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JÓZSA
Október 8-án Kósa Lajos polgármester hivata -
losan is átadta azt a 2 ki lométeres kerékpárút-
sza kaszt, mely a Doberdó úttól a Füredi útig
tart, és ezzel a Józsáról érkező kerékpárosok
egészen a belvárosig tudnak kerékpárúton
köz lekedni.

Balázs Ákos önkormányzati képviselő az át -
adáskor elmondta: Nagy szükség volt erre az új
ke rékpárút-szakaszra, mert így a józsaiak ke rék -
párral is biztonságosan és gyorsan eljuthatnak
végig egészen a belvárosig. A Böszörményi út az
egyik legforgalmasabb útszakasz a városban, a
Jerikó utcán haladó kerekpárút pedig nem volt
megoldás a józsaiak számára.

Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program
pályázati kiírása keretében a „Közösségi köz le ke -
dés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra
készült „Integrált közösségi közlekedésfejlesztés
Debrecen városában” című pályázat keretében
megvalósuló, Böszörményi út menti kerékpárút
építési munkálatai befejeződtek. A tervezett
növénytelepítés október második felében valósult
meg, az optimálisabb időjárási körülményeket
szem előtt tartva. Szerződés szerint a kivitelezés
befejezési határideje 2012. október 31. volt.

A kivitelező az építés során a fasor minden
egyes elemét a legnagyobb gondossággal óvta. A
kiviteli tervben eredetileg kivágásra tervezett 6 fa
közül végül mindegyik megmaradt. A kivitelezés
során 52 fát ültettek, és közel 9200 négy zet mé ter -
nyi területen történt füvesítés.

A kerékpárút elkészültével közel 2 kilométeres
szakasszal bővült Debrecen kerékpárút-hálózata.
A beruházás bruttó 120 millió forintos költséggel
valósult meg, 15%-os önrész mellett, 85%-os
európai uniós támogatás keretében. A kivitelezési
munkálatokat a D-Profil Kft. végezte.

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat Piaccsarnok nyílik
A májusban megnyílt termelői piac november
hónapban tovább bővül: a piac egy része fe -
dett, fűtött piaccsarnokba költözik, a földszinti
korábban bútorüzletként működő helyiségbe.

A termelői piac megnyitása egy nonprofit kez de -
ményezés volt az üzemeltetők részéről, melyet
pozitívan fogadott a lakosság. A termelői piac
meg nyitásának a célja kettős volt: egyrészt a helyi
őstermelőknek biztosít értékesítési lehetőséget –
helyit, hazait, közvetlenül a termelőtől –, másrészt
olyan minőségi, magyar, őstermelői hungari ku -
mok értékesítésének ad teret, amelyek eddig nem
voltak megtalálhatóak a Józsaparkban (pl. man-
galica szalonna, házi sajtok, magvak, lekvár,
méz). Ezt a tendenciát tovább foly tatva nyílik meg
a piaccsarnok Józsán, melyet az üzemeltetők fo -
lya matosan a hét minden napján nyitva tartanak.

Varga László városfejlesztési főosztályvezető és Balázs
Ákos közösen tekintik meg a kerékpárutat

Vidám színházi est
Töltsön velünk egy vasár nap estét!

2012. november 18-án, 16:00 órától a Józsai Közösségi Ház színháztermében
(Józsapark, Nagyszentgyörgy u.)

A budapesti Filter Színészi Társulás emlékezése Karinthy és társai, 
jelenetek és kuplék a boldog békeidőből

Szereplők: Kelemen Kata, Harcsik Róbert, Tucker András

Az estet a Józsai Reformátusokért Alapítvány támogatja, aki az előadás után műtárgyaukciót tart a
józsai kézművesek, iparművészek és a Józsa szellemi fejlődését szívükön hordozók felajánlásaival.

Az aukción befolyt összeget az alapítvány az alsójózsai gyülekezeti ház vendégházzá alakítására,
a felsőjózsai gyülekezeti ház belső felújítására fordítja.  

Támogató jegy: 1000 Ft.

A debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és 
a Debrecen-Józsai Református Egyházközség

szeretettel meghívja Önt és családját

2012. november 29-én, 18 órára a DMK Józsai Közösségi Ház színháztermébe a

„Ha a Föld Isten kalapja, úgy Erdély bokréta rajta.”
című színielőadásra

Közreműködik a kalotaszegi Sztánai Református Egyházközség színjátszó csoportja, 
Both Miklós, a Napra népzenei együttes vezetője, a népzenét játszó debreceni Öreges zenekar.

Belépés díjtalan. A sztánai református iskola épületének felújítására pénzadományokat elfogadnak.

ÚJ, MÁRKÁS ruházati termékek
HIHETETLEN áron!

Kínálatunkból:
– Tom Tailor ffi pulóverek 5990 Ft-tól
– O’neill dzsekik 13 990 Ft-tól
– Vero Moda női dzsekik 7990 Ft-tól
– S. Oliver polár pulcsik 4990 Ft

Regisztráljon honlapunkon 5% engedményre
jogosító kedvezménykártyáért! 

www.brandline.hu
Novemberben minden 5000 Ft feletti 

vásárláshoz esernyőt adunk ajándékba!
Nézzen be hozzánk: a Józsapark I. emeletén

ElektroGóliát Műszaki Webáruház
Háztartási és konyhai

készülékek a legjobb áron, 
hivatalos magyar garanciával.

JÓZSAI Átvételi Pont
4225 Debrecen-Józsa, Tócós u. 11.

www.elektrogoliat.hu
Telefon: (06-70) 77-55-215



Öt éves lett
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Öt éves a Józsai Közösségi központ
A Józsa központjában felépített új in téz -

ményt, a Józsai Közösségi Központot 2007.
szep tember 29-én vehette birtokba Józsa la -
kos sága.   A komplexumban három egység, a
könyv tár, a részönkormányzat kirendeltsége és
a DMK Józsai Közösségi Háza kapott helyet. Az
1017 m² alap területű épületből a Közösségi Ház
közel 700 m². A Józsai Közösségi Központ el -
he lyezését te kintve egyedülálló az országban,
hiszen egy be vá sárló és szolgáltató központ-
ban található, a városrész központjában.

A KÖNYVTÁR

2012. szeptember 29-én, a Józsai Szüreti Nap
ke retében ünnepelte a Könyvtár az ötödik szü le -
tés napját. Elmondhatjuk, hogy a könyvtár ki -
használtsága nagyon jó, a látogatók száma az 5
év alatt elérte a 150 ezret. A szolgáltatóházban or -
vosi rendelő, gyógyszertár, bérletárusítás és szá-
mos üzlet is mű ködik, ezért a lakosság összekötve
a kellemeset a hasznossal, rendszeresen látogat
bennünket. Nálunk várják meg a rendelés kezde-
tét, a busz indulását, a családtagot a vásárlásból.

A rendezvények között meg kell említenünk a
városrészi programokon, a gyermeknapokon, a
szü reti napokon és az adventváró délelőttön való
részvételt. „Egy éjszaka a Könyvtárban” címmel
éjszakai számítógépes programot bonyolítottunk
le, a Magyarországi Éjszakai Sportbajnokság
Egye  sület támogatásával pingpong bajnokságot
szer veztünk, volt operaestünk, több rajzkiállítá-
sunk, sakkversenyünk és rejtvényfejtő verse -
nyünk. Ellátogatott hozzánk a Csodakutya Ala pít -
vány.

Nyaranta a gyerekek kedvencéről Geronimo
Stiltonról elnevezett táborba várjuk a gyerekeket.
Szintén a gyerekek részvételére számítunk a Ked -
ven cem legyen a kedvenced címmel rendezett di ák -
 konferenciáinkon. Az idősebb korosztály szá má ra
számítógéphasználati tanfolyamokat tartunk.  Író
ol vasó találkozónkon vendégül láttuk Tóth Máté
Mik lóst, Sohonyai Editet, Bajkán Lászlót, Nógrádi
Gá bort és Sikli Lászlót. 

A sok-sok program és szolgáltatás mellett nem
felejthetjük el legfontosabb funkciónkat: köz mű ve -
lő  dési könyvtár vagyunk! – hangsúlyozza Né meth -
né Varsányi Mónika, könyvtárvezető. Igyekszünk
az újonnan meg jelenő könyvek közül minél széle-
sebb körben válogatni, hogy lehető legjobban
kielégíthessük olvasóink igényeit. Az olvasási kedv
szerencsére töretlen, sokan és sokat kölcsö nöz -

nek, vagy ol vas gatnak helyben. Újdonságainkról
rendszeresen tájékozódhatnak a jozsanet-ről. A
közel 20 ezres könyvállomány mellett 35 féle fo -
lyó irattal, CD és 370 darabos DVD lemez gyűj te -
ményünkkel várjuk az olvasni, kikapcsolódni vá -
gyókat.

A KÖzÖSSÉGI HÁz

A „Józsai Közösségi Ház” működési feltételeit a
Debreceni Művelődési Központ biztosítja. A tágas,
korszerűen berendezett és felszerelt in téz mény a
városrészen élő több mint 12 ezer em ber kulturális
igényeit, érdekeit hivatott szolgálni. 

Munkánk során arra törekszünk, hogy a te le pü -
lé sen élők igényeit, szükségleteit, szokásait fi gye -
lem be vegyük. Sajátos lehetőségeinkkel ápol juk,
gon dozzuk Józsa hagyományait. Igyekszünk vala-
mennyi korosztály számára közösségi teret bizto -
sítani. Ösztönözzük, segítjük új közösségek létre-
jöttét – avat be a Közösségi Ház életébe Pósán
György né egységvezetője. Fontosnak tartjuk a
partneri kapcsolat ki ala kí tá sát valamennyi – a tele -
pü lésen működő – in téz ménnyel és szervezettel. A
hosszú évek óta kialakított kapcsolati tőkénk,
együttműködéseink további bővítésére és a meg -
lévők ápolására törekszünk ebben az évben is. 

Az intézményegység hagyományőrző és ha -
gyo mányápoló programjait úgy kívánjuk szervezni,
hogy generációk közötti kapcsolatokat erősíteni
tudjuk velük.  Az intézményünket látogatók között
megtalálhatók a gyerekek (óvodások, iskolások),
felnőttek és az időskorúak is. A Józsai Közösségi
Házban jelenleg 10 közösség működik. Ebből 3
gyermek („varázskéz” rajzszakkör, majorett cso-
port, akrobatikus rock and roll csoport) és 7 felnőtt
cso port (Alsójózsai Nyugdíjas Klub, Felsőjózsai
Nyug díjasok Baráti Köre, Józsai Díszítőművészeti
Szakkör, Józsai Népdalcsoport, Józsai Kertbarát
Kör, Sakk Klub, Józsai Hagyományápoló Csoport).
Rendezvényeinket jellegüktől függően valamennyi
korosztály látogatja. 

Szeretnénk az eddigi munkánk során elért szín-
vonalat, igényességet továbbra is megtartani.
Kitűzött céljaink megvalósításához igyekszünk
együttműködő partnereinkkel, önkéntes segí tőink -
kel, a városrészen működő intézményekkel, civil
szer vezetekkel az eddigieknél is nagyobb oda fi -
gye   léssel tervezni, szervezni munkánkat.   A vá -
ros  részen élő gyermekek és felnőttek minél szé le -
sebb körét szeretnénk bevonni az intézményt lá t o -
gatók, használók körébe.  Közösségeink, csoport-
jaink színvonalas éves programterv alapján végzik
értékteremtő, közösségépítő munkájukat. Családi

programjaikat az összetartozás, egymás tisztelete,
elfogadása jellemezte. Programjaink, ren dez vé -
nyeink, színvonalas megvalósítása az in téz mény -
egységben dolgozó munkatársak együtt műkö dé -
sének, szorgalmas munkájának köszönhető.
Kitűzött céljaink, feladataink megvalósításának
alapvető feltétele az eddig kiépített együtt mű kö -
déseink, kapcsolataink megtartása, további kor-
rekt partneri kapcsolatok kiépítése. Önkéntes se -
gí  tőink segítségére a továbbiakban is számítunk.  

Az intézmény előterében, a gyerekkuckóban
szí  nes gyermekjátékokat és berendezéseket
hasz  nálhatnak az ide betérő kicsinyek.

Rendszeresen több százan vesznek részt ha -
gyo  mányos rendezvényeinken, köztük a Népzenei
Együttesek Térségi Találkozóján, a Józsai Pálinka-
és Pogácsaversenyen, a Gyermeknapon, a Szü -
reti Napon, a Farsangi Felvonuláson, az elő adó es -
te ken, a zenei hangversenyeken és kiállításokon.

„KELL EGY JÓ HELY” – az intézményegység-
ben dolgozó kollégáimmal arra törekszem, hogy
az intézményünket látogatók úgy érezzék ez va -
lóban egy olyan hely, ahova érdemes betérni, ahol
jól érzik magukat, ahol mindig szívesen fogadják
őket, családias, barátságos, gondozott terei alkal -
masak közösségi programok megvalósítására is.  

Szeretettel várjuk a városrészen élő felnőtteket
és gyermekeket a Józsai Közösségi Ház program-
jaira, az intézményben működő közösségekbe. 

Rendezvényeinkről tájékozódhatnak a havonta
megjelenő programajánlóból, a www.debreceni -
muv kozpont.hu; www.jozsanet.hu honlapokon; a
Józsa újságban; személyesen a Józsai Közösségi
Házban és az (52) 386-137 vagy a (06-30) 450-
4521 telefonszámokon.  

A RÉSzÖNKORMÁNYzAT

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi -
va talának Józsai Településrészi Kirendeltsége is
ötödik éve található meg Józsa központjában, a
Józsai Közösségi Központban.

A részönkormányzat – ahogy a legtöbben
ismerik –, a korábbinál sokkal kulturáltabb, moder -
nebb he lyen, és főként településünk központjában
található. Így mind Alsójózsáról, mind Fel ső jó zsá -
ról könnyen elérhető. Mióta itt van, sokkal többen
keresik fel alsójózsáról is, és összességében is
növekvő ügy fél számról számolt be lapunknak Ba -
lázs Ákos képviselő, a településrészi önkormány -
zat elnöke. 

A „mi kis hivatalunk”, nem csak tanács adásban,
hanem számos önkormányzati ügyintézésben tud
itt helyben, a józsaiak segítségére lenni. Sok ügy
elintézéséhez nem szükséges így a Kálvin térre
elmenni. A Józsával kapcsolatos ügyeket segít a
köz gyűlés felé eljuttatni, ezzel támogatva a kép vi -
selő munkáját.  Lajter Istvánné részönkormányza-
ti referens tud telefonon vagy személyesen ügyfél-
fogadási időben információkat adni az érdeklő dők -
nek.
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A zöldhályog (glaucoma) nem gyógyítható, de
kezelhető betegség, így az általa okozott látás-
romlás, vakság is megelőzhető. Legfontosabb
a korai fel ismerés.

Az időben felismert és kezelt betegség esetén a
romlás megállítható. A betegség a 40 évnél idő -
sebbek kb. 2%-nál jelentkezhet. Gyakran mutat
csa ládi halmozódást, a betegségre való hajlam
örök lődhet.  Rövidlátóság, magas vérnyomás, cu -
ko r betegség kockázati tényezőként szerepel. Idő -
sebb betegeknél gyakoribb a glaucoma előfordu lá -
sa. 

A zöldhályog kialakulása során a szemben talál-
ható csarnokvíz termelődése és elfolyása közötti
egyen súly felborul, ezért a szemnyomás meg -
emel kedik, ami további veszélyezteti a látást. 

Mikor gondoljunk zöldhályogra: 
– jellegzetes tünetek a szem és környékének fáj-
dalma, homályos látás, szempirosodás hányinger,
hányás.

Az esetek 90%-ban azonban tünetmentesen
alakul ki! Ezért nagyon fontos a szűrés, az éven -
kénti szemnyomás mérés. 

A szemész szakorvos számára a diagnózis fel -
állításához legfontosabb a szemen belül uralkodó
szemnyomás. Ennek normális tartománya 10–21
Hgmm. Ennél magasabb nyomás zöldhályogra
utalhat.

A szűrést ún. nonkontakt tonométerrel végez-
zük. A vizsgálat ideje 5 perc, fájdalmatlan. A műszer
a szemnyomást érzéstelenítő csepp és a szem
érintése nélkül méri. A vizsgálat után gépkocsit
vezethet. Magasabb szemnyomás értékek esetén

a betegeket további szemészeti vizsgálatra fogjuk
visszarendelni, s ha szükséges a megfelelő szem-
cseppre beállítjuk őket. Az időben felfedezett zöld-
hályog szemcseppel jól kezelhető, egyensúlyban
tartható. 

A szűrés november 5–27-ig a Józsa parkban,
az I. emeleti EJK szemészeti szakrendelésen
történik. Keddi napokon 12–17 óra között, szer-
dai napokon 8–12 óra között a szemészeti ren-
delés ideje alatt. November 16-án pénteken is
8–11 óra között szintén várjuk a szűrésre je -
lent  kezőket. Előjegyzés telefonon az (52) 788-
056-os szá mon és személyesen a diszpécser pult-
nál kér hető. Várjuk kedves betegeinket a vizsgálatra.  

Dr. Kokas Anikó
szemész főorvos 

Rendőrségi hírek
A Debreceni Rendőrkapitányság józsai körzeti
megbízottjai ismét felhívják a lakosság f i -
gyelmét néhány fontos dologra, amelyek se gít -
sé  gével a bűncselekmények megelőzhetőek te -
le pülésünkön. Az új szolgálati telefonszámon –
(06-30) 382-66-28 – mindhárom jó zsai körzeti
megbízott elérhető: Nyulas Ferenc, Varga Imre,
Juhos András. Ha mégsem ér hetőek el ezen a
telefonszámon, akkor hívják a 107-es vagy a
112-es segélyhívókat.

Nyakunkon a tél, hideg esős, havas időszak kö -
vet kezik. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott
út- és látásviszonyoknak megfelelően közlekedje -
nek. A gépjárművekre ajánlatos már ilyenkor fel -

sze  relni a téli gumit, ne várjuk meg az első hó le -
esé sét. Figyeljünk oda a fényjelző berendezések,
a szélvédők, üvegek állapotára, tisztaságára, le -
gyen téli ablakmosó folyadékkal feltöltve az ablak-
mosó tartály. A kerékpárosok is figyeljenek arra,
hogy jól láthatóak legyenek, világítás és prizma
mindenképp legyen a kerékpáron.

Az idén módosult szabálysértési törvény 5000
Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírsá-
gokat ír elő, így érdemes a szabályokat maradék-
talanul betartani.

Tapasztaljuk, hogy sok helyen tárva, nyitva van-
nak a kerítéskapuk, kiskapuk napközben, de akár
éjszaka is, illetve az autók ajtait is gyakran nyitva
hagyják a tulajdonosok. Kérjük önöket, figyeljenek

oda az ilyen tálcán felkínált, bűncselekményre sar -
kalló figyelmetlenségekre. Alkalom (is) szüli a tol -
vajt, ne adjunk rá okot, hogy ingatlanunk, értékeink
célponttá váljanak.

Nem javasoljuk az utcai faárusoktól történő vá -
sár lást sem, mert nem valószínű, hogy tisz tes sé -
ge sen kiszolgálnak bennünket. Vagy a fával csap -
hatnak be, vagy kifigyelhetik ingatlanunkat az
ügylet során.

Már többször felhívtuk a figyelmet, to vábbra is
az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselek-
mény a legjellemzőbb. Az ilyen esetek csök ken té -
se főleg a lakosság együttműködésével lehetsé -
ges. Arra kérünk mindenkit, hogy ne le gyenek
hiszékenyek, ne bízzanak meg isme ret le nek ben,
idegeneket soha, semmilyen körülmények között
ne engedjenek be a házukba.

Még mindig népszerű, hogy egyesek közmű -
szolgáltató (vízmű, áramszolgáltató, gázszolgál-
tató) szakembereinek adják ki magukat. Arra hi -
vatkoznak, hogy valamilyen szerelést, cserét vé -
geznek el és azt kell kifizetni. Azt is mondják még,
hogy pénzt utalt vissza a cég, mert túlfizetés van,
és a pénzváltás közben csapják be a hiszékeny,
főleg idősebb lakosokat. Az ilyen házalóknak soha
ne higgyünk, hiszen egyetlen szolgáltató sem kér
a helyszínen díjfizetést, az elvégzett munkáért és
természetesen pénzt sem utalnak vissza!Nyulas Ferenc Varga Imre Juhos András

Telefon:  (06-30) 382-6628

Alapítványi köszönet

Az Alapítvány a Lorántffy zsuzsanna Általános
Iskoláért kuratóriuma köszönetét fejezi ki 

azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 
1%-át az iskolának ajánlották fel.

A befolyt 147 147 Ft-ot a korábbi évekhez 
hasonlóan most is tehetséggondozásra, 

korcsolyaoktatásra, és az erdei iskola program
támogatására kívánjuk fordítani.

„Neked adtam a szívem, soha senki másnak.
Az életemet mellé ráadásnak.
A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni...”

Gavallér Istvánt és Gavallér Istvánnét 
50. házassági évfordulójuk alkalmából, 
sok szeretettel köszönti családjuk és 

kívánnak nekik még nagyon sok boldog együtt töltött évet.
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Programajánló Kézműves kiállítás
Október 10.–november 20-ig
Józsai kézművesek közös kiállítása
A kiállítás megtekinthető: hétköznap 10–19 óráig,
szombaton 9–13 óráig.
Helyszín: a Közösségi Ház előterében.

November 13-án 10 órától
„Volt egyszer egy mesebolt…” - A Magyar Nyelv
Napja és Gazdag Erzsi születésének 100 évfor-
dulója alkalmából vers- és prózamondó verseny
józsai óvodások részére
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme.

November 13-án 17 órától
A Magyar Nyelv Napja alkalmából
„Ősnyelv-nyelvŐs” - Kiss Dénes nyelvész (a Ma -
gyar Tudományos Akadémia tagja) előadása.
Résztvevők: érdeklődő felnőttek. Együttműködő
partner: Józsai Hagyományőrző Csoport 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme

November 17-én 10 órától
„Hull a dér, jön a tél…” - kézműves játszóház.
Résztvevők: óvodás és általános iskolás gyerekek
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

November 18-án 16 órától
„Karinthy és társai kicsiknek és nagyoknak” - jó té -
konysági est és aukció. Közreműködnek: a bu -
dapesti Filter Színészi Társulás művészei.
Együttműködő partner: Józsai Református Egy -
házközség. Résztvevők: érdeklődő felnőttek 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme

November 27.–december 20-ig
„Angyalok suttogták. Mesterek alkották” - adventi
enteriőr kiállítás 
Együttműködő partner: Turmalin Egyesület
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere

J ó zs ai  K ö zö s s ég i  Ház
4225 Deb r ec en -J ó zs a,  

Szen t g y ö r g y f a l v i  u t c a 9.  
Te l ef o n :  (52)  386-137

E-mail: 
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Józsai kézművesek alkotásaiból nyílt kiállítás
október 10-én a Józsai Közösségi Ház elő te ré -
ben. A kiállított gyönyörű tárgyak november
20-ig, munkanapokon 9–19 óráig, szombaton -
ként pedig 9–13 óráig tekinthetők meg.

A kiállítást megnyitotta V. Szathmári Ibolya etnog -
ráfus. Köszöntőt mondott Somogyi Béla, Deb -
recen város alpolgármestere. A megnyitón köz re -
mű ködtek: Orbán Fanni, Orbán Virág, Debreceni
Gréta és Hercz Lili. Képek a megnyitóról és a kiál-
lításról megtekinthetők a www.jozsanet.hu web -
oldal galéria menüpontjában.

’56-os megemlékezés 3 éves a JÓZSANET

Sakkverseny

Idősek köszöntése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tisz -

te le té re szervezett megemlékezést október 26-án
dél után a Józsai Turul Hagyományőrző Egyesület.
A Közösségi Házban megrendezett megemlé ke -
zésnek két díszvendége is volt, az 56-os Nem zet -
őr ség két tagja. Vitéz lovag Dömötör zoltán nem -
zet őr vezérezredes A Forradalom és a Sza bad -
ság harc Hőse, A Magyar Köztársasági Arany Ér -
dem  ke  reszt tulajdonosa, A Szent György Vitézei
Lo vag rend Világi Bírája, Csömör díszpolgára. A
má sik meghívott pedig Mile János nyugállományú
had nagy volt, akit 1956 karácsonyán tartóztattak
le az ÁVH-sok.

2012. október 6-án, az Országos Könyvtári Na -
pok ren dezvénysorozat keretén belül szimultán
sakk  versenyt rendeztek a Józsai Könyvtárban.
An dirkó Sándor, a sakkszakkör vezetője adta a
szi multánt. Az alábbi eredmények születtek: 1.
Ma kai Imre 2. Oláh József 3. Ferenczi Tibor. A fia -
ta labb kor osztályt a 9 éves Szána Kristóf kép vi se l -
te. Gra tu lá lunk a nyerteseknek.

A városrészünkön élő nyugdíjasokat, idősöket
kö szön tötték október 17-én délután a Józsai Kö -
zös ségi Házban. Az ünnepi műsorban közre mű -
ködtek az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Csiga cso-
portosai, a Lorántffy zsuzsanna Általános Iskola
Csűr dön gölő csoportja, a Józsai Népdalcsoport,
Ma gyari Virág és Magyari Tibor a Lorántffy zsu -
zsanna Ál talános Iskola tanulói, Nagy Virág Nap -
sugár a Gön czy Pál Általános Iskola tanulója, a
Mu zsikáló Egészség Alapítvány Alapfokú Mű vé -
szet oktatási Intézmény növendékei Magyari
Ágnes tanárnő vezetésével, és Simonyi Ferenc
elő adóművész. Vendégként jelen volt Sikli László
köl tő, aki a hely szí nen dedikálta verseskötetét.

2009. október 1-jén indult el a Józsa újság on -
line testvére, a Józsanet, azaz a www.jozsanet.hu
weboldal. Azóta számos fejlesztésen esett át az
oldal, és a látogatottsági statisztikák és a szemé-
lyes visszajelzések alapján a józsai lakosok is
meg kedvelték.

Köszönjük látogatóink érdeklődését, figyelmét,
észrevételeit, hogy oldalunkat olvassák. Web la -
pun kat havonta 4000 egyedi látogató keresi fel,
8000 havi látogatást generálva, amely során
harminc ezer oldalletöltés jelenik meg. Ma már
több mint 400-an követnek bennünket face-
bookon, és közel 300-an várják hétfő reggelen -
ként a heti rendszerességgel megjelenő hírle ve -
lün ket. Reméljük a jövőben is érdeklődve tekintik
meg oldalunkon megjelenő híreket, felhívásokat,
és a hetente frissülő képgalériát. Józsa iránt a
világ minden földrészéről érdeklődnek, hiszen
2012. októberben is 34 országból tekintették meg
a Józsanet weboldalt, olyan egzotikus országok-
ból is, mint Kenya, Japán,  Indonézia vagy Vene -
zu ela.
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Gönczy-hét, másképpen

Öko-tájfutás a Lorántffyban„A jövő számíthat ránk, 
mi is számítunk rá”

Az őszi szünet előtti  csonka tanítási hét – a
Gönczy-hét – élményekben és ismeretekben
gazdag programok sorát hozta. Minden évben
fontos, hogy iskolánk névadójáról méltó mó -
don emlékezzünk meg. Ebben az évben azon-
ban másképp tettük, mint eddig.

Október 24-én, szerdán az iskola 3–8. évfolya-
ma várostörténeti portyán vett részt. A gönczys
diá kok megszállták Debrecen belvárosát: csopor-
tokban ismerkedtek szülővárosuk történetével és
mai kulturális értékeivel. A portya során a csopor-
tok egy térkép segítségével tájékozódtak, és sok-
féle feladatot oldottak meg. Ezen a napon minden
osztály ellátogatott a Debreceni Református Kol -
légiumba, melynek ősi falai között tanult Gönczy
Pál is Arany Jánossal együtt. A Kollégium mú ze u -
má ban a gyerekek tárlatvezetéssel egybekötött in -

ter aktív foglalkozáson ízelítőt kaptak a Református
Kollégium történetéből, a régi iskolák életéről, Nyi -
las Misi könyvtárából, a kálvinista Róma tör té ne -
téből és a 7. évfolyamosok megnézhették a termé -
szet tudományos kiállítást is. Csütörtökön az osztá-
lyok projektbemutatója következett. Szep tem ber -
ben a Diákönkormányzat közgyűlésén az osztá-
lyok környezetvédelmi felelősei kihúzták „Az év
madara, fája…” projekt témáját. Egy hónapon
keresztül mindenki alaposan megismerte az adott
élőlényt, és felkészült annak élményszerű bemu-
tatására. Megismerhettük a zselnicemeggyet, a
tavaszi héricset, az egerészölyvet, az imádkozó
sáskát, a széles kárászt és a nagy őzlábgombát.
Előtte azonban ökoiskolához híven a Gönczy Pál
utcai és a Rózsavölgy utcai épületek udvarán elül-
tettünk egy különleges fát, a smaragdfát, amely
rendkívül jótékony hatásainak köszönhetően jelen-

tősen hozzájárul a klímaváltozás szabályo zá sá -
hoz. Pénteken megrendeztük a vetélkedők dél -
után ját. A verseny szintén az osztályok között zaj -
lott két témában. Hagyományosan így emlé kez -
tünk meg iskolánk névadójának, Gönczy Pálnak a
munkásságáról, és egy nagyon színes, sokféle is -
me retet is nyújtó vetélkedőn tisztelegtünk a XXX.
lon doni olimpia magyar sportolói előtt.

Fényes eredményeket hozott az őszi ver seny -
szezon az aerobikosok háza táján. Először a
Ma gyar Kupa Debrecenben megrendezett for -
du  lóján, majd a Kufsteinben – Ti rol ban – meg -
ren dezett 1. osztrák világkupán, amely egyben
a 12. osztrák nyílt bajnokság is volt.

A gönczys aerobikosok két sportegyesület ver -
seny zőiként érték el a szép sikereket: 
TÓTÁGAS ASE, vezetőedző: Borbélyné Deb re -
cze ni Judit
FLEX HD, vezetőedző: Kovácsné Laurinyecz
Julianna
Eredmények: 
Magyar Kupa
Basic Aerobik
UP 4.  csoport és trió formáció: Nagy Nikolett –
FLEX HD – 1. hely

UP3.  csoport: Kanta zsófia, Nagy Katalin,
Hegedűs Vanda – TÓTÁGAS ASE – 5. hely
Step kategória 
UP3 csoport: Kanta zsófia, Nagy Katalin –
TÓTÁGAS ASE – 4. hely

Sportaerobik  
UP2. női egyéni: Juhász Flóra – TÓTÁGAS ASE –
1. hely
Kanta Júlia Dóra – TÓTÁGAS ASE – 19. hely
UP2. trió: Juhász Flóra – TÓTÁGAS ASE – 2. hely
Kanta Júlia Dóra –TÓTÁGAS ASE  – 7. hely
UP2 csoport: Juhász Flóra-Kanta Júlia Dóra –
TÓTÁGAS ASE – 2. hely
Osztrák Open nemzetközi verseny
Sportaerobik – UP2
Női egyéni: Juhász Flóra – TÓTÁGAS ASE – 3.
hely (65 induló)
Trió: Juhász Flóra – TÓTÁGAS ASE – 9. hely 
Kanta Júlia Dóra – TÓTÁGAS ASE – 21. hely
Csoport
Juhász Flóra, Kanta Júlia Dóra – TÓTÁGAS ASE
– 6. hely.
A fotón Juhász Flóra látható.

Aerobikos sikerek

A város ökoiskolái számára rende -
zett tájfutó versenyt a Lorántffy zsu -
zsan na Általános Iskola október 10-én,
melyen 9 iskola vett részt, 14 csa pat -
tal. A gyerekeknek 2,5 km-es tá vot
kellett megtenniük a józsai er dő ré -
szen. 
Az izgalmas verseny végeredményei
a kö vet ke zők:
1. Gönczy Pál Általános Iskola 
2. Lilla Téri Általános Iskola 1. csa pa  ta 
3. Kazinczy Ferenc Általános Iskola
és AMI 
4. Karácsony Sándor Általános Is ko la
5. Epreskerti Általános Iskola 
6. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gim -
ná ziuma 
7. Medgyessy Ferenc Gimnázium és
Mű vészeti Szakközépiskola 
8. Kinizsi Pál Általános Iskola 
9. Lilla Téri Általános Iskola 2. csa pa ta 

10. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gim -
ná ziuma 
11. Bolyai János Általános Iskola,
óvo da és AMI 
12. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gim -
ná ziuma 
13. Kinizsi Pál Általános Iskola lány
csa pata 

Ezzel a szakmai hitvallással szer -
vezett konferenciát a Gönczy Pál
Általános Iskola október 27-én a
környezeti nevelés és a tehetség-
gondozás jegyében.

Két éves felkészülést és prog ra -
mot zárt le a konferenciával az isko-
la nevelőtestülete a referenciaintéz -
ménnyé válás érdekében. Minősített
jó gyakorlataik bemutatására, a mi -
nő sített referencia-területeik orszá-
gosan is első számú előadóinak
gon dolataira 31 intézmény – ál ta lá -
nos iskola, középiskola, kollégium,
pe dagógiai intézet – több mint száz
pe dagógusa volt kíváncsi megyén
innen és túl, sőt még a Szabadkai
Ta nítóképző dékán-helyettese is. A
ren dezvény fővédnöke Somogyi

Béla oktatásért felelős alpolgár mes -
ter volt. Sok érdekes előadás hang-
zott el a délelőtt folyamán, végezetül
a Gön czy Pál Általános Iskola mi nő -
sített jó gyakorlatait Agárdiné Burger
Angéla igazgatónő mutatta be. A na -
gyon jó hangulatú, szakmailag sokat
adó konferenciának a Józsai Kö zös -
ségi Ház adott helyet.
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Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

ACE nyelviskola JÓzSÁN. 
Angol, francia, orosz és

kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.

Telefon: 06 (70) 704 0742

Fagallyazást, emelőkosárral 
27 méter ig, 

továbbá fakivágást vállalok.

Telefon: (30) 244 8737

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karban-
tartás, beüzemelés, típustól függetlenül.

Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibol ya mérlegképes könyvelő

We b :  w w w.k o zm ak o n y v el d e.h u
Tel ef o n :  (5 2)  42 0-423  •  (06 -30)  911 -797 9

Videofelvétel, videofilm (családi ese mé -
nyek, esküvők, keresztelők) 

készítését vállalom. Hangfelvétel (zenei)
készítését, továbbá han gosítást, 

kép- és hang utómunkálatokat válla lok. 
Hauck Mátyás ☏ (06-30) 24-85-596

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt. 

Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 
vagy fájnak az izületei: 

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 
ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 

cellulitis masszázs.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik!

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés

• Szemöldök festés, - szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok

• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés

• Smink tanácsadással.

Masszázs: Cellulitisz kezelésekből
10% kedvezmény novemberben.

Minden kozmetikai kezelésből 
10% kedvezmény novemberben.

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02

Simon Kr iszt ián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavölgy u tca 133/A
Telefon : (06-30) 742-5685

E-mai l:  s imonkr iszt007@freemai l.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

Dr .  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és n agy állatgyógyítás

Május 1-jétôl december 31-ig

Kutyák veszettség elleni

oltása + féreghajtása 

3500 Ft.

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

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

D eb r ec e n ,  B ar á t s ág  u t c a  6 .  D eb r ec en , B ar á t s ág  u t c a  6 .  
Mo b i l :  (06 -70)  620-268 4Mo b i l :  (06-70 ) 620-2684

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázi p ar i  m űs zak i  b i z t o n s ág i  
f e l ü l v i zs g á l at .

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt.

• Könyvelés egyéni és 
társas vállalkozások részére

• Bér bérszámfejtés

• Adóbevallás készítése

• Adótanácsadás

Cím: Józsa, Telek utca 5.
Telefon: (06-30) 6591 951

E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

Tel efon :  (06-20) 33 18 944
w ww.n emesval l al k ozas .hu

ÉPüLETENERGETIKAI -
TANÚSÍTVÁNY KÉSzÍTÉSE

2012. januártól lakóház
eladásához kötelező!

HŐKAMERÁS
ÉPüLETVIzSGÁLATOK

?Ingyenes házhoz szállítás!

19 literes ballonos 
kiszerelés

Próbálja ki a 
JÁSzOK KINCSE

természetes,
lúgos ásványvizet

otthonában.
Érdeklődni:

(06-30) 49 36 338

Veszélyes helyen lévő fák kivágását
(akár anyagáért is), továbbá

bérfűrészelést vállalok.
Te l e f o n :  (06-20)  923-7931

Gal l y f a  m eg r en d e l h et ő .
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Az ügyvéd válaszol: öröklési kérdések
ügyvédünk, Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ezúttal is olvasói kérdésekre válaszol. A téma
ezúttal az öröklés.

Olvasó: Ha van végrendelet, hogyan derül ki,
hogy van végrendelet, pl. aki nem tud róla, hogy ki
van megnevezve?

ügyvéd: A tapasztalat szerint a végrendelkező a
végrendelet egy példányát az örökös részére át -
adja, de nem köteles. Ha a végrendelet ügyvédnél
készül, az ügyvédnél egy példány minden esetben
megtalálható. Két országos nyilvántartásba lehet
még végrendeletet letétbe helyezni: Magyar Or -
szá gos Közjegyzői Kamaránál, illetve a Magyar
ügy védi Kamaránál.

Az örökös, vagy aki a hagyatéki eljárásban ér -
dekelt kérheti a közjegyzőt a fenti két országos
nyilvántartás megkeresésére örökhagyó vég ren -
de  letének megküldése érdekében. Ha a közjegyző
tudomást szerez arról, hogy az örökhagyó vég -
intéz kedést hagyott hátra, annak átadására felhív-
ja a végrendeletet birtokban tartó személyt, ható -
sá got.

Olvasó: Ha az elhunytnak nincsen gyereke,
akkor a házastárs, élettárs öröklési jogai hogyan
ala kulnak?

ügyvéd: A törvényes öröklés rendjében első a
gyer mek, vagy ha a gyermek már nem él, annak
gyermeke. Ha az örökhagyónak halálakor nincs
leszármazója, se gyermek, se unoka, se déduno-

ka, akkor a házastárs vagy a bejegyzett élettárs
örököl. Ismételten felhívom a figyelmet a bejegy -
zett élettárs, csak azonos nemű élettárs lehet. Kü -
lön nemű élettársi kapcsolat esetén az élettárs a
jelenlegi hatályos jogszabály alapján nem örököl
az együtt töltött időtől függetlenül. Ha az örök ha -
gyó nak volt gyermeke, a házastárs, vagy bejegy -
zett élettárs örökli mindannak a vagyonnak a ha -
szon élvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl
(özvegyi jog). Amennyiben tehát az élettársak ha -
láluk esetére gondoskodni kívánnak élettársukról,
úgy végrendeletben akár örökösként, akár ha -
szon élvezeti jogosultként megnevezhetik.

Ha kérdése van, tegye fel ön is ügyvédünknek
vagy küldje nekünk az info@jozsanet.hu e-mail-
címre, melyre következő számunkba válaszolunk.
Bármilyen jogi kérdést várunk.

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 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Az akciót igénybe vevőknek csak a rendszer
telepítéséért kell munkadíjat fizetni.

A 3000 Ft + áfa kedvezményes távfelügyeleti
havidíj vállalása mellett és 

két éves hűségszerződés esetén. 
Az akció időtartama: 

2012. október 1-jétől december 15-ig tart.

Évvégi AKCIÓ
csak JÓZSÁN!

A Józsa újság e hirdetését felmutatóknak

Br. 50 000 Ft értékű
RIASzTÓ SzETTET +

GSM/GPRS alapú átjelző eszközt + 
a MULTI ALARM távfelügyeletére

való rákötést

INGYEN
adjuk.

Debrecen, Pesti utca 63.
Telefon: (52) 249-176

Nyitva: h–p: 8 –16
Ne feledje 

szerző dés kö téshez
magával vinni 
ezt a hirdetést.

Új!

Bruttó 10.000 Ft feletti
vásárlás esetén a

kiszállítás ingyenes !!!

A bevásárlás új élménye:

- sorban állás
- idegeskedés
- cipekedés
- időveszteség
- üzemanyag felhasználás nélkül !

- élelmiszer
- vegyi áru
- ital
- hentesáru
- tejtermék

webáruház

Látogasson el a weboldalunkra, válogasson 4.000 féle termékünk közül és
rendelje meg azt, ami a háztartásához szükséges. Akár már a következő

munkanapon házhoz visszük a megrendelését.
Önnek pedig csak azt kell eldöntenie, mit csinál a felszabadult

idejével, pénzével és energiájával.

www. royalmarket.hu BEVÁSÁRLÁS KÉNYELMESEN - OTTHONRÓL

BEVÁSÁRLÁS
KÉNYELMESEN
OTTHONRÓL

Tel.: (06-30) 544-30-55



Józsai benzinkút
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Cím:  Józsa, Vál lalkozói  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

Megnyitottuk autós boltunkat!
Törzsvásárlóinknak 20% kedvezmény minden alkatrészre.

FABRIKETT VÁSÁR!
50 Ft/kg egységáron - 20 kg/csomag

(a készlet erejéig)

A Józsai Benzinkút
ok tóberi nyugtái
kö zül a G019-est
húz ta ki Simon Im -
re, Kiserdő utcai
törzs vásárló, aki a
Józsai Rész ön kor -
mány zat tagja.

Fotó: 
magánarchívum

Októberi nyertes

A szerencsés nyertes Erdődi Sándor, Aranykapu
utcai józsai lakos, aki a nyereményét átveheti a
Józsai Benzinkúton 2012. november 30-ig.

Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

ÚJ és HASzNÁLT
Akciós ajánlatunk:

Lux gardrób (239 cm tolóajtós): 89 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Szafaris szivacsos franciaágy: 49 900 Ft

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás :
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

Nyi tva:  hétfô-pén tek:  7–19- ig ,  szombaton:  7–16- ig ,  vas ár nap:  7– 12- i g

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vá gó híd ról.

Disznósajt 999 799 Ft/kg
Debreceni pároskolbász 1299 899 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna 899 699 Ft/kg
Parasztkolbász 899 699 Ft/kg

Az akciós áraink november 9–18-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk.
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Bejárati ajtók
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A Józsafa Kft . facebook oldalára érkező
kérdésekre a választ a Józsa újságban is meg-
jelentetjük, hiszen mindenki számára hasz no -
sak lehetnek ezek a tanácsok. Minden alkalom-
mal egy-egy adott témában olvashatják el a
Józsafa Kft. tanácsait.

A fa bejárati ajtók választásakor sok szempont
van, amit szem előtt kell tartanunk, hiszen ez a la -
ká sunk dísze, ezen kívül hő- és hangszigetelés
szempontjából is kiválónak kell lennie. A legjobban
bevált alapanyag a hossztoldott, rétegragasztott

alapanyag a legstabilabb dupla ollós csapozással
összeépítve. Vastagsága lehet 68 mm-es (két ré te -
gű üvegezés, Ug: 1,0 W/m2K) vagy 88 mm-es (há -
rom rétegű üvegezés, Ug: 0,7W/m2K. A fabetétek
mindenképp két részből álljanak, közte szigetelés-
sel. A felületkezelés is fontos, lehetőleg a gyártó
kezelje, hiszen itt nagy szükség van arra, hogy az
összerakás után nem hozzáférhető helyeken is le
legyen kezelve (üveg mögött, stb.), a garanciát is
így lehet vállalni. A beépítés is legalább ilyen fon -
tos, mert bár a modern vasalatokkal sokat lehet ál -
lí tani, mégis érdemes szakemberrel beállíttatni.
(Ga rancia, rossz külső szigetelés stb.) A vasala-
toknál a zárhoz mindenképpen többpontos zárat
válasszunk, hozzá való kilinccsel (kívülről nem
csa varozható), pántnak pedig könnyen állítható 3
dimenziós pánt szükséges. Fontos még, hogy gu -
mi tömítés lehetőleg ne egy, hanem kettő legyen
benne (segédgumi), ez a szigetelés mértékét nö -
veli. Természetesen ezek csak a műszaki jel lem -
zők, a formavilágnak csak a képzelet szab határt.

Remélem sokaknak sikerült cikkemmel segíteni
az ajtóválasztásban. Várom további kérdéseiket
facebook oldalunkon (ezen túl Józsafa Kft. néven
vagyunk fenn), ahol 50 000 Ft-os vásárlási utal -
ványt nyerhetnek, amennyiben like-olják, és meg -
osztják oldalunkat.

Tripó Sándor
ügyvezető

Mintatermünkben az alábbi termékeket  ta  lál ják meg:
– konyhabútorok (fából, bútorlapból, MDF-ből)
– ágyak, hálószobabútorok (olajozva, lakkozva)
– tolóajtós szekrények (fából, bútorlapból)
– egyéb bútorok (fából, bútorlapból)
– nyílászárók (két és háromrétegű üvegezéssel is)
– lépcsők (fenyő, bükk, tölgy, dió)
– előtetők (polikarbonát fedéssel is)
– diófa bútor (kiválasztható alapanyagból).

Önök kérték: bejárati ajtók

Elérhetőségeink:
Facebook: Józsafa Kft.

Web: www.jozsaasztalos.hu
E-mail: 

tripo.sandor@upcmail.hu
Mintaterem: 

Józsa, Deák Ferenc utca 68.
Telefon: (06-20) 520-2040

A Hajdú Takaréknál

www.hajdutakarek.hu

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet, Debrecen-Józsai kirendeltség
4225 Debrecen-Józsa, JÓZSAPARK • Telefon: (52) 386-230

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS

HOLBA FERENC
Műhely:

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza  • Józsapa rk • (52) 386-180

Desszert/Édes töltött pizzák 30 cm
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió 950.-
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök 950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal 990.-
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika, 
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt  990.-
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, 
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka 990.-
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt 990.-
Friss saláta öntettel 690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda 1500.-
Csirkemell steak 950.-
Rántott halfi lé 890.-
Rántott sajt 790.-
Rántott gomba 750.-
Rántott csirkemell 890.-
Sajttal, sonkával töltött sertésborda 1200.-
Sajttal töltött sertésborda 1090.-
Brassói aprópecsenye körettel 1200.-
Szezámmagos csirkemell csíkok 890.-
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell 1200.-
Kapros juhtúróval töltött csirkemell 1200.-
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili            1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt 1050.-
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt 1050.-
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt 1050.-
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt                                      1200.-
„ Kukori”  spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt 950.-
Bakonyi spagetti: trappista sajt 950.-

Levesek: 
Pikáns csirkeragu leves 650.-
Újházi tyúkhúsleves 650.-

Köretek:
Sült burgonya: 350.-
Párolt rizs: 350.-
Párolt zöldség: 350.-
Steak burgonya: 400.-
Rizi-bizi: 450.-
Kukoricás rizs: 450.-

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
Coca-Cola, Coca-Cola light 350.-   Nestea 380.-
Gyümölcsleves 550.- Sör (Dreher 0,5l)  250.-

Extra feltétek
Tenger gyümölcsei: 300.-
Sajt: 300.-
Hús: 250.-
zöldség: 150.-
Tojás: 120.-

Öntetek:
Tartármártás 250.-
Ketchup 180.-
Majonéz 180.-
Barbecue 250.-
Kapros juhtúrós 250.-
Ezersziget 250.- 

w w w . bi k e r s c a f f e . c o m
Minden pizzához 1 db Smile palacsintát

adunk ajándékba, házhozszállítás esetén.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma (Jonatan, Golden, Idared): 129 Ft/kg

Szőlő: 399 Ft/kg
Sárgarépa: 129 Ft/kg

Fejeskáposzta: 99 Ft/kg
Sütőtök: 99 Ft/dkg

Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA

Alkotás utca 46.
(06-20) 9608-659

(06-52) 387-767

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-,  GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!

Tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI, 
BIZTONSÁGTECHNIKAI

FELÜLVIZSGÁLAT!

Számos hírt hallhattunk az utóbbi időben arról,
hogy kötelező lesz 2013. január 1-jétől az ebek
mik rochipes megjelölése. Ezt, mint lentebb ol -
vasható, az állatorvosoknak kötelező lesz a
vizs gálatok megkezdése előtt ellenőrizni.

Először is lássuk a törvényi hátteret, forrásunk a
Magyar Közlöny, 2012. évi 70. száma:

„KR_2012_115_(VI_11)_Kormanyrendelet,
egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek mó do sí tá sá -
ról:
17/B. § (1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, ke -
ze lése elõtt köteles ellenõrízni, hogy az állat tran-
szponderrel jelölt-e. (10) Négy hónaposnál idõ -
sebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a
jegyzõ és a kerületi hivatal ellenõrzi. (12) A négy
hó naposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt eb -
rõl a jegyzõ és a magánállattorvos köteles jelen-
tést tenni.

A chip behelyezése nem igényel nagyobb bea-
vatkozást, mint egy oltás. Rendszerint nem szük -
sé ges hozzá az állat bódítása, tulajdonképpen
csak egy nagyobb tűszúrást érez belőle a kutya. A
leg többen egyébként az épp aktuális oltással egy
időben szokták kérni, így megspórolva egy plusz
utat az állatorvoshoz. Amennyiben tehát már
2013. jan. 1. előtt szüksége van kedvencének bár -
mi lyen állatorvosi beavatkozásra, vizsgálatra, ér -
de mes állatorvosával megbeszélnie egyben a
transzporder behelyezését is, hogy ne az utolsó
pil la natban kelljen kapkodni ez ügyben.

A mikrochip beültetésével a kutya, macska,
vadászgörény azonosítása sokkal egyszerűbb
lesz. Az egyedi azonosítás
fontos a tulajdonjog iga-
zolása, a tenyésztés, és
egészségügyi szem pont -
ból is. Haszonállatoknál
évszázadok óta hasz nálják az adott korban ren-
delkezésre álló, nem éppen fájdalommentes
eszközökkel. A gazdák a saját állataikat korábban
tüzes vassal bélyegezték meg, de nem sokkal
finomabb módszer az sem, ha a tehenek fülébe
bilétát raknak. A kedvtelésből tartott állatok egyedi
azonosítása sokáig a fajtatiszta kutyák kiváltsága

volt, tetoválási szám alapján regisztrálták az
ebeket a tenyésztő szervezetek. A keverék kutyák
semmiféle azonosítóval nem rendelkeztek. A
mikrochip fel ta lá lása az, ami alapjaiban megvál-
toztatta az állatok egyedi azonosításának rendsz-
erét.  Egy mikro chip pel rendelkező, megfelelően
regisztrált kutya a megtalálást követően 5–10 perc
alatt visszajuttatható a gazdájához!

A mikrochip:  a mikrochip egy rizsszem méretű
eszköz, melyet az állat bőre alá ültetnek be. A
parányi szövetbarát kapszulába egy antenna, és
egy mikrochip van beépítve, mely egy 15 szám -
jegy ből álló egyedi kódot tárol. 

A mikrochip sem energia forrást, sem mozgó
alkatrész nem tartalmaz, ezért a meghibásodása
ki zárható. A kapszula anyaga nem vált ki az állat
szer vezetében ellenreakciót, így az a beültetés
helyén – Európában a nyak bal oldala – szépen
megtapad. A mikrochip önmagában nem sugároz
jeleket, egy speciális leolvasó rádiójeleire vála -
szolva adja vissza a chipben tárolt számsort. Mivel
a mikrochip nem sugároz jeleket, így a tévhittel
ellen tétben nem is alkalmas az eb helyének meg -
ha tározására!

A mikrochipet egy speciálisan a chip beül-
tetéséhez kialakított „fecskendőben” steril cso-
magolásban csak állatorvos vásárolhatja meg,
lévén a
be ül te   -
té sé re
ki    zá ró -
lag a
ka       ma  -
ra en -
ge    délyével rendelkező állatorvos jogosult. A cso-
mag tartalmazza a chiphez tartozó matricát is, ami
az eb oltási könyvébe, útlevelébe, és a regisztrá-
ciós adatlapjára is felkerül. A mikrochip beültetése
egy fájdalommentes 2 perces procedúra, melyet
csak az arra felhatalmazott állatorvos végezhet el.

Az európai szabvány chipek 15 jegyű számsort
tartalmaznak, a chipleolvasó 3–8 cm távolságról
képes a chipet leolvasni.

A mikrochipes állatmegjelölés fontos kellékei az
adatbázisok, amelyekben a chipben tárolt 15 jegyű
számhoz hozzárendelik és nyilvántartják az állat

és a tulajdonos adatait, és ahol ezek az adatok
hoz záférhetőek. 

A Magyar Állatorvosi Kamara rendelkezik online
adatbázissal, az adatbázis bárki számára elérhető
a www.petvetdata.hu címen, a mikrochip vagy az
útlevél száma alapján lekérdezhető, hogy az adott
kisállat szerepel-e az adatbázisban.  Aki még nem
veszítette el kisállatát, az nem tudja mivel jár. Az
idegeskedés, a keresésére fordított idő és pénz,
és nem utolsó sorban az, amit az állat ez idő alatt
átél – csavargás, éhezés, félelem, fagyoskodás,
menhelyen, gyepmesteri telepen töltött idő,
összeszedett betegségek, sérülések – mind meg -
spórolható, szükségtelenné válik egy pár ezer fo -
rintos eszközzel!

További kérdéssel keressék bizalommal a Jó -
zsavet Állatorvosi Rendelőt.

Állati dolgok - Mikrochip a kutyában

Masni kutya- és kozmetikai szalon
Debrecen, Vezér utca 8.

WEB: www.masnikutyakozmetika.hu

Keress minket a facebook-on is!

Bejelentkezés:
Szegô Erika
(30) 206-0822

Telefonos időpontegyeztetés: 

+36-70/329-4305
Kis állatok, társ állatok 

teljes körű állategészségügyi
ellátása.

Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu



Józsa Fitness Center
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Józsa Fitness Center

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21-ig
szombat: 8–20-ig • vasárnap: 8–16-ig

Tel.: (52) 780 953 • (70) 612 9948
facebook.com/jozsafitnesscenter

Nyílt nap november 17-én 
a Józsa Fitnessben.
Gyere el és próbáld ki 

fitness szolgáltatásainkat!
• 600 m2-es fitness-terem
• Gym Stick órák Daróczi Ritával
• Zumba Kardos Erikával
• Thai Box Balogh Norberttel
• Step Dance, Thai Bo Kiss Nikivel
• Ping pong órák

Minden bérlet mellé 
ajándék szauna!

Minden Scitec termék majdnem
beszerzési áron, csak tagoknak!

Újdonság: 
futó bérlet 2500 Ft/hónap

(ingyen szaunával, használható:
futópadra, ellipszisre, kerékpárra)



Autósoknak
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Dr. Kovács  Gab r i el l a
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 és 

üdülési csekk elfogadása.

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGUL Á SEL HÁ RÍTÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?

www.j oz s a gu mi .hu
Józsa Au tócen t rum  K f t ., Józsa, Szen tg yö rgy fal v i  ú t  11. • Telefon :  (52) 523-967 • (30) 33-777-33

Már 6 éve van jelen településünkön a cég,
amely kezdetben csak gumijavítással, ke res ke -
de lemmel foglalkozott, de ma már a teljes körű
autójavítás mellett számos extra szolgáltatás-
sal is áll ügyfelei rendelkezésére.

Nyakunkon a tél, így a legidőszerűbb téma a téli
gumi felszerelése gépjárművünkre. A biztonságos
téli közlekedéshez elengedhetetlen a téli gumi
hasz nálata. A téli gumi nemcsak hóban, hanem 7
fok alatt száraz aszfalton is jobb tapadást biztosít.
A fékút csökken minden útviszony között, és eső -
ben is jobb tapadást nyújt. Ajánlatos 5 évnél fiata-
labb, és legalább 4 mm profilmélységgel rendel ke -
ző abroncsot használni, természetesen mind a
négy keréken. A cég weboldalán (www.jozsagu-
mi.hu) webshop is működik, így pillanatok alatt ki
le het választani a nekünk legjobban megfelelő gu -
mi abroncsot. Természetesen gumitárolással is
fog  lalkozik a cég, így a nyári kerekeket ott lehet
hagyni tavaszig.

2012 novemberétől minden személy- és kisha -
szon gépjármű gumiabroncsot egységes címkével
látnak el Európában. Az ezzel kapcsolatos ren-
delet három fontos kritérium feltüntetését írja elő,
melynek célja, hogy a fogyasztó információhoz
jusson az adott abroncs környezetszennyezési és
biz tonsági tulajdonságairól, ezzel is növelve a köz -

úti közlekedés
biz  tonságát és
csök kentve a kör   -
nye   zet szen nye  -
zést. Egy értel mű -
en látható piktog -
ramok segítségé -
vel a gumiabroncs gördülési el len állása (üzem -
anyag-fogyasztás), a nedves út fe lü leten való ta pa -
dás (fékteljesítmény) és a gör dü lési zaj (külső zaj -
ki bocsátás).

A folyamatos színvonal növelése érdekében a
Józsa Autócentrum Kft. 2011-ben háromlép csős
géppark-cserét hajtott végre, melynek eredmé -
nyeképpen a legmodernebb technológia ér ke zett a
céghez. A beruházás összértéke közel 4 millió
forint. A cég a Bosch márkát választotta, amely
élenjár a garázsipari berendezések gyártásának
te rén, így az elérhető legjobb technológiát alkal -
maz zák, hogy ügyfeleik a legmagasabb színvo -
nalú szolgáltatásban részesüljenek.

Elindult a „Látni és látszani”
program, melynek a Józsa Autó
kiemelt partnere. Az országos
köz le ke dés biztonsági akció ke -
re tében ingyenesen vizsgál-
tathatja meg szemét és autója
világítását. Az akcióban részt

vevő autósok igazolólapot kapnak a minősített
szervizektől, melyet az igazoltató rend őrnek be
kell mutatni, így az autós könnyített eljárásban ré -
sze sülhet. November 15-től indulnak az el len őr zé -
sek.

A Józsa Autó -
cent rum Kft. az Auto
Check Center háló -
zat tagja, melyek
mind füg getlen mű -
he lyek, és az alábbi
el veket követik:
ügy   félbarát szolgál-
tatás, melyet kompetencia, szak tanácsadás, gyor-
saság és komolyság jellemez – mindez korrekt
árakon. A Józsa Autó idén csatlakozott ehhez az
európai szervizhálózathoz.

Ozsváth Gábor cégvezető mindezeken túl to -
vábbi fejlesztésekkel és újabb szolgáltatások be -
ve zetésével igyekszik ügyfeleinek minőségi autó -
üze meltetést biztosítani.

Téli gumi és sok újdonság a Józsa Autócentrum Kft-nél

Karácsonyi nyereményjáték a Fekete Pillangóban

Cím: Józsa, Függetlenség utca 1. Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett.
Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13 • Telefon: (06-30) 3477-186

Kibővült árukészlettel, ruhajavítással és ka rá -
csonyi ajándéksorsolással várja minden ked -
ves régi és új ügyfelét és vásárlóját a Fekete
Pillangó bizományi.

A karácsonyi ajándéksorsoláson mindenki részt
vesz, aki december 20-ig 3500 Ft felett vá sá rol.
3500–5000 Ft értékű vásárlási utalványt lehet
nyerni. Sorsolás december 20-án!

Elsőként tisztázzuk, mi is az a bizományi? Az
otthon megunt, leselejtezett ruhákat, játékokat,
köny  veket, használati tárgyakat listázva átveszik
tő lünk és ezek árát eladás után kifizetik nekünk.

AMI MÁSNAK HASzNÁLT Az NEKED ÚJ!

Továbbra is vállalnak kisebb-nagyobb ruha-
javításokat, átalakításokat rövid határidővel, ked-
vező áron valamint az itt vásárolt ruhaneműket

ingyenesen méretre igazítják! A bizományi kí -
nálata kibővült, így az ünnepek előtt is minden -
képp érdemes betérni. A férfi, női, bébi és gyermek
ruhaneműk, cipők mellett, já tékok, könyvek, aján -
dék tárgyak, de extra méretű férfi szövet kabát is
kapható. Mindent megtalálhatunk, amire egy kis -
gye rekes családnak szüksége lehet: kiságyat, já -
ró kát, gyerekülést, ete tő szé ket, játszó sző nyeget,
gy erekbiciklit.



Hirdetés

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bem utatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2012. novem ber 30. • Megjelenés: 2012. decem ber 7–8.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben  k özöl t a da tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em  v á ll a lu n k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti lapja
Az újság letölthető (pdf) 
a www.jozsanet.hu oldal 

dokumentumtár menüpontjából.

Lapunk a 
Nemzeti Együttműködési Alap

támogatásával jelenik meg.

Szánjon rá 5 percet, spóroljon több ezret!
Kösse meg új kötelező biztosítását nálunk!

Biztosítók egy helyen! Intézze biztosítási ügyeit Józsán.
Ingyenes díjszámítás!

TELJES KÖRŰ BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEKKEL ÉS 
DÍJMENTES KÁRÜGYINTÉZÉSSEL (lakás, gépjármű stb.)

ÁLLUNK MINDEN  KEDVES ÜGYFELÜNK RENDELKEZÉSÉRE!

Telefon: (06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398

www.nikolettaviragkucko.hu
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

SELYEMVIRÁGOKszéles választéka

KOSZORÚK és SÍRCSOKROK

készítése

Szeretettel várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!

gyönyörű apró, kedves

ESKÜVŐI CSOKROK és DÍSZEKkészítése

finom
ízletes

BOROK
DESSZERTEK

VIRÁGCSOKROK AJÁNDÉKTÁRGYAK
CSEREPES

 és VÁGOTT

virágok

Sportosan elegáns
divatáru üzletünk téli

árukészlete bővül:

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 
(az Andrea virágüzlet épületében)

kabátokkal, pizsamákkal, 
férfi pulóverekkel.
Készletünket megtekinthetik a 

www.evadivat.hu weboldalunkon.
Mindenkit szerettel várunk: Bakóné Éva

Egyes termékek 50% kedvezménnyel!

„Józsa apró”
Paprikásnak való jércék és kakasok eladók.
Nyá ry Pál utca 12. Telefon: (52) 386-332, (06-70)
362-09 24.
Régebbi típusú 20 csöves fekvő szolárium új
csö vekkel eladó. Irányár: 60 000 Ft 
Telefon: (06-20) 942-4157.

Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal, 40-es
megbízható, leinformálható hölgy! Telefon: (06-
20) 407-1444, (52) 786-060.
Alsó tagozatos gyerekek felzárkóztatását, ver -
senyre való felkészítését vállalom. Telefon: (06-
70) 331-7827
Németül tudó li ftszerelőt vagy lakatost keresek
segítő munkára Svájcba. Minimum 500 000 Ft/hó
fizetés. Telefon: (06-70) 38-83-343

10 db sütőtök (10 kg feletti) eladó. Telefon: (52)
387-644 este.
Német nyelvoktatás Alsójózsán. Korrepetálás, kom-
munikáció gyakorlás, irodai-, üzleti nyelv hasz nálat, ált.
nyelvvizsga felkészítés, gazdasági nyelv vizsgára
felkészítés minden szinten. Tel.: (06-30) 312-1289
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, roló, szúnyog -
há ló, párkány készítését, javítását vállalom. Ér -
dek lődni: (06-30) 436-0647


