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Józsa városrész információs és közéleti havilapja

Búcsúzunk Juráskó Istvántól
Juráskó István mindannyiunk által tisztelt, példamutató életet élt közösségi ember volt.
Józsa közösségének egyik mozgatója szep tem ber 29-én, 70 éves korában visszaadta lel két teremtőjének. Józsa saját halottjának tekinti,
október 7-én, pénteken, a Józsai temetőben kísérték utolsó útjára.
Sokan sokszor fogunk még gondolatban emlékezni rá, amikor egy Józsai Gyermeknapon vagy
Szüreti Napon részt veszünk, vagy a Józsai Szent
György Templomba betérünk, hiszen Józsán mindenhol otthagyta „kézjegyét”. Egész életében Józsán és a Józsaiakért élt. Nagyon sokat tett Józsa
fejlődésért, ő képezte a kapcsot a Józsai őslakosok és a később betelepülők között. Mindenre
odafigyelt, meghallgatott mindenkit, határtalan segítőkészsége volt, mindenkin segített, akin
csak lehetett. Mindig mondta:
„légy EMBER és állj ki az igazadért, ha módodban áll, segíts
másoknak”. Példamutató életet
élt, szavahihető igaz ember volt,
pedig manapság ilyennek lenni
talán az egyik legnehezebb feladat – emlékezik édesapjára fia,
Juráskó Róbert.
Józsán született 1947-ben,
szegény paraszti családban nevelkedett. Iskoláit befejezve a Mechwart András
Gépipari Technikumban szerzett technikusi oklevelet. A debreceni Medicor dolgozója volt 27 évig,
mint műhelyvezető, az injekciós tű gyártósoron.
1991-től vállalkozó, több saját vállalkozás alapítója. Kimagasló eredményt ért el a hazai nyúltenyésztésben, saját hústípusú nyúlfajta kitenyésztésével (Debreceni Fehér Nyúl) a nyúlágazat meghatározó alakja lett. Több országos szakmai szervezetben töltött be pozíciót.
Szeretett kicsi faluja Józsa, akkoriban még nem
így nézett ki, mint ma. Látta és érezte, hogy Józsa
nem maradhat le a fejlődésben. Az 1989-ben
megalakult Józsai Településfejlesztő Egyesület
alapító tagja volt. Társadalmi munkát vállalt a járda- és útépítések, valamint a telefon- és gázhálózat bővítés szervezésében. Szerepet vállalt az
egyesületen belül működő munkacsoportok, tagszervezetek létrehozásában (Legeltetési bizottság, Polgárőr csoport, Családsegítő szolgálat, Józsai Hírmondó, Zöldek csoportja, Lovas és fogathajtó tagszervezet, Galambász tagszervezet, Józsai Szabadidő- és Tömegsport Egyesület). Többnek, több éven keresztül vezetője volt, például a
Legeltetési Bizottságnak, a Polgárőr Csoportnak.

1995-től mint elnökségi tag, majd 2004-től 11 éven
át az egyesület elnökeként tevékenykedett.
A Józsai Közösségi Házzal közösen szervezte
évente a Gyermeknapot és Szüreti Napot, de hozzá köthető a Nyúlfőző verseny is. Pósán Györgyné, a Józsai Közösségi Ház korábbi vezetője évtizedeken át dolgozott vele, s így emlékszik rá:
„Juráskó István fáradságot nem ismerve, segítette, támogatta a közösen szervezett programok
megvalósítását. A hosszú évek alatt szabadidejéből sokat áldozott a Józsán élőkért.”
Mint keresztény hívő, szíve utolsó nagy vágya
volt az új katolikus Szent György templom megépítése. „Pista bácsi tudott, és mert az egész közösség javáért álmodni és cselekedni, a legjobb
tudásával és mindent adó szeretetével. Az álmai a
családban és a közösségben
megvalósultak. Hiszem, hogy
az Örök Élet álma és reménye
is megvalósult Isten Örök Országában” – mondja róla Felföldi László római katolikus
plébános.
Több mint 18 évig dolgoztunk együtt Józsáért, a józsai
emberekért – idézte fel Balázs
Ákos képviselő – szinte napi
kapcsolatban voltunk. Az a
szellemiség, amit képviselt,
nyomot hagyott bennünk és
lakóhelyünkön. Vállalkozóként munkát adott családoknak, közösségi emberként pedig hitet ahhoz,
hogy érdemes tenni az emberekért. Szeretünk Józsán élni, erős összetartó közösség él itt. Józsának lelke van! Ezt a lelkületet pedig Ő képviselte a
legerősebben, amelyben alapérték a közösség
szeretete, a tenni akarás, az alázat és az elkötelezettség. Hiányozni fog! Vacakabb lett a világ nélküle, de a mi felelősségünk az általa képviselt értékek továbbvitele. Így talán mindig itt lesz velünk.
Sok szép emlék és számtalan érdekes történet
maradt itt az elmúlt közel két évtizedből, lesz miről
mesélni a csendes pillanatokban. Debrecen Város
díszsírhely adományozásával tisztelgett életútja
előtt.
Köszönjük, hogy élete egy részét Józsának
ajándékozta, hogy köztünk volt és segítette mindannyiunk fejlődését.
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Építészeti díjat nyert
A második legrangosabb építészeti díjat nyerte
a józsai Szent György római katolikus temp lom. A Pro Architectura-díj az Ybl Miklós-díj
után a második legrangosabb kitüntetés az építészetben. Ezzel az elismeréssel a kiemelkedő
színvonalú építészeti teljesítményekre hívják
fel a figyelmet. Ebből a kitüntetésből évente
leg feljebb tíz adományozható.

A díj méltatásában olvasható, hogy a Győrffy
Zoltán által tervezett katolikus templom alázattal
és méltóságteljesen simul Debrecen kisvárosi környezetébe. Új szellemi és materiális világot kínál a
környék lakóinak és meghitt otthont nyújt a katolikus híveknek. Győrffy Zoltán jól sáfárkodott az
anyagi lehetőségekkel. Józan, takarékos épületet
tervezett, miközben az igényes építés példáját
mutatja fel az embereknek. Szemléletére jellemző,
hogy azonos figyelmet fordított a szakrális karakter
megjelenítésére és a használati szempontok érvényesítésére.
A templom épülete a
téglaépítés mesteri példája. A szerkezetek és
az
anyagválasztás
nem különül el sem a
lokalitástól, sem az
épület funkciójától, hanem azokkal természetes egységet képez. Az ősi
anyag innovatív módon köti össze a múltat és a
jelent. A homogén alakítás, az azonos külső és
belső kiképzés szakrális erőt sugároz.

Isten veled mindenki „ Pista bácsija” !
A gyászoló család ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik elkísérték Őt az utolsó útján.
Köszönet a részvétnyilvánításért, a szeretet virágaiért!

A díjat 2016 októberében, az Építészet hónapjában adták át. A templom szentmisék keretében vasárnapokon 9.30-tól, szerdánként 18.00
órától látogatható.

Szüreti Nap

Hagyományok és újdonságok jegyében telt az
idei Józsai Szüreti Nap, melyre október 8-án,
szom baton került sor.
Csípős hidegre ébredtünk október 8-án reggel. A
hőmérő -1 fokot mutatott, de a napokon át tartó
esős idő után megpillanthattuk a kék eget is, és ez
reményt adott arra, hogy az időjárás nem fogja
megzavarni a 27. Józsai Szüreti Nap programját.
A közösségi ház mögötti területre a főzőverseny
résztvevői érkeztek elsőnek, hogy a regisztrálás
után minél hamarabb hozzálássanak mesterművük elkészítéséhez. A rendezvényre érkezőket és
a hétvégi bevásárlókat fél 10-től térzene fogadta a
piactéren, majd az érdeklődők katonazenekari
kísérettel vonulhattak a hátsó színpadra, ahol Juráskó Róbert, a Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke, és Balázs Ákos önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. A
megnyitón megemlékeztek a közelmúltban elhunyt
id. Juráskó Istvánról, a sokak által ismert Pista
bácsiról, aki éveken keresztül szervezte a szüreti
nap programjait.
A délelőtti program a szekeres és kerékpáros
felvonulással folytatódott. Közben a szabadtéren
és a közösségi házban is elkezdődtek a szórakoztató programok. A legkisebbeknek zenebölcsi, a
nagyobbaknak gólyalábas bemutató, kézműves
foglalkozás, Teddy Maci kórház, filmvetítés szerepelt a kínálatban. A parkolóban a Gazsó Játékpark
várta a gyerekeket, de lehetett pónilovon lovagol-

A szüreti felvonulás a Felsőjózsai úton

ni, vattacukrot enni, vagy csak pihenni, beszélgetni,
a szabadtéri padokon üldögélve hallgatni a színpadi produkciókat. Ebéd után, két órától a piactéren felállított nagyszínpadon folytatódtak a programok. Ekkor hirdették ki a főzőverseny eredményét, és kisorsolták a kerékpáros felvonulás és a
fotópályázat nyerteseit. A délutáni műsorban felléptek a józsai óvodák és iskolák gyermekcsoportjai, az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Nótaköre és
tánccsoportja, a hajdúnánási tánccsoport, a MEA
népzene tagozatos növendékei, majd a profik léptek a színpadra és gyerekműsorral, cirkuszi produkcióval, koncerttel szórakoztatták a közönséget.
A nap végén fellépett a Fantomasz együttes mellett a Kísérleti Stádium formáció is. Az idén is látványos tűzzsonglőr bemutató zárta napot, felejthetetlen látványt nyújtva közönségnek. Végül néhány érdekesség, kulisszatitok arról, hogy mi zajlott a színfalak mögött: A színpadi produkciók, szórakoztató programok reggel fél tíztől este fél kilen-

cig, tehát összesen 11 órán át tartottak folyamatosan valamelyik színhelyen. A rendezvényt közel
100 cég és magánszemély támogatta anyagilag,
valamilyen természetbeni felajánlással, vagy
önkéntes munkával. A fellépők, a felkészítőik és a
rendezvényen közreműködők megvendégelésére
több száz szendvics készült a tea, üdítő és ásványvíz mellé, emellett sok pogácsát, aprósüteményt, édességet osztottunk ki támogatóink jóvoltából. A főzőversenyen 4, a képzőművészeti versenyen 13 értékes díjat osztottak ki, a kerékpáros
felvonulás résztvevői között 10, a fotópályázaton
részt vevők között 6 nyereményt sorsoltak ki.
Köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen formában hozzájárultak a 27. Józsai Szüreti Nap és
Nyúlfesztivál sikeres lebonyolításához!

Jövőre találkozunk ugyanitt…mert Józsán élni jó!
További képek, videók a jozsanet.hu-n.

A nyuszis alkotópályázat eredménye Sütve, főzve, tésztába csomagolva
A szüreti naphoz kapcsolódva a Józsai Közösségi Ház alkotói pályázatot hirdetett „Minden ami nyuszi - címmel”, amelyre olyan művészeti alkotásokat vártak, amiknek fő témája a nyuszi. A versenyfelhívásra érkeztek különböző természeti anyagokból formált nyulacskák, papír, fonal, textil alkotások, rajzok,
és még egy nyusziról szóló költemény is. A beérkezett pályaműveket a Gárdonyi Sándor vezette zsűri szemrevételezte, és meghozta nehéz döntését,
hogy melyik alkotás milyen díjazásban részesüljön. Mivel a pályázat kortól
független volt, ezért az értékelésnél figyelembe vették azt is, hogy milyen életkorú a pályázó, és mennyire egyedi az általa benyújtott pályamű.
A versenyben három első díjat osztottak ki.
Első helyezést ért el a Talentum Baptista Általános Iskola 1. osztályosainak agyagból megformált nyúl figurája – amely kétségtelenül a
kiállítás legimpozánsabb látványát nyújtotta
hatalmas pocakjával –, Molnár Piroska teljesen élethű festménye és Horváth Virág rajza.
A második és harmadik helyeken rajzos gyere- A győztes alkotás
kek osztoztak: ezüst oklevelet kapott Ferenczi
Zsófia, Somogyi Mirella és Varga Ricsi, bronzot Veres Hajnalka és Gebei
Lilla.
A zsűri különdíjjal jutalmazta a közös munkával készült alkotásokat, így a
Gavallér Tibor és Nándor testvérek által készített nyúl-ikerpár fakanálbábokat, Tóth Eszter Borbála és Tóth Levente Árpád sóliszt és agyag nyúlcsaládját, Bujdos Kriszta és Körtvélyesi Lívia textil-fonal tapsifüleseit, és a Józsai
Csipkeverő Szakkör nyulas tálcáját. Ez utóbbi igazán az alkalomhoz illő alkotás volt, mert bográcsban lubickoló, mosolygós nyulacskákat ábrázolt, utalva
a Közösségi Ház mellett folyó nyúlfőző versenyre.
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A 27. Józsai Szüreti Nap egyik kiemelkedő programja volt a nyúlfőző verseny,
melyre idén 44 csapat nevezett. Az idők során kissé átalakult az amatőr szakácsok versengése. Az első években nyúlpaprikás főző versenyként szerepelt, de mára már nyúlfesztivállá, ínyencségek napjává nőtte ki magát ez a
gasztronómiai bajnokság.
A háromtagú zsűri – Benke Laci bácsi vezetésével – sok egyedi, fantáziadús
recepttel találkozhatott. A verseny fő látványosságát Nagy Lajos és barátai
szolgáltatták, ők ugyanis egy hordozható kemencével érkeztek a helyszínre,
és tésztába göngyölve abban sütötték az ínycsiklandó falatokat. Leleményességüket a zsűri különdíjjal jutalmazta. A harmadik helyezett a Gráciák
csapata lett. Ők nyúlhúsból készült toroskáposztájukkal nyűgözték le a
zsűrit. Ajándékuk a bronzérem mellé kétszemélyes A zsűri és a nyertes csapat
vacsorameghívás volt a
Bikers étterembe. Az ezüstérmet a Kertségi Polgárőrség csapata nyerte egy
különösen jól sikerült, klasszikus nyúlpaprikással. Az ő jutalmuk egy autó tele
tankkal egy hosszú hétvégére a Pappas Autó Magyarország felajánlásával.
Az első díj a Farkas és Medve elnevezésű csapaté lett, akik igazán kitettek
magukért, hiszen háromfogásos ebédet tálaltak fel csupa nyúlból. Az aprólékból nyúllevest, a húsosabb részekből pörköltet, a májából pedig nagyon ízletes fűszerezésű pástétomot alkottak. Ezzel elnyerték a józsai nyúlfőző verseny győztesének járó vándorkupát, és egy hifitornyot a Média Markt jóvoltából.
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Ilyen volt a Józsai Szüreti Nap

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

Köszönet a Szüreti Nap támogatóinak
FŐ TÁMOGATÓK:
Balázs Ákos DMJV Józsa Településrész önkormányzati képviselője
Juráskó Róbert Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke
Józsa Tüzép Kft. – Hamar Zoltán
Média Markt – Bodnár József
Pappas Autó Magyarország Kft. – Burai Balázs
DH Szerviz – György Zoltán
TÁMOGATÓK, SEGÍTŐK, KÖZREMŰKÖDŐK:
Nyúl Terméktanács, Józsa Autócentrum Kft., Smile
Palacsinta, Józsai Patika Bt., Allianz Biztosító,
Trimed ’96 Bt., Elsy Hungary Kft., Emil és Társa
Kft., Debreceni Polgárőr Egyesület, Loós Csomagolástechnikai Kft., Sodó Cukrászda, Vas-műszaki
kertészeti bolt – Sütő Imre, Szabév Kft., Vanília
Café cukrászda, Tóth Tüzép, Universal Bau ‘96
Bt., Gazsó Játékpark – Gazsó Imre, Bon-bon cukrászda, Bodogán Kft., Mazsi 101 élelmiszer üzlet,
Bikers Caffé, DM Kft., Family Market, Fény-világ
Naturbolt, Fruit Market, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, Józsai Autómosó, Kreatív Erdő üzlet,
Gönczy Pál Általános Iskola, Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola, Magyar Pékség, Maranta Patika,
Százszorszép üzlet, Nagyné és Fiai tejbolt, Természetgyógyászati Centrum, China Shop, Doberdó ABC, Higiénia Hungária Kft., Kovács Melinda,
Kovács Gabriella, Cipó Pékség, Erdős Antalné,
Volschits János, Kút-35, PPG Max Kft., Lóska
Eszter, Gönczi Pál Utcai Óvoda, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, Avon, Best FM Rádió, Hajdúsági
Sütödék Zrt., Boros István, Muzsikáló Egészség
Alapítvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Kísérleti Stádium zenekar, Gárdonyi Sándor,
Józsanet-Józsa újság, PB Invest dolgozói, Józsai
Polgárőrség, Debreceni Rendőrkapitányság, Józsai mazsorett csoport – Románné Kovács Annamária, Simon Barna, dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda,
Agora Tudományos Élményközpont, Inside Natur
Stúdió, Vincze Virág Anna, Nagy Ferencné, Zsupos Ágnes, Vinczéné Simon Nikolett, Bujdos
Krisztina, Szentesi Csaba, Dancsó Zoltán, Illyés
Sándor, Balázs Attila, Nánási Vidám Asszonyok
tánccsoport, Sipos Gábor és íjász csapata, Erdős
Zsuzsa, Rácz-Horváth Kata, Krizsainé Szabó Zsuzsa, Szabóné Iglódi Gabriella, Ritmus Mozgásművészeti Stúdió, Lévai Enikő, dr. Borosné Toplenszki Tímea, Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület,
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre, Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar, Hajdúböszörményi mazsorett csoport, Turmalin Egyesület,
Teddy Maci Kórház, Debreceni Művelődési Központ, Józsai Kertbarát Kör, Hangbújócska Zenebölcsi, Rózsás Csárda, Mályvavirág Egyesület,
Varga József, Varga Imre, Törőcsik László, Józsai
és bodaszőlői szekeresek, Galambász sportegyesület – Oláh János, Molnár István, Ferenczi Csaba, Ferencziné Sárosi Anita, Ferenczi Sári, Ferenczi Dávid, Sárosi Jánosné, Garay-Nagy Tamás,
Mohos Péter, Tóth Sándorné, Benkéné Balogh
Andrea, Kovácsné Vatai Margit, Kovács Tamás,
Kovács Dóra, Benke István, Magyari Tibor, ifj. Magyari Tibor, Lévai Enikő, Bokács Ferencné, Bíró
Enikő, Lajkó Éva, Nagyné Lövei Lilla, Józsai Közösségi Ház dolgozói, Ceze Kft., Debreceni Fehér
Nyúltenyésztő Egyesület, Sanyó Sándor (tüzifa),
Papp László (tüzifa).

Október az emlékezés hónapja volt
Józsán is több rendezvényen emlékeztek meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Október 28-án véget ért az ’56-os eseményekről
megemlékező rendezvénysorozat. A Debreceni
Művelődési Központ 10 helyszínen összesen közel 50 rendezvényen állított emléket a 60 évvel
ezelőtt történt eseményeknek, és a forradalom és
szabadságharc hőseinek. A programsorozat keretében a Józsai Közösségi Ház is több rendezvénynek adott helyet. 4 héten át keddenként ’56-os
filmklubra várták az érdeklődőket a közösségi
házba. A látogatók megtekinthették a Pesti srácok
és A tanú című játékfilmet, az 56 csepp vér című
musical filmfelvételét Kaszás Attila főszereplésével, és korabeli, a közelmúltban előkerült dokumentumfilmeket a budapesti eseményekről. A kö-

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

A Magellán-szorosig
repült a józsai drón

A Józsán élő Varga Levente és Péter testvérpár, a
startup féléves chillei innovációs programjában
vettek részt. „A katasztrófák esetén drónok” nevű
program kifejlesztésével, az idő dimenziót tudják
lerövidíteni és mentőcsapatok útját tudják azonnal, optimálisan megtervezni, térképet készíteni. A
háromdimenziós felvételekkel és mindenféle érzékelőkkel felszerelt drónnal, lényegesen több áldozat menthető meg, az eddigieknél sokkal kevesebb költséggel.
Szoftverjüket világszerte nagy érdeklődés
övezi, komoly tárgyalások folynak angol, dán, japán, amerikai államokkal. Meghívást kaptak az
amerikai Austinba és a jelenleg Dubajban folyó
technikai kiállításra.
Drónjuk bár messzebb már nem repülhet,
hiszen eljutottak alsójózsáról Dél-Amerika csücskéig a Magellán szorosig, de több ember élete
megmenthető fejlesztésükkel.

Gyémántlakodalom

zösségi ház Varázskéz rajzszakköre is megemlékezett ’56-ról. Józsán tartották a 8. osztályosoknak meghirdetett történelmi vetélkedő szóbeli fordulóját, október 28-án délelőtt.
A nemzetet – ahogy a fákat is – a gyökerei éltetik.
Bővebb cikkek a www.jozsanet.hu weboldalon.

A józsai Lorántffy Iskola csapata is részt vett a vetélkedőn

Cs. Varga Ferenc és felesége
– sokak tanár nénije – Marika néni
2016. október 22.-én ünnepelték
60. házassági évfordulójukat.
Sok szeretettel gratulál, és jó egészséget kíván
szerető családjuk minden tagja.

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. december 2.
Következô számunk megjelenése: 2016. december 10–11.
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
2016. 03. 31–2017. 03. 30.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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Programok

2016. október 26.–november 21.
„ 55” – KÖKÉNYNÉ SZARKA EMMA KIÁLLÍTÁ SA
2016. október 27.–november 18.
„ BENNED LÉTEZŐ” – CS. HORVÁTH JUDIT
KIÁLLÍTÁSA
2016. november 8. 17.00
BOREST – „ Érmellék Debrecen szőlőskertje a
bakator hazája”
Meghívot vendég: Heit Lóránd borász, Bihardiószeg
Együttműködő partner: Józsai Kertbarát Kör
2016. november 10. 10.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével
2016. november 10. 18.00
LELKI NAVIGÁCIÓ
„Alagútban”: a bűntudattól az elfogadásig
Előadók: Kovács Tiborné mentálhigiénés lelkigondozó, bibliaoktató és Dankó Ferenc mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész.
Együttműködő partner: Adventista Egyház

2016. november 11. 19.00
MÁRTON NAPI VIGASSÁG
Részletek keretes felhívásban és a hátlapon.

2016. november 24 . 10.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével

2016. november 16. 15.00
KI MIT TUD?
Együttműködő partner: Alsójózsai nyugdíjas Egyesület

2016. november 24.– január 16.
„ MERT JÓZSÁN ÉLNI JÓ” – JÓZSA EGY ÉVE
Törőcsik László fotókiállítása
Kiállítás megnyitó: 2016. november 24. 17.00

2016. november 17 . 10.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével

2016. november 24. 18 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadássorozat, Zsiga Attila előadása

2016. november 17. 18.00
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadássorozat, Zsiga Attila előadása.
Együttműködő partner: Adventista Egyház

2016. november 25. 16.00
NÓTA EST
Együttműködő partner: Alsójózsai Nyugdíjas
Egyesület

2016. október 18. 18.00
„ MINDENNAPI SZORONGÁSAINK” – ÉL HETÜNK FÉLELEM NÉLKÜL?
Részletek a keretes felhívásban.

2016. november 27. 17.00
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS I.
Helyszín: Józsapark

2016. november 19. 15.00
SHOTOKAN KARATE NAP
Együttműködő partner: Bushido Karate Sportegyesület

2016. november 27., valamint december 4., 11.
és 18.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 17 órától
Helyszín: Józsapark

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark)
Telefonszám: (52) 386-137 • E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Józsai Márton napi vigasság
Józsai Közösségi Ház (4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi 9.)

2016. november 11-én, péntek 19 órától
Program:
19.00 Köszöntő, zenés, táncos
műsor
20.00 Vacsora
23.00 Tombola
A zenét Sándor Zsolt szolgáltatja.

A rendezvényről bővebb felvilágosítás, jelentkezés, asztalfoglalás:
06-30/566-0252
Jegyár: 3500 Ft
A menüt a Bikers Caffe tálalja fel.
További részletek a hátlapon!

PSZICHOLÓGIA ELŐADÁSOK A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

„MINDENNAPI SZORONGÁSAINK”
- ÉLHETÜNK FÉLELEM NÉLKÜL?
A Psziché-klub és a Józsai Közösségi Ház szervezésében
szeretettel várjuk az érdeklődőket az első előadásra, közös
gondolkodásra és beszélgetésre a témáról 2016. november 18-án 18 órára.
Amit nyújtunk: érdekes téma, jó hangulat, tea, szendvics..
Előadók: Gesztelyi Tamás supervisor, tréner Síró Ágnes klinikai szakpszichológus,
családterapeuta Tóth Beáta pszichopedagógus, terapeuta.
Belépés: 1000 Ft
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Fekete Pillangó
bizományi
Szeretettel várjuk novemberben is a Fekete Pillangó bizományi áruházban. Széles választékunkban
kedvére válogathat a női-, férfi-, gyermek-, és bébi
ruházatunkból, cipőinkből. Több száz féle könyv
csak 100 Ft!
RUHAJAVÍTÁS! Akár
a helyszínen is megvárható a kisebb javítás, nadrág felhajtás.
Elasztikus anyagok
varrása, zipzár csere,
méretre igazítás. Keressen bennünket bizalommal!
Bizományba várunk:
aján déktárgyakat,
edényeket, csizmákat, bundacipőket, téli
holmikat. Kérjük egyeztessen időpontot!

Fakivágás, NagY gYakORLaTTaL,
sZáMLakÉPEsEN!
(06-30) 654-3841
Cím : Függetl en ség ut ca 1.
Nyi tva: h–p: 9–17:30 • szo.: 8–13
Tel efon: (06-30) 286-1053
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

A Józsai Közösségi Ház novemberi programjai

Programok

Szarka Emma – 55 címmel nyílt kiállítás a Józsai
Közösségi Ház kisgalériájában október 25-én.
A kiállítás címében az 55-ös szám arra utal, hogy
ez az ötvenötödik önálló kiállítása a művésznőnek. A számelméleti felfogás a saját akarat és az
isteni akarat összhangba hozásaként értelmezi az
55-ös számot, amely új gondolkodásmódra, változtatásra sarkall, és másokat is erre ösztönöz. Ez
Szarka Emma művészi hitvallása is. Képeihez a
táj szépsége adja az ihletet. A természet egyszerre idézi meg az örökkévalót és a mulandóságot.
A kiállítás november 25-ig tekinthető meg a Józsai
Közösségi Ház kisgalériájában.

SZERETETTEL HÍVJUK ÖNÖKET
A JÓZSAI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET SZIGETHI GYULA
KÓRUSÁNAK

ADVENTI
HANGVERSENYÉRE
2016. DECEMBER 4-ÉN,

VASÁRNAP 16.00 ÓRAKOR
A FELSŐJÓZSAI REFORMÁTUS
TEMPLOMBA
(DEÁK FERENC U. 67.)

Jógázz Józsán
• Jóga felnőtteknek ( légző-, ízületi, mirigy, gerinc gyakorlatok, relaxáció, szülőknek, nyugdíjasoknak, bárkinek, aki délelőtt ér rá) HÉTFŐNKÉNT: 10.00-11.00 Gyermekkel érkezők
számára tartalmas gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani.
• Jóga gyerekeknek 3–7 éves korig (jóga, mozgásfejlesztés,
játék) KEDDENKÉNT 17:00–17:50
• Jóga felnőtteknek pÉNTEKENKÉNT 17:30–19:00
Ha még nem próbáltad, hozd magaddal ezt a hirdetést és
INGYEN RÉZST VEHETSZ egy foglalkozáson!
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Burján Enikő 06-70/445 4028
http://jozsajoga.hu/
facebook.com/jogazzjozsan

A hangversenyen közreműködik:
A NAGYERDEI
KAMARAEGYÜTTES
VEZÉNYEL:
NAGY CSABA
KARNAGY

„Benned létező”

Néptánc oktatás

Cs. Horváth Judit festményei láthatók a Józsai Közösségi Ház galériájában.
Különleges színvilágú és képi megformálású kiállítás nyílt október 26-án a Józsai Közösségi Házban. A tárlat címe – a Benned létező – is azt sugallja, hogy a képeken nem a minket körülvevő
világ, hanem a bennünk rejlő, nem látható titkok
tárulnak fel vizuális nyelven. Egy nagyon különleges, egyedi élményt nyújtó tárlatot tekinthet meg,
aki november 18-ig ellátogat a Józsai Közösségi
Házba Cs. Horváth Judit kiállítására.

ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
INDULT
2016. szept. 12-én
Hétfőn!
Helyszín: Alsójózsa Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tornaterem
(Józsakert utca 9.)
Időpont: h–sz–p 19:00–20:00
Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA
06-30 990-3794

FAKIVÁGÁS
Varga Luca és Deák Viktor már 6 éve foglalkoznak óvodás korú gyermekek néptánc oktatásával.
Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően nyerjenek betekintést a
magyar népi kultúrába. A foglalkozásokon népi játékokat, népdalokat, néptáncot tanulnak, megismerkednek hagyományainkkal és a viseleteinkkel
A foglalkozások ideje: hétfői napokon 17.15 órai
kezdettel a Józsai Közösségi Házban.

Kedvencek eledel centere
AKCIÓ!

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

Öröklétbe írt szépség

Tovább folytatódik a
Royal Canin nagyzsákos akció:
• 7+1: 7 kg-ot fizet, 8 kg-ot kap
• 8+2: 8 kg-ot fizet, 10 kg-ot kap
• 13+2: 13 kg-ot fizet, 15 kg-ot kap

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
Igény szerint a fahulladékot
elszállítom.
További
szolgáltatások:
Fűkaszálás, bérfűrészelés, elhanyagolt
kertek rendbetétele.

Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Igény szerint házhozszállítás: 70/9777-816
Cím: Bocskai-Március 15. utca sarok
Nyitva: h–p: 9:00–12:00, 13:00–17:30, szo: 8:00–12:00

JÓZSA

(70) 413 63 63
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Erdélyi együttműködés

Elektromos hulladékot gyűjtöttek

A több, mint egy évtizedes testvériskolai
kapcsolatukat ápolták és újították meg a
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola valamint a Torockói Sebes Pál
Általános Iskola pedagógusai októberben. A
szakmai tapasztalatcserén túl az oktatási
intézmények dolgozói a további rövid és
hosszú távú együttműködési lehetőségeket
dolgozták ki. Az iskolák a jövőben is aktívan részt kívánnak venni és vállalni
egymás kiemelt programjaiban. A határon túli magyar iskola legközelebb a
novemberi névadó ünnepségére hívta meg a Lorántffy képviselőit.

Elektromos hulladékot gyűjtöttek a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában október hónapban.
Az öko-iskola fontos feladatának tekinti azt, hogy a
tanulói szemléletében megalapozza az igényt a környezettudatos magatartásra. Magyarországon a becslések szerint évente mintegy 120 ezer tonna e-hulladék keletkezik. A családok egyre több elektromos
eszközt használnak a háztartásokban, és ezek életciklusa végén e-hulladékká válnak. Ezek a hulladékok a gazdaság számára fontos nyersanyagokat
tartalmaznak, amelyek azonban a helytelen emberi magatartás esetén komolyan károsíthatják a környezetünket.

Összefogással a tehetségekért Józsán
A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a
Magyarországon és a külhoni magyarlakta
területeken a tehetségsegítés fejlesztése.
Ennek egyik kiemelt eleme a tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása, fejlesztése.
Ezen tevékenykedik a Gönczy Tehetségpont
Tehetségsegítő Tanácsa 2011-es megalakulása
óta.

Mi hívta életre a tanácsot? – kérdezem Burger
Angélát, a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő
Tanácsának társelnökét.
– A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában
mindig nagy gondot fordítottunk arra, hogy minden
diákunk a számára leginkább szükséges neveléshez, oktatáshoz hozzájusson. Legyen szó felzárkóztatásról, tehetséggondozásról vagy egyszerre mindkettőről. Szükségét éreztük tevékenységeink megújításának, fejlesztésének, ezért
2009-ben megalapítottuk a Gönczy Tehetségpontot. Segítségével rendszerbe szerveztük a tehetségek felismerését, gondozását, követését, a
tehetségek érdekében történő hálózati együttműködéseinket. Ez olyan jól sikerült, hogy 2010-ben,
amikor először jelentkeztünk megmérettetésre,
egyből akkreditált kiváló tehetségpont lettünk.
Ahogy fejlődtünk, tevékenységünk egyre inkább
túlmutatott az intézmény keretein, ezért 2011-ben
megalakult a tehetségsegítő tanácsunk.
Hogyan épült fel? Kik voltak a tagjai?
– A tanács tagjai több területet képviseltek.
Mellénk álltak a köznevelési rendszer különböző
szintjének képviselői, segítve ezzel az egymástól
tanulást, a folytonosságot a fokozatok között
(óvoda – általános iskola – középiskola), a gazdasági élet szereplői – kisebb és nagyobb cégek, vállalkozások képviselői, akik szakmai és anyagi támogatásukkal segítettek. Ott volt a helyi média
képviselete, aki folyamatosan biztosítja számunkra, hogy elérjük legfontosabb partnereinket a
józsai családokat. A tanács munkájába magánszemélyek is bekapcsolódtak, akik hozzáértésükkel, társadalmi szerepükkel gazdagították tehetségpontunkat. Jelen voltak a helyi civil szervezetek, akik a közösségi összefogást hozták.
Jelen volt Debrecen városa, élére állva a kezdeményezésnek.
Öt éves a tanács. Tevékenységének melyek a legfontosabb elemei, eredményei?
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– A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa
helyi tehetségsegítő tanács, s mint ilyen, tehetségalapot hozott létre a helyi tehetséggondozás
támogatására. Segített kialakítani egy rendszerbe
szervezett tehetségdiagnosztikai méréssort, mert
egyetlen tehetség sem veszhet el. Az évek során
sokféle komplex tehetséggondozó programot
fejlesztettünk. Ezek sajátossága, hogy nem kizárólag egyetlen tehetségterületre koncentrál, amiben legkiválóbb a gyermek, hanem sokoldalú fejlesztést biztosít. Mindig szerepel benne önismeret,
társas kapcsolat fejlesztés, szabadidős, lazító

program is. A programok azonban önmagukban
kevesek. Nagyon fontos, hogy a család is értse a
tehetséget, tudjon bánni a tehetséges gyermekkel.
Éppen ezért tehetség tanácsadással is foglalkozunk kollégáink, és neves szakemberek közreműködésével.
Eredményeink önmagukért beszélnek. 2014-ben
újra kiválóan zártuk az akkreditációt, az idén az
európai megmérettetésen is nagyon jól teljesítettünk s Európai Tehetségpont lettünk.
Ez újabb hálózati együttműködéseket, új és újabb
lehetőségeket jelent majd a gönczys diákoknak.
Azonban ez mind kevés. Az idei tanévben a
Nemzeti Tehetségprogram támogatásával egy
pályázat (NTP-HTT-16-0021) keretében értékeljük, s megújítjuk a tanács tevékenységét.
Ha ilyen sikeres a tanács, miért kell változtatni?
– Az eltelt öt év alatt, mi magunk és a világ is
körülöttünk jelentősen megváltozott. Elég, ha csak
azt emelem ki, hogy a 2016-os beiskolázási időszakban a Gönczy Pál Általános Iskolában folyó
emelt óraszámú természettudományos képzésünk
városi beiskolázású lett. Ez azt jelenti, hogy a körzeten túl, az egész város területéről jelentkezhetnek hozzánk kisdiákok, mert mi vagyunk az

egyetlen iskola a városban, aki ezt a területet kiemelten kezeli. Aztán komoly feladataink vannak a
tehetségbarát társadalmi környezet fejlesztésében. Manapság a legnagyobb probléma az, hogy
nehéz megtartani a tehetségeket. Kisdiákként elengedjük őket a különféle középiskolákba, ahonnan ki-ki a maga útjára indul. Fontos, hogy később
visszataláljanak, tudjanak, akarjanak tenni azért a
helyi közösségért, városért, országért, ahol a szárnyaikat növesztették, ahonnan elindultak. Talán ez
ma az egyik legnagyobb kihívás.
A kihívásokra pedig csak közösen, összefogva
tudunk válaszolni. Ezért szerveztük meg október
17-re a DMK Józsai Közösségi Házba a tanács
sajtótájékoztatóval egybekötött tehetségfórumát.
Közös gondolkodásra hívtuk jelenlegi és jövőbeni
partnereinket, hogy együtt tudjunk tenni a településrész diákjaiért, fiataljaiért, Józsa városrész
megtartó erejének növeléséért.
Hogyan alakult a fórum programja?
– Nagy örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat, s eljöttek a programra. A résztvevőket tanácsunk elnöke, Balázs Ákos képviselő úr köszöntötte, s foglalta össze célkitűzéseinket. A tanács
elmúlt öt évének tevékenységét és eredményeit
Fodorné Magyar Ágnes mutatta be. Kormos
Dénes a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke a tehetségsegítő tanácsok céljairól, feladatiról, szervezeteiről, a társadalmi összefogás szükségleteiről beszélt előadásában. Sarka Ferenc, a Magyar Tehetséggondozó
Társaság alelnöke, a tanács társelnöke konkrétan
vette számba, „Mit adhat nekem egy tehetségsegítő tanács? Mit adhatok én egy tehetségsegítő tanácsnak?” – című előadásában. A
szaladó idő ellenére élénk beszélgetés alakult ki
közös jövőnkről, feladatainkról.
Mi a következő feladat?
– Bővíteni, megújítani szeretnénk tehetségsegítő
tanácsunkat, fejleszteni intézményi környezetünket, még inkább kreatív klímával, gazdagodó tevékenységrendszerrel megkínálni tanítványainkat.
Nagy összefogásra van szükség ennek megvalósításához.
Dobó Kata színésznő (aki a Hospice program
megvalósítását segíti) mondta egyszer: „A tehetség önmagában nem sokat ér. Csak egy alapállapot, de annál sokkal több kell.” Teremtsük elő
együtt ezt a „sokkal többet”!
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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, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

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

Telefon: 06 30 6591 951

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

KÖNYVELÉS
Egyéni vállalkozók, társaságok könyvelése teljes körű
ügyintézéssel (könyvelés, tb. -, munkaügyi
ügyintézés, bérszámfejtés, üzletviteli tanácsadás).

BERI TÜNDE
20/44 66-015 • Józsa, Tokaji u. 7.

Napraforgóhéj brikett
folyamatosan kapható
Józsa, Zója tanyán!
20 MJ/kg fűtőértékű tüzelő.

Tel.: 30/646-9792
Számítógép szerviz otthonában!

• Eladó, kiadó ingatlana van?
KARACS ILDIKÓ • Bízza rám!
Ingatlanközvetítő
• Esetleg venni szeretne?
Elérhetőségeim:
• Vevők, bérlők egymásra találását segítem a
Italy House
piacon immár 14 éve.
Ingatlaniroda
• Teljes körű szolgáltatásommal megkönnyítem
Monostor u. 2. 2/7.
ingatlanügyével kapcsolatos tervének
Telefon:
megvalósulását!
(06-30) 9-358-700
• További információkért kérem vegye fel velem a
E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com
kapcsolatot!

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

Kibővített
eladótérrel várjuk!

Villanyszerelési munkálatok

Berta étkező 6 személyes 75 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 350 Ft-tól • Szavanna III. kanapé 56 900 Ft
Folyamatos akciók új bútorainkból.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com
www.butorolcson-webaruhaz.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Mandarin: 349 Ft/kg
Alma: 149 Ft/kg
Birsalma-körte: 399 Ft/kg
Sütőtök: 99 Ft/kg
Káposzta: 99 Ft/kg
Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józsa pa r k emeletén
JÓZSA

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

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

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

„Józsa apró”
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páfrányfenyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti növények eladók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
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.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101.
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A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján idén is heten te sorsol nak a 8000 Ft felett tan kolók kö zött.
40. hét: Takács Zoltán
(Józsa, Rózsástelep
u.) 41. hét: Szőllősi Árpád (Józsa, Hegy u.)
42. hét: Széll János
(Józsa, Északi sor u.)
43. hét: Tóth József
(Józsa, Monostorerdő
u.)
A 43. heti nyertest Berettyán Gyula húzta ki.

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : (0 6-2 0) 3 3 1 8 9 44
w w w .n e m es v al l a l k o zas .h u

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

Fabrikett kedvező áron kapható.

TANKOLJON PRÉMIUM ÜZEMANYAGOT VÁLTOZATLAN ÁRON!
Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t feletti teherautóknak.

Cím : Jó zsa, Vállalko zói t el eph ely ek • Tel.: (52) 530-947

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás 2017
Szánjon rá öt percet,
spóroljon több ezret!
12 biztosító ajánlata közül választhat.

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

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen: • Gépjárműbiztosítás

Allianz Biztosító, Posta Biztosító, Aegon
Biztosító, Groupama Biztosító, Generali • Lakásbiztosítás
Biztosító, Union Biztosító, Uniqa Biztosító, • Időskori kegyeleti biztosítás
Signal Biztosító, KÖBE, K&H Biztosító, • Ingyenes tájékoztatás,
díjszámítás
Genertel Biztosító, Waberer Biztosító
Óvja otthonát, értékeit: szerződéskötés, kárügyintézés helyben.
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!
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Októberi nyertesek

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

Ügyvéd nyit irodát Józsán
A józsai tevékenységek köre tovább bővült
és egy lendületes, ambiciózus ügyvédnő
kezdte meg működését városrészünkön. Dr.
Bacsó Krisztina ügyvédet kérdeztük a munkájáról és elkötelezettségéről.

Józsa: Miért pont Józsa?
Dr. Bacsó Krisztina: Józsa nagyon közel áll a
szívemhez. Tíz évvel ezelőtt, amikor ideköltöztünk nem gondoltam volna, hogy ennyire megszeretem. Férjemmel és két kisgyermekünkkel
itt élünk, sok ismerőst és barátot szereztünk. Azt
gondolom, hogy jelentősége van annak, hogy
sokan ismernek, megbíznak bennem és tudják,
hogy munkám során kiemelt figyelmet fordítok
az ügyfeleimmel való pontos kapcsolattartásra,
a személyre szabott jogi szolgáltatásra, az ügyvédi titoktartásra.
Józsa: Egész pontosan hol található az iroda?
Dr. Bacsó Krisztina: A Szentgyörgyfalvi úton, a
Rózsás Csárdával szemben. Nagyon fontos a
telefonon történő előzetes bejelentkezés, mert
Debrecenben a Medgyessy sétány 2. szám alatt
is várom ügyfeleimet. Ez az iroda közvetlenül a
Krúdy étterem mögött található, kellemes erdei
környezetben, könnyű parkolási adottságokkal.
Ezen kívül szeretném felhívni a jogkereső lakosság figyelmét, hogy a Józsai Közösségi Házban
minden héten szerdán 10.00–12.00 óráig ingyenes jogi tanácsadással állok rendelkezésre,

ami a gördülékenység érdekében, ugyancsak
előzetes bejelentkezést igényel.
Józsa: Pontosan
milyen
ügyek
azok, amivel önhöz lehet fordulni?
Dr. Bacsó Krisztina: Természetesen minden
jogterületen állok az ügyfeleim rendelkezésére,
legyen az büntető jogi, vagy polgárjogi. A jogi
szakvizsga egységes, mégis vannak olyan
jogterületek, amelyekkel szívesebben foglalkozom, vagy amiben már nagyobb tapasztalatot
szereztem. Ügyvédjelölti éveimet a város legendás büntető ügyvédje mellett töltöttem, ami a
mai napig büszkeséggel tölt el, és aki mellett a
büntetőjogot nagyon megszerettem. Az ügyvédjelölti évek után a közigazgatásban dolgoztam,
munkajogi és munkavédelmi területeken. A
családjog számomra érdekes és kiemelt figyelmet érdemlő jogterület, és akik ilyen ügyben
hozzám fordulnak, megtapasztalják, hogy az
ügyvéd-ügyfél kapcsolat más értelmet kap, mint
egyéb más eljárásban.
Elektronikus aláíró kártyával rendelkezem, így
jogosult vagyok cégekkel kapcsolatos eljárásokban közreműködni. Kértem a Jogi Segítők névjegyzékébe történő felvételemet, így elláthatok

pártfogó ügyvédi képviseletet, mind polgári,
mind büntető eljárásokban. Vállalom továbbá
okiratok, szerződések szerkesztést, követelések jogi úton történő rendezését (felszólítás,
fizetési meghagyás), kártérítési perekben történő igényérvényesítést.
A jogterületek felsorolása a teljesség igénye
nélkül történt, természetesen mindig az adott
helyzetben, a tényállás teljes ismeretében tudok
az ügyben tanácsot, iránymutatást adni. Bővebb
információért javaslom, hívjanak fel bátran vagy
látogassák meg honlapomat.
Telefonon történő előzetes egyeztetés után
várom kedves ügyfeleimet Józsán és Debrecenben is.

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731
Ügyfélfogadás:
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Minden héten szerdán 10–12-ig ingyenes jogi
tanácsadás a Józsai Közösségi Házban.

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

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

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, 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
Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00
JÓZSA
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Étkezési burgonya
(Desiree) közvetlenül
a termelőtől
30 kg-os zsákokban eladó.

Ár: 68 Ft/kg
Megtekintés-átvétel:
Debrecen-Józsa Vállalkozói
Telephelyek

Telefon: 06 20 424 5505
Dr. Bír ó
Ta m 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

Gyermek és felnőtt

SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Helye: Józsapark, Szentgyörgyfalvi 9.
Szemészeti Rendelő
Rendel: Dr. Kokas Anikó
Időpont: kedd 16.00–18.00
A vizsgálat előjegyzés alapján
történik, bejelentkezni a
20/661-6064 számon lehetséges.
Várjuk kedves betegeinket!

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

Sportosan elegáns
üzletembe novemberben
megérkeztek: férfi- és női
pulóverek, ffi kardigánok,
különleges felsők,
nadrágok, dzsekik.

Ajándékutalvány 3-5000 Ft értékben kapható.
Szeretettel várok mindenkit!
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.

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.

Akkumulátorok már 12 900 Ft-tól,
akár 2 év garanciával

www.jozsaauto.hu
Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
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Vállalkozás biztosítás
MEGÚJULT a JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Biztosítások vállalkozások részére
A novemberi biztosítási témánk évek óta a
kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. 2010től egyre csökken azon autók száma, amelyek
kötelező biztosításának minden év január 1. az
évfordulója, így most a vállalkozások kerültek
fő fókuszba Burai Tamás biztosítási szakemberrel történő beszélgetésünk során.

Mennyivel másabbak biztosítási szempontból a
vállalkozások lehetőségei?
Burai T.: Egy vállalkozásnak is érdemes védeni a
vagyonát: gépeit, berendezéseit, készleteit vagy
termékeit. Azonban a felelősségbiztosítás is
ugyanolyan fontos, mint egy magánszemély esetén. A saját tapasztalatom az, hogy az utóbbi években ez az egyik terület, amelyik a legdinamikusabb fejlődésen ment keresztül. Leginkább a felelősség, és kifejezetten a szakmai felelősség biztosításokra igaz ez.
Mit is jelent pontosan a felelősségbiztosítás?
Burai T.: Van egy mondás: „Emberek vagyunk,
hibázunk”. Sajnos vannak olyan esetek, amikor
egy ilyen hiba azt eredményezi, hogy másnak okozunk kárt. Egy ilyen másnak okozott kárra mondjuk azt, hogy felelősségi kérdés. A biztosító társaság csak egy megfelelő felelősségbiztosítás
alapján tud fizetni a kár elszenvedőjének.
Mit jelent ez egy vállalkozás esetén?
Burai T.: Gyakran mondogatjuk és halljuk is, hogy
csak az hibázik, aki dolgozik. Egy-egy vállalkozás

számára az általános
felelősség biztosítás
nem nyújt elegendő védelmet. Érdemes ezt
kiterjeszteni arra a
konkrét tevékenységre,
amit folytatnak. Így fel
lehet készülni azokra a
problémákra, amelyek egyszerű figyelmetlenségből, emberi hibából adódhatnak.
Tudsz mondani gyakorlatban előforduló példákat?
Burai T.: Nagyon sok szakmában tevékenykedő
cégnek tudunk segíteni. Egy autószerelőnél pl.
előfordulhat, hogy az autó, amin éppen dolgoznak,
az emelő berendezésről leesik. Szintén náluk történhet meg, hogy egy olyan autót vezetnek, amely
más tulajdonában van, és egy kavics felverődés
miatt bereped a szélvédője. Mérnökök esetén lehetnek tervezési hibák, amelyekből később anyagi
vagy személyi jellegű károk keletkeznek. Egy állatorvos is hibázhat és emiatt egy-egy ügyfél anyagi
kártérítést követelhet. Könyvelők esetén is ugyanúgy felmerülhet olyan hiba ami, a másik félnek
anyagi veszteséget okoz. De beszélhetnénk víz-,
gáz-, fűtés-, villanyszerelőkről, építészekről vagy
szállítókról stb.
Mit tudsz ajánlani a Józsa újságot olvasó vállalkozóknak?
Burai T.: Úgy gondolom, hogy a vagyonbiztosítás
mellett a felelősségi kérdésekre is oda kell figyelni,

és érdemes megfelelő védelemmel rendelkezni
minden vállalkozásnak. Rengeteg olyan terület és
kérdés van, amelyben segíteni tudok a helyi vállalkozóknak.
Ejtsünk pár szót a gépjármű felelősség biztosításról is. Mire kell számítanunk idén novemberben?
Burai T.: A kötelező biztosítások díja évek óta
emelkedik, most sincs ez másképp. Ez a biztosítás
az, ahol a legtöbb káreset fordul elő. A forgalomban lévő gépjárművek száma nő, és önhibánkon
kívül, figyelmetlenségek miatt is sok a koccanás
és baleset. A kifizetett károk összege folyamatosan emelkedik, így nem csoda, hogy a díjak is növekednek. Egyre fontosabb lesz, hogy milyen más
biztosítással tudjuk összekötni a kötelező biztosításunkat. Idén is azt, a lehetőséget tudom felkínálni az olvasóknak, hogy nézzük meg a lakásbiztosításukat és ideális esetben 50% kedvezményt
kapnak a kötelező biztosításuk éves díjából!

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

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Mindenféle autóelektromos javítás • Klímatöltés, -szerviz
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

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

Szeretettel várja kedves vásárlóit a :
ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONT JÓZSÁN!
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 4.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–16-ig

Kötelező gépjármű
felelősség biztosítását
intézze sorbanállás
nélkül nálunk!
Időpontegyeztetés:

+36-30 863-2924

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

KREATÍV ERDŐ

Folyamatosan bővülő kínálatunkból:
– Karácsonyi kiegészítők
– Virágkötészeti alapok
– Intelligens gyurmák
– Csillámtetoválás, Ékszertetoválás,
Henna készlet
– Natúr díszíthető fa termékek (dobozok, ládikák)
– Scrapbook, decoupage, papírok,
kiegészítők, ragasztók
– Festékek széles választékban: Akril,
textil, selyem, üveg
– lakkok
– Transzfer papírok, kiegészítők
– Szalagok: organza, szatén
– Horgolótűk, kötőtűk és az ehhez
szükséges kiegészítők

– Fonalak (egyedi igények esetén rendelésre beszerezzük a kívánt terméket)
– Vasalható, varrható matricák, foltok
– Agyag, Levegőn száradó gyurma
– Gobelin alapanyagok valamint
nyomatok gyerekeknek 10×10 cm-től
állatok, mesefigurák stb.
– Ékszer készítéshez alapok
– Kosarak, Kaspók, Csatos üvegek
Vásárolhat még nálunk fejlesztő játékokat
és az aktuális időszaknak megfelelő
kiegészítőket: pl. arcfesték, születésnapi
lufi, tányér, girland, terítő,
számos gyertya.

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

Józsai Márton napi vigasság
A Józsai Közösségi Ház és a Bikers Caffe rendezésében várjuk szeretettel
2016. november 11-én pénteken 19 órától kezdődő mulatságra
Program:
19.00 Köszöntő, zenés, táncos műsor
20.00 Vacsora
Menü: fogadó ital (alkoholmentes, alkoholos koktélok, Márton napi ropogós libacomb, pezsgős
káposzta, hagymás tört burgonya,
desszert (lúdláb variációk, konyakos,
csokoládé mártással)
23.00 Tombola
A rendezvényen a zenét Sándor Zsolt szolgáltatja.
Jegyek elővételben kaphatók a Józsai Közösségi
Házban és a Bikers kávézóban, illetve a helyszínen
is megvásárolhatók 3500 Ft-os egységáron.

www.bikerscaffe.com

A rendezvényről bővebb felvilágo sítás,
jelentkezés, asztalfoglalás:

06-30/566-0252 • 06-52/386-180
Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és
várunk rendezvényünkre...mert Józsán élni jó!

