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A következő évtized Debrecenről fog szólni
Papp László Debrecen város polgár mes tere a
dehir.hu-nak adott exkluzív év ér tékelő interjút,
ebből szemezgettünk néhány gondolatot.
„A siker inspirál, minden egyes eredmény a város
érdekében egy olyan adrenalinbomba, ami feledteti a verseny kellemetlen pillanatait is. 2018
egy rendkívül eredményes esztendő volt Debrecen számára.” – értékelt polgármester úr.
„Ha visszatekintünk a tavalyi évre, megállapíthatjuk, hogy olyan történések voltak, melyek meghatározzák Debrecen jövőjét.”
2019 fontos kihívása lesz, hogy összeállítsák az
Új Főnix Tervet váltó programot, ami a Debrecen
2030 nevet fogja kapni. Polgármester úr a gazdaságfejlesztésről szólva elmondta, a két nagy gazdasági csomópont a déli és az észak-nyugati iparterület, mindkettő folyamatosan fejlődik, vagy fejlődni fog rövid időn belül. Előbbiben már elkészült
a belső infrastruktúra, ott már épül a Krones és a
Continental gyára, megkötötték a szerződést az
ITK Holdinggal, s vannak újabb tárgyalások is. A
vállalatok logisztikai tevékenységét kiszolgáló
fejlesztéseket is el fogják végezni, emellett pedig
2019-ben el kell kezdeni a BMW számára kijelölt
észak-nyugati iparterület kialakítását. Debrecen

nyugodtan megfogalmazhatja azt az
ambíciót, hogy – Budapestet nem
számítva – a legerősebb gazdasággal rendelkező város legyen Magyarországon.
Emlékeztetett rá,hogy közel 5 milliárd forintot költött az önkormányzat
2018-ban közlekedésfejlesztésre, ebből valamivel több mint 2 milliárdot a
déli ipari parkban, s ez a fejlesztés
folytatódik. Mint kiemelte, 2019 közepén elkezdhetik a nyugati kiskörút
harmadik ütemének építését is.
Papp László nyilatkozott arról is,
hogy az oktatás területén is változásokat terveznek, magasabb dimenzióba akarják emelni, hiszen a város „nem a munkaerőpiacon versenyzik,
hanem az oktatáspiacon”.
„2019 az építkezés éve lesz” – mondta, s az
egyik nagy kihívásnak a reptér további fejlesztését
nevezte, mely megcélozta az 1 millió fölötti utaslétszámot.
A polgármester hangsúlyozta,az a legfontosabb, hogy az emberek higgyenek a városukban.
Papp László beszélt az EKF (Európa Kulturális
Fővárosa) pályázatról is; mint mondta nem lehet

mindent megnyerni, de mindez arra sarkallja a
várost, hogy megvalósítsák a programot.
„Gazdasági centrum akarunk lenni, de csak
akkor válhatunk meghatározóvá a régióban, ha a
kultúrára is nagy energiát fordítunk. A pályázat
arra is nagyon jó volt, hogy átgondoljuk Debrecen
kulturális jövőképét, szüksége van a városnak a
program megvalósítására, akkor lesz az életminőség jó, ha a kulturális élet is gazdag és
színes” – szögezte le a városvezető.

„A mi utcánk ó be szép"

Nyissunk újra együtt a világra! Tanulás, ami nek értel 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 ter net hozzáférés.

Jelenleg az alábbi ingyenes képzésekre várjuk jelentkezését:

• Angol nyelvi • Német nyelvi • Orosz nyelvi
• Informatika
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

A régi táncdalnak igaza van. Nagyon szép az utcánk ilyenkor karácsony táján is. A házak, ablakok
fényruhában pompáznak, jelezve azt, ebben az
utcában nagyon sok jó ember lakik, akik nemcsak
az Úrjézus születésnapjára készülnek, de a csodaszép fényfüzérekkel az utcabelieknek is örömet
szerezve üzennek: örvendjünk Jézusunk születésnapját ünnepelve. S ebben a sokszínű fényben
aranyos, kis „angyalkák” érkeztek hozzánk. Elhozták a hírt, „Jézusunk megszületett”. Az alsójózsai Szent György Katolikus Templom ifjúsága
meglátogatta az őket szeretettel váró családokat.
Pásztorjátékot mutattak be, melynek hangulata
szívünket, lelkünket betöltötte szeretettel.
Köszönjük a felnőtt segítőiknek, Tóth László atyának, szüleiknek és mindannyiójuknak a szép szerepjátékot, a gyönyörű énekeket. „Mennyből az
angyal, eljött hozzátok...” hangzott az ismert ének.
Köszönjük drága, kis „angyalkák”! Jövőre is
várunk benneteket!
Hálás szívvel és köszönettel: a Baranyay házaspár a Józsakert utcából.
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Ajándékok a Gönczys karácsonyfa alatt
„Szép Tündérország támad föl szívemben…”
Adventi Gála
Hagyományainknak megfelelően ismét közös ünneplésre hívtuk iskolánk közösségét. Nagyon örültünk, hogy a szülők, a rokonok, a jelenlegi és a
nyugdíjas pedagógusok, valamint mostani és régi
diákjaink velünk együtt ünnepeltek. A 12 műsorszám sokféle témát ölelt fel: a vidám tánctól a
mély mondanivalóig mindenki megtalálhatta a
számára legkedvesebbet. Az ünnepet közös
énekléssel zártuk. Ünnepi gálánk szép, meghitt
karácsonyi hangulatot teremtett, amelyet mindenki hazavihetett az otthonába.
Gyönyörű karácsonyfánk alatt ott sorakoztak
jelképes ajándékaink, a közösségünk által megvalósított jó cselekedetek, eredmények, alkotások,
programok. Büszkék vagyunk rájuk, s szívesen
mutatjuk meg a józsaiaknak.

Adventi adománygyűjtés

Az együttérzés és a segíteni akarás mélyről jövő
emberi érzés, amit minden évben megtapasztalunk advent idején (is) iskolánkban. Hagyományainkhoz híven idén is segítettünk nehéz sorsú
gyerekeknek és családoknak. Tartós élelmiszer,
csokoládé, édességek, könyvek és játékok gyűjtésével hat alapítvány munkájában vettünk részt és
szereztünk örömet ismeretlen rászorulóknak.
Rengeteg felajánlás érkezett diákjainktól az önzetlenség és gondoskodás jegyében.

Megmérettetés
Iskolánkban sok lehetőséget teremtünk mind a
diákoknak, mind a pedagógusoknak arra, hogy
szakmai munkájukat, teljesítményüket külső szakemberek értékeljék, minősítsék, elismerjék. Karácsonyfánk alá számtalan szebbnél-szebb érem,
helyezés, pályadíj került.
A legbüszkébbek a városi iskolák rangsorában és
a Bolyai csapatverseny országos döntőjében elért
eredményünkre vagyunk. A véletlen folytán csupa
7-es. „Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben” - a Bolyai csapatverseny

Támogató:

jelmondata. Ennek szellemében versenyeztek
diákjaink és értek el nagyon szép helyezéseket.
Az országos döntőben Budapesten 2018. november 24-én, a 3. A osztály csapata képviselte iskolánkat és megyénket a Bolyai Matematika Csapatversenyen, ahol 7. helyezést értek el 36 csapat
közül. A csapat tagjai: Dobi Máté, Gargya Péter,
Kulcsár Áron, Szathmári Tamás. Felkészítő tanár:
Ignáth Ildikó.
2018. december 8-án rendezték meg a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét Budapesten. Nagy örömünkre két csapatunk is meghívást kapott a nívós versenyre. A 3. osztályosok
életük első nagy - anyanyelvi - próbatételén szépen helytálltak. Az 5.-es csapatunk a lelkiismeretes felkészülés eredményképpen az előkelő 7. helyezést érte el. Tagjai: Dobi Ábel, Homonnai Léna,
Gudász Roland, Halasi-Kovács Anna. Felkészítő
tanár: Budáné Hajdú Ágnes.
Az országos kompetenciamérések matematikából, szövegértésből - legújabban már idegen
nyelvből is - egységesen mérik az ország valamennyi 6., 8. osztályos tanulóját. A szülőknek és
diákoknak szóló www.legjobbiskola.hu a 2017.,
valamint az azt megelőző évek eredményeit figyelembe véve összegyűjtötte és rangsorolta az iskolákat a nyilvános eredményeik alapján. Összeállításuk szerint a debreceni általános iskolák között
a Gönczy a 7. a rangsorban, és 148. az ország
több, mint 3500 általános iskolája között.

Tehetségsegítés
A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa
az adventi időszakban tehetségsegítő önkénteseket toborzott. Ennek egyik programja volt december 9-én a Közösségi Házban tartott információs
programunk, ahol az érdeklődők megismerhették
sokszínű tehetséggondozó munkánkat, tájékozódhattak a tehetségsegítés lehetőségeiről, megkóstolhatták a gönczys diákok mézes puszedlijét,
melyet a 6.a osztályosok sütöttek és kínáltak a
vendégeknek.
Köszönjük, hogy oly sokan csatlakoztak a tehet ségsegítők táborához.

Vakond költöztető
Napelemes, áttervezett kivitelű, állat- és
környezetbarát. Rendelhető webshopunkban, vagy keresse a gazdaboltokban.

http://tiloselektronika.unas.hu/
Telefon: +36 20 365 1144 • E-mail: info@tiloselektronika.hu
Cím: Debrecen-Alsójózsa, Erdőhát utca 60.

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
2019. január 30-án 16.30-tól a
Józsai Közösségi Házban
tart szülői tájékoztatást az érdeklődőknek
óvodai programjáról és a
beiratkozással kapcsolatban.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Nyílt nap a Gönczy Pál Utcai Óvodában
szeretettel hívjuk, várjuk a kedves szülőket és
leendő óvodásainkat
a 2019. február 06-én szerdán 9.00–11.30
és 15.00–17.00 óráig
tartandó Nyílt napunkra a Tulipán és a
Hóvirág csoportokba!
Jelentkezési lapok kitöltésére is lesz lehetőség.

Kárpitozott bútorok
gyártása,
használt bútorok
újrakárpitozása
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.

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

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi2107@gmail.com
Következô szám lapzártája: 2019. február 1.
Lapunk és weboldalunk megjelenését
Következô szám megjelenése: 2019. február 9–10.
2018. 04. 01.–2019. 03. 31.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Telefon: (06-20) 938–7609
közötti időszakban a
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni.
Az alábbi táblázatban 17 olyan józsai szervezetet talál meg, mely jogosult az
SZJA 1%-ra, azaz közhasznú tevékenységet folytat. A jogosultságot leel-

lenőriztük a NAV weboldalán. Minden helyi civil szervezetnek biztosítjuk a
megjelenést lapunkban, így várjuk azok jelentkezését, akik józsai civilként
szeretnének megjelenni a táblázatban.
Ne feledje SZJA bevallási határidő: 2019. május 20.

Advent és karácsonyi gálaest a Lorántffyban

AJÁNDÉKGYÁR 2018

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Is kola nem csupán külső megjelenését tekitve
öl tözött ünnepi díszbe decemberben, hanem
az iskola falain belül is heteken át folyt az ad venti készülődés.

Egyesületünk tisztelettel köszöni a józsai lakosság
élelmiszer, játék, és ruhaadoményait, amelyeket
az „Ajándékgyár” program keretében felajánlottak,
mi pedig eljuttattuk a rászoruló egyedülállók és
családok részére. Idén egy Angliában élő, volt józsai lakos is bekapcsolódott adventista barátaival
egy autónyi cipősdoboz ajándékkal.

Reggelenként a rádióműsor rendhagyó „verskarácsonya” köszöntötte az iskola tanulóit, tanárait. A
7. osztályos iskolarádiósok az irodalmi alkotások
széles tárházából válogattak, s az ünnephez fűződő hagyományokat is felelevenítették színes, zenével fűszerezett műsorukban. Hétfőnként az
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásánál az
énekkarosok vezetésével karácsonyi dalokat énekeltek a gyerekek.
December 17-én a Tóth család zenei előadását
hallgathatták meg a nagy iskola tanulói.
Az iskolai könyvtárban zajló foglalkozásokon a tanulók a szeretet ünnepéről szóló mesékkel, történetekkel ismerkedtek meg. A 3. osztályosok és az
énekkar a Józsaparkban lépett fel december 9-én.
A Mikulás személyesen is ellátogatott a Lorántffys
gyerekekhez. Nagyon népszerű volt a DÖK által

szervezett két forró csoki- és palacsintavásár. Az
adventi angyalok egy héten keresztül járták az
osztályokat és kézbesítették az üzeneteket.
Az utolsó hét szerdáján az iskolában adventi bolhapiacot is szerveztek.
December 12-én az oktatási intézménybe ellátogatott a Józsai Közösségi Ház Mesepontja. Két
mese meghallgatása után adventi koszorút készítettek a gyerekek. December 19-én mézeskalácsot díszítettek, 20-án karácsonyi mozidélutánt
tartottak.
A karácsonyi kézműves foglalkozásokon számos
különleges dísz- és ajándéktárgyat készítettek a
gyerekek. Az ünnepi készülődést a karácsonyi gálaműsor zárta, ahol megható pillanatokat ajándékoztak a tanulók a közönségnek. A gálaesten a
MEA hangszeres tanulói is felléptek karácsonyi
dalokkal.
Az adveni időszak sikeréhez a Józsai Tesco Áruház felajánlása is hozzájárult, ezúton is szeretne
az iskola köszönetet mondani érte.

Reméljük idén tovább folytatódik majd ez a nemes
hagyomány!
A Józsai Segítő Egyesület nevében Zágonyiné
Nagy Szilvia elnök.
E-mail: jozsasegito@gmail.com

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
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

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

Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!

Józsai Közösségi Ház januári programjai
2019. január 3., 10., 17., 24., 31. 10.00–11.00
óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI.
Nagyné Lövei Lilla vezetésével

2019. január 21. 14.00 óra
HÍMEZZÜNK KÖZÖSEN! - a DMK hímző szakköreinek szakmai találkozója. A kiállítás megtekinthető február 28-ig munkaidőben.

2019. január 17., 31. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT ÉLETMÓDKLUB. Együttműködő
partner: Adventista Egyház

2019. január 21. 17.00 óra
Tisztelgés a Magyar Kultúra Napja előestéjén
Bemutatkozó kiállítás a Józsai Díszítőművészeti
Szakkör tagjainak alkoInformáció:
tásaiból. A kiállítás megTel.: (52) 386-137
tekinthető február 28.-ig
E-mail:
nagymaria@debrecemunkaidőben.

2019. január 18. 18.00 óra
KÖSZÖNET DÉLUTÁN. Közreműködnek a
Csokonai Nemzeti Színház Művészei, Tordai
Zoltán és zenész barátai.

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.
• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás
Nyi t v a t ar t ás :
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

nimuvkozpont.hu

Hívásra házhoz megyek.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Villanyszerelés
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

2019. február 7., 18.00
„EGYÜTT ÉLTEK, MÍG ...”
A jó házasság titkai.

Előadók: Kovács Tiborné (addiktológiai konzultáns, mentálhigiénés lelkigondozó)
Dankó Ferenc (mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész)
Helyszín: Józsai Közösségi Ház (Szentgyörgyfalvi út 9.)
Információ: lelkinavigacio@gmail.com • 06-30/292 0621

az új helyi hívószám: 52/258-350
Mobil hívószám: 06-20/661-6506

Számváltozás

Februári
számunkat
február 10-én
keresse
postaládájában!

Riasztó és kamera rendszerek
telepítése, szervizelése.
Villanyszereléssel kapcsolatos
munkák, mérőhelyek kialakítása,
felújítása.
Non-stop hibaelhárítás!

✂

2019. január 24., 18.00
„HÁT ÉN IMMÁR KIT
VÁLASSZAK?”
A párválasztás rejtélyei.

(E-on regisztrált szerelő)

✂

2019. január 14.
14.00–16.00
„A világ megvár,
míg olvasol!”
A könyvtár
olvasókörének
foglalkozása.

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
józsai szakrendeléseire az előjegyzés kötelező,
melynek új vonalas telefonszáma van:
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Nagy Tibor
Tel.: 06-30-612-7800

Őstermelői kertészetbe – udvar, kert rendbe
tétele, fólia rendezéshez – segítséget keresek. Zsindely utca 50. Tel.: 30/578 2987.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr
házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, maszszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb munkákat vállal. Érdeklődni: 06-20/235-7202.

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

TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô

Havas, csúszós utak fokozott figyelemmel közlekedjenek!
A megváltozott útviszonyoknak megfelelő közlekedés fokozott figyelmet igényel a járművezetőktől – Az ORFK Kommunikációs Szolgálat
közleményét tesszük közzé.
A csapadékos időjárás miatt felhívjuk a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy közlekedésük során
legyenek tekintettel a korlátozott látási viszonyokra, valamint a csúszós utakra, és a szokásosnál is jóval óvatosabban közlekedjenek! Járműveik
sebességét mérsékeljék úgy, hogy biztonságosan
tudjanak közlekedni, és autójuk megcsúszását
még korrigálni tudják!
Vezetés közben célszerű a kormányt két kézzel
fogni, a könnyebb manőverezés érdekében. A havas, jeges, nedves úton javasolt a nagyobb követési távolság tartása, amely a sebességtől függően akár a normál sebesség háromszorosa vagy
ötszöröse is lehet, tekintve, hogy a tapadási tényező csökkenése miatt a féktávolság rendkívüli
mértékben megnő. Ilyenkor érdemes a kialakult
forgalom dinamizmusát követni és az előzést

kerülni. A gyalogosok észlelése esős, illetve havas
időben nehezebb, ezért kérjük, hogy a gyalogosátkelőhelyeknél vezessenek lassabban, körültekintőbben!
És ne feledjék azt sem, hogy a szélvédők tisztántartása és párátlanítása alapvető fontosságú a
biztonságos közlekedés érdekében! Ezzel kapcsolatos hasznos tanácsok az ORFK-OBB honlapján megtalálhatóak. http://www.baleset-megelozes.eu/cikk.php?id=1347
...hogy mindenki hazaérjen!

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

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

MARINCSÁK
SÁNDOR

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

PRÉMIUM üzemanyagok
DISZKONT áron!
AKCIÓ március 1-ig!
Ha egyszer kipróbálja, nem fog benne csalódni!

www.jokutjozsa.hu

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

Nyitvatartás:
hétfő–szombat: 6.00–19.00
vasárnap:
7.30–16.00
Autóalkatrészek, autófelszerelési cikkek,
autópálya matrica, HU-GO, telefon feltöltés.
PB-gázpalack: 4400 Ft.

Józsa, Vállalkozók útja 5.
Folyamatos nyeremény AKCIÓ a
8000 Ft felett tankolók között.

A kép 2019. január 5-én készült, az árak az akkori állapotot tükrözik.

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

„Józsa apró”
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www.szaunapince.hu
Józsa, Józsa Liget lakópark
(4225 Debrecen-Józsa,
Vadmeggyes utca 16).

Szép, igényes, tiszta környezetben
várja vendégeit a Himalája sóval
díszített SÓBARLANG, és a tágas
FINN SZAUNA.
Szaunaprogramok: péntek és szombat este
18.30-tól.
Sóbarlang nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00–19.00
péntek, szombat: 9.00–17.00
Bejelentkezés: 06/70/701-20-22
ill. honlapon.

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

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 könyvelését, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI SEGÍTÜNK!

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

Telefon: 06 30 6591 951

Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!
Berta étkező 6 személyes 93 870 Ft • 2 m-es konyhablokk 90 345 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 66 510 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)

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

52-460-360 • 30-9-212-628

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz
fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

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

A 2019. január 1-e ismét sok jogszabály mó do sítást hozott, íme:
Változnak a közjegyzői eljárásokra vonatkozó jogszabályok, ez díj növekedéssel is járni fog, ez
azonban csak 2019. április 1-től lép életbe.

Változott a számvitelről szóló jogszabály is, ezzel
kapcsolatosan a vállalkozók keressék fel a könyvelőjüket, a NAV-val való elektronikus kapcsolattartás januártól csak a cégkapun keresztül tehető
meg.

HÔkAMErÁs
épületvizsgálat
A Te
házad

A családtámogatás körében a gyed összege növekedik, január elejétől gyermekek otthongondozási díja (gyod) került bevezetésre. Innen tájékozódhatnak: https://tcs.allamkincstar.gov.hu/
Változnak az autópályák fizetős szakaszai pl az új
Debrecen-Berettyóújfalu M35 szakasza is fizetőssé vált. Ezen az oldalon ellenőrizheti melyek a
fizetős szakaszok, a díjak viszont nem módosultak https://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/uthalozat.
Változott a Munka törvénykönyve önként vállalt
túlmunka bevezetésével:
„109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra
rendkívüli munkaidő rendelhető el.
(2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli
megállapodása alapján – az (1) bekezdésben
foglaltat meghaladóan – naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló
a megállapodást a naptári év végére mondhatja
fel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat arányosan
kell alkalmazni, ha
a) a munkaviszony évközben kezdődött,
b) határozott időre vagy
c) részmunkaidőre jött létre.”

Cikkünk csak tájékoztató jellegű és nem teljes
körű. A jogszabályok, továbbá a módosítások jelentős száma ezt nem teszi lehetővé.

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.

mennyit fogyaszt?
Falazatok (hôhidak), nyílászárók, tetô terek, könnyû szer kezetes épü letek hôszi getelésének műszeres ellenôr zése.

EnErgEtikAi
tAnÚsítVÁnY
kÉsZítÉsE
Házeladáshoz,
energetikai pályázatokhoz,
használatbavételi engedélyhez

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel
Tel.: (06-20) 33 18 944
www.nemesvallalkozas.hu

Férfifodrászat FAKIVÁGÁS
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

(06-20) 320-9562

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.

Gépjármű vásárlása biztonságosabb lehet a gépjárművekről a nyilvántartásból lekérhető adatok
bővülése miatt.

Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva
Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18
Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18
Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.

Téliesített
kutyaházak érkeztek.
Royal Canin, Brit Premium,
folyamatosan bővülő
áruválasztékkal várja önt Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line
a Józsapark emeletén
márkájú száraz tápok nagy választékban
a pékség mellett

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

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

0670 413 63 63

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

Ügyvéd válaszol - mi változott január 1-től?
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Egy forró edzés a hideg napokra!
Sokunk újévi fogadalma a több testmozgás, a
megfelelő alak elérése. Ha szeretnéd ezt Józsán
egy jó helyen megvalósítani, gyere el a Bocskai út
elején található terembe! A már megszokott
lelkesedéssel és felkészültséggel várok minden
edzeni- és formálódni vágyót, legyen szó akár csoportos Hot Iron, vagy személyi edzésről!
Mi is pontosan a Hot Iron? A zsírégetés nagyágyúja, titka a hosszan tartó hatás.
A német eredetű Hot Iron több, mint egy évtizede
hódít az edzőtermekben – nem véletlenül. Kitűnő
zsírégető, remekül szálkásít.
✓ Egyesíti magában a súlyzós és az aerobik
edzések pozitív hatásait, és ennek köszönhetően
egyszerre intenzív és lelkesítő.
✓ A csoportban, szakértő irányításával, jobbnál
jobb zenékre végzett edzés hatékonyságának
egyik kulcsa a közösség ereje.
✓ A titok másik kulcsa az úgynevezett utóégetés:
az edzések végeztével a szervezet még közel 24
óráig dolgozik a zsírsejtekkel, az izmok ugyanis a
regenerálódás ideje alatt is rengeteg kalóriát
használnak fel.
Ha benézünk egy Hot Iron órára: dübörög a zene, feszülnek az izmok és szakad a verejték
min denkiről. Kemény óratípus, cserébe hatékony.
✓ Súlyzórúddal bánni nem egyszerű, rengeteg
apró dolog van, amire figyelni kell, ezzel is törekedve ízületeink megóvására.
✓ Nagyon fontos a helyes testtartás, egyenes hát,
ezért szokatlan lehet az első néhány alkalom, de
végig kontroll alatt tartom és javítom a mozgásodat.

✓ Amatőrök is elkezdhetik, bármikor lehet csatlakozni. Mindenkinél személyre szabottan állapítom meg a terhelhetőséget. Aki felkészültebb, annak nagyobb súlyzótárcsák kerülnek fel a súlyzórúdra, a kezdőknek kis súlyokat ajánlok. A lényeg
minden esetben a “határterhelés”, vagyis hogy
mindenki a maga szintjén, de maximális terheléssel dolgozzon. Zsírégetésről csak ekkor beszélhetünk, hiszen ez a sérült izomrostok regenerációja
edzés után.
Az órát nők és férfiak egyaránt látogatják, ab szo lút férfi-kompatibilis edzés, ami nélkülözi a
nőiesebb aerobikos elemeket.

Manapság egyre nagyobb figyelmet kap a személyi edzés,
ugyanis ebben az edzésformában nincs olyan ember, aki ne
érné el a kitűzött célját, ami a
fogyást és az alakformálást
illeti. Személyi edzővel edzeni
gyorsabb, biztonságosabb és
szórakoztatóbb, mint egyedül.

Kinek ajánlom a Személyi
edzést?
• Szeretnél fittebb, feszesebb,
izmosabb lenni, de nem szereted a csoportos órákat?
• Az eddigi próbálkozásaid sikertelennek bizonyultak?
• Szakember segítségére, több
motivációra vágysz?
• Szükséged van a folyamatos

Szerepi-Nagy Adrienn
+36 70 330-6858
Józsa, Bocskai út 3/B.
Facebook: Hot Iron Józsa

edzői felügyeletre és kiemelt figyelemre egy korábbi sérülés
vagy betegség miatt?

Gyere és
eddzünk
együtt!
• Minden esetben
tartom a kontrollt,
figyelek a mozgásodra.
• Nem hagyom,
hogy rosszul rögzüljön valami.
• A kezdőtől a
haladó szintig megtalálod a
számításodat.
• Minden gyakorlatot próbálok
úgy megválasztani, hogy kellő

biztonságban legyenek az ízületeid és a gerinced is.
• Bármilyen szinten is állsz,
gyakran beviszlek
állóképességi zónába és próbállak
afelé irányítani,
hogy keményebben sportolj, mint
ahogy eltervezted.
Biztonság, hatékonyság, öröm és
néha van egy-két
poén is. Nálam
ezeket megtalálod.

Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7.
(Rózsás csárda és a posta között)

AKCIÓ!

-30%

MINDEN
TERMÉKRE
JANUÁRBAN

Nyitva: hétfő–péntek: 8.30–18.00, szombat: 8.30–18. Vasárnap ZÁRVA.

