya Akadémia bemutatóját is megtekinthették a Tócó-völgybe kilátogatók. Sokan nevezték be kutyájukat a szépségversenyre, ahol
megválasztották „2013 Józsa legszebb kutyáját”.
A főzőverseny után a figyelem a színpadi produkciókra irányult. A közönséget többek között
latin táncosok és óvodás csoportok szórakoztatták, de hallhattak még népzenei összeállítást, népdalfeldolgozásokat is. Egy fiatal pop-rock banda
az Amuesic is bemutatkozott. A nap végén a lelkes
közönséget táncba hívta Simonyi Ferenc és Pintér
Tímea, Szerelem sláger nyelven című produkciójával. A mozgásból a kicsik sem maradhattak ki a
Pergő Hagyományőrző Műhely invitálta őket egy
játékos, zenés táncra és a kreativitásuknak is teret
engedhettek a kézműves játszóházban. Készíthettek makramé-karkötőt, barátságkarkötőt, képet falevelekből, őszi papírdekorációt.

Szüreti nap a hatodik születésnapját ün neplõ könyvtárban
A kézműves foglalkozáson a könyvtár iskoláskorúvá válását ünnepelték, ez alkalomból könyvjelzőt
és órarendet készíthettek a gyerekek. Előkerült a
kedvenc társasjáték a "Dili spagetti is." A délután
folyamán került sor a "Hol terem a magyar vitéz?"
című rajzpályázat eredményhirdetésére. A gyerekek rajzaiból nyílt kiállítás megtekinthető a könyvtárban.

Aszfaltrajzverseny eredményei

A színpadon változatos programok váltották egymást.

Helyezettek (9–12 éves korcsoport)
I. Tóth Panna Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola
II. Tóth Nóra, Gönczy Pál Általános Iskola
III. Tóth Adrienn, Gönczy Pál Általános Iskola
Különdíj: Kiss Georgina Gönczy Pál Általános
Iskola
Helyezettek (4–8 éves korcsoport)
I. Kiss Dominika, Gönczy Pál Általános Iskola

A főzőversenyen az ízek mellett a tálalás is fontos szempont volt.

Nyúlpaprikás főzőverseny eredménye
I. Helyezett – Nyúl Vincze
II. Helyezett – Kertségi Polgárőrség Debrecen
III. Helyezett – Nyúlegyetem
Különdíj: Nyúl Vincze
Díjazottak: Kamilla Bt., Debreceni Öreg Rókák,
Tizenhat Nyúlfül, Rózsabimbó csapat, Zöldségeskert csapat, Eszem-iszom csapat

A 3. Józsai Kutya Szépségverseny ered ményei.
Kutya akadémia tanulói
I. Kelemen Zoltán, Lelly, Keverék
II. Döntetlen: Erdei Gabriella, Holly, Leopárd Dog
Csige Virág, Mazsola, Puli
Felnőtt ivartalanított kutyák:
I. Kalmár Viktória, Zoé, Magyar vizsla
II. Weszelinov Judit, Bella, keverék
Iskolázott ebek és családi kutyák osztálya:
I. Csikné Kocsis Márta, Dante, Németjuhász
II. Kurucsó József, Zeusz, Újfullandi
III. Kalmár Nikolett, Dió, Magyar vizsla
Kölyök és fiatal kutyák versenye 3–18 hónapos
korig:
I. Gáspár István, Molly, Bichon Bolognase
II. Takács Klaudia, Korinna, Cane Corso
III. Csikné Kocsis Márta, Abodza, Németjuhász.
Képek, videók a Szüreti Napról: www.jozsanet.hu

Helyi hírek

Prosztata rákszűrés

A Debreceni Rendőrkapitányság józsai körzeti
megbízottjai kéréssel fordulnak a lakosság
felé.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. október
11-én 14–17 óra között prosztata rák (PSA) szűrést végzünk.

Közeledik a
tél, megjelentek
településrészünkön az utcai faárusok. Számos
esetben történt
megkárosítás, hiszen nem ellenőrizhető sem az áru minősége, eredete, sem az árus nem érhető utol a „kiszállítás”
után. Arra kérik a lakosokat, csak megbízható
helyről vásároljanak, mint pl. tüzép, ne legyenek
hiszékenyek, ne bízzanak meg ismeretlenekben,

A vizsgálat ujjbegyből vett vérből történik. A
szűrővizsgálat díjmentes. Minden 50. életévét betöltött férfit várunk, akinek egy éven belül nem volt
ilyen vizsgálata. A PSA vizsgálatra előjegyzés
nem kell, az eredmény a helyszínen megvárható.
A szűrés helye: dr. Fördős Zsolt háziorvosi rendelője, Józsa Szentgyörgyfalvi utca 9.
Jó egészséget kívánva mindenkinek:
Dr. Fördős Zsolt
háziorvos

idegeneket soha semmilyen körülmények között
ne engedjenek be a házukba, ne vásároljanak
tőlük.
A józsai körzeti megbízottak (Varga Imre, Juhos
András, Nyulas Ferenc) szolgálati telefonszáma:
06 30/382-66-28 vagy baj esetén természetesen
hívható a 107-es és 112-es telefonszám is.

A 24. Józsai Szüreti Nap támogatói
Debrecen Város Önkormányzata, Debreceni Művelődési Központ, Józsai Településfejlesztő Egyesület, Józsai Segítő Szolgálat, Agrárius Kft., Bikers
Cafe és Pizzéria, Bodogán Pékség, Bon-Bon
Cukrászda, Boros István, Chio-Wolf Magyarország Élelmiszeripari és kereskedelmi Kft., dm Kft.,
Dobi Ferencné, Erdős Antalné, Fény Világ Natúrbolt, Győrffy Imre, HEBU medical Instrument Kft.,
Józsai Patika Bt., Józsa Market Kft., Juhászné
Nagy Judit, Juráskó Kft., Létai-Huszti Kft., Loós
Csomagolástechnikai Kft., Sodó Cukrászda, Sütő
Imre, TENNO Fotó Kft., Trimed ’96 Bt, Tüzépker
Kft., Vanília Cafe Cukrászda.
A rendezvény sikeres megvalósításában segítők:
Józsai Településfejlesztő Egyesület, Debreceni
Polgárőr Egyesület Civis Városért, Debrecen Városi Rendőrkapitányság, Józsai Körzeti megbízottai, Debreceni Művelődési Központ, Józsai Segítő
Szolgálat, Barabás Zoltán, Barna Beatrix, Barta
Nóra, Boros Istvánné, Buglyóné Király Eleonóra,
Cseke István, Eszenyi Sándorné, dr. Fekete Gézáné, Gáll Gyuláné, Gárdonyi Sándor, Gém Ilona,

Horváth Lajos, Hunyáné Mráz Erzsébet, Józsai
Kertbarát Kör, Józsai Népdalcsoport, Józsapark
Üzemeltetetési Iroda munkatársai, Kerékgyártó
Lászlóné, Kolozsi Jánosné, Markocsány Zoltánné,
Móczó Ibolya, Oláh Miklósné, Pénzes Petra,
Pötördi Bianka, Szűcs Sándorné, Tóth Sándorné,
dr. Tóthné Stokker Erzsébet, Szabó József.
Kézműves-játszóházban tevékenykedők:
Gárdonyi Sándor-László Noémi – arcfestés, zsugorka
Bíró Ágnes – scrapbook klub, szélforgós képeslap
Buglyóné Király Eleonóra – őszi levelekből kép,
termésbáb
Szigeti Ibolya – makramé-karkötő
DMK kollégák:
Nagy Mária – zsinórsodrás, csutkababa
Burai Luca – könyvjelző, ügyességi halacska
Acsádiné Somogyi Marianna – őszi papírdíszek
Juhász Józsefné – baglyos ajtókép
Kunkli Gabriella – bőr kulcstartó, csuhé.

Rajzpályázat
A „ Hol terem a magyar vitéz?” - című rajzpályázat díjazottjai a Józsai Szüreti Napon vehették át az el is meréseket.
A pályázó gyerekek a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Bolyai János Általános Iskola és a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola tanulói, Tóth Kende
Boldizsár pedig az alsójózsai Kerekerdő Óvoda
nebulója.

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja
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I. korcsoport: óvódások
1. helyezett: Tóth Kende Boldizsár
II. korcsoport: 1–2. osztály
1. helyezett: Molnár Dávid és Nagy Dávid
2. helyezett: Páll Patrícia és Glant Csenge
3. helyezett: Fehér Zsuzsanna
III. korcsoport: 3–4. osztály
1. helyezett: Tóth Panna Kamilla és Krisztán Dóra
2. helyezett: Nyergesy Eszter
3. helyezett: Koponyás Martina

Konfirmációs
lehetőség
A Debrecen-Józsai Református Egyházközség
várja szeretettel a 7–8. osztályos megkeresztelt vagy keresztségben nem részesült, de ér deklődő gyermekeket konfirmációs felkészítő
alkalmaira. A foglalkozások heti egy alkalommal lesznek, és november hónap elejétől májusig tartanak.
A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek, fiatalok életkori sajátosságaiknak megfelelően:
• megismerkedhessenek a keresztyénség lényegével Istennel, a Biblia világával, a református
egyház életével, hitvallásaival, énekeivel,
• beszélgessenek az élet fontos, őket is érintő és
érdeklő kérdéseiről,
• bekapcsolódjanak egy már működő, barátságos
és befogadó közösségbe is, mely előző években
konfirmált fiatalokból áll, ahol heti rendszerességgel tartanak ifjúsági órákat, sokat kirándulnak, táboroznak.
Szeretettel várjuk önöket gyermekeikkel együtt
október 13-án, vasárnap délelőtt a 11 órakor
kezdődő istentiszteletünkre a felsőjózsai református templomban (Deák F. utca 67.), melynek
végén megbeszélést és tájékoztatót tartunk.
Érdeklődni Gacsályi Zsolt lelkipásztornál lehet:
Telefon: (06-30) 910-21-58
E-mail: reformatusjozsa@gmail.com

Józsa Fejlődéséért 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. november 1. • Megjelenés: 2013. november 9–10.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir d eté sek ben közö lt a da tokér t, i ll usztr á ció kér t felel ôss éget n em vá l la lu n k !

Lapunk 2013-ban
a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával
jelenik meg.
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.
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Rendőrségi felhívás

Helyi hírek

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

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda szeptember
14-én Budapesten a Millenárison vette át a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akk redi tált Kiváló Tehetségpont minősítést, amellyel
az óvodában évek óta tartó tehetséggondozó
munkát ismerték el.
Áprilisban neves szakemberek (dr. Kormos
Dénes és dr. Mező Ferenc) vizsgálták az óvoda tehetségsegítő programját, amit érdemesnek tartottak arra, hogy országos szinten is megosszanak,
a Tálentum című újságban.
Az óvoda 2010-től regisztrált Tehetségpontként
működik. A pedagógusok kihasználták a Géniusz
Program képzéseit, részt vettek konferenciákon,
szimpóziumokon, tehetségsegítő szakemberekkel
vették fel a kapcsolatot.
Az intézmény 2011-ben 12 óvoda részvételével
megalakította a „Magvacska” térségi Tehetségsegítő Munkaközösséget. Működését pályázati forrásból finanszírozták, évente tehetségnapokat tartanak. Az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsának alapító tagjai közé Nagy
Jenőné főiskolai adjunktus asszony invitálására
került az óvoda vezetője Simon Imréné, ahol elnökségi taggá választották. A nevelőtestület is
részt vesz az OOTT munkájában, tehetséggondo-

zó tevékenységükkel is együttműködik velük, országos szintű szakmai rendezvényeken is részt
vesznek, szerepelnek. Az óvodavezető kidolgozta
az intézmény Tehetségfejlesztő programját, aminek iránymutatása alapján az óvodapedagógusok
tehetséggondozó éves tervet dolgoznak ki a nagycsoportos korú gyermekek számára. Ezek a programok a helyi adottságokra épülnek. A műhelyvezetők egyéni fejlesztőtervekkel dolgoznak, figyelembe véve a műhelyben résztvevő gyermekek
adottságait, képességeit, érdeklődését. Az óvodában ebben a tanévben négy műhelyben folyik
komplex személyiségfejlesztés. A szülők szemléletformálása folyamatosan történik: koncepciójuk
bemutatása, betekintés a műhelyek munkájába,
közös fórumok és programok szervezése által. Az

óvoda vezetése, pedagógusai elkötelezettek a
tehetséggondozás iránt, céljuk, hogy szakmailag
minél képzettebbek legyenek, hozzájáruljanak
munkájukkal a tehetségbarát társadalom alakulásához és megtalálják a rejtőzködő tehetségeket is.
Szeretnék elérni, ha az óvoda-iskola átment ezen
a téren is sikeres lenne, bevezetnék a „Tehetség
útlevelet”.
Alapelvük: Minden gyermek tehetséges lehet
valamiben!

Elismerés a tehetséggondozás terén
A Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2013.
évi Pécsi közgyűlésével egybekötött éves
szak mai konferenciáján szeptember 20-án a
„ Tehetségekért arany kitűzőt és emléklapot"
adományozta Agárdiné Burger Angéla aszszony nak, a Debreceni Gönczy Pál Általános
Iskola igazgatójának.
Az elismerés átadásakor dr. Balogh László professzor a társaság elnöke részéről elhangzott,
hogy a cím odaítélésekor a társaság választmánya nagyra értékelte azt a több éves tehetséggondozói munkát és annak szervezését és irányítását,
amelyet igazgató asszony a Gönczy iskola nevelő
és oktató munkájának megszervezése és megvalósítása során végzett. Kiemelte az iskola példaértékű tehetséggondozói munkáját, az „Örökös
ökoiskola” cím elnyerését, az akkreditált kiváló

hazai, és nemzetközi szintjein is elismert tevékenységét, igazgató asszonynak az ebben a
munkában betöltött szerepét emelte ki.

A képen balról dr. Balogh László professzor, a Magyar
Tehetséggondozó Társaság elnöke, a Tehetséghidak
Program szakmai vezetője, középen: Agárdiné Burger
Angéla igazgató, jobbról: Franz Josef Mönks professzor,
az Európai Tehetségtanács örökös elnöke.

tehetségpont minősítést és a Debreceni Kincseink
programban kifejtett tevékenységét. Az itt végzett
tehetséggondozó munkát és a tehetséggondozás

Tisztelt Kollégáim, Együttműködő Partnereink!
Iskolánk fenntartója és működtetője!
Köszönetemet szeretném kifejezni az engem
ért elismerés kapcsán mindazoknak, akikkel közös
munkánk vezetett oda, hogy a Debreceni Gönczy
Pál Általános Iskola tehetséggondozó rendszere
hazai és nemzetközi mérce szerint is elismerésre
méltó módon kiépülhetett. Kollegáim, feletteseim
és fenntartónk mellett köszönöm a Debreceni és
Miskolci Egyetemek, az MTT munkatársai pedagógiai, pszichológiai területeken történő önzetlen segítségnyújtását és legfőképpen tantestületünk tagjainak áldozatos tevékenységét.
Agárdiné Burger Angéla

Elsősavató a Lorántffyban
Szeptember utolsó péntekén tartotta a Lo ránt ffy Zsuzsanna Általános Iskola a hagyo mányos
elsősavató ünnepségét.
A tanulmányait most kezdő huszonkilenc kisdiák,
a játékos hétpróba után fogadalmat tett, hogy az
előttük álló nyolc év során megőrzik és gyarapítják
az intézmény városszerte jó hírnevét. Az ünnepségen Danku Attila igazgató úr minden kis elsősnek
feltűzte az összetartozást jelképező Lorántffy jelvényt. Az iskola tanulóinak a 2013–2014-es tanévben nem csak tanulás jut osztályrészül, hanem

JÓZSA

a délutánok során az alábbi foglalkozásokon is
részt vehetnek: foci (Bozsik program), tömegsport,
rajz szakkör, okos klub, informatika szakkör, kareoke
kör, népdalkör, angol-, német szakkör, differenciált
képességfejlesztés, önismereti szakkör, tartásjavító gerinctorna, bábszakkör, fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, pályaválasztásra, valamint felvételire felkészítő foglalkozások.
A rendezvényt – a fiatalok legnagyobb örömére – a másodikosok által szervezett „batyus” vendéglátás zárta. További képek a www.jozsent.hu
weboldal Galéria menüpontjában.
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Egyházi napok

három történelmi egyház összefogásával

4

JÓZSA

Programajánló

Októberi programajánló
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IV. Józsai Egészségnap

Szeptember 17–október 31-ig
„ Újra megteremtett kapcsolat” – Cs. Horváth Judit festőművész kiállítása.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere. (lásd cikkünket alul)
Október 8-án 16 órától
„ Derült szívvel megöregedni” – idősek köszöntése.
Résztvevők: közösségeink tagjai, időskorú józsai érdeklődők. Közreműködnek: dr. Kovács Lajos és barátai.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme.
Október 24-én 15 órától
A halottak tisztelete.
Előadó: Molnár V. József néplélek-kutató. Szervezők: A DMK Józsai Közösségi Ház és a Józsai Hagyományápoló Csoport.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előadóterme.
Október 28–november 15-ig
„ Ha a világ rigó lenne” – óvodásoknak és alsó tagozatosoknak hirdetett
rajzpályázat műveinek a kiállítása (Weörös Sándor versillusztrációi).
Október 26-án 10 órától
Őszi kézműves játszóház óvodásoknak és általános iskolás gyerekek nek.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

Józsai Közösségi Ház
4225 De b r ec en -J ó zs a Szen t g y ö r g y f a l v i ú t 9.
Te l e f o n : ( 5 2 ) 3 8 6 - 1 3 7
E - m a i l : j o z s a i k h @d e b r e c e n i m u v k o z p o n t . h u

Körök, klubok, művészeti csoportok
A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN működő csoportok foglalkozásai nak időpontjai:
Alsójózsai Nyugdíjas Klub: szerdán 16.00–18.00 óráig
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: kedden 15.00–17.00 óráig
Józsai Díszítőművészeti Szakkör: hétfőn: 14.00–16.00 óráig
Józsai Népdalkör: csütörtökön 16.00–18.00 óráig
Józsai Kertbarát Kör: minden hónap első keddjén 17.00–19.00 óráig
Mazsorett csoport: hétfőn 16.30–18.30 óráig
Akrobatikus rock and roll csoport: péntek 16:15–18.00 óráig
„Varázskéz” Rajz Szakkör: kedden 16.30–17.30 óráig
Sakk klub: kedden 14.00–19.00 óráig
Józsai hagyományőrző csoport: minden hónap utolsó hétfőjén 17–19 óráig
Scrapbook klub: minden hónap második szombatja 9.00–13.00 óráig
Hangszeres zeneoktatás általános iskolás gyerekeknek. Választható hangszerek: citera, furulya, népi
ének. Időpont: péntek 13.00–18.00 óráig.
Felnőtt néptánc oktatás: szerdán 17.00–18.30 óráig.
Október 14-én 10 órától Baba-mama Klub indul két heti rendszerességgel a Józsai Közösségi Házban.

Újra megteremtett kapcsolat...
Ez a címe Cs. Horváth Judit ki állításának, amely szeptember
17-től ok tóber 31-ig látható a
Kö zösségi Házban.
Képek a megnyitóról és az
alkotásokról megtekinthetők a
www.jozsanet.hu weboldal „Galéria” menüpontjában.

JÓZSA
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Hírek

Mentor Tehetségsegítő Tanácsi címet nyert a
Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa.
2011 májusában az elsők között alakított Tehetségsegítő Tanácsot a kiváló minősítéssel akkreditált Gönczy Tehetségpont, hogy minél sokoldalúbb
támogatást tudjon biztosítani az iskolában folyó
komplex tehetséggondozó munkához. A grémiumban társadalmi, gazdasági, szakmai partnerek működnek együtt a tehetségbarát társadalom alakításában. A Balázs Ákos elnök által vezetett Tehetségsegítő Tanács a helyi, és országos hálózatban
folyamatosan keresi a lehetőséget a Gönczy Tehetségpont fejlesztésére, a településrész, és vele

az itteni diákok versenyképességének növelésére.
A Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiuma
2013 szeptemberében felhívással fordult az országban működő Tehetségsegítő Tanácsok felé,
hogy pályázzanak mentor tehetségsegítő tanácsi
cím elnyerésére.
Az eddigi magas színvonalú munkájuk elismeréseként, saját jó gyakorlataik felhasználásával
segítsék azon térségek tehetségsegítő hálózatának kiépítését, ahol a tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés elmarad az országos átlagtól.
A pályázattal az országban összesen öt Tehetségsegítő Tanács kaphat ilyen mentori címet, és hozzá szakmai és pénzügyi támogatást. Nagy örö-

münkre szolgál, hogy az öt tanács egyike a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa. A
Gönczy Pál Általános Iskola a hálózati együttműködések keretében eddig is sok iskolát fogadott, hogy megossza elért szakmai eredményeit. Ennek a pályázatnak a keretében a saját
munkája mellett egy másik megyei Tankerület
iskoláinak nyújt majd segítséget. A pályázati támogatás egy olyan tehetségalap létrehozását is segíti, amelyet az idén júniusban kezdeményezett a
józsai vállalkozók és magánszemélyek között a
Tehetségsegítő Tanács.

Karate sikerek Nagykállóban
Szeptember 21-én Nagykállóban, Regionális Shotokan Karate Verseny
került megrendezésre, ahonnan kiváló eredményekkel tértek haza a jó zsaiak. A Városi Sportcsarnokban 200 fiatal harcművész mérte össze
karate tudását. Az alsójózsai Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában
már 1989 óta működő Bushido Karate Sportegyesület most sem hozott
szégyen a hajdúságiakra, és szép számmal hozott el helyezéseket. A
csapatot Őri Krisztián 3. Dan edző készítette fel a megmérettetésre.
Egyéni versenyszámok eredményei:
id. Jámbor István Kumite 1., Jámborné Molnár Éva Kata 4., Jámbor Zsófia
Kumite 5., Szabó Ádám Kumite 5., Őri József Béla Kata 5., Őri József Béla
Kumite 6., Dobó Zoltán Kata 6., ifj. Jámbor István Kumite 7., Halász István
Kumite 8.
Csapat versenyszámok eredményei:
Vígh Károly, Kuki Ákos, Kaselyák Győző felnőtt kezdő Kata 2., Dobó Zoltán,
Jámborné Molnár Éva, id. Jámbor István felnőtt haladó Kata 3., Kaselyák
Győző, Molnár Viktória Rebeka, Nagy Balázs ifi kezdő Kata 4., Halász István,
Szabó Simon, ifj. Jámbor István, Molnár Szabina ifi középhaladó Kata 4.,
Oláh Vivien, Dobó Zoltán, Jámborné Molnár Éva felnőtt haladó Kata 4.
Utánpótlásban:
Őri Panna Krisztina, Szabó Ábel.
Aki kedvet érez a Shotokanhoz, azokat várják szeretettel az alsójózsai Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola napközijében kedden és csütörtök 18 órától a karate edzésekre. Cím: Alsójózsa, Alsójózsai utca 8.

„Ha a világ rigó lenne”

LOKI focisulival együtt
A Józsa SE gyermek labdarúgóinak az edzései a LOKI focisuli szakmai
támogatásával valósul meg.
Szeptember 10-én Józsán járt a LOKI focisuli szakmai igazgatója, Lente
Lajos, aki megtekintette a fiatalok edzését. Szabó László, a JÓZSA SE elnöke
érdeklődésünkre elmondta, hogy folyamatos szakmai együttműködés mentén
valósítják meg az edzéseket. A cél az, hogy az edzésmunka a legmagasabb
szinten, a LOKI focisuli által is preferált módon történjen.
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JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Mentor Tehetségsegítő Tanácsi címet nyert

Információk

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

Miért válasszuk a brikettet?

Kriszdesign - Honlapkészítés

A brikett felhasználható háztartási vagy ipari fűtőanyagként szén vagy
tűzifa helyett.

A Józsán élő Tripó Krisztina, számítógépes grafikus, webdesigner, akivel
arról beszélgettünk, kiknek és milyen weblapokat készít.

Nemcsak hagyományos tüzelőberendezésekben, de kerti és grillsütőkben
is kiválóan használható. A FABRIKETT környezetbarát, 100%-ban természetes alapanyagból (gyaluforgács, keményfa fűrészpor, darált fa) készül, ragasztóanyagot nem tartalmaz. A brikett fűtőértéke megegyezik a barnaszénével, jóval magasabb a tűzifáénál, vagyis ugyanolyan fűtőhatás eléréséhez
kisebb mennyiséget
kell elégetni. Azonos
mennyiségű bio fabrikett lényegesen hoszszabb ideig, nagyobb
hatékonysággal ég és
izzik, mint a tűzifa. Kazánbarát, nem kormol,
így családi házak kandallójában is használható. A brikett egységes formájának köszönhetően jól
raktározható, könnyen szállítható, kényelmesebb felhasználást tesz lehetővé.
Szállítás után nincs szükség feldolgozásra, aprításra, szárításra, közvetlenül
felhasználható. A brikett alkalmazásával folyamatosan állandó minőségű
tüzelőanyag áll rendelkezésünkre. A brikett egységcsomagolásban kapható,
így a kiszállított mennyiség könnyen ellenőrizhető, szemben a hagyományos
tűzifával, ahol sok esetben még a szakemberek is nehezen tudják a pontos
mennyiséget felbecsülni.

Tripó Krisztina: Elsősorban most induló cégek munkáját segítem, egy egyszerű, könnyen kezelhető és felhasználóbarát bemutatkozó honlappal. Napjainkban méltán népszerű WordPress alapra készítem egyedi stílusú honlapját,
amely nemcsak keresőbarát, hanem önnek könnyen kezelhető admin felületet is biztosít.
Józsa: Mit jelent az admin felület?
Tripó Krisztina: Ez a ma már elvárt, otthon, saját magunk által tölthető, szerkeszthető felület neve. Így bármikor bárki
szabadon módosíthatja weblapját, akciót,
információt tehet ki rá.
Józsa: Kisebb, egyszemélyes vállalkozásoknak is tud segíteni?
Tripó Krisztina: Igen, minden cégnek lehet
saját honlapja, és ezt ajándék áraimmal
garantálom is! Egyedi igények szerint tervezem meg az ön cégének a teljes arculatát: weboldalát, logóját, szórólapját, névjegyét és céges papírjait, hirdetését,
termékcímkéjét, csomagolását és molinóját.
Ha kíváncsi referenciáimra, tekintse meg weboldalamat, és keressen fel elérhetőségeim egyikén, hogy még ma megkezdhessük a közös munkát!

Debrecenben és Józsán INGYEN kiszállítva!
Van kérdése? Kérdezzen, segítünk!
Most hívjon! (06-70) 9-777-818

Debrecen-Józsa, Deák Ferenc utca 68. • Telefon: (06-30) 384-6504
E-mail: tripokrisztina@gmail.com
Referenciáim: kriszdesign.hu
Facebook: www.facebook.com/kriszdesign

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

Szerződéskötés, kárügyintézés

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingyenes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

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

Mindig TV: minőség havidíj nélkül.

A MinDig TV-vel 7
csatornát ingyen foghat.
Cool-Sat Electronic Bt.
Hivatalos MinDig TV
üzlet és szerviz
Debrecen, Kossuth utca 49.

52/954-831
0620/42-11-343
E-mail: info@cool-sat.hu

JÓZSA

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o zas .h u
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Digitális átállás

Debrecen, Bethlen utcai 1+2 fél szobás tégla
építésű, konyha-étkezős lakásomat Józsai házra
cserélném. Tel.: 0630/248-5974, 063070/323-2281
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Józsa, Bocskai utca 53. szám alatt családi okok
miatt 2 db üzlethelyiség kiadó. Ár: 30 000 Ft/hó +
rezsi. Érdeklődni: 06 20 319 5041
Gépkocsi tárolására alkalmas helyiséget bérelnék Józsán. Tel: 30/9636342
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók. Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói Telephelyek. Telefon: (30) 9-537-153, (52)
535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650
Debrecen belvárosában 143 m 2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított
(burkolva, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók, féláron eladó. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig
beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Matematika korrepetálás, középiskolai felvételire felkészítés (4–6.-os), általános iskolások részére. Tel.: 0670/388 3343
Autóba mélynyomó, erősítő, kondenzátor
eladó 160 000 Ft akciós áron. Tel.: 0620/446 6920

„Józsa apró”

November 1-jétől csak digitálisan
A teljes digitális átállás már csak napok kér dése, közelít a végső határidő. Október 31-én
lekapcsolják az analóg TV sugárzást. Kovács
Imre antennaszerelő beszámolt eddigi tapasztalatairól.
Még mindig vannak olyanok, akik régi típusú
analóg vevőegységgel ellátott tv-t használnak, és
az utolsó napokra halasztják a döntést. Most már
muszáj lépni, és az alábbi három lehetőség közül
lehet választani:
1. Kábelszolgáltatónál megrendelni a kábel előfizetést, vagy a műholdas, parabolaantennás előfizetést, melyek havidíjas szolgáltatások.
2. Új TV vásárlása, mely rendelkezik DVB-T tunerrel, így alkalmas digitális jelek vételére, és fogható vele a 7 ingyenes digitális csatorna.
3. A meglévő analóg tévénkhez egy úgynevezett SET TOP BOX-ot vásárolunk, azaz egy digitális tunerrel ellátott segédberendezést. Ebből 2
fajta létezik: egy olcsóbb verzió, mellyel csak a
szabadon/ingyenesen fogható 7 csatornát lehet
venni. Ez nem bővíthető a kódolt (fizetős) műsorokkal. A drágább/bővíthető készülék viszont alkalmas az előfizetéses Mindig TV Extra vételére is,
amit akár később is megrendelhetünk hozzá.
Mind a 2., mind a 3. lehetőség esetén előfordulhat, – mely esetenként változó –, hogy a meglévő
antennánk alkalmas lehet a digitális vételre, de az
is gyakori eset, hogy antennát is cserélni kell a

FÜZESI BABABIZOMÁNYI

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI Bt.

Megérkeztek az őszi áruk.
Gyerekruhák,
játékok már 50 Ft-tól,
A PONTGYűJTŐ AKCIÓ
FOLYTATÓDIK OKTÓBERBEN IS.
Az 10 000 Ft felett vásárlók
2 órát eltölthetnek a
Zsebibaba játszóházban.

Nem igazodik el a mindennapi pénzügyekben?
Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő? Nincs megelégedve a könyvelőjével és
újat keres?
Mi SEGÍTÜNK! Vállaljuk:
– Egyéni, társas és mezőgazdasági vállalkozások
– Egyesületek, alapítványok könyvelését
– Bérszámfejtését
– Adóbevallások készítését
– Adótanácsadást
Elérhetőség: Józsa, Telek utca 5.
segtitunkeligazodni@gmail.com

Nyitva tartás: h–p: 10–17-ig • szo: 9–13-ig
Cím: Józsa, Bocskai utca 6.
Telefon: (06-20) 31 44 808

+36 30 8572 811 +36 30 6591 951

megfelelő digitális vételhez. Ez
további költséget róhat a fenti
be ruházásokon
felül. Időközben
rengeteg silány
minőségű SET
TOP BOX is
megjelent, nem
mindegy tehát,
milyen készüléket vásárolunk. A jelenlegi antenna
állapotát is csak szakember tudja bevizsgálni,
ezért mindenképpen érdemes a vásárlás előtt a
véleményét kikérni.
Kovács Imre szívesen ad tanácsot, felméri az
ön igényeit, meglévő vételi rendszerét. Segít a beszerzésben, a beüzemelésben valamint antenna
technikai, kábeltelevíziós- és műholdas szolgáltatásokkal kapcsolatos belső hálózatok javítását is
vállalja.

Kovács Imre antennaszerelő
Telefon: (06-20) 512 0836
(06-52) 387 691
Cím: Józsa, Tócós utca 35.

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

Zsebibaba Játszóház
Indul a Zsebi Angol

Születésnapok, névnapok a Zsebiben!

Őszi-téli nyitva tartás

Jó hírrel szolgálunk az angol nyelvet elsajátítani
kívánó lurkóknak. Szeptembertől minden csütörtökön angol órákat tartunk.
Két csoportot indítunk maximum 8 fővel. 1 óra
1500 Ft/fő. Az 1. óra 16:30-tól, a 2. óra 17:30-tól
kezdődik. Várjuk jelentkezéseteket!
Tanuljunk együtt angolul!

Még mindig tart akciónk, miszerint ha nálunk ünnepled szülinapod, névnapod vagy bármilyen alkalmat, akkor mi megajándékozunk 2 óra ingyen
játszóház használattal.
5–15 fő esetén 1900 Ft/fő/2 óra.
16 fő felett
1500 Ft/fő/2 óra.
A dekorációt és a terítéket mi biztosítjuk. Lehetőség van zártkörű születésnapokra is játszóházunkban.

A nyár végével nyitva tartásunk változik. Hétfőtől
szombatig10.00–19:30-ig, vasárnap 10:00–18:00-ig
vagyunk nyitva.
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Elérhetőségek:
Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040
JÓZSA

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

„Józsa apró”

Az ügyvéd válaszol

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

Sorozatunkban ezúttal egy közlekedési témában kapunk választ Lukácsné dr. Patakvölgyi
Pi roska ügyvédnőtől.

Olvasó: Rendszeresen segédmotor kerékpárral
közlekedem a Debrecen és Józsa közötti kerékpárúton, miközben a kerékpárosok, futók folyamatosan megjegyzéseket tesznek rám. Szeretném
tudni, hogy milyen feltételekkel vehetem igénybe a
kerékpárutat.
Ügyvéd: A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(KRESZ) szabályai szerint a kerékpárút a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez.
A segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros
kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat
igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos. A kerékpárúton a maximális sebességhatár 30 km/h,
ha a kerékpárút egyben gyalogút is, akkor 20
km/h. Természetesen kötelezőek a KRESZ
alapszabályai, miszerint a jármű sebességét úgy
kell megválasztani, hogy a vezető járművét meg
tudja állítani az általa belátott távolságon belül és
minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell. Nem szabad a
járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy
az a forgalmat akadályozza. Tilos főútvonalon 12.
életévét be nem töltött személynek kerékpározni;

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

elengedett kormánnyal
kerékpározni; kerékpárt
más járművel, illetőleg
állattal vontatni; kerékpáron oldalra kinyúló,
előre vagy hátra egy
méternél hosszabban
kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani; kerékpárral állatot vezetni, továbbá tilos
lakott területen belül a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, közúton, kerékpárúton kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast
szállítani, segédmotoros kerékpárhoz utánfutót
kapcsolni nem szabad.
A három- vagy négykerekű segédmotoros
kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a
jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.
Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.
Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

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

Redőnykészítés
Szilágyi K ároly

FAKIVÁGÁS!

Simon Antal Futafuga Kft.

Veszélyes helyen lévő fák kivágását vállalom – akár anyagáért is – alpintechnikával
vagy emelőkosárral,
továbbá bérfűrészelést vállalok.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),
parafázás.
Józsa, Monostorerdő utca 27.
telefon: (06-30) 2-647-384

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

Fakivágást, fagallyazást, kuglizást
vállalok. Tüzifa, gallyfa kapható házhozszállítva – igény szerint.
Telefon: (30) 244 8737

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

Festés, mázolás, tapétázás,
gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

Vállalom:

JÓZSA

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

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

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

kályhás

Cím: J ózsa, Ró zsav ölg y utc a 133/A
Telefon : (06-30) 742-5685
E-mai l: si mon kri szt007@freemai l.hu

Cím: Józsa, Elek utca 2.

Bejelentkezés: (06-30) 249-4916

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

Simon Krisztián

• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, -telepítését.

Női, férfi fodrászatban várom
régi és új vendégeimet.
Csepreginé Irénke, fodrász

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
gyorsan - tisztán - garanciával
30/401-2644
Tel.:
30/401-2644
70/226-0888
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Hirdetés

Dr. Bíró
Tamás

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Felsőjózsán, a Gönczy Pál utca 44.
szám alatt (volt baromfibolt)

A házias ízek kedvelőinek ajánljuk:
kézzel készített péksütemények,
sósak és édesek, melyek mindig
frissek, melegek és adalékmentesek.

De azért rendezvényekre is készülünk:
születésnap, névnap, évfordulók, zsúrok, stb.
valamint előrendelést is felveszünk.
Kóstolja meg, és jöjjön mindig érte!

E-mail: hazipekkft@gmail.com • Telefon: + 36 70 9423-524

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 • Smink tanácsadás
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Szempilla lifting • 3D szempilla

Kozmetikai kezelésekből 10% kedvezmény

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

Októberi „AKCIÓ”

Májas, véres hurka
Sötőkolbász
Malachús
Növendék marhacomb
Sertés köröm
Bőrös tepertő

899
1199
990
2199
399
890

799 Ft/kg
949 Ft/kg
890 Ft/kg
1799 Ft/kg
299 Ft/kg
690 Ft/kg

Erzsébet utalványt elfogadunk.
Az akciós áraink október 7–14-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
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• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

M
és ég p
ny ár
itu na
nk p
!

állatorvos

Volt már önnek
saját házi pékje?

(
Biztosítás

Józsa: Egy egyedülálló lehetőséget említettél
az előző cikk végén, miről is van szó pontosan?
Burai Tamás: Az előző cikkben bemutattam,
hogy vannak megtakarításos és a kockázati
életbiztosítások. Az első esetben, ha a szerződés
ideje alatt, nem történik meg a tragédia, akkor a
befizetett díjból képződő megtakarítást megkapja
az ügyfél, amikor lejár a szerződés. A másik esetben nem kap vissza semmit, de sokkal nagyobb a
védelme, és ha baj van, akkor pedig a család egy
komoly segítségre számíthat a biztosítás miatt.
A munkatársaim felismerték azt, hogy érdemes
lenne a két megoldást ötvözni, azaz egy nagyon
komoly védelmet biztosítani annak, aki a szerződést köti és persze a hozzátartozóinak, mindezt
úgy, hogy ha nem történik semmi probléma, akkor
a szerződés lejáratakor visszaadjuk az összes
pénzt, ami befizetésre került. Azaz, ha minden jól
alakul, akkor 15–20 éven keresztül ingyenesen
lehet valakinek egy nagyon komoly védelme. Ha
pedig baj van, akkor kifizetésre kerül az az összeg,
amiről a szerződés szól, ami akár több tíz millió
forint is lehet. Még egy dolgot fontosnak tartok
megemlíteni semmilyen portfólióba és befektetési

alapba nem kerül
be az a pénz, amit
díjként befizet valaki. A legjobb alapoknak is van némi
kockázata, ezt ebben az esetben teljesen ki lehet zárni.
Viszont garanciát
vállalunk a teljes alapbiztosítási díjak visszafizetésére sőt, akár nagyobb összeg is kifizetésre
kerülhet, ha az ügyfél hozzájárul a díjemeléshez,
amit a biztosító felajánl. Ez esetben az utolsó évben fizetett díj szerint kapja vissza a befizetett díjakat, mintha minden évben annyit fizetett volna
be. Egész nyugodtan ki merem jelenteni, hogy ez
a legjobb életbiztosítási termék, sőt a garancia
miatt ennél sokkal több is.
Józsa: Kinek ajánlod ezt a megoldást?
Burai Tamás: Nagyon röviden azt tudom válaszolni, hogy mindenkinek. Alapvetően ezt komolyan is gondolom, nagyon egyszerűen ki lehet számolni, hogy milyen jól tud működni ez a termék,
főleg a jelenlegi banki lehetőségeket is figyelembe
véve. Teljesen egyértelmű, hogy jobb helyen van
nálunk a pénz, mint egy bankban. Már csak azért
is, hisz mi van, ha valaki egyik hónapban már nem
tud félretenni, mert egyik nap csak nem megy haza, egy banki termék se tud erre megoldást kínálni csak és kizárólag egy biztosítás.

Egy érdekes játékra hívom a kedves
olvasókat, mindenki,
aki olvassa ezt a cikket, tegye meg azt,
hogy csak 15 évre
számolja ki mekkora
az a pénzösszeg,
amit ő a családi kaszszába tesz. Havi nettó bér, szorozva a 12
hónappal, majd ez
felszorozva 15 évvel.
Ha ez megvan, akkor már tisztábban láthatja mindenki, hogy milyen hiány léphet fel egy-egy tragédia esetén, akár a saját családja esetében is. Kockázat, veszély pedig mindenkire leselkedik, a kérdés csak az, hogy felkészülünk-e a jövőben várható élethelyzetekre. A legfontosabb pedig, hogy
mi van, ha nem készülünk fel?
Józsa: A következő hónapban milyen témával
készülsz az olvasók számára?
Burai Tamás: Ha november, akkor Kötelező
Gépjármű Felelősségbiztosítás, úgyhogy számomra is ez lesz az aktuális téma.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881
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A Józsa újság szeptemberi kiadásában ígér tek nek megfelelően, folytatjuk a Burai Tamással
készített biztosítással kapcsolatos cikk so ro zatot. A témánk továbbra is az életbiztosítással
kap csolatos megoldások.
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Előrelátó gondoskodás - 3. rész

Bikers

Biker s caffe & pizz a • Józsapa r k • (52) 386-180

Minden kiszállított pizzához 0,5l Ave ásványvizet adunk ajándékba!

HETI AJÁNL ATUNK hétfőtől szombatig:
3 féle leves és 3 féle főételből választhat
990 Forintért (csak főétel 750 Ft) + 60 Ft doboz.

Minden héten új ajánlattal várjuk!
Desszert palacsinta
helyben fogyasztásra és kiszállításra.
3 féle ízben (kakaós, lekváros, nutellás)
1 adag (2 db) 290 Ft
3 adag (6 db) 750 Ft

Vállaljuk családi, baráti rendezvények lebonyolítását,
valamint sültes tálak készítését, kiszállítását.

Rendelésfelvétel: vas.–csüt.: 11–22 • p–szo.: 11–24
30 cm

Desszert/Édes töltött pizzák
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök

950.950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika,
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom,
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt
Friss saláta öntettel

990.990.990.990.690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda
Csirkemell steak
Rántott halfilé
Rántott sajt
Rántott gomba
Rántott csirkemell
Sajttal, sonkával töltött sertésborda
Sajttal töltött sertésborda
Brassói aprópecsenye körettel
Szezámmagos csirkemell csíkok
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell
Kapros juhtúróval töltött csirkemell
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili

1500.950.890.790.750.890.1200.1090.1200.890.1200.1200.1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt
„ Kukori” spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt
Bakonyi spagetti: trappista sajt

Levesek:
Pikáns csirkeragu leves
Újházi tyúkhúsleves

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
650.650.-

Coca-Cola, Coca-Cola light
Gyümölcsleves

350.350.350.400.450.450.-

Tenger gyümölcsei:
Sajt:
Hús:
Zöldség:
Tojás:

Köretek:
Sült burgonya:
Párolt rizs:
Párolt zöldség:
Steak burgonya:
Rizi-bizi:
Kukoricás rizs:

1050.1050.1050.1200.950.950.350.- Nestea
550.- Sör (Steffl 0,5l)

380.250.-

Öntetek:

Extra feltétek
300.300.250.150.120.-

Tartármártás
Ketchup
Majonéz
Barbecue
Kapros juhtúrós
Ezersziget

250.180.180.250.250.250.-

www.bi ker s ca ffe.co m
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Vasárnaponként az összes 30-as pizza csak 1050 Ft!

Józsavet

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

A nyári nagy meleg után kisállatainknak is al kal mazkodnia kell az időjárás változásaihoz,
ami ben egy kis odafigyeléssel nagy segítséget
tud nekik adni egy gondos gazdi. A teljesség
igénye nélkül egy pár dologra szeretné felhívni
a figyelmet a Józsavet Kisállatorvosi Rendelő.
Először is az örök téma – melynek fontosságáról nem lehet eleget beszélni –, a külső élősködők
elleni védelem, melyek közül a kullancsok a párás,
hűvös időben ismét nagy jelentősséggel bírnak. A
kullancsok fő veszélye nem magában a vérszívásban rejlik, habár egy kisebb testű állatnak a többszörös kullancsfertőzöttségből eredő vérszívás is
komoly problémát okozhat. A kullancsok által terjesztett betegségek a probléma fő forrásai (babesiosis, Lyme-kór). Ha kutyánk a szokásostól eltérően viselkedik (lázas, elesett, étvágytalan) vagy
kullancsot találtunk benne, ajánlatos mielőbb állatorvoshoz fordulni. A gazdi elsősorban a megelőzésről tud gondoskodni. Számos kullancs, bolha
ellenes készítmény kapható kutyák és macskák
számára is, amelyekkel nagy eséllyel távol lehet
tartani a vérszívókat. Ha azonban mégis találtunk
kedvencünk simogatása közben kullancsot, akkor
a mielőbbi eltávolítás, és a fokozott odafigyelés a
legfontosabb, hogy baj esetén minél előbb megkapja a kisállat a megfelelő kezelést.
Kijárós cicáknál és kutyáknál séta közben,
ősszel figyeljünk a lehullott, megszáradt toklászok-

ra, tüskékre, tövisekre, ezek a kedvencünk orrába,
ujjai közé, hallójáratba kerülhetnek. Könnyen befúródnak a bőr alá és gyulladást okoznak, mely elfertőződhet.
A hűvösebb idő beköszöntével főleg a kint tartott állatok táplálékigénye is megnőhet, a cicák „kigömbölyödnek”, felkészülnek némi tartalékkal a
téli hidegekre. Ehhez a kissé megnövekedett táplálékigényhez érdemes igazítani az etetésüket,
odafigyelve azonban arra, hogy nem a hízlalás a
cél, az elhízás ugyanis a kisállatoknál is ugyanolyan súlyos betegségekhez vezet, mint az embereknél.
Az időjárásnak
megfelelő búvómelegedő helyet is
biztosítani kell számukra, megfelelően tisztán tartható
padozattal, és valamilyen könnyen átmelegedő anyaggal (mosható
textil, kutya-macska párna). A szalma erre a célra
nem ajánlott, töredezése, porossága miatt allergiát
okozhat, azon kívül a fentebb említett külső
élősködők is jobban eléldegélnek, szaporodnak
benne, mint egy rendszeresen tisztán tartott textil
melegedőben.
Nagyon fontos még, hogy az autók téli felkészítése során használt fagyálló, szélvédőmosó folyadékokat ELZÁRVA tartsuk kisállatainktól, ha

Zártszelvények, köracélok, laposacélok, betonacélok,
lemezek, síkhálók, valamint darabolási lehetőség.
Építési vállalkozók figyelem! Új termékeink:
• huzalszegek nagyker áron • kerítés rendszerek
• elektródák, vágókorongok, patentívek stb.
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők : (52) 530-564 • (20) 530-7974

pedig véletlenül kiömlik, azonnal fel kell törölni.
Már egy pár csepp is rendkívül súlyos, akár menthetetlen mérgezést is okozhat, és édeskés íze
miatt a cicák és kutyák is sajnos előszeretettel felnyalogatják.
Ebben az időszakban érdemes még megemlíteni kutyáknál a kennelköhögést, cicáknál a macskanáthát, rendelőnkben mindkettő ellen kérhető
védőoltás.
További felvilágosítás elérhetőségeinken:

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

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

JÁTÉKFELHÍVÁS:
Nézze meg facebook oldalunkat
(www.facebook.com/www.jozsavet.hu),
és küldjön fényképet
októberi fotópályázatunkra!

Sportosan elegáns
divatáru üzletünkbe
megérkeztek a dzsekik!
Mérethatárok 38–60-ig.
Téli farmerek, pulóverek, szoknyák, ruhák,
és alkalmi együttesek,
amik megtekinthetők weboldalunkon:

www.evadivat.hu

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,
valamint betonoszlopok. Gyártás, forgalmazás.

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

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@gmail.com Web: www.szabev.hu

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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Szőlő: 269 Ft/kg
Szilva: 199 Ft/kg
Sárgarépa: 149 Ft/kg
Brokkoli: 399 Ft/kg
Vöröshagyma: 149 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
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Universal Bau

UNIVERSAL BAU
• Családiház építése kulcsrakészen, akár ingyenes
tervezéssel, költségvetés készítéssel.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Magas és mélyépítő munkák végzése.
• Térburkolatok, utak építése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Kerítések építése.
• Garanciavállalás!
• Fuvarozás.

Cégünk hiteles,
megbízható referenciákkal
rendelkezik!
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JÓZSA

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

Debrecen, Csillag utca 53.
Telefon: (52) 451-053 • (20) 9-739-744

Józsai benzinkút
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Cím: J ózsa, Vállalk ozói telephely ek. Tel.: (52) 530-947

AKCIÓS
.%4? ÚJ
7#)9
/+0E4=)+
#$310%415
-'3'4
ajánlatunk:
és HASZNÁLT

+0&'0akciók
')9 *'.9'0
8'$1.&#.60-10
Folyamatos
új és használt
bútorainkból.

+++ $-'

Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 102 900 Ft-tól

)"

)

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség
Lakberendezés
• Konyhatervezés
+++ • $-'
)($
)
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.
RCímünk:
J87.BK@I?
R #<@<>16.4;<?F@68.
R (Karát
A:6?F2>29J?
Debrecen,
Nyugati utca 5–7.
udvar)
R Telefon:
A:6./><;0?
J?
329;6
J>@J82?K@J?
R
)2972?
8N>\
.A@L7.BK@I?
(06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

LF?. A@L02;@>A:
!3@ (F2;@4EN>4E3.9B6 O@
R
www.butor-debrecen.hu
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• Zsákos burgonya 30kg-os 2700 Ft
• Tojás „M” 28 Ft/db
• Alma (többfajta) 99 Ft/kg
• Banán 299 Ft/kg
• Narancs 399 Ft/kg
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a Tescoval szemben a 35-ös főúton

Szeretet tel várjuk régi és új vásárlóinkat .

Nyitva tartás: h–p: 7–18
szo: 7–14, v: 7–13

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

9I@<4.@I?

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
2 m-es konyhák: 63 900 Ft-tól

A szelvény száma az
1476-os. A szerencsés
nyertes Sajó Vince, Deák
Ferenc utcai lakos, aki
szintén a benzinkút törzsvásárlója. Nyereménye
egy 10 000 Ft-os vásárlási utalvány. Gratulálunk
neki!

6>12??2; . LF?.;2@2; CCC 7<F?.;2@ 5A

Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Mindenféle vasanyag kapható (zártszelvény, betonacél, térháló...)

A Józsa Tüzép benzinkút
nyereményjátékának
szep temberi nyertesét,
Dienes Csilla, a benzinkút törzsvásárlója
húzta ki.

<91.992@N9@J? 5.B<;@.

Fa brikett (11kg) 600 Ft/csomag.
Megrendelésr e SZÉN (több fajta)
folyamatosan kapható.
Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

A szeptemberi nyertes

24E216 9I@<4.@L

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu
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Olcsó, kiváló minőségű üzemanyagok, ill. PB palack.
Tankoljon Józsán a Vállalkozói telephelyen!

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.

X-( $ )

(

ÜVEGEZÉS
Üvegtöréscsere ajtókba,
ablakokba biztosításra.
Bútorüvegek, síküvegek
katedrál üvegek,
méretre szabott tükrök.
㻴㿜㼟㼦㼕㼓㼑㼠㼑㼘㼠㻌㾇㼢㼑㼓㼑㼗
㻔㻞㻙㻌㽴㼟㻌㻟㻌㼞㽴㼠㼑㼓㿼㻕
Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040
Web: www.jozsaasztalos.hu
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Max Üzletlánc

MAX
Élelmiszer, vegyi áru
kiskereskedelem
Privát Max Üzletlánc tagja
Józsa, Sillye Gábor-Harmat utca sarok
Nyitva tartás: h–p: 6:00–20:00 • szo.: 7:00–16:00
v.: 7–13 • Ünnepnapokon is nyitva.

Magyar vállalkozás. Magyar üzletlánc tagja.
Magyar beszállító partnerekkel.

Októberi
TOP10 áraink:

Clin kék szórófejes
ablaktisztító 500ml
399 Ft

Tchibo Family kávé 250g
359 Ft

Hasábburgonya
fagyasztott 2,5kg
599 Ft

Hunyadi Mátyás sör 2l
469 Ft

Privát eü. papír 24 tek. 3 rtg.
959 Ft
Privát 1,5% UHT tej 1l
169 Ft

Olympos 40% 1l
199 Ft

Tomi mosóporok 2kg
949 Ft

Privát szalámi rúd
1599 Ft

Privát zöldborsó 900g
249 Ft

Az akció október 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. További akciós termékeinket keresse az üzleteinkben.

Szolgáltatásunk elektronikus telefonfeltöltéssel bővült. Gázpalack kapható: 5250 Ft .

Bankkártyás fizetési lehetőség • Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Keresse postaládájában a két hetente megjelenő Privát Max akciós újságunkat!

