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Új Főnix Terv – 290 millió forintból tör téntek nagyfelületű
aszfaltozások Józsán

Az Új Főnix Terv a következő évtizedekre
meghatározza a város fejlődését, arculatát. A 2022-ig tartó a programban a város
vezetése úgy osztotta el a fejlesztési forrásokat, hogy a
következő években folyamatosak
lesznek a beruházások. Olyan program ez, mely a
város teljes területét lefedi. Új Főnix Terv néven indította el a város
a több mint 200 milliárd forintos programot, melyben jelentős összegek jutnak
közlekedésre, oktatás fejlesztésre, kultúrára, szociális és egészségügyi fejlesztésekre, valamint kiemelten új munkahelyek létrehozására, mely által a városban
élők komfortérzete is sokat fog javulni.
Ennek köszönhetően Józsán is jelentős
fejlesztések fognak megvalósulni a következő években – mondta el lapunknak
Balázs Ákos a Fidesz-KDNP városi frakciójának vezetője
és dr. Mazsu János tanácsnok.
Színes térképünk
a második oldalon azokat a józsai helyszíneket
mutatja be, ahol
az Új Főnix Terv
fejlesztései vagy
már megvalósultak vagy támogatói döntés született róluk.

Az Új Főnix Terv keretében
megvalósuló fejlesztések között
a város polgárainak hétköznapi
életét könnyebbé, komfortosabbá tevő fejlesztések közé tartozik az útépítés és a meglévő
úthálózat fejlesztése, karbantartása. Az városvezetés a FideszKDNP frakcióval közösen azt
vállalta, hogy idén 52 utcát felújít és 11 új utat épít. Erre
összességében 2,1 milliárd
forintot költenek. Ebből 558 milliót fordítanak új utakra, 1 542
millió forintot pedig korszerűsítésre mondta el
lapunknak Balázs Ákos a Fidesz-KDNP városi
frakciójának vezetője.
Józsa öt utcájában 5040 méter hosszon történtek
nagyfelületű útjavítási munkák.
A munkálatok még a nyáron
kezdődtek el, az alábbi utcákat
érintve: Sillye Gábor utca (1150
m), Felsőjózsai utca (625 m),
Gönczy Pál utca (1200 m), Elek
utca (1085 m) és Rózsavölgy
utca (980 m).
A Rózsavölgy és az Elek utcákon az útpadka megerősítése
is megtörtént, továbbá szikkasztóárkok kialakítására is sor került annak érdekében, hogy a lakóingatlanokra csapadékvíz ne
juthasson be közterületről. Az

útjavítási munkákat követően a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a
Sillye Gábor, Felsőjózsai és Gönczy Pál utcákon
nyitott kerékpársávok kerültek kialakításra.

Gyalogos átkelőhely épült a Bocskai-Józsakert utcák
kereszteződésében
Idén ősszel hosszú évek problémája
oldódott meg a Bocskai út és a Józsakert utca kereszteződésben kiépülő
gyalogátkelőhely megvalósulásával.
A gyalogátkelőhely megépítésével az
iskolába igyekvő gyerekek biztonságos átkelése biztosítottá vált a nagy
forgalmat lebonyolító Bocskai úton.
A gyalogátkelőhely megépülésével
egy időben a Közlekedési Hatóság
előírása alapján a buszmegálló is
átépült buszöböl formájában – tájékoztatott bennünket Balázs Ákos és
dr. Mazsu János önkormányzati képviselők.

290 millió forintból történt nagyfelületű útaszfaltozás
Sillye Gábor, Felsőjózsai, Gönczy Pál, Elek
és Rózsavölgy utcákon

Elkészült az Érsek
utca aszfaltozásának második
üteme 19,1
millió forintból

Gyalogos átkelőhely épült
a Bocskai-Józsakert utcák
kereszteződésében,
mellyel egy időben
új buszmegálló öböl,
valamint a látássérültek
számára is biztonságos
megközelítést szolgáló járda
is készült 7 millió forintból
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Teljesen megújul
a Szentgyörgyfalvi
utcán a két
Gyermekorvosi és
a két Fogorvosi
rendelő
48 millió forintból

Elkészült
a Kertekalja utca
aszfaltozásának
első három üteme
71,5 millió forintból

A „...mert Józsán élni jó!” című fotókiállítás anyagából is válogatott fényképek alapján.

Tornaszoba épül
a Gönczy Óvodában
27,5 millió forintból

Teljesen megújul
az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
290 millió forintból

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

ÚJ FőNIx TERv

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

Új Főnix Terv – új aszfaltozott utak
épültek 90 millió forintból Józsán

gely városfejlesztési főosztályvezető. Aki elmondta
azt is, hogy rengeteg lakossági észrevétel érkezett
hozzájuk a helyreállítás során, valamint a körzet
önkormányzati képviselőjétől Balázs Ákostól is.

Közvilágítás-fejlesztés

Új aszfaltozott utak is épültek 2016-ban Józsán, az
Érsek utca II. üteme és a Kertekalja utca I.–II.–III
üteme.
Az alsójózsai Kertekalja utcában idén indult kivitelezési munkák során több mint 300 m hosszban
történtek meg az útépítési munkák 71,5 millió Ft
értékben, mely során az útszakaszon zárt csapadékvíz elvezető rendszer is kiépítésre került. Az
Érsek utcában – melynek 2015. évben elkészült
szakasza folytatott – 133 méter hosszon történnek
meg az útépítési munkák, bruttó 19 134 000 Ftból, melyhez kapcsolódóan szintén a csapadékvíz
elvezetés is megvalósult. Balázs Ákos a FideszKDNP frakcióvezetője hagsúlyozta azt is, hogy az
Új Főnix Terv keretében megépülő utcákban a

Több helyen épít ki közvilágítást a város, melyek
között több józsai utca is szerepel.
A Csapszék utcán 7 db új lámpahely épült, a
Meszesi utcában eddig 200 m közvilágítási földkábel került lefektetésre valamint 250 m közvilágítási
kapcsolóvezeték. A Hatház utcán pedig minden
oszlopra kerül lámpatest. A munkálatok már elkezdődtek várhatóan januárban készen is lesznek
mondta el lapunknak dr. Mazsu János önkormányzati képviselő.

lesz mind a háziorvosi részleg, mind pedig a fogorvosi részleg számára a megfelelő számú szociális
helyiségek mennyisége. A teljes épület akadálymentesítését megvalósítják, így wc-k is akadálymentesen elérhetőek lesznek.
A felújítás során az épület új épületgépészeti,
elektromos, építőmester (belső terek szakipari felújítása) felújítása valósul meg. A homlokzati nyílászárók kicserélésre kerülnek, az épület homlokzati hőszigetelést kap. Új energiatakarékos fűtési
rendszer kerül kialakításra. A fenti beavatkozások
hozzájárulnak az épület fajlagos fenntartási költségének csökkentéséhez. Jelenleg a beruházás az
előkészítési szakaszban van, az épületre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A kivitelezés kezdésére várhatóan
a 2017. év második felében kerül sor.

Új Főnix Terv - Tornaszobával
bővül a Gönczy Pál Utcai Óvoda
Tervezetten megvalósul a Gönczy Pál Utcai Óvoda bővítése egy tornaszobával és az ezt kiszolgáló
öltöző, mosdó és szertár helyiségeket tartalmazó
épületszárnnyal.

A Gönczy Pál utca végén az új sportcentrum megközelíthetősége miatt várhatóan új lámpahelyek kialakítása kerül sor, de ez még jelenleg egyeztetés
alatt van – erről Balázs Ákos önkormányzati képviselőnk tájékoztatott bennünket.

Járdafelújítások és új járdák
Józsán több utcában megújult a járda 2016-ban,
így a Szivárvány, a Csárdás, a Sillye Gábor és a
Doboka utcákban. Új járda épült a Tokaji utcán valamint a Harstein kerti bekötő – 35-ös számú főút –
csatlakozásában lévő buszmegállóhoz.
frakció kezdeményezésének köszönhetően már
nem kell az ottlakóknak hozzájárulást fizetni, minden költséget a város áll.

Ivóvízvezeték rekonstrukció volt
az Elek és Rózsavölgy utcákban
Az ivóvízvezeték rekonstrukciója a Debreceni vízmű Zrt. beruházásában valósult meg, mely során a
rossz minőségű régi vezeték kicserélésével jó minőségű ivóvízet tudnak biztosítani az itt élőknek.
Az aszfaltozási munkálatok csak azt követően
kezdődhettek meg, miután a vízmű beruházása
megtörtént a vízvezeték rekonstrukcióval érintett
szakaszon. A 2 km hosszúságú útépítési munkák
megtörténtek egy hónapon belül, ezek utómunkái
(útpadka, árkok készítése, kapubejárók helyreállításai, stb.) igényeltek sok időt. A munkálatokat hátráltatta a gyakran nagy mennyisébben lehulló csapadék.
Ahol a vízmű elvégezte a vízvezeték cserét, (az
Elek és Rózsavölgy utcáknak a Bondorhát utca
utáni részén) de nagyfelületű aszfaltozás nem volt,
ott a jó minőségű padka elkészítésére a jövő évben kerül sor – tájékoztatta újságunkat Pacza Ger-
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Új Főnix Terv - Teljesen felújítják a
Szentgyörgyfalvi úti gyermekorvosi és fogorvosi rendelő épületét
A Szentgyörgyfalvi utca 7. szám alatti orvosi rendelő a TOP-6.6.1-15 pályázati program keretében
kerül felújításra. A felújítás célja az erősen leromlott műszaki állapotú épület átfogó műszaki és
energetikai felújítása. A felújítás révén új belső
alaprajzi elrendezés következtében két felnőtt orvosi rendelő szobát, valamint két fogorvosi rendelő
szobát alakítanak ki, külön-külön váróteremmel.
Továbbá a felújítás eredményeképpen biztosítva

A beruházás tervezési fázisban van, az építési
engedélyeztetési eljárás lefolytatása szintén elkezdődött. A beruházás tervezett kezdete 2017 év.

Új Főnix Terv – Teljesen megújul
az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
Tervezetten megvalósul az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda felújítása, mely során az óvoda egy része
lebontásra kerül, majd új épületszárnyakkal fog
bővülni. Előre láthatólag kialakításra kerül egy új
foglalkoztatói, egy új sport- és szabadidő eltöltésére szolgáló, és egy konyhai-üzemeltetési egység. A bővítés célja az óvoda komfortfokozatának
növelése.
A beruházás tervezési fázisban van, emiatt a koncepció folyamatos egyeztetés alatt áll. A beruházás tervezett kezdete 2017 év.
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Iskoláinkból

Faültetés

várakozás

November 11-én, pénteken Fajtamentő
Tündérkertet telepítettünk 8 almafa elültetésével, iskolánk Rózsavölgy u. 23.
szám alatti telephelyének udvarán. Mint
2010-ben, most is az Újfehértói gazdaság ajánlotta fel a facsemetéket. A fajtákat ősszel érő almákból válogatták.
Kaptunk tőlük még egy naspolyát és egy
körtét is. A Munkaiskola Alapítvány három szilva és egy cseresznyefát biztosított. A faültetést a 8 A osztályosok készítették elő, s a kis facsemetéket a felső
tagozatos osztályok képviselői ültették
el.

Az egyik legkedvesebb szülő-diák-pedagógus közösségi programunk valósult
meg november 26-án a Rózsavölgyi Gyermekkertben, ahol együtt készíthettük el a családok adventi koszorúját. Fenyőillat, kenyérlángos, meleg fahéjas
tea, mi így öltöztetjük díszbe szívünket.

Iskolaváró rendezvények
December 12-én 15.30-kor SZÖSZMÖTÖLő – adventi kézműves játszóházba várjuk leendő elsőseinket és szüleiket. A program helyszíne: iskolánk
Gönczy Pál utcai épülete.
Január 21-én hétfőn 8.00 órai kezdettel bemutató órát tartanak a leendő első
osztályos tanító nénik. Helyszín: Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
Gönczy Pál utcai épülete. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lorántffy hírmozaik
Technikai újdonságokkal ismer ked tek
A National Instruments 15 éves fennállása alkalmából 340 000 Ft értékben 3 db Lego Mindstrone
programozható robotot ajándékozott a Debreceni
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolának, amiket
az „Egérfogó” szakkörösök izgalommal vettek birtokukba.
A programozás tanulásának folyamatában fontos
a fizikai környezetre gyakorolt hatások szemléltetése, hogy a programozás eredménye egy olyan

kézzel fogható eszköz legyen, amely képes megváltoztatni a körülöttünk lévő világot.
A National Instruments és a LEGO® csoport közös
fejlesztésének eredménye az általános és középiskolások játékos oktatását elősegítő LEGO®

MINDSTORMS® robotkészlet, melynek segítségével könnyen, gyorsan építhetők robotmodellek,
és szoftverkörnyezete a LabvIEW alapokhoz
illeszkedve különösebb előképzettség nélkül lehetővé teszi a grafikus programozást valós példák
megoldására.

Kimagasló matematika eredményeket értek el
Lorátffys diák nyerte a városi matematikaversenyt,
melyet 2016. november 15-én tartottak a Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában. Elek Zoltán
(8. o.) első, Zöld Csaba (8. o.) második lett a neves megmérettetésen.
Józsa „ifjú matematikusainak„ és felkészítő tanáruknak, Duffekné Fekete Ildikónak ezúton gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

a legfontosabb közúti táblákkal, valamint a mindennapi életben alapvetően szükséges közlekedési szabályokkal. Az izgalmas foglalkozás végén
a rendőrök láthatósági fényvisszaverő csuklópántot osztottak ki a tanulóknak. A program a „Közlekedj Okosan, Biztonságosan” című program keretében valósult meg.

Rendőrség az iskolában

Nyílt nap lesz

A legkisebbeknek, az elsős és másodikos gyermekeknek tartottak közlekedésbiztonsági előadást
november 30-án a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában. A gyerekek megismerkedtek

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
december 13-án (kedden) 7.45-től beiskolázási
nyílt napot tart. Szeretettel várják az érdeklődőket.
Helyszín: Debrecen-Józsa, Alsójózsai út 8.

A Józsai könyvtár hírei
December 12. 15.00 óra „A világ megvár, míg olvasol!” - A Józsai Könyvtár Olvasókörének
foglalkozása. Téma: Dickens Karácsonyi ének című regénye
December 17. 10.00 óra Adventi észforgató - Rejtvényfejtő verseny gyerekeknek és felnőtteknek.
A rejtvényeket készítette: Bökönyi László.
A könyvtár zárva lesz: december 22. és 2017. január 2. között.
Nyitás január 3-án, kedden 10 órától. Minden kedves olvasónknak kellemes ünnepeket kívánunk!

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

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: 2017. január 6.
Következô számunk megjelenése: 2017. január 14–15.
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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Kovács Noel
2. születésnapja
alkalmából
sok szeretettel köszönti
Ibi mama,
Dédimama,
Anya és Apa.
Születésnapja:
2016. 11. 30.

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2016. 03. 31–2017. 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

Értéket teremtünk! Hírek a Gönczyből

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

A Józsai Közösségi Ház programajánlója
2016. december 18. 16:30
JÓZSAI ADvENTI GYERTYAGYÚJTÁS Iv.
Helyszín: Józsapark, piactér
2016. november 25.–2017. január 24-ig
„ …MERT, JÓZSÁN ÉLNI JÓ!” - Józsa egy éve
Törőcsik László fotókiállítása
Helyszín: JKH Galéria
2017. január 5. és 12. és 19. 10 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével
Helyszín: JKH előadóterme
2017. január 5. és 19. 18 óra

JÓZSAI ÉLETIGEN - mentálhigiénés előadássorozat
ZSIGA ATTILA előadása
Helyszín: JKH előadóterme
2017. január 7. 10–12 óra
„ ÚJÉv, ÚJÉv ÚJ ESZTENDő” - kézműves ját szó ház
Helyszín: JKH előtér
2017. január 12. 18 óra
LELKI NAvIGÁCIÓ -"Stopposok" a távolságtartástól a meghittségig
Helyszín: JKH előadóterme

Egyházi ünnepek
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI ISTENTISZTELETEI
Ünnepi istentiszteletek rendje Alsójózsán:
Ünnepi istentiszteletek rendje Felsőjózsán:
December 24. 15.00 (szombat)
December 24. 16.30 (szombat)
Szentesti istentisztelet az énekkar szolgálatával
Szentesti istentisztelet az énekkar szolgálatával
(Templom utca 51.)
(Deák Ferenc utca 67.)
December 25. 9.00 (vasárnap)
December 25. 11.00 (vasárnap)
Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26. 9.00 (hétfő)
December 26. 11.00 (hétfő)
Karácsonyi istentisztelet
Karácsonyi istentisztelet
December 31. 15.00 (szombat)
December 31. 16.30 (szombat)
Óévi istentisztelet
Óévi istentisztelet
Január 1. 0.30 (vasárnap)
Január 1. 11.00 (vasárnap)
Újévi könyörgés
Újévi istentisztelet
Január 1. 9.00 (vasárnap)
Újévi istentisztelet
ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁN A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA!

RÓMAI KATOLIKUS RORÁTÉ SZENTMISÉK
A SZENT GYÖRGY-TEMPLOMBAN (Józsa, Gát utca 5.)
Az adventi időszakban december 19 és 23 között
minden nap reggel 6 órai kezdettel Roráté, azaz
hajnali szentmisére várjuk a híveket a józsai római
katolikus templomban (Józsa, Gát utca 5.). Adventben a pirkadat előtt bemutatott hajnali szentmisék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak. A hívek hajnali sötétben vár-

ják a napfényt, a Messiást, a világ világosságát,
mint hajdan a próféták tették. „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.” A misék után szeretettel várjuk a híveket egy egyszerű
reggelire a templommal szemben a plébániára.
Józsai Római Katolikus Egyházközség

RÓMAI KATOLIKUS ÜNNEPI SZENTMISÉK
A SZENT GYÖRGY-TEMPLOMBAN (Józsa, Gát utca 5.)
December 24. szombat 20.00 - Karácsony vigiliája
December 25. vasárnap 9.30 - Karácsony ünnepe
December 26. hétfő 9.30 - Szent István vértanú

ünnepe
December 31. szombat 16.30 - Évvégi hálaadás
Január 1. vasárnap 9.30 - Újév ünnepe

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSOK
December 23: Böjt!
8:00 Királyi imaórák
December 24:
17.00 Gyermekműsor
17.30 vecsernye

liturgiával
23.00 Nagyesti
Zsolozsma
December 25:
10.30 Szent liturgia

December 26:
10.30 Szent liturgia
December 27:
18.00. vecsernye
18.00 Liturgia

December 31.
18.00 vecsernye
18.30 Hálaadó Liturgia
január 1.
10.30 Szent Liturgia

Ezúton köszönjük a lakosság támogató részvételét
„Ajándékgyár” programunkhoz. Játék, ruhanemű, és
tartós élelmiszer felajánlásaikat továbbítjuk, hogy másoknak is örömteli karácsonya lehessen .
Köszönjük a Józsai Közösségi Háznak is, hogy gyűjtőpontot biztosítottak számunkra!
(Józsai Segítő Szolgálat)

JÓZSA

FENYŐFA VÁSÁR!
Luc, ezüst és normand.

Gönczy Pál utca 44.
MINDEN NAP
9.00–18.00
SZOMBAT:
16.00–18.00
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

Decemberben is várja a
Fekete Pillangó
Folyamatosan megújuló árukészletünkben megtalálhatóak: bébi-,
gyermek-, női- és férfiruhák, cipők, könyvek már 100 Ft-tól, háztartási cikkek, ajándéktárgyak.
Ruhajavítás! Nadrág aljazás,
gombfelütés akár a helyszínen is megvárható.
Kolléganőnk, Haranginé Bujdosó Mónika nemrégiben ünnepélyes keretek között vehette át a „Női
szabó mester” kitüntető címet. A mesterlevél megszerzése május óta heti több napos képzéssel járt.
Ezúton kérünk elnézést mindazoktól, akiket az ebből adódó esetleges csúszásokból, késedelemből
adódóan bármiféle sérelem ért. Bízva megértésükben, a továbbiakban is szeretettel várunk minden kedves ügyfelet.
Bizományos átvételre téli bélelt csizmákat, dzsekiket, nadrágokat várunk.
Minden Kedves Ügyfelünknek kívánunk Áldott,
Békés, Szeretetben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Fakivágás, NagY gYakORLaTTaL,
sZáMLakÉPEsEN! (06-30) 654-3841
Cím: Függ et l enség utc a 1.
Nyi t va: h–p: 9–17: 30 • szo.: 8–13
Tel ef on: (06-30) 286-1053
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Eladó: rekamié, ágyneműtartós heverők, asztalok,
székek, televízió. Telefon: (52) 387-040, (06-30) 5811509 Cím: Józsa, Kútfő utca 11.
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 és füstölt szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101. Tel.: (06-30) 830 8607.

Dr. Bír ó
Tam á s
állatorvos
• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Sportosan elegáns
üzletem arany és
ezüst vasárnap is
várja vevőit 8–12-ig
Ajándékutalvány 3–5000 Ft
értékben kapható.
Köszönöm az egész éves bizalmat: Bakóné Éva
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.

Kertészmérnökként
gyümölcsfák szakszerű
téli metszését vállalom!
Telefon: (06-70) 426 5449
Napraforgóhéj brikett
folyamatosan kapható
Józsa, Zója tanyán!
20 MJ/kg fűtőértékű tüzelő.

Tel.: 30/646-9792
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).

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

(30) 476-7218 • (52) 414-716
Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron
Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,
bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése energia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek
bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)

Venter Csaba • 06 30 976 5203

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

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

Az ügyvéd válaszol
Lapunk mostani számában Lukácsné dr. Patak völgyi Piroska ügyvéd két olvasói kérdésre válaszol.

Olvasó: Édesanyám halála után testvéreimmel
megörököltük a családi házuk felét édesapánk
özvegyi jogával terhelten, azóta édesapánk élettársi kapcsolatot létesített és az ingatlan másik
felére tartási szerződést kötött az élettársával. Mi
lesz a mi apai részünkkel ilyen esetben?
Ügyvéd: A Ptk. olyan fogalmat, hogy apai, anyai
rész nem ismer, az öröklés az elhunyt halálakor
meglévő vagyonára terjed ki, azaz ha a vagyonát
életében eladta, öröklési, vagy eltartási szerződéssel lekötötte az nem tartozik a hagyatéki vagyonba. Ilyen esetben ön a testvéreivel csak azt a
vagyont örökölheti mint törvényes örökös, végrendelet esetében mint kötelesrészre jogosult, ami
még megvan, illetve ami öröklési szerződéssel
nincs lekötve, illetve amit eltartási szerződés tárgyát nem képezte.
Olvasó: Édesanyám halála után nem maradt vagyon, mert 2003-ban ajándékba adta az ingatlanának tulajdonjogát a féltestvéremnek. Jogosult vagyok-e kötelesrészre?
Ügyvéd: Kötelesrész alapja a hagyaték tiszta
értéke, valamint az örökhagyó által élők között
bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori
tiszta értéke.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Nem tartozik a kötelesrész alapjához:
– az örökhagyó által a halálát megelőző tíz évnél
régebben bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke;
– az olyan ingyenes adomány értéke, amelyet az
örökhagyó a kötelesrészre jogosultságot létrehozó
kapcsolat keletkezését megelőzően juttatott;
– a szokásos mértéket meg nem haladó ingyenes
adomány értéke;
– a házastárs vagy az élettárs, továbbá a leszármazó részére nyújtott tartás értéke;
– az arra rászoruló más személynek ingyenesen
nyújtott tartás értéke a létfenntartáshoz szükséges
mértékben.
Az ön esetében az ajándékozás 10 évet meghaladóan történt, így azt a hagyatékhoz számítani nem
lehet. Leszármazók esetében az osztályra bocsájtást is figyelembe kell venni, azaz valamennyi leszármazónak az örökhagyótól származó ajándékot a hagyatékhoz hozzá kell számolni és ennek
figyelembe vételével kell az örökrészeket megállapítani. A hagyaték, a kötelesrészbe beszámítandó
ajándékok, adományok minden esetben egyedi elbírálást kívánnak figyelemmel az erre vonatkozó
szabályokra.

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.

További kérdés esetén keressék bizalommal ügyvédnőt.

dolgozói.
Józsa, Deák Ferenc utca 1. (sarok)

Köszönjük az egész éves vásárlást!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet
kívánnak a megújult, tágasabb

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

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

Adóbevallás

Minden kedves vásárlónknak
kellemes
karácsonyi
ünnepeket és
boldog új
esztendőt
kívánunk!

Cím: Bocskai-Március 15. utca sarok
Nyitva: h–p: 9:00–12:00, 13:00–17:30, szo: 8:00–12:00

Könyvelés

Adótanácsadás

Elérhetôség: (06-20) 316 8811

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 könyvelését, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

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

JÓZSA

Telefon: 06 30 6591 951
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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!

HÔkaMErÁs
Épületvizsgálat
Józsán 12 000 Ft-tól
A Te
házad

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

Fabrikett kedvező áron kapható.

TANKOLJON PRÉMIUM ÜZEMANYAGOT vÁLTOZATLAN ÁRON!
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
2017-ben is várjuk régi és új vásárlóinkat!
Cím : Jó zsa, vállalko zói t el eph ely ek • Tel.: (52) 530-947

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
• 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!

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

EnErgEtikai
tanusítVÁnY
kÉsZítÉsE
Házeladáshoz,
használatbavételi engedélyhez

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
Tel.: (06-20) 33 18 944
www.nemesvallalkozas.hu Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Biztosítók 1 helyen:
Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,
Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás,
díjszámítás

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit!

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

E-mail: info@biztositasjozsan.hu • Web: www.biztositasjozsan.hu
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Gyermek és felnőtt

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

Állati dolgok - decemberi aktualitások
Ahogyan hűl az idő, úgy gömbölyödnek, készülnek a télre kedvenceink, azonban a gazdiknak is fel kell készülniük a kutyák, cicák időjárással együtt változó igényeire.
A kint tartott kisállatok téli szállásáról így december elején legkésőbb gondoskodni kell, mert jönnek az éjszakai fagyok, és már nappal sem melegszik a levegő számottevően. Szigetelt kutya-,
macskaházra, vagy más alvóhelyre minden kisállatnak szüksége van, még ha kifejezetten hosszú
szőrű is, és ha láthatóan imád a hóban szaladgálni, mert alvás közben nagyon sok energiát emészt
fel az egyenletes testhőmérséklet megtartása a hidegben. Egy pár régi ruhadarabbal a búvóhelyükön máris sokkal komfortosabbá, melegebbé tehetjük a szállásukat. A levegő hőszigetelő hatását
legegyszerűbben, és legolcsóbban a hungarocellel használhatjuk ki. Érdemes dupla falú házikót
készíteni szigeteléssel, és lehetőség szerint minél
kisebb, de az állat számára még kényelmes bebújó nyílással.
Az alapvetően bent tartott, és csak némi sétára
kiengedett kisállatoknál pedig gondoskodni kell –
főleg a rövid szőrű, érzékenyebb fajták esetén –,
valamilyen kutyaruháról. ők is ugyanúgy megfázhatnak, mint mi, ha nem veszünk kabátot (ez ma
már nem számít „cikinek”, széles választékban
kaphatók kifejezetten az ő számukra készült ruhák).
A tapasztalt kutya-, macskatartók már tudják, hogy
a hideg közeledtével, a kisállatok maguk is felkészülnek a télre, azaz „kigömbölyödnek”, ez egy
természetes védekező folyamat (egy bizonyos
egészséges szintig), ehhez biztosítani kell számukra a megnövekedett tápanyagigény kielégíté-

séhez szükséges bővebb táplálékot. A nappali
fagyok bekövetkeztekor pedig rendszeresen, naponta többször ellenőrizzük az itató edényeket,
mert nagyon gyorsan befagyhatnak, és a kisállat
nem tud ivóvízhez jutni.
A december az ünnepekről, az ünnepek pedig
részben a nagy családi ebédekről, vacsorákról
szól. A kisállatok is örülnek egy-egy az „asztalról
leesett” finom falatnak, azonban ezekkel óvatosnak kell lenni. Az erősen fűszeres, vagy zsíros
ételeket, a hagymát, a csontot kerülni kell, mert
komoly bajokat okozhat náluk. A tévhitekkel ellentétben a csont nem táplálék a kutyák számára, a
csirkecsont komoly sérüléseket is okozhat, illetve
a cicák, bármilyen ügyesek is, számukra sem javallott a karácsonyi vacsoránál megmaradt szálkás hal, mert ők is ugyanúgy le, illetve félrenyelhetik. A mikulásra kapott csokikat és a szaloncukrot, és alkoholos italokat pedig semmiképpen
ne osszuk meg velük. A csokoládé mind a kutyáknál, mind a macskáknál komoly mérgezést okozhat, és valószínűleg senki sem az állatorvosnál
szeretné tölteni a karácsonyt vagy a szilvesztert. A
kisállatok számára tiltott élelmiszerekről bővebben
olvashatnak weboldalunkon: www.jozsavet.hu.
Jellemző probléma még télen a fagyállómérgezés,
melyet édes íze miatt előszeretettel nyalogatnak

fel a kutyák és cicák, és sajnos nagyon kis menynyiség is elegendő számukra ahhoz, hogy halálhoz vezessen a mérgezés. Tehát a fagyálló folyadékokat mindig nagyon körültekintően, elzárva kell
kezelni kisállataink érdekében.
Az év végén, a szilveszteri ünneplések során a
zajokra érzékeny kisállatok megijedve a megszokottól eltérően viselkedhetnek, akár el is szökhetnek otthonról. Érdemes tehát minél nyugodtabb
körülményeket biztosítani számukra, elsősorban a
gazdi közelében ezen az éjszakán, illetve használhatunk akár kifejezetten az ilyen alkalmakra, kisállatok számára készített, enyhe nyugtató hatással
rendelkező készítményeket, melyet állatorvostól
tudunk beszerezni. Érdemes még tájékozódni az
állatorvosi rendelők december végi nyitva tartásáról is, hogy baj esetén tudjanak kihez fordulni.
Az ünnepek alatt is működik Debrecen város állatorvosi ügyeleti rendszere, amely a következő telefonszámon érhető el: (06-30) 565-9255
Szép telet, és Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
Józsavet Kisállatorvosi Rendelő

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos
www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés:

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

UNIVERSAL BAU
Debrecen, Csillag utca 53. • Telephely: Józsa
Telefon: (20) 9-739-744 • (52) 451-053

• Épületbontás (törmelék
elhelyezése lerakóhelyre)
• Családi házak, új épületek
építése (szerkezetkészre
vagy kulcsra készen)

• Építőanyagok szállítása
• Bányakavics, bányahomok
értékesítés házhozszállítással

Cégünk hiteles, megbízható
re fe ren ci ák kal rendelkezik!
JÓZSA

9

KÖTELEZŐ
CÉGMÓDOSÍTÁS!
Ne halassza 2017-re!
Gyorsan, egyszerűen.

Dr. Rádi Ildikó
ügyvéd
(06-30) 326-0053

FÉRFiFODRásZ
Józsa, Telek utca 35.

Nyi tva tar tás :
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

Hívásra házhoz megyek.
Tel.: (52) 409-847 • (30) 577-9625

TÁP és TAKARMÁNY BOLT

HÁZIASSZONYOK BOLTJA

Nádudvari, Nagyhegyesi és
Sámsoni tápokkal várjuk
vásárlóinkat. Továbbá: kutyatáp, cicatáp, szalámi és
konzerv is kapható.

Kapható: műanyag áru, zománcozott lábas, fazék, tepsi, serpenyő, agyagedény, mázas
káposztafőző, valamint
papírzsepi, wc papír stb.

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Cím: Józsa, Elek utca 2. Telefon: (52) 387-871

Kibővített
eladótérrel várjuk!
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

Köszönjük ügyfeleink egész éves
bizalmát, ezúton kívánunk
áldott karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag
boldog új évet
minden kedves ügyfelünknek!
Autószerviz:
www.jozsaauto.hu
Gumiszerviz:
www.jozsagumi.hu
Telefon: (52) 523-967
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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

Hirdetés

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

RENDELJE MEG
ÜNNEPI MENÜJÉT
A BIKERS CAFFE-TóL!
4 személyes karácsonyi
sültes tál: 7200 Ft
Az alábbi sültek közül 4 féle választható egy tálra, vegyes körettel:
– cigánypecsenye
Rendelését leadhatja:
– rántott sajt
december 23. 15 óráig
– rántott gomba
Ingyenes kiszállítás:
– rántott pontyszelet
decmber 24. 15 óráig
– rántott halfilé (orly módra)
– sajttal, sonkával töltött csirkemell
Egy adag 1800 Ft/fő
– kapros juhtúróval töltött csirkemell
Minimum rendelés: 4 fő

Szilveszteri hidegtál ajánlatunk
4 személyre: 7200 Ft
6 féle húsból választhat:
– töltött csirke comb
– fasírt golyók
– debreceni karaj
– sajttekercs
– rántott gomba
– rántott karfiol
3 féle salátából választhat:
– francia
– burgonya
– majonézes kukorica

Rendelését leadhatja:
december 30. 15 óráig
Ingyenes kiszállítás:
decmber 31. 15 óráig
Egy adag 1800 Ft/fő
Minimum rendelés: 4 fő

Tel.: (52) 386-180

Újévi ajánlatunk:
Lencse főzelék (0,5 l): 500 Ft Stefánia vagdalttal: 1050 Ft

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves vendégünknek!

Ünnepi nyitvatartás:
dec. 24-én 9–15
dec. 25-én ZÁRVA
dec. 26-án 10–22
dec. 31-én 9–15
jan. 1-én ZÁRVA

www.bikerscaffe.com
JÓZSA
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Hirdetés

Kárpitozott bútorok
gyártása.
Egyedi igény
szerint is!

Ágyneműtartós, matracos
ágykeret – igény szerinti
méretben
• 3–2–1 ülôgarnitúra
• sarokülôk, heverôk
• franciaágyak
(140–180 cm szélesség), bonellrugós
és habszivacsos kivitelben is.
Minden kedves ügyfelünknek
áldott ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

Debrecen-Józsa, Tokaji utca 19/B
Telefon/Fax: (52) 386-313 • (06-30) 9452-755
E-mail: bufatex@gmail.com
Web: www.bufatex.com

FAKIVÁGÁS
Józsai
favágó
veszélyes
helyen lévő
fák
kivágását
vállalja.
Továbbá:
bérfűrészelés, erdőkfacsoportok
kitermelése.

Tel.: (70) 413 63 63

FRUIT MARKET
Köszönjük vásárlóink
egész éves bizalmát!
Minden kedves vásárlónknak
kellemes ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Várjuk kedves vásárlóinkat
a Józsapark emeletén,
valamint a földszinten
lévő piactéren!

KONYHABÚTOROK
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
1\ªOV]U°NO¦SFVÆN


