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Farsangi kavalkád
Dorottya napján színes programokkal búcsúztatta a telet a Józsai Közösségi Ház. Volt kézműves játszóház, zene, tánc, kiszebáb égetés
és a nap végén farsangi bál is.
Február 6-án délután farsangi álarc
és busó maszk készítésére csalogatták a gyerekeket a
Közösségi Ház előterébe. Az alkotó
fiatalokat a Guzsalyas Néptáncegyüttes lelkes tagjai –
Venter Tibor, Venterné Severa Ilona és leányaik –,
szórakoztatták néptánc bemutatóval. A
bemutató körtánccal zárult, melybe a
táncos lábú közönséget is bevonták.
Eközben a bejárat előtt egy ősi hagyomány elevenedett meg: a telet jelképező kiszebáb formálódott szalmából és
rongyokból, hogy elvigyen az életünkből minden bút, bajt, szomorúságot, s
ő maga is hamuvá legyen a téllel
együtt. 17 órakor hangos dobszóval,
kereplőkkel, harmonikamuzsikával kísérték „utolsó útjára” a résztvevők, a
Józsapark melletti térre. Ott a gyerekek télűző mondókákkal, hangos kiál-

tozással vettek
búcsút tőle,
majd a régi
szokás szerint
meggyújtották,
hogy lángjával,
füstjével a telet
is vigye magával a következő
esztendőig, de
legalább is karácsonyig.
A gyerekek farsangját este a JÓTEKE bálja zárta,
ahol vidám műsorral, zenével farsangozhattak a
településrész lakói, a közeli ismerősök, baráti közösségek.

Tojásfa Józsán
a virágvasárnapon
Virágvasárnapon (március 20-án) tojásfát állítunk és díszítünk a Józsaparkban.
Szeretnénk, ha sok-sok kukó, díszített tojás
kerülne a fára. Kérünk minden józsait, kicsiket és
nagyokat csatlakozzanak felhívásunkhoz és hozzák be a Józsai Közösségi Házba a kifújt tojásokat (díszítve, vagy díszítetlenül). A fára bármilyen tojás felkerülhet (tyúk, lúd, fürj, …), illetve
elfogadunk különleges tojásokat is (csipke, horgolt, fa, gyöngyös…).

Kedves Józsaiak!
Készüljünk együtt Húsvétra és díszítsük
fel együtt Józsa legnagyobb to jásfáját!
Bővebb információ személyesen a Közösségi
Házban, vagy a következő telefonon:
(06-30) 566-0252

Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!
Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel valamelyik józsai civil
szervezetnek, mellyel a helyi értékek, a helyi közösségek anyagi lehetőségeit
tudja ön is támogatni. A táblázatban 19 józsai szervezet található. Február 25.
az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje, május 20. pedig az önadó-

zó magánszemélyek SZJA bevallás határideje. Bármely józsai civil szervezetnek biztosítjuk lapunkban a megjelenést, ha az ön szervezete hiányzik a listánkból, kérjük jelezze azt szerkesztőségünknek.

„Józsán élni jó!”

A félévzárás mérlege a Gönczyben

A gönczys diákok iskolai átlaga magatartásból 4,5,
szorgalomból 4,4. Az alsó és felső tagozat
együttes tanulmányi átlaga 4,5. Nagyon örülünk
neki, hogy a félévi bizonyítványokba 502 tantárgyi
dicséret is került, vagyis az adott tantárgy követelményeit ilyen sokan kiválóan teljesítették.
A nyolcadikosokat a félévi értesítőnél is jobban
lázban tartja a középiskolai felvételi. Túl vannak
már az egységes írásbeliken: a végzős diákok
90%-a vállalta a megmérettetést. Az idei adatok
feldolgozása még tart, így a tavalyi országos átlaghoz tudjuk viszonyítani tanítványaink eredményeit. (50 pont a maximálisan elérhető)

Országos magyar átlag: 33,3 pont
Gönczys átlag: 33 pont
Országos matematika átlag: 20,7 pont
Gönczys átlag: 25 pont
A tehetséggondozás számos területe közül a
tanulmányi és sportversenyekre való felkészülés
sok befektetett energiát igényel, de szép eredményekkel igazolja vissza a gazdag tudást. A versenyeredményeket folyamatosan közzé tettük.
Köszönöm a diákok, pedagógusok, szülők közös
munkáját, az elért eredményeket. Mindenkit arra
bíztatok, hogy a második félévben még többet, és
még jobban dolgozzon, hogy tudását, tehetségét
gyarapítsa. Tegyük a jobbat még jobbá!
Agárdiné Burger Angéla
intézményvezető

A Józsai Segítő Szolgálat ezúton is szeretné
kifejezni köszönetét mindazon józsai lakosok
felé, akik névtelenül és önzetlenül felajánlottak
ruha és tartós élelmiszer adományt, játékokat
a Józsán, nehéz helyzetben élő embertársaik
számára. Az „ Ajándékgyár” programon keresztül önkéntesek segítségével juttattuk el a
fel ajánlásokat közel 40 emberhez.
Továbbra is van lehetőség adományokkal támogatni munkánkat a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet józsai fiókjánál vezetett, 6060016312000454 számú bankszámlaszámon, valamint
kérjük, támogassák adójuk 1%-val idei céljaink
megvalósítását is.
Adószámunk: 18553929-1-09
Zágonyiné Nagy Szilvia

Milyen ügyekben segít a Józsai Településrészi Önkormányzat irodája?
A DMJV Polgármesteri Hivatal Józsai Telepü lés részi Kirendeltsége a Józsai Közösségi Központban várja az ügyfeleket hétfőn és szerdán
10–14-ig van, csütörtökön 13–17-ig. Van nak
olyan nyomtatványok, amit itt helyben le lehet
adni, ezzel el lehet indítani az ügyintézést.
Jogszabályváltozások miatt sok önkormányzati
támogatási forma és nyomtatvány változott idén. A
Józsai Településrészi Kirendeltségen széles körű
tájékoztatást kaphatnak a lakosok az aktuális lehetőségekről. Helyben beszerezhető ingyenes
nyomtatott dokumentumok:
– munkáltatói jövedelemigazoláshoz formanyomtatvány

– gyógyfürdő belépők igényléséhez adatlap
– rendkívüli települési támogatás igénylőlap
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás támogatásához igénylőlap
– lakásfenntartási támogatás igénylőlap
– gyógyszertámogatás igénylés
– temetési támogatás igénylés
– kelengyetámogatás
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylőlap
A jogosultak köréréről, a jogosultság feltételeiről a
www.debrecen.hu internetes oldalról lehet tájékozódni, ahol le is lehet tölteni a nyomtatványokat.
Aki nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, az
személyesen informálódhat a Józsai Település-

részi Önkormányzat irodájában vagy telefonon az
(52) 386-100-as számon.
Az önkormányzati támogatáshoz szükséges kitöltött adatlapok, kérelmek a józsai önkormányzati
irodában is leadhatók, de a gyorsabb ügyintézés
érdekében az Új Városháza ügyfélszolgálatán is
benyújthatók, ehhez azonban előzetes időpontfoglalás szükséges.
Már a józsai kirendeltségen is beszerezhető a legújabb támogatási formához, az egyedülállók szemétdíj csökkentéséhez szükséges adatlap, de ezt
csak személyesen lehet benyújtani a DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, 3000
forint illeték megfizetése mellett.

Bemutatkozik a Józsai Kertbarátkör - „Nem csak egymás barátai”
Kertbarát körünk 2001-ben alakult. A Kertbarát Szövetség és kertészkedni kedvelő tagjaink ezen idő óta segíti a szervezet tevékenységét,
működését, fennállását.
Tevékenységünket, eseményeinket összehangolt csapatmunka előzi meg.
Havonta rendszeresen találkozunk. Ezeken az alkalmakon meghívott agrár-,
és egyéb kertészeti területet képviselő szakmai előadók segítik információkkal
a továbbfejlődést, valamint néhány előadás fizikális gyakorlására, megvalósítására is sor kerül. Ezek közt csak néhányat említve: növényvédelem,
gyümölcsfák, szőlők, egyéb kultúr-, és konyhakerti növények telepítése,
gondozása, metszése, kertek és díszkertek kialakítása és egyéb vele járó
munkálatok kerülnek bemutatásra. Évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezünk, melynek célja az információ-tapasztalatcsere, a szakmai
és baráti beszélgetések révén az emberi-baráti kapcsolatok szorosabbá tétele. Barátaink többnyire kertes házban lakó, hétvégi és zártkertekben tevékenykedő, kisárutermeléssel foglalkozó egyének-családok, akik a kertbarát
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körben fejlesztik tudásukat. Mindezen belül technológiákat, új, különleges növényfajtákat ismerhetnek meg, adott szezonális esetben
pedig a borászat szakmaiságáról
is szó esik. Minden évben részt
veszünk a Megyei Kertbarát kör
vezetősége által szervezett Népfőiskolán. Ezen kis közösség szeretettel fogadja és hozzájárul leendő új tagok,
kertészkedni kedvet érző fiatalok tapasztalatszerzéséhez, valamint egy baráti
közösség emberi értékeinek növeléséhez, újabb baráti kapcsolatok kialakításához.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését a (06-30) 9435478-as telefonszámon.
Mert, mi nem csak a kert, hanem egymás barátai is vagyunk!
Juráskó István
a Józsai Kertbarát kör elnöke

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 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: 2016. március 4.
Következô számunk megjelenése: 2016. március 12–13.
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.
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Lapunk és weboldalunk megjelenését
2015. 03. 31–2016. 03. 30.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

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

Véget ért az első félév. Mérhető számok mu tatják, mennyi tudást, jártasságot szereztek a
diákok a tudományokban, és a gyakorlat terén.

Köszönet

Programajánló

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

2016. január 22.–február 27.
„ CSIPKE CSODÁK” – A JÓZSAI CSIPKEVERŐ
SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA TISZTELETÉRE
Helyszín: JKH galéria
2016. február 26. 9.00–17.00
„ ITT A FARSANG” – SZÉPKORÚAK FARSANGI
MULATSÁGA
Együttműködő partner: Debreceni Szépkorúak
Klubja, Életet az éveknek Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete
Helyszín: JKH színházterem
2016. március 1.–április 2.
„ HÚSVÉT A MŰVÉSZETEKBEN”
Kiállítás megnyitó: március 1 17.00.
Helyszín: JKH Galéria
2016. március 8.–április 30.
KUNGLER SÁNDOR INTARZIA KIÁLLÍTÁSA

Kiállítást megnyitó: március 8. 17.00
Helyszín: JKH Kis Galéria
2016. március 11. 17.30
JÓZSAI PÉNTEK ESTI „ TANYÁZÓ"
Helyszín: JKH előtér
2016. március 16. 16.00
„ ESKÜSZÜNK, HOGY RABOK TOVÁBB NEM
LESZÜNK!" - GÁRDONYI SÁNDOR TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA
Helyszín: JKH színházterem
2016. március 18. 9.00
„ SZÁLL A MADÁR ÁGRUL ÁGRA, SZÁLL AZ
ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA" MEGYEI NÉPDA L ÉNEKLÉSI VERSENY
Együttműködő partner: MEA Alapfokú Művészeti
Iskola
Helyszín: JKH színházterem, JKH előadó terem

A programokról részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők
személyesen a Józsai Közösségi Házban, telefonon: (06-52) 386-137
vagy e-mailen: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza
és a Józsai Kertbarát Kör
ebben az évben 2016. március 19-én, szombaton rendezi meg a

VIII. JÓZSAI PÁLINKAÉS POGÁCSAVERSENYT,
melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
Jelentkezési határidő: 2016. március 7.
Jelentkezni lehet: ifj. Juráskó Istvánnál Tel.: 06/30-830-8607

Józsai imanapok
A Józsai történelmi Egyházak elnökségei szeretettel meghívják önt és hozzátartozóit a Józsai Imanapok alkalmaira:
Március 5. vasárnap 18.00
Alsójózsa Református templom (Templom u.
51.)
Igét hirdet: Szentesi Csaba - görög katolikus
parókus
Március 6. hétfő 18.00
Szent György Római katolikus templom (Gát u.)
Igét hirdet: Porkoláb András - református segédlelkész
Március 7. kedd 18.00
Szentcsalád Római katolikus templom
(Rózsavölgy u. 31.)
Igét hirdet: Hofher József - jezsuita

Vujity Tvrtko Pokoljárás című könyvének vezető fejezete Ruandába, a koponyák földjére kalauzolja az olvasót, ahol a XX. század legnagyobb népirtását követték el. Az aprócska
afrikai országban alig 22 évvel ezelőtt 97 nap
alatt több mint egymillió embert végeztek ki. A
fejezet Zsuzsannáról és Józsefről szól, akik
Pécelről a fekete kontinensre utaztak, hogy ott
egyetemet alapítsanak.
Most József és Zsuzsanna Józsára is ellátogat. Jöjjön el ön is és ismerkedjen meg velük.
A program pontos időpontja hamarosan megtalálható lesz a www.jozsanet.hu weboldalon.

Felhívás!
Amennyiben a versenyen részt kíván venni, a pálinkát és a pogácsát
2016. március 19-én 8 és 10 óra között kell leadni a Józsai Közösségi Házban.
A versenyen vegyes, szilva, körte, törköly és egyéb kategóriában bírál a szakmai zsűri.
A pálinkát 0,5 literes átlátszó üvegben kérjük leadni. A beadott pálinka és pogácsa átadásakor
igazolásként sorszámot kapnak a résztvevők.
Nevezési Díj: 500 Ft/üveg pálinka 300 Ft/adag pogácsa
Az I. II. III. helyezést elért versenyzők minden kategóriában kupát és oklevelet kapnak.
Az eredményhirdetés időpontja 14 óra.
Igény szerint ebédet (egytálétel) is biztosítunk 1500 Ft-os egységáron. Az ebéd 13 órakor lesz.
A nap folyamán vendégeinknek zenés-táncos műsorral kedveskedünk.
A rendezvény helyszíne: Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza
4225 Debrecen-Józsa Szentgyörgyfalvi u. 9.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Nagy Mária, egységvezető,
Juráskó István, a Józsai Kertbarát Kör elnöke
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Helyi hírek

Sikeresen zárult a Magyar Vöröskereszt Debreceni Szervezetének józsai kihelyezett véradása
január 21-én.
A megjelent 26 személy közül 22-en voltak alkalmasak véradásra fizikai és egészségi állapotuk
alapján. A résztvevők nagy része többszörös véradóként jelentkezett az önkéntes segítségadásra,
de két első véradót is üdvözölhettek a kihelyezett
véradás munkatársai. A Vöröskereszt nevében

köszönjük az önzetlen segítségadást a véradóknak, mindenkit várunk a tavaszi kihelyezett véradásra is. Bátorításképpen álljon itt az egyik első
véradó üzenete: „Azt hittem, rosszabb lesz, de
egyáltalán nem az. Örülök, hogy segíthettem, és
mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el legközelebb,
mert nekünk csak pár perc, de másnak az életet
jelentheti.”

Születésnapi levél az ünnepelttől!
Kedves egykori Loránttfy-s/Józsakert utcai pedagógus, diák!
Iskolánk, a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola kerek évfordulót ünnepel ebben a
tanévben. Hatvan évesek lettünk. Szeretnénk erre a 60 évre együtt emlékezni az
egykori tanárokkal, szülőkkel és tanítványokkal. Jelenleg egy tanév végéig működő
iskolai-iskolatörténeti kiállításra készülünk,
melyhez várjuk az egykori tanárok és tanítványok az iskolaéveikhez kapcsolódó fényképeit, könyveit, tárgyait.
Tervezünk egy évfordulós kiadványt is: van
egy szép emléke, vicces története az itt töltött időszakból? Küldje el nekünk február
végéig! Szeretnénk ezzel gazdagítani a készülő évkönyvünket.
Az emlékezés teljessé tételéhez teret és alkalmat
szeretnénk biztosítani az osztályok/osztálytársak
újra egymásra találásához is egy közös osztálytalálkozó formájában: egy szép májusi péntekhez
mit szólnának? Az iskola jelenlegi tanulóinak is
szeretnénk kézzelfoghatóvá tenni ezt a kerek
évfordulót és az eddig eltelt éveket. Éppen ezért a
tanév minden hónapja e jubileum jegyében zajlik.
A tervezett iskolatörténeti kiállítás nekik is szól,
hiszen ezáltal megelevenedik számukra ez az időszak. De alkottak már egy 60-as élőképet is a diákok, ültettünk jubileumi fát is, tavasszal a 60-as

szám jegyében tervezünk kerékpáros és gyalogos
túrákat. Jelenleg pedig a retro jegyében készülnek
a felsős gyerekek a farsangra – ki a hatvanas, ki
pedig a kilencvenes évek hangulatát, zenéjét
kutatja, hogy egy minél szórakoztatóbb fellépéssel

kápráztassa el tanárait, iskolatársait. A jubileumi
évünk során szeretnénk minél több kedves Józsakert utcai (Lorántffy-s) pedagógusunkat, volt
diákunkat megszólítani. Aktuális jubileumi programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak az iskola elérhetőségein.
Telefon: (52) 386-240
E-mail: lorantffy@iskola.debrecen.hu
Köszönettel:
Danku Attila intézményvezető úr nevében
az iskola jelenlegi pedagógusai

Városi versmondó verseny a Lorántffyban
A magyar kultúra napját közel harminc éve
január 22-én ünneplik világszerte honfitársaink
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz kéziratát.
Ebből az alkalomból a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola városi versmondó versenyt szervezett nagycsoportos óvodások, és első
osztályos tanulók részére.
A megmérettetést kiemelt
figyelem kísérte, tizenöt
intézmény több mint ötven
tanulója vett részt rajta. A
szavalóversenyen a következő eredmények születtek:
Óvodások:
1. Máthé Beáta
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2. Serdült Lili - Nagy Alex
3. Kovács Rebeka
Különdíjas: Antal Emma, Román Veronika, Árva Kis Hanga, Molnár Sára
Iskolások:
1. Csukás Vivien - Szikla Judit
2. Román Vendel - Zsákai Rebeka
3. Szabó Lili - Deczki Hanna - Hajdu Petra
Különdíjas: Hercz Nelli, Deli Tímea
A többi évfolyam tanulóinak házi szépolvasó versenyt tartottak a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket.

18557071-1-09

„Józsa apró”
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, (06-52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. Tel.: (52) 535-650
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdőspusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal közművesített üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft.
Telefon: (06-20) 247-5909
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101.
Lilás színű 3 részes szekrénysor eladó. Ár: 22 000
Ft, fehér kétajtós ruhás szekrény eladó – kisebb
hibákkal – 6000 Ft, 2db Terracotta színű fényát eresztő függöny eladó készre varrva, behúzóval.
Mérete: 170 cm magas, 280 cm széles. 2500 Ft/db.
Telefon: (06-20) 247-5909
Felsőjózsán, Elek utca 2. alatt, forgalmas helyen lévő
szépségszalon kiadó, akár üzlethelyiségként, bemutatóteremként, ingatlanirodaként vagy egészségügyi tevékenységre is alkalmas. Érdeklődni lehet: 06 52 387-871es telefonszámon vagy e-mailben: szekacsistvanne@freemail.hu
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres se szerkesztőségünket, amelyet 2. oldal lapalján talál.

„Józsa apró”

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

Sokan adtak vért

Hirdetés

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

Februárban is várjuk
a Fekete Pillangóban!

ÚJRA NYITVA
az Aszt-Ella
virágüzlet

Tavaszi, átmeneti ruhák, cipők széles választékával
várjuk tisztelt vásárlóinkat!
Üzletünkben a RUHAJAVÍTÁST rövid határidővel vállaljuk, akár 1 órán belül is!
Széles választékban kaphatók: könyvek, hanglemezek,
játékok, porcelánok, cipők,
ruhák minden korosztálynak!
Jó minőségű 10 db-os baba
pelenka kapható.

Alkalmi csokrok, sírcsokrok
koszorúk megrendelhetők!
Árainkból:
Koszorúk, díszítve, szalaggal
• 15 szál szegfűből 6000 Ft
• 10 szál krizantémből 7000 Ft
• 12 szál gerberából 6000 Ft
Sírcsokor díszítve, szalaggal
• 7 szál szegfűből 2100 Ft
• 5 szál krizantémből 2700 Ft

Fakivágás több mint 20 éves tapasztalattal, számlaképesen,
lakott területi és műtárgy védelmi vizsgával • (06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1. (a 35-ös főúton)
Nyitva: hétfő–péntek: 9–17:30, szombat: 8–13 • Telefon: (30) 286 1053

Adója 1%-ával támogassa a Józsa újság,
a józsanet.hu és a Józsai Családi magazin kiadóját.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány adószáma: 18557325-1-09

Figyelem! Gyakorlattal rendelkező
alkalmazottat felveszünk,
érdeklődni: (06-20) 4469-626

TÉL VÉGI KIÁRUSÍTÁS
Az üzletben található
minden termék
20–50% kedvezménnyel
kapható (kivéve az új áruk).
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.

Zsebkések, kések, húsdarálók, balták, fűnyírók élezése-javítása rövid határidővel.
Papp Ferenc (késes), Józsa, Nagyszentgyörgy u. 55.
Telefon: (06-52) 386-298 • (06-30) 312-8420

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
Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő
Web : w w w.ko zm ak o n yv el d e.h u
Tel efo n : (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô
Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.
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).

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

JÓZSA
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Az ügyvéd válaszol

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd a kö vetkező cikkben számos olyan változásra hívja
fel olvasóink figyelmét, melyek mostanában
lép tek érvénybe.
A Kft-k vonatkozásában a törzstőkeemelés a
minimális 3 millió forintra 2016. március 15-ig
tehető meg. A változás bejegyzése – amennyiben
csak az új Ptk-nak való megfelelés a változás a
törzstőke-emeléssel együtt –, illetékmentes és közzétételi-díjmentes.
CSOKkal kapcsolatos olvasói kérdés: Feleségem mel fiatal házasok vagyunk, még nincs
gyermek ünk, de vállalnánk 3 gyermeket. Mi lyen kockázattal jár a 10+10 milliós CSOKigény lése?
Ügyvéd: Kockázatot jelent, hogy valóban megszületik 10 éven belül a három gyermek, mert amenynyiben nem, akkor a 10 millió Ft támogatást vissza
kell téríteni, a 10 millió Ft hitel vonatkozásában pedig a kedvezményes kamattámogatás szűnik meg,
ezért a pénzintézetek az ilyen esetekben a hitelké-

Józsai Szaknévsor
2016

pességet szigorúbban vizsgálják, mint a már meglévő három gyerekes családoknál.
Válással kapcsolatos olvasói kérdés: Váló fél ben vagyunk a feleségemmel. Arra vagyok kíváncsi, hogy ha gyermekeink feletti kizárólagos szülői fel ügyeletet a feleségem kapja meg,
nekem milyen jogaim vannak?
Ügyvéd: A Ptk. szerint „Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a
gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti
jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja. A bíróság a
gyermekétől különélő szülőt feljogosíthatja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő
egyes feladatok ellátására, és kivételesen a
vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a
törvényes képviselet teljes körű, vagy részleges
gyakorlására. Ha a gyermek érdekei megkívánják,
a gyermek sorsát érintő valamely lényeges kérdésben való döntés jogát a bíróság korlátozhatja,
vagy megvonhatja.” Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a szülői felügyeleti jog gyakorlója dönt a

gyermekkel kapcsolatos kérdésekben. Lehetőség
van azonban arra, hogy a bíróság egyes kérdésekben a külön élő szülő részére tájékozódási jogot adjon, pl. egészségügyi kérdésekben a különélő szülőt feljogosíthatja – kérelemre – a bíróság
az orvostól, ápolószemélyzettől való a gyermek
állapotáról, kezeléséről információt kapjon, oktatási kérdésekben az oktatási intézetben a gyermek
tanulmányi előmeneteléről érdeklődjön, szülői
értekezleten, fogadó órákon részt vegyen.
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 Józsai Szaknévsor idén is megjelenik, melyben a józsai közérdekű információk
és a józsai szolgáltatások tematikusan összegyűjtve lesznek megtalálhatók.
Ha benne szeretne lenni, jelent kezzen most!
TERVEZETT MEGJELENÉS: 2016. ÁPRILIS • TELEFON/VIBER: +36 70 70 85 300
E-MAIL: MOLTOMI@MOLTOMI.HU SKYPE: MOLTOMI

AZ AKCIÓ FOLYTATÓDIK!
DUPLÁN MEGÉRI IDÉN IS!
SONKÁS PIZZA
VELENCE PIZZA
NÉGYSAJTOS PIZZA
MAGYAROS PIZZA

1900 Ft / 2 db
2100 Ft / 2 db
2500 Ft / 2 db
2500 Ft / 2 db

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

Pizzáink 30 cm átmérőjűek. Az akciónk visszavonásig érvényes!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS JÓZSÁN
További kínálatunk: WWW.EDENPIZZA.HU
Rendelésfelvétel: H–V: 10:45–21:00-ig
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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

Az ügyvéd válaszol - használt ingóság értékesítése

Hirdetés

Épület- és bútorasztalos,
illetve szakmával összefüggő munkát vállalok (ágyak,
lépcsők, galériák stb.)
Sipos László

asztalos

SZERVIZ • BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS

Józsa, Szentgyörgyfalvi út 10. • Telefon: (70) 623-1377
E-mail : bezeredit eamworkkf t@gmail .com

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom
alpintechnikával vagy emelőkosárral.
Igény szerint a fahulladékot elszállítom.

További szolgáltatás:
bérfűrészelés, elhanyagolt
kertek rendbetétele.

06-20-3-923-547

Tel.: (70) 413 63 63

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

Számítógépek, laptopok, televíziók, mobiltelefonok és háztartási gépek teljes
körű szervizelése. Számítógép hibafeltárása, javítása. Hardver eszkö zök beszerelése, beállítása. Túl melegedési, las sulási problémák meg ol dása. Operációs rendszerek telepítése,
vírus ir tás, adatmentés. Műszaki cikkek bizományos értékesítése.
Üzletünkben folyamatosan kaphatók használt LCD-televíziók, három hónap garanciával.

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.
www.karterites-debrecen.hu
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
Tel.: 06-20/583-7474

MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

E-mail: info@karterites-debrecen.hu

Dr. Bír ó
Tam ás
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

HÔkaMErÁs
Épületvizsgálat
Józsán 12 000 Ft-tól
A Te
házad

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen:
Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,
Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

mennyit fogyaszt?
• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás,
díjszámítás

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit!

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

JÓZSA

Falazatok (hôhidak), nyílászárók, tetô terek, könnyû szerkezetes épü letek hôszigetelésének ellenôrzése.

EnErgEtikai
tanusítVÁnY
kÉsZítÉsE
Házeladáshoz,
használatbavételi engedélyhez

Tel.: (06-20) 33 18 944
www.nemesvallalkozas.hu
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Hirdetés

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

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

Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040,
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 199 Ft/kg
Banán (extra): 499 Ft/kg
Paradicsom: 599 Ft/kg
Fejes káposzta: 169 Ft/kg
Tojás „M”: 35 Ft/db
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Gumiszerelés
Gumiabroncs és felni értékesítés
Gumiabroncs tárolása
ACC, BOSCH, EXIDE akkumulátorok
széles választékban,
folyamatosan kapható.

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

gumiabroncsok: www.jozsagumi.hu
autójavítás: www.jozsaauto.hu
Autóelektromos javítás • Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
8

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

Férfifodrászat

Józsa TÜZÉP

Januári nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján idén is heten te sorsol nak a 8000 Ft
felett tan kolók kö zött.

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.

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

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

Folyamatos akciók
új bútorainkból
Berta étkező 6 személyes 71 520 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)

Januári nyertesek: 1. hét:
Bartókné Nagy Beáta
(Józsa, Hátszeg u.) 2.
hét: Balázs László (Józsa, Vashámor u.) 3.
hét: Molnár János (Józsa, Telek u.) 4. hét: Csáki Gyula (Józsa, Óiskola u.) A képen Tóth Nándor húzza ki a 3. heti szerencsés nyertes nyugtáját.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

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

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is
a Józsa TÜZÉPet!

JÓZSA
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Hirdetés

Szeretettel várja kedves vásárlóit a nemrégiben megynyílt

„K REATÍV ERDŐ”
üzlet, ahol kedvére válogathat kicsik és nagyok
a kreatív termékek rengetegében!
Akkor nézzen be hozzánk, ha kézügyességét
kihasználva szeretne maradandót alkotni,
vagy csak valamilyen különleges ajándéktárgyat keres!
Folyamatosan bővülő kínálatunkból:
– Natúr díszíthető fa termékek (dobozok, ládikák)
– Scrapbook, decoupage, papírok, kiegészítők, ragasztók
– Festékek széles választékban: akril, textil, selyem, üveg
– Rizspapírok és mintás filcek
– Transzfer papírok, kiegészítők
– Szalagok: organza, szatén, valamint gyöngyök
– Horgolótűk, kötőtűk és az ehhez szükséges fonalak, kiegészítők
– Fonalak (egyedi igények esetén rendelésre beszerezzük a kívánt
terméket )
– Vasalható matricák, foltok nagy választékban

– Festékek, gyúrmák, lakkok
– Agyag (Mohácsi és Fehér korongos massza), valamint különböző
színű mázak, szerszámok
– A különböző technikákhoz szükséges eszközök (Pl.: dekorgumi
lyukasztó, ecset stb.)
– Gobelin alapanyagok, valamint nyomatok.
Vásárolhat még nálunk fejlesztő játékokat és az aktuális időszaknak
megfelelő kiegészítőket, pl.: álarcokat, arcfestéket, születésnapi
kiegészítőket (Lufi, tányér, terítő, girland stb.).

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

Nyitva tartás: H.–Sze.–P.: 10–18 • K.–Cs.: 9–17 • Szo.: 9–13

MAX

Élelmiszer, vegyi áru
kiskereskedelem
Magyar vállalkozás.
Magyar üzletlánc tagja.
Magyar beszállító partnerekkel.

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!

AkCIóS HéT

• Bravos őrölt kávé 1kg 1299 Ft
• Delikát 1kg
1299 Ft

február 15–21.
között.

• Heti akció: 10 000 Ft feletti vásárlás esetén a vásárlási érték 10%-át
kupon formájában visszaadjuk.

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

