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JÓZSA
A református templomok felújítása után újabb
munkába kezdtek a józsai reformátusok. Kö -
zös ségi teret alakítottak ki és játszóteret építet-
tek a felsőjózsai templom mellé. 

A református gyülekezet és a Józsai Re for má tu so -
kért Alapítvány azért kezdte el a munkálatokat,
mert a település lakóinak lehetőséget szeretne
adni a tartalmas együttlétre. 
A Józsai Reformátusokért Alapítvány a Nemzeti
Diverzifikációs Program keretében a vidéki tele pü -
lé sek megújítására és fejlesztésére igénybe ve -
hető támogatásról szóló 145/2009(XI.6.) FVM ren-
delet alapján nyert támogatást.  Az Alapítvány
2010 januárjában nyújtotta be a pályázatot
„Játszótér és pihenőpark kialakítása” címmel. A

mun ka az európai Mezőgazdasági Garancia Alap
és a Magyar Köztársaság támogatásával készült
el.
A munkálatokra az Alapítvány 26 300 819 Forintot
nyert.
A pénzből olyan tereket építettek, ahol a gyü le ke -
zet közös programokon vehet részt. A templom

mellett kültéri előadásoknak és az ifjúsági együtt -
lé teknek szeretnének helyt adni. A templom mel-
lett készült el a játszótér, mászó várral, mérleg-,
rugós- és lengő hintával valamint egy drótcsúszka
pályával. A játszótér a helyiek számára készült,
ezért bárki használhatja. A téli időszakban reggel
9-től délután 17-ig tart nyitva. A nyári nyitva tartási
rendről később értesítjük az érdeklődőket. A ját -
szó tér a Rózsástelep utca felől közelíthető meg.
A Józsai Reformátusokért Alapítvány és a Gyü le -
ke zet megköszöni mindazoknak a segítségét, akik
mun kájukkal, imádságukkal, adományukkal, lehe -
tő ségeikkel hozzájárultak a munkálatok el vég zé -
sé hez.

Elkészült a felsőjózsai játszótér és pihenőpark

„A mi utcánk óh be szép...”

Ilyen volt... ilyen lett.

Egyik kedves olvasónktól kaptuk a következő
szívmelengető cikket. Álljon példaként a Jó -
zsa kert utca története, minden józsai lakos
előtt. Így is lehet egymás mellett és együtt élni.

Valóban, ahogy a régi táncdal mondja, Al só jó zsán,
a Józsakert utca nagyon szép. Nyáron öröm végig-
menni a tiszta, rendezett házak előtti virágoskertek
mellett, de télen sincs öröm nélkül, ez az utca.
2007 szilveszterén, Ibolya, Erzsike, Anikó szom-
széd és gyermekeik közreműködésével kezdődött
az első közös szilveszter. 2011 szilveszterén pedig
már kilenc család jött össze házunk udvarán bú -
csúz  tatni az óévet, csak úgy „kerti-party” címén.
Kis gyermekes fiatalok gyerekeikkel és idős házas -
párok unokáikkal egyaránt mind jól éreztük ma -
gun kat. Mi a férjemmel, különös megtiszteltetés-
nek vesszük, hogy az utcabeli családok gye re keik -
kel, unokáikkal szilveszter estéjén 1–2 órát együtt
töl töttek velünk. 
Pufogtattunk a gyerekekkel, koc cin tottunk a felnőt-
tekkel immár ötödik alkalommal. Reméljük, egyre

többen csatlakoznak majd hozzánk, hisz ebben az
utcában ha baj van, segítünk egymásnak. Hát
örömben is legyünk együtt a fiataljainkkal! Re -
méljük az összejövetelen készült fotók is erről
„beszélnek”. 

Boldog újévet kívánunk mindenkinek:
Baranyay Lajos és neje 

a Józsakert utcából 

Józsai
szaknévsor
A Józsai Szaknévor 2012-ben is

megjelenik, melyben megtalálha tó ak
a józsai vállalkozások, szolgáltatá-
sok szakmák szerint, te ma  tikusan

össze gyűjtve.

A kiadványban megjelenő hirdetők
ajándékba kapják az internetes

megjelenést.

Telefon: 
(06-70) 70-85-300

Lapzárta: 2011. január 31.
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Sajtótájékoztatót tartott a Józsa SE

Szabó László elnök úr az alábbiakról tájékoztatta
lapunkat az Egyesület munkájáról:
„Egyesületünk 1948-ban alakult, párt- és politika -
men  tes, legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. 
Pár év alatt a semmiből újraindulva, felépítettünk
egy komplett labdarugó szakosztályt 6 éves kortól
a felnőtt korosztályig, ők a megye I. osztályban
rúg ják a bőrt. Létszámuk kb. 75 fő körül van, itt
majd nem 100%-ban helyi gyerekek fociznak.
Egyesületünket számunkra nem ismert erők
megpróbálják ellehetetleníteni:
E cél érdekében Egyesületünk ellen Minisztériumi
fel jelentést tettek, hogy nem sportcélra használjuk
a területet. Ekkor már a megyében szerepelt a lab -
da rugó csapat. Ez a feljelentés arra irányult, hogy
a területre szóló szerződés semmissége esetén
visszakerült volna állami tulajdonba.
A következő feljelentés a Hajdú-Bihar Megyei Fő -
ügyészségnél történt 2010 tavaszán, miszerint
nem törvényesen működik az Egyesület. A le foly -
ta tott vizsgálat alapján törvénytelenséget nem ál la -
pí tottak meg.
Időközben az Unokakert utca sportpálya felöli
részére öltöző létesítésére építési engedélyt kér -
tünk. Ezt az építési engedélyt a Debrecen Város
Műszaki Osztálya megadta, de a fellebbezési ha -
tá ridőn belül a város illetékes bizottsága megtá-
madta. Mostanáig nincs jogerős építési engedé-
lyünk.
A soron következő feljelentés a NAV-nál történt. A
még nem jogerős határozatban 3 hiba szerepel,
mely ből kettő a korábbi könyvelő cég hibája. A
NAV-határozat jogerőre emelkedése után

Egyesületünk belső vizsgálatot fog lefolytatni, és a
volt könyvelő céget perelni kívánjuk.
A továbbiakban leírtakkal kapcsolatosan sajnos a
helyi médiák csak részinformációt adnak le.
„Visszahívta az SE Közgyűlése Csősz Imre
olim pikont és Bernáth Csaba labdarugót a ve -
ze  tő ségből.”
Igen visszahívta, mert nem az Alapszabály szerint
cselekedtek. Az egyik tagunk 2011-ben jelezte,
hogy ő talált egy pályázatot, mely gazdasági társa -
sá goknak van kiírva. Nehezen találtunk egy Kft-t,
mely megfelel a pályázati kiírásnak. Egyesületünk
a vezetőséggel együtt úgy döntött, hogy belépünk
a Kft-be 30%-kal, hogy rálátásunk legyen a Kft.
működésére. Ez a Kft. bérbe veszi a területet 6
évre a pályázati kiírás feltétele miatt. Az Egyesület
részére évi 1 200 000 Ft bérleti díjat és 864 óra in -
gye nes infrastruktúra használatot biztosít. A szer -
ződés lejárta után a megvalósult beruházás az
Egyesületünk tulajdonába kerül. Ha a pályázat
nem nyer a szerződés megszűnik.  Ezt a konst ruk -
ciót kezdetben mind a ketten támogatták, a terület
egy részének az értékesítési előszerződését is
aláírta Csősz Imre, melyből a pályázati önrészt kí -
vántuk fedezni. Ezt követően Bernáth Csaba elő -
állt egy másik pályázati lehetőséggel, melynél
egyesületünk egyedül is pályázhat. Ezt a felvetést
a Közgyűlés elutasította, arra való hivatkozással,
hogy az ő általa 2010-ben készített pályázat nem
nyert, és ha a mostani pályázat nem nyer, akkor
2012-ben megpróbálhatja újra. Ettől az időponttól
az elnök nem volt hajlandó a közgyűlési határoza-
tot a továbbiakban végrehajtani, ezért a Tagság

egy része kezdeményezte az Elnökségből való
visszahívásukat az Alapszabálynak megfelelően.
Egyesületünk a lakosság részére ingyenes
hasz  ná latot biztosít és biztosított korábban is a
lab da rugó pálya területén kívüli részen az edzések
ideje alatt, annak ellenére, hogy ennek a terület-
nek is fenn tartási költsége van. A tömegsport tá -
mo ga tása önkormányzati feladat, amit az egye sü -
le  te ken keresztül működtetnek megfelelő támoga -
tással. Sajnos az Egyesületünk ilyen célra beadott
pá  lyázaton mindig elutasítást kapott.
Az Egyesület olyan tagok jelentkezését várja, akik
egyetértenek az Alapszabállyal és a célkitűzé-
seinkkel és munkájukkal támogatják azt. 2010 év -
ben három fő csatlakozott a tagsághoz
Egyesületünk kiemelt feladatának tekinti a
helyi gyerekekkel való foglalkozást, ami hatal-
mas fe le lős séggel jár. Az edzők nem csak a
sportra, hanem az életre is nevelik a cse me té -
ket. Amire büszkék le hetnek nem csak a szü -
lők, hanem a józsai la ko sok is: a kisebbek
(U7/U9/U11) MLSZ Bozsik Prog ramban vesznek
részt. A 12 éves korosztály (U13), ők 4 éve
kezd ték a Józsa Sportiskolában a focit. Ma a
Megye I. osztályban Józsa színeiben a baj nok -
ság második helyén állnak, megelőzve 14 csa -
patot, közöttük a Debreceni Labdarúgó Aka dé -
miát is. A sportiskola már három tehetséges já -
té  kost adott a DVSC utánpótlásának.
A Józsa Sportegyesület célja, hogy a lakosság-
gal kar öltve egy sportcentrumot építsen fel,
mely ki szol gálja a lakosság sportolási igényét.”
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A józsai „sellőlány”, Senánszky Petra szinte
mindent elért sportágában, amit el lehet, mind -
össze 17 évesen. Felnőtt Világbajnok, kétsze -
res junior Világ-, és Európa Bajnok, a 200 mé -
teres uszonyos gyorsúszás felnőtt-, és az 50 és
100 méteres uszonyos gyorsúszás junior vi lág -
csúcstartója.

Józsa: Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a nem
min dennapi sportággal?
Senánszky Petra: Már kiskoromban megtanítottak
szüleim úszni, de a klasszikus értelemben vett
úszás nem vonzott engem, így nem is jártam ver -
seny szerűen úszni. Majd olyan 8 éves koromban a
szüleim érdeklődni kezdtek a búvárkodás iránt, és
így kerültek kapcsolatba egyesületemmel, a Deb -
re ceni Búvárklubbal. Kipróbálták a búvár- és uszo -
nyos úszásokat, ahová én is elkísértem őket, és
egyből megtetszett nekem ez a fajta úszásnem.
Hamar kiderült, hogy jól is megy nekem, van
hozzá tehetségem, így elkezdtem rendszeresen
úszni, edzésekre járni...
Józsa: …és az első komolyabb megmérettetést
meg is nyerted, ha jól tudom, pedig ekkor még
csak 9 éves voltál…
S. P.: Igen, 2003-ban volt az első országos bajnok-
ságom, amit sikerült megnyernem.

Józsa: Hogyan képzeljük el ezt úszást? Be tudnád
mutatni?
S. P.: Két kiegészítő eszközt használunk a normál
gyors úszókhoz képest: a légző csövet, és lá bun -
kon lévő egy-egy uszonyt. Ezekkel a ki egé szí -
tőkkel természetesen sokkal gyorsabban lehet
úszni, mint a hagyományos gyorsúszási techniká-
val. A többi minden ugyanaz, mint a hagyományos
gyorsúszásban, azaz 50 méteres medencében
úszunk, 50, 100 vagy 200 méteres távot. És
ugyan úgy a víz felszínén úszunk, hiszen a légző
cső hossza (kb. 40 cm) sem teszi lehetővé a mé -
lyebben úszást. Vannak más úszásnemek is, pl. a
bú várpalackkal úszás, de az én számomban, az
uszonyos gyorsúszásban az előbb említett esz kö -
zö ket használjuk.

Józsa: Sosem vonzott a hagyományos úszás
(versenyszerűen)?
S. P.: Nem. Nem vágyom rá, nekem tetszik, hogy
ilyen eszközökkel úszunk, szerintem unalmas
lenne úgy az edzés, ha nem vehetnék fel uszonyt.
Józsa: Idén nyáron eljutottál a csúcsra, hiszen
világcsúccsal lettél korosztályodban, azaz a ju -
niorok között Európa Bajnok, majd ezután két hét-
tel a felnőtt világbajnokságon is megmérettetted
magad, ahol szintén első lettél, azaz világbajnok, s
„vál tozatosság kedvévéért” ismét egy világcsúcs -
csal. A 200 métert 1 perc 45.29 mp alatt sikerült
teljesítened? Hova lehet innen fejlődni, mik a
további céljaid?
S. P.: Idén vagyok 12.-es, így ősszel a szalag tű -
zőre készültem, most pedig a tavasszal esedékes
érett ségire koncentrálok elsősorban. De termé sze -
te sen az úszásedzések sem maradhatnak ki az
éle temből. Idén lesz a felnőtt Európa bajnokság,
ott mindenképp indulok.
Józsa: Érettségi után?
S. P.: Szeretnék maradni Debrecenben, és itt to vább   -
tanulni, a biológia és angol tárgyak a kedvenceim.
Józsa: Kinek köszönheted sikereid?
S. P.: Mindenek előtt szüleimnek, akiktől a sport-
szeretet is örököltem, és edzőimnek Moravecz
Jánosnak és Kókai Dávidnak tartozom köszönet-
tel.

Az uszonyos gyorsúszás királynője
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Mérlegen a Gönczy Tehetségpont

A tehetségpont 2009-es alapítása új lendületet
adott az iskola tehetséggondozó munkájának,
melyet a tehetségpont fejlesztésére elnyert
UNIO-s pályázat teljesített ki. 

A Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács 2010-ben történt ki vá ló
minősítésű akkreditációja arra
kötelezi a nevelőtestületet,
hogy önmagát fo lya ma  tosan
ké pezze, tevékenységét új
ele mekkel bő vítse. A tehet-

séggondozás közös ügy, ezért 2011-ben tehet-
ségsegítő tanács alakult, mely arra hivatott, hogy a
közélet, a gazdaság, a média, a pe da gógus szak-
ma képviselői összefogva segíthessék a Gönczys
te hetségek felfedezését és kibontakozását. 
Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa
2011. novemberi ülésén értékelte a tehetségpont
te vékenységét. 

A tehetségpont eredményei: 

Tehetséggondozás
• A tanulók 70%-a vesz részt tehetséggondozó

fog lalkozáson. 
• Tehetséggondozó foglalkozásokra fordított óra -

keret: heti 40 óra.
• Pedagógusok 63%-a végzett továbbképzést te -

het séggondozás körében.
• Hagyományos tehetséggondozás: tantárgyi, a

te hetséges gyerek legnagyobb erősségének a
fej lesztése

• Három saját fejlesztésű komplex tehetséggon-
dozó program: a tehetséges gyerekek fej lesz té -
se több oldalról történik, erősségeik és problé -
más területeik is fejlesztésre kerülnek.

• Debrecen Város Komplex Tehetséggondozó
prog ramjában évről évre magasabb számú
rész vétel. Az idei tanévben a mért tanulók 34%-a
került beválogatásra, amely városi szinten a
má  sodik legjobb arány.

• A személyiségfejlesztésben már öt éve teremt
egyedi lehetőséget a Magyar Hospice Ala pít -
vány Méltóság mezeje programjában való rész -
vétel. 

Tehetségkövetés 
• A komplex tehetséggondozó programokon elő -

ször résztvevő gyerekek mára nyolcadikosok.
Az évfolyam tanulóinak 63%-a vett részt iskolai

tehetséggondozó prog -
ramon. A középfokú
fel vételi eljárás során
köz ponti írásbeli fel vé -
teli vizsgára jelent ke -
zett nyolcadik osztályo -
sok aránya 85%, amely
városi szinten az egyik
legmagasabb érték. 

Szakmai együtt műkö dé -
sek
• Debreceni Te hetség -

gon dozó Központ
• Debreceni Városi Te -

het séggondozó Mun ka kö zö sség
• Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Köz -

hasznú Nonprofit Kft.
• Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola

és Zeneiskola AMI
• MEA Zeneiskola 
• Ritmus Mozgásművészeti Stúdió
• Tótágas Aerobik SE.
• Pergő (néptánc) Egyesület

Az iskolánkban működő két civil szervezet –
Felsőjózsai 4H Klub Egyesület és Munkaiskola
Alapítvány – valamint a Szülői Szervezet folyama -
to san segíti a tehetséggondozó munkát. 

Eredmények:
A tanulmányi versenyeken kiválóan szereplő kis-
diákjainkra és az őket felkészítő pedagógusainkra
mindig nagyon büszkék vagyunk. 

Az első félév legkiemelkedőbb eredményei:

ORSZÁGOS
Anyanyelv
Arany János Helyesíró Verseny országos döntő
IX., X., XI. hely Halász Kristóf, Bőr Richárd,
Balogh Levente 4. a 
Felkészítő tanár: Ispán Katalin

Sportaerobik
Magyar Kupa Döntő UP II. 
I. hely Juhász Flóra 7. b egyéni 
II. hely Gosztonyi Emese 8. b, Juhász Flóra 7. b,
Kanta Júlia Dóra 7. b trió- és csapatformáció

MEGYEI
Anyanyelv

Szövegértési verseny: 
I. hely Karacs Janka 3. a 
Felkészítő tanár: Somogyiné Győri Magdolna
III. hely Kellermann Gergely 2. b
Felkészítő tanár: Gáll Gizella 
IV. hely Szobonya Zsófia 5. a
Felkészítő tanár: Kocsis Ildikó 
Helyesíró verseny: 
II. hely Póka Lili 4. b 
Felkészítő tanár: Tóth Józsefné

Matematika
Benedek Elek Megyei Matematika Verseny
I. hely Káplár István 6. b 
II. hely Tóth Szabolcs Balázs 6. b
Felkészítő tanár: Kunné Tóth Enikő 
Bolyai Matematika Csapatversenyen 
II. hely Bőr Richárd, Halász Kristóf, Hogya
Mátyás, Póka Lili 4. a–b 
Felkészítő tanárok: Szabó Éva és Ignáth Ildikó

Idegen nyelvből
Német nyelvű vers- és prózamondó verseny 
III. hely Sipos Mátyás 8. b 
Felkészítő tanár: Nagyné Kocsis Ildikó 
„Idegen nyelven a színpadon” megyei angol nyelvi
verseny
Különdíj Abuczki Tamás, Balogh Imre Levente,
Kovács Ágnes, Nagy Balázs 4. a
Felkészítő tanár: Márki Zoltán 

„Jó tanuló-jó sportoló” díj 2011
Juhász Flóra és Kanta Júlia Dóra 7. b 
Adományozta: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata a kiváló tanulmányi és országos,
nemzetközi sport eredményeikért
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Szeretettel várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket az alábbi első osz -
tá lyos beiskolázást segítő programjainkra.

Nyílt nap bemutató órákkal a leendő első osztályos tanítónők rész -
vé telével 2012. január 24. kedd 8.00–13.00
Gönczy Pál Általános Iskola, 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1–3.

Kézműves délután 2012. január 24. kedd 14.00–16.00
Gönczy Pál Általános Iskola, 4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 32–34.

Várjuk érdeklődésüket személyesen, és telefonon is Ignáth Ildikó
intézményegység-vezető (52) 535-820, (52) 786-310, www.gonczy.hu
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A 2012/2013-as tanévben iskolát kezdő diák-
jaink számára szeretnénk hasznos információ -
kat nyújtani az alábbiakban.

Szeretnénk, ha iskolánkkal itt és a valóságban is
minél jobban megismerkednének a szülők és a le -
endő elsősök. Honlapunkon keresztül iskolánkról,
ha gyományainkról, és a majdani beiratkozáshoz
szük séges tudnivalókról  mindent megtalálnak:
www.lorantffy.suli.hu

Néhány fontos tudnivaló:
Bemutatkozó foglalkozásainkon bepillantást nyer -
het nek iskolánk mindennapi életébe:

• 2012. január 17. (kedd): 07.45–11.20 az Alsó -
józsai úti épületünkben. Tanítanak: Szolnokiné
Tóth Katalin, Soltészné Bácsi Ágnes és Kócsi
Zsuzsa pedagógusok.

• 2012. március: Iskolalátogatás. Milyen az élet az
isko lában? - óvodások látogatása az isko lánk -
ban.

• 2012. április: Beiratkozás.
• 2012. augusztus: a beiratkozott tanulók számára

OVISULI–HANGYATÁBOR játékos iskolára fel -
ké szítő.

Fenti programjainkra szeretettel várjuk a kedves
szü lőket és gyermekeiket!

Lorántffys iskolába hívogató Angol sikerek
December elsején a Benedek Elek Általános
Iskolában rendezték a városi angol nyelvű sza -
va lóversenyt, ahol meséket, dalokat, verseket
kellett előadniuk a diákoknak. A Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola tanulói remekeltek
a megmérettetésen, a következő ragyogó
ered mények születtek:

1. Zágonyi Dorka ( 4. o. )
3. Szabó Simon ( 3. o)
Különdíj: Posvancz Olivér (4. o)
A gyerekeknek és felkészítő tanárnőjüknek, Sol -
tés z né Bácsi Ágnesnek gratulálunk és további ha -
sonló szép sikereket kívánunk.

Január 21-én 10–12 óráig:
Kézműves játszóház (szerencsehozó tárgyak ké -
szí tése).
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előadóterme,
részt vevők: óvodás és kisiskolás gyerekek.

Január 25-én 10:30–12:00 óráig:
Baba-Mama Klubbal egybekötött Nyílt nap lesz az
Alsójózsai Kerekerdő Óvodában.
Szeretettel várják a babákat és a mamákat, va la -
mint az óvoda iránt érdeklődő szülőket gyerme -
kükkel együtt egy vidám, játékos délelőttre. 

Január 28-án 10 órától:
Mit tud a kollázs? - művészetpedagógiai foglal ko -
zás iskolás gyerekeknek Cs. Horváth Judit mű -
vész tanár közreműködésével.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere, részt ve -
vők: érdeklődő iskolás gyerekek

Február 2-án 10 órától:
Nagyszülők Napja lesz az Alsójózsai Kerekerdő
Óvo dában.

Januári programajánló

Ajánlja fel adója 1%-át a Gönczy Pál Utcai
Óvódának. A Gönczy Pál Utcai Óvodába járó
gyer mekeket támogatja a Gönczy Pál Utcai
Óvo dáért Alapítvány. Az alapítvány 1999 de -
cem berétől segíti a Gönczy Pál Utcai Óvodába
járó gyermekek nevelését. Az szja 1%-a min-
den évben nagy segítséget jelent az egész in -
téz mény életében.

A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány köszöni a
2011-es évben megkapott szja 1%-át, 819 346 Ft-ot,
amiből csoportszobai tároló bútorokat, vizuális ne -
ve lési eszközöket, udvari és csoportszobai já té ko -
kat vásároltak a gyermekek részére.
Az alapítvány adatai, melyek a Józsanet web -
oldalon a civil szervezetek menüpontban is megta -
lál hatók:
Az alapítvány neve: 
„Gönczy Pál Utcai Óvodáért Ala pítvány”
Az alapítvány székhelye és címe:
Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 1–3.
Az alapítvány telefonszáma: (06-52) 536-682
Az alapítvány e-mail címe: gonczy84@gmail.com

Az alapítvány tartós közhasznú céljai:
A Gönczy Pál Utcai Óvodába járó gyermekek ne -
ve lésének és oktatásának segítése, különös tekin-
tettel az alábbiakra:
1. A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, mentális
fe jlesztésének elősegítése a nevelőmunka tárgyi,
tech nikai feltételeinek javításával.
2. Az óvoda esztétikusabb környezetének ki ala kí -
tá sa.
3. Kirándulások, sport- és kulturális versenyek (to r -
naverseny, rajzverseny, mesemondó verseny) ve -
tél kedők, pályázatok lebonyolításának előmoz d í -
tá sa (nevezési díjak kifizetése, helyezettek dí ja zá -
sa, szervezési költségek átvállalása stb.).
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja az óvodánk-
ba járó gyermekek fejlődését, segítse továbbra is
adó ja 1%-ával a Gönczy Pál Utcai Óvodáért Ala -
pít ványt.
Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet,
60600163-11014131
Adószám: 18558120-1-09
Támogatását ezúton is köszönjük!

Az alapítvány kuratóriuma

Köszönet az 1%-ért!

Színvonalas adventi programok Józsán

Adventi családi délelőtt volt december 10-én a
Közösségi Házban. A színpadon egymást váltották
a józsai óvodák, iskolák és helyi közösségek szín -
vo nalas produkciói, az előtérben pedig kéz mű ves -
ked hettek az érdeklődő gyerekek. A XXI. Nem -

zetközi Betlehemes Találkozóra érkezett egyik
csoport dramatikus játékát is megtekinthették az
ér deklődők. 
Emellett mindkét józsai álatlános iskolában szín-
vonalas műsort adtak elő a tanulók a karácsony

előtti adventi ünnepségeken. Mindhárom ünnep-
ségről még több kép megtekinthető a www.jo zsa -
net.hu weboldal galéria menüpontjá ban.

Adventi ünnepség a Lorántffy Általános Iskolában Adventi ünnepség a Közösségi Házban Adventi ünnepség a Gönczy Pál Ált. Iskolában
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Nyitva tartás: hétfô–péntek: 14-18-ig

Telefon: 

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)

KÁR ÜGYINTÉZÉS,  GÉPJÁRMŰVEK
TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI

ÜGYINTÉZÉSE, EREDETVIZSGÁLAT.

Biztosítók
egy helyen!

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt.

• Könyvelés
• Adóbeval lás  készí tése

• Adótanácsadás
• Ingatlan  értékbecslés

Cím: Józsa, Telek u. 5.
Telefon: 06-30  6591  951

E-mail :
segitunkeligazodni@gmail.com

Mozgásra épülő angol zenés foglalkozás 2–7
éves korú gyerekeknek. Magyarországon az
első olyan mozgásra, aktív tevékenységre
kész tető foglalkozás, amely angol nyelven ösz -
tönzi a gyermekeket a feladatok teljesítésére,
játszásra, éneklésre.

Angol nyel vű,
vidám, per gő
mon dó kák ,
dalok ad ják a
„gym nastic”
alaphangu-
latát, ezek -
nek a ritmu -
sá ra zajlik a
tor na, moz -
gás, játék. A
torna 45 per -
ces, a gye re -
kek angol nyelvű irányítással tornáznak, mozog-
nak, játszanak saját életkoruknak meg felelő

módon. A foglalkozások során megtanulják a leg-
fontosabb mozgással, hétköznapi élettel kapcso-
latos kifeje zé seket és nem utolsó sorban a híres

angol dalokat. Továbbá élvezhetik a gyerkőcök a
spe ciális mozgásfejlesztő eszközöket, melyek a
nagy mozgások és az egyensúlyérzék fej -
lesztését szolgálják.
Foglalkozásunk célja, hogy ez az „első ta lál ko -
zás” az angol nyelvvel egy életre szólóan pozitív
élményt adjon és így a gyerekek számára a ké -
sőb biek során természetes legyen az idegen-
nyelvű kommunikáció.
2012. februártól indítunk csoportokat Deb re -
cen-Józsán az Eperkert Családi Napköziben és
a Hansa Stúdióban.

English Gym and Fun

Ingyenes bemutató órákra bejelentkezés, 
további információ az 

alábbi elérhetőségeken.
Telefon: (06-30) 483-3031
Web: www.englishgym.hu

A válással kapcsolatos cikksorozatunk utolsó
részében a közös lakás használatával, a közös
in góságok megosztásával kapcsolatos infor-
mációkat oszt meg Lukácsné dr. Patakvölgyi
Pir oska ügyvédnő olvasóinkkal.

Ha a lakásban a házastársak egyikőjük vagy mind-
kettőjük tulajdonjoga vagy bérleti joga alapján lak-
nak, a házasság felbontása esetén – kérelemre –
a bí róság dönt az utolsó közös lakás használata
felől. A lakáshasználat során elsődlegesen a kis -
korú gyermek lakáshasználatára van figyelemmel
a bíróság.
Amennyiben az ingatlan műszaki beosztása le he -
tővé teszi, a bíróság a házastársak közös tulajdo -
ná ban vagy közös bérletében levő lakásának
hasz nálatát megosztja, ha azt a lakás alapterülete,
alaprajzi beosztása és helyiségeinek száma le -
hetővé teszi. Nem osztható meg azonban lakás
hasz nálata, ha a házastárs korábbi magatartására
figyelemmel a közös használat a másik házastárs
vagy a kiskorú gyermek érdekeinek súlyos sé -
relmével jár.
A lakásból távozó házastárs a lakáshasználati jog
ellen értékének jogosultja. A lakás használati jog
ér téke a lakott lakás és a beköltözhető lakás for-
galmi értékének különbsége, ebből az értékből a
távozó házastárs arra a részére tarthat igényt,
amely őt a lakásban maradó házastársra és a la -
káshasználatra jogosult gyermekek számára te -

kin  tettel arányosan megilleti. A lakáshasználati jog
azonban nem illeti meg a felet, ha a lakást az élet -
közösség megszakadásakor, a bírósági kereset
be nyújtása előtt a visszatérés szándéka nélkül
vég érvényesen elhagyta, vagy az ingatlant a felek
ér tékesítették, illetve a bérlakást mindketten el -
hagyták.
A közös megegyezéses váláshoz az utolsó közös
lakás használatáról és a közösen szerzett ingósá-
gokról is egyezséget kell a feleknek kötni. A kö -
zösen szerzett ingóságokról listát kell készíteni
úgy, hogy meg kell jelölni az ingóságok mindkét fél
által elfogadott értékét, illetve azt is, hogy melyik
in góság kihez kerül. Amennyiben egyik fél érték-
ben többet kap, mint a másik, nyilatkozni kell az ér -
tékkülönbözet megtérítéséről is.
Ha a házasság felbontása nem közös megegye -
zés sel történik, a fenti két kérdésben a bíróság ki -
zárólag erre irányuló kérelem esetén dönt.

Az ügyvéd válaszol - A válás (5. rész)

Dr. Patakvölgyi 
Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411

Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla

- GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS 
- GÁZIPARI MŰSZAKI

BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT

SZABÓ ATTILA
06/20 9608-659

JÓZSA
Alkotás  utca  46.
(52)  387-767

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

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 te le fonon.  
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JÓZSA6

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 és 

üdülési csekk elfogadása.

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Cím: Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65

E-mail: bedobt@index.hu

• Családorvosi és üzemorvosi ellátás, 

egészségügyi könyvek, 

munkaalkalmassági viszgálatok.

• Hétfôtôl csütörtökig 

reggel 8 órakor és este 18 órakor 

várom régi és új betegeimet, 

valamint más idôpontban is 

megbeszélés szerint.

Dr. Kiss András
Debrecen-Józsa, Alkotás utca 3.

Telefon: (06-30) 2-397-929

Simon Krisztián
kályhás

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

E-mail: simonkriszt007@freemail.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

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

Gyere és próbáld ki a Z U M B Á T ,

január 13-tól minden pénteken 18–19 óráig

Alsójózsán, a Lórántffy Zs. Ált. Iskolában!

Egész januárban, ha még nem jártál nálam, 

az első órád INGYENES!

További információ: (06-20) 255-6436

www.zumbakriszti.hu

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Telefon: (06-30) 401-2644

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Ingyenes felmérés és szállítás.

… 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

Modern és antik kárpitozott bútorok 
javítása, áthúzása.

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karban-
tartás, beüzemelés, típustól függetlenül.
Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

E hirdetés felmutatója 3000 Ft 
kedvezményt kap a munkadíjból

Dr. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Czére-Réti Gabriella
ügyvéd, adójogi szakjogász

Telefon:
(52) 747-949 • (06-20) 210-9939

E-mail: dr.reti.gabriella@gmail.com 
§

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását

és rendbetételét vállaljuk.

Telefon:  (06-20)  923-7931

• javítás
• karbantartás
• időszakos ellenőrzés
• készülékcsere
• gázszivárgás elhárítás
• szénmonoxid mérés
• szaktanácsadáswww.mgazszerviz.hu

KÖNYVelés
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya

mérlegképes könyvelő

Telefon: (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Mérlegelési lehetőség
20 tonnás digitális hídmérlegen
Józsa, Vállalkozói telephelyek

Telefon: (30) 95-37-153

Józsán a 35-ös főúton 933 m2-es építési telek eladó.
Telefon: (06-20) 942-4157
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Kezdje az évet méregtelenítéssel!

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

Otthonában is szépítem! „Amint kint úgy bent..”

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.

Méregtelenítő masszázs, kezelések 10% kedvezménnyel januárban! 30/495-6102

JÓZSA 7

Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu
www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

A megrendelt bútorok 
ingyenes házhozszállítása Józsa területén.

T É L I  V Á S Á R !

A Józsapark 
földszintjén

Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

Minden készleten lévő termék árából 10 –20 %-os engedmény a készlet erejéig!
Kínálatunkból:

Marina háló komplett 192 700 Ft 173 400 Ft
Róma sarok konyha 281 600  224 900 Ft
Carla franciaágy, szafaris 64 900 Ft
Rugós franciaágy 44 900 Ft-tól
3 fiókos komód 10 900 Ft

Berta étkező 69 900 Ft
Írisz kanapé 43 900 Ft-tól

2 m-es konyhák 58 900 Ft-tól
Praktik sarokülő 208 500 166 800 Ft

Komfort sarokülő 335 500 285 900 Ft

Cím: Józsa, Vállalkozói telephelyek. Tel.: (52) 530-947

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a te tôig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás. Telefonos anyagmegrendelés.

Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!

A Józsai Benzinkút szokásos havi nyeremény
sorsolásán kihúzták a december havi nyugták
közül a szerencsést.

A decemberi nyertes nyug -
tát a novemberi nyertes,
azaz Bartáné Tóth Eszter
húzta ki. A nyertes nyugta
száma 0528/00041. A
nyer tes pedig ezúttal a jó -
zsai Bozóky Ferenc, aki
törzsvásárló, és az Al só jó -
zsai utcán lakik. Nyereményét a Józsai Ben -
zinkúton, a Józsa Tüzép telephelyén veheti át.

Megvan a decemberi

nyertes

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen,  Barátság utca  6 .  Debrecen,  Barátság utca  6 .  

Mobi l :  (06-70)  620-2684Mobi l :  (06-70)  620-2684

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipar i  műszaki  biztonsági  
fe lülvizsgálat .

„Józsa apró”
Idősek gondozását, takarítást vállalok. 
Telefon: (06-30) 436-0647.
Akciós áron termelői méz (virág és akác) eladó. 
Telefon: (06-70) 708-5304
Építkezik, költözik, festet vagy átalakít ingóságai
átmeneti elhelyezésében riasztóval ellátott épület-
ben segít a Bóbis Team Kft. 
Telefon: (06-30) 219-0957.
Redőny készítést-javítást vállalok. 
Telefon: (06-30) 436-0647.
Mobil-klíma kifogástalan állapotban eladó. 
Ár: 15 000 Ft. Telefon: (06-70) 708-5300.
A Homokhát utcában lévő családi ház kb 80%-ban
kész tetőtere, csendes tevékenységre kiadó (iro -
da, képviselet stb). Telefon: (06-30) 219-0957.
ACER komplett működőképes számítógép (Pen -
tium III-as 15”-os egybeépített LCD monitorral és
beépített hangszó rók kal+billentyű zet+egér+ope rá -
ciós rendszer, szoft ve rek el adók. 10 000 Ft.
Telefon: (06-70) 708-5300.
PowerMacintosh 7500 teljes konfigurációval
(mo nitorral), iMac G3 eladó. 10 000–15 000 Ft.
Telefon: (60-70) 5-134-984

Apróhirdetési áraink: 10 Ft/karakter. 
Hirdetés feladása, lapzárta: 
lásd utolsó oldal lap alja.



Hirdetés

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

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2012 február 3. • Megjelenés: 2012 február 11.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti lapja
www.jozsanet.hu

Minden egy helyen weboldalunkon:

Olcsó vagy minőségi abroncsot keres?

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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 169 Ft/kg

Fejes káposzta: 59 Ft/kg
Sütőtök: 99 Ft/kg

Vöröshagyma: 79 Ft/kg
Tojás „M”-s: 33 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

FAKIVÁGÁS, ASZTALOS MUNKÁK

Tripó Sándor és fiai
• Fakivágás (veszélyes fák telkekből,

kertekből) kedvező áron – akár ingyen –,

mert a kitermelt faanyagot értékesítjük

(ipari célra)

• Elszállítás, összekuglizás, 

teljes rendbetétel megoldható

• Bútorgyártás • Konyhabútorok

• Nyílászárók

Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.

Referenciák: www.jozsaasztalos.hu

Telefon: 0620/5-20-20-40

E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

ÚJrA MegNYÍlt
az autómosó a

Józsaparkban!

• Több éves munkatapasztalat

• Kiváló minőség

Nyitva tartás: 

hétfő–szombat: 8–19 • vasárnap: 9–17

• Új üzemeltető

Telefon: (06-30) 658-8078

Folyamatos akciók, bővülő szolgáltatások

Józsai
szaknévsor

2012

A Józsai Szaknévor 2012-ben is megjelenik, melyben megtalálha -
tó ak a józsai vállalkozások, szolgáltatások szakmák szerint, te -
ma  tikusan össze gyűjtve.
A kiadványban megjelenő hirdetők ajándékba kapják az internetes
megjelenést 1 évig a www.jozsanet.hu weboldalon, mely a helyi
vállal ko zások között fog megjelenni.
Hirdetési felület már 4000 Forinttól! Ne maradjon ki idén sem!

Információ: (06-70) 70-85-300
E-mail: moltomi@moltomi.hu

Lapzárta: 2011. január 31.

Az újság letölthető a
www.jozsanet.hu oldal

dokumentumtár
menüpontjából (pdf).


