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JÓZSA

KÍNAI ÁRUHÁZ JóZSApARK
Nyitva tartás: H–P: 9–18-ig, Szo: 9–14-ig, V: zárva

TÉLI 

VÁSÁR
Női, férfi és gyerek télikabátok, bébi overálok, szőrmés pulóverek, csizmák, 

bakancsok, bélelt farmernadrágok, szabadidő együttesek kedvezményes áron kaphatók.
Az akció 2016. január 11-től a készlet erejéig tart!

Rákkeltő
ne mérgezze a józsai levegőt! 

gondoljon a szeretteire!

Ne égesse el a műanyagot!
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A Józsai Szaknévsor idén is megjelenik, mely-
ben a józsai közérdekű információk és a józsai
szolgáltatások tematikusan összegyűjtve lesz -
nek megtalálhatók.

Az ingyenes kiadvány célja, hogy a józsai lakosok
számára – lehetőség szerint – minden helyi infor-
mációt, szolgáltatót összegyűjve egy tematikus al -
ma nachként szolgáljon.

A Józsai Szaknévsorban található információk a
www.jozsanet.hu weboldalon is megtalálhatók.
Hirdetési áraink idén sem változtak, hirdetési fe lü -
let vállalkozások számára már 4000 forinttól el ér -
he tő, mely az internetes megjelenést is tartalmaz-
za 1 teljes évre.
Várjuk a civil, nonprofit szervezetek jelentkezését
is, számukra a megjelenés természetes díjmentes.
MEgJElEnéS: 2016. MárciuS
TElEFon/ViBEr: +36 70 70 85 300
E-MAil: MolToMi@MolToMi.Hu
SKypE: MolToMi

Józsai Szaknévsor 
2016
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A környezetszennyezést a törvény bünteti.
Ha ön is tapasztal ilyet környezetében, jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Telefon: (06-52) 511-000 • E-mail: kornyezetvedelem@hbmkh.hu



„Józsán élni jó!”
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Legyen ez a ház mindannyiunké!
Minden évkezdet a következő 12 hónap meg -
ter vezéséről, új célok kitűzéséről szól. nagy
Máriát, a Józsai Közösségi Ház vezetőjét arról
kérdeztük, mik az intézmény tervei a 2016-os
évre.

Ön idén tölti majd az első teljes naptári évet
a Józsai Közösségi Házban. Milyen fő vezér -
mo tí vu mok határozzák meg a következő év
meg tervezését?

Munkánk tervezésekor nincsenek vezérmo tí vu -
mok. Az eltelt közel fél esztendőben igyekeztem (a
le hetőségekhez képest) megismerni Józsa tele -
pülést, az intézményeket, egyházakat, közös sé -
geket. nagy segítséget jelent számomra elődöm,
pósán györgyné Juditka munkásságának is me -
rete, a működő közösségeinkkel, ill. a Józsai Kö -
zösség- és Településfejlesztő Egyesülettel kialakí-
tott szoros munkakapcsolat. A valós igényekre
alapozva közösségeinkkel, civil szervezetekkel,
helyi intézményekkel közösen állítjuk össze a Jó -
zsai Közösségi Ház 2016 évi munkatervét. Mun ka -
társaimmal arra törekszünk, hogy minden kor -
osztály, közösség megtalálja az igényeinek, ér -
dek lődési körének megfelelő tevékenységet in téz -
mé nyünkben.

A józsai nagyrendezvények évek óta nagyon
népszerűek. Ezek idén is lesznek, ugye?

Természetesen. A nagyrendezvényeink sorát
folyamatosan szeretnénk bővíteni, a hagyo má -
nyos programokat – gyermek nap, Józsai Szüreti
nap – idén is megszervezzük újabb programele-
mekkel meg fű sze rezve.

Terveznek-e
ezeken kívül
még i lyen
nagy    sza bású,
„ többge ne rác -
iós”  rendez -
vényt?

Mint azt em -
lítettem, bőví teni
szeretnénk a
nagy rendez vé -
nyeik számát. A prog ramelemeket úgy alakítjuk,
hogy azok közösségi élményt jelentsenek minden
generációnak, gyermeknek, felnőttnek, családnak
egyaránt. A tavaszi programok közül jó szívvel
ajánlom figyelmükbe a február 6.-i Farsangi és a
március 20-i Virágva sár napi rendezvényeinket.

gondolom a különböző klubfoglalkozások-
ból, csoportos közösségi alkalmakból sem
lesz hiány.

évek óta jól működnek közösségeink, csoport-
jaink. A jelenlegi 14 csoport mellett már új kö zös -
ségek is bontogatják szárnyaikat. Tavaly decem-
berben hirdettük meg helyi kezdeményezésre a
nordic walking csoportot. Ők heti három alkalom-
mal találkoznak (hétfő–szerda–szombat). Hoz -
zájuk is, és a puskás lászló-Kovácsné Milu Ber -
na dett által vezetett néptánc csoportokhoz is bát -
ran lehet csatlakozni. A tavalyi év másik új kez -
deményezése a „péntek esti Tanyázó” volt, amit
idén is szeretnénk folytatni.

Hogyan működik együtt a civilekkel, önkén-
tesekkel a Közösségi Ház?

A Közösségi Ház akkor működhet jól, ha szoros
együttműködésben éli mindennapjait a társin-
tézményekkel, civil szervezetekkel, közösségek -
kel, önkéntesekkel. Ez a viszony eddig is jó volt,
törekszünk, hogy a későbbiekben sem legyen ez
másként. A Józsai Település- és Közösség fej -
lesztő Egyesülettel, mint az egyik legnagyobb jó -
zsai civil szervezettel együttműködve tervezzük
meg a programokat. Juráskó róbert elnök úr és
Balázs ákos frakcióvezető úr, mint az egyesület
alalnöke, személyes közreműködésükkel, támo -
ga  tásukkal, aktívan vesznek részt a Közösségi
Ház programjainak tervezésében, szervezésében,
lebonyolításában.

Honnan tájékozódhatunk a Józsai Kö zös -
ségi Ház aktuális programjairól?

rövid hírek, fotók, felvételek a facebook olda -
lunkon megtalálhatóak, illetve a felhívásaink, ese -
ményeink rendszeresen felkerülnek a Debreceni
Művelődési Központ honlapjára és közösségi
oldalára is. Követhetik az eseményeket a Józsa -
ne ten, vagy akiknek nincs internetük, a Józsa új -
ság híreiből, programajánlójából is.

A Józsai Közösségi Ház mindenki előtt nyitva
áll, személyesen, telefonon és e-maiben is megke -
reshetnek bennünket. Tisztelettel hívjuk és sze -
retettel várjuk rendezvényeinkre az érdeklődőket,
látogatókat! Munkatársaimmal mi is szeretnénk
erősíteni az érzést  – „... mert, Józsán élni jó!”

A sikeres gabriella Jade írói név józsai írónőt
takar, vele beszélgettünk.

Józsa: neve hangzás alapján többen külföldi író -
nőt gondoltak a gabriella Jade név mögé. Va ló já -
ban magyar, mégpedig Józsán élő írónő az égben
kötött szerelem és Az égi sugallat című regények
szerzője. Mióta él Józsán?
g. J.: Szüleim, nagyszüleim mindig is Józsán él -
tek. Születésem előtt Debrecenbe költöztek, én ott
éltem 1993-ig. Ekkor költöztem Józsára.
Józsa: Az utcában ahol lakik, tudják, hogy írónő a
szom szédjuk?
g. J.: Eddig nem nagyon tudták, de mióta két író-
ol vasó találkozóm is volt, egyre többen megállí-
tanak és kérdezgetik, hogy én vagyok-e az írónő?
na gyon jól esik ez az érdeklődés, szívesen vála -
szolok a feltett kérdéseikre. Fantasztikus élményt
jelentett számomra az olvasókkal, és leendő ol va -
sóimmal találkozni, beszélgetni, felolvasni nekik.
Hi hetetlen erőt kaptam tőlük az írás folytatásához,
hogy láttam a szemükben az érdeklődést, a bol -
dogságot a felolvasások alatt. 
Józsa: Kevesebben tudják, hogy regények mellett
verseket is szokott írni. csak romantikus verseket
ír, vagy esetleg várhatunk más témájú verseket is?
g. J.: nem csak romantikus verseket írok. Már

van nak megírt ver-
seim melyek más té -
má júak. Azt is mond-
hatnám, hogy több -
féle témában írok
ver se ket, amik még
nem jelentek meg
kiadásban. A ta lál ko -
zón is szívesen ol -
vastam fel ezekből.
Hon lapomra, (gabriellajade.com) is tettem fel
verseket, részleteket regényeimből és más írásai -
mat.
Józsa: Honnan jött az „égi sugallat” ötlete?
g. J.: Volt egy különös álmom. A múltban játszó-
dott és a saját szemszögemből láttam a történést.
Majd pár nap múlva ismét volt egy álmom, ami a
je lenben játszódott, és összefüggött a múltbéli
álom mal. Ebből az álomból született ez a történet.
Van egy rész a regényben, amikor Julietta a vár fo -
lyo sóján bolyong és bemegy a szobába, ahol egy
tükörben meglátja magát. Ekkor az álmomban az
arcomat láttam a tükörben. A történetben van
olyan rész, ami a jelenben játszódik. Azok is az ál -
maim részei voltak. Ezért játszódik a történet két
idősíkban.
Józsa: Min dolgozik jelenleg?

g. J.: Az „égi sugallat – 800 éves ígéret” c.
regénynek lesz folytatása. Ez számomra is most
derült ki egy pár hónapja. Meglepő volt és nagyon
érdekes, mert én azt hittem, hogy lezáródott a re -
gény. Úgy tűnik, mégsem. Viszont van egy másik
re gényem készülőben, ami szintén több kötetes
lesz. Már az elején tudtam, hogy több részes tör -
té net lesz. Tőlem szokatlan műfajú történetre gon-
doltam, ami nem krimi! Viszont a romantikus, misz -
tikus regények után szívesen kipróbálnám magam
a krimi műfajában is.
gyerekregényt és mesekönyvet is szívesen írnék.
Már írtam mesét, de még jelenleg nincs kiadva. A
regények mellett sok témában írtam verseket, de
még nem jelentek meg. 
Józsa: A regények születése előtt szokott-e kuta -
tó munkát végezni, vagy menet közben keresi az
információkat?
g. J: Van, amikor az elején, de többnyire me net -
köz ben történik a kutatómunka. Mivel a történet
köz ben derül ki, hogy minek kell utánajárnom. Ek -
kor kell elkezdenem a kutatást.

Kívánjuk, hogy minél többen ismerjék fel a jó -
zsai utcákon, sok jó könyvvel örvendeztesse meg
a józsai és a hazai olvasóközönséget! (gabriella
Ja de könyvei a Józsai Könyvtárban is kölcsö nöz -
hető).

Józsai sugallat
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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-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártája : 2016. február 5.

Következô szám unk m egjelen ése: 2016. február 13–14.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja
lapunk és weboldalunk megjelenését 

2015. 03. 31–2016. 03. 30. 
közötti időszakban a 

nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

AlAkformáló tornA krisztivel

Minden kedden és pénteken 
17 órától várlak a Józsa Fitnessben!

Az edzésekre hozz magaddal
polifoamot. Érdeklődj:
facebook.com/krisztina.drbacso
bacsokriszti@gmail.com

Az Alsójózsai 
Kerekerdő Óvodába 

2016. január 27-én nyílt napot 
tartunk, melyre szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt.

2016. január
21-én a Ma -
gyar Vörös ke -
reszt Deb re -
ceni Szer ve -
ze te kihelye -
zett lakossági
vér adást szervez Józsán.

Az önkéntes véradókat ezen a napon
15 és 18 óra között várják a Józsai
Kö zös ségi Házban. A kará csonyi
adakozás és jócselekedetek után
gon dol junk azokra is, akik nem csak
anyagi javakban szű kölködnek! Aján -
dékozzunk egészséget és élet le he tő -
séget a betegeknek, rászorulóknak! 

Adjunk vért minél
töb ben, aki megte-
heti, ezzel is segít-
sen em bertársain!

Véradás lesz Józsán

Római katolikus állandó miserend a
Szent György-templomban:
Vasárnap 9.30 - Szentmise
Péntek 18.00 - Szentmise, 
19.00 - Beszélgetés hitről 

Hofher József jezsuita atyával

A Józsai Közösségi Ház programjai
2016. január 22.–február 27. 
„ cSipKE cSoDáK”  – A JÓZSAi cSipKEVErŐ
SZAKKÖr KiállÍTáSA A MAgyAr KulTÚrA
nApJA TiSZTElETérE
Helyszín: JKH galéria
Megnyitó: január 22. 17.00 óra
Kiállítást megnyitja Hubert Erzsébet etnográfus

2016. február 03. 16.00
„ élJÜnK EgéSZSégESEn!"  – KocZKáné
KiSS ilonA EgéSZSégMEgŐrZŐ ElŐ ADá SA
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előadóterem
Együttműködő partner: Turmalin Egyesület

2016. február 06. 15.00–17.00
ArcoD rEJTSED álArc MÖgé - FArSAngi
KéZMŰVES JáTSZÓHáZ
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

2016. február 06. 17.30
„ ég A KiSZE, lánggAl ég”  - KiSZEBáB
égE TéS
Helyszín: indulás a Józsai Közösségi Házból

2016. február 06. 18.00
„ FArSAng nApJA ElJÖTT Már, KEZDŐDiK
A JElMEZBál”  - JÓZSAi TElEpÜléS éS KÖ -
ZÖS SégFEJlESZTŐ EgyESÜlET FArSAngi
MulATSágA
Együttműködő partner: Józsai Település és Kö -
zös ségfejlesztő Egyesület
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem

2016. február 12. 17.30 óra
JÓZSAi pénTEK ESTi „ TAnyáZÓ”
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

A programokról részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők 
személyesen a Józsai Közösségi Házban, telefonon: (06-30) 566-0252 

vagy e-mailen: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

A felsőjózsai református gyülekezeti házban ki épí -
tésre került az a közvetítő rendszer, melynek se -
gít ségével a kisgyermekes szülők élőben láthatják
és hallgathatják a templomi istentiszteletet. Így ré -
sze seivé válhatnak a gyülekezet ünnepének, mi -
közben a szülői teendőiket is zavartalanul el lát -

hatják. A Debrecen-Józsai református Egy ház -
köz ség presbitériuma szeretettel várja a vasárna -
ponként 11 órakor kezdődő istentiszteletekre a
kis gyermekes családokat a Deák Ferenc utca 69.
szám alatt lévő gyülekezeti nagyterembe.

Istentisztelet közvetítés kisgyermekes 
édesanyák, édesapák és gyermekeik részére

Kedves Édesanya!

Szeretettel hívunk, várunk gyermekeddel/gyermekeiddel együtt, ha:
– szeretnél egy jó társaságot, gyülekezeti alkalmat más édesanyákkal, gyermekekkel,
– szeretnél a nevelésről, a mindennapi életről, örömödről, bánatodról beszélgetni,
– szeretnél az ünnepek előtt közösen készülni, különleges ünnepi alkalmakat   

szervezni.

Mert minden édesanyának szüksége van bátorításra, 
„feltöltődésre”, hitének erősítésére.
Míg az összejövetelek tartanak, az édesanyák beszélgetnek, 
szerető gyülekezeti tagjaink szükség esetén 
gyermekfelügyeletet is vállalnak.
A baba-mama klub alkalmait a felsőjózsai református
gyülekezeti házban rendezzük meg, minden hétfőn 10 órától.

MEGHÍVÓ
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A kibővített CSOK

Több olvasói kérdésre válaszolva, a családok
otthonteremtési Kedvezmény (cSoK) ki bő ví té -
sé ről ír lukácsné dr. patakvölgyi piroska.

A feltételek nem teljes körűen kerülnek részle te -
zésre, csak a fontosabb feltételeket sorolom fel:
1. A kibővített 10 000 000 Ft összegű cSoK-ot há -
rom vagy több gyermekes családok igényelhetik új
lakás – 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos
lakás építéséhez, vagy a kérelem benyújtásának
időpontjában – használatbavételi engedéllyel vagy
a használatbavétel tudomásulvételét igazoló ha tó -
sági bizonyítvánnyal rendelkező, összkomfortos új
lakás vásárlásához.
2. A családok otthonteremtési kedvezménye igé -
nyelhető az igénylővel közös háztartásban élő, ál -
tala eltartott és a felépített, bővített vagy meg vá sá -
rolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és
örökbe fogadott három vagy több gyermeke után,
vagy fiatal házaspár – a meglévő gyermekei szá -
má tól függetlenül – legfeljebb három születendő
gyer mekvállalása esetén a bekerülési költség
vagy vételár megfizetéséhez.
3. A korábban igénybevett támogatás nem zárja ki
a cSoK igénybevételét, de ebben az esetben a
már igényelt állami támogatás összegével csök -
ken  tetten igényelhető a 10 millió forintos támoga tás.
4. Az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánoki-
ratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy a ké re -
lem benyújtásának időpontjában saját magának,
házastársának, élettársának és gyermekének, va -

la mint a vele együtt költöző családtagjainak lakás-
tulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy
e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irá -
nyu ló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkor-
mányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogvi -
szonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti
jogviszonya az (1a) bekezdés szerinti kivétellel
vagy lízingbe vett lakása nincs. (Azaz nem lehet
másik lakóingatlanuk kivéve a bővítést.)
5. Az igénylőnek igazolnia kell, hogy saját maga –
házastársak esetén legalább az egyik fél – le ga -
lább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás
nyil  vántartásában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított -
ként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 2 év
fo lyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap meg -
sza kítás van. A 2 éves biztosítotti időszak szá mí -
tá sa során a benyújtás napját megelőző 180 na -
pos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és
e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek
kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jog vi -
szonyban töltött idő nem számít bele.
6. igazolni kell azt is, hogy igénylő szerepel az
adózás rendjéről szóló 2003. évi Xcii. törvény
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,
vagy a családok otthonteremtési kedvezménye
iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 nap-
nál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami
adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köz tar -
to  zása. 
7. Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a családok
otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban
élet vitelszerűen kíván tartózkodni. 

8. A cSoK-kal együtt 10 millió Ft-os, évi fix 3%-os
kamatozású támogatott lakáshitel is igényelhető.
9. gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három
gyermek születését vállalhatja. A gyermekvállalás
teljesítésére biztosított határidő 10 év.
10. A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igény -
lő és házastársa vonatkozásában a családok ott -
hon teremtési kedvezménye igénylésének időpont -
já ban a központi hitelinformációs rendszerről szóló
2011. évi cXXii. törvény 11. § (1) bekezdése sze -
rinti tartozás a központi hitelinformációs rendszer-
ben (a továbbiakban: KHr) nincs nyilvántartva
vagy az igénylő a KHr-ben szereplő tartozását
már legalább egy éve teljesítette. (Azaz egyik fél
sem BAr-listás)
Minden nagyobb pénzintézet honlapján megjelen-
tek az igényléshez szükséges feltételek, egyes
pénz intézeteknél kalkulátor formájában is. Így aki
kérelmezheti részletesebben a pénzintézeteknél
célszerű érdeklődnie.

Az ügyvéd válaszol - 10 millió a 3 gyermekeseknek

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.

A 2015-2016 -os tanév lassan a feléhez
közeledik. Az első félévet kiemelkedő sik-
erekkel zárja a Debreceni lorántffy Zsuzsanna
általános iskola, hiszen megyei és városi
versenyeken is nagyszerűen szerepeltek az
iskola tanulói.

Megyei versmondó verseny (Debreceni Kazinczy
F. ált. isk.): román Vendel (1. o.) 1. hely, Kupec
oli vér (1. o.) 3. hely. Felkészítő: csik né Kocsis
Már ta.
Megyei angol verseny (Debreceni árpád Vezér ált.
isk.): nagy Boglárka (7. o.) 1. hely, Szabó Simon
(7. o.) 1. hely, Tóth panna (6. o.) 2. hely, Kiss Zsó -
fia (6. o.) 2. hely, Tardy leila (4. o.) 4. hely, Szabó
ábel (3. o.) 4. hely, Szabó ádám (6. o.) 4. hely,
Bagdács roland (6. o.) 4. hely. Felkészítő: Sol -
tész né Bácsi ágnes
Megyei Komplex Tanulmányi verseny-törpemérce
(Debreceni Kazinczy F. ált. isk. ): Vida roland (1.
o.) 3. hely, Felkészítő: Asboltné Ke re kes ágnes
Megyei német verseny (Debreceni árpád Vezér
ált. isk. ): Bacsó Dorottya (4. o.) 1. hely, gedeon
Han na (4. o.) 1. hely, gavallér Bence (4. o.) 2.
hely, Kollár Kristóf (4. o.) 2. hely, Kemény Benedek
(5. o.) 3. hely, Trunger levente (5. o) 3. hely. Fel -
ké  szítő: Kócsi Zsuzsanna
Megyei természettudományos csapatverseny

(Deb  receni lilla téri ált. isk.): csáki Bence (8. o.),
Szabó Simon (7. o.), Zöld csaba (7. o) alkotta csa -
pat az Ökoiskolák közül a 2. helyet érte el. Fel -
készítő: Szöllősi Judit, Tasi Emőke
Megyei versmondó verseny (Debreceni Kazinczy
F. ált. isk.): Bacsó Barnabás (2. o.) 3. hely Fel ké -
szítő: gáspár Józsefné)
„én és kedvenc állatom” - Megyei rajzpályázat
(Debreceni Kazinczy F. ált. isk.): Bocskor Fanni (4.
o.) 2. hely, Szabó Kimberli (7. o.) 3. hely. Fel ké -
szítő: Kis Helga.
Megyei matematika verseny (Debreceni lilla Téri
ált. isk.): posvancz olivér (8. o.) 4. hely, Trunger
ger gely (8. o.) 5. hely. Felkészítő: Duf fek né Fekete
ildikó.
Megyei rajzpályázat „itt születtem, ezen a tájon…”
(Debreceni lilla Téri ált. isk.): Szabó Kimberli (7.
o.) 3. hely. Felkészítő: Kis Helga.
Városi versmondó verseny (Debreceni Kinizsi pál
ált. isk.): Diószegi Alíz (7. o.) 3. hely, Felkészítő:
Dankuné nagy gyöngyi.
„papírmánia” (Alföldi nyomda rajzpályázata): Sza -
nics Anikó (6. o.) különdíj, Szabó Kimberli (7. o.)
különdíj, glant csenge (4. o.) 3. hely. Fel ké szí tő: Kis
Helga.
Városi versmondó verseny (Debreceni Bocskai i.
ált. isk.): gavallér Bence (4. o.) 2. hely. Felkészítő:
lendvai Enikő.

Városi matematika verseny (Debreceni Kinizsi p.
ált. isk.): posvancz olivér (8. o.) 4. hely, Elek
Zoltán (7. o.) 6. hely, Trunger gergely (8. o.) 7.
hely. Felkészítő: Duffekné Fekete ildikó.
„Tánc”- A Holnapom Egyesület rajzpályázata:
Bocskor Fanni (4. o.), 1. hely. Felkészítő: Kis Hel ga.
„népek karácsonya” - városi bemutató készítő
verseny (Debreceni József A. ált. isk.): nagy Bog -
lárka (7. o.) 2. hely, Diószegi Alíz (7. o.) 2. hely.
Fel készítő: pataki Angéla.
Sakkverseny (Bajnok Sakkiskola): Kondor levente
(1. o.) 2. hely, román Vendel (1. o.) 3. hely. Fel ké -
szí tő: Farkas ádám.

Lorántffys versenyeredmények
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BonsAntÉ
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 Gabriella
fogszakorvos

rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

városi szavalóversenyt hirdet nagycsoportos
óvodások és első osztályos tanulók részére

20m2 üzlethelyiség kiadó. Függetlenség u. 1. sz.
Telefon: (06-30) 635-2034
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszál-
lítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun -
kákat vállal. érdeklődni: (06-20) 235-7202
nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telep -
he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650
nyúltrágya – felrakásért – elvihető. Tel.: (52) 53 5-650
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí -
tett üres építési telek eladó. irányár: 3,95 millió Ft.
Telefon: (06-20) 247-5909
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
lilás színű 3 részes szekrénysor eladó. ár: 22 000
Ft, fehér kétajtós ruhás szekrény eladó – kisebb
hibákkal – 6000 Ft, Terracotta színű fényáteresztő
függöny eladó készre varrva, behúzóval. Mérete:
170 cm magas, 280 cm széles. Két darab van belőle.
2500 Ft/db. Telefon: (06-20) 247-5909

„Józsa apró”

Dr. Dobó Nagy Zsolt
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

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 te le fonon.
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Hirdetés

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

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

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

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?
gumiszerelés

gumiabroncs és felni értékesítés
gumiabroncs tárolása

Autóelektromos javítás • Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

ACC, BOSCH, eXIDe akkumulátorok
széles választékban, 

folyamatosan kapható.

Mi m á r be c som a goltunk Önn ek!

Min d e n nyá ri  e lôfogla lá sh oz a j á n d ék 
st ra n d c som a g!

 Szupe r e lôfogla lá s i  á ra k j a nu á r 3 1-ig! 

Né zze n be h ozzá nk!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Megjelent nyári 
katalógusunk, 

keresse debreceni 
irodánkban!

Kartago Tours Zrt.
 4024 Debrecen Batthyány u. 3-5. fszt. 1.

Call Center: 462-8462
Debreceni iroda: 52/533-267  

E-mail: debrecen@kartagotours.hu
www.kartagotours.hu

Hívja bizalommal kolléganőnket, 
Kerekesné Bényei Éva józsai lakost (20/371-7915)
Személyre szabott árajánlatokkal várja hívását!

Engedélyszám
: U

-000834

Mi m á r br br be cááá r bá r bi  mi mi m ái m á
Min d e n nn n ááyy
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Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Fekete Pillangó Bizományi 
Januárban is várjuk a Fekete pillangó használtcikk áruházban és ruha-
javítóban! 

Üzletünkben széles választékban találhatók; bébi-, gyermek, női- és férfiruhák,
cipők, játékok, plüssök, könyvek, cd-k, bakelit lemezek, videokazetták, új és
újszerű ajándéktárgyak, porcelánok, függönyök, kisebb szőnyegek, babako -
csi, testvér kocsi, bölcső, hátitáskák, női táskák, autós gyerekülések, jel me -
zek. Továbbra is kapha -
tó jó minőségű bébi pe -
lenka (mini, midi 10 db
400 Ft, maxi, junior, bu -
gyis 10 db 450 Ft) An -
gel  care és Avent termé -
kek is kaphatók! 
Kisebb ruhajavítás akár
a helyszínen is megvár -
ha tó!
Bizományba várunk: jel -
me zeket, extra méretű
ru hákat.

Fakivágás 20 éves tapasztalattal, 

lakott területi és műtárgy védelmi vizsgával

(06-30) 654-3841

cím: Függet lenség utca 1. (a 35-ös főúton)
nyi tva: hétfő–péntek: 9–17:30, szombat: 8–13

Telefon: (30) 286 1053

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az Éva Divat albumban:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Üzletünkben január hónapban
egyes modellek 20%–50%
engedménnyel kaphatók,

amíg a készlet tart!
Báli ruhák érkeztek!

FRUIT MARKET AKCIÓ
Mandarin: 299 Ft/kg

idared alma: 249 Ft/kg
Karalábé: 199 Ft/db
Káposzta: 159 Ft/kg
Burgonya: 149 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

cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. igény szerint helyszínre megyek.
Kozma ibolya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k o zm ak o n y v el d e.h u
Tel e fo n :  (52 )  420 -423  •  (06 -30 )  911-7979

cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

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

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

sít mény növelés, vírusirtás)! gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384
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Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.

Biztosítók 1 helyen:

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

BAlesetet szenveDett?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
meGvÉDJÜk Az ÉrDekeit!

HÔkAMErÁs
Épületvizsgálat

Józsán 12 000 Ft-tól

mennyit fogyaszt?

Tel .:  (06-20) 33 18 944
www.nemesval lalkozas .hu

Falazatok (hôhidak), nyílászárók, te -
tô terek, könnyû szerkezetes épü le -
tek hôszigetelésének ellenôrzése.

EnErGEtikAi
tAnusítVÁnY 

kÉsZítÉsE
Házeladáshoz, 

használatbavételi engedélyhez

A Te
házad

www.karterites-debrecen.hu
tel.: 06-20/583-7474
e-mail: info@karterites-debrecen.hu

Adóbevallás         Könyvelés         Adótanácsadás

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

levelet kapott a nAV-tól és nem tudja mi a teendő?
nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI

SEGÍTÜNK!

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

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.

Folyamatos akciók 

új bútorainkból

Telefon: 06 30 6591 951Tel.: (70) 413 63 63

igény szerint 
a fahulladékot elszállítom.

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák

kivágását válla lom 
alpintechnikával vagy

emelőkosárral.

további 
szolgáltatás: 
bérfűrészelés
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is het-
ente nyerhet, aki nálunk tankol 8000 forint
felett, hiszen a nyugták közül továbbra is min-
den héten kisorsolunk egy szerencsést, aki így
20 li ter üzemanyagot nyer – mondta el Hamar
Zoltán, a Józsa Tüzép vezetője.

A benzinkúton a benzin, a gázolaj, az autógáz, a
bioetanol, és a pB háztartásigáz mellett shopter-
mékek, autóalkatrészek, felszerelések is széles
választékban kaphatók. Egyes termékek esetén
akár 20%-os kedvezmény is jár a törzsvásárlói
kártyával rendelkezőknek. Kiemelt partnereinknek
pedig egyedi árakat biztosítunk.
A tüzépünk 2003. óta működik Józsán, a klas szi -
kus tüzép termékek értékesítésén kívül fog lal ko -

zunk fuvarozással 27 tonnáig, házhoz szállítással
billenős kisteherautóval, pincetömb kiemeléssel,
gépi rakodással. raklap mozgatást is vállalunk te -
re pes villás targoncával, valamint nehézgép szállí -
tást is trélerrel.
ÚJDonSág: idéntől vállaljuk gázpalackok ház -
hoz szállítását rendszeres időközönként, heti
két alkalommal, igény esetén.

Az opten Kft. – mely 1994.óta az üzleti és jogi in -
for mációs piac meg ha -
tá rozó szereplője –
2015. májusában „A”
minősítésben része sí -
tette a cégünket, mely
szerint a Józsa Tüzép
Kft. az üzleti élet egyik
legmegbízhatóbb sze -
replője, a céggel való
üz leti kapcsolat pénzü-
gyi kockázata rendkí -
vül alacsony. A KKV-k
közül ilyen minősítést
mindössze a cégek
2,2%-a ért el.

Hamar Zoltán: Bízom benne, hogy a vásárlóink az
új benzinkút megnyitása után is hűségesek lesz -
nek hozzánk. Arra törekszünk, hogy kiszolgálás
minőségét megtartsuk, sőt növeljük. Ezért öröm-
mel várunk minden olyan észrevételt, amivel ja vít -
hatjuk szolgáltatásunk minőségét, vásárlóink ki -
szol gálását. Személyesen, telefonon, de e-mail-
ben is várjuk javaslataikat a jozsatuzep@t-on li -
ne.hu e-mail címen. nyitva vagyunk hétfőtől szom-
batig 6–19-ig, vasárnaponként 8–16 óráig.

A decemberi nyertesek:
48. hét: györffy istván
(Jó   zsa, Elek u.) 49. hét:
Bereczki Tibor (Józsa,
Függetlenség u.) 50. hét:
Homoki lajos (Jó zsa,
Elek u.) 51. hét: Sándor
Viktor (Jó zsa, Kiserdő.
u.) 52. hét: pincés Fe -
renc (Jó zsa, október 6.-a

u.) A ké pen dr. orémusz györgy kihúzza az 52.
heti nyertest.

cím: Józsa, Vál lalkozó i  telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947

Autópálya-matrica, mobi ltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t felet ti teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is

a Józsa TÜZÉPet!

Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

PB Gázpalack 3600 ft
Tankoljon a Józsa TÜZépen! nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Fabrikett folyamatosan kapható.
Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

Decemberi nyertesek

2015. évi nyerteseink

5 éves a Józsa TÜZÉP benzinkútja

1. hét: Horváth Sándor (Jó zsa, Bodai u.) 2. hét:
rich ter györgy (Jó zsa, Harsteinkert u.) 3. hét: Má -
téné Benke Anita (Jó zsa, rózsavölgy u.) 4. hét:
Ba ranyai richárd (Jó zsa, csárdás u.) 5. hét:
Andráskó Sándor (Jó  zsa,  Deák u.) 6. hét: gyö  rösi
lászló (Jó zsa, Zsindely u.) 7. hét: Monostoriné
pu zsár Erika (Jó zsa, Felsőjózsai u.) 8. hét: Dr. Be -
de csaba (Jó zsa, pál u.) 9. hét: Boros ildikó (Jó -
 zsa,  Zsindely u.) 10. hét: laki Zsolt (Bodaszőlő)
11. hét: papdeák istván (Jó zsa, Sillye gábor u.)
12. hét: Tabajdi éva (Jó zsa, Hátszeg u.). 13. hét:
Barcsainé Bagaméry Margit (Jó  zsa, Arany ka pu u.)
14. hét: V. Kiss imre (Józsa, Tokaji u.) 15. hét: Dr.
Juhász Tiborné (Jó zsa, Telek u.) 16. hét: Dobi Zol -
tán (Jó zsa, perem u.) 17. hét: Bőr Józsefné (Jó -
 zsa, ró zsavölgy u.) 18. hét: Szabados János (Jó -
zsa, Fel sőjózsai u.) 19. hét: Fegyveres imre (Jó -
zsa, pe rem u.) 20. hét: Bartháné Tóth Eszter (Jó -
zsa, Ha ladás u.) 21. hét: Makó Marianna (Jó  zsa,

Zsin dely u.) 22. hét: Eőry Előd (Debrecen, De rék
u.) 23. hét: Török Tamás (Jó zsa, ró zsás te lep u.)
24. hét: Török János (Jó zsa, csatár u.) 25. hét:
Dá nielffy Zsolt (Józsa, Homokhát u.) 26. hét: Dob -
rossi Attila (Jó  zsa, Sillye g. u.) 27. hét: illyés Antal
(Józsa, Szi rom u.) 28. hét: Hajas norbert (Jó zsa,
Berkenye u.) 29. hét: Kerekes József (Jó zsa, pál
u.) 30. hét: Kállai Sándor (Jó  zsa, Felsőjózsai u.)
31. hét: Varga lajos (Józsa, nyáry pál u.) 32. hét:
Úr Béla (Jó zsa, nyáry pál u.) 33. hét: Szilágyi Ká -
roly (Jó zsa, Harmat u.) 34. hét: Dani lászló (Jó -
 zsa, Alkotás u.) 35. hét: Boros ildikó (Józsa, Zsin -
dely u.) 36. hét: Szalóki Antal (Jó zsa, Hatház u.)
37. hét: Dr. Bakonyi Tiborné (Jó zsa, Deák F. u.)
38. hét: Szabó péter (Jó  zsa, Fel sőjózsai u.) 39.
hét: Szűcs András (Hajdú do rog) 40. hét: Matkó
Ká roly (Jó zsa, csatár u.) 41. hét: Tóth Tímea (Jó -
zsa, Sillye g. u.) 42. hét: dr. cserpák Ferencné
(Jó  zsa, érsek u.) 43. hét: Berecz lajosné (Jó  zsa,

Völgy u.) 44. hét: Kállai Zoltán (Józsa, Felsőjózsai
u.) 45. hét: Tóth petra (Jó zsa, északi sor) 46. hét:
Szolnoki Sándor (Jó zsa, Sillye g. u.) 47. hét: Jó -
nás Zsolt (Jó zsa, Deák F. u.).

A Józsa TÜZép Kft. csapata 2016-ban is várja önöket!



Hirdetés

Megnyitottunk!
Sze retet te l  vár ja kedves  vásá r ló it  a nem rég iben  m egyny í l t  K REATÍV  ERDŐ ü zlet ,  
aho l  kedvére vá logathat  m inden  korosztá ly  a k reat ív  term ékek  rengeteg ében!

Nézzen  be  hozzánk , ha kézü gyességét  k ihasználva sze re tne m arad andó t  a lkotn i , 
vagy  csak  valam il yen kü lönleges ajándé ktárgyat  keres!

Folyamatosan bővülő kínálatunkból:
– Natúr díszíthető  fa termékek(dobozok, ládikák)
– Scrapbook, decoupage, papírok, kiegészítők, ragasztók
– Rizspapírok
– Mintás filcek
– Transzfer papírok, kiegészítők
– Szalagok: organza, szatén
– Gyöngyök
– Horgolótűk, kötőtűk és az ehhez 

szükséges fonalak, kiegészítők
– Festékek, gyúrmák, lakkok
– A különböző technikákhoz szükséges eszközök (Pl.: dekor gumi lyukasztó, ecset stb.)

Vásárolhat még nálunk fejlesztő játékokat és az aktuális időszaknak megfelelő kiegészítőket 
pl.: farsangi álarcokat, arcfestéket, születésnapi kiegészítőket (Lufi, tányér, terítő)

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keressen bennünket személyesen a Józsapark földszintjén 
a gyógyszertár mellett, vagy elektronikus úton: facebook.com/kreativ.erdo

Nyitva tartás: Hétfő–péntek: 10–18, Szombat: 9–13

Józsa, Sillye gábor-Harmat utca sarok
nyitva tartás: h–p: 6:00–20:00 • szo.: 7:00–16:00

v.: 7–16 • AZ éV MinDEn nApJán nyiTVA!

MAX
Élelmiszer, vegyi áru

kiskereskedelem

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

Magyar vállalkozás.  
Magyar üzletlánc tagja. 

Magyar beszállító partnerekkel.

Akciós 
termékeink: 
január 18–24. 
között.

Hajdú liszt 1kg 129 Ft
kristálycukor 1kg 209 Ft
Borsodi dob. sör 0,5l 179 Ft
Pölöskei szörp 2l 199 Ft


