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JÓZSA
Nyitok a világra!

November 18-án Somogyi Béla, Debrecen város
kulturális, szociális és oktatási ügyekért felelős
alpolgármestere nyitotta meg a józsai Nyitott
Tanulási Központot (NYITOK), melyet Balázs
Ákos projektmenedzser mutatott be.

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű
szervezet „NYITOK hálózat a társadalmi befo-
gadásért” című Magyarország Nemzeti Reform
Prog ram jában nevesített – központi kiemelt prog -
ramot valósít meg. A program keretében az ország
50 pont ján idegen nyelvi, informatikai és egyéb
területeken té rítésmentes tanulási lehetőséget
kínálnak. A kép zé seken munkanélküliek és munka-
hellyel rendelkező felnőttek is részt vehetnek, a fő
cél a felnőttek foglalkoz tat  hatóságának a javítása
ezen keresztűl a mun ka nél küliség csökkentése. A
projekt az Európai Unió tám o ga  tásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszí ro zá sá val valósul meg.

Somogyi Béla alpolgármester megnyitójában
örö mét fejezte ki, hogy Józsa is bekerülhetett a
prog ram helyszínei közé, hiszen ő maga is józsai,
így büszke arra, hogy ilyen nagyszabású program-
nak Józsa is részese lehet, és azon keresztül rész -
ben Debrecen is.

Balázs Ákos – a megvalósító szervezet elnöke és
a program projektmenedzsere – ismertette a meg hí -
vot takkal a program előzményeit, célkitűzéseit. El -
mondta, hogy a projekt küldetése, hogy a munka-
helyen, a magánéletben, a közéletben való boldo -
gu  lás hoz felhasználható és a személyes kibonta ko -
zás hoz szükséges ismeretek biztosítson mindenki
szá mára. A Nyitok Hálózat Magyarország 50 tele -
pülésén hoz létre Nyitott Tanulási Köz pon tokat, több
mint 100 új munkahelyet, valamint további 150 ok -
tatót foglalkoztat országosan. Innovatív ta nu lási
prog ramokat biztosítanak a kompetenciafejlesztés
területén, ingyenes tanulási lehetőséget kí nálnak
legalább 12 000 fő szá mára a modern ok ta tási esz -
kö zökkel felszerelt köz pontokban.

A Nyitok Hálózat európai szinten is elismert
(Brüsszelben jó gyakorlatként tartják számon),
egye dülálló módon tesz a felnőttek élethosszig tartó
tanulásba történő bevonásáért és az alapkészségek
fejlesztéséért, melyek fontos alakító tényezői a jólét
biztonságának és a szociális hátrányok mérsék-
lésének. Közösségi tanulási helyszínként központ-
jaink komoly szerepet játszhatnak a helyi közösség
életében, ösztönözve tagjaik együttműködését.
Tapasztalataink szerint a tanulási tevékenységekbe
való bekapcsolódás kiugró mértékben járul hozzá a
munkavállalók és pályakezdők, valamint a mun -
kanélküliek foglalkoztathatóságának javíthatósá gá -
hoz és segíti a munkahelyek megtartását.

Debrecen-Józsawww.nyitok.hu

Nyissunk együtt a világra!
Tanulás aminek értelme van.     Más mint az iskolában. Rögtön használ-

ható tudás. Mindennapokban használható ismeretek. Támogató

környezet. Számítógép és internet hozzáférés. Rövid tanulási programok.
Sresszmentes tanulás. Egyénre szabott tanulási tanácsadás.

Érintőképernyős eszközök használatának elsajátítása.

Ingyenes tanulási programjaink:
Angol nyelv, Német nyelv, Számítástechnikai ismeretek, Mindennapi pénzügyek,
„Dolgozni akarok!”, „Vállalkozást indítok!”, „Okos ügyintézés – tudatos állam-
polgár”,. „Takarékos háztartás – zöld energia a mindennapokban”, „Kincsem az
egész ségem”, „Együtt tanulunk – segítsük gyermekeinket a tanulásban”, „Okos -
te le fonok, táblagépek használata a mindennapokban”, „Irányítom az életem – ha -
té kony önmenedzselés”, „Találkozás a kulturális értékeinkkel – Artkalauz”,
„Nőként érvényesülök – sokszínű szerepek”.

Józsai Nyitott Tanulási Központ
Debrecen-Józsa, Józsapark, Józsai Közösségi Központ

Nyitva: Hétfő–Péntek 10–19

Szakács Andrea
tanulásszervező

Telefon: +36 30 799 22 82
E-mail: szakacs.andrea@nyitok.hu

Czollerné Végh Dorottya
tanulási tanácsadó

Telefon: +36 30 799 22 83
E-mail: czoller.dori@nyitok.hu 
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db

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: 2014. január 6. • Megjelenés: 2014. január 11–12.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen

A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja

Lapunk 2013-ban 
a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával 
jelenik meg.

Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.

Érd.: Kiss András: +36 70 77 49 751
Szatmári István: +36 30 488 19 44

A CIVIS BOXISKOLA 
SPORTEGYESÜLET 

ökölvívó edzéseket indít kezdőknek, 
haladóknak, felnőtteknek és gyerekeknek 

10 éves kortól Felsőjózsán, 
a Gönczy Pál Általános Iskola tornatermében 

a Rózsavölgy utca 23. sz. alatt. 
Technikai minimumvizsga után 

versenyzési lehetőség!
Nincs kötelező küzdés!

Hétfőn, szerdán, pénteken: 18:30-tól.

FELHÍVÁS
A Tocó-völgy (HUHN20122) kiemelt je -
len tőségű természetmegőrzési terület

Natura2000-es fenn -
tartási tervének te rep -
bejárása 2013. de -
cember 17. 11 órától
(ta lálkozó: a Józsa -
park mögötti játszó tér -

nél), társadalmi egy ez tető fóruma 2013.
de cem ber 17., 14 órától a Hortobágyi
Nem zeti Park Igazgatóságon (Debrecen,
Sumen u. 2., I. em. tárgyaló) lesz.
Érdeklődni lehet: Horváth Róbert (30/)
299-99-42 vagy angyalhaza@gmail.com

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Eu ró -
pa”

Nyílt nap a
Lorántffyban

Nyílt nap lesz a Lorántffy Zsuzsanna Ál -
ta lános Iskola első és második osztályá -
ban, a leendő első osztályosoknak és
szüleiknek 2013. december 10-én, ked-
den 7 óra 45-től, az Alsójózsai utca 8.
szám alatt. 

Szeretettel várnak 
minden kedves érdeklődőt!

Adventi délelőtt a Könyvtárban!
Karácsonyi kézműves foglalkozásra

várunk minden érdeklődőt 
a Józsai Könyvtárban

Időpont: 2013. december 14. (szombat)
10–13 óráig

Könyvtár ünnepi ZÁRVA tartása:
December 21. és január 6. között 

ZÁRVA tart.
Nyitás: 2014. január 7., kedd 10 óra



Programok

JÓZSA

JÓ
ZSA

N
ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

3

Decemberi programajánló Kiállítás
November 19–december 19-ig
„Értékek és élmények a Kós Károly Művészeti
Szak középiskolában” című kiállítás.
Együttműködő partner: Kós Károly Művészeti
Szak középiskola
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere

December 7-én 18 órától
Adventi hangverseny
Közreműködnek: A Józsai Református Egy ház kö z -
 ség Szigethy Gyula kórusa Nagy Csaba karnagy
vezetésével, a DE Konzervatóriumának hallgatói
Együttműködő partner: Józsai Református Egy -
ház község
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme

December 11-én 17 órától
„Pengess, pengess citerát, zengj Jézusnak víg
nótát…” - karácsonyi gyermekkoncert
Közreműködnek: A MEA Alapfokú Művészeti Is -
kola növendékei és Magyari Ágnes zenepedagógus
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme

December 14-én 10–13 óráig
„Legyen ma templom minden ember szíve…” -
józsai adventi családi délelőtt (ünnepi műsor és
kéz műves játszóház)
Közreműködnek: józsai óvodás és iskolás csopor-
tok, közösségeink tagjai, betlehemes csoport, ze -
ne iskolások, református egyház kórusa, Törköly
Zenekar) 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
4 2 2 5  D e b r e c e n - J ó z s a  S z e n t g y ö r g y f a l v i  ú t  9 .  

Te l e f o n :  ( 5 2 )  3 8 6 - 1 3 7  •  E - m a i l : j o zs a i k h @d eb r ec en i m u v k o zp o n t . h u

„ Értékek és élmények”  címmel nyílt meg a Kós
Ká roly Művészeti Szakközépiskola kiállítása
no vember 19-én kedden a Józsai Közösségi
Házban, mely december 19-ig tekinthető meg.

Az „Értékek és élmények” című kiállítással egy kis
íze lítőt kaphatunk az iskola műhelyeiben zajló al -

ko tói munkából. A kiállításon – a teljesség igé nye
nélkül – ízelítőt adnak azon szakmákból, amelyek-
ben az iskola jelenleg is képzést folytat. Képek a
meg nyitóról megtekinthetők a www.jozsanet.hu
web oldal galéria menüpontjában.
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A Józsapark I. emeletén 
(a Tesco bejáratától 15 m-re)

Nyitva tartás:
H–P: 8–18-ig
Szo.: 8–14-ig 
Vas.: 8–12-ig

Folyamatos akciókkal, de mindenkor kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Egyéb szolgáltatásaink: telefonfeltöltés, bélyegzőkészítés, EON egyenleg és számlabefizetés.

Játékok, ajándékok, képkeretek, dísztárgyak már
299 Ft/db-tól.

20%-os kedvezmény akció!
Az akciós időszakban minden 3000 Ft feletti vásárlás esetén 20%-ot visszaadunk önnek

kupon formájában, melyet a későbbiekben üzletünkben tud levásárolni!
A vásárlás összegébe csak az alkohol, és az egyéb szolgáltatások (lásd: alul) összege nem számít bele, 

minden más termékre vonatkozik, még az akciósokra is!

Akciónk december 9–15-ig, i l letve a készletek erejéig tart!

Kőbányai sör dobozos 0,5l: 139 Ft/db

(tálcás ár) darabra 145 Ft/db 
(E. ár: 278/290 Ft/l)

Borsodi sör 1l

249 Ft/db Riesenbrau sör dobozos 0,5l

Borsoditól 109 Ft/db
(E. ár: 218 Ft/l)

Steffl sör 
dobozos 0,5l

149 Ft/db (tálcás ár)

darabra 159 Ft/db
(E. ár: 298/318 Ft/l)

Kőbányai sör 2l

449 Ft
(E. ár: 225 Ft/l)
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MEGNYITOTTUNK!
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7., a Rózsás Csárda mellett.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7–19, szombat: 7–15, 

vasárnap 7–12.
Minden nap friss, saját feldolgozású áru.
Baromfi üzletünkben csirke, tyúk, kakas, 
pulyka és kacsa is kapható.
Erzsébet utalványt elfogadunk!

Baromfi üzletünk akciós termékei:

Friss csirkeszárny   429 Ft/kg
Friss egész csirke,
mell nélkül             399 Ft/kg
Friss csirkezúza     589 Ft/kg
Az akció 2013. 12. 07–12. 15. kö zött érvé nyes.

Rendelje karácsonyi ünnepi
vacsoráját a BikersCaffe és Pizzériából (Józsapark)

Telefon: (52) 386-180

4 személyes tál: 7200 Ft
Az alábbi sültek közül 4 féle választható egy tálra,
vegyes körettel:
– Cigány pecsenye
– Rántott sajt
– Rántott gomba
– Rántott ponty szelet
– Rántott halfilé „ Orly módra”
– Sajttal, sonkával töltött csirkemell
– Kapros juhtúróval töltött csirkemell

Rendelni lehet december 23-ig. 
Kiszállítás december 24-én 15.00 óráig.

10+1 pizza akció ismét a Bikersben.
A 10. pizza után a 11. ingyen van.

Az akció csak helyben fogyasztás esetén érvényes.
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Pedagógiai munkánk országos elismerése,
hogy iskolánk bekerült  azon intézmények
körébe, akik részt vehetnek az egész napos
iskola szakmai programjának kifejlesztésében.

Az új nevelési program a jövő tanévtől kerülhet
bevezetésre az ország összes egész napos isko-
laként működő intézményében az iskolaotthonos
és napközis rendszer megújítására. A munka hat
te rületen indul, területenként 8–10 intézmény
rész vételével.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet két mun -
kacsoportban számít a gönczys pedagógusokra: a
természettudományos nevelés és a gyakorlati
élet re nevelés területén. Mindkét témában el -
kezdtük a fejlesztő munkát. Munkacsoportjaink a
gya korlati életre nevelés témakörében az első és
ötö dik osz tályosok számára készítenek két tan -
évre szóló mo dulokból álló programot, melynek fő

sajátossága a tevékenység kerettörténetbe fog -
lalása, az élménypedagógia módszereinek alkal -
mazásával. A természettudományos modulok
1–8. évfolyam szá mára kerülnek kidolgozásra. Az
elkészült prog ra mokat a tanév során intenzív sza -
ka szokban ki próbáljuk. Ez a gönczys gyerekeknek
új lehe tő sé get teremt a tanulás sajátos formájának
ki pró bá lá sá ra, kreativitásuk fejlesztésére, prak-
tikus isme re tek elsajátítására. Gyakran látogatnak
hozzánk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
munkatársai, az országos program vezetői.

Az országos tartalomfejlesztés célja össze -
cseng a mi gönczys küldetésünkkel: olyan gyer-
mekeket nevelni, akik most is és majdani felnőtt -
ként is, akarnak és tudnak tenni önmagukért, má -
sokért, a helyért, ahol élünk.

Fodorné Magyar Ágnes
a gyakorlati életre nevelés munkacsoport

szakmai vezetője

Egész napos iskola - új lehetőség a Gönczyben

Hogyan lehetsz „Kerekerdei Zöld Manó”?

Kitüntetés 
a technika oktatásáért

Fodorné Magyar Ágnes, a Debreceni Gönczy Pál
Általános Iskola igazgató helyettesének több év -
tizedes elkötelezett, kiemelkedő fejlesztő mun kája
elismeréseként a Technikatanárok Országos
Egye sülete a „Technikai nevelésért” kitüntető ok -
levelet adományozta. A kitüntetést Szombat he -
lyen október 19-én vette át. Gratulálunk!

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvodában a Zöld óvo-
dai program keretében „ zöld óvodás avató”
ren dezvénysorozat zajlott november második
hetében.

A Méhecske csoport nagycsoportosai és csa -
lád tagjaik már hétfőtől lázasan készülődtek az
ava tó utolsó próbatételeire. A hét minden napján a
leendő Kerekerdei Zöld Manók különböző felada-
tokat teljesítettek a környezettudatosság je gyé -
ben. Szelektíven válogatták a hulladékokat a hul -
la dékgyűjtő szigetnél, élő társasjátékban, pedig
meg mutatták a „zöldről” szerzett ismereteiket. No -
vember 15-én rendezték meg a családi zá rónapot.

Amíg a csoportszobában készült az ízletes és
egészséges zöldség és gyümölcssaláta, addig az
udvaron gyümölcsfaültetésre került sor. A szülők
és a gyermekek közös munkája eredményeként

terméskép kiállítás volt látható, ahol ötletes, egye-
di, meseszép alkotásokkal találkozhattak a jelenlé -
vők.
Ezután csapatokban dolgoztak tovább:
– A kreativitás jegyében újrahasznosított jel me ze -
ket, gyermekjátékokat készítettek. (kukásautó,
tejesautó, repülő csodák stb.).

– A kukadobó játékban a szelektív hulladékváloga -
tást mutathatták be a gyermekek.
– Jó humorú feladat volt a meseíró verseny.
– Az egészséges életmóddal kapcsolatos felada -
tok  ban az együttes munka fontosságán volt a
hang súly.
– Utolsó feladatként a csapatok egy ügyességi já -
ték sort (alma adogatás, dió hordása kanállal, víz -
hordás, állatetetés kukoricával) teljesítettek.
A fergeteges hangulatú délutánt az óvodavezető
asszony a „kerekerdei zöld manóvá” avatással és
díj átadással koronázta meg. Bíznak benne, hogy a
zöld óvoda szellemében nevelkedett gyermekeik
egészséges életmódot folytató, természet szerető
és védő emberekké válnak. Ez a hét a kezdete volt
a „manó avatásoknak”, az óvoda többi csoport já -
ban is lehetőségük lesz majd a gyerekeknek és
szü leiknek a próbák teljesítésére.

Az Országgyűlés 2011. szeptember 26-án a
Magyar Nyelv Napjává nyilvánította november
13-át. Ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy
ezen a napon a közfigyelem hivatalosan is rá -
irá nyuljon a szellemi-kulturális örökségünk és
nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar
nyelvre.

A Józsai Közösségi Ház november 13-án ebből
az alkalomból változatos, több korosztály számára
is tartalmas, sokszínű programot állított össze.

Az általános iskolás gyerekek 14 órától dr.
Bakó Endre újságíró, irodalomtörténész előadását
hallgatták meg és aktívan részt vettek a nyelvi já -
té kokban. Ezután az előtérben több féle kereszt -
rejt vény, képrejtvény, játékos nyelvi feladatok
meg oldására nyílt lehetőségük, valamint para -
vánon elhelyezett lapra felírhatták a számukra
legszebb magyar szót. 16 órától a felnőtteknek,
közösségeink tagjainak tartott Ady Endre múzsái

cím mel előadást dr. Bakó Endre. Kutatásai ered-
ményeit felhasználva sok érdekességet hallhat-
tunk tőle az adott témával kapcsolatosan. Néhány
szerelmes verset is felolvasott, amelyeket öröm-
mel hallgattak a résztvevők.

Előadás után a felnőtteknek is lehetőségük volt
a Mezei László józsai keresztrejtvény készítő által
erre az alkalomra összeállított keresztrejtvények
kitöltésére és más nyelvi rejtvények megfejtésére.
A felnőttek is felírták a paravánra a számukra leg -
szebb magyar szavakat.

A Magyar Nyelv Napja

2012. március 23-án 18 óra 45
perc kor Józsán a Debrecen felőli te -
re lő sziget és az első jelzőlámpa kö -
zötti úton egy motorral össze üt köz -
tem. Én egy ezüstszínű Volks wa -
gen Polo személygépkocsival köz -
le kedtem. Kérem azok segítségét,
akik a balesetet látták vagy a bale-
set helyszínén közlekedtek és a
gép jármű forgalmat igazolni tudják,
értesítse nek. 
Köszönettel a gépkocsi vezetője.

SEGÍTSÉG!

Telefon: (52) 410-280

(06 20) 370 9075
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Kimagasló eredményekkel kezdte a Lorántffy a tanévet
Évről évre a legjobbak között szerepelnek a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói a
városi és megyei szaktárgyi és művészeti ver -
se nyeken – köszönhetően az intézményben
zajló magas szintű tehetséggondozásnak.

Az osztályfőnökök és a szaktanárok nagy gonddal
segítenek megtalálni, kibontakoztatni és továbbfe-
jleszteni a gyermekekben rejlő tehetségeket. Szá -
mos diák több területen is tehetségesnek bizonyul,
mint ahogyan az az elmúlt időszak leg kie mel ke -
dőbb eredményeiből is kitűnik:
– A tanév elején a „Tiszta udvar, rendes ház” rajz -
pályázaton Trunger Levente és Posvancz Olivér
első, Ferenczi Sára, Ursui Fruzsina és Csarnai

Fanni második, Sóvári Petra és Diószegi Adél har-
madik díjban részesült.
– Az anya-gyermek kapcsolatot feldolgozó „Vi rá -
go sat álmodtam” pályázaton Sóvári Petra al ko tá -
sát másodiknak ítélte a zsűri.
– „Az én angyalom” rajzpályázat győztes alkotá-
sait Tóth Panna és Ursui Fruzsina készítette, Üve -
ges Petra munkadarabját harmadikként értékelték.
– A Lilla Téri Általános Iskolában rendezett városi
versmondó versenyen Magyari Tibor hatodik osz -
tályos tanuló első helyezést ért el.
– Ugyanitt a matematika versenyen Csendom An -
na a hetedikesek városi megmérettetésén harma -
diknak, Elek Zoltán az ötödikesek és Trunger
Gergely a hatodikosok korosztályában negye dik -

nek bizonyult. A Lilla tériek komplex tanulmányi
versenyén Vén Odett a szóló ének kategóriában
az előkelő második helyezést kapta.
– A Kinizsi Pál Általános Iskolában rendezett
városi matematika tanulmányi versenyen Pos -
vancz Olivér a negyedik helyet szerezte meg.
– A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola nagy
hangsúlyt fektet az idegen nyelv oktatására is. Ezt
támasztja alá az, hogy Csendom Anna a Vö rös -
marty Mihály Általános Iskola megyei német ver -
senyén a legjobbnak bizonyult.
A szorgalmas és tehetséges gyerekeknek és fel -
készítő pedagógusaiknak ezúton is gratulálunk és
további szép sikereket kívánunk.

A középkor varázsa 5 éves lett Karácsonyváró
Tanórán kívüli interaktív foglalkozássorozat
teszi változatosabbá a Lorántffy Zsuzsanna
Ál  talános Iskola felsőseinek az életét.

November elejétől kezdődően a "Középkor va -
rázsa" címmel tart izgalmas délutánokat az in -
tézményben a DAKLE (Debreceni Arany ke resz -
tes Lovagrend Egyesület). A gyerekek a fog lal ko -
zások során megismerkednek a középkori fegy -
ve rekkel, ruhaviselettel, lovagi kultúrával, ki pró -
bálják az íjászkodást és mindemellett a lovagkor
gasztronómiájába is betekintést nyerhetnek.

5 éves lett Sári baba, 5 éves a Hangbújócska
Zenebölcsi Józsán.

Ünnepi foglalkozás várta a gyerekeket november
14-én csütörtökön 10 órától a Józsa Fittness cen-
ter különtermében, hiszen már 5 éve működik
Józsán a Hangbújócska Zenebölcsi. Az ünnepi
alkalomra hangszeres kíséretet is hozott magával
Sári baba. A gyönyörû hegedűjátékot tátott szájjal
hallgatták a babák. A megszokott dalok és mon -
dókák mellett voltak lufik, szappanbuborékok és
rágcsálnivalók is a babák nagy örömére.
Reméljük még jó sokáig várhatja a piciket Lilla
néni és Sári baba csütörtökönként 10 órától a
Józsa Fittness Centerben és még sok-sok szü le -
tés napot ünnepelhetünk itt együtt. Képek az ün -
nepi foglalkozásról megtekinthetők a www.jo zsa -
net.hu weboldal galéria menüpontjában.

Karácsonyváró délelőtt  volt  a Rózsavölgyi
Gyermekkertben, ahol a szülők, gyerekek, pe -
da gógusok közösen készítették el mintegy
száz húsz család adventi koszorúját november
30-án délelőtt.

Sok év óta működő, szép hagyományt éltet a Deb -
re ceni Gönczy Pál Általános Iskola és a Fel ső -
józsai 4H Klub az adventi időszak kezdetén. Az ün -
nepre hangoló kellemes délelőttön izgalmas
nyüzs gésben születtek az egyedi karácsonyváró
díszek. A koszorúk elkészültével jól esett a sült tök,
a kenyérlángos. A gönczys közösség ünnepvárása
hét főn reggelenként kedves kis műsorokkal a gyer -
tya gyújtással folytatódik az Adventi Napig.

Több olvasónk is jelezte, hogy Józsa központ -
jában a Tócó patak partján lévő játszótér és
kör nyéke vandálok áldozata lett!

A játszóteret esténként a fiatalok használják, ami
még nem is lenne olyan nagy baj. A gond a sze -
me telésen (ez is felháborító egyébként) túl az esz -
kö zök rongálása a padok térkövestől kitépve a
helyükről, a hinta feltekerve a tartóra, a kapu lécei
letépve. Ilyen állapotban egy család sem szívesen
látogatja gyermekeivel a játszóteret.
Jeleztük a problémát dr. Gábor Zsombor város -
üze meltetési osztályvezetőnek, de leginkább
abban bízunk, hogy az elkövetők magukba száll-

nak, és a kisgyermekek nevében kérjük őket, ne
tegyék tönkre az általuk kedvelt és szeretett ját-
szóteret. Köszönjük előre is!

Értelmetlen rongálás a játszótéren
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Újra megnyitott a Doberdó Nonstop

Trafik nyitva tartása: 
minden nap 
0–24 óráig.

ABC nyitva tartása:
minden nap 
6–22 óráig.

Tisztelt józsai vásárlóink!
A Doberdó ABC-ben a vásárlás végösszegéből 

3% kedvezményt adunk a józsai lakcímkártyát 

felmutatóknak.
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JÓZSAI ADVENTI
CSALÁDI DÉLELŐTT

Az ünnepi programban közreműködnek:

ADVENTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ:
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Megjelent a józsai írónő legújabb könyve, mely
Juliannáról szól.

Julianna, egy hányattatott sorsú fiatal nő, aki
jelenlegi életében nem találja az életfeladatát, sem
az igaz szerelmét. Egy sorsfordító betegség után,
különös dolgok történnek vele éjszakánként.
Álmában egy számára ismeretlen múltbéli helyen
jár, ahol különös, misztikus dolgokat él át. Itt
találkozik egy lovaggal, akiről tudja és érzi, hogy
egy koron élete igaz szerelme volt. Innentől kezd -
ve összemosódik a múlt és a jelen. Nem sokkal
később, elveszti egyetlen még élő közeli rokonát.
A lányban egy világ omlik össze, ám amikor úgy
érzi vége mindennek, egy végrendelettel keresik
meg. Úgy dönt, teljesíti hozzátartozója utolsó kí -
ván ságát, melyben őt egy idegen világba küldi.
Hagyja magát sodródni az árral és ezért a Sors
egy különös, ám rendkívül különleges karácsonyi
ajándékkal lepi meg. A lány még csak nem is sejti,
hogy élete egyik legfontosabb útján indul el...

„Amikor az ember azt hiszi, hogy mindennek
vége és összedől körülötte a világ, egy különleges
karácsonyi koncert alkalmával, rádöbben, hogy
léteznek még csodák.”

„A csillagokban meg van írva a múltunk, je le -
nünk és jövőnk.

A csillagokban meg vannak írva előző életeink
és eljövendő életeink.” 

Égi Sugallat - 800 éves ígéret

• 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

Dr. Bíró 
Tamás 
állatorvos

Hideg van? Nem elég száraz a fa? Hasogatni is
kell? Tudunk erre önnek megoldást!

A fabrikett nemcsak azért jó, mert a fenti kellemet -
len ségektől megóv, hanem mert:
– keményfából van, száraz, tökéletesen ég
– a mennyisége könnyen ellenőrizhető

– kandallóba, kazánba, cserépkályhába, bármibe
jó, ami szilárd tüzelőanyagot igényel
– a brikett fűtőértéke minimum a duplája a tűzifá é -
nak, így az ára is kedvezőbb!
Józsára ingyenes kiszállítás, az ára csak 50
Ft/kg (raklapos tételnél).

Tüzeljen fabrikettel

Várjuk megrendeléseiket! (06-70) 9-777-818

„Józsa apró”
Fenyőfa eladó (Luc: 1000 Ft/db, Ezüst 2000 Ft/db).
Templom utca 24. Tel.: 30/42-00-638
Savanyított káposzta apró és fejes (tartósítószer
mentes) állandóan, valamint gyalult édes káposzta
megrendelésre kapható. Elek u. 29. Tel.: 386-033
Karácsonyfa – nagy méretű normand fenyő –
hely ben kivágva termelőtől eladó. Zsindely utca
50. Telefon: (52) 386-173 (30) 578 2987
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói
Telephelyek. Telefon: (30) 9-537-153, (52) 535-650 
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított
(bur kol va, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók, féláron eladó. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig be -
szá mítok. Tel.: (70) 708 5300
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
főút mellett, a Gulyás tüzép közelében 58 m2-es
fel újítható/lebontható ház, 14 m2-es nyá ri kony ha-
szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló, össz köz -
mű ves, akár vál lal kozásra is alkal mas tel  ken
eladó. Jó zsai telek, vagy ház csere is szó ba jö -
het. Irány ár: 11,9 millió Ft. T.: (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

APRÓHIRDETÉSI ÁRAINK 5 Ft/karakter. HIR -
 DE TÉS  FEL VÉTEL: 2. oldal az impresszum sze -
rint.

„Józsa apró”

2013 novemberétől már színesben jelenik meg
a Józsa újság, ami a folyamatos fejlődés ered-
ménye. De hosszú út vezetett idáig.

Lapunk 1999. óta jelenik meg, mely a Józsai
Hírmondó megszűnése után egyfajta űrt próbált
betölteni, hiszen a józsaiak megszokták és
igényelték a helyi híreket, információkat. 2003-
ban minőségi változás történt: az addig csak egy -
színes fekete fehér lap immáron két színnel jelent
meg: akkortól van a cián-fekete két színes ma is
ismert arculata lapunknak. 2007. újabb mérföldkő
a lap életében: az addig időszakosan megjelenő
újság havi lappá avanzsálódott, 2012. óta pedig
min den hónapban meg is jelenik, azaz évente 12
al  ka lommal. Idén novemberben pedig először je -
lent meg színes betéttel a lap, ami további mi -
nőségi változást hozott a JÓZSA újság életében.
Lapunk 15 éve jelenik meg és folyamatosan
fejlődik – mi közben számos nagy múltú újság
szűnt meg a válság beköszönte óta – amire mél -
tán lehetünk büsz kék mi szerkesztők, és mi józsai
ol vasók egyaránt.

Hiszen az okok után kutatva hamar rájöhetünk,
hogy köszönhető ez elsősorban önnek kedves
olvasónk, aki várja, olvassa lapot, megtisztelő fi -
gyelmét ezúton is köszönjük. Köszönhető más-
részt annak a sok önkéntes segítőnek, akik cik -
kekkel, képekkel, hírekkel, olvasói kérdésekkel,
ké résekkel látják el szerkesztőséget. És nem utol -
só   s orban köszönet a hirdetőknek, akik bizalmuk -
kal megtisztelik a lapot, és ebben hirdetik szol  gál -
ta tásaikat. Reméljük, 2014-ben ugyanilyen len -
dülettel tudunk továbbra is megjelenni minden
ked ves józsai olvasóm további meg elé ge dé sé re.
Ezúton kívánok a JÓZSA újság minden ked ves ol -
va sójának, segítőjének és hirdetőjének boldog ka -
rá csonyt és sikerekben gazdag boldog új eszten -
dőt.

Molnár Tamás
főszerkesztő

Színesben

Íme a Józsa újság 2000 évi májusi száma
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Karácsonyi nyereménysorsolás 
a Fekete Pillangóban

Még tart a karácsonyi nyereményjáték a Fekete Pillangó bizományiban.
A 3500 Ft felett vásárlók közt 2db 3500 Ft-os, 1 db 5000 Ft-os ajándéku -
tal  ványt és egy meglepetés ajándékot sorsolnak ki december 20-án 17
óra kor. 
Karácsonyi akció keretében, december 15-től a készlet erejéig minden alkal-
mi ruha 10%, valamint női nadrágos és szoknyás kosztümök 20% kedvez -
ménnyel vásárolhatók meg. Érdemes benézni, mert folyamatosan bővülő áru -
készlettel várnak minden kedves vásárlót. 
Ízelítő a kínálatból: porcelánok, apróságok, csecse-becsék, ajándéktárgyak,
könyvek 100 Ft-tól, cd-dvd lemezek, porszívós orrszívó, pc logitech kormány,
jégkorcsolyák, görkorcso lyák, plüss játékok, gyapjú és kötött sapkák, hinta,
utazóágy, hálós járóka, fürdőkád áll vány,
ággyá alakítható kiságy, fa pelenkázó feltét,
új kókuszmatrac.

Ünnepi nyitva tartás: 
December 15. vasárnap: 8–12
December 22. vasárnap: 8–12
December 23. hétfő: 8–13
December 24–28: ZÁRVA
Deceber 30. hétfő: 8–18
December 31. kedd: 8–12 
Nyitás: 2014. január 3.: 8–18

Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

Fakivágás : (06-30) 654-3841

Figyelem!
Kenyérdiszkont az ADU Marketben 

a Gönczy Pál 118. alatt.
Megkezdtük a kenyérbónok kibocsátását:
1kg kenyér vásárlása esetén 1db kenyérbón jár.
3db kenyérbónnal diszkontáron vásárolhat kenyeret.
Búzakenyér: adus ár 185 Ft/kg, 3db bonnal 149 Ft/kg
Fehér, félbarna: adus ár 199 Ft/kg, 3db bonnal 169 Ft/kg
Tigris kenyér: adus ár 289 Ft/kg, 3db bonnal 259 Ft/kg
Kovászos kenyér: adus ár 250 Ft/kg, 3db bonnal 225 Ft/kg
További kenyérféleségeink: adalékanyag mentes, teljes ki -
őr lésű, teflon, burgonyás, graham.

Miért jöjjön hozzánk vásárolni?
Azért, mert ön sem ellensége a saját pénztárcájának. Deb -
re cen legnagyobb sütőipari cégével vagyunk szerződésben,

így napi 4-szeri szállítással mindig 
FRISS kenyér kap ható.

Az üzlet termékeiből 5000 Ft-ot elérő vásárlás esetén
3db bonnal 1db ajándék fehér, félbarna vagy búzakenyeret

kap ajándékba.

Simon Antal Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),

parafázás.
Józsa, Monostorerdő utca 27.
telefon: (06-30) 2-647-384

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

sít mény növelés, virusírtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (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

Web :  ww w.k o zm ak o n y v el d e .h u
Tel ef o n :  (5 2)  42 0-423  •  (06 -3 0)  911 -7979

Ajándékutalvány decemberben
a Bea Szépségszalonban 

(Debrecen, Segner tér 7/A)
Kovács Brigitta fodrásznál
Telefon: (+36-30) 219 22 83

A nálam vásárolt utalvány kétszeresét
válthatod be 2014. január–februárban.

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.

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!

VAGYONVÉD
2000 BT.

Riasztórendszerek, tűzjelző 
rend sze rek, videó megfigyelő

rendsze rek telepítése, 
karbantartása, ja ví tá sa.

Cím: Józsa, Északi sor 114.
Telefon: 06 30 9587 344

E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK: AZ
ELEK UTCAI TÁP BOLT

DOLGOZÓI. 
KÖSZÖNJÜK AZ EGÉSZ

ÉVES VÁSÁRLÁST.
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A mostani cikkünkben, szaktanácsadónk Lu -
kácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő olyan
kér désekre válaszol, melyek a karácso nyi aján -
dékvásárlási lázban sokakat érdekelhet, így
érdemes ezekre kellő figyelmet fordítani.

Olvasó: Karácsonyra könyvet szeretnék venni az
uno kámnak, kérdésem kicseréltethetem-e a köny -
vet, ha több példányt is kap belőle. 
Ügyvéd: A könyvet a kereskedő akkor cseréli visz -
sza nyugta ellenében, ha a könyv nyomdahibás.
Ön  ma   gában az a tény, hogy a karácsonyi ajándék
(akár könyv, akár más termék) nem tetszik, vagy
több pél dányt is kapott a megajándékozott nem ok
a cserére, ettől függetlenül sok kereskedő nyugta
elle nében, a vásárláskori állapotú terméket visz -
sza  veszi és a termék értékének megfelelő összeg-
ben levásárlási lehetőséget biztosít. Vásárlás előtt
ér deklődni kell, hogy az adott kereskedőnél van-e
erre lehetőség.
Olvasó: Az interneten keresztüli vásárlás esetén
ho  gyan lehet a garanciát, elállást, jótállást érvé -
nye  síteni.
Ügyvéd: Minden jogszerűen működő webáruház
hon lapján fel kell tüntetni a webáruházat mű köd -

tető cég adatait, a vásárlás menetét, a jogi fel té te -
le ket, a garancia, elállás gyakorlásának módját,
sza  bályait. Ha a honlapon ilyen információkat nem
talál, meggondolandó a vásárlás. Az internetes ke -
res  kedelmet az elektronikus kereskedelmi szolgál-
tatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szó ló
2001. évi CVIII. törvény és a távollevők között
kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.
rendelet szabályozza. Azt sem árt tudni, hogy a
gaz dálkodó szervezet által értékesített használt
ter mékekre is van szava tos sági jog, ezt a tényt a
használt elektronikai termékeket áruló web áru há -
zak fel is tüntetik. Interneten keresztül aukciós ol -
dalon, apróhirdetési oldalon magánszemélytől vá -
sá rolt új, használt termékre azonban nincs garan-

cia. Az internetes vásárlás során célszerű minél
körültekintőbben eljárni, mielőtt a vásárlást eldönt -
jük, érdemes utána járni, hogy az adott cég meny -
nyire megbízható annak érdekében, hogy a vásár-
lás so rán ne érjék kellemetlen meglepetések.

Minden kedves olvasómnak, leendő és meglévő
ügy felemnek kellemes ünnepeket, jó vásárlást,
örömteli ajándékozást és boldog új évet kívánok.

Az ügyvéd válaszol

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.

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

Józsa Autócent rum K ft . Szentgyörgyfalv i  út  11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETőSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

www.jozsaauto.hu

Autóelektromos javítások a Józsa autócentrumban
Generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és 

egyéb autóelektromos javítások, valamint motordiagnosztika
Akkumulátorok már 11 892 Ft-tól kaphatók

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet 
kívánunk minden kedves ügyfelünknek.
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Decemberi nyereményeső.
Minden héten nyerhet 
20 liter üzemanyagot, 

ha 8000 Ft felett vásárol.

95 E85 LPGD

Cím:  Józsa, Vál lalkozó i  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy 
a jozsanet.hu weboldalakon!

Megrendelésre SZÉN (több faj ta) fo lyamatosan kapható.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.

Mindenféle vasanyag kapható (zártszelvény, betonacél, térháló...)

Akcióink: fabrikett 1090 Ft/20kg-os csomag
tőzegbrikett 700 Ft/11kg-os csomag
PB gázpalack 4600 Ft/db

Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A JózsaTüzép benzinkútján ők már nyertek:

ifj. Végh György Szabó Lajos Rados Soma Laki Zsolt Lakatosné
Burzán Julianna

Kádárné 
Vida Judit

Lukácsné 
Dr. Patakvölgyi Piroska

Bencze Enikő

Darányi István Gáspár József Széll János Sebestyén Ferenc Sajó Vince Tordai Jenő Alexa Lajos Baranyai László

Bartáné
Tóth Eszter

Bodolai László Bozóky Ferenc Dr. Kátai János Hegedűs Árpád Kézi Mónika Mozsári András Nagy Andrásné

Nagyné
Szabó Ildikó

Németi Szabolcs Osan Ferenc Erdődi Sándor Sápi Józsefné Szakál László Szilágyi László V.Szabó Sándor



Hirdetés
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Termékeinket az igazi házias ízek

ked velőinek ajánljuk. Minden ter-

mékünk adalékmentes tésztával és

kézzel készül.Felsőjózsán, a gönczy Pál utca 44.
szám alatt (az ovival szemben)

Kedves házipék rajongó!

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

www.butor-debrecen.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

ÚJ és HASZNÁLT

E-mail: hazipekkft@gmail.com • telefon: + 36 70 942 3-524
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Napfény Szépségszalon
NŐI-, FÉRFI-, ÉS GYERMEK

FODRÁSZAT
AKCIÓ: Hajfestés esetén a

melírozás díját nem számoljuk fel!
Hajfestés, -vágás, -szárítás: 4200 Ft-tól

Férfi hajvágás: 1300 Ft-tól
KOZMETIKA

AKCIÓS CSOMAG: Arc és dekoltázs
masszázs+szemöldök

szedés+festés+szempillafestés: 2500 Ft
FLABÉLOS 

HAVI BÉRLET AKCIÓ!
2900 Ft+ajándék tartós szempillafestés

MÉLYBARNÍTÓ EU-CSÖVES
ÁLLÓ SZOLÁRIUM:

30 perces bérlet 2000 Ft!
SZALONUNKBAN AJÁN DÉK -
UTALVÁNY VÁSÁROLHATÓ!

MEGHOSSZABBÍTOTT 
NYITVA TARTÁS: H–P: 7–20 Szo: 7–18

További akcióinkért jelöljön minket 
ismerősnek a Facebookon!

Békés boldog ünnepeket kívánunk!

Bejelentkezés: (06-20) 925-9045

FRUIT MARKET

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén,
valamint a földszinten lévő Piaccsarnokban.

Köszönjük vá sá rlóink egész éves biza lmát!
Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

FenyôFa vásár 
a józsaparkban
a mozgólépcsô elôtt.

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Szerződéskötés, kárügyintézés

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

Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingyenes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

HÔKAMERáS
Épületvizsgálat

Józsán 12 000 Ft-tól

mennyit fogyaszt?

Telefon:  (06-20) 33 18 944
Tovább i in fo rmáció :

www.nemesval lalkozas.hu

Falazatok (hôhidak), nyílászárók,
tetôterek, könnyû szerkezetes

épületek hôszigetelésének
ellenôrzése.

ENERgEtIKAI tANuSítáS.
(Házeladáshoz)

A Te
házad

Választékunkból: Croissantok (180 Ft/db), csigák (100 Ft/db), béle-
sek (130 Ft/db), házias pogácsák (1400/kg), hagyományos nagy kifli
(50 Ft/db), kovásszal készült cipók (200 Ft/400 g), teljes kiörléső ro -
zsos buci (300 Ft/400 g), rétesek (140 Ft/db), kalács (290 Ft/400 g),
igazi dióval vagy mákkal töltött karácsonyi rúd stb.

Karácsonyi akció: 

a megrendelt bútorokat ingyenesen házhozszállítjuk.

Folyamatos akciók új bútorainkból.
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Lassan beköszöntenek az igazi mínuszok,
fontos, hogy kisállataink tartásában is fel ké -
szül jünk erre. A Józsavet Kisállatorvosi Ren -
delő tanácsait olvashatják az alábbiakban.

Amennyiben ez még ősszel nem történt meg,
gondoskodni kell a kint tartott ebek, cicák számára
megfelelő búvó, melegedő helyről. Egy szigetelt (a
szigetelést legegyszerűbben, és legolcsóbban
hun garocellel lehet megoldani) kutya/cicaházra
minden szabadban tartott kedvencnek szüksége
van ilyenkor. A ház legyen a kisállat méreteire iga -
zítva, hogy kellőképpen be tudja fűteni azt saját
animális hőjével. A bejárat se legyen túl nagy, ele-
gendő, ha fejét lehajtva be tud menni a kutya, cica,
és ha ezt elfogadja a kisállat, akkor a házikó ajta-
jára akár egy régi szőnyegből könnyedén készít -
hetünk ajtót is, ezzel is megakadályozandó a hő
tá vozását. A kis házat szél, és csapadékmentes
helyre tegyük, illetve érdemes téglákra állítani,
hogy a padozat se álljon télen hóban, vízben. A
ku tya/cica házat érdemes rendszeresen parazita -
men  tesíteni is.

Lakásban tartott, főleg rövid szőrű, vagy koz -
metikázott kutyákra – ha sétálni indulunk – szük-
séges kutyaruhát adni, mert az a hőkülönbség,
ami a ház, és a szabad levegő között van, az ő im -
mun rendszerüket is ugyanúgy gyengítheti, mint a
miénket. Ha kisállatunk fázik, viszonylag könnyű
ész revenni, mert didereg, reszket, ezáltal próbál

hőt termelni.
Ku tyaruhákat
ma már sok
helyen vá sá -
rol hatunk, de
akár magunk
is készít he -
tünk, például
kinőtt gye rek -
ruhákból.

Szabadban
tartott kisálla-
tok táplálék/energiaigénye is jelentősen meg-
növekszik ilyenkor, gondoskodjunk a megfelelő
táplálékbevitelről, lehetőleg jó minőségű száraztáp
biztosításával. Az ivóvízre is érdemes fokozottan
figyelni, sűrűbben cserélni, mert könnyen belefagy
a kutyus, cicus itatójába. A kisállatink is hajlamo -
sab bak ilyenkor a megfázásra, tüsszögésre, kö hö -
gésre, de akár fel is fázhatnak, ilyenkor a sok ivás,
és pisilés jel lemző. A fenti tünetek esetén érdemes
mihamarabb állatorvoshoz fordulni, mert egy kez -
dő dő meg fázást náluk is könnyebb kikezelni, mint
esetleg annak szövődményeit.

Végezetül pedig néhány étel az ünnepekre való
tekintettel, melyeket nem tanácsos etetni kisál-
latainkkal, mert súlyosan megbetegíthetjük őket:
csont, nagyon zsíros húsok, csokoládé alkohol,
nyers ételek, koffein tartalmú italok (bővebben:
www.jozsavet.hu). Az év végi ünnepek időszaká -

ban az állatorvosok is szeretnének többet lenni a
csa ládjukkal, ezért nem biztos, hogy a megszokott
nyit va tartási rendben fogják őket megtalálni, ér de -
mes előre tájékozódni, interneten vagy telefonon,
illetve felje gyezni a városi ügyeleti helyettesítési
te lefonszámot: (36 30) 565 92 55

Kellemes ünnepeket kíván a JózsaVet Kisállat -
or  vosi Rendelő! További információkkal állunk az
alábbi elérhetőségeken:

Állati dolgok - Vigyázzunk kisállatainkra télen is

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Telefon:  (70)  413 6363

Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lom alpin-
technikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

FAKIVÁGÁS!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Karácsonyra készü lve!
Spor tosan  elegán s ü zletembe
meg érkeztek a kü lönleges női
fel  sőruházat i  termékek :

szok nyák, nadrágok, pólók, blúzok, pulóverek,
va lamint  elegáns férfi pulóverek, kardigánok,
in gek, pizsamák, hálóingek, köntösök nagy vá -
lasz tékban. Az új árukészlet megtekinthető: 

www.evadivat .hu
VÁSÁRLÁSI UTAVÁNY KAPHATÓ.

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

Köszönjük az egész éves vásárlást!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és

eredményekben gazdag boldog új évet
kívánnak a megújult, tágasabb 

dolgozói.
Józsa, Deák Ferenc utca 1. (sarok)Józsapark földszint (52) 791 040

www.zsebibaba.hu •zsebi@zsebibaba.hu

Ajándékozz Zsebibaba
ajándékperceket!

Karácsonyra, Születésnapra, Névnapra.
60 perc:    900 Ft
120 perc: 1700 Ft
240 perc: 2500 Ft
300 perc: 3900 Ft
600 perc: 6900 Ft

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
gyorsan - tisztán - garanciával

30/401-2644Tel.: 30/401-2644

70/226-0888

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel .: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i tva tartás:
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Józsapark Húsbolt

Nyi tva:  hétfô– péntek:  7– 19-i g,  szombaton :  7–16-i g,  vasár nap:  7– 12- ig

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

Perzselt bőrű malachús 899 790 Ft/kg
Hízott kacsa szárnytő 799 599 Ft/kg
Létai disznósajt 990 790 Ft/kg
Májas-, véreshurka 899 790 Ft/kg
Növendék marhacomb   2199 1799 Ft/kg

Az akciós áraink december 9–15-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk.

Decemberi AKCIÓ

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

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk!
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Újabb mérföldkőhöz ért a Multi Alarm józsai kivonulószolgálata
Magyarország piacvezető távfelügyeleti szol-
gáltatója a Multi Alarm Biztonságtechnikai Zrt.
immáron két és fél éve működtet kivonuló szol-
gálatot Józsán. Ezen időszak alatt a szolgál-
tatást igénybe vevő ügyfelek száma meghalad-
ta a 200 főt.

A józsai járőrautó „lerakása” fontos lépcsőfok-
nak számított a több mint 75 000 ügyféllel rendel -
ke ző, országos lefedettségű vállalkozás debreceni
kirendeltségének életében. Örömtelinek mond-
ható, hogy immár több mint kétszáz háztartásban
veszik igénybe Józsán a hazai és nemzetközi
szab ványoknak egyaránt megfelelő, szakmailag
magas szintű szolgáltatást. A Multi Alarm mun ka -
tár sai ezúton is szeretnének köszönetet mondani
mindazon józsai ügyfelüknek, akik bizalmat sza -
vaz nak számukra, és a riasztórendszerek ki épí té -
se mellett a távfelügyeletre is áldoznak.

Köszönhetően a területen dolgozó járőr kollé -
gák kitartó és lelkiismeretes munkájának, mind az
ügy feleink, mind a lakosság részéről kaptunk szá-

mos visszajelzést, hogy az elmúlt időszakban je -
len tősen javult a józsai városrész biztonsága. A
településrészen azért még továbbra is előfordul-
nak betörések, lopások, ezért nem mindegy, hogy
milyen védelmi szinttel rendelkezik egy lakás,
családi ház, üzlet vagy ipari objektum. Ebből a
szempontból a kivonuló-szolgálattal megerősített
távfelügyelet komoly visszatartó erő lehet. A Multi
Alarm józsai járőrei a riasztás-jelzéseket követően
percek alatt a helyszínre érkeznek – mivel a

járőrautóval Józsán áll-
nak készenlétben –, így
je  len tősen csökkentik a
kár okozás lehetőségét.
Kútszegi István és fia,
valamint Simon József is
kitűnően ismerik a helyi
viszonyokat, lévén, hogy
valamennyien józsai la -
kosok, így bátran fordul-
hatnak hozzájuk biza-
lommal mindazok, akik

további információkat szeretnének megtudni a
szolgálta tás ról.

Hamarosan induló év végi akciónk szórólapját
ke ressék a postaládájukban!

A debreceni ügyfélszolgálati irodában, a Pesti
utca 63. szám alatt található épületben pedig hét-
főtől péntekig, 8–16-ig (péntek 15:30-ig) állnak
személyesen a cég munkatársai az érdeklődők
ren delkezésére, illetve telefonon az 52/249-176-os
helyi tarifával hívható telefonszámon.

Cím: 
Debrecen, Pesti utca 63.

Telefon: 
(52) 249-176
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Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716
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HázTArTáSI
ÉS VAS-műSzAKI BoLT

JÓzSAPArK (Józsa Fitness mellett)

Termékeinkből:

sütőformák, szilikon sütő-
formák, hollóházi porcelán,
bonyhádi edények, kukták, kerámia

szeletsütők, palacsintasütők, 
karácsonyfa füzérek, Milwaukee

kisgépek, kéziszerszámok.
Napló hűségkártya felmutatása

esetén -5% kedvezmény 
a teljes áru termékekből.

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

www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.

boltaneten.hu

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-, 

ideg gyök-, méregtelenítő masszázs, 
cellulitisz masszázs.

VÁSÁROLJON AJÁNDÉK UTALVÁNYT: ÉLMÉNYT
ADJON SZERETTEINEK, NE TÁRGYAKAT!

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik:

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer • Szempillafestés

• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások • Smink tanácsadás

• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Szempilla lifting • 3D szempilla

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (06-30) 495 61 02

Szempilla lifting karácSonyra!

3D Szempilla 30% keDvezménnyel.

K
u
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o
n

Német használtcikk
Cím: Józsa, Bocskai utca 13.

Vágja ki és vásárolja le az 1000 Ft-os kupont nálunk.
5000 Ft-onként 1 db kupon váltható be.

Egy termékhez maximum 3 db használható fel.

Nyitva: péntek: 8–18, szombat: 8–16
Telefon: (06-70) 428 428 0



Befektetés és biztosítás

JÓZSA 19

JÓ
ZSA

N
ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozá sok, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

Biztonságos befektetés, biztonságos hozam
Ebben a hónap is olvashatnak biztosítással
kap csolatos cikket a Józsa újság olvasói.
Folytatjuk a Burai Tamással készített so ro -
zatunkat, a téma újra az életbiztosítás és azon
belül egy olyan megoldás, ami inkább befek-
tetés, mint biztosítási védelem.

Józsa: Milyen témával készültél erre, a hó -
napra?

Burai Tamás: Korábban több számon keresztül
foglalkoztam az életbiztosítással, több lehetőség -
ről is részletesebben beszéltem, azt gondolom
nagyon sok információt kaptak az olvasók a ha -
gyo  mányos életbiztosításokkal kapcsolatosan.
Most egy olyan megoldásról szeretnék beszélni,
amely inkább egy banki termékhez hasonlít, nem a
biztosítás és a védelem az elődleges szolgálta -
tása, hanem a banki termékekhez képest, jelentő -
sen magasabb hozam és rugalmasabb kezelhe -
tőség.

Józsa: Pontosan, milyen megoldásról van szó?
Burai Tamás: A pénzpiaci változások és a kor-

mányzati döntések következtében a hagyományos
bankbetétekre egyre alacsonyabb hozam érhető
el, ráadásul, ha mégis szüksége van valakinek a
lejárat előtt a pénzére, akkor el is esik az egész
hozamtól. Így, egyre inkább előtérbe kerülnek azok
a befektetési lehetőségek, amelyeket egy bank
nem tud biztosítani. Ilyen termékek, az egyszeri
díjas életbiztosítások, amelyek nagy előnye, hogy

akár már 300 000
Ft-al elindíthatók és
már két hónap után
hoz záférhetünk a
pén   zünkhöz, ha ne -
tán olyan esemény
tör tén ne, amikor is
szükségünk van er -
re az összegre.
Min den ilyen termék rendelkezik életbiztosítási
fedezettel is, de ezek jellemzően balesetből eredő
halálesetre vonatkoznak, pont emiatt a költségük
nagyon alacsony. A védelem mellet az itt befek-
tetésre kerülő pénz olyan eszköz és befektetési
alapokba kerül, amelyek hozama évekre vissza-
menőleg stabilan 7–8%! Valamint arra is van
lehetőség, hogy a biztosító által garantált hozamot
válasszák az ügyfelek, ez a kiígért és garantált
hozam jelenleg is 9% feletti! Ha ezt végig gondol -
juk, akkor máris jól látszik, hogy miért tud jól mű -
ködni az ilyen jellegű biztosítás megtakarításként.

Józsa: Kinek ajánlod ezt a típusú életbizto -
sítást?

Burai Tamás: A rövid válaszom az, hogy min-
denkinek. Persze alapvetően szükséges hozzá
legalább pár százezer forint, hogy egy ilyet el
lehessen indítani. Akinek van pénze bankban vagy
takarékszövetkezetnél, az pontosan tudja, hogy
milyen alacsony kamatokat kap a lekötött pénzére,
így mindenkinek ajánlom, aki elégedetlen azokkal

a feltételekkel. Néz -
zük meg azt, hogy
mit tudunk tenni
azért, hogy sokkal
jobban dolgozzon a
pénzünk és tényleg
megérje lekötni azt
egy időre! Vegyük
szemügyre, milyen lehetőségünk van arra, hogy
se kamatadót, se egészségügyi hozzájárulást ne
kelljen fizetni az így elhelyezett összegek hozama
után!

Józsa: Milyen terveid vannak a jövő évre, akkor
is meg fogsz osztani az olvasókkal biztosítással
kap csolatos információkat?

Burai Tamás: Azt gondolom, hogy a jövő év új
lehetőségeket és új kihívásokat tartogat a szá-
momra, biztos vagyok abban, hogy a későbbiek-
ben is élni fogok a lehetőséggel, hogy biztosítással
és más pénzügyi témával kapcsolatosan meg -
osszam a gondolataim az olvasókkal. Ha csak pár
családnak tudok segíteni, az már nagyon örömmel
fog eltölteni. Itt szeretném megragadni az alkal -
mat, hogy minden olvasónak áldott, békés kará -
csonyt és boldog új esztendőt kívánjak!

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

Dr. Dobó Nagy Zsolt
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.

Nem igazodik el a mindennapi pénzügyekben?
Le velet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a te -
endő? Nincs megelégedve a könyvelőjével és
újat keres?
Mi SEGÍTÜNK! Vállal juk:
– Egyéni, társas és mezőgazdasági vállalkozá- 

sok
– Egyesületek, alapítványok könyvelését
– Bérszámfejtését
– Adóbevallások készítését
– Adótanácsadást

Elérhetőség: Józsa, Telek utca 5.
segtitunkeligazodni@gmail.com

+36 30 8572 811 +36 30 6591 951

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI Bt. Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

J ó zs a ,  B a r á t s ág  u t c a  6.  J ó zs a ,  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.
Víz- ,  gáz- ,  központ i fűtés  
sze re lvények k is  ke res  ke-
 dése a S i l lye  Gábor  utca
66.  szám alatt .

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

a Tescoval szemben a 35-ös főúton

Nyitva tartás: h–p: 7–18
szo: 7–14, v: 7–13

• KÖRTÉK 299 Ft/kg
• ToJÁS „M” 28 Ft/db
• BURGoNYA 120 Ft/kg

• NARANCS, MANDARIN 249 Ft/kg

SZALONCUKOR és
FENYŐFA VÁSÁR
ezüst, luc, normand, töves

Két helyszínen:
– Zöldség Gyümölcs  

üzlet udvarán
– a Rózsás Csárda  

melletti üres telken



Max

M I N D E N   N A P  
N Y I T V A

MAX
üzletlánc tagja

Magyar vállalkozás. Magyar üzletlánc tagja.
Magyar beszállító partnerekkel.

Józsa, Sillye Gábor-Harmat utca sarok
Nyitva tartás: h–p: 6:00–20:00 • szo.: 7:00–16:00

v.: 7–13 • Ünnepnapokon is nyitva.

Az akció december 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. További akciós termékeinket keresse az üzleteinkben.
Elektronikus telefonfeltöltés, gázpalack kapható: 5250 Ft.

Bankkártyás fizetési lehetőség • Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Keresse postaládájában a két hetente megjelenő Privát Max akciós újságunkat!

D E C E M B E R I  T O P 1 0  Á R A I N K :

Hajdú l iszt/Rétes liszt 1kg

119 Ft/165 Ft

Tolle dobozos tej 2,8%   

199 Ft Kristálycukor 1kg

229 Ft

Méteres paprikás

vastag kolbász 2299 Ft/kg Privát sajttal töltött
pulykamell 720g

599 Ft

Trappista hasáb

1299 Ft

őrölt csemege paprika 1kg

1599 Ft Delikát 1kg  

1179 Ft

Bravos őrölt kávé 1kg   

1149 Ft

Jar mosogatószer 500ml

299 Ft


