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A legszebb dalok szólaltak meg a legszebb hangokon
Népdalénekesek és hangszeres népzenészek
muzsikáltak három napig a Józsai Közösségi
Házban.
Ünnep ez a három nap, a népzene ünnepe –
összegezte a hétvégén megtartott Cívis Népzenei
Fesztivál jelentőségét Bistey Attila, a rendezvény
műsorvezetője, ceremóniamestere és egyben
lelkes közönsége. A csütörtöktől szombatig tartó
fesztiválra közel 200 fellépő vendég érkezett az
ország keleti régiójából és a határon túli Vajdaságból.
Pénteken az ifjú szólóénekesek és népzenei csoportok minősítő versenyét tartották négy korosztályban. A produkciók magas színvonalát jól bizonyítják az elért eredmények. A közel 100 fellépő
közül 21-en kaptak Cívis Gyémánt minősítést, 35en arany, 25-en ezüst és 6-an bronz minősítéssel
térhettek haza. A versenyzők között szurkolhattunk ismerős kedvenceknek is, akik rendszeres
fellépők a közösségi ház programjain: a Katrinca
Furulyazenekarnak, a Márta testvéreknek, Ugrai
Richárdnak és a tavalyi Szeredás népzenei tábor

résztvevőinek. Tóth Sándor citerakészítő mester
az idei évben is felajánlott egy saját készítésű
hangszert különdíjként. Ezt most nem egyéni
előadó, hanem a Kisprücsök zenekar nyerte, nevükben a díjat felkészítőjük, Mester Beáta vette
át. Jutalmat kaptak a legeredményesebb felkészítő tanárok is: Békés megyéből Rácz Gyula, Kecskemétről Sulcz Ferenc és a debreceni Mester
Beáta.
A piactéren felállított nagyszínpadon egész nap
szólt az örömzene a részt vevő csoportok, szólisták közreműködésével. Az este 8 óráig tartó

minősítő verseny közös énekléssel és táncházzal
ért véget, ahol már kötöttség nélkül, a lámpaláztól
megszabadulva, önfeledten énekeltek együtt a
fellépők, a szervezők és
a zsűri tagjai.
A népzenei ünnep harmadik napján, szombaton, a régió népzenei
csoportjai, zenei együttesei, pávakörei mutatkoztak be. A fellépők között volt az Alsójózsai
Dalkör is. A Pásztor Ferencné által vezetett
csoport térségi dicséretes minősítést kapott.

vőbe néznek őseink. Nem hagynak magunkra,
magamat látom bennük…” – s a zene épp úgy vall
róluk, mint a fényképek.

A zenei együttesek műsora után Birinyi József
hangszerbemutató előA képen balra Birinyi József népzenész, népzene kutató,
a zsűri elnöke
adását nézhették meg a
térségi találkozóra érkezett vendégek. Ez az előadás nyitotta a május 24- Nem hagynak magunkra, a zeneihagyományok
én kezdődött programsorozatot, és ezzel is zárult átadásával is a jövőbe, ránk néznek elődeink,
a 3. Cívis Népzenei Fesztivál, keretet adva a hogy mindig legyen egy viszonyítási pontunk, ami
háromnapos zenei ün- tartást ad, amihez tartozunk, ami kifejezi összenepnek, tisztelegve a tartozásunkat.
magyar népzene előtt, További képek: a jozsanet.hu weboldal galéria
emlékezve az adat- menüpontjában.
közlőkre, a magyar
A május 24-én nyílt
népzene kincs összegyűjtőire, a zenei ha„ Hangszervarázs”
gyomány éltetőire.
vándorkiállítás július 31-ig
Bistey Attila zárszótekinthető meg
ként Mácsai Pál Keringő című művének
a Józsai Közösségi Házban,
sorait idézte: „…a
nyitvatartási időben.
múlt fényképein a jö-
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Mesés ajándék készül nyáron a gyerekeknek
Népmese Pont épül a Józsai Közösségi Ház
előterében, ahol játékkal, mesével, interaktív
fog lalkozásokkal várják a gyerekeket Deb recen óvodáiból, iskoláiból.
A Józsai Közösségi Ház rendszeres látogatói bizonyára észrevették már, hogy a régi gyerekjátszó
egy ideje nem üzemel. Ennek oka, hogy nagyszabású tervek megvalósításán dolgoznak az intézmény munkatársai.
A Debreceni Művelődési Központ nyertes pályázata révén Népmese Pont valósul meg Józsán: olyan
közösségi tér épül az előtérben, ahol szervezett
programokkal várják majd az óvodás és iskolás
csoportokat. Nyár végére elkészül a mesepont
belső terét adó jurtasátor, Vetró Mihály nemezkészítő népi iparművész alkotása, családias, meghitt környezetet teremtve a foglalkozásoknak.
Eddig 13 oktatási intézménnyel kötöttek
együttműködési megállapodást – óvodától a középiskoláig -, ahonnan a tanulócsoportokat fogadják majd. Ezen kívül a mesepont munkatársai is

ellátogatnak debreceni oktatási intézményekbe
mesefoglalkozásokat tartani. A tervek szerint
harmincféle programot kínálnak a foglalkozások
résztvevőinek, melyek mindegyike a népi hagyományokra, kulturális örökségünkre alapozva szolgálja a gyermekek fejlődését. A népmesék adta
keret élményszerűvé teszi a tanulást, az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése mellett lehetőséget ad a közösségi normák elsajátításához és a
nemzeti identitás kialakításához.
Májusban a Kerekerdő óvoda két csoportja részére tartották meg az első mesefoglalkozásokat a
Népmesepont két főállású munkatársa, Szabó
Judit és Vass Rozália vezetésével. Egyelőre csak
a közösségi ház helyiségeit tudják e célra használni a nemezsátor elkészültéig, de a gyerekek így is
nagyon jól érezték magukat, új élményekkel gazdagodtak. Ezen kívül folyamatosan tartanak mesefoglalkozásokat külső helyszíneken is.
Természetesen nemcsak óvodai és iskolai csoportok, hanem a lakosság számára is nyitott lesz a
mesepont. Már a nyári szünidőben is lesznek

családi mesefoglalkozások, és szeptembertől
rendszeresen szerveznek olyan alkalmakat, amikor a gyerekek és a szülők együtt mesélhetnek,
bábozhatnak, játszhatnak.
Mesetár foglalkozások időpontjai
a nyári szünetben:
június 7., 14., 21., 28. délelőtt 10-től 12 óráig
július 5., 12., 19., 26. délelőtt 10-től 12 óráig.
Kérjük, előzetesen jelezzék részvételi szándékukat az (52) 386-137-es telefonszámon!
Minden ér dek lődőt szeretettel várunk!

Virágosztás Józsán
A városkép szebbé tétele érdekében Debrecen egyéni önkormányzati képviselői idén is osztottak elültethető virágokat a körzetükben élő lakosoknak. Józsán május 29-én kaphattak egynyári virágokat Balázs Ákos önkormányzati
képviselőtől két helyszínen is a józsai lakosok. Mind a felsőjózsai, mind az alsójózsai iskolában nagy volt az érdeklődés, a sok szép virágból (petúnia, begónia,
napimádó, paprikavirág, büdöske stb.) mindenkinek jutott.

Nyílt nap és idősklubok vetélkedője
A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szo ciális Szolgálat Homokkerti és Józsai Gondozó
Szolgálat Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja
2018. június19-én 14 órától rendezi meg a nyil vánosság bevonásával az ÉSZ-TESZT elnevezésű programját.
Céljuk, hogy nyílt nap keretében mutassák be
szolgáltatásaikat, az időskorúak napközi otthoni

JÓZSA
MAGAZIN
Józsa városrész információs
és közéleti havilapja

ellátását, közösségi életét. A június 19-i délutáni
rendezvényen kellemes hangulatban lehetőség
lesz az ismerkedésre, közös szórakozásra. Az
Ész-teszt versenyre Debrecen többi idősklubjából
is érkeznek csoportok.
A játékos vetélkedő az intézmény parkjában és
belső tereiben zajlik majd. Az eredményhirdetés
után uzsonnával vendégelik meg a résztvevőket a
szervezők.

A rendezvény ideje alatt bárki betekinthet az
intézményben folyó munkába, információt kaphat
az igénybe vehető ellátásokról az idősklub munkatársaitól.
Jelentkezni 2018. 06. 14-ig lehet, az (52) 386-135,
a (06-30) 5353-129, a deakf@dmjvvszsz.hu e-mail
címen, illetve személyesen a helyszínen.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 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: 2018. június 29.
Következô számunk megjelenése: 2018. július 7–8.
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.

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2018. 04. 01.–2019. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

2018. április 5. – július 31.
„VASÚTI PILLANATOK” - Sípos Milán Gergely fotókiállítása
2018. május 24.–július 31.
„HANGSZERVARÁZS” - vándorkiállítás Lévay Péter fotóiból
2018. június 14., 21., 28. 10.00–11.00
2018. július 5. 10.00–11.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI Nagyné Lövei Lilla vezetésével

2018. június 14., 21., 28. 10.00–12.00
2018. július 5. 10.00–12.00
„ MESETÁR” a NépmesePontban
2018. június 14., 21., 28. 18.00–19.00
REMÉNYPONT Életmódklub.
Együttműködő partner: Adventista Egyház
2018. június 26. 10.00–12.00
SZÜNIDEI MATINÉ

Állati gyereknap a Józsai Könyvtárban
Május 26-án került megrendezésre a gyermeknapi program a könyvtárban.
A gyerekek kézműves foglalkozás keretében tigrist és malackát készíthettek, tigrises célbadobót
és egyéb ügyességi játékokat próbálhattak ki, társasjátékozhattak,
arcfestés során átalakulhattak tigrissé, cicává és egyéb állatokká.
A rendezvényen állatos diafilmet is vetítettünk.
Kihirdettük a „Lakóhelyem Józsa” című vers- és novellaíró verseny eredményeit és
a „Szelfizz a kedvenc állatoddal!” elnevezésű fotópályázat helyezettjeit.
A díjak játékos foglalkozás keretében lettek átadva.

SZÜNIDEI PROGRAMOK
a Józsai Könyvtárban

„Szelfizz a kedvenc állatoddal!” fotópályázat két díjazott képe:

Szincsák Zsombi és Niki +
Pötty

Mórucz Réka +
Pitypang

Felsőjózsáról
az ország közepébe
Május 29-én Szarvasra látogattak a felsőjózsai nyugdíjasklub tagjai.
Szarvas nevezetességei közül szinte mindenki hallott már az Arborétumról, a híres „Pepi kertről”, ismeri a város főutcáján álló szarvas szobrot
és a turulos emlékművet, vagy a legújabb turistacsalogató látványosságot, a Mini Magyarországot. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy
itt található a történelmi Magyarország mértani középpontja a Holt-Körös partján, a város határában. Tehát joggal mondhatjuk, hogy a felsőjózsai nyugdíjasok az ország közepét célozták meg tavaszi autóbuszos kirándulásukon.

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Józsai Közösségi Ház június havi programjai

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
jozsaikh@debreceni
muvkozpont.hu

4

Madárpókok és
csodabogarak

Nyissunk újra együtt a világra! Tanulás, ami nek ér tel me van. Más, mint az iskolában. Rög tön használ ható tudás. Támogató környezet.
Rö vid tanulási prog ramok. Stresszmentes tanu lás. Min den napok ban használható is meretek. Egyénre szabott tanu lási tanácsadás.
Számítógép, érintőképernyős eszkö zök. In ternet hozzáférés.

Érdekes és látványos madárpók és rovar kiállítás volt a Józsai Közösségi Házban május 18-án pénteken, ahol csótányokat, pókokat mutattak be.

Jelenleg az alábbi ingyenes képzésekre várjuk jelentkezését:

• Angol nyelvi
• Német nyelvi
• Informatika

500 Ft/alkalom nyitási kedvezményt
biztosítok műkörömépítés és gél lakk szolgáltatásaim árából a kupon felmutatóinak.
Ajándék díszítés* minden vendégnek.

Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
(Józsapark)
Józsai Közösségi Központ,
NYITOK terem
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
E-mail: farkas.zoltan@nyitok.hu
Telefon: +36 30 799 2282

„Józsa apró”
Őstermelői kiskertembe segítséget keresek növényápolási
munkákhoz (palánta ültetés, gyomlálás stb). Zsindely utca 50.
Tel.: +36 30 5782987.
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.
Józsai telephelyen férfi betanított gépmunkást keresünk hosszú
távra. Tel.: (52) 530-564, (06-20) 530-7532.

Dr. Bír ó
Ta m 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

Adrienn NAILS KUPON
*választható a megjelöltek közül.

Beváltható:
2018. 06. 01–08. 31 között.
Felsőjózsa, Elek utca 39.
Nyitva hétfőtől péntekig
bejelentkezés alapján.

Szabóné Adrienn

06 30 317 9228

Megnyitottam
NŐI-FÉRFI
fodrászüzletemet
Alsó-Józsán
a Kertekalja
utca 41. alatt.

§ Dr. Bacsó Krisztina

ügyvéd

(06-30) 461-6663

4225 Józsa, Kastély utca 65.
4024 Debrecen, Blaháné u. 3. fsz. 2.
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig
Porkolábné Tünde

Bejelentkezés: 06 30 690 88 46

• szerződések (adásvétel, öröklés, tartási,
végrendelet, ajándékozás, stb.)
• polgári és büntető eljárásban való peres
képviselet
• cégeljárás

Megérkeztek a
nyári ruhák, sportos
nadrágok és felsők
üzletembe.
Mindenkit szeretettel várok, Éva!

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79

AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

Rettegést, fájdalmat, viszketést, bosszúságot.
A szúnyog azonban kicsit részrehajló ugyan,
de felvilágosult, globális gondolkodású lény,
így nem csak minket ajándékoz meg, hanem
szeretett háziállatainkat is. A kiskedvencek kö zül elsősorban a nyusziknak és a kutyáknak,
macs káknak tartogat plusz meglepetéseket.
Amennyiben nem tartanak kisállataink igényt a
szúnyog ajándékaira, védhetjük őket több rétegű
szúnyoghálóból épített palotával, ahol az őrség
tagjait békákból toborozzuk. Ez a megoldás azonban nem mindig célszerű, így egyszerűbb és
nagyszerűbb is az orvostudományhoz fordulni
ez ügyben. Mivel a Nemzetközi Szúnyog
Kartell titoktartási nyilatkozatot nem íratott alá velünk, ezért most felfedjük,
ezen csodás meglepetések néhány
tulajdonságát.
A tapsifüleseket a myxomatosis
nevű, vírusos eredetű, általában
igencsak rossz kimenetelű betegséggel
ajándékozhatja meg kedvenc vérszívónk.
Ha tehát sokáig szeretnénk élvezni hosszú
fülű barátunk társaságát, érdemes minden évben
a szúnyogszezon kezdete előtt beadatni a
betegség ellen a védőoltást.
Kutyáink, macskáink számára több, egészen
extrém tulajdonságokkal rendelkező férget tartogat szúnyog barátunk. Az egyik ezek közül a bőrférgesség (dirofilariózis) nevű betegségét okozza,
amelyet kutyusunk a fajok közti együttműködés
jegyében akár nekünk is átadhat.

A másik csoda a szívféreg. A szívféreg, mint a nevéből is látszik, a kutyus, cicus szívében, illetve
tüdő artériájában érzi a legjobban magát. Ide, ha
befészkelik magukat, olyan komfortos körülményeket találnak, hogy akár 20–30 cm hosszúságúra is képesek megnőni, nem nehéz tehát kitalálni, hogy komoly károkat okozhatnak ezzel.
Mi a teendő? Mint mindenhol, itt is a legfontosabb
a védekezés, de sajnos nem elég írásban visszautasítani vérszívó barátunk ajándékát, egyéb eszközöket is be kell vetnünk. Szerencsére több,
nagyon jó hatékonysággal rendelkező készítmény
közül lehet válogatni, amelyek az egyéb élősködők
ellen is hatásosak. Fontos azonban
figyelni a határidőket, mert ha
egy spot-on, vagy tabletta hatóideje 28 nap, akkor az
nem körülbelül egy hónapot jelent, hanem ténylegesen 28 napot! Lényeges
még, hogy mielőtt bármilyen
szívférgesség elleni védekezésnek nekilátunk, végeztetni
kell egy tesztet, melyből kiderül,
hogy nincsenek-e máris alattomosan, észrevehetetlenül meghúzódó férgek kutyusunk testében, ugyanis ebben az esetben teljesen más kezelésre van szükség. Az, hogy tüneteket nem mutat
a kutya, macska, még nem jelenti azt, hogy nem
fertőzött! Sajnos, amikor már tüneteket is okoz a
szívféreg, addigra nagyon rossz a helyzet, így ezt
nem szabad megvárni!

Orosz-szaúdi meccsel kezdődik
a 2018-as labdarúgó világbajnokság!
Június 14-én Moszkvában elindul az őrület! A legjobban várt esemény,
ami a világ minden részén százezreket mozgat meg, hoz össze, akár a
helyszínen akár egy kivetítő előtt, hogy együtt drukkoljanak kedvenceiknek a foci VB ideje alatt. Azért, hogy még izgalmasabb legyen a
drukkolás, a józsai Borhálóban plusz játékot hirdetünk:
Minden nap annyi százalék kedvezményt adunk a nálunk kapható borok
és sörök áraiból, amennyi gól összesen az előző napi meccseken esett.
Június 26–28 között 4 meccs is lesz egy nap! Ezeken a napokon, ha
meccsenkénti 4 vagy 5 gólos átlagot hoznak a csapatok, másnap a kedvezmény mértéke a 15–20%-ot is elérheti. Ja, hogy a kieséses szakaszban csak két meccs lesz egy nap? Nem baj, a 11-es gólok is számítanak!
A kedvezményre csak az jogosult, aki a kasszánál fizetés előtt közli az
előző napi gólok számát, és kéri így a kedvezményt.
Az akció más kedvezményekkel nem összevonható!
A Borháló még egy újdonsággal gondolt a borkedvelőkre. Limitált szériában palackoztattunk a balatonfüredi Vesztergom Családi Pincészettel 2017-es
évjáratú Olaszrizlinget – biztos ami biztos 1,5 literes
kiszerelésben – aminek az illata csupa nyár, íze mint
a friss nektár. Mert meccset nézni is egy jól behűtött
pohár bor, vagy fröccs mellett az igazi!
Cím: Józsapark emelete a Húsbolt mellett. Nyitva: h–p: 11–19, szo: 8–14

Utóirat: Elnézést kérnünk a szúnyogoktól a negatív propagandáért!
További információ: JózsaVet Kisállatorvosi Rendelő, www.jozsavet.hu

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

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

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

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

Bádogos termékek forgalmazása.
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

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.
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Mit adtak nekünk a szúnyogok?
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Festék- és
Barkács Szaküzlet

A megbízható partner 10 éve
• beltéri szines falfestékek
• tapéták • zománcok
• vizes-oldószeres lazúrok
• szerszámok, barkács termékek

Június havi akció:
• 2db 15 l-es HÉRA belső falfesték
• vagy 5 liter HÉRA prémium
• vagy 4 liter HÉRA prémium clean
vásárlása
esetén
pólót
adunk
ajándékba

HAJDÚFESTÉK KFT.
Józsa, Alkotás u. 2/A
Telefon: (52) 496 370 • (20) 398 2111
Nyitvatartás: h–p: 7:30–17 • szo.: 7:30–13

Az ügyvéd válaszol • A GDPR mindenkit érint
2018. május 25-től életbe lépett a GDPR, azaz
Ál talános Adatvédelmi Rendelet, mely gyakorlatilag minden vállalkozást, egyéni vállalkozót,
ci vilszervezetet érint.
Az adatvédelmi rendelet fő célja, hogy a magánszemélyek személyes adatait úgy kezeljék, hogy
ehhez senki jogosulatlanul hozzá ne férhessen,
illetve a magánszemély az adatai felhasználásáról, illetve adatainak törléséről rendelkezhessen.
A vállalkozás első lépésként köteles egy szabályzatot alkotni az adatok kezeléséről. A magánszemély adatai felvétele előtt köteles tájékoztatást
adni arról, hogy az adatait milyen célra kéri, illetve
mennyi ideig fogja azt tárolni. Az adatkezeléshez a
magánszemélynek, vagy társas vállalkozás magánszemély képviselőjének a hozzájárulása szükséges.
Alkalmazottak esetén az alkalmazottak adatainak
kezelését is szabályozni kell, arra is vonatkozik a
tájékoztatási kötelezettség és adatkezelési hozzájárulás megléte. Személyes adatként a magánszemély neve, címe már adatkezelésnek számít,
ezért erre is kiterjed a GDPR hatálya, de ha valaki különleges adatokat kezel, pl egészségügyi
adatok, gyermekek adatai, vagy arckép rá még további intézkedések várnak.
Külön szabályok vonatkoznak a kamerás megfigyelésre, külön kell rendelkezni a honlapok adatgyűjtésével kapcsolatosan. A cégek adatfeldolgozókkal is szerződésben állhatnak, pl. könyvelő, futárszolgálat, az adatkezelésnek erre is ki kell terjednie. Az adatok törlését pedig úgy kell elvégezni

0670 413 63 63

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.

Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!

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

a jogszerű adatkezelés megszűnését követően,
hogy ahhoz többé senki se férhessen hozzá.
A mellékelt linkeken további hasznos információkat lehet találni.
https://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmirendelet-alkalmazasara.html
https://www.naih.hu/toervenyi-hatter-2018.05.25.utan.html
https://www.naih.hu/az-adatvedelmi-reformmalkapcsolatos-allasfoglalasok.html
http://bkik.hu/gdpr/

Berta étkező 6 személyes 83 610 Ft-tól • 2 m-es konyhablokk 86 730 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 54 810 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 60 210 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!
Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • 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
Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.

Megérkeztek a nyári tápok,
kollekciók kutyusok számára!
Royal Canin, Brit Premium,
folyamatosan bővülő
áruválasztékkal várja önt Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line
a Józsapark emeletén
a pékség mellett

márkájú száraz tápok nagy választékban

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: zárva

LCF CLUBS

TURGY ÁN P ÉTER

Kerítés, kapu, korlát, előtető, biztonsági
rácsok gyártása, telepítése, épület-,
szerkezet lakatosi munkák elvégzése.

Négyesi Imre
06 30 338 40 05

MARINCSÁK
SÁNDOR

imrenegyesi@freemail.hu

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

Kerti munkákat
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás.
Telefon: 20/235-72 02

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

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

2% és nincs áfa + nyerési
lehetőség!!
• Itt a nyár! Ezért egy kicsit lehűtöm az árakat!
• Június 1-től egészen a nyár végéig, auguszIngatlanközvetítő
tus 31-ig csökkentem a siker díjamat!
• Továbbá: az a megbízóm, aki legalább 6
Elérhetőségeim:
hónapos megbízást ad ingatlana eladására,
Telefon:
sorsoláson vesz részt!
(06-30) 9-358-700
A nyereménye egy 2 főre szóló
E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com • WELNESS utalvány!

KARACS ILDIKÓ

A Rozsos Szalon új fodrásszal,
minőségi anyagokkal várja
kedves vendégeit
a megszokott környezetben,
a Józsapark emeletén.

Telefon: 0630 285 8614

Fodrászat
Kozmetika

Ugyanitt: Kozmetikai szolgáltatások, kavitációs zsírbontás,
hullámmasszázs.

Telefon: 0670 636 6520

E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józ sa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam .hu

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek
gondozása, felújítása tovább
kerítések, járdák elkészítését
vállalom.
(06-70) 413-63-63
Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô
Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

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

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Helyszín: Józsa, Völgy u. 33/A

Helyszín: Józsai Közösségi Ház,
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
Időpont: 2018. július 2–6.
Részvételi díj: 29 500 Ft
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
Bővebb információ: Szabó Sándor
Telefon: 06-20/498-70-40
E-mail: www.vidamangol.hu
www.lcfclubs.eu • www.vidamtaborok.hu

Tilos a szelektív kukák mellé tenni a szemetet!
A szelektív kukákba, és nem mellé kell tenni
a szemetet. Abba is csak a megfelelőt. Kék:
papír, Zöld: üveg, Sárga: műanyag. Sajnos
napi szinten hordják egyesek a józsai szelektív szigethez a szemetüket, és egyéb lomot, ami TILOS! Ráadásul szerdánként a
papír, műanyag, és fém hulladékot szinte
korlátlan mennyiségben elviszik, ha a szelektív sárga zsákokba tesszük.

Már a rendőrség is nyomoz
Ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, így
most már a rendőri szervek is közreműködnek a tűrhetetlen állapot felszámolásában. A

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.

jövőben is minden a képen látható esetben meg fog történni a feljelentés!

Házhoz jön a lomtalanító
Az (A.K.S.D Kft.) előre egyeztetett időpontban díjmentesen elviszi a háztartási lomokat
(pl. bútor). FIGYELEM: veszélyes hulladékot, építési törmeléket, üveget nem visznek
el.

LOMTALANÍTÁS MEGRENDELÉSE:
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
(52) 563-944 ügyfélszolgálat
www.aksd.hu

Az építési törmelék is díjmen tesen leadható
• egy utánfutónyi építési törmeléket
• 4 db autógumit
• elektronikai hulladékot, izzókat, fénycsöveket, festékes dobozokat is díjmentesen leadhatjuk a Lakossági Hulladékudvarban:
4031 Debrecen, István út 13.

FIGYELJÜNK KÖRNYEZETÜNKRE,
ÓVJUK TELEPÜLÉSÜNKET!

1000
literes
egyszer
használt
kifolyócsapos

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

Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

élelmiszeres műanyagtartályok
újszerű állapotban cefre,
esővíz stb. tárolására, Józsán
díjtalan szállítással eladók.
Érd.: Debrecen-Józsa
Vállalkozói Telephelyek
06 20 357 7678

Ismerje meg a Mobileye
ütközésvédelmi rendszert!

Hivatalos forgalmazó:

www.jozsaauto.hu

A Mobileye baleseteket előzhet meg, emberéleteket menthet!

A Mobileye egy utólagosan beszerelhető passzív biztonsági rendszer, amely szinte bármilyen korú és típusú autóban használható.
A gyakran harmadik szemként is hívott Mobileye folyamatosan figyeli a jármű előtti teret, valamit a jármű fedélzeti számítógépét,
és jelez a vezetőnek, ha azt érzékeli, hogy egy másik jármű, kerékpáros, vagy gyalogos veszélyes közelségben, vagy helyen tartózkodik.
Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

