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„Küldetések a pénz világában”
Gönczys jó gyakorlatokat mutattak be az ápri lis
21-én Budapesten tartott tankönyvbemutatón.
Széleskörű szakmai összefogás eredményeként a
Pénziránytű Alapítvány gondozásában elkészült a
7–8. évfolyamos általános iskolások számára kifejlesztett „Küldetések a pénz világában” pénzügyi
ismeretterjesztő tankönyv és munkafüzet, amely a
pénzügyi-gazdasági ismeretek általános iskolai
oktatásában kíván segítséget nyújtani. A taneszköz létrejöttének, és a rendezvénynek Áder János
Köztársasági elnök úr volt a fővédnöke.
Burger Angéla Erzsébet vezetőként és pedagógusként a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
7. osztályos diákjaival részt vett az új taneszközök
kipróbálásában, a tankönyvírók felé történő folyamatos reflexiókkal segítve a fejlesztő munkát. Április elején a tankönyvírók egyike meglátogatott
egy pénzügyi gazdasági ismeretek tanítási órát a
Gönczyben, melyről felvétel is készült. A hivatalos
engedélyezést elnyert tankönyvet – a sajtó képviselőinek részvételével – könyvbemutatón ismertettük meg a szakmai közönséggel.
„Rendkívüli módon megtisztelő volt számomra,
hogy a Köztársasági elnök úr, az EMMI és az NGM

államtitkár urai, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, és
a Bank-szektor számos
vezetője és szakmai közönsége, a Pénziránytű
Alapítvány képviselői
előtt beszélhettem iskolánk pénzügyi tudatosságra nevelésének eddigi előzményeiről, az új
taneszközökről, a kipróbálás tapasztalatairól. Nagyon jóleső érzés volt,
hogy a jelenlévők elismeréssel nyilatkoztak az
elhangzottakról, intézményünk pénzügyi-gazdasági-gyakorlati életre neveléséről. Örömmel vittem
hírét Debrecennek, a Debreceni Tankerületi
Központnak.” – mondta el lapunknak Burger
Angéla Erzsébet intézményvezető. A jövőre nézve
nagyon fontos, hogy 2017. február 9-én ötoldalú
megállapodás született a pénzügyi ismeretek iskolai oktatásának szélesítésére.
Jó érzés tudni és megélni, hogy a Gönczyben két
évtizedes hagyománya és gyakorlata van egy
olyan – eddig alternatívnak, és önkéntesen tanított
tantárgynak –, amely napjainkban kap nagy hang-

súlyt, és szélesedik ki az
oktatási rendszerben.
„Mindig is tudtuk, hogy a
Gönczy egy kiváló iskola,
ahol a gyermekek magas
színvonalú oktatásban
részesülnek. Az ilyen alkalmak és elismerések
megerősítenek bennünket abban, hogy az iskola
vezetése, pedagógusai, a szülők, valamint a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa olyan
közösséget alkotnak, ahol olyan jó gyakorlatok
jönnek létre, mint a pénzügyi-gazdasági-gyakorlati
életre nevelés vagy az
öko szemlélet kialakítása.
Mindkettő rendkívül fontos tudás a XXI. században a gyermekek számára” – mondta el lapunknak Balázs Ákos, a Tehetségsegítő Tanács elnöke, önkormányzati képviselő.

Józsai gyereknap 2017. június 10. Józsapark
Részletes program hamarosan: jozsanet.hu weboldalon
Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!
A személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja támogatni. Az alábbi

táblázatban olyan józsai szervezeteket talál meg, melyek jogosultak az SZJA
1%-ra. Ne feledjék május 20. az SZJA bevallás határideje!

Helyi hírek
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Józsai filmsiker
A Józsán élő Varga József és alkotó csapata a
Savaria nemzetközi filmszemlén a Morfózis című filmjüket a zsűri 3. hellyel díjazta.
A versengésben 140 film vett részt és a közönségnek negyvenet vetítettek a 3 napos filmfesztivál idején. A forgatókönyvet Varga József és a főiskolás Kiss Anna írta, a főbb szerepeket Kerékgyártó Zsolt, Kiss Anna, Ugrai Richard, Miklós
László, Kerékgyártó Kálmán, Csőke Péter játszotta, a film zenéjét Koroknai János szerezte. A díj
azért is értékes, mert a versengésben több TV-stúdió, illetve magasan jegyzett filmes szakember
munkái vettek részt.
A filmmel azt szerettem volna sugallni, hogy a leggyarlóbb, vagy önpusztító életet élő személyben is

ott rejlik az emberség csirája és rajtunk is múlik,
hogy a sötét énjét hozzuk elő, vagy tudunk-e vele
szemben irgalmasnak lenni. Példamutatásunkkal
érhetik olyan hatások, ami által akár ő is segíthet
a mélyben levő embereken – mondta el lapunknak
Varga József.

Sikeres
hulladékgyűjtés
A Föld hete keretében április 21-én szelektív
hul ladékgyűjtést tartottak a Gönczy Pál Általános Iskolában.
Ezen a napon az iskola apraja és nagyja egész
Józsa területén gyűjtötte a papírt és az elektronikai hulladékot. Két konténer papírt és 2 konténer
elektronikus hulladékot gyűjtöttek a gyerekek.
Köszönjük a lakosság támogatását és segítségét!

Köszönet a csokikért
Március 29. és április 12. között tartott húsvéti
cso koládégyűjtésünk véget ért.

értesítünk titeket, hogy minden kisgyerek talált valami finomat a dobozokban!

Április 13-án elmentünk a Gyermekklinikára és megajándékoztuk a gyerkőcöket
a közel 200 db összegyűlt csokival –
tájékoztatta lapunkat Rotaract Debrecen
egyik önkéntese. Köszönjük, hogy most
is segítettetek nekünk, mi pedig örömmel

Nyitott Templom Egyházi Nap
Június 5-én Pünkösd hétfőjén
Helye: felsőjózsai templom, gyülekezeti ház, játszótér (Józsa, Deák Ferenc utca 67.)
09.00 Pünkösdi istentisztelet
10.00 „Képi gondolatok a Zsoltárok könyvéből”
Baán Katalin fotóművész kiállításának megnyitója

Gyere el
2017. május
13-án 10 órától
az ingyenes nyílt napra
a Józsai Sportpályára!
További információk:
(06-20) 268 6717
Facebook: Ebadta Kutyaiskola Debrecen
E-mail: chezaborder@gmail.com

11.30 A Józsai Református Egyházközség
SZIGETHI GYULA KÓRUSÁNAK XIII. évadzáró hangversenye
Vezényel: Nagy Csaba karnagy
12.30 Ebéd
9.00–12.00 gyermekfelügyelet
12.00 Gyermek programok
kézműves foglalkozás, ugrálóvár, íjászkodás
14.00 A FABULA ET FIGURA MŰHELY
asztali bábjáték előadása
A juhász, a paraszt meg a halász (magyar legendamese)

JÓZSA
A városrész információs
és közéleti havilapja

Jógázz Józsán
• Jóga felnőtteknek - gyermekfelügyelettel a gyermekekkel érkezők
részére hétfőnként 10.00–11.00.
• Jóga és játékos mozgásfejlesztés:
ovisoknak keddenként 17:00–18:00
iskolásoknak csütörtökönként 17:00–18:00
• Jóga felnőtteknek péntekenként 17.30–19.00
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

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. június 2.
Következô számunk megjelenése: 2017. június 10–11.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (06-20) 938–7609
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

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

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2017. 04. 01.–2018. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Programok

JÓZSA
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2017. április 12.–május 10.
GÁRDONYI SÁNDOR GRAFIKUS TANÁR KIÁLLÍTÁSA A VÁROS NAPJA ALKALMÁBÓL
Helyszín: JKH Kisgaléria

ga József grafikusművész. A kiállítást az intézmény nyitva tartási idejében, június 13-ig tekinthető
meg.
Helyszín: JKH Kisgaléria

2017. április 22.–május 22.
„ A CSEND SZAVA” - KOVÁCS ÁGNES ÚJSÁGÍRÓ-FOTÓRIPORTER FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Helyszín: JKH Nagygaléria

2017. május 11. 18.00
LELKI NAVIGÁCIÓ –„ ÚTVESZTŐBEN” - A KIÚTTA LANSÁGTÓL A REMÉNYIG
Zsiga Attila előadása. Együttműködő partner: Adventista Egyház.
Helyszín: JKH előadóterme

2017. május 10. 17.00
ÁTTEKINTÉS 2014–2017 - ÉLES BULCSÚ KIÁLLÍTÁSA
A tárlat csatlakozik az országos Grafika Hónapja
rendezvénysorozathoz. A kiállítást megnyitja: Var-

2017. május 12–14.
NEMZETKÖZI VASÚTMODEL KIÁLLÍTÁS
Részletes plakát lásd lenn.

Helyszín: JKH belső terei
2017. május 20. 10.00–12.30
JÓZSAI ALKOTÓMŰHELY
A foglalkozást vezeti: Nagyné Izabell
Helyszín: JKH előtér
2017. május 20. 18.00
TAVASZKÖSZÖNTŐ ZENÉS MULATSÁG
Helyszín: JKH színház terem
2017. május 24. 17.00
ORSZÁGOS PASZTELL FESTŐK KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető munkaidőben június 30-ig.
Helyszín: JKH Nagygaléria

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) Telefonszám: (52) 386-137 E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
Várjuk szeretettel a kiégéskezelési, illetve a párkapcsolati tréning iránt érdeklődőket
előadásainkra csütörtökönként a Józsai Közösségi Házba 18 órától.
Figyelem: A május 11-i kiégéskezeléssel kapcsolatos előadás Zsiga Attilával a vasútmodell
kiállitás miatt a Völgy u 33/A alatt lesz megtartva, az adventista gyülekezeti házban.
Május 18-án „Ketten együtt” párkapcsolati tréning lesz a Józsai Közösségi Házban.

Programok a
könyvtárban
Május 15. hétfő 15.00–17.00
„ A világ megvár, míg olvasol!” a Józsai Könyvtár
Olvasókörének foglalkozása.
Témánk: Könyvek, melyeken nevetünk.
Június 10. szombat 10.00–13.00
„ Esküszöm, hogy rosszban sántikálok!”
Gyermeknap a 20 éves Harry Potter jegyében. A rendezvény keretében Váradi Zoltán előadása 10 órai
kezdettel. Címe: Legendás állatok.
A Józsai Könyvtár Pünkösd szombatján,
június 3-án zárva tart.

Jótékonysági Kerti Parti
A Gönczy Pál Utcai Óvoda 2017. május 12-én pénteken
15 órai kezdettel rendezi meg hagyományos

JÓTÉKONYSÁGI KERTI PARTIJÁT
ahová szeretettel hívjuk az óvoda volt, jelenlegi, és jövőbeni óvodás gyermekeit, és kedves családjukat!
A rendezvényen a jó hangulatot biztosítják:
Tompeti és Barátai zenés műsora
Babapark
Kézműves tevékenységek
Követési verseny a kiserdőben
Arcfestés, ugráló vár, óriáscsúszda, zsákbamacska
Tombolasorsolás
Büfé

A rendezvény jótékonysági, a bevétel az óvoda tárgyi feltételrendszerét gyarapítja a Gönczy Pál Utcai Óvodáért
Alapítványon keresztül.
Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet: Deák Józsefné óvodavezetőnél
Telefon: (52) 536-682

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.

DMK Józsai Közösségi Ház május havi programjai

Virágvasárnap
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Igazi közösségi ünnep volt a Józsai Virágvasárnap
Közös rétesnyújtásra, tojásfa díszítésre, kézműves foglalkozásra várták a józsaiakat április
9-én.
A Józsai Közösség Ház és a Józsai Település- és
Közösségfejlesztő Egyesület idén második alkalommal várta a családokat közös virágvasárnapi
rendezvényre. A tartalmas program és a jó idő
százakat vonzott a Józsaparkba vasárnap délelőtt. A megjelenteket Juráskó Róbert köszöntötte,
majd Miklós László ünnepre hangoló szavait hallhattuk. A Homokkerti Közösségi Ház egységvezetője beszélt a virágvasárnaptól húsvétig tartó időszak lelki tartalmáról, az emberi lélek változékonyságáról, a megváltásba, az újrakezdésbe vetett hitünkről. Kiemelte, hogy fontos lelki út ez minden
keresztény ember számára, amelyen haladva eljut
az isteni ígéretig, felismerve az élet alapértékeit:
alkotó és igaz, érző és gyarapító békekövetként
születhet újjá a mai, manipulálható, változékony
világban. A virágvasárnap a hálaadás, a bizalom
kinyilatkoztatása, amikor közös hitvallással állunk
ki közös értékeink mellett, s pálmaággal dicsőítjük
annak győzelmét.
Ezen gondolatok indították a szervezőket és
együttműködőket arra, hogy elkészítsék józsa első

csoportját vezetik. Az idei virágvasárnapi rendezvény minden korosztály számára tartalmas
szórakozást kínált, és segítette a családi, baráti
kapcsolatok erősítését, a közösség épülését.
Köszönjük a segítséget, a felajánlásokat, és a
lelkes részvételt minden közreműködőnek, akik
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához!
További képek, videók a www.jozsanet.hu weboldalon.
közösségi rétesét. A tervekben 10 méter hosszú
rétes kinyújtása szerepelt, de a jelentős számú segítőnek, és a sokféle alapanyag-felajánlásnak köszönhetően közel 20 méternyi közösségi rétes sült
ki. A kínálatban szerepelt diós, mákos, túrós, almás, káposztás, de még sárgarépás is. Az elkészült süteményből mindenki kapott kóstolót, aki
részt vett az aznapi rendezvényen.
Nagy sikere volt a tojásfa díszítésnek is. A több
száz előre megfestett kukót a lakosság aprajanagyja lelkesen akasztgatta a hatalmas mogyorófára, amit a közösségi ház előtt állítottak fel.
Szomszédságában másfél méter magas óriástojást festhettek, díszíthettek az apró művészkezek.
Amíg a rétes sült, kézműves foglalkozásra várták
a gyerekeket a piactéren. A tojásfestéstől a dekupázson át a gyöngyfűzésig mindenki válogathatott
kedvére valót.
Az egész délután családias hangulatban telt. A
rétes szabadtéri látványkemencében sült a Bikers
étterem segítségével. A nap végén, a réteskóstolás után körtáncba hívta az ünneplőket Varga
Luca és Deák Viktor, akik a közösségi ház néptánc

FÜZESI AUTÓKÁRPIT KFT.
Vállaljuk:
gépkocsik belső kárpitozását, ülések
kárpitozását, javítását bőrből is, gépCím: Józsa, Bocskai utca 6.
kocsira, teraszokra, hajókra, cabriók- Telefon:
ra és bármilyen ponyva készítését,
06 20 846 7198
javítását.
06 20 314 3721
E-mail: madai0618@freemail.hu

„Józsa apró”
Több fajta paradicsom és paprika palánt kapható.
Bodai utca 21. Tel.: (52) 987 447
Elöl töltős mosógép pici hibával eladó. Ára: 20 ezer Ft.
Rattan kerek étkező asztal 4 db karfás székkel eladó.
Ára: 45 ezer Ft. Régebbi típusú 20 csöves fekvő szo lárium eladó. Ára: 58 ezer Ft. Tel.: 20/9424 157
Józsán Szépségszalon kiadó bármilyen tevékenységre.
Érd.: Józsa, Elek utca 2. Tel.: 52/387-871
Felsőjózsa, Sillye Gábor utcán 8228 m2, 20 aranykorona szántó, 60 méteres utcafronttal eladó. Az utcában
villany van. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 70/77-23-376
Takarítást és bejárónői-házvezetői feladatokat vállalok megegyezés szerint. Hívjon bizalommal!
Tel.: 30/250-6573"
Új 26-os női kerékpár eladó. Tel.: 52/386-159
Kakasok eladók! Master fajtájú, piros-sárga színű,
4kg-osak: 650 Ft/kg. Vállalkozói Telephelyek. Telefon:
(06-30) 830-8607.
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.
Alumínium étkező bogrács (8 db-os szett) – 0,5 dl –
állvánnyal eladó. Érd.: 70/708-5300
Debrecen-Haláp belterületén telek eladó: gyönyörű,
erdőspusztai zöldövezetben, Harkály utcán, 1033 m2-es,
árammal és gázzal közművesített üres építése telek.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/708-5300
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres se szerkesztőségünket, amelyet a 2. oldal lap alján talál.

„Józsa apró”

Táborok

Játékos jóga és mozgásfejlesztő
tábor a Józsai Közösségi Házban!
A jóga a testi-lelki harmónia megőrzésének jól bevált eszköze. A táborban játékosan sajátítjuk el a jóga alapjait és alkalmazzuk annak módszereit (helyes
légzés, testmozgás, lazítás).
Ennek szellemében a gyermekek mozgásfejlesztő és önismereti foglalkozásokon vehetnek részt. Mindezt a korosztály igényeihez, sajátosságaihoz alakítva.
Ügyességi játékok, mese, zene, rajzolás, igényes kézműves foglalkozások,
szabadtéri játékok, szekerezés, erdei kirándulás mind részét képezik a tábornak.
A gyermekek a táborban rengeteg élménnyel és pozitív életszemlélettel gazdagodhatnak. A programok színvonalát képzett szakemberek közreműködése biztosítja.
A tábort 5–12 éves korosztálynak ajánljuk, melynek lebonyolítását 2017.
június 26–30. és 2017. július 03–07. turnusukban tervezzük. Napi háromszori
étkezést biztosítunk.
Táborvezető: Burján Enikő szociálpedagógus, rekreációs sportoktató.
A táborról bővebb információ személyesen a Józsai Közösségi Házban
(4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.), telefonon: (30) 566 0252,
vagy e-mailben: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Mosolysziget nyári napközis tábor
Józsán

Helyszín: Fullz’ Gastro rendezvényház
Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 47–53.
• 5 nap, kedvező ár: 21 000 Ft/hét
• napi 3×-i étkezés,
• 10% testvérkedvezmény,
• kedves pedagógusok,
• 5 éves kortól.

Az alábbi turnusokból választhatnak:
1. hét: július 24–28.: Természettudományos és környezeti nevelés
tábor
2. hét: július 31–augusztus 4.: „5 nap alatt a Föld körül” tábor
3. hét: augusztus 7–11.: Középkori élet tábor a Dósa bandériummal
4. hét: augusztus 14–18.: Iskola előkészítő – okoskodó
5. hét augusztus 21–25.: Iskola előkészítő – okoskodó
Bővebb információ:
Mosolysziget játszóház és fejlesztő központ
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. Józsapark földszint
Telefon: (06-30) 376-2921
Facebook: www.facebook.com/MosolyszigetJatszohaz

VI. Eskrima önvédelmi és Chikung egészségmegőrző tábor gyerekeknek
Kezdd a nyári szünetet egy fantasztikus és
egyedülálló élménnyel!

lesztő játék, fürdőzés és gyógymasszázs vár, ha
minket választasz. Várunk a táborban!

Tarts velünk 2016. június 19. és 23. között a vekeri-tavi Dorcas kempingbe. Tanuld meg, hogyan
védd meg magad és kerüld el a veszélyes helyzeteket eskrima technikákkal. Őrizd meg egészségedet és mozgósítsd belső energiáidat Chikung
gyakorlatokkal. Mindezek mellett sok készségfej-

A tábor napközis (8:00–16:00), ellátás: tízórai,
ebéd, uzsonna, ahová 8–14 évesek jelentkezését
várjuk.
Érdeklődni lehet telefonon: (06-70) 459-0763,
vagy e-mailben: hungarydocepares@gmail.com.

A DMK táborai 2017-ben
A Debreceni Művelődési Központ kiemelt fel adatának tekinti a gyermekek és fiatalok szabad idejének hasznos eltöltését szolgáló tábo rok szervezését.
A több éve sikeres és népszerű – „Napsugár tábor”-ok mellett – sikeres pályázat esetén – Erzsébet táborok indítását is tervezzük, illetve helyszínt
biztosítunk a helyi egyházakkal közösen szervezett táboroknak is, melyen az adott városrészből
érkező gyerekek díjmentesen vehetnek részt. Terveink szerint kilenc intézményi egységünkben, 32
turnusban táboroztatunk Debrecen város területén.
Táboraink tematikája szerint:
– népművészeti
– sport
– képzőművészeti
– bibliai

– történelmi hagyományőrző
– természeti - tudományos
Táboraink célja:
– néphagyományaink megismerése
– népi kismesterségei alapfogásainak elsajátítása
– néptánc tanulás
– művészeti ismeretek elsajátítása
– az úszás, a teniszjáték alapjainak elsajátítása,
meglévő tudás mélyítése, begyakorlása
– sportszerű magatartás, szemlélet megalapozása
– sport- és mozgás szeretetére nevelés
– szabadidő helyes eltöltésének megismerése, élmény gazdag eltöltése

– képességek, készségek kibontakoztatása, erősítése
– kapcsolatteremtés, barátságok kialakítása
– egymás megismerése, elfogadása
– egymásra figyelés és csoportban dolgozás
elősegítése
– önálló munkára szoktatás
– az alkotó munka örömének megéreztetése.
Táboraink szakmai vezetői jól felkészült, elismert
szakemberek, akik munkáját önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is segítik. A
szakmai programon túl, gazdag szabadidős tevékenységet is biztosítunk.
Bővebb információ a DMK weboldalán www.deb recenimuvkozpont.hu vagy ill. mind a 32 tábor
meg található már a weboldalunkon: www.jo zsanet.hu.

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.
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Kutya-Cica kozmetika
Alsójózsa, Bocsaki István utca 53.
Bejelentkezés:
(06-20) 366-1642

Cserépkályha, kemence építését,

Redőnykészítés
Szilágy i Károly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

BURKOLÁS

bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

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

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

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

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Fűkaszálás, fűnyírás,
parkok, kertek gondozását,
átalakítását vállalom

• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyez ése
• Érintésvédelmi és sz abványossági felülvizsgálatok

(06-70) 413-63-63

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

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
Kutyák veszettség elleni
oltása háznál,
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

JÓZSA

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).

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

TURGY ÁN P ÉTER
villanyszerelô

Festés, mázolás, tapétázás
gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289
Sportosan elegáns
üzletünkbe folyamatosan érkeznek a tavaszi
és nyári áruk, pólók,
dzsekik, nadrágok.
Érdemes benézni, ill. megtekinteni facebook oldalamat:

www.facebook.com/eva.bako.79
AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

Bútorasztalos
munkák

– Konyhabútor
– Gardróbszekrény
– Kiegészítő bútorok
Helyszínfelmérés, árajánlat

Minden, ami bútor
Simon Barna
Telefon: (06-30) 309 9792
E-mail: simonbarna40@gmail.com

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
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Az ügyvéd válaszol
Lapunk mostani számában Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska egy ol vasónk által feltett, de talán mindenkit érintő kérdésre válaszol.

Olvasó: Tisztelt Ügyvédnő! Komoly műtét előtt állok, gyermekem nincs, özvegy
vagyok. Ha a műtét következményeként olyan állapotba kerülök, hogy nem
vagyok döntésképes állapotban, tudni szeretném mi lesz velem, dönthetek
előre arról ki legyen a gondnokom?
Ügyvéd: Az új Ptk lehetőséget ad arra, hogy a még cselekvőképes személy
ilyen helyzetben előre dönthessen a gondnokáról. Az ún. előzetes jognyilatkozatot Ptk. 2:39 § (1) bek-e alapján közjegyző, ügyvéd és gyámhatóság előtt
lehet megtenni, az így elkészült nyilatkozatot az illetékes járásbíróság előtt
nyilvántartásba kell vetetni. Az így nyilvántartott nyilatkozatot a bíróság a
gondnokság alá helyezési eljárás során nem hagyhatja figyelmen kívül, az
előzetes jognyilatkozat alkalmazását abban az esetben nem rendeli el a bíróság, ha megítélése szerint:
• az abban foglaltak teljesítése a gondnokság alá helyezett személy érdekeivel
kifejezetten ellentétes, vagy
• az abban gondnokként megjelölt személy a gondnokságot nem vállalja, vagy
• vele szemben jogszabályban meghaDr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
tározott kizáró ok áll fenn.
Lukácsné
Dr. Patakvölgyi Piroska
Az előzetes jognyilatkozatban a következőkről lehet rendelkezni:
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
• meg lehet nevezni azon személyt, akit
Telefon: (52) 387-803
a gondnokául szeretne a nyilatkozatot teMobil: (06-20) 340-7411
vő,
Ügyfélfogadás:
elôzetes telefonos
• meg lehet nevezni azon személytegyeztetés alapján.
/eket, akit/akiket nem szeretne gondnokául a nyilatkozatot tevő,
Minden csütörtökön 16 és 18 óra
• meg lehet határozni, hogy a gondnok
között ingyenes tanácsadás
milyen módon járjon el mind a szeméelőzetes bejelentkezés alapján.
lyes, mind a vagyoni ügyeiben.

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!

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

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

Józsai Szaknévsor 2017
A Józsai Szaknévsor idén is megjelenik, melyben a józsai
közérdekű információk és a józsai szolgáltatások tematikusan összegyűjtve lesznek megtalálhatók.

HIRDETÉSFELADÁS:
TELEFON/VIBER: +36 70 70 85 300
E-MAIL: MOLTOMI@MOLTOMI.HU
SKYPE: MOLTOMI

Ácsmunkák, tetőfedések,
szigetelések, bádogos munkák
kivitelezése, javítása, felújítása.
Aljzatok szigetelése.

emelohatfalshop.com
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628
Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

Kedvencek eledel centere

ÉP-TETÔ 2000 Bt.
4225 Debrecen, Bondorhát utca 6.

Kutya, macska, díszállat és haszonállat eledelek és felszerelések
széles választékban kaphatók.

Tel./Fax: (52) 387-808 • (06-30) 9450-116 • E-mail: epteto@freemail.hu

Takarmány
kínálatunk bővült:
zab, rozs, kendermag, repce és
galambeleséggel.

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

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.
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A Józsaparkba költözik
a Fekete Pillangó
Értesitjük Tisztelt vásárlóinkat, hogy a Fekete
Pillangó Használt Cikk Áruház és Ruhajavitó
2017.06.15-től átköltözik a Józsapark emeletén
levő, fitness terem melletti üzlethelyiségbe.
A költözés idejére bezárunk, de utána változatlan feltételekkel
várjuk tisztelt ügyfeleinket. A bizományos
átvétel június 20-ig
szünetel.
Cím:
Függetlenség utca 1.
Új cím:
Józsapark emelet, a
Józsafitness mellett.

JÓZSA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,
BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792

!
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Nyitva: h–p: 9–17:30 • szo.: 8–13
Telefon: (06-30) 286-1053

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

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

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731

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

előzetes bejelentkezés alapján!

MÁJUS KÖZEPÉN NYITUNK!

Állati dolgok
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A kutya legfontosabb érzékszerve az orra. A
ku tatók szerint az ebek szaglása körülbelül
egy milliószor fejlettebb mint az emberé, ezért
kö r nyezetüket legfőképpen szagok alapján is merik meg és azonosítják.
A kutya számára a szagok színes formákat, foltokat és örvényeket alkotnak. Fizikai támpontokat
nyújtanak, és legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint az ember számára a látás. A kutyák elképesztő ügyességgel találják meg a vad vagy a
kevésbé „vad” gazdájuk nyomát. A kutya megjegyzi az egyes emberek és fajtársai, a számára kedves tárgyak és különféle táplálékok szagát, és képes felkutatni a szag forrását.
A kutya orrlenyomata hasonló az emberi ujjlenyomathoz. Ahogy az emberek beazonosíthatók az
ujjlenyomatukról, úgy a kutyák is az orrlenyomatukról. Minden kutyának egyedi az orrlenyomata,
ha közelről megnézzük, olyan apró vonalakból álló
mintákat vehetünk észre, melyek a mi ujjainkon is
megtalálhatók. A kutyák beazonosításának korábbi módja a talpon lévő párnák lenyomata volt, de a
pontatlansága miatt az orrlenyomatra cserélték.
A kutya orra mindig nedves? Általában igen! Hogy
miért is? Egyrészt, mert a szemükben folyamatosan termelődő könny, amely segít a szemet tisztán tartani az orron keresztül ürül, tehát tulajdonképpen a kutyánk orra könnyes. Másrészt a

folyamatosan szaglászó ebek
a nyelvükkel is nedvesítik nózijukat, ezzel tisztítva azt,
illetve tovább nedvesítve,
mert a nedves környezetben
jobban, könnyebben érzékelik
az egészen apró szagmolekulákat is.
Mi a helyzet a száraz orral? A
száraz nózi még nem jelenti
önmagában azt, hogy a kutya
beteg. Elterjedt a köztudatban, hogy a száraz és meleg
orr betegséget jelent, ez nem
mindig igaz. Egyrészt bizonyos kutyafajtáknál
genetikusan kódolt, hogy az orruk szárazabb és
melegebb legyen, mint más fajtáknak, másrészt a
levegő hőmérséklete és páratartalmának változása is befolyásolhatja a kutyák orrának nedvességét. Arról már nem is beszélve, hogy a kutya lehet akkor is beteg, ha az orra amúgy hideg és nedves. Így ne ezt tekintsük elsődleges jelnek a kutya
egészségi állapotát tekintve.
A kutya is lehet náthás? Bizony, a kellemetlen, orrfolyással járó betegségek őket is ugyanúgy érinthetik. Ha a kutya orrából nátha szerű váladék ürül,
sürgősen keressük fel az állatorvost! Ez nem csak
egyszerű megfázás, hanem más, komoly betegségek jele is lehet! És egy extra jelenség a „Snownose”. Snow-nose nevet adták annak a jelen-

SODÓ CUKRÁSZDA
Ny itva: m in den nap: 9–20
Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, valamint candidás és
diabetikus sütemények és tor ták készítése előrendelés
alapján. Esküvők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

Olasz csavar t fagyi csoki és vanília ízekben.
Iskoláknak, óvodáknak
csoportos fagyizásnál AKCIÓ!

(Lisztérzékenyek is
fogyaszthatják!)

ségnek, hogy bizonyos kutyáknak télen, főleg havas
környezetben depigmentálódik, azaz foltokban kifehéredik, kivilágosodik az orra,
majd ahogy melegszik az
idő, a nózi újra visszanyeri
eredeti, sötét színét. Ez egy
teljesen természetes jelenség, azonban annál érdekesebb!
További kérdése esetén keresse bizalommal a JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelőt:

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos
www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés:

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

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Megrendelés: Varga Anikó, cukrászm ester 70/360-72-70
: Sodó Presszó Cukrászda • sodocukraszda.hu • sodoaniko@freem ail.hu

Te l ef o n : (0 6-2 0) 3 3 1 8 94 4
w w w .n em es v al l a l k o zas .h u

FRUIT MARKET AKCIÓ

modern és klasszikus

Földi eper: 990 Ft/kg
Gomba: 649 Ft/kg
Új káposzta: 299 Ft/kg
Jégsaláta: 399 Ft/db
Tojás „M”: 35 Ft/db
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK
-°]VDID.IW
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Áprilisi nyertesek

Legyen törzsvásárlója
a Józsa Tüzép
benzinkútnak!

-5 Ft MINDEN üzemanyagból!
Minden héten 20 liter prémium üzemanyagot nyerhet!
ÉPÍTŐA NYAG KERESKEDELEM, FUVAROZÁS.
WWW.JOZSATUZEP.BOLTANETEN.HU

PB gázpalack:
3400 Ft

SZOMBATI akciónk már VASÁRNAP is:

A Józsa Tüzép Kft. benzinkútján idén is heten te
sorsol nak a 8000 Ft felett tan kolók kö zött.

Cím: Józs a, Vállalkozói t elephelyek • Tel.: (52) 530-947

Adóbevallás

Könyvelés

Adótanácsadás

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelés ét, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI SEGÍTÜNK!

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

Telefon: 06 30 6591 951

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

13. hét: Kiss György (Józsa, Északisor u.) 14. hét:
Maczi Aranka (Józsa, Galagonya u.) 15. hét: Szarvas Sándor (Józsa, Barakonyi u.) 16. hét: Kathy
Zoltán (Józsa, Függetlenség u.).
A képen a 12. heti nyertes
dr. Losonczi László
törzsvásárlónk látható.

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.

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

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.
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ÜZEMANYAGOT CSAK
TISZTA FORRÁSBÓL !

A tiszta, víz, kén és egyéb szennytől
mentes üzemanyag előállítása
drágább, de kíméli a motort.

Az általunk forgalmazott, magas minőségi követelményeket
kielégítő üzemanyagokat a schwechat-i (Ausztria) finomítóban
gyártják. Érdemes kipróbálni, érdemes összehasonlítani más,
olcsóbb üzemanyagokkal.

SZÁMOLJUNK EGYÜTT:

VÁSÁRLÓINK MONDJÁK:
- SZEBBEN, HALKABBAN JÁR A MOTOR
- JOBBAN GYORSUL, NEM HAGY KI ÜTEMET
- KEVESEBBET FOGYASZT

pl., ha 10 liter/100 km fogyasztású motor
100 km-ként 0,5 literrel kevesebbet fogyaszt,
akkor literenként 18 Ft-al lesz olcsóbb a
Kút35 üzemanyaga. >> Érdemes 5-10 Ft-tal
olcsóbb üzemanyagot tankolni? >> Nem!

A prémium üzemanyagokat más technológiával gyártják. Az alapjuk, a bázisolajuk tovább fejlesztett,
jobb minőségű, mint a normál üzemanyagoké. Külön vámtarifaszám alatt szállítják.

PRÓBÁLJA KI A MAGASABB MIN. 55-ÖS CETÁNSZÁMÚ
DIESEL PREMIUM C55 TISZTÍTÓ HATÁSÁT ÖN IS!

AKCIÓ

M
Mezőgazdasági
ezőgazdasági célú
célú üzemanyag
üzemanyag ffelhasználók
elhas
részére a gázolajj továbbra
továbbra iiss --15
15 Ft/l.
Ft / l .
A
Azz a
akció:
kció: 2017.04.08-tól
2017.0 4.08-tól 2
2017.05.30-ig
017.05.30-ig

Autóklímák teljes körű
javítása: klímatöltés,
www.jozsaauto.hu klímatisztítás, klímajavítás.

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
Klímajavítás • Autóelektromos javítások:
generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

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

