
Józsa városrész információs és közéleti havilapja                                                              2013. február

JÓZSA
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mecha niz -
musok történetében először Magyarországot
érte az a megtiszteltetés, hogy 2011 márci u sá -
ban a norvég támogatások egyik jó gyakor-
lataként egy magyar projektet mutathatott be a
Finanszírozási Mechanizmus Iroda munkatár-
sai előtt – tudtuk meg Balázs Ákostól a Szö vet -
ség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szer ve -
zet elnökétől, aki elmondta, hogy a brüsszeli
siker Józsára is megérkezik 2013-ban.

Az Európai Unió 27 tagországa közül Ma gyar or -
szágon vesznek részt legkevesebben a felnőtt kép -
zésben. Különösen kedvezőtlen ez az arány a tar -
tós munkanélküliek, idősek, vagy alacsony szintű
oktatásban részesülők között. Ennek leküzdésére
a VOX elnevezésű, élethosszig tartó tanulással
foglalkozó norvég ügynökség (Norwegian Agency
for Lifelong Learning „VOX”), magyar részről pedig
a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért együtt -
mű ködésével jött létre a „Tanulási Partnerségek
Kez deményezése” című projekt.

A beruházás segítségével 9 képzési központot
hoztak létre abból a célból, hogy növeljék a ma -
gyar  országi foglalkoztatási rátát. A központokban
tanulási lehetőséget biztosítanak az ország leg hát -
rá nyosabb térségeiben élő, alacsony képzettségű
vagy képzettséggel nem rendelkező felnőtteknek.
A tanulási centrumok kimondottan olyan te rü le te -
ken helyezkednek el, ahol magas a mun ka nél kü li -
ség.

Várkonyi Zoltán, a szövetség tanácsadója
Brüsszelben elmondta, könnyen teljesíthető be -
lépési követelményeket támasztottak, valamint
olyan rugalmas képzési környezetet teremtettek,
amely bárki számára hozzáférhető lehet. Hang sú -
lyozta, hogy minden központban működnek olyan
programok, amelyek kifejezetten a helyi szinten
fontos képességekre fókuszálnak. Kiemelte, hogy
csak a projekt első fél éve alatt 780 képzésben

részt vevő felnőtt lett gazdagabb nem csupán
kompetencia bizonyítvánnyal, de ami még ennél is
fontosabb: friss képességekkel, és megerősödött
önbizalommal. Az oktatás az alapvető kompeten-
ciákra összpontosít, mint például a digitális kom-
munikáció, az idegen nyelv, vagy a vállalkozói
készség. A projekt partnerek közötti szoros együtt -
működés is hozzájárult a program sikeréhez. A
közös munka határozottan a két fél segítségére
volt a kezdeti kihívások leküzdésében. „Fokozott
erőfeszítésekre volt szükség a projekt be in dí tá sá -
hoz” – mondta Várkonyi, de hangsú lyozta, hogy a
kitartás kifizetődik, mert a szoros együttműködés
lehetővé teszi az erők egyesítését és megsok-
szorozza az eredményeket.

Graciela Sbertoli (VOX) kifejtette, hogy a két
partner között felépített bizalom felbecsülhetetlen
értékű a közös munka jövője szempontjából.
Sbertoli szerint a projektet jó gyakorlati modellként
ismerik az European Basic Skills Network-nél
(EBSN; felnőttek alapképességeinek fejlesztését
szolgáló nemzetközi szerveződés, amely jelen-
tősen hozzájárul az EU e témakörben képviselt
politikájának fejlesztéséhez). Hozzátette: az eddigi
együttműködés biztos alapját képezi a jövőbeni

közös projekteknek és új támogatási le he tő sé gek -
nek.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Me cha niz -
musok elnevezésű támogatási konstrukciókat
Norvégia, Izland és Liechtenstein annak ér de ké -
ben hozta létre 2004-ben, hogy elősegítse a társa -
dalmi és gazdasági kohézió megteremtését a ki -
bővült Európai Gazdasági Térségben. Az erről
szóló együttműködési megállapodásokat 2005-
ben kötöttük meg. Ezek határozzák meg a finan -
szí  rozási mechanizmusok jogi és pénzügyi ke re -
teit, a támogatási formákat, valamint a kiemelt és
cél  területeket, a feladatokhoz rendelt konkrét in -
téz  ményeket, a beszámolás, az ellenőrzés kérdé-
seit, valamint a szabályozó elveket.

A már azóta idehaza is jógyakorlatként jegyzett
kez deményezés folytatódik, hiszen hamarosan 50
új Nyitott Tanulási Központ „Nyitok” nyílik Ma gyar -
or szágon és abból egy Józsán – tájékoztatta la -
pun  kat Balázs Ákos.

Brüsszeli siker: követendő példa a közös norvég-magyar képzési projekt

A Józsai Szaknévsor 2013-ben is megjelenik, melyben
min den józsai – közérdekű információk és vállalkozások
hir detései – infó tematikusan összegyűjtve megtalálható
lesz. 

Az ingyenes kiadvány minden józsai háztartásba eljut
2013. márciusában.

A kiadvány zárása: 2013. február 15.
Jelentkezhet: a 06 70/70-85-300-as mobiltelefonon vagy

a moltomi@moltomi.hu e-mail címen.
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A zománcművészet varázsa
„ Gyöngyökkel gyökereztél”  címmel nyílt kiál-
lítás január 18-án a Józsai Közösségi Házban.
Gyöngy Enikő zománc- és ötvösművész
alkotásait – többek között képeit, ékszereit –
február 18-ig tekinthetik meg a látogatók.

„Ezekből az alkotásokból sugárzik az, ami a női
nemet jelenti” – hangoztak So mo gyi Béla alpol-
gármester köszöntő szavai. A rendezvény foly-
tatásaként Bárdosi Ildikó népdalénekest hall gat -
hat  ták meg az érdeklődők. A kiállítást megnyitó
Láposi Terka olyan elismeréssel és szeretettel
beszélt Gyöngy Enikőről és munkásságáról, ami
minden jelenlévő ember szívéig elért. Szavait
idézve „Ő nem csak alkotóművész, hanem ta nít -
vány, tanár és műhelyteremtő is egyben.” Gyöngy
Enikő közel 30 éve foglalkozik tűzzománcozással.

Alkotás közben egyfajta imaidőt él meg, minden
egyes zománcot egy-egy személyes imának is
tekint, amin keresztül nem csak ő szól az em be -
rek hez. Képek a megnyitóról megtekinthető a
www.jo zsanet.hu weboldalon.

Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni.  A  lenti
táb lázatban 16 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát talál-
hatják. A táblázatot márciusban, áprilisban és májusban is meg fogjuk jelen-
tetni, hiszen május 20. az SZJA bevallás határideje, február 25. pedig az

egyéni vállal kozók adóbevallásának határideje, ezért a táblázatot most is
meg jelentetjük. Minden józsai szervezetnek biztosítjuk a lapunkban történő
megjelenést. Ha az ön szervezete hiányzik az alábbi táblázatból, keresse fel
szerkesztőségünket!

Támogassa a helyi értékeket adója 1%-ával!

Támogatókat várunk Ünnepi hangverseny

A szervezet neve: Szervezet bemutatása pár szóban: Adószáma:

A JÓZSA újság/www.jozsanet.hu weboldal kiadója. 18557325-1-09
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája. 19119182-1-09

Józsai Reformátusokért Alapítvány Józsai református egyházközség alapítványa. 18992355-1-09
Józsai Római Katolikus Egyházközségért Alap. Józsai római katolikus egyházközséget támogató szervezet. 18553204-1-09

Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak. 18553929-1-09
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár. 18547508-1-09

Gyermekeinkért Egyesület 18550335-1-09
Fény Felé Alapítvány Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása. 18540855-1-09
Érmék Közhasznú Alapítvány 18545166-1-09
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete. 18554944-1-09
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18561751-1-09
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa. 18558120-1-09
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa. 18552478-1-09
Munkaiskola Alapítvány Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa. 19126920-1-09
Józsa Sportegyesület Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok. 19850755-1-09
Bushido Karate Sportegyesület Shotokan karate Józsán. 18558278-1-09

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület tagjai 2012.
ok tóber 20–21–22-én háromnapos kiránduláson
vettek részt a Duna-kanyarban. Visegrád, Vác,
Szent endre, Esztergom nevezetességeivel is mer -
kedtek meg. Ezt a programot és az egyesület
2012. évi működését a Nemzeti Együttműködési
Alap Közösségi Környezet Kollégiuma 250 000
Fo rinttal támogatta.

Tavaly nyáron írtunk Lőrinczi Tiborról, aki 14
évesen került kerekesszékbe egy gerincvelő gyul-
ladás következtében. A sport viszont mindig
átlendítette élete nehéz pillanatain. Jelenleg para-
tollaslabdázóként indul különböző megméret-
tetéseken. A versenyek költsége nem cse kély, így
támoga tó -
kat keres.
Idén ápri -
lisban két
ver  senye
is lenne,
az  egyik
Spa   nyol  -
o r   s z á g  -
ban, a másik Törökországban. Ha valaki tudná tá -
mo gatni, annak nagyon örülne és várja jelent ke -
zé sét a következő elérhetőségen: lo rin czi.ti bi -
@citromail.hu 

Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából
ünnepi hangversenyt tartottak a MEAMI diákjai és
tanárai a Józsai Közösségi Házban. Az ünnepség
meg nyitásaként Dánielfy Zsolt színművész el sza -
valta a Himnuszt, majd köszöntőt mondott Jantyik
Zsolt a Debreceni Művelődési Központ Igazgatója.
Szavait idézve: „Azért kell ünnepelni, mert ekkor
magunkat ünnepeljük. Mi vagyunk a magyar kul tú -
ra!"

Ősmagyar Mennyország címmel tartott előadást
Bíró Lajos író, magyarságkutató január 28-án. Elő -
adá sában az író hozzáértő vezetésével érdekes
utat tehettünk meg a nyelvünk és szimbólumaink
által őseink tanításainak megértése felé.
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Gönczy Pál Általános Iskola

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Iskolára hangoló délután

Hagyományteremtő rendezvényt tartottak nagycsoportos óvodásoknak és
csa  ládtagjaiknak február 1-jén a Lorántffy iskola pe da gó gusai. Az óvoda és is -
kola közötti átmenetet segítő programon a gyerekeknek al kalmuk nyílt a ver -
sen gésre és farsangi álarcok készítésére. Az érdeklődők a kézműves fog lal -
ko zások során megismerkedhettek az intézmény légkörével, valamint részt
ve  hettek az ovisoknak rendezett tornatermi focibajnokságon is. Az elmúlt
ősszel a város új műfüves pályát adott át az iskola diákjainak – ezáltal még
több tanórai és tanórán kívüli sportolási lehetőséget biztosítva a jövő gene rá -
ci ó  jának. A következő tanévtől egy hagyományos, valamint egy a fiúknak és
lá  nyoknak egyaránt tervezett futball orientált osztály indítását tervezik.

Újabb nyelvi sikerek

Az év utolsó hónapja ismét kiemelkedő idegen nyelvi sikereket hozott a Lo -
ránt ffy Zsuzsanna Általános Iskolában, hiszen mind angol, mind német nyelv -
ből kiugró eredménnyel végeztek az intézmény diákjai városszerte. 

Az Árpád Vezér Általános Iskolában rendezett angol nyelvi versenyen Pos -
vancz Olivér (5. o.) és Adonyi János (6. o.) megyei első első helyezést szer -
z ett. Az Angol Kulturális Műhely Kazinczy Ferenc Általános Iskolában szer -
vezett városi angol versenyén Zágonyi Dorka (5. o.) és Farkas Judit Sára (6.
o.) elsőként, Szabó Simon (4. o.) pedig másodikként végzett. Az Árpád Vezér
Ál talános Iskolában a német nyelvi megyei versenyen Elek Zoltán (4. o.), Vén
Odett (4. o.) és Harangi Tamás (4. o.) egyaránt másodikok lettek. Ha son ló -
képpen a felső tagozatosok közül Trunger Gergelynek (5. o.) és Csen dom An -
nának (6. o.) szintén a második helyezést sikerült megszerezniük.

A gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak, Soltészné Bácsi Ágnesnek és
Kócsi Zsuzsannának gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

Lorántffys iskolába hívogató – Válasszon iskolát!

Hasznos információk a 2013/2014-es tanévben iskolát kezdő diákok és
szü leik számára:

– idegen nyelv oktatása első osztálytól /angol-német/
– választható második idegen nyelv hetedik osztálytól /német-angol/
– informatika harmadik osztálytól
– hagyományos osztály vagy

– fiúknak-lányoknak egyaránt választható futball orientált osztály
– Debrecen Város Komplex Tehetség Programjában való kiemelkedő rész -

vétel
– műfüves futballpálya
– művészeti oktatás (hangszeres zeneoktatás, néptánc)
– szakkörök, sportkörök
– bővebb információk az iskola honlapján: www.lorantffy.suli.hu

Az iskolássá válás folyamatát a következő programsorozattal teszik
könnyeb bé az oktatási intézmény pedagógusai:

• Február: téltemető, tavaszváró népszokások - óvodások látogatása az is -
ko lá ba

• Március: Gergely - járás Iskolába hívogató népi gyermekjátékok az óvo dá -
ban

• Április: Beiratkozás
• Május: Játékos iskolára hangoló délután nagycsoportosoknak
• Június: Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szülei részére
• Augusztus:a beiratkozott tanulók számára hangyatábor

A fenti programokra szeretettel várjuk a kedves szülőket és gyermekeiket!
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
4225 Debrecen, Alsójózsa, Józsakert utca 9.

A félévzárás mérlege

Véget ért az első félév. Mérhető számok mutatják, mennyi tudást,
jártasságot szereztek a diákok a tudományokban, és a gyakorlat
terén. A  gönczys diákok iskolai átlaga magatartásból 4,48, szorga-
lomból 4,3. Az alsó és felső tagozat együttes tanulmányi átlaga
szintén 4,3. Nagyon örülünk neki, hogy a félévi bizonyítványokba
358 tantárgyi dicséret is került, vagyis az adott tantárgy kö ve tel mé -
nyeit ilyen sokan kiválóan teljesítették.

A nyolcadikosokat a félévi értesítőnél is jobban lázban tartja a kö -
zép iskolai felvételi. Túl vannak már az egységes írásbeliken: a
végzős diákok 82%-a vállalta a megmérettetést. Az idei adatok fel -
dol  gozása még tart, így a tavalyi or szá gos átlaghoz tudjuk viszo nyí -
tani tanítványaink eredményeit. (50 pont a maxi málisan elérhető)

Országos magyar átlag: 24,73 pont Gönczys átlag: 30 pont
Országos matematika átlag: 23,06 pont Gönczys átlag: 23 pont
A tehetséggondozás számos területe közül a tanulmányi és

sportver se nyekre való felkészülés sok befektetett energiát igényel,
de szép eredmé nyek kel igazolja vissza a gazdag tudást.

Köszönöm a diákok, pedagógusok, szülők közös munkáját, az
elért eredményeket. Mindenkit arra bíztatok, hogy a második fél év -
ben még többet, és még jobban dolgozzon, hogy tudását gyarapít-
sa, és az év végi bizonyítványok még szebb eredményeket mu tat -
has sanak.

Agárdiné Burger Angéla
Igazgató

A Vidékfejlesztési Minisztériumban mutatta be ökológiai
szemléletű helyi nevelési rendszerét a Gönczy Pál Általános
Iskola

2013. február 1-jén Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban zajlott a „Vesd
bele magad!” elnevezésű program értékelő konferenciája. A Fiatal Gazdák Ma gyar or -
szági Szövetsége - AGRYA által indított program arra hivatott, hogy ismét előtérbe he -
lyez ze a természettel való kapcsolatot, hogy a diákokkal megismertesse a helyben elő -
állított termékek fontosságát. A gyerekeken keresztül a szüleik is tartsák fontosnak, és
ér téknek a maguk által termelt zöldségféléket. A díszkertekben legyen kis konyhakerti
par cella is, segítve ezzel az önellátó háztartások létrejöttét. Ehhez az AGRYA ingye-
nesen biztosított vetőmagot az intézményeknek, és a programot vállaló diá koknak. A
prog ramban 339 iskola vett részt az országban. Megtisztelő volt a fel kérés, hogy egy
vi dékfejlesztési programban éppen egy nagyváros általános iskolája mu tathat kö ve -
tendő példát.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitó előadását követően Dr. Hoff -
mann Rózsa oktatásért felelős államtitkár méltatta a környezeti nevelés fontosságát, a
ter mészethez való visszatérés helyét a köznevelés megújuló rendszerében.

A szponzorok bemutatását követően az előadások sorát Agárdiné Burger Angéla
igaz gató folytatta, a Gönczy Pál Általános Iskola szemléletmód váltást segítő pedagó-
giai rendszerének bemutatásával, a „Vesd bele magad!” program rendszerbe il lesz té -
sé nek lehetőségeivel.

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi tartalmáról, a „Vesd bele
magad!” program megvalósíthatóságáról Fodorné Magyar Ágnes, az iskola igazgató
he  lyettese tartott előadást. Az iskola örömmel vállalta a konferencián részt vevők által
kért mentori segítséget, a saját programjának ismertetését más megyék intézményei
szá mára.
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Cím: Józsapark emelete • Telefon: (52) 386-143 • Web: okula-optika.hu
Nyitva: hétfő–szerda–péntek: 9–18, kedd–csütörtök: 9–19, szombat: 9–13

Lájkold a kedvenced!

Ezúton értesítjük a 45–65 év közötti Debrecen-Jó -
zsán élő (4225-ös irányítószámra bejelentkezett)
hölgyeket, hogy számukra a 2013. február 21–28.
közötti időszakban, Debrecenben emlőszűrő vizs-
gálat szerveződik. A vizsgálat INGYENES, min-
den érintett nő névre szóló meghívólevelet kap a
szűrés helyének és pontos idejének megje lö lé sé -
vel. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és men-
jen el a szűrővizsgálatra!
NE FELEDJE, A SZŰRÉS ÉLETET MENTHET!

HA HÍVJÁK, MENJEN EL!
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

Felhívás
emlőszűrésre

Új nyitva tartási rend 
a józsai Könyvtárban!

2013. február 4-től az alábbiak szerint
módosult a Józsai Könyvtár nyitva tartási
rendje:

Hétfő: zárva
Kedd: 10–18

Szerda: 10–18
Csütörtök: 10–18

Péntek: 10–18
Szombat: 9–13
Vasárnap: zárva

Február 18-ig 
„ Gyöngyökkel gyökereztél”  - Gyöngy Enikő zománc- és ötvösművész
kiállítása
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér

Február 13-án 16 órától 
XIII. Józsai Borverseny és II. Józsai Farsangi Fánk Sütőverseny
Együttműködő partner: Józsai Kertbarát Kör
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem, klubterem, előtér

Február 15-én 18 órától
III. Tócó-parti farsangi vigasság - jótékonysági est
Együttműködő partner: a Józsai Református Egyházközség

Február 16-án, szombaton 9–13 óra között
Farsangi mulatság a Józsai Könyvtárban.
Program: kézműves foglalkozás, karaoke verseny, jelmezverseny, télűző
hangzavar és tombola.

Február 27-én 15 órától
KI MIT TUD (nyugdíjasok részvételével)
Együttműködő partner: Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem

Februári programajánló

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. 

Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Most 15000 Ft értékben ajándékba választhat keretet a
kiváló minőségű Varilux lencsékhez!

Teljes kényelem bármilyen feladat elvégzése              
közben, természetes 
fej- és testtartást 
biztosít.
Megszokása 
nagyon könnyű 
és akár keskeny
keretekbe is 
elkészíthető.

A VILÁG ELSŐ 4D MULTIFOKÁLIS LENCSÉJE
DOMINÁNS SZEM MEGHATÁROZÁSSAL!

Multifokális 
szemüvegéhez 
ajándék szemüvegkeret!
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2012-ben a gyermekek száma Józsán közel 850
fő volt. Két óvoda és két általános iskola mű kö -
dik településünkön, de nincs bölcsőde, és csa -
ládi napközi sem, pedig évről évre nő a kis -
gyer  mekes családok száma. Nagyon sok szü -
lő nek nincs a közelben segítsége, nem tudja
meg oldani gyermeke elhelyezését sem hosz -
szabb, sem rövidebb időre.

A Zsebiba Játszóház és Családi Napközi adott -
ságai nagyon jók, hiszen könnyen megközelíthető,
központi helyen a Józsaparkban alakult meg.  A
ját szóház, családi napközi, és időszakos gyermek-
felügyelet igénybevételével a szülők nyugodtan
intézhetik teendőiket, amíg gyermekeik biztonság-
ban, képzett felügyelet mellett játszhatnak.

Józsa: Mi volt a fő cél a játszóház és családi
nap közi létrehozásával?

Szimáné Kata: Egy olyan fejlesztő és szórakoz-
tató gyermekbirodalmat szerettünk volna te rem -
teni, ahol kialakulhat a kisgyermekes családok kö -
zös sége. Amíg a gyermekek játszanak, egyben
szocializálódnak is, addig a szülők megoszthatják
tapasztalataikat, informálódhatnak egymástól.

Józsa: A gondtalan játék és felhőtlen szó ra ko -
zás mellett, a játékos tanulás is helyet kap itt.
Milyen formában? 

Szimáné Kata: A célunk az, hogy minél több já -
t é  kos fejlesztő foglalkozás is működjön a játszó -
házban. Így lesz gyerek angol (Helen Doron), de
az érdeklődő gyerekek kipróbálhatják a kerámia
táborunkat vagy kézműves foglalkozásunkat is,
melynek egyik fő célja az alkotás mellett, a kör nye -
zet tudatosságra és újrahasznosításra való ne ve -

lés lesz. Hétvégente zenés gyermek prog ra mokat
szerveznénk, nyáron pedig táborokat indítanánk.

Józsa: Rendezvények lebonyolítására is lesz itt
lehetőség?

Szimáné Kata: Lehetőség lesz arra, hogy a
szülők itt rendezzék meg gyermekük szüli-, név-
napi buliját. Ez így sokkal kényelmesebb a szü lő -
nek, és nagy élmény a gyerkeknek. 

Józsa: Milyen játékokkal várják a gyerekeket?
Szimáné Kata: Nálunk minden játék a gyermek

fej lesztését szolgálja. A mozgás és egyensúly fej -
lesz tésére szolgál a kétszintes labirintus sok-sok
já tékkal, 5m-es csúszdával, trambulinnal. Per cep -
ciót fejlesztő játékaink a fa kirakók, kockajátékok,
formaegyeztető játékok, memóriajátékok, színfel -
is merők.

A vízuális neveléshez papírok, fűzős játékok,
haj  togatás, mozaikok, nyomdák, festékek, rajz esz -
kö  zök, ollók, mintanyomók, gyurmák állnak az ap -
ró  ságok rendelkezésére. Építő-, konstruáló esz kö -
zeink is vannak: fa játékvonatok, építőjátékok,

sze   relőeszközök, barkácskészletek. A finommoto -
rikát formaillesztő-, kalapálós-, fűzős játékokkal,
ki rakókkal, ügyességi logikai játékokkal fejleszt he -
tik a gyerekek. A szerepjátsztó eszközök tárháza
is végtelen. Vannak katonás-váras játékok, hajós,
vo natos, autós játékok, papás-mamás játék, jel -
me  zek, babaházak. A nagyobb gyerekek matema -
tikai ismereteiket is játékos módon fejleszthetik
tük  rözéssel, stratégiai játékokkal, számképpel, ge o -
metria játékokkal stb.

Józsa: Akkor itt egy gye rek sem fog unatkozni!
Szimáné Kata: Nálunk

min den megtalálható ami re
szükség van a 0–12 éves
korú gyermekek fej lesz té -
séhez. Szeretettel várunk
min denkit, minden nap 9:30-
tól 19:30-ig. Február 9-én
Helen Doron bemutató angol óra lesz!

Megnyílt a Zsebibaba Játszóház és Családi Napközi

Elérhetőségeink:
Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040

Nyitva: 
minden nap 9:30–19:30-ig

A feltüntetett árak 

az áfát tartalmazzák.
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Veszélyes helyen lévő fák kivágását
(akár anyagáért is), továbbá

bérfűrészelést vállalok.
Tel e f o n :  (20)  923-7931 • (70)  413 6363

Tü z i f a  m eg r en d e l h et ő .

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.

Sertés oldalas 1199 1049 Ft/kg
Sertés lapocka 1299   1199 Ft/kg
Csirkemell filé                           1599   1479 Ft/kg
Paprikás sült, göngyölt szalonna 1599 1449 Ft/kg

az akciós áraink február 11–17-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk.

HáztartáSi ÉS VaS-műSzaKi boLt
(Józsa Fitness mellett)

Köszönjük, hogy meglátogatták
üzletünket a Józsaparkban.

Folyamatosan bővülő termékekkel
várjuk vásárlóinkat:

Megkezdtük háztartási kisgépek
(gyümölcscentrifuga, kenyérpirító,

kávéfőző, mixergép, vízforraló)
forgalmazását.

további termékeinkből:
bonyhádi edények, kukták, kerámia

szeletsütők, palacsintasütők,
süteménykiszúrók, tortaformák,

szili kon  tortaformák, élvefogó-csap-
da (patkány, egér, nyest).

Nyitva tartás: h–p: 9–18, 
szo–v: 9–12 • Tel.:  (30) 323 7407

www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.-

boltaneten.hu

Fagallyazást, emelőkosárral 
27 méter ig, 

továbbá fakivágást  vállalok.

Telefon: (30) 244 8737

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

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozm a Ib olya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k o zm ak o n y v el d e.h u
Tel e fo n :  (52 ) 420-4 23 •  (06-30 ) 911-79 79

ACE nyelviskola JÓZSÁN. 
Angol, francia, orosz és

kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.

Telefon: 06 (70) 704 0742

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.

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

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

TÁP- és 
TAKARMÁNY BOLT

A táp és gázpalack
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

Józsa területén 
INGYENES!

Cím: Józsa, Elek u. 2.

Telefon: (52) 387-871
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A JózsaVet kisállatorvosi rendelő felhívásai
Mikrochipről, és veszettség elleni
védőoltásról

A Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége 2013.
január 16-án az alábbi határozatot hozta az ebek
össze vezetéses veszettség elleni védőoltásával
össze függésben:

2013. január 1-jé -
től a veszettség el -
leni védekezés rész -
letes szabályairól
szó ló 164/2008.
(XII.20.) FVM rende -
let 4. § (7) bekez -
dése szerint „Ve szett ség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható”. Továbbá a
147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése
szerint a „Kedv te lés ből tartott állatok részére
szervezett – össze ve ze tés sel történő – tömeges
mikrochip-behelyezés tilos.” A két vonatkozó jog -
sza bály alapján az össze vezetéses oltás során
csak mikrochippel ko rábban már megjelölt eb olt -
ható be, az össze ve ze té ses veszettség elleni vé -
dő  oltás beadása a mik ro chipezéssel nem köthető
össze.

Rendelőnkben az ebek mikrochippel történő
meg  jelölésére, illetve betegellátásra telefonos idő -
pont egyeztetés alapján van lehetőség.

További információért keressen bennünket a ke -
retes hirdetésben található elérhetőségeken.

Kibővített nyitva tartással várjuk

Az utóbbi idők megnövekedett esetszámai, és a
komplex ultrahangos (professzionalis color-dopp -
ler ultrahang készülékkel történő) szűrővizsgálati
szak rendelés beindítása miatt rendelőnk ki bő -
vített, rendkívüli nyitva tartással, kedden és csü tör -
tö kön délelőttönként is várja pácienseit, a meg szo -
kott délutáni rendelési idő mellett. A betegek el -
látásának időpontjait igyekszünk a gazdik igényei
alapján alakítani, ezért az előre ter vez hető orvosi
vizsgálatok, beavatkozások előtt, kérjük minden
esetben egyeztessenek telefonon időpontot. Ez
pácienseink érdeke is, hiszen senki sem szeret
kisállatával hosszasan várakozni.

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Fotópályázatot hirdet!

Küldje el kedvence fényképét a 
kedvencfoto@gmail.com e-mail címre!

A fotókat feltöltjük honlapunkra, és 
facebook oldalunkra.

Minden héten a beküldők között 
kisorsolunk egy ingyenes féregte-
lenítést, kutyája/cicája számára.

A játék végén (február 28.), az a kisállat,
amely a legtöbb facebook-on leadott
szavazatot gyűjti, a soron következő
védőoltását ingyenesen kapja meg 

rendelőnkben.

SZOLÁRIUM!
Eu. szabványos 

CSŐCSERE utáni
AKCIÓS BÉRLET

vásárlási lehetőség:
7×10 PERCES: 1500 Ft
7×20 PERCES: 2500 Ft

Cím: Józsa, Elek utca 2. • Telefon: (52) 387-871

☀

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Deb r ec en ,  B ar át s ág  u t c a  6.  Deb r ec en ,  B a r át s ág  u t c a  6.  
Mo b i l :  (06-70)  620-2684Mo b i l :  ( 06 -70 )  620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le -
tek víz-, gáz-, fûtésszerelését, vala -
mint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari  műszaki  
bi ztonsági  
fe lü lv i zsgálat .

HÔKamEráS
épületvizsgálat

Józsán 12 000 Ft-tól

Telefon :  (06-20) 33 18 944
Tovább i  i n f o rmác ió :

www.nem esval l al kozas .hu

ÉPüLETENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY készítése.

Jogszabály szerint ház vagy
lakás eladásakor a tulajdonos-

nak kötelező elkészíttetni és
átadni a vevőnek.

Józsán 20% kedvezmény!

?

• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés 
• Gumiabroncs és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

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

www.jozsaauto.hu

Új akkumulátorra van szüksége?
Vásároljon ACC akkumulátort!

Megbízható társ a hideg napokon.
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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/jozsafitness-

center

Minden bérlethez, napi jegyhez jár az AJÁNDÉK SZAUNÁZÁS.
Gyere el, próbáld ki a 600m2-es fitness-termünket a Józsapark emeletén.

GYMSTICK, alaKForMáló, STEP aEroBIC,
ZSÍrÉGETŐ havi bérlet: 6500 Ft (ajándék szaunával)

Női havi bérlet: 4500 Ft/hó
Futóbérlet: 2500 Ft/hó

Barnuljon egészségesen a Józsa Fitnessben

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.

EGYEDÜLÁLLÓ NŐI, ALAKFORMÁLÓ
TORNA MÁR JÓZSÁN IS!

JANUÁR 7-TŐL, MINDEN HÉTFŐN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁTÓL VÁRUNK

A JÓZSA FITNESSBEN.
KORHATÁR NÉLKÜLI MOZGÁSFORMA

AZ ELSŐ ÓRA INGYENES
Mindhárom szép kártyát elfogadjuk.

Elérhetőségeink:
Web: www.prímatorna.hu

E-mail: primatornadebrecen@gmail.com
Telefon: (06 30) 530-9362

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

Dr. Bíró Tamás 
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

Biztosítók 1 helyen Józsán!
Szerződéskötés, 

kárügyintézés

Telefon:

(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja ot thonát, ér tékei t !
Kér je ingyenes 

lakásbiztosítás i  tájékoztatónkat !

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!
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A Józsafa Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik a
hálószobabútorok készítése terén. Ezt a ter-
méktípust is – mint szinte minden terméket –
folyamatosan fejlesztjük a mai kor
követelményeinek megfelelően. 

Néhány hasznos információt osztok meg az ol -
vasókkal arra vonatkozóan, hogy mire érdemes
oda figyelni a hálószobabútorok vásárlásánál. Az
ágyat, ahol életünk jelentős részét töltjük, rend-
kívül körültekintően kell kiválasztani. Az alapanyag
lehetőleg tömör fa legyen, kerüljük az olcsó bútor-
lapokat, fahelyettesítőket, mert ezekben a vasala-
tok nem tartanak, így emiatt jelentősen csökken a
stabilitásuk. Természetesen a fenyőből készült
ágyak nincsenek olyan erősek, mint a ke mény -
fából készültek, de ezek már elfogadhatóan stabi-
lak, mégis olcsóbbak a keményfából készült tár-
saiknál. (A keményfák rendkívül masszívak, rá -
adásul sokkal dekoratívabbak is. Egyik kiváló
példa erre a diófa). Nagyon fontos még a meg -
felelő felületkezelés. A legjobbak a természetes
alapanyagú felületkezelők (olajok, viaszok).
Ezekben nincsenek káros anyagok, és a natúr fa

alap anyag használatánál, a tömörfa szépségét is
ezek adják vissza a legszebben.

A kiegészítő bútoroknál (éjjeli szekrények,
komódok, szekrények) már természetesen gon -
dol  kodhatunk bútorlapokban, vagy akár készülhet-
nek vegyesen is: fa ajtó, bútorlap váz kombiná-
cióban. Néhány szó erejéig rátérek specialitásunk -
ra, a diófa hálószoba készítésére. Ez az alapa-
nyag az egyik legszebb, mivel mi saját magunk

dol gozzuk fel, „tölgyfa áron” tudjuk adni a belőle
készült bútorokat. Amennyiben kíváncsi a tömör
diófa szépségére, látogasson el mintatermünkbe,
ahol személyesen is megtekintheti ezt az alapa-

nyagot. Februári akciós termékeink: az ágyak, és
a hálószobabútorok!

Továbbra is értékes ajándékokkal várjuk Face -
book oldalunkon „Józsafa Kft.” név alatt.

Figyelem! Friss vágású diófát telephelyünkön
fel vásárolunk! (igény esetén a kivágásban, a szál -
lí  tásban segítséget biztosítunk).
További termékeink ügyfeleinknek: konyhabúto -
rok, ágyak, hálószoba bútorok, tolóajtós szek ré -
nyek, egyéb bútorok, nyílászárók, lépcsők,  diófa
bú torok, faházak, előtetők, fakivágás (06-20/517
0848).

Álmodjon szépeket - ágyak, hálószobabútorok

FRUIT MARKET AKCIÓ
Narancs: 199 Ft/kg

Idared alma: 169 Ft/kg
Burgonya: 129 Ft/kg

Fejeskáposzta: 149 Ft/kg
Tojás „S” méret: 30 Ft/db

Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józsa pa r k emeletén

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

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

Januári 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.: 59 900 Ft-tól
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól

„Józsa apró”
Mercedes C220 CDI 42000 km-rel, 8 éves, ga -
rázs ban tartott, évente szervizelt, ezüstszür ke-
metál, újszerű állapotban eladó. Irányár: 3,9 M Ft.
Telefon : (06-20) 945-4598.
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal, 40-es
megbízható, leinformálható hölgy! 
Telefon: (52) 786-060, (06-20) 40-71-444.
Hajdúböszörményi lakás a Kálvin tér 12. alatt
eladó. 66 m2, első emeleti, teljes berendezéssel,
alatta garázzsal. A zárt udvarú ingatlanon további
kocsiállások is biztosítottak. Irányár: 15,5 M Ft. 
Telefon: (06-20) 945-4598.
Gépalkatrészek nagyon olcsón eladók. Csap -
ágyak, hidraulikák, gépjármű elektromos al kat ré -
szek, targonca alkatrészek, speciális acélcsa va -
rok, rugók, tömítésgarnitúrák, ¾” és ½” horgany-
zott acél vízcsövek, lemez öltözőszekrény.
Telefon: (06-20) 945-4598.
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
országos főút mellett, a Gulyás tüzép közelében
58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyá rikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló,
összközműves, akár vál lal kozásra is alkal mas tel -
ken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba
jö het. Irányár: 11,9 millió Ft. 
Telefon: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí -
tett üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft.
Telefon: (06-30) 958-3383.
Házibor, vörös és fehér eladó. 
Deák Ferenc utca 101.
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított (bur -
kol va, festve, klimatizálva), három helyiségből ál ló,
egymásba nyitható irodák, féláron eladók. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig
beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Régebbi típusú 20 csöves fekvő szolárium új
csö   vekkel eladó. 
Irányár: 60 000 Ft. Telefon: (06-70) 517-0101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Tel.: 30/9-537-153, 52/535-650  
HIRDETÉSI ÁRAINK: 5FT/KARAKTER.
Hirdetése megjelenik a www.jozsanet.hu weboldal
apróhirdetései között is.

„Józsa apró”



Józsai benzinkút

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4050 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk , hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2013. március 1. • Megjelen és: 2013. március 9–10.

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 l un 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.

Cím: Józsa, Vál lalkozói  tel ephelyek . Tel .:  (52) 530-947

ÁRROBBANÁS!
Januári nyertesek

Fedezd fel a Passzív jövedelem erejét!
Csatlakozz a világ legdinamikusabban fejlődő vásárlói és szórakoztató közösségéhez és egészítsd ki keresetedet

passzív jövedelemmel. Részesedj, akár életre szólóan a világ legnagyobb webáruházainak a forgalmából! 
Nem szükséges előadásra járnod, hálózatot építened, ismerőseidet beszervezni. 

Vannak lehetőségek amik az életben egyszer adódnak. A lehetőség a kezedben van. 
Írj most a dublijozsan@gmail.com email-címre.

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

Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

A Magyar Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyesületének tagja

www.nikolettaviragkucko.hu

Gyönyörű virágcsokrok
Ahol az ajándékozás kezdődik...

Szeretettel várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!

Apró, kedves ajándéktárgyak
Finom borok, ízletes desszertek

Cserepes és vágott virágok
Esküvői csokrok és díszek készítése
SELYEMVIRÁGOK széles választéka

Koszorúk és sírcsokrok készítése

Csatlakozzon hozzánk a -on is!Facebook

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.

Januárban hetente sorsol -
tunk a józsai benzinkúton,
így az összegyűjtött nyug ták
közül  dr. Somorjai Lász ló
józsai törzsvásárlónk húzta
ki a szerencséseket. A négy

szerencsés törzsvásárlónknak ezúton is gratu lá -
lunk, akik 10 000 Forintos vásárlási utalványt
nyer tek, melyeket telephelyünkön válthatnak be
bár milyen általunk forgalmazott termékünkre.
1. hét: Szondi Csaba, Józsa, Hátszeg utca
2. hét: Pásti Sándor, Józsa, Tócós utca
3. hét: Csurpek János, Józsa, Erdőhát utca
4. hét: Csuka Sándor, Józsa, Kiskert utca

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

üzemanyagok a megyében a LEGOLCSÓBBAN.
Figyelje árainkat a holtankoljak.hu
vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

Minden hónapban nyeremény! Vasárnap is nyitva 8–16-ig.
Józsai építési telekért építőanyagot adunk cserébe.

A JÓZSA TÜZÉP BENZINKÚTján

TÉLI KEDVEZMÉNYES KIÁRUSÍTÁS 
20–50% ÁRLESZÁLLÍTÁSSAL 

amíg a készlet tart.
Mindenkit szeretettel vár Bakóné Éva.

Az új áru folyamatosan érkezik 
már hó elején is.

Sportosan elegáns 
divatáru üzletünkben 

február hónapban is folytatódik a

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


