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A város egyik legjobb óvodája
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda idén egy újabb
mérföldkőhöz érkezik. Az intézménybe lépve
egy fajta pozitív energiát tapasztal az ide
látogató. Simon Imréné óvódavezetővel beszélgettem, aki szerint: „ Az egyik legjobb érzés a
vi lágon gyermekek körében lenni. Az ő egyéniségük, kisugárzásuk teremti ezt az energiát.”
40 éve óvodapedagógus, kiváló pedagógusi, Bónisz Bona díjas, mentálhigiénés szakember. Az
Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő
Tanácsának elnökségi tagjává választották, a
Magvacska Térségi Tehetségsegítő Munkaközösség megalakítója.
Józsa: Óvodavezetői munkája során rátermettséggel, elhivatottsággal, nagy munkabírással céltudatosan építette fel az óvoda új arculatát. A józsai
közösségi élet aktív résztvevője. Családi életében
pedig hat unoka teszi boldoggá mindennapjait. Mi
motiválta, amikor megpályázta az óvodavezetői
pozíciót.
Simon Imréné: 18 évesen kezdtem a világ legszebb hivatását. Mindig igyekeztem legjobb tudásommal a gyermekek személyiségét fejleszteni,
de amikor egyre kevesebb gyermeket írattak be
óvodánkba 2007-ben, olyannyira, hogy be is kellett zárni egy csoportot, felismertem hogy tennem
kell valamit ez ellen. Így lettem vezető. Az óvoda
egyedi arculatának kialakításánál első szempontom az egészséges életmódra nevelés az élmény
és természetpedagógia bevezetése volt. Az adottságokat kihasználva nagy hangsúlyt helyeztem
arra, hogy a Zöld Óvoda szellemében nevelkedjenek óvodásaink. Büszke vagyok arra, hogy másodszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet, remélem
a jövőben megszerezzük az Örökös Zöld Óvodai
tagságot is. Az óvoda egyre jobb hírnevének köszönhetően ma már telt házzal működünk, sokan
iratkoznak hozzánk Debrecenből és a közeli kertségekből is.
Józsa:Számos új szakmai módszert, újítást vezetett be, melyek együttesen tették sikeressé ezt az
óvodát. Mik voltak ezek, és milyen elismerésekkel
járt ez?
Simon Imréné: Az intézmény sikerének fontos tényezője, hogy képes legyen alkalmazkodni a kihívásokhoz. A lehetőségek feltárása alapvető feladat, majd olyan célkitűzéseket, kapcsolatokat,
szakmai utat kell választani, ami hatékony megvalósulást eredményez, és a munkatársak is sikeresnek és fontosnak érzik magukat. Elsősorban harmónikus légkört teremtettem, igyekeztem a feladatmegosztást egyenletesen elosztani, figyelni a
munkahelyi egészségvédelemre, az építő jellegű
ellenőrzésekre, továbbképzések szervezésére,

személyi fejlődésre, újításokra, helyi értékek teremtésére, és megőrzésére.
Innovációként, a Zöld Óvoda szellemisége és a
hagyományőrzés mellett, Debrecenben elsők
között indítottam el óvodánkban a korai tehetséggondozást. Itt szeretném megemlíteni, hogy
óvodásaink csengettyű zenekara is országosan elsők között alakult. Kiemelt feladatom volt, hogy nevelőtestületünk minél több tehetségfejlesztéssel
kapcsolatos továbbképzésen vegyen részt. A Géniusz képzések hatására egyre tudatosabban
segítjük a gyermekeket saját személyiségjegyeik
felfedezésében.
2010-ben Tehetségponttá válásunk során vállaltuk, hogy együttműködünk a többi Tehetségponttal
és segítjük a leendő tehetségpont intézményeket.
2011 januárjában egy pályázat kapcsán megalakult a Magvacska Térségi Tehetségsegítő Munkaközösség. Ennek keretében minden évben versenyt hirdetünk tehetséges óvodapedagógusok
számára. Idén alkotói pályázataik produktumait
április hónapban láthatják a Józsai Közösségi
Házban. Az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa elnökségi tagjaként feladatom
a tanácsadás, az elkészült jó gyakorlat – Kezdd el
a tehetséggondozást! címmel – hamarosan elérhető lesz a MATEHETSZ honlapján.
Sokat jelent nekem, hogy 2013-ban Akkreditált
Kiváló Tehetségpont minősítést kaptunk dr. Kormos Dénes és dr. Mező Ferenc neves szakemberek jóváhagyásával. Felajánlásukra a Tálentum
című újságban közzé tesszük az intézmény tehetséggondozó munkáját.

Józsa: Idén lejár a megbízatása. Hogyan tovább?
Simon Imréné: Ősszel a 40 éves munkaviszonyommal nyugdíjba készülök, addig is sok munka
vár rám, amit teljes odaadással szeretek csinálni.
Jelenleg is egy pályázaton dolgozva 100 diák
bevonásával alkotói napot szervezek a MEA tehetségponttal közösen, nemcsak tehetségesek számára. Szeretettel várunk tavasszal minden kedves
érdeklődőt az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda műhelymunkáinak bemutatására, valamint Street Art
akció keretében a tehetségek segítségének fontosságára hívjuk fel a figyelmet a művészetek eszközeivel (portré rajzolás, mini koncert).
Április 26.-án pedig nevelőtestületünk Országos
Kórusfesztiválon vesz részt.
Megköszönöm kollegáimnak, hogy ilyen elkötelezettséggel álltak mellettem. Jól eső érzéssel tölt el,
hogy viszonylag rövid időn belül milyen szép eredményeket értünk el. Biztos vagyok abban, hogy
tehetséges kolléganőim továbbviszik ezt az utat,
amely sikerekhez vezetett. Külön köszönet illeti
Nagy Jenőné adjunktus asszonyt, aki önzetlen
támogatásával képzett és segített bennünket,
hogy a tehetséggondozás ügyét igazán szívügyünknek tartsuk. Munkánk üzenete tehát, hogy
érdemes időt, energiát és pénzt áldozni a tehetséggondozás ügyének, mert a befektetett energia
megtérül.
Nagy Jenőné, az Óvodapedagógusok Országos
Tehetségsegítő Tanácsának elnöke megkeresésünkkor Simon Imrénéről elmondta:
Simon Imréné kolléganőt 2010-ben ismertem meg
az Óvodapedagógusok Országos Tehetségtanácsának megalakuló értekezletén, ahol az alapítók
tisztségviselőként jelölték, majd megválasztották
elnökségi tagnak. Nem véletlen ez, hiszen a tehetséggondozás „mekkájából” érkezett, onnan, ahol
dr. Balogh László professzor úr elindította Magyarországon a köznevelés egyik nagyívű innovációját.
Simon Imréné az egyik legfontosabb és legnehezebb feladatot vállalta a tanácsban, hogy megpróbálkozik hálózatot építeni Debrecenben és
környékén az óvodák között, hogy megtanulhassák az óvodák a tehetséggondozás új filozófiáját.
Ő hittel hirdeti, hogy minden gyermekben hosszú
megfigyelés után beazonosíthatóvá válnak azok a
tehetségcsírák, amelyeket kiscsoportos, differenciált óvodai fejlesztéssel meg lehet erősíteni. Híve
annak a nagyon fontos elvnek, hogy nagycsoportban minden gyermek részesüljön érdeklődésének,
motivációjának megfelelő műhelymunkában, mert
csak így tudjuk képviselni az óvodában az esélyegyenlőség elvét. Ma már felépült ez a hálózat,
amiért nagyon megdolgozott.

Hírek

Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI
LAP debreceni önkormányzati fenntartású óvodába a 2014/2015. nevelési évre” című nyomtatványt
szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni,
vagy letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt
intézményben kell leadni 2014. február 21-ig.
A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet
meg a 35 önkormányzati fenntartású óvoda közül,
amely lehet nem körzetes is. A három megjelölt
óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is
tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a
választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy
nem körzetes, de munkahelyhez közeli intézmény.
A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda
vezetője dönt az általa vezetett intézmény vonatkozásában, az indítható csoportok számának
ismeretében. Az óvoda vezetője – legkésőbb
2014. március 24-ig – dönt az óvodához eljutta-

tott felvételi kérelmekről, s döntéséről írásban értesíti a szülőt. A felvételről szóló értesítést, vagy
az elutasításról szóló határozatot az óvoda vezetője megküldi a szülő részére. Az áprilisban történő beiratkozáskor a szülő már a felvételről szóló
értesítés birtokában íratja be gyermekét a felvételt
biztosító óvodába. Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt
nyert a gyermeke.
A beiratkozás időpontja: 2014. április 23–24.
Pótbeiratkozás: 2014. május 5.
A beiratkozáshoz a szülő vigye magával a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a
szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), továbbá a
gyermek TAJ kártyáját, a kötelező védőoltásokat
tanúsító orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv
erre vonatkozó másolatát.

Köszönet
A Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért
egyesület nevében szeretnénk megköszönni mind
azon szervezetnek, magánembereknek, vállalkozóknak, akik adománnyal segítették Egyesületünk
munkáját 2013 évben:
– Országos Polgárőr Szövetség
– Universal Bau Kft.
– Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
– Gulyás Tüzép Kft.
– Háló-Markó Kft.

– DKV Zrt.
– Debreceni Önkormányzat
– Vöröskereszt
– Katasztrófavédelem
– Józsai Településfejlesztő Egyesület
– Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
– Doberdó ABC
– DH szerviz
– OTP

Változások a
Józsai Könyvtár
életében
Immár egy éve működik a Józsai Könyvtár a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár fiók könyv táraként.
A 2013-as évben több változás is bekövetkezett
könyvtárunk életében. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a hétfő lett a szünnap és helyette csütörtökönként tartunk nyitva. Az olvasókat továbbra
is hétköznapokon 10–18 óra között, szombaton
9–13 óra között várjuk.
Számítógépeink közül többet új, korszerűbb gépekre cseréltünk. Továbbra is vállalunk fénymásolást, nyomtatást, és új szolgáltatásként bevezetjük
a spirálozást is. Könyvállományunk több ezer kötettel gyarapodott. Az egykori Városi Könyvtár
megszűnt. Olvasótermének gyűjteményéből megkaptuk a pszichológiai, hadtörténeti, közgazdasági és néprajzi szakkönyveket, valamint a szépirodalmi állományrészt. Gyűjteményünk folyamatosan bővült az újonnan megjelenő könyvekkel és
DVD lemezekkel is, melyek száma elérte az 520
darabot.
2014-ben is szeretettel
várjuk olvasóinkat, látogatóinkat. Heti könyvajánlónkat – a továbbiakban
is, mint eddig – minden
vasárnap elolvashatják a
www.jozsanet.hu weboldalon.

Támogassa a helyi értékeket adója 1%-ával!
Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. A lenti
táblázatban 16 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát találhatják. A táblázatot márciusban, áprilisban és májusban is meg fogjuk jelen-

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

2

tetni, hiszen május 20. az SZJA bevallás határideje, február 25. pedig az
egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje, ezért a táblázatot most is
megjelentetjük. Minden józsai szervezetnek biztosítjuk a lapunkban történő
megjelenést. Ha az ön szervezete hiányzik keresse fel szerkesztőségünket!

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 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 lapzártája: 2014. február 28. • Megjelenés: 2014. március 8–9.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detése kbe n k özöl t a d a tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em v á ll a l un k!

Lapunk 2014-ben
a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával
jelenik meg.
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Tájékoztató az óvodai felvétellel kapcsolatban

Programok

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

Februári programajánló
2014. február 11. 16.00
XIV. Józsai borverseny
Együttműködő partner: Józsai Kertbarát Kör
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem, előadóterem, előtér
2014. február 15. 10.00–12.00
„Fusson a tél vándorbottal” - farsangi kézműves játszóház
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere
2014. február 17. 14.00
„Naprendszerünk bolygói”
- Zajácz György, csillagász ismeretterjesztő
előadása általános iskolásoknak
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
2014. február 18.–március 20. 17.00
„Ezerarcú természet" - Kökényné Szarka
Emma festő kiállítása
Megnyitja dr. Tar Károlyné.
Közreműködnek: Lakatos Péterné a MEA
Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Máriássi
István
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere
2014. február 20. 14.00
IX. Józsai Farsangi Felvonulás
Együttműködő partner: a Józsai Segítő
Szolgálat, Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Helyszín: Józsapark-Szentgyörgyfalvi útJózsai Közösségi Ház előtere

2014. február 26. 15.00
KI MIT TUD? (nyugdíjasok részvételével)
Együttműködő partner: Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
2014. február 27. 17.00
Székelykapu-Kapu, mint jelkép - Kacsó
Márton előadása
Együttműködő partner. Józsai Hagyományőrző Csoport
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előadóterem
Február 28.–március 2.
Kultúrházak éjjel–nappal programsorozathoz kapcsolódó programok a Józsai Közösségi Házban
2014. február 28. 16.00
„Maskarában jól vigadjunk!”- Farsangi mulatság közösségeink részvételével
Együttműködő partner: Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Március 1. 10.00–12.00
Hogyan készül a vert csipke? – nyílt szakköri foglalkozás, bemutató Vietórisz Aranka
csipkeverő közreműködésével
Március 1. 10.00–12.00
Majorett bemutató, nyílt foglalkozás
Vezeti: Nagy-Herbák Ágnes majorett oktató

2014. február 21. 18.00
IV. Tócóparti farsangi vigasság
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
Együttműködő partner: a Józsai Református
Egyházközség

Józsai Imanapok
A józsai történelmi egyházak elnökségei
szeretettel meghívják önt és hozzátarto zóit a Józsai Imanapok alkalmaira:
Március 2. vasárnap 18.00
Alsójózsa, református templom (Templom u.
51.)
Igét hirdet: Szentesi Csaba - görög katolikus
parókus
Március 3. hétfő 18.00
Felsőjózsa, református templom (Deák F. u.
67.)
Igét hirdet: Felföldi László - római katolikus
plébános
Március 4. kedd 18.00
Felsőjózsa, római katolikus templom
(Rózsavölgy u. 31.)
Igét hirdet: Gacsályi Zsolt - református lelkipásztor

A Református Egyház
felhívása
A Debrecen-Józsai Református Egyházközség 2014. február16-tól csoportos beszélgetős alkalmakat szervez.
Címe: Mindennapi vívódásaink
Február 16., Félelem és Stressz
Február 23., Kapcsolatok
Március 2., Teljesítmény
Március 9., Szerep konfliktusok
Március 16., Stressz még egyszer

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

Magyar kultúra napi városi versmondó verseny a Lorántffyban
1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar
kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Ebből az alkalomból rendeztek városi szavalóversenyt január 20-án a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában. Az óvodásoknak, elsősöknek és
másodikosoknak szervezett rendezvényre közel
hatvan versenyző érkezett Debrecen oktatási intézményeiből.
A szavalóversenyen az alábbi eredmények születtek:
Óvodások:
1. Ugrai Richárd

JÓZSA

2. Kiss Cintia
3. Vajó Eszter
Első osztályosok:
1. Bagdács Dóra, Bicskey Dóra
2. Diószegi Adél, Simon Henrietta
3. Gábor Zétény, Hedák Rózsa
Különdíj: Elek Zsanett, Dancs Gábor, Szűcs Tamás
Második osztályosok:
1. Kiss Eszter
2. Csonka Gréta
3. Böszörményi András
Különdíj: Scherfel Zoltán, Gedeon Hanna

Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a megmérettetésen.
További képek a www.jozsanet.hu weboldalon.
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XIV. Józsai
Borversenyre

IV. Tócóparti
Farsangi Vigasságok
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VI. Józsai Pálinka és
Pogácsaversenyre

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Programajánló

Meghívó

JÓZSA

Iskolaválasztás

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

Az év első hónapjaiban hozzák meg a családok
a döntésüket arról, hogy a nagycsoportos
gyer mekük melyik oktatási intézményben
kezdje meg a tanulmányait. Az iskolaválasztás
sorsdöntő lépés mind a gyermekek, mind a
családok életében.
Egy nagyon szép és nagyon sok jót hozó döntés, ha jól sikerül választanunk. A gondos szülők
ilyenkor tájékozódnak a lehetséges iskolák légköréről, a tanítási sajátosságokról, a tehetséggondozásról, szakkörökről, versenyeredményekről és
nem utolsósorban a pedagógusok személyiségéről.
A gyermekének minden szülő jót akar, mindenki azt szeretné, hogy annak a kezét, akit a széltől
is óvna, megnyugvással adhatná át reggel a mosolygós tanító néninek, aki elvezeti Betűországba
és Számországba, aki kibontakoztatja a tehetségét, és ha kell, igazságos anyai szigorral terelgeti a helyes útra. Vajon milyenek lesznek azok
az első hatások, amelyek egy életre nyomot hagynak a hat éves gyermek érzékeny lelkében? Mi
történik akkor, ha nem érek érte az iskolába öt
órára? Vajon fog tudni ülni negyvenöt percig az én
izgő-mozgóm? Számos kérdés merül fel ilyenkor
a szülőkben, és sokszor nem is tudják, hogy kitől
kérjenek a kérdéseikre megfelelő válaszokat. A
sok kérdése mellett számos motivációja lehet a
szülőnek a döntése során, amit mi nem ismerhetünk. Azonban tudnunk kell, hogy a gyermekkorban ért hatások az egész életünket befolyásolják. A felnőttek személyisége a gyermekkor –
és jelentős részben az iskola – talajában gyökerezik, de nem mindegy, hogy ez a gyökér erős-e
vagy csenevész. Az általános iskolánk ezért az
egész életünk szempontjából meghatározó,
akárcsak azok az igazi pedagógusegyéniségek is,
akiket mozdulatainkkal, szavainkkal magunkban
őrzünk, miként a szüleinket, nagyszüleinket.
Debrecen minden általános iskolájában megfelelően képzett pedagógusok dolgoznak. Azonban
mégsem mindegy, hogy melyik iskolába íratjuk a
gyermekünket. Minden iskola alapfeladata az általános képzés, valamint a gondolkodó emberré nevelés. Milyen jelentős eltérések lehetnek akkor az
általános iskolák között, ami ilyen komoly gondolkodásra készteti a szülőket? A debreceni pedagógustársadalom elismeri, tényként kezeli azt, hogy
Józsán az oktatás magas színvonalú. A településrész vezetése nagy hangsúlyt helyez az oktatás és nevelés egységének biztosítására és a
korszerű eszközök beszerzésére. Ezért a józsai
oktatási intézmények valóban színvonalasan működő iskolák. Mind a Lorántffy, mind a Gönczy
nagy múlttal rendelkező, az oktatást magas színvonalon biztosító iskola, ezért bárhogyan is választ a szülő Józsán, nagyot nem hibázhat. Az
iskolaválasztásnál a bölcs szülők jelszavai a biztonságérzet, a szeretetteljes légkör és a közelség.
A választás előtt mérlegeljük azt is, hogyha mégis
egy távoli intézményt szemeltünk ki, ahová leghamarabb háromnegyed óra alatt jut el – jó esetben
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– a kisdiák, akkor a következő nyolc évben a tanítási napokat tekintve legkevesebb 2184 óra utazást is választunk a gyermekünknek az iskola
mellé. Sokszor egyedül, még többször idegenekkel. Persze minden igényt a józsai iskolák sem

tudnak kielégíteni. Sem a siklórepülés, sem a
mélytengeri búvároktatás lehetősége nincs a szabadidős tevékenységeink között. Azonban, ha az
iskola és a gyermek személyisége, érdeklődése
szerencsésen és a realitások talaján találkozik,
akkor minden esély megvan arra, hogy gyerme-

künket szárnyalni lássuk. Osztom dr. Vekerdy
Tamás véleményét, miszerint a gyermek nem a
tantárgy, vagy az órákon megszerezhető tudás
miatt tanul, hanem csakis a tanító néni kedvéért.
Ezért nagyon fontos, hogy ne iskolát, ne tanmenetet válasszunk, hanem tanító nénit, tanító
bácsit. Azt írja: „Olyan iskolát keresnék, ahol mindennap beszélgetnek a gyerekemmel, ahol mesélnek neki, ahol játszanak vele, ahol nem veszik
el a kedvét a világ megismerésétől, nem törik le
kíváncsiságát, nem utasítják vissza, nem fojtják el
kérdéseit, kérdező kedvét; ahol tudják, hogy
mikor van pihenésre szüksége…”
A következő nyolc év indításához bölcs döntést
kívánok:
Dan ku Attila
igazgató
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
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Spóroljon és nyerjen!

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.
Szerződéskötés, kárügyintézés

Keresse munkatársunkat és
nézesse át velünk plusz költség
nélkül biztosításait!
Most vásárlási utalványt nyerhet!
A nyereményjáték időtartama:
2014. február 10–2014. április 10.

Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingye - Nyeremények:
nes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!
1×10 000 Ft vásárlási utalvány

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

2×5000 Ft vásárlási utalvány
A nyereményjáték részletes feltételei a
www.eurosales.hu honlapon.

Pelles Tibor, aki több biztosító céget is kép visel, egy új terméket ajánl olvasóinknak. Bár
az ilyen jellegű biztosítás nem újdonság a piacon, de a most megjelent termék díjban és
szol gáltatásban is teljesen piacképes.
Reprezentatív piackutatások szerint a kegyeleti
célú megtakarítás a hazai lakosság megtakarítási
céljai közül a TOP5-ben van hosszú évek óta.
Sokan nem tudnak viszont félretenni, ilyenkor
hasznos lehet egy ilyen biztosítás. A belépési kor
40–80 év között lehetséges, nincs orvosi vizsgálat, valamint egészségügyi nyilatkozat sem kell.
Az első két éven belül, betegség miatti halál
esetén, a biztosító visszafizeti az addig befizetett
díjat, balesetből eredő halál esetén két éven belül
is fizeti a választott összeget.
Halál esetén, az aktuális biztosítási összeget +
nyereséget + hűségnyereséget is kifizetik. A biztosítási összeg változó, három csomag közül
választhat az ügyfél. A biztosítottnak 85 éves kora
után nem kell fizetnie a díjat, viszont a biztosító az
ügyfél későbbi halála esetén fizet. Akár a hozzátartozók is megköthetik szeretteikre, ami szintén
egy nagyon jó lehetőség. És ami a legfontosabb,
nagyon jó áron kaphatjuk meg mindezt! 50 éves
korban például már 1156 Ft/hó-tól köthető a kegyeleti biztosítás!
További kérdés, illetve ingyenes díjszámítás
esetén keressenek bizalommal. Bővebb információ egyéb szolgáltatásaimról a keretes hirdetésben (Viktória99).
Pelles Tibor
(06-20) 583 7474

„Józsa apró”
Alsójózsán különálló összkomfortos kis ház,
buszhoz 2 percre 1 vagy 2 főnek kiadó.
Telefon: (06-30) 283-5040
Használt padlószőnyeget, szőnyeget keresek.
Ne dobja ki, adja nekem! Tel.: (06-30) 56 57 798
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (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
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
főút mellett, a Gulyás tüzép közelében 58 m2-es
felújítható/lebontható ház, 14 m2-es nyárikonyhaszobával, 494 m2-es, két utcára nyíló, összközműves, akár vállalkozásra is alkalmas telken
eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba jöhet. Irányár: 10,5 millió Ft. T.: (06-30) 907-5594

„Józsa apró”
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Időskori kegyeleti biztosítás

Zsebibaba

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

Itt a Farsang Áll a Bál...

Szülinapi ajánlatunk

Február 23-án vasárnap 14–18 farsangi jelmezverseny, mulatság, lekváros fánk. Értékes nyeremények és gyerekdisco. Belépő 1000 Ft/4 óra/fő

Tartsd nálunk a születésnapod és a jó élmény
mellé mi megajándékozunk 2 óra ingyen játszóház
használattal. 4–15 fő 1900 Ft/fő/2 óra. 16 főtől
1500 Ft/fő/2 óra. A dekorációt és a terítéket mi biztosítjuk. Zsúrodra kedvezményes pizzát rendelhetsz a Bikers Caffe jóvoltából. Zsúrokra rendelhető programok: arcfestés, csillámtetoválás, bóhóc, lufihajtogatás, Tompeti és Barátai (www.tompeti.hu) interaktív vidám gyerekműsor.

Játszóházunk percdíjai
1 óra: 960 Ft. Minimum 20 perc: 320 Ft (1 perc 16
Ft) 1 éves korig 50% kedvezmény. Hétfői napokon
50% kedvezmény. Minimum 40 perc: 320 Ft (1
perc 8 Ft). Testvérkedvezmény 10%, 15%, 20%, a
testvérek számától függően.

Folyamatos bérlet akció
240 perces bérlet: 2500 Ft. 300 perces bérlet:
3900 Ft (20%). 600 perces bérlet: 6800 Ft (30%)
Felhasználható 3 hónapig!

Zsebi angol
Jó hírrel szolgálunk az angol nyelvet elsajátítani
kívánó lurkóknak. Minden héten kedden 16:30-tól
és minden csütörtökön 16:30-tól. Két csoportot
indítunk maximum 8 fővel. Ha van rá igény, akkor
indítunk csütörtökön 17:30-tól is csoportot. 1 óra
1500 Ft/fő

Új telefonszámunk: (52) 789-034
Címünk: Józsapark, földszint
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Web: www.zsebibaba.hu
Facebook:
www.facebook.com/zsebibabajatszohaz
Nyitva: h–szo: 10.00–19.30
Vas: 10.00–18.00

A Józsa Sportegyesület 2013. évi mérlege
Az egyesület vezetése a kezdetektől a mai
napig igen nehéz körülmények között működ teti a labdarúgó szakosztályt és a sportiskolát.
Az elért kimagasló eredményeink és a folyamato san növekvő józsai gyerekek létszámával
(több mint 70 fő) bízunk abban, hogy rövidesen
a támogatókat is magunk mögé tudjuk állítani.
A Megye I-ben szereplő felnőtt csapat nem igazán zárt eredményes őszi fordulót, hiszen a nem
túl szerencsés 14. helyen végzett. A gyenge szereplés oka a sérülések, és az eligazolások miatti
létszámcsökkenés. Sajnálatos tény, hogy megyei
szinten is pénzt fizetnek a fociért. A vezetés tartja
magát az elveihez: amatőr szinten az futballozzon,
aki szeret. Ezért vagyunk büszkék a felnőtt csapat
játékosaira még akkor is, ha az elért helyezés nem
olyan fényes. A bajnokság kezdetén új edzőt kapott az U21-es csapat Dobos Attila személyében.
Az NB I-et is megjárt játékos új szint hozott a csapathoz, jobbnál jobb dolgokat tanít meg az érdeklődő fiataloknak. A csapat a bajnokságban 5. helyen zárt, sokkal jobb helyezést is elérhet a bajnokság végére egy kis figyelemmel, fegyelemmel.
Akikre igazán büszkék lehetünk: Az idén nyáron
ismét elindult egy új korosztály U7-es. Az első
foglalkozásuk szeptember elején kezdődött, azóta
négy hónap telt el fejlődésük szavakkal nem igazán lehet kifejezni és itt nem csak a futballfejlődésükre figyel az edző, hanem a személyiségükre is.
Kolozsi Gergő az edzőjük, aki az edzői pályát fiatalon kezdte, de annál nagyobb odaadással végzi.
Az U9-es korosztály több mint egy éve kezdte, edzőjük Szabó Mátyás. Ők ma az egyik legerősebb
korosztály, sok tehetséges gyerek focizik itt. A csapat ereje az összetartásban, a csapategységben
mutatkozik meg.
Az U11-es csapatnak Hajzer László az edzője
aki szintén fiatalon kezdte a szakmát. Sajnos en-
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A felső képen az U7-U9 csapata látható, az alsó képen az U11-U13-U15 csapata látható.

nél a korosztálynál voltak hiányosságok, de hónapról hónapra szépen fejlődnek, ami már eredményben is meglátszik. Az U7, U9, U11, és az
U13-as korosztályok minden évben részt vesznek
a Bozsik tornákon egyre nagyobb sikerrel. Minden
gyerekünkre büszkék vagyunk, de a prímet az
U15-ös csapat viszi.
A bajnokságban a csapat a második helyen áll,
csak a Debrecen Akadémia előzi meg. Az Akadémiának egy veresége van a bajnokságban: Józsa
SE-Debrecen Akadémia 2:1. Nemcsak az edzőjük,
Szabó Mátyás büszke a gyerekekre, hanem az

egyesület összes tagja, és természetesen a
szülők – és bízom benne –, hogy egyre több józsai
lakos is.
Célunk, hogy minél több gyereket a sporton keresztül, tisztességes, becsületes útra tereljünk és
neveljünk. Az egyesületnél működő edzői stáb –
akik egymás munkáját segítve – kiváló munkát végezve biztosítják a további fejlődést. Az infrastruktúra fejlesztésével, sokkal hatékonyabb lenne a
munkánk.
Szabó László
elnök
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Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, virusírtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő
Web : w ww.ko zmak on yveld e.hu
Telef o n : (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

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

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716
Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, beüzemelés, típustól függetlenül.
Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

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

CIVIS BOXISKOLA
SPORTEGYESÜLET

A

ökölvívó edzéseket indít kezdőknek, haladóknak, felnőtteknek és gyerekeknek 10
éves kortól Felsőjózsán, a Gönczy Pál
Általános Iskola tornatermében,
a Rózsavölgy utca 23. alatt. Technikai
minimumvizsga után versenyzési
lehetőség!
Nincs kötelező küzdés!
Edzések hétfőn, szerdán,
pénteken18.30-tól.
Edzések a Józsafitnessben
kedden és pénteken 17.30-tól.
Érd.: Kiss András: (70) 774 9751
Szatmári István: (30) 488 19 44

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

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

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

FAKIVÁGÁS!
Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalom alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

Telefon: (70) 413 6363

FRUIT MARKET AKCIÓ
Narancs: 199 Ft/kg
Banán: 349 Ft/kg
Mandarin: 299 Ft/kg
Fejeskáposzta: 79 Ft/kg
Savanyú káposzta: 249 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józsa pa r k emeletén
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Az ügyvéd válaszol

Az ügyvéd válaszol - illetékváltozás, banki tartozás
Folytatódik jogi sorozatunk. A mostani számunkban is olvasói kérdésekre válaszol Lu kács né dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő.

Olvasó: Feleségemmel közösen építkeztünk a legénykori telkemre, szeretném, ha feleségem is
tulajdonos lenne, mennyi illetéket kell fizetni, ha
feleségem tulajdonjogát is bejegyezik a telekkönyvbe?
Ügyvéd: Az illetékekről szóló törvény ez év január
1-jétől megváltozott és a házastársak közötti ingyenes és visszterhes jogügyletek egyaránt ingyenesek, illetékmentesek lettek, így a házastársi közös vagyon elismerése is illetékmentes.
Olvasó: Lakásra felvett hitelünk összege olyan
mértékben megnövekedett, hogy a fizetésem 80
%-át elviszi, így a maradékból és feleségem fizetéséből kell a négytagú családom megélhetését
biztosítani, Több ismerősömtől is azt hallottam,
hogy a bank csak a jövedelmem 33%-át tilthatja le.
Igaz ez?
Ügyvéd: A kölcsönszerződés alapján a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a kölcsönszerződésben szereplő kölcsönösszegét egy-

összegben adós rendelkezésére bocsátja, adós
pedig azt vállalja, hogy a szerződésben megállapodott futamidőn belül, a megállapított részletekben a kölcsönt járulékaival együtt a pénzintézet részére visszafizeti. A pénzintézet letiltást adós jövedelmére csak végrehajtási eljárásban kérhet.
Szerződésszerű teljesítés esetén azt a pénzintézet nem vizsgálja, hogy az általa díjlehívással,
vagy csoportos beszedési megbízással beszedett
összeg az adós jövedelmének hány százalékát
teszi ki. A jövedelem 33%-ának letiltására végrehajtási eljárásban kerül sor, ez azonban azt jelenti, hogy a kölcsönszerződés felmondásra került és
a teljes tartozás egyösszegben járulékaival együtt
esedékessé vált. A végrehajtó nem csak az adós,
adóstárs, hanem a kezesek jövedelmét is letiltathatja, ingóságokat foglalhat és árverezhet,
illetve az ingatlant is elárvereztetheti.
A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda tájékoztatja jelenlegi és leendő ügyfeleit, hogy az ingyenes tanácsadás időpontja megváltozott: minden csütörtökön
– előzetes telefonegyeztetés után – 16–18 óráig
vehető igénybe ez a szolgáltatás. Ettől eltérő időpontban kizárólag a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-

hivatal Igazságügyi Szolgálatának határozata
alapján van lehetőség ingyenes szolgáltatás
igénybevételére.

Minden csütörtökön 16 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.

Józsai Szaknévsor 2014
A Józsai Szaknévsor 2014-ben is megjelenik:
józsai információk tematikusan összegyűjtve
egy ingyenes kiadványba, mely minden háztar tásba eljut.
A kiadványban a józsai vállalkozások, józsai
szolgáltatások, józsai közérdekű információk
lesznek megtalálhatóak szakmák szerint, illetve
tematikusan összegyűjtve. Célunk egy olyan kiadvány elkészítése, mely mindig kéznél van, s melyben minden józsai információ naprakész. A Szaknévsorban található információk internetes felületünkön, a www.jozsanet.hu weboldalon is megtalálhatóak lesznek. Áraink idén sem változtak,
hirdetési felület már 4000 forinttól elérhető.
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, keressen bennünket! Várjuk a civilek, szervezetek jelentkezését is, számukra a megjelenés ingyenes.

INFORMÁCIÓ:
Molnár Tamás
Telefon/SMS:
+36 70 70 85 300
E-mail: moltomi@moltomi.hu
Facebook:
www.facebook.com/moltomi
A kiadvány zárása:
2013. február 16.
Megjelenés:
2013. március 8.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

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

Telefon: (06-30) 495 61 02
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

nyiroKmasszázshoz februárban
ajándéK hátfrissítés testradírral.

KozmetiKai KezeléseKhez
februárban ajándéK sminK!

Telefon: (30) 495 61 02

JÓZSA
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Józsai benzinkút

Januári nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kút ján januárban is heten te sorsoltak a 8000 Ft
felett vásárlók között.
Íme a nyertesek:
1. hét: Szabó Dénes
(Józsa, Rózsástelep u.)
2. hét: Máté Sándor (Józsa,
Erdőhát u.)
3. hét: Bot István (Józsa, Rózsavölgy u.)
4. hét: Szolnoki Sándor (Józsa, Hadvezér u.).
Szabó Dénes (a képen) már átvette nyereményét,
a 20 liter üzemanyagot. Februárban is folytatódik
a heti sorsolás, érdemes itt helyben tankolni.

FEBRUÁRBAN IS
minden héten nyerhet
20 liter üzemanyagot,
ha 8000 Ft felett vásárol.

PB gázpalack:
4600Ft/db
Folyamatosan kapható szén (több fajta), fabrikett, tőzegbrikett.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Árainkat és nyerteseinket megtalálják a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : Jó zsa, Vál lalk ozói teleph ely ek . Tel.: (52) 530-947

www.jozsaauto.hu
Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
Autóelektromos javítások a Józsa Autócentrumban
Generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és
egyéb autóelektromos javítások, valamint motordiagnosztika

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
Józsa
Autócentrum FIZETÉSI
Kft. Szentgyörgyfalvi
út Nyitva:
11. (52) h–p:
523-967
• (30)
BANKKÁRTYÁS
LEHETŐSÉG!
8–18,
szo:33-777-33
8–13.

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

Mindennap friss marha-, sertés-, baromfiés birkahúsok saját vágóhídról.

Bankkártyás fizetési lehetőség.

Erzsébet utalványt elfogadunk.

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasár nap: 7–12-ig
10
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Nyugdíjas évekre

Nyugdíjbiztosítás - 20% adójóváírás
Idén első alkalommal olvashatnak biztosítással
kap csolatos cikket a Józsa újság olvasói, foly tatódik a tavalyi évben elkezdett interjúsorozat
Burai Tamás, biztosítási tanácsadóval. Aktuális
témánk egy olyan újdonság, ami segíthet a
nyug díjas évekre való felkészülésben, abban,
hogy mindenki megfelelő szintű anyagi biztonságban tölthesse azokat az éveket, amelyek
már nem a munkáról szólnak.

Józsa: Az idei évben először találkozunk, milyen
témával készültél olvasóink számára?
Burai Tamás: Azt gondolom, hogy a lehető legaktuálisabb témát sikerült kiválasztanom, ugyanis
január 1-jétől ismét jár adókedvezmény az életbiztosítások egy részéhez, mégpedig a nyugdíjcélúakhoz. Az egy év alatt befizetett biztosítási díj
20%-ára rúgó éves visszatérítés a biztosítónál lévő megtakarítást, vagyis a későbbi, nyugdíjas jövedelmet gyarapítja hozammal növelten. Emellett
nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen megtakarítás indításával nem csak a nyugdíjas évekre
tud valaki felkészülni és kihasználni az állam által
nyújtott lehetőséget, a 20%-os adójóváírás megszerezésére, hanem biztosítási védelmet is magáénak tudhat.
Józsa: Mi számít nyugdíjbiztosításnak?
Burai Tamás: Az adókedvezményt olyan életbiztosításra kaphatnak az ügyfelek, amelynél a biztosító akkor szolgáltathat, ha a biztosított megszerzi a

társadalombiztosítási nyugellátásra
való jogosultságot,
vagy az egészségi
állapota legalább
40 százalékos mértékben károsodik,
vagy eléri a szerződés kötésekor érvényes törvényes nyugdíjkorhatárt, illetve ha elhalálozik.
Józsa: Kinek javaslod ezt a megoldást?
Burai Tamás: A rövid válaszom természetesen az,
hogy mindenkinek, hiszen ahogy korábban is
szinte minden beszélgetésünk alkalmával hangsúlyoztam, egyetlen egy megtakarítási forma nem
nyújt olyan garanciát, amit egy életbiztosítás tud
nyújtani. Minden egyes megtakarításnál feltételezzük azt, hogy minden hónapban félre tudunk tenni
egy bizonyos összeget, viszont ha nem tudja már
valaki azt az összeget félretenni, mert már nem is
tud dolgozni vagy tragédia éri, akkor mi fog történni? Erre az eshetőségre csak is egy életbiztosítással lehet felkészülni!
Józsa: Miért pont a nyugdíjbiztosítást ajánlanod az
ügyfeleidnek?
Burai Tamás: Mindig a rendelkezésre álló adatok
és információk határozzák meg azt, hogy melyik
terméket ajánlom, nagyon fontos tisztázni a biztosítás célját. Azt gondolom, hogy mindenkinek ér-

demes egy nyugdíjbiztosítást indítani, a 20%-os
adójóváírás miatt! Ezzel a lehetőséggel élni kell,
van egy olyan
megoldás, amely
segít felkészülni
a
nyugdíjas
évekre, emellett,
pedig szert lehet
tenni egy olyan
védelemre is,
amire semmilyen
más termék nem
nyújt megoldást!
Józsa: A jövőhónapban is készülsz valamilyen témával olvasóink
számára?
Burai Tamás: Szeretném folytatni ezt a sorozatot.
Ráadásul egy olyan témával készülök, amely nem
biztosítás, hanem egy nagyon jó lehetőség lakással kapcsolatos tervek megvalósítására, 30% állami támogatással!

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

Februári akciók a
Fekete Pillangóban
Februárban is akciókkal várja minden kedves régi és új vásárlóját a
Fekete Pillangó Bizományi! Ebben a hónapban minden bébi ruha és cipő
20 % kedvezménnyel kapható. A porcelán árukra is 20% kedvezmény jár,
valamint a nagy sikerre való tekintettel a függönyvásár (kész függöny és
függöny anyag) is folytatódik!
Továbbra is kaphatóak jó minőségű gyermek és felnőtt pelenkák.
Ruhajavítást is vállalnak olcsón,
rövid határidővel! Az üzlet árukészlete folyamatosan bővül és cserélődik, így érdemes benézni, hiszen
a kínálat fele márkás termék.
Ízelítő a férfi márkákból: PHILIPE
RUSSEL, TOM TAYLOR, TOMMY HILFIGER, NEXT, SPRINGFIELD, J.J.
SCOTT, MARKS&SPENCER, GAP, LACOSTE, LEVIS, GEORGIE, NIKE,
PUMA, ADIDAS…stb.
Női márkák: YESSICA, BIAGGINI, ULLA POPKIN, DOROTHY PERKINS,
PER UNA, ZARA, NIKE, PUMA, ADIDAS…stb.
Cipők: JOSEF SIEBEL, RIEKER, NIKE, PUMA, ADIDAS, PANDORA,
TAMARIS, GEOX, YELLOW CAB..stb.
Bizományba várunk: tavaszi, átmeneti kabátokat, mélytányérokat, evőeszközöket, húsvéti dekorációs kellékeket, bébikompot, homokozó játékokat, hintákat, kismotorokat.

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Faki vágás : (06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

JÓZSA
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Hirdetés

Gipszkarton szerelés!

ZSUZSA SZALON

– tetőterek gazdaságos beépítése
– hő-hangszigetelő álmennyezetek és
– hő-hangszigetelő válaszfalak, előtétfalak sze relése
– egyéb dekorációs elemek, boltívek,
rej tett világítások dekorpolcok stb.
ki ala kí tá sa

NŐI-, FÉRFI-, GYERMEKFODRÁSZAT, HAJHOSSZABBÍTÁS,
HA J GY ÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES
MÓDON

A szükséges anyagokat nálam megvásárolhatja.
Pl. normál gipszkarton:
1200 Ft/tábla, akár kiszállítással is.

Molnár István
(06-20) 9 836 190

Kerekesné Szabó
Zsuzsa
Mesterfodrász
06-70/245-3499

Bódi Vivien
Fodrász
06-30/327-9898

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 8–17
Szombat: bejelentkezés alapján

• Savanyú káposzta fejes, apró
230 Ft/kg
• Citrom 349 Ft/kg
• Banán 349 Ft/kg
• Tojás 29 Ft/db
• Almák 149 Ft/kg-tól
• Burgonya 25 kg-os (108 Ft/kg)
2700 Ft/zsák

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

Utólagos bemarásos
módszerrel

Akció:
400 Ft/méter
Telefon:

Józsa, Bocskai István utca 50.

06-30/601-0102

Füzesi István

Dr. Dobó Nagy Zsolt

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester
a Tescoval szemben a 35-ös főúton

FA NYÍLÁSZÁRÓK
SZIGETELÉSE!

Vállalom családi házak, középületek víz-,
gáz-, fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. Anyagbeszerzés, tervezés. Tel.: (06-70) 620-2684
Víz-, gáz-, központifűtés
szerelvények kiskereskedése a Fészer szerelvényboltban.
J ó zs
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Sii l l y e G . u t c a 6 6.
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Nem igazodik el a mindennapi pénzügyekben?
Mi
Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres? SEGÍTÜNK!

Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozások,
– Egyesületek, alapítványok, vállalkozások könyvelését, bérszámfej tését
– Adóbevallások készítését
– Adótanácsadást

állatorvos

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.

HÔkaMErás
Épületvizsgálat
Józsán 12 000 Ft-tól

A Te
házad

Elérhetőség: Józsa, Telek u. 5. • E-mail:segtitunkeligazodni@gmail.com
Telefon: 36 30 6591 951 • 36 30 8572 811

mennyit fogyaszt?
Falazatok (hôhidak), nyílászárók,
tetôterek, könnyûszerkezetes
épületek hôszigetelésének
ellenôrzése.

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat
• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés
• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)
További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.
Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Pesti u. 63.

EnErgEtikai tanusítás.
(Házeladáshoz, használatbavételi
engedélyhez)

Telefon: (06-20) 33 18 944
További információ:
www.nemesvallalkozas.hu

