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A közlekedés felelősséggel járó társasjáték
A közlekedés olyan, mint egy társasjáték: sok
eltérő személyiséggel rendelkező sofőr, különböző autók, szabályok alkotják. A közlekedési
„ játék” célja, hogy mindenki elérje az úticélját
és nem az, hogy a többi játékost kiszorítsuk. A
közlekedési szabályok próbálják segíteni a
„ játékban” résztvevők biztonságát és a forgalom ütemét is szabályozzák. Aki ezeket felrúgja, az felborítja a rendszer működését, és a
többi szereplőt is arra készteti, hogy ő is ugyan
ezt tegye. Innen már csak egy lépés, hogy valaki hibás döntést hozva egy esetleges baleset
részese legyen. Lapunk már másod ízben
igyekszik segíteni az autóval közlekedőket,
rávilágítva azokra a forgalmi szituációkra,
amikkel nap mint nap találkozhatunk. Cikkünk
apropója az is, hogy a 35-ös főút Józsa és
Debrecen közötti szakaszán elhelyeztek egy
fixen telepített forgalom ellenőrző berendezést,
úgynevezett Komplex Közlekedési Ellenőrzési
Pontot.

Gondoljon arra, vajon rájuk is vigyáz valaki,
aki éppen arra közlekedik ahol ők járnak?!

korábban lévő 70-es táblát a kereszteződés feloldotta. Tájékoztatásul a maximális sebesség határok: a józsai vállalkozói telephelynél 60-nal szabad menni, majd az Agrárgazdaság Kft. bejárójáig
90-nel (fix traffipaxnál is), ezután az autópálya két
felhajtójáig 70-nel, majd a vasúti átkelőnél már
ismét 90-nel, egészen az újabb 70-es tábláig. Józsa felé hasonlóan vannak a szakaszok.

Az indokolatlan belső sáv használata a négysávos szakaszon is rendszeresen tetten érhető
nap, mint nap. A belső sávban haladni olyankor,
amikor a külsőben senki nincs és balra kanyarodási szándékunk sincs, az ugyanúgy szabálytalan,
mintha az autópályán elfoglalnánk a belső sávot. A
mögöttünk érkezőket akadályozzuk a gyorsabb
haladásban vagy a szabálytalan külső sávon történő előzésre kényszerítjük. Sokan gondolhatják
azt, hogy a maximális sebességgel haladva ezt
megtehetik. A KRESZ szerint lakott területen kívül
jobbra tartási kötelezettség van, azaz csak addig
lehet a belső sávban haladni, ameddig a külsőben
közlekedőket megelőzzük. Lakott területen belül is
csak akkor lehet belső sávban menni, ha ezzel a
mögöttes forgalmat nem akadályozzuk. Magyarországon 1941. július 6-tól vezették be azt, hogy
MINDENKI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ JOBBRA
TARTÁS, azaz a KÜLSŐ SÁVBAN VALÓ HA LA DÁS.

Októberben arra kértük a személygépkocsi
Az egyik legfontosabb közlekedési szabály a vezetőket, hogy a településünk lakott területein,
sebésségkorlátozások betartása. Hangsúlyozzuk, ahol többnyire 50 km/óra a legnagyobb megenhogy a táblák nemcsak a megengedett legna- gedett sebesség, ne száguldozzanak, ne előzgesMég egy fontos dolog. Ne feledjük, az elsőbbgyobb sebességet jelzik, hanem azt is, hogy az senek, ne veszélyeztessék a többieket. Ez főleg ségünkről bármikor lemondhatunk, ezzel is segítve
adott útszakaszon mi az ajánlott sebesség. Ez az az un. gyűjtőutakon (Gönczy Pál, Sillye Gábor, ennek a forgalmas szakasznak a balesetmentes
a sebesség, ami biztonságos és biztosítja a forga- Bocskai és Meszesi utcák) reggelente figyelhető közlekedését, hiszen csúcsidőben e gesztus néllom ütemét is. Kevesen gondolják, hogy nemcsak meg. Mindenki szeretné minél hamarabb elérni a kül lehetetlen sávot váltani, lekanyarodni balra, ill.
a gyorshajtás balesetveszélyes, hanem az is, ha 35-ös főutat. Ezeken az utcákon is emberek lak- kikanyarodni a 35-ös főútra.
valaki Debrecen és Józsa között a megengedett nak, nem beszélve az iskolába igyekvő gyerme90 km/óra helyett 60 km/órával közlekedik. Nem kekről, a kerékpárosokról és a buszhoz igyekvőkFigyeljünk egymásra, és tartsuk be fenti közbetartva így a „játékszabályokat”. Ugyanis így fel- ről. Gyakori jelenség a 70-80-as sebességgel tör- lekedési szabályokat, hiszen mindenki ugyanaz a
tarthatja a forgalmat és olyan helyzetet teremt, ténő száguldozás.
célja: biztonságban eljutni az úticéljához.
Gondoljon mindenki saját szeretteire!
ahol több jármű is megelőzi vagy meg akarja
előzni.
A közlekedésben márpedig
az előzés a legveszélyesebb
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
manőver. Az új telepített állnovember 22-én, vasárnap 15 órára
A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi
az új, római katolikus
ványon a 35-ös főúton – meHáza és a Józsai Település és Közösségfejlesztő
Szent György-templom ünnepélyes felszentelésére.
lyet az Országos Rendőr FőEgyesület kezdeményezésére egy új programA templomot Palánki Ferenc,
kapitányság helyezett ki –,
sorozat szervez „Karácsony kopogtat” címmel.
a
Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye
olyan kamerák vannak, ameúj püspöke szenteli fel.
Az Adventi vasárnapokon gyertyát gyújtunk az
lyek számos közlekedési szaHelyszín:
Józsa, Gát utca 1.
ünnep tiszteletére
bálytalanságot tudnak rögzínovember 29.-én, december 6.-án, 13.-án és 20.-án.
teni, mint pl. gyorshajtás, nem
becsatolt biztonsági öv, záróA józsaiak karácsonyfáját november 29-ig állítjuk
fel, a hagyományos Adventi családi nap időpontja:
vonal átlépése, de alkalmas
december 13.
forgalomszámlálásra, torlódás
észlelésére is. A rendőrség táA részletes programokról bővebb információ a
jékoztatása szerint még nincs
Józsai Közösségi Ház facebook (DMK Józsai
Közösségi Ház) oldalán és a Józsaneten,
beüzemelve, pontos időpontot
illetve a Józsa Újságban.
nem tudtak megadni. Sokan
pánikszerűen fékeznek 70-re
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
amikor megpillantják, holott a

ADVENTI PROGRAMOK

Iskoláink hírei

Ha ősz, akkor – hagyományainkhoz híven –
Gönczy-hét az iskolánkban. Célunk, hogy tanu lóink a programok során közvetlenül megtapasztalják a fenntarthatóságra nevelés fon tos ságát, az egymásra figyelés lényegét, a más sággal való találkozást, elfogadást.
2015. október 19.: Témanap
Az életkori sajátosságaiknak megfelelően különböző tematikus foglalkozásokon vettek részt a felsősök. Az ötödik évfolyamosok a „03.21 - A kihívás” programon a Down-szindrómával élők
helyzetével ismerkedtek, próbáltak hétköznapi
feladatokat megoldani „nehezített” körülmények
között. A foglalkozást dr. Joó Katalin és segítőik
vezették. A hatodikosokhoz az Aura Segítő Kutya
Alapítvány két kutyája érkezett: Péntek és Dió,
Nagy Lajos és segítője felvezetésével. Beszélgettek a kutyák szerepéről, hol, milyen körülmények
között tudnak segíteni az embereknek, közben
különböző feladatokat hajtottak végre a gyerekekkel közösen. A hetedikesek az Unicef két önkéntes
trénere vezetésével a világ különböző pontjain élő
gyerekek helyzetével ismerkedtek rendhagyó
„Ébresztő Óra” keretében. A nyolcadik osztályos
lányok az egészséges táplálkozás fontosságáról,
a fiúk a dohányzás, alkoholfogyasztás káros hatásairól beszélgettek a Debreceni Orvostanhallgatók
Egyesületének két tagjával.

2015. október 20.: Látogatás az Agóra Tu do mányos Élményközpontban
Kedden a felső tagozatosok délelőtt az Agórába
látogattak el, ahol különböző ismeretterjesztő

és kisfilmpályázat legjobb alkotásaiból rendezett
kiállítással és az eredményhirdetéssel kezdődtek.
Utána Arany Tamás, Bukovics Dóra és Hidi Kristóf
7. B osztályos tanulók előadásait hallgattuk meg a
megújuló energiaforrásokról. Ezt követően a felső
tagozatosok 4 fős csapatai „Energiakaland” vetélkedőn vettek részt, az alsó tagozatosok és azok,
akik nem a vetélkedőn voltak, különböző zöldítő
játékokkal játszottak az aulában. Két volt gönczys
diák segítségével tanulóink folyamatosan zsugorították a korábban összegyűjtött Pet-palackokat,
ezzel is elősegítve újrahasznosításukat.

előadásokon vettek részt. Ezek a szemről és
működéséről, az óceánok sokszínű világáról, a fák
védelméről szóltak. Mindnyájan részesei voltak a
nagyelőadóban tartott látványos fizika shownak,
melynek témája a vákuum volt. A digitális planetáriumban a „Visszatérés a Holdra” bemutató keretében a Holdra utazhattak a gyerekek. Legnagyobb sikere mégis az interaktív térnek volt,
ahol a gyerekek kipróbálhatták a különböző játékokat, megismerkedhettek a tanítási órákon már
látott fizika jelenségekkel, kísérletekkel. Délután
az alsó tagozatosok érkeztek, akik a délelőtti takarékossági vetélkedő után vettek részt az előadásokon, bemutatókon.

2015. október 22.: 1956.
Az 56-os forradalom tiszteletére rendezett ünnepi
műsort Kocsis Ildikó tanárnő rendezte a 7. B és 8.
B osztályos tanulók szereplésével. A műsort iskolánk tanulói nagy érdeklődéssel tekintették meg
a tornateremben. Ezután a nap folyamán Zöld büfében egészséges tízóraihoz juthattak a diákok.
Kezdetben még idegenkedtek a karfiol- és padlizsánkrémmel megkent teljes kiőrlésű kenyérből
készült falatkáktól és miután megkóstolták, jóízűen megették. A gyümölcssaláta is pillanatok alatt
elfogyott.

2015. október 21.: Zöld nap
A Zöld nap délutáni programjai az állatok világnapjára meghirdetett „Kedvenc Háziállatom” rajz-

60 éves a Lorántffy

Benetton megmentése

A fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola januárban kiállítást szervez az elmúlt hat évtized oktatástörténeti anyagaiból, eszközeiből, fényképeiből. Ehhez várja az iskola Józsa lakosságának segítségét: az itt végzett szülők, nagyszülők régi iskolai relikviáit szeretnék kölcsönkérni, hogy a tervezett kiállítást személyesebbé tegyék vele. A tárgyakat december végéig kérik eljuttatni az oktatási
intézménybe.

Egy menhelyes kiskutyának segítettek a Lorántffysok az Állatok világnapján.
Az októberi Állatok világnapjához kapcsolódóan
gyűjtést szerveztek a Debreceni Kutyaház menhelyes lakói részére a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában.
A konzerveken, tápokon, pokrócokon kívül ezúttal
pénzadományt is adtak az iskola diákjai és pedagógusai. Az összegyűlt 16 000 Ft-ot az egyik
menhelylakó kutyakölyök, Benetton babézia
gyógykezelésére fordították.

Emellett az iskola lehetőséget biztosít osztálytalálkozók szervezéséhez is. A jubiláló Lorántffy a
tanév során többek között évkönyvvel is megemlékezik majd az iskola történetéről, ehhez pedig a
régi és jelenlegi diákok, szülők, pedagógusok
visszaemlékezéseit, véleményeit, humoros történeteit várják e-mailben, vagy személyesen.
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A Gönczy-hét négy eseménydús napja alatt tanulóink jól szórakoztak, játszva, észrevétlenül tanultak, szereztek tapasztalatokat a bennünket körülvevő világról.

Gyalogtúrán
a Lorántffy
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola közössége
idén is csatlakozott a gyalogló világnaphoz, az
osztályok október 21-én vettek részt a városnéző
sétán.
A felsősök templomtúrája Felsőjózsára vezetett, a
katolikus templom után a református templomot is
meglátogatták mielőtt visszatértek az iskolába.
A kisebbek az alsójózsai erdőt érintve érkeztek
meg a Józsai Közösségi Házba, ahol megnézték
Buglyó Péter kádár népi iparművész jubileumi kiállítását. A hosszú úton együtt gyalogoltak iskolások, pedagógusok és szülők, az iskolából való
kiszakadás kellemes beszélgetésekre adott alkalmat. A Józsapark mögötti játszótéren kedvükre
játszhattak, előkerült a hátizsákokból az elemózsia is.
A Zelemér túráról a kedvezőtlen időjárás miatt
sajnos le kellett mondani, ám helyette a városi
séta is örömet okozott. A cél megvalósult, a gyerekek jó levegőn voltak, mozgással tettek valamit
az egészségük megőrzése érdekében.
Október a világ gyalogló hónapja 1992-óta. Azóta
minden kontinensen, több mint hatvan országban – 1999-től Magyarországon is – rendeznek
ilyen napot ebben a hónapban.

A kiskutya – hála a lorántffys segítségnek – immár
teljesen felépült súlyos betegségéből.

JÓZSA

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

Ismét Gönczy-hét a Gönczyben

Józsai Közösségi Ház

Bemutatkozik Nagy Mária, a Közösségi Ház vezetője
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Új intézményvezetője van a Közösségi Háznak.
Nagy Mária örömmel mesélt magáról és új
mun kájáról.
Pályámat óvónőként kezdtem. A Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben szereztem az első
képesítésemet. Néhány év múlva Hortobágyon
programszervezőként is elkezdtem dolgozni részmunkaidőben. Nagyon szerettem ezt a két párhuzamosan végezhető munkát. Változást hozott
munkámban az a négy éves szakasz, amikor az
óvónői feladatokat szociális feladatok váltották fel,
és családsegítő-programszervezőként dolgoztam
tovább. Folyamatosan igyekeztem tudásomat gyarapítani: gyermek szabadidő szervező, közművelődési szakember-művelődési szolgáltatásszervező, népi játék- és kismesterségek oktatója okleveleket szerereztem, valamint mentálhigiénés alapképzésen, személyiségfejlesztő tanfolyamon és
kommunikációs tréningen is részt vettem.
2006-ban művelődésszervezőként kezdtem el
dolgozni a Debreceni Művelődési Központban,
majd a Kismacsi Közösségi Ház egységvezetője
lettem. Az eltelt közel tíz évben feladatom szerint
négy intézményi egységre (Újkerti Közösségi Ház,
Belvárosi Közösségi Ház, Kismacsi Közösségi
Ház, Nagymacsi Közösségi Ház) koncentrálva
végeztem munkámat. 2013-ban esélyegyenlőségi
referensi, 2014 őszétől szervezetfejlesztési osz-

tályvezetői megbízást kaptam. Feladataim közé tartozik
a minőségbiztosítás,
monitoring, szakmai
fejlesztési programok kidolgozása, ill.
közösségfejlesztés,
városrészi programok, rendezvények,
kiállítások, táborok
szervezése, közösségek munkájának
segítése. Az utóbbi két évben a Nagymacsi
Közösségi Házban végeztem közösségfejlesztői
munkámat, melynek célja a közösségformálás, a
környezettudatosság és az identitástudat helyi
erősítése volt.
Pósán Györgyné Juditka nyugdíjba vonulása
után 2015. augusztusában bíztak meg a Józsai
Közösségi Ház vezetői feladatainak ellátásával.
Év végéig, az általa összeállított munkaterv szerint
folytatom munkámat, és addig is igyekszem
megismerni a települést, az intézményeket, a civil
szervezeteket, a működő közösségeket, az itt
élőket. Munkámban a korábban megszerzett közösségfejlesztői gyakorlatomat, tapasztalataimat
szeretném alkalmazni, hasznosítani. Megbízásom
óta eltelt rövid időben több program, esemény va-

lósult meg, melyek közül kiemelném a Józsai Szüreti Napot. Ez az esemény a hagyományos programelemeken túl több új eseménnyel, elemmel is
gyarapodott. A rendezvény sikeressége a civil
szervezetek, a közösségek, a támogatók, segítők
összefogásának eredménye.
A Józsai Közösségi Házban 2015-ben még
közel 30 megvalósításra váró program, esemény
lesz. Ezek közül két eseményt emelnék ki. Az
egyik, a helyi fiatalok közösségi, szabadidős igényeit feltáró kérdőíves kutatás eredményeinek
összegzése és ellemzése, illetve közösségi beszélgetések elindítása ezzel a korcsoporttal. A
másik a Józsai adventi programsorozat megszervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával.
Munkatársaimmal szeretnénk, ha a Józsai
Közösségi Ház továbbra is nyitottan reagálna a
lakossági megkeresésekre, elvárásokra. A különböző generációk megtalálnák az igényeiknek, érdeklődési köreiknek megfelelő szabadidős, közösségi eseményeket. Segíteni szeretnénk a már
működő közösségek munkáját, és az újabb közösségek alakulását. A Józsai Közösségi Ház eseményeiről, a házban folyó tevékenységekről folyamatosan tájékoztatjük józsa lakosságát (DMK
Józsai Közösségi Ház facebook oldala, DMK honlapja, Józsanet, Józsa újság) és várjuk a visszajelzéseiket, melyek feltételei a sikeres együttműködésnek.

A Közösségi Ház programjai
2015. november 10–december 20.
„ MOSOLYT HOZNAK RÁM A TELEK” - CZENTYÉNÉ ZOLNAI IRÉN, FESTŐMŰVÉSZ KIÁL LÍTÁ SA
A megnyitó időpontja: 2015. nov. 10. 17.00. Kiállítást megnyitja: Vitéz Ferenc, PhD főiskolai docens
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér
2015. november 14. 10.00 óra
V. KI MIT TUD? HB-MEGYEI NYUGDÍJAS
KÖZÖSSÉGEK RÉSZVÉTELÉVEL
Együttműködő partner: Alsójózsai Nyugdíjas
Egyesület
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
2015. november 21. 9.00–16.00 óra
26 ÉVES A SHOTOKÁN KARATE JÓZSÁN

Együttműködő partner: Bushido Karate Sportegyesület
Helyszín: Józsai Közösségi Ház
2015. november 26. 10.00 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁS
Szegedi Miniszínház előadása
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem
2015. november 29. 17.00 óra
ADVENTI HANGVERSENY
Közreműködnek: A Józsai Református Egyházközség Szigethy Gyula kórusa, Nagy Csaba karnagy vezetésével, a DE Konzervatóriumának hallgatói. Együttműködő partner: Józsai Református
Egyházközösség.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem

A programokról részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők
személyesen a Józsai Közösségi Házban, telefonon: (06-30) 566-0252
vagy e-mailen: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

Bergström-díj
Bátoriné Gém Eszter a Hajdú-Bihar Megyei ILCO
Egyesület vezetőjeként kapta ezt a díjat, ezzel is
elismerve a magyar sztómások érdekében végzett
eddigi munkásságát.
A Bergström Díjat Magyar Koloproktologós Társaság alapította 2007-ben, mellyel minden évben
olyan ember munkáját ismerik el, aki az adott évben a magyar sztómaviselők érdekeben a legtöbbet tette.
Az elismerő oklevél mellett egy
aranygyűrűt is
kapott Eszter,
aki egyébként ő
maga is több
mint 30 éve él
sztómával.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4075 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2015. november 27.
Következô számunk megjelenése: 2015. december 5–6.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2015. 03. 31–2016. 03. 30.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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Hirdetés
www.ZSUZSA-SZALON.hu
NŐI-, FÉR FI-, GYER MEK-FODR ÁSZAT,
HA JHOSSZABBÍTÁS, HA J GY ÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Web : w w w.ko zm ak o ny veld e.h u
Tel ef o n : (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).
Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron
Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,
bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése energia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek
bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Kerekesné Szabó Zsuzsa 06-70/245-3499
Bódi Vivien 06-30/327-9898
Nyitva: H–P: 8–17 Szombat: bejelentkezés alapján

Józsa, Bocskai István utca 50.

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

Fakivágás 20 éves tapasztalattal,
számlaképesen: (06-30) 654-3841

Cím: Függetlenség utca 1.
(a 35-ös főúton)
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17,
szombat: 8–12

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Dr. Bír ó
Tam á s
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

lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel e f o n : (06 -20 ) 3 3 1 8 9 44
w w w .n em e s v al l al k o zas .h u
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Női-, férfi-, gyermek- és babaruhák, cipők, játékok,
könyvek, háztartási kiegészítők széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Jelmezek is érkeztek! Ruhajavítást, méretre igazítást továbbra is
vállalunk olcsón, rövid határidővel.
Az októberi facebook-os játékunk nyertesei: Gregorné Csordás Erika és Szabó Erika. Gratulálunk!
BIZOMÁNYBA VÁRUNK: téli ruhákat, csizmákat,
bakancsokat, háztartási felszereléseket, jelmezeket.

Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

Novemberben is várjuk a megújult Fekete
Pillangó bizományiban!

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

Érezze magát biztonságban, fordítson több figyelmet gázkészülékére!

?

Vásároljon
a Fekete Pillangóban

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.

További
szolgáltatások:
fűkaszálást,
parlagfű irtást,
bérfűrészelést
vállalok.
Tűzifa
megrendelhető.

Tel.: (70) 413 63 63
JÓZSA

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

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő

Biztosítás

Váltson velünk és nyerje vissza biztosításának éves díját!
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2016 – Szánjon rá öt percet, spóroljon több ezret!
Itt az év vége. Még mindig igen sok kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításnak január 1-jén
van az évfordulója. Jövőre várhatóan emelkedni fognak a gépjármű kötelező díjai, így idén is
mindenképp érdemes újraszámolni, tudtuk
meg Pelles Tibor biztosítási szakértőtől.
Az elmúlt években többnyire stagnáltak, vagy
csökkentek a biztosítási díjak. Tavaly már látszott,
hogy ez a trend nem tartható hosszútávon. Így
megindult egy emelkedés.
Pelles Tibor: 16 éve foglalkozom biztosításokkal, ezért jelentős tapasztalattal rendelkezem.
Mivel a magyarországi biztosító társaságok mindegyikével kapcsolatban állunk, így gyakorlatilag
mindenkinek tudok segíteni akár a jelenlegi, akár
az új szerződésével kapcsolatban. Ez vonatkozik
a kárügyintézésre is.
Az egy évvel ezelőttihez képest átlagosan mintegy 10 százalékkal drágult a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás díja a MABISZ adatai szerint.
A kgfb átlagdíja ugyanis egy év alatt 19 887 forintról 21 910 forintra emelkedett. Jövőre további
emelkedés várható, így mindenképp érdemes egy
kalkulációt csinálni, mely természetesen díjmentes, és nem jár semmilyen kötelezettséggel. Ráadásul mind a régi biztosítás felmondásában,
mind az új kedvezőbb biztosítás megkötésében

tudok segíteni – itt helyben Józsán –, így az ügyfélnek nem kell külön elmennie sehová sem. Ebben a kampányban szeretnénk ügyfeleinknek kedveskedni egy nyereményjátékkal. Akik nálunk kötik
meg a jövő évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat, sorsoláson vesznek részt és visszanyerhetik a kgfb biztosításuk éves díját.
Az Astrás ügyfeleknek is tudunk segíteni, hiszen
az Országgyűlés által sürgősséggel elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően mindenki azonnal búcsút mondhat biztosítójának, ha annak működési engedélyét bevonták. Ehhez új kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződést
kell kötni egy másik biztosítónál. Azok az Astrás
ügyfelek, akik eddig nem éltek a biztosítóváltás közös megegyezéses lehetőségével, a törvény hatályba lépését követően fontolják meg a törvény
adta lehetőséget, és kössenek új kgfb szerződést
valamely másik biztosítónál. A szövetség felhívja a
figyelmet arra, hogy az ügyfeleknek mérlegelniük
kell, hogy bár érvényes kgfb szerződéssel rendelkeznek, szerződésük mögött nem áll működő

Az ügyvéd válaszol egy CSOK-kal kapcsolatos kérdésre
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezúttal egy CSOK (Családok Otthonteremtési Ked vezménye) igénybevételével kapcsolatos kér désre válaszol.

Olvasó: Érdeklődni szeretnék a CSOK-ról, hogy
készpénzben fel lehet-e venni, valóban önerőnek
is beszámít-e?
Ügyvéd: A CSOK nem vehető fel készpénzben,
sőt a teljes vételárnak csak 10%-a lehet készpénz,
a többi csak átutalással fizethető ki. A CSOK az
önerőbe is beszámít azzal, hogy a banki gyakorlat
szerint a pénzintézetek a meglévő gyermekekre
felvehető támogatást tekintik annak. A vételár
részletekben történő kifizetése esetén a támogatás kizárólag az utolsó részlet lehet.
Építkezés, bővítés esetén a B vagy annál jobb
energetikai besorolású ingatlan esetén vehető fel
a támogatás. Az építkezéssel kapcsolatos számlákat egyenként megvizsgálja a pénzintézet, hogy
az építtető szerepel-e a NAV listáján, ezért a
számla befogadása előtt erre is oda kell figyelni.
Problémát okozhat az is, hogy ha a CSOK-kal egy
időben hitelt is vesznek fel, a hitel esetleges elutasítása esetén a CSOK felvétele is nehézkessé
válhat.
Mindenképpen tanácsos a pénzintézettől előzetes
elbírálást kérni, különös tekintettel a KHR-, BAR-

JÓZSA

listára. Tudni kell azt is, hogy a támogatás igénybevételéhez vagy adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózók listáján való felvétel igazolása
szükséges, ez utóbbi illetékmentesen kérelmezhető.
A szerződéskötésnél több részletre is oda kell figyelni, ezért érdemes az ügyvédet a szerződéskötést megelőzően tájékoztatni, melyik pénzintézetnél kívánják felvenni, esetleges egyéb hitel
felvétele esetén annak megnevezése is fontos ahhoz, hogy a szerződés a hitel elbírálásának megfelelően kerülhessen elkészítésre.

biztosító – mivel annak tevékenységi engedélyét
visszavonták –, így károkozás esetén a bekövetkezett károk megtérítésére is kötelezhető az
üzembentartó.
Érdemes a régi lakásbiztosításokat is átvizsgálni, mivel ezek többsége is január 1-jei évfordulós
és gyakran alacsony összegeken van biztosítva
magas díj ellenében. Ilyen esetekben kár esetén a
biztosító az alacsony szerződés szerinti biztosítási
összeget fizeti ki. Van olyan eset, hogy jelentősen
több szolgáltatást tudunk adni a korábbi biztosítási
díjjal megegyező összeg mellett. Ezért a lakásbiztosítást is érdemes újrakalkulálni, ráadásul számos biztosító ad extra kedvezményeket, ha két
terméket választ valaki nála, pl. lakásbiztosítást és
kötelező biztosítást.

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

„Józsa apró”
Takarítást (vasalást) vállalok Józsán.
Telefon: (70) 670-8328 (Gyakorlattal rendelkezem)
Füstölt termékek, tisztított csirke, tömött kacsa
kapható a Józsaparki Piaccsarnokban péntek délután és
szombat délelőtt. Erdősné Marika 30/569-90-74
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
munkákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói Telephelyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. Tel.: (52) 535-650
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetés feladása:
a harmadik oldalon található impresszum szerint.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.
Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

Állati jó ajánlat!
A Husse 2 havi ajándék táppal jutalmazza
hűséged, melyet ingyen otthonodba
szállítunk Állati Jó Feltételekkel!
Ez a kedvezmény minden olyan kutyás vagy
cicás ügyfelünk számára
elérhető, aki vállalja,
hogy 1 éven keresztül
Husse táppal etet!

Érdeklődni: (30) 645 4259
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Hirdetés

tüdőgyógyászati és
légúti allergológiai magánrendelés

Rendel: dr. Kiss Gabriella
tüdőgyógyász-aneszteziológus szakorvos

Rendelés helye:
Józsapark (l. emelet, kardiológiai
szakrendelés helyén)
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.

A rendelés időpontja:
szombat 8–12 óra
Időpontegyeztetés:
Telefon: (06-30) 768-88-38
E-mail: dr.kissgabi@freemail.hu

www.tudogyogyaszom.hu

Dr. Kovács G abriella
fogszakorvos
Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00

Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

§

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Adásvételi szerződések, cégeljárás,
társasági jog, családjog, öröklésjog,
munkajog, peres ügyek!

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!
Cím: Józsa, Nyáry P. u. 2.

Tel.: 0652/782-645, 0620/210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@drreti.hu

Adóbevallás

Könyvelés

Adótanácsadás

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
MI
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
SEGÍTÜNK!
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelés ét, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

Cím: Józsa, Telek u. 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Telefon: 06 30 6591 951
Folyamatos akciók
új bútorainkból

Berta étkező 6 személyes 69 250 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft
Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu
www.butorolcson-webaruhaz.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 199 Ft/kg
Szilva: 499 Ft/kg
Karfiol: 399 Ft/kg
Petrezselyem gyökér: 649 Ft/kg
Gyalult káposzta: 120 Ft/kg
Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

))$1</~6=~5.
$1</~6=~5.
Bejárati ajt
Bejárati
ajtók,
ók, beltéri
beltéri ajt
ajtók,
ók,
DEODNRNqVUqWHJģ
DEODN
RNqVUqWHJģ
üvegezéssel,
üv
egezéssel, zsalugáterek,
zsalugáterek,
spalet ták, üvegezés.
üvegezés.
spaletták,

Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040,
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.hu
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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, Árpád tér 37.
JÓZSA

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

BONSANTÉ

KGFB

Az utakon is legyen biztonságban - Kötelező 2016
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Ha november és biztosítás, akkor kötelező gép jármű felelősség biztosítás. Beszélgető partnerünk Burai Tamás, biztosítási és pénzügyi
tanácsadó, akit a kötelező biztosítás díjairól és
más aktuális biztosítási témákról kérdeztünk.

Józsa: Milyen változások figyelhetők meg a gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatosan?
Burai Tamás: Azt gondolom, ejtenem kell pár szót
arról, ami az Astra Biztosítóval történt. Évekig tendencia volt, hogy a kötelező biztosítások díja csökkent és egy-egy új piaci szereplő, aki érvényesülni
akart ezen a piacon lejjebb és lejjebb vitte az
árakat. Persze ebből következett, hogy a versenytársak is csökkentettek az árakon így évrőlévre olcsóbban lehetet kötni ilyen biztosítást. A
gond akkor keletkezett, amikor a kár kifizetések
miatt veszteséges lett egy-egy társaság működése, amit természetesen hosszabb időn keresztül
nem volt tartható, így elkerülhetetlenné vált a
csőd.
Józsa: Mi lehet ennek a következménye a mostani
időszakra nézve?
Burai Tamás: A biztosítások díjai már két éve
emelkednek és ez valószínűleg idén is folytatódni
fog. Azt hiszem, helyre kell tenni kicsit ezt a kérdést. Valódi kártérítést olyan díj ellenében lehet
elvárni, amitől fenntartható marad a működés.
Tovább megyek, legyen bármilyen biztosítás az,
amit ma valaki vásárol, nagyon fontos megnézni

mi jellemző arra a cégre, akitől vásárol. Milyen a háttere, mennyi
ügyfele van, mennyi a
bevétele és lehetne
sorolni, hiszen hogyan
bízik valaki abban,
hogy egy esetleges
probléma esetén korrekt szolgáltatást fognak neki
nyújtani, ha éppen az a társaság veszteséges és a
tőkéjét kezdi felélni. Azt is hozzá teszem, van
egyesület is ezen a piacon, aki kedvező árakkal
igyekszik érvényesülni, itt viszont meg kell említeni, hogy egy egyesület vagy egy részvénytársaság egész más működéssel és háttérrel bír.
Egyesület esetén komolyabb károk esetén a tagok
hozzájárulása is felmerülhet, ha az egyesület
kasszája már nem bírja el a kifizetéseket.
Józsa: Hogyan tudunk kedvező díjakhoz jutni és
mégis egy komoly háttérrel rendelkező biztosítóval
szerződést kötni?
Burai Tamás: Olyan társaságnál dolgozom, ahol
már évek óta díjazzák azt, hogy a kötelező biztosítás mellett más szerződéssel is rendelkezik
egy-egy ügyfél. Ennek következtében akár 50%kal olcsóbban lehet megkötni a kötelező biztosítást. Ráadásul ennél több kedvezményt is tudok
érvényesíteni, hiszen akár egy Casco biztosítás
esetén is adható kedvezmény, a lakás és a kötelező biztosítás miatt. Illetve van egy még kézzel-

foghatóbb dolog, a lakásbiztosítás miatt ingyenesen indítható lakástakarék pénztári számla, ezzel
pedig akár 80 ezer Ft is megtakarítható. Más szolgáltatásokról és a kárrendezés minőségéről még
nem is ejtettem szót, pedig a biztosítók közötti választás esetén ez nagyon lényeges szempont kell
hogy legyen.
Józsa: Hogyan járnak el a legjobban a Józsai
lakosok, ebben az időszakban?
Burai Tamás: Ha röviden akarok válaszolni akkor,
azt mondom itt az idő. A gépkocsibiztosítás miatt
érdemes a többi biztosítást is szakemberrel
átnézetni, és tanácsot kérni, valamint élni a kedvezmények adta lehetőséggel.
Én magam itt lakom helyben és mindenkinek
nagyon szívesen segítek ebben, hogy minden
szempontot figyelembe véve, a lehető legjobb
megoldást tudja választani.

Burai Tamás
Telefon:
(06-30) 646 7881
Cím: Józsa
Csárdás utca 3.

Vas- műszaki bolt

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

Zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint
darabolási lehetőség.
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők:
(52) 530-564 • (20) 530-7974

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás
kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

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

Októberi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján októberben
is hetente sorsol tak a
8000 Ft felett tan kolók
kö zött.
A októberi nyertesek: 38.
hét: Szabó Péter (Józsa, Felsőjózsai u.) 39.
hét: Szűcs András (Hajdúdorog) 40. hét: Matkó
Károly (Józsa, Csatár u.) 41. hét: Tóth Tímea (Józsa, Sillye G. u.) 42. hét: dr. Cserpák Ferencné
(Józsa, Érsek u.) A képen Bakonyi Tiborné „átveszi” nyereményét, a 20 liter üzemanyagot.

Gondoljon a
karácsonyra már most!
Ajándékozza meg
szeretteit különleges
új női-férfi modellekkel.

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az Éva Divat albumban:
www.facebook.com/eva.bako.79
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol?
Keresse a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3800 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Fabrikett folyamatosan kapható.
Fuvarozás, gépi rakodás, raklapleszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t feletti teherautóknak.
Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : Jó zsa, Vállalk ozói telephely ek • Tel.: (52) 530-947

Ágyak, hálószobabútorok,
Ág
ok,
szekrények,
yek, lépcsők

Dr. Dobó Nagy Zsolt
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Kis- és nagy állatgyógyítás

Bemutatóter
Bemutatóterem:
utatóterem:
em: Deák F.F. u. 68.
TTel:
el: 20/520-2040, Tripó
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.hu
www.jozsaasztalos
www
.jozsaasztalos.hu

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

állatorvos

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?
Autóelektromos javítás • Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés • Gumiabroncs tárolása

ACC akkumulátor árlista:
44 Ah J+
13 900 Ft
56 Ah J+
16 900 Ft
60 Ah J+
17 900 Ft
74 Ah J+
22 900 Ft

Ezen kívül minden

akkumulátor akciós áron elérhető!

Bankkártyás fizetési lehetőség! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

Gumiabroncsok: www.jozsagumi.hu
Autójavítás: www.jozsaauto.hu

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

