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Ne fűtsön műanyaggal, mert rákot okoz!
Józsán az idén télen is észlelhető sajnos, hogy
nem mindenki tűzifával fűt a lakásában, hanem
műanyaggal, PET-palackkal, ronggyal, színes
papírral, kezelt fával, ami amellett, hogy kör nyezetszennyező és roppant egészségkáro sító, a
fűtőkészüléket és a kéményt is tönkreteszi. Mások az építési hulladékot, szigetelő anyagot
égetik el a szabadban.
Az orrfacsaró bűz, korom, valamint füst önmagában is kellemetlen, emellett a káros és egyébként tiltott tevékenységnek a következménye súlyos és halálos betegségek egész sora lehet. Magyarországon minden évben halnak meg emberek
a műanyagégetés miatt elkormolódott, és így
rosszul működő kéményekből visszaáramló szénmo noxid mér ge zés ben vagy közvetlenül
a felszabaduló mérgező gázoktól. Azt
azonban felbecsülni
is nehéz, hogy hány
ártatlan ember betegszik meg az évek
hosszú sora alatt a
felelőtlen, tudatlan,
vagy
egyszerűen
csak kapzsi embertársai miatt.
A műanyagok égésekor olyan anyagok
szabadulnak fel, mint pl. az első világháborúban
harcigázként alkalmazott foszgén, a rákkeltő vinilklorid, dioxinok, furánok, formaldehid, és ciánvegyületek. Ha műanyagot égetünk, vagy a kör nyezetünk ben teszi ezt valaki, emiatt bizonyítottan elszenvedhetjük a következő egészség károso dások valamelyikét: daganatos megbetegedések (tüdő, száj- és orrüregi, pajzsmirigy,
hasnyálmirigy, máj, bőr, leukémia), magzati fejlődési rendellenességek, hormonális elváltozások,
endometriózis, termékenységi problémák, cukorbetegség, máj- és veseelégtelenség, légzőszervi
betegségek, idegrendszeri zavarok és vérképzőszervi betegségek, az immunrendszer betegségei, allergia, szemirritáció, bőrgyulladás.
A műanyagok égetését 2001. óta kormányrendelet tiltja. A „306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet a levegő védelméről” van jelenleg is érvényben, mely szerint a tilalom megszegőit 75 ezertől
500 ezer forintig terjedő bírsággal kell súlytani.
A környezetünkbe kerülő dioxin-vegyületek 79%-a
műanyag hulladékok elégetése során keletkezik.
A levegőbe juttatott méreg lecsapódik a talajon
(lebomlása a talajban 8–20 év) és a növényzeten.
A dioxin haszonállataink szervezetébe az elfogyasztott (szennyezett) takarmánnyal jut. A dioxin
az emberi szervezetbe az elfogyasztott állati és

növényi eredetű táplálékainkkal, valamint a füst
belégzésével kerül. Mivel a dioxin-vegyületek lebomlása a testben rendkívül lassú (felezési idő
akár 135 év) így az évek során egyre nagyobb
mennyiségű méreg halmozódik fel a szervezetünkben és az említett megbetegedések valószínűsége is egyre nagyobb.
Semmiképpen ne égessük el a:
– műanyagokat (palackok, csomagolóanyagok,
műszálas textíliák),
– kezelt, festett tartósított fát (kerítésléc, parketta,
használt ablaktok, bútorlap),
– gumikat,
– klór tartalmú gyomirtó szerrel kezelt növényeket.
Arra kérjük, gondoljon legalább a szeretteire, a gyermekekre, az ő jövőjükre.
A tiszta, szennyezésmentes
levegőre
mind annyiunknak
szüksége van.
Az egészségünket
nem veheti el egyegy olyan személy,
aki spórolásból vagy
nem tőrődömségből
mindannyiunkra veszélyes anyagokkal
fűti lakását.
Egészségünk érdekében fontos, hogy ne legyünk
elnézőek a műanyagot égetőkkel szemben. Próbáljuk meg lebeszélni őket erről. Ha pedig nem sikerül, akkor jelezzük ezt írásban (postai úton vagy
e-mailben) az alábbi címre:

Debreceni Járási Hivatal
Hatósági Főosztály
Debreceni Járási Hivatal
Hatósági Osztálya
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42–48.
E-mail:
hato sag.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
debrecen.jh@hajdu.gov.hu
Aki esetleg érdeklődni szeretne a hatóságtól, az
hívhatja az (52) 516-153, (52) 516-154 számokat
munkaidőben.
Megtudtuk, a hogy bejelentést meg lehet tenni
névvel vagy anélkül egyaránt, mely után minden
esetben el fog járni a hatóság.

NE FELEDJÜK,
EGY LEVEGŐT SZÍVUNK!

Miért tilos a hulladékégetés?
• Mert nagyon egészségtelen, rengeteg
mérgező anyag keletkezik ilyenkor, amely
rákot, szívinfarktust, agyvérzést, a magzatok genetikai károsodását, impotenciát
és más betegségeket okozhat.
• A hulladékégetés jogsértő tevékenység
is, 500 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, sőt adott esetben bűncselekménynek is minősülhet.
• A kéményt is tönkreteszik a füstgázokba
kerülő savak.
• Egyetlen, hulladékkal tüzelő, hulladékot
égető háztartás, kisüzem kilométeres
körzetben tudja elszennyezni a levegőt.

Mit tehetsz, ha a szomszéd
szemetet éget?
• Mondd el neki, ezzel megmérgezi a
környék levegőjét! Tájékoztasd arról,
hogy ezzel veszélyezteti magát, családját, szomszédait, háziállatait és a környezetét!
• Ha nem hallgat rád, és nem akarod a
mérgező, bűzös levegőt szívni, a hatóságoktól kell segítséget kérned. Közérdekű
panaszbejelentést tehetsz az illetékes
járási hivatalnál. Mindenképp írásbeli beadványt írj.
• Értesítheted a rendőrséget is, ha nagyon
súlyos a helyzet.
• Tanácsadással, a hatósági eljárásokhoz
hasznos szakmai tippekkel a Levegő
Munkacsoport is tud segíteni.
E-mail: levego@levego.hu
Telefon: (1) 411-0509
• Fogj össze másokkal: szomszédokkal,
barátokkal, ismerősökkel, helyi civil közösségekkel! Együtt sokkal hatékonyabban tudtok fellépni. Nem biztos, hogy
azonnal eredményt érsz el, de nem szabad feladni.
Forrás:
https://www.levego.hu/ne-egesd-el
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A magyar építészet legjobbja
Döntött a nemzetközi zsűri: a józsai Szent
György-templom a magyar építészet legjobbja
2016-ban. A 12. alkalommal odaítélt Média Építészeti Díjának ezévi győztesei az Uránia
Nemzeti Filmszínházban vehették át az elismerést december 11-én. A nyilvános zsűrizést és
gálaestet az epiteszforum.hu idén is azzal a
céllal hívta életre, hogy a nagyközönség meg is merje a kortárs építészet képviselőit.
2016-ben rekordszámú, 158 pályázat érkezett a
Média Építészeti Díjára. A tizenegy döntőbe jutott
projektet 158 jelentkezőből válogatta ki a nemzetközi előzsűri, melyeket hazai vezető sajtóorgánumok újságíróiból álló zsűri értékelt. Ezt követően a média képviselőiből álló zsűri elemezte a
döntőbe került épületeket és terveket, valamint
három szakmai bíráló véleményezte a munkákat.
A már megvalósult épületek közül a győztes
Győrffy Zoltán józsai Szent György-temploma lett.

„A magas színvonalú nemzetközi szakmai
szűrők mellett,
erőteljesen jelenik meg a közvélemény perspektívája is –
ezért különleges a Média
Építészeti Díja.
Az építészetet
így nem önmagában értékeljük, hanem azzal összefüggésben, hogy milyen
megoldásokat kínál a legfontosabb társadalmi kérdésekre.” – mondta el Pásztor Erika Katalina, az
epiteszforum.hu főszerkesztője.
A legrangosabb magyar online építészeti napilap,
az epiteszforum.hu tizenkét évvel ezelőtt azzal a

céllal hozta létre a Média Építészeti Díját, hogy a
magyar építészek által megépített épületeket és
terveket a nagyközönség is megismerhesse.
- Az epiteszforum.hu nyomán -

2017: magasabb bérek, olcsóbb árak, kedvezőbb adózás
A 2017-es év számos változást hozott mindannyiunk életében, hiszen sok pénzügyeket érintő változás lépett életbe január 1-től. Ezek többsége szinte mind pozitív változást hoz: magasabb fizetés és GYED, alacso nyabb ÁFA, alacsonyabb munkáltatói járulék.
Tojást, friss tejet, baromfihúst olcsóbban vehetünk,
hiszen közel 20%-al lett olcsóbb, ezen termékek
ÁFÁ-ja 27-ről 5 százalékra csökkent. Az éttermi

étel és helyben készült ital ÁFÁ-ja 18%-ra csökkent 27-ről, sőt jövőre további csökkenés várható,
hiszen 2018-tól 5%-ra csökken az ÁFA tartalom.
Az internet hozzáférési szolgáltatás ára is csökkent 10%-al, mivel az ÁFÁ-ja itt is 27-ről 18%-ra
mérséklődőtt.
Sok kisvállalkozó ALANYI MENTES adózást
választ, ennek felső határa 6-ról 8 millió Ft-ra nőtt.
Drasztikusan, közel 25%-al nőtt a garantált bérminimum, ami idén már 161 250 Ft. (Garantált bér-

MINIMÁLBÉR - 2017

minimum = szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén fizetendő minimálbér). A minimálbér is nőtt, idén 127 650 Ft. 5%-al csökkentek
a munkáltatói járulékok is idén és jövőre is:
– Szociális hozzájárulási adó mértéke 2017-ben
22%-ra, 2018-ban 20%-ra csökken.
– Egészségügyi hozzájárulás mértéke 2017-ben
22%-ra, 2018-ban 20%-ra csökken.

*GARANTÁLT BÉRMINIMUM - 2017

Bruttó minimálbér

127.650Ft

Bruttó bérminimum

161.250 Ft

Nettó minimálbér

84.887 Ft

Nettó bérminimum

107.231 Ft

Munkaadó fizetend!i a bér után

29.998 Ft

Munkaadó fizetend!i a bér után

37.894 Ft

Munkavállalótól levont járulékok

42.763 Ft

Munkavállalótól levont járulékok

54.019 Ft

Fizetend!k összesen

72.761 Ft

Fizetend!k összesen

91.913 Ft

Egy munkavállaló összes bérköltsége

157.648 Ft

Egy munkavállaló összes bérköltsége

199.144 Ft

(Forrás: http://www.konyveles.org/adovaltozasok_2017)

Változnak az általános adózástól eltérő vállalkozások adókulcsai:
– Az Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): 15%-ra csökkent az adókulcs.
– A kisvállalati adót (KIVA): Az igénybe vevők köre kibővült, az adókulcs 2017ben 14%-ra csökkent, míg 2018-ban újabb 1 százalékponttal 13%-ra csökken.
– Kisadózó vállalkozások tételes adója (Kata): Több ponton is változott:
– változott a nem főállású besorolás (pl. nevelő szülő),
– az adóalanyiság megszűnését követően az újra választhatóság ideje megszűnés évét követő 12 hónapra csökken,
– 6 mFt-ról 12 mFt-ra nő a bevétel összege, ami felett már 40%-os adót kell
fizetni.
SZJA, azaz Személyi Jövedelem Adó változásai:
– Bevezetésre kerül az eSZJA, ami a NAV által előzetes nyilatkozat megtétele
nélkül minden magánszemély részére – aki a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott feltételek alapján munkáltatói adómegállapítást
nem kért, vagy az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta – adóbeval-

lási tervezetet készít az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, valamint az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély kivételével. Amennyiben az adózó a bevallással egyetért nincs teendője, ez a tervezet
bevallás lesz az adott év bevallása.
– Az SZJA-ban változott pl. az ingatlan eladásából származó jövedelem amortizációja, már a nem lakó ingatlanok vonatkozásában is 5 év után a jövedelem
adómentessé és bevallásmentessé válik. 2017-től adómentessé válik a magánszemélyek számára a pénzügyi szolgáltatók által elengedett hitelkövetelés.
– A vállalkozói Szja kulcsa 9%-ra csökken, egyúttal az egészségügyi hozzájárulás 22%-ra csökken.
A társasági adóban új fogalmak (pl.: állami támogatás, energiahatékonysági
célokat szolgáló beruházás, élő zenei szolgáltatás, önálló szervezeti egység,
korai fázisú vállalkozás, uniós szabvány, vendéglátóhely) kerültek bevezetésre. Egy kulcsossá válik idéntől, 9%-ra csökkent a társasági adó mértéke.

Közlekedjünk biztonságosan!

JÓZSA

3

Jobbra tartási kötelezettség van!

Sokan elfelejtik azt az alapszabályt, hogy „Olyan úttesten, amelyen az azonos
irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van (párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest) – a (2)–(4) bekezdésben említett eseteket kivéve –
a külső (jobb szélső) forgalmi sávban KELL közlekedni.
A hangsúly a „kell”-en van. Persze található itt egy 2, 3, 4. bekezdésű kivétel,
ami tartalmazza azt például, hogy bizonyos esetekben lehet a belső sávban
folyamatosan haladni (pl. lakott területen belül vagy kocsisor előzésekor), de
itt is megjelenik az a záró gondolat, „hogy ezzel a mögötte gyorsabban haladó
járművek közlekedését nem akadályozhatja”. Alapvetően a felháborító az,
amikor Debrecen felé haladva az AGRÁRGAZDASÁG bejárója után azonnal
besorolnak egyesek úgy is a belső sávba, hogy eközben a külsőben szinte
nem halad senki, és balra kanyarodási szándékuk sincs az elkövetkező 1 kilo-

méter alatt. Kicsit nonszensz, hogy a belső sávban 50-60-al araszol a kocsisor, és eközben az üres külső sávban lehet a megengedett 70 km/órás sebességgel haladni.

Gyakori közlekedési helyzet: miközben a külső sávban senki, a belső sávban halad
az autós a Debrecenbe vezető szakaszon, külterületen!

A nyitott kerékpársávon a gyalogosközlekedés
TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
Tavaly nyáron megújult a Gön czy, a Sillye és a Felsőjózsai utcák burkolata, padkája, valamint
új, nyitott kerékpársávok lettek
ki alakítva rajta, biztosítva ezzel a
jelentős számú kerékpáros számára a biztonságos közlekedést.
Sajnos gyalogos forgalom is
meg jelent rajta, holott ezekben
az utcákban van jó minőségű jár da, melyek nagy része is fel újításra került az elmúlt években.
A nyitott kerékpársávot csak a kerékpárosok használhatják, de bizonyos esetekben – kikerülés, előzés,
lekanyarodás esetén – a gépjárművek is ráhajthatnak. A nyitott kerékpársávon, azaz az út jobb szélén
közlekedő gyalogos különösen este
és korlátozott (ködös, párás időjárási) látási viszonyok balesetveszélyes helyzetet teremt. Míg egy kerékpár ideális esetben ki van világítva és fényvisszaverővel van felszerelve, így sokkal könnyebben észrevehető, addig a gyalogos nincs,
aki ráadásul a menetiránynak megfelelően, jobboldalon használja a
sávot, aki nem is láthatja, a mögötte
érkező autót vagy buszt.

JÓZSA
A városrész információs
és közéleti havilapja

A gyalogosoknak csak a járdát szabad használniuk ezekben az utcákban. Egy esetleg bekövetkező baleset mind az elszenvedőjének, mind
az okozónak és az autóban ülő utasoknak egyaránt trauma, ezért kérjük önöket, előzzük ezt meg, ne
használják ezeket a sávokat gyalo gosan. Az autósoknak pedig azt
javasoljuk, hogy a nyitott kerékpársávra alapesetben – tehát ha másik
gépjármű nem jön szemben –,
egyáltalán ne hajtsanak rá. Egyébként is ez a szabályos sávhasználat
még akkor is, ha minden egyes
szemben elhaladó jármű miatt rá
kell hajtani időnként a nyitott kerékpársávra.

Gyalogos a kerékpársávon, ami TILOS

NE FELEDJÜK:
A KERÉKPÁRSÁV
NEM GYALOGÚT!
GYALOGOSAN A
JÁRDÁT HASZNÁLJUK!
MINDANNYIUNK
BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!
Helyes közlekedés: gyalogos a járdán, kerékpáros a kerékpársávon

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. február 3.
Következô számunk megjelenése: 2017. február 11–12.
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.

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2016. 03. 31–2017. 03. 30.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Esküvői fotó-videó teljes körű szolgáltatással (referenciákkal), fényképészet, videófelvétel-készítés…

Visszatérő probléma a Józsa és Debrecen között közlekedők számára,
hogy sokan a belső sávra úgy tekintenek, mintha az nekik lenne fenn tartva, a külső pedig a teherautóknak, buszoknak. Emiatt folyamatosan
fel tartják a mögöttük érkezőket vagy veszélyes, jobbról előzésekre kény szerítik őket.

Hirdetés
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A Józsai Közösségi Ház januári programjai
2016 november 29–Január 24-ig
„ …MERT JÓZSÁN ÉLNI JÓ! ” – Józsa egy éve
Törőcsik László fotókiállítása
Január 12., 18.00
LELKI NAVIGÁCIÓ – „ Stopposok” - a távol ság tar tástól a meghittségig
Együttműködő partner: Adventista Egyház
Január 19., 26., 10.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Vezeti: Nagyné Lövei Lilla
Január 19., 26., 18.00
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadássorozat

Előadó: Zsiga Attila
Együttműködő partner: Adventista Egyház
Január 24., 10.00
KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS
Együttműködő partner: Magyar Vöröskereszt
Január 25.–március 3.
A DEBRECENI FARAGÓK BARÁTI KÖRÉNEK
KIÁLLÍTÁSA A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
ALKALMÁBÓL
Megnyitó: január 25-én, 17 órakor
Január 27., 18.00
PSZICHO KLUB

JÓZSA

„Józsa apró”
Takarítást, vasalást vállalok, időseknek is. Telefon: (0670) 670-8328
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.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
2017. 01. 25-én Nyílt napot tart.
Folyamatosan várjuk az óvodánk iránt
érdeklődő családokat.

Újabb közösségi lehetőségek
A DMK Józsai Közösségi Háza szélesíteni szeretné szabadidős foglalkozásainak körét két új klub indításával.

SZABAD TÁNC CSOPORT
A mozgás, a szabad tánc iránt érdeklődőknek táncterápiás csoportot szerveznek, ahol Simon Renáta
balettművész és táncoktató segítségével improvizatív, modern táncstílusokból építkező foglalkozásokat
tartanak. Ez az újszerű mozgásforma egy belső lelki utat követő szabad tánc, amely erősíti a test- és
tértudatot, lehetőséget ad az önkifejezésre, érzelmeink mélyebb megélésére.

FOTÓSZAKKÖR
A fényképezés iránt érdeklődőknek Brenner Attila vezetésével fotószakkör indul megfelelő létszámú
jelentkező esetén. Mivel egyre többen rendelkeznek fényképezésre alkalmas
technikai eszközökkel, a szakkör hasznos lehet mindazok számára, akik minőségi felvételeken, megfelelő elméleti és gyakorlati tudásháttérrel szeretnék
megörökíteni élményeiket, a természet szépségét vagy egy-egy vissza nem
térő pillanat hangulatát.
Mindkét csoportról bővebb felvilágosítás kérhető személyesen a Józsai Közösségi Házban vagy az 52/386-137-es és a 30/566-02-52-es telefonszámon.

A Józsai Kertbarát Kör és
a DMK Józsai Közösségi Háza szeretettel
vár minden érdeklődőt
2017. február 09-én csütörtökön 17 órára
a Józsai Közösségi Házban soron következő
ingyenes előadására.
„ Hold és a természet,
avagy mit mikor kertészkedjünk.”
Előadó: Kökényessy György
Szervező: (06-30) 830-8607 Juráskó István
Józsai Kertbarát Kör

Körök, klubok, művészeti csoportok
Alsójózsai Nyugdíjas Klub: sze.: 16.00–18.00
Józsai Csipkeverő Szakkör: sze.: 17.00–19.00
Fafaragó Szakkör: kéthetente pénteken: 17.00–19.00
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: k.: 15.00–17.00
Hangbújócska Zenebölcsi: cs.: 10.00–11.00
Józsai Díszítőművészeti Szakkör: h.: 14.00–16.00
Józsai Népdalcsoport: minden hó 1. cs.: 16.00–18.00
Józsai Kertbarát Kör: minden hónap első keddje: 17.00–19.00
Józsai hagyományőrző csoport: minden hó. utolsó cs.:17.00–19.00
Józsai Életigen: cs.: 18.00–19.00
Jóga foglalkozás felnőtteknek: h.: 10.00–11.00; p.: 17.30–19.00
Jóga foglalkozás gyerekeknek: kedd: 17.00–18.00
Mazsorett csoport: h., sze.: 17.30–18.30
Néptánc foglalkozás gyerekeknek: h.: 17.15–18.15
Nordic Walking: megbeszélés szerint
Sakk klub: megbeszélés szerint
Scrapbook klub: minden hó. 2. szo.: 9.00–13.00
Társastánc: cs.: 19.00–21.00
„Varázskéz” Rajz Szakkör: cs.: 16.15–18.00
Zeneoktatás: kedd: 16.15–17.15

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

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

Hirdetés

JÓZSA

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

Telefon: (06-70) 426 5449

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Villanyszerelési munkálatok

Számítógép szerviz otthonában!

precíz munkavégzéssel korrekt áron
Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,
bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése energia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek
bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)

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

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

Venter Csaba • 06 30 976 5203

TURGY ÁN P ÉTER
villanyszerelô

• Épületek és családi ház ak villanyszerelése, javítása,
kész ülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Családi kiránduláshoz, városnézős
vagy téli sportolással egybekötött
utazáshoz, külföldi kikapcsolódáshoz kössön utasbiztosítást helyben Józsán, akár saját otthonában.
Magas limitekkel, kifejezetten téli
sportokhoz kialakított speciális csomagok. Kalkuláció miatt keressen bizalommal telefonon vagy e-mailen.

Józsa, Homokhá t utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

BURKOLÁS

Festés, mázolás, tapétázás

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), parafázás.

gipszkarton-szerelés

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

(06-30) 9756-289

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

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

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

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646-7881
E-mail: buraitomi@gmail.com

FAKIVÁGÁS
Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja.
Továbbá:
bérfűrészelés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

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

(70) 413 63 63

Bejegyzett fényképész egyéni vállalkozása számlaképes szolgáltatásokkal Józsán…

Kertészmérnökként
gyümölcsfák szakszerű
téli metszését vállalom!

Hirdetés
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Kibővített
eladótérrel várjuk!

HÔkaMErÁs
Épületvizsgálat
Józsán 12 000 Ft-tól
A Te
házad

JÓZSA

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

mennyit fogyaszt?
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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Mandarin: 299 Ft/kg
Körte: 499 Ft/kg
Sárgarépa: 149 Ft/kg
Gomba: 649 Ft/kg
Savanyú káposzta: 399 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Akkumulátorok már 13 900 Ft-tól,
akár 2 év garanciával

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

Hirdetés

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

Kis- és nagy állatgyógyítás

(06-70) 325-2731

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

Ügyfélfogadás:
4225 Debrecen, Kastély utca 65.
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Minden héten szerdán 10–12-ig ingyenes
jogi tanácsadás a Józsai Közösségi Házban

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

előzetes bejelentkezés alapján!

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
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Fekete Pillangó
bizományi
A Fekete Pillangó karácsonyi sorsolásának szerencsés nyertesei: Fróna Petra és Adrienn, Bódiné
Rása Andrea és Borsodi Miklósné.
Nyereményük egy 3000 Ft-os vásárlási utalvány.
Gratulálunk nekik!
Januári akciónk: Január
20-tól február
1-jéig nadrágvásárt tartunk.
Minden nadrág
-30% kedvezménnyel kapható! Bizományba várunk: vastag
kabátokat, farsangi jelmezeket.

Fakivágás, NagY gYakORLaTTaL,
sZáMLakÉPEsEN! (06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1.
Nyitva: h–p: 9–17:30 • szo.: 8–13
Telefon: (06-30) 286-1053

ÚJ DOHÁNYBOLT
NYÍLT ALSÓJÓZSÁN
a Nagyszentgyörgy utca 78. alatt
(a kocsma helyén)

Alkoholok, üdítők, rágók, energiaitalok széles választékával,
valamint eredeti olasz kávéval várjuk kedves vásárlóinkat
a hét minden napján!

NYITVATARTÁS:

Hétköznap: 6.00–21.00-ig.
Szombaton: 7.00–21.00-ig.
Vasárnap: 8.00–19.00-ig.

Törőcsik László fényképész • Telefon: (06-30) 713 6211 • E-mail: laszlo.torocsik@gmail.com

JÓZSA

Hirdetés

Novemberi-decemberi
nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján idén is heten te sorsol nak a 8000 Ft felett tan kolók kö zött.
44. hét: Gergely Lajos (Józsa, Józsakert u.) 45.
hét: Török János (Józsa, Csatár u.) 46. hét: dr
Gargya Sándor (Józsa, Március 15 u.) 47. hét:
Dobi Dezső (Józsa, Homokhát u.) 48. hét: Sajó
Vince (Józsa, Deák Ferenc u.) 49. hét: Kubosi
Ildikó (Józsa, Március 15 u.) 50. hét: Dánielfy
Zsolt (Józsa, Homokhát u.) 51. hét: Vida Sándorné (Józsa, Elek u.) 52. hét: Barabási István
(Józsa, Északi sor u.)

KORREPETÁLÁST
VÁLLALOK!
Általános iskolás gyerekek
korrepetálását vállalom igény
szerint (nyelvek és informatika
kivételével). Ha gyermeke egy
vagy több tantárgyból egyéni
odafigyelést igényelne,
kérem hívjon bizalommal!

Telefon: 06 20 584 1702
TÁP és TAKARMÁNY BOLT

Megváltozott

nyitvatartással várjuk
kedves vásárlóinkat!
H: 8–17-ig • K: 8–17-ig

Szerda: Szünnap

Cs: 8–17-ig • P: 8–17-ig
Szo: 8–12-ig
V: ZÁRVA
Cím: Józsa, Elek utca 2. szám

Telefon: (52) 384-871
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.

BÚÉK! 2017-BEn is
válassza a Józsa
TÜzÉPET!
Próbálja ki ön is a Józsa Tüzép benzinkútján az ÚJ PRÉMIUM
MINŐSÉGŰ adalékolt benzin és gázolaj üzemanyagainkat alapáron!
Autógáz kedvező áron! Minden héten 20 liter üzemanyagot nyerhet!

PB gázpalack: 3200 Ft • Fabrikett: 1350 Ft/20 kg
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEM, FUVAROZÁ S.
WWW.JOZSATUZEP.BOLTANETEN.HU
Cím: Józs a, Vállal kozói t elephelyek • Tel.: (52) 530-947

Jógázz Józsán
• Jóga felnőtteknek hétfőnként 10.00–11.00-ig párhuza
mosan másik helyiségben gyerekfelügyelet (bábozás, mondókázás, mese, mozgás, szabad játék), ha a szülő gyermekkel érkezik.

• Jóga és játékos mozgásfejlesztés gyerekeknek
3–7 éves korig keddenként 17.00–17.50

• Jóga felnőtteknek péntekenként 17.30–19.00

SZOLI BÉRLET
AKCIÓ!
70 perces 1500 Ft
140 perces 2500 Ft
Cím:

Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Józsa, Elek utca 2. szám

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

Telefon: (52) 384-871

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
• Munkavédelmi, Tűzvédelmi és
Környezetvédelmi szaktevékenység
• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok
végzése és a feltárt hibák javítása
• Autóemelők szervize, kereskedelme,
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

emelohatfalshop.com
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628

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

