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I. AZ EGYSÉG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉNEK BEMUTATÁSA
Józsa dinamikusan fejlődő városrész. Évről évre egyre többen költöznek ki Debrecenből. Új
utcák nyílnak, lakóparkok épülnek. A település a Józsapark megépülésével kedvezőbb
életfeltételeket nyújt a városrészen élőknek, mind szolgáltatások, mind az egészségügy
területén. A település útjainak 95%-a portalanított út, önerős fejlesztéssel valósult meg. A
vezetékes ivóvíz Józsa egész területén biztosított. A csatornarendszer kiépítettsége 2010-ben
elérte a 98%-ot, az úthálózat aszfalttal borított része is kb. 98%-os. A szennyvízcsatornázás a
településen befejeződött. A szélessávú adatátvitel (internet) vezetéken és vezeték nélkül
egyaránt elérhető a településen, több szolgáltató kínálatából választhat a lakosság. A vezetékes
gázellátás az 1994-es évben a teljes településen megvalósult, a vezetéket kiépítették. Teljes
körű a villamos energia ellátás, a 35-ös főutat korszerűsítették, a közvilágítással egyszerre,
kiépült a kábeltelevíziós hálózat is. A Józsa és Debrecen között megépült kerékpárút
közvilágítással ellátott, ami lehetővé teszi a késő esti hazajutást a biciklisek számára. A
köztemetőhöz új járda és kerékpárút vezet. A település tömegközlekedéssel is jól
megközelíthető, mind a távolsági, mind a helyi (Debrecen-Józsa viszonylatban) a
buszközlekedés jó színvonalú. Vasúton is elérhető Józsa, a Debrecen-Tiszalök vonal részeként.

Új Főnix Terv
A 2016 és 2022 közötti időszakban megvalósuló Új Főnix Terv a következő évtizedekre
meghatározza Józsa város fejlődését, arculatát is.
Eddigi eredmények: Alsójózsán teljesen felújították a Szentgyörgyfalvi úti gyermekorvosi és
fogorvosi rendelő épületét. A felújítás révén új belső alaprajzi elrendezés következtében két
felnőtt orvosi rendelő szobát, valamint két fogorvosi rendelő szobát alakítottak ki, külön-külön
váróteremmel. Megkezdődött az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása, mely során az óvoda
egy része lebontásra kerül, majd új épületszárnyakkal fog bővülni. Előre láthatólag kialakításra
kerül egy új foglalkoztató, egy új sport- és szabadidő eltöltésére szolgáló, és egy konyhaiüzemeltetési egység.
Felsőjózsa öt utcájában 5040 méter hosszon történtek nagyfelületű útjavítási munkák: Sillye
Gábor utca (1150 m), Felsőjózsai utca (625 m), Gönczy Pál utca (1200 m), Elek utca (1085 m)
és Rózsavölgy utca (980 m).
A Rózsavölgy és az Elek utcákon az útpadka megerősítése is megtörtént, továbbá
szikkasztóárkok kialakítására is sor került annak érdekében, hogy a lakóingatlanokra
csapadékvíz ne juthasson be a közterületről. Az útjavítási munkákat követően a kerékpáros
közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a Sillye Gábor, Felsőjózsai és Gönczy Pál
utcákon nyitott kerékpársávok kerültek kialakításra.
Az ivóvízvezeték rekonstrukciója a Debreceni Vízmű Zrt. beruházásában valósult meg, mely
során a rossz minőségű régi vezeték kicserélésével jó minőségű ivóvizet tudnak biztosítani az
itt élőknek. (az Elek és Rózsavölgy utcák)
Több helyen épít ki közvilágítást a város, melyek között több Felsőjózsai utca is szerepel.
A Gönczy Pál utca végén kerül kialakításra az új sportcentrum, ami a helyiek számára
sportolási, közösségi élményeket biztosít.
Józsán több utcában megújult a járda: a Szivárvány, a Csárdás, a Sillye Gábor utcákban.

Helyi munkaerő-piac helyzete – munkalehetőségek
A városrészben alacsony a munkanélküliek aránya. A vállalkozások száma megközelíti a 100at. A kisebb vállalkozások elsősorban családiak, a nagyobbak akár 5-10 főt is alkalmaznak és
elsősorban lakossági szolgáltatásokat biztosítanak. Azok a munkavállalók, akik helyben nem
tudnak elhelyezkedni Debrecenbe és a környező nagyobb településeken helyezkednek el.
Helyi intézmények
Nevelési-oktatási intézmények:
Bár a növekvő lélekszám miatt nagy szükség lenne bölcsődei ellátásra is. Jelenleg egy,
magánvállalkozó gondozza a 0-3 éves józsai gyermekeket.
Józsán két – két nevelési-oktatási intézmény fogadja az óvodás és iskolás gyermekeket.
Felsőjózsán a Gönczy Pál utcai Óvoda, Gönczy Pál Általános Iskola, Alsójózsán az Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola.
Szociális intézmények:
Alsójózsán nincs szociális jellegű intézmény, a lakosság a szociális ügyeit Felsőjózsán intézi.
Józsai Gondozó Szolgálat Deák Ferenc utcai idősek klubja (Deák Ferenc u. 7. )
A telephelyen 15 fő ellátását biztosító idősek klubja működik heti 5 napos nyitva tartással.
Munkanapokon ez szolgál házi segítségnyújtásban és étkeztetésben az ellátottak számára nyitva
álló helyiségként is.
DMJV Család és Gyermekjóléti Központja Felsőjózsai utcai telephelye (Felsőjózsai utca
7.)
Ellátási területe: Alsójózsa – Felsőjózsa – Harstein kert – Domokos Márton kert egy része.
Az intézmény dolgozóinak figyelemmel kell kísérni az Intézménnyel kapcsolatba kerülő,
településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét,
gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségleteit, gyermekvédelmi vagy
egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
Fény Félé Esélycentrum Fogyatékosok Nappali Intézménye és szociális foglalkoztatója
(Harmat utca 41.)
A 2010-től működő intézmény a nappali ellátás a fogyatékos emberek önálló életvitelét és
társadalmi beilleszkedését szolgálja.
Egyházak:
A Római katolikus egyházközösség nagy múltra tekint vissza. A Szent György templomot
(Gát u. 5.) a helyeik kezdeményezésére és támogatásával 2016-ban adták át.
A Református Egyházközség Alsójózsai temploma (Templom u. 51.) Heti rendes
alkalmainkon kívül énekkar, bibliakör, játszóház várja az érdeklődőket, nyáron pedig
gyülekezeti kirándulásokat és gyermektáborokat szerveznek.
Az Adventista Egyház tagjai olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Bibliára alapozzák
hitüket. Imaházukban (Völgy u. 33/a) XXI. karitatív tevékenységet is folytatnak.
Józsai Református Egyházközség - Felsőjózsai gyülekezetrésze (Deák Ferenc u. 67.)
A református egyházközségnek Alsó és Felsőjózsán is van gyülekezete.
2011-ben nagyarányú felújítási munkálatok zajlottak, megújult mind a templom, mind a
gyülekezeti ház, a templomkertben pedig korszerű játszótér várja a gyermekeket.

Szent Család Görögkatolikus Egyházközség (Felsőjózsai u. 9.)
A városrészben több éve van görög katolikus egyházközösség, önálló templommal azonban
nem rendelkeznek.
Helyben elérhető szolgáltatások
Lakossági ellátás, szolgáltatások:
Józsán az alapvető ellátásról a Józsaparkban található üzletek és a Piac gondoskodnak, valamint
a település különböző részein működő kisebb-nagyobb üzletek és szolgáltatások.
Egészségügyi szolgáltatások
Négy körzet fogadja a betegeket. Szakrendelések is igénybe vehetőek: reumatológia,
szemészet, belgyógyászat, kardiológia, nőgyógyászat-terhesgondozás. Jól működő védőnői
szolgálat is elérhető.
Két gyógyszertár működik a városrészben.
Józsa városrész meghatározó civil szervezetei
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület (Deák Ferenc u. 84)
Az Egyesület céljaival összhangban a következő közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális,
közművelődési, szabadidő és sporttevékenységek szervezése, hátrányos helyzetűek
támogatása, közrend, közbiztonság védelme, a település fejlődésének segítése,
környezetvédelmi tevékenységek ellátása.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Deák Ferenc u. 43)
Józsa Fejlődéséért Alapítvány meghatározó szereplője Debrecen-Józsa városrésznek, fontos
közéleti, kulturális feladatokat lát el.
2013. óta a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet partnereként Nyitott Tanulási
Központot (NYITOK) működtet Józsa központjában.
Fény Felé Alapítvány (Harmat utca 41.)
Küldetése az, hogy a fogyatékkal élő gyermekeknek és felnőtteknek segítsen, megteremtse
számukra egy jobb élet lehetőségét.
További bejegyzett civilszervezetek:
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület,
Utazó és Kamaraszínház,
Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány,
Alapítvány a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskoláért,
Sport Egyesület,
Cívis Városért Polgárőr Egyesület,
Gönczy Pál Utcai Óvodásokért Alapítvány (Gönczy Pál u. 1-3),
Érmék Alapítvány (Rózsavölgy u. 47-53),

Hegyek Vándorai Egyesület (Nyári Pál u. 42),
Józsai Reformátusokért Alapítvány (Deák Ferenc u. 67),
Debrecen-Józsai Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány (Csárdás u. 9.), Gyermekeinkért
Egyesület (Északi sor 13.),
Munkaiskola Alapítvány (Gönczy Pál U 1-3),
Bushido Karate Sportegyesület.

Helyi nyilvánosság fórumai
Józsa település egyik meghatározó információs központja a Debreceni Művelődési Központ
Józsai Közösségi Háza. Az általános információnyújtás mellett, tájékoztatás kérhető kulturális
programokról, lehetőségekről, pályázatokról. A Közösségi Háznak van önálló közösségi
oldala, illetve havi programajánlóból, szórólapokról, plakátokról is lehet tájékozódni. A
facebook internetes közösségi oldalon civil szervezeteknek, az egyesületnek is van oldala,
illetve a településrész lakói több zárt csoportban cserélnek információt egymással (Józsai
csoport, Józsai szakemberek és szolgáltatások).
Alsójózsán három hirdetőtáblán helyezhetik ki a lakosok és intézmények felhívásaikat,
tájékoztató plakátjaikat. Józsa Fejlődéséért Alapítvány adja ki a JÓZSA című havilapot 2009.
óta és szerkeszti ennek online felületét, a www.jozsanet.hu weboldalt. Mindkét megjelenési
forma ingyenesen jut el a teljes lakossághoz, így ezek egymást kiegészítve tájékoztatják a józsai
lakosokat. A JÓZSA újság és a JÓZSANET.HU felületet biztosít megjelenést a helyi civil
szervezeteknek, vallási közösségeknek, iskoláknak, óvodáknak, közintézményeknek
(könyvtár, közösségi ház, részönkormányzat stb.).
Évi egyszer jelenteti meg az alapítvány a Józsai Szaknévsort, melyben minden fontos helyi
információ megjelenik. 2015-ben új kiadvánnyal bővült az alapítvány. Az időszakosan
megjelenő Józsa Családi Magazin, a józsai családok életét hivatott segíteni
Természeti értékek, kulturális örökség
Józsát az élő és már kiszáradt patakok völgye négy egységre tagolja, ebből a felsőjózsai és a
felsőszentgyörgyi rész található Felsőn. A felsőjózsai rész nagysága közel 10 km2, amelyet
tovább szabdalnak különböző völgyhajlatok. A völgyek közül kiemelkedik a Szil-völgy és a
zeleméri Mély-völgy déli ága, ahol középkori és őskori emlékek találhatóak.
Leletek egészen az újkőkortól találhatók a településen.
A Szentgyörgyi templomdomb (Klastrom-part). Fekvése: Alsójózsa északnyugati sarkában,
a 35-ös országút keleti oldalán, ahol a két Józsát összekötő Bocskai István utcával szögletet
alkot, a Tócó vagy Macsi folyás jobb partján. Debrecen központjától észak-északnyugatra 8,5
kilométerre.
Természetes folyóparti dombhát, a téglatörmelékes hely némi kiemelkedésével. Zoltai Lajos és
Sőregi János muzeológusok 1927 tavaszán keresték fel a lelőhelyet. A föld tulajdonosa,
Hartstein Nándor akkortájt 2000 db téglát szedett ki és épített be a Tócó túlsó partján fekvő
majorjában, Nagyszentgyörgyön. Itt állt a középkori Szent György-templom, melyet a 16-17.
században a tatárok és a törökök pusztítottak el. Hartstein sem a hatóságnak, sem a múzeumnak
nem adott értesítést. A felszínen ép tégla nem maradt. Zoltai szerint az 1300-as évek elején már
említett Szentgyörgyfalva temploma állhatott azon a helyen. A falu nevét ma is több földrajzi
név őrzi.
Dr. Lévai Béla józsa szülöttének munkássága meghatározó jelentőséggel bír a józsaiak
életében. Kutatási területei: mondattani vizsgálatok, angol, szuahéli és orosz nyelven, nevek
eredete, névtan, illetve Józsa története.

Józsa városrész SWOT analízisét elkészítette Debrecen város önkormányzata
Erősségek

Gyengeségek

- Debrecen legdinamikusabb lakosság-szám
növekedés felmutató városrésze
- kedvező korstruktúra
- kedvező végzettségi viszonyok a lakosság
körében
- kedvező megítélés a lakosság körében,
növekvő lakásállomány
- kedvező a közösségi intézményekkel való
ellátottság
- családi házas lakókörnyezet biztosítása
- a természeti környezet jó állapota
- családi házak kedvező minőségi mutatói

- alacsony a 35. sz. főút áteresztő képessége
a csúcsforgalmi időszakban
- szétszórt épületekben folyó oktatás a
településrészen
- kevés sportolási lehetőség
- a Tócó patak vízellátása ingadozó
- a területen lévő, már infrastruktúrával
ellátott kijelölt építési területek régészeti
érintettsége

Lehetőségek
- a 35. számú főút Debrecen- Józsa közötti
szakaszának 2x2 sávosra bővítése
- új közúti kapcsolat kiépítése Debrecen és
Józsa között
- a lakosság családi ház utáni igényének
fenn-maradása/növekedése
- a közösségi és sportolási funkciók
erősítése a Sportcentrum átadásával
- a józsai ipari területen működő
vállalkozások fejlesztése
- épületek energetikai felújításának
támogatása
- Új fejlesztések BMW gyár építésével
-Új munkahelyek létrejötte

Veszélyek
- a kulturális szokások megváltozása
- érdektelenség

1.4 Személyi feltételeink:
A közművelődési feladatokat a 2018-as esztendőben 2 fő szakalkalmazott látta el az
intézményegységben: Nagy Mária és Bokács Ferenc művelődésszervezők. Az információsgondnok 2018 május hónaptól nyugdíjas lett, az álláshely azóta is betöltetlen maradt. Ez
komoly gondot okoz, mert feladatait (tér és teremrendezés, hangosítás, kiállítás rendezés,
gondnoki- és információs, apróbb karbantartási feladatok ellátását) is a szakalkalmazottak
végzik. A Józsai Közösségi Központ takarítási feladatait a TÖMB 2002 Bt. alkalmazottja végzi.
Az év folyamán a dolgozó személye több alkalommal is változott. A közfoglalkoztatás
keretében 2018 évben 1 fő segítette az intézmény munkáját. A Közösségi Ház munkáját,
nagyszámban önkéntesek, közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is segítették.
Nagy gyakorlatot töltött (január-május) 1 fő egyetemi hallgató.

1.5 Tárgyi feltételeink:
A közösségi ház technikai eszközökkel való ellátottsága, berendezése jónak mondható.
(Rendelkezésünkre áll: fénymásoló, hang- és fénytechnikai berendezések, számítógépek,
laptop, nyomtató, digitális fényképezőgép, kamera, projektor, LCD TV, plazma TV,
hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző).
Az intézmény újszerű bútorokkal van berendezve (szekrények, összecsukható –és kerek
asztalok, kárpitos székek, műanyag székek.
Az eddigi tapasztalatainkra alapozva feltétlenül fontos volna a kiállításokhoz spotlámpák
felszerelése. Az előtérben a neoncsöves világítótestek nem elegendőek a kiállítási anyagok
megfelelő megvilágításához, illetve a gyakori lenne megvizsgálni a korszerűsítési
lehetőségeket.
2. NÉPMESEPONT
Az EFOP-3.3.4-17 kódszámú felhívás keretéből finanszírozásra kerülő, EFOP-3.3.4-17-201700002 azonosítószámú, „Mesés hagyományaink” című projekt megvalósítása a Józsai
Közösségi Házban történik. A projektre 78,18 millió forint támogatást kapott a Debreceni
Művelődési Központ.
A megvalósítás helyszínének kiválasztásában nagy szerepet játszott, hogy Józsa, Debrecen
dinamikusan fejlődő városrésze, ahol sok gyermekes család él, több iskola, óvoda működik.
A település kellemes, nyugodt városrész, jók az adottságai, könnyen megközelíthető Debrecen
más városrészeiből is. A Közösségi Ház Józsa központjában található, sok ember fordul meg,
a közösségi élet fóruma, a település jelentős eseményei itt zajlanak. Szívesen térnek be a
látogatók.
A projekt 2018. április elsején indult el, befejezési dátuma 2021. március 31.
A Közösségi Ház előterében kialakított NépmesePont hármas tagoltságú: fogadótér,
foglalkoztató és mesei tér található benne, amelyet természetes anyagokkal – elsősorban fa és
gyapjú felhasználásával – alakítottunk ki. Organikus formájú, görbefából készült tárgyak
meghatározzák a tér hangulatát, az alföldi tájegységre jellemző pásztoréletet idézik.

A foglalkoztató tér jellegzetes eleme a látófa, mely meséink égig érő fájának feleltethető meg.
A földet a mennyezettel összekötő tengely lehetőséget ad a mesékhez és foglalkozásokhoz
kötődő tárgyak elhelyezésére. A NépmesePont legfontosabb része a mesei teret megjelenítő
nemezsátor, amely a kívülállók számára rejtetten zárt, intim teret biztosít a mese világához. A
jurta szerkezete maga is hármas tagoltságú: a rácsszerkezet az anyai, női, a tető rudak az apai,
férfi, míg a tetőkarika az égi, teremtői minőséget idézik projekt keretében 30 féle különböző
tematikájú, a hagyományos élőszavas népmesélésre épülő programot valósítunk meg
(kulturális órák, táborok, klubfoglalkozások, alkotó csoportok, családi napok, versenyek,
vetélkedők). A kötelezően vállalt programokon túl mesélő esteket is szerveztünk felnőtteknek.

A programok egy része évente ismétlődik, azonban évente más-más célcsoport kerül
bevonásra. Hajdú-Bihar megyéből 12 nevelési- oktatási intézménnyel kötöttünk
együttműködési megállapodást.
A NépmesePontban három szakember ( Nagy Mária, Kissné Vass Rozália, Szabó Judit)
dolgozik, akik mellett közreműködik élőszavas népmesélő, drámapedagógus, pedagógus,
kézműves, népi iparművész, néptáncos, néptánccsoport, néptáncegyüttes, etnográfus
szakember, akik, elhivatottak és magas színvonalon képviselik szakmájukat.
Szeretnénk, hogy a Közösségi Ház falain túlnőve, olyan nyílt közösségi színtérré váljon a
Debreceni NépmesePont, ahová érdemes eljönni Debrecenből és környékéről, ahol minél több
gyermekkel és felnőttel ismertethetjük meg az élőszavas mesemondás hagyományát.
3. CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK
A TOP 6-9-2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése és a TOP 6.9.2-16 Helyi
közösségfejlesztés Debrecenben projekt feladatait a cselekvési tervben megfogalmazottak
szerint hajtjuk végre.
4. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 2019-BEN
Munkánk szakmai színvonalának megtartása.
A közművelődési alapellátás fejlesztése, minőségének javítása, a közösségi művelődés
megerősítése, helyi kulturális és közösségi értékek feltárása.
A meglévő és a formálódó közösségek igényeinek, szükségleteinek megfogalmazása alapján
közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése. A települési hagyományok közösségi
feltárása, megélésének és átörökítésének segítése.
A közösségi művelődés elősegítése.
A Cselekvő Közösségek projekt keretében közösségek létrejöttének elősegítése és működésük
biztosítása.
A művelődő közösségek tevékenységének szakmai segítése, a működésükhöz szükséges
alapvető feltételek biztosítása.

Gyermek, ifjúsági, családi programok szervezése, hagyományos, nagy programjaink
megújítása (kiemelt figyelmet fordítva a gyermek és ifjúsági korosztályra).
Ismeretterjesztő programok, prevenciós előadások, fórumok szervezése, információs
szolgáltatások, tanácsadások tartása a lakosság számára.
Kiállítások szervezése, rendezése, a közvetlen és tágabb környezetünkben élő alkotók
munkáinak bemutatása.
A népi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása.
A sportszeretet és az egészséges életmód szemléletének kialakítása.

Az ünnepek kultúrájának támogatása, a nemzeti ünnepek, évfordulók és szakrális ünnepek
méltó módon történő ünneplése, közösségeinkkel együttműködve.
Információs szolgáltatások, tanácsadások, tájékoztatók a lakosság számára.
Helyszín biztosítása külső szervezetek programjainak.
Az együttműködés erősítése, bővítése a településrészen működő civil szervezetekkel,
intézményekkel, együttműködő partnerekkel.
Helyszín biztosítása az 50 órás közösségi szolgálatra, a felsőoktatásban tanulóknak a szakmai
gyakorlatuk teljesítésére, és önkéntesek fogadására.
5. TEVÉKENYSÉGRENDSZERÜNK 2019-BEN
Az egység rendezvényterve (táblázatban) 2019 évre /mellékletben/
Százhoz közelít a tervezett rendezvények száma. Tapasztalataink szerint az év folyamán ez a
szám nőhet az igények, szükségletek függvényében.
Minden évben újdonságokkal, új elemekkel gazdagítjuk programjainkat, és törekszünk arra,
hogy minden korosztály számára megfelelő tartalmú programot szervezzünk.
A tanítási szünetekben az általános iskolás gyerekeknek táborokat és szabadidős foglalkozást
szervezünk a NépmesePont adta lehetőségeket is felhasználva.
Kiemelt nagyrendezvényeink
Kiemelt nagyrendezvényeik szervezését és lebonyolítását közösségeinkkel, civilekkel,
önkéntesekkel, a település oktatási-nevelési intézményeivel, a történelmi egyházakkal közösen
végezzük.
HATÁRTALANUL SZÉKI NAPOK DEBRECENBEN – két napos rendezvény
JÓZSAI FARSANGI CSALÁDI NAP
„Rejtsd az arcod álarc mögé” – kézműves játszóház gyerekeknek.
„Ég a kisze, lánggal ég…”kiszeégetés síppal-dobbal, nádi hegedűvel
„Itt a farsang, áll a bál” - Farsangi zenés-táncos mulatság színpadi műsorral
SZÁLL A MADÁR ÁGRÓL-ÁGRA - megyei népdaléneklési verseny
CÍVIS PÁLINKA NAP
„XI. Józsai Pálinka és Pogácsa verseny”
JÓZSAI VIRÁGVASÁRNAPI CSALÁDI NAP
„Virágvasárnapi tojásfa állítás”
CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL
„Cívis Országos gyermek és Ifjúsági Népzenei Verseny”
„Cívis Térségi Népzenei Találkozó”
30. JÓZSAI GYERMEKNAP

30. JÓZSAI SZÜRETI NAP – SZÜRETI NYÚLFESZTIVÁL - ÍNYENCSÉGEK NAPJA
JÓZSAI ADVENT
"Józsai adventi programsorozat”
(Családi nap, Lucázás, koncertek, kiállítások, gyertyagyújtás)
Kiállítások
Kiállítóink között sok a Józsai alkotó, illetve olyan alkotók, akik helyi kötődéssel bírnak.
Bemutatkoznak közösségeink, és helyet adunk alkotó pályázatoknak is, valamint országos
hatókörrel bíró alkotók bemutatkozásának is.
A kiállítási anyagokat a Nagygalériában állítjuk ki, illetve szükség esetén az előtér és a
Színházterem falait is használjuk kiállítási felületnek.
Egyes rendezvényeinkhez alkalmi kiállítások is társulnak, melyeket csak az adott napokon lehet
megtekinteni.
Fontosnak tarjuk kiállításaink színvonalának megőrzéséhez új kiállítóelemek és eszközök
beszerzését a meglévők karbantartását és felújítását (paraván, installációk, sínezés,
fénycsövek).
Kiállítás és előadás a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva
Székiek - Oláh Tibor fotókiállítása
Józsai alkotók- kiállítás
XI. Vasútmodell kiállítás
Városnapi kiállítás és ismeretterjesztő előadás
Debreceni alkotók- kiállítás
Gyermekkezek kiállítás
Ősz- kiállítás
Faragott asztalok- kiállítás és ismeretterjesztő előadás
Pergőgalamb kiállítás
Postagalamb kiállítás

Ismeretterjesztő programok
Ismeretterjesztő programjainkat gyermekeknek, az ifjúsági korosztálynak, fiatal és idős
felnőtteknek, közösségeknek ajánljuk.
Nagy hangsúlyt fektetünk - az életkori sajátosságokat figyelembe véve - a prevencióra és az
interaktivitásra.
Igyekszünk ismeretterjesztő programjainkat egyéb a közösségi házban zajló események
témáihoz kapcsolni, hogy minél komplexebb ismereteket nyújtsunk.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy generációk találkozzanak, és adják át tudásukat,
ismereteiket, tapasztalataikat egymásnak.
Közösségi Házunkban jelenleg minden technikai eszköz, szeparálható tér rendelkezésünkre áll
minőségi és méltó ismeretterjesztő rendezvények megvalósításához.

Kertészet, állattenyésztés:
Termés-termék kiállítás (Józsai Szüreti Nap): Kiállítás és bemutató a józsai kertbarátok által
termelt növényekből, gyümölcsökből és az azokból előállított termékekből. Bemutatásra
kerülnek a mustkészítés eszközei.
A pálinkafőzés technológiája (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny): pálinkamester előadása a
használatos technológiákról.
Debreceni Pergőgalamb kiállítás: a józsai galambászok kiállítása.
Sport és Díszgalamb kiállítás: a józsai, és a debreceni galambászok közös kiállítása.
Zene, képzőművészet:
Birinyi József hangszerbemutatója óvodásoknak: közel 50 népi hangszer megszólaltatása,
bemutatása. Partner a Józsai Kerekerdő Óvoda.
Hangszerbemutató és előadás (Cívis Népzenei Fesztivál): Birinyi József előadása egyik
alkalommal felnőtteknek, másik alkalommal gyerekeknek.
Népzene, néptánc, népművészet:
Vendég Szék település:
Oláh Tibor fotókiállítása
Bemutatkoznak a Széki kézművesek (hímző, bútorfestő, csizmadia)
Dr. Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus - Szegedi Tudományegyetem - előadása
SZÉK-ről
Néptánc bemutató a Széki Hagyományőrző Szalmakalap Néptánc Együttes
közreműködésével
Viselet bemutató
Történelmi ismeretek:
Talpra Magyar!: Az 1848-49-es forradalom emlékére Gárdonyi Sándor történész előadása
56-os megemlékezés és előadás: történelmi előadás az 1956-os eseményekről

Gyökereim a földedbe kötnek- vetélkedő általános iskolák 7-8 osztályos tanulói számára. A
vetélkedőn egy történelmi korszakot, vagy eseményt dolgozunk fel. Bevezetőben a témához
kapcsolódó előadást hallgatnak meg a résztvevők.
Egészségügyi ismeretek:
Nyitni – kék ILCO Nagy egészségnap: Szűrés és prevenció – meghívott orvosok előadása.
Együttműködő partner az ILCO Egyesület.
Ép testben ép lélek - prevenciós előadás: Idősek hónapja rendezvénysorozathoz
kapcsolódik.
Egyéb ismeretterjesztés:
A Lelki navigáció – az előadássorozat témája az ,,egészséges család” a családtagok betöltött
szerepe, a konfliktusok és megoldásuk.
Előadók: Kovács Tiborné, Dankó Ferenc
mentálhigiénés szakemberek, és Szőllősi Árpád lelki vezető.

Reménypont- Életmódklub: előadás – Hegyes Horváth Géza lelkész és Kunkli Balázs
biomérnök közreműködésével. A program az Adventista Egyházzal együttműködve valósul
meg. A meghívott előadók az egészséges életmódot szem előtt tartva adnak táplálkozási,
életmódbeli, lelki tanácsokat az előadásaik során.
Neves napok:
Magyar Nyelv Napja- ismeretterjesztő előadás
A Zene világnapja- hangszerbemutató
Kiállítás megnyitók:
Kiállításainkat a témához kapcsolódó ismeretterjesztő előadással összekötve nyitjuk meg.
Idősek hónapja rendezvények
Egész hónapban a megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítunk nyugdíjas közösségeinkre.
Több eseménnyel, programmal várjuk őket, ezek közül kiemelkednek:
"DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI"
Idősek köszöntése
"EGÉSZSÉGŐRZŐ –prevenciós előadás"
Táborok
Az idén olyan komplex táborokat kínálunk a gyermekeknek, amelyben megjelennek a sport, a
népművészet és a hagyományok, valamint az alkotói tevékenységek és a környezetvédelem is.
Prücsök – néptánc és népi kézműves tábor
Mozdulj! – mozgásfejlesztő tábor
Mese tábor
5. AZ EGYSÉG SZOLGÁLTATÁSAI 2019-BEN
Az egység szolgáltatásai, egyéb tevékenységének terve
A foglalkoztató sarokban gyermekjátékok, fejlesztő játékok, libikóka, mesekönyvek várják az
érdeklődőket.
Alkalomszerűen helyezünk el kifestőket, mesekönyveket, barkácsoláshoz szükséges kellékeket
is.
A közösségi ház munkatársaitól naprakész és pontos tájékoztatás kérhető saját, az
intézményrendszerünk és a város kulturális programjairól, eseményeiről személyesen,
telefonon és interneten keresztül is.
Az előtérben újságolvasási (Hajdú-Bihari Napló, Józsa újság) sakkozási lehetőséget ajánlunk,
mely tér alkalmas egyéni vagy kisebb közösségek pihenésére, kötetlen időtöltésre,
beszélgetésekre, diákoknak tanulásra.
Helyet adunk lakossági fórumoknak, civil kezdeményezéseknek.
Havonta egy alkalommal rendőrségi fogadó órát tartunk.
Tereink bérelhetőek közösségi, családi, oktatási és egyéb alkalmakra az aktuális és központilag
kiadott tarifa táblázat szerint.

Nyitott Tanulási Központ működik az intézményünk klubtermében, ahol ingyenes képzések
vehetők igénybe.
Térítésmentes Wifi hozzáférést biztosítunk.
Az LCD televízión előfizetett csatornák nézhetőek.
A NépmesePont előzetes bejelentkezés alapján, illetve a meghirdetett programokra várja az
érdeklődőket.
A nem programszerűen végzett tevékenységek minőségének javulását a következőkben
látjuk:
Lakossági igényt tudnánk kielégíteni egy-két nyilvánosan használható számítógép
kihelyezésével.
Fejlesztő- és ügyességi játékokra, diavetítőre, mesekönyvekre, ritmus hangszerekre lenne
szükségünk, valamint gyermek és felnőtt újságokra, magazinokra.
7. KÖZÖSSÉGEINK 2019-BEN
A meglévő közösségeinkkel szeretnénk kapcsolatunkat erősíteni, munkájukat segíteni,
illetve új közösségek létrejöttét támogatni. Közösségeink a település kulcsfontosságú
katalizátorai lehetnek.
Folyamatosan figyelünk és reagálunk a helyi igényekre.
Józsai Díszítőművészeti Szakkör:
hétfő: 14.00-16.00 óra
Vezető: Bátoriné Gém Eszter
Elérhetősége: 30/447-67-95
batorineeszter@freemail.hu
A szakkör tagjai megismerkednek a Kárpát-medence tájegységeinek jellegzetes
motívumaival, hímzési, szövési technikáival. Gyűjtőútjaikon, tájházakban, kiállításokon
szerzett ismereteik alapján készítik saját textilmunkáikat, melyeket évente kiállításon
mutatnak be a közösségi házban.
Néptánc csoport- gyerekeknek:
hétfő: 17.15- 18,15 óra
Vezető: Deák Viktor - Varga Luca
Elérhetőségeik: 70/428-86-57
vargaluca91@gmail.com
70/626-40-48
deakviktor91@gail.com
Az óvodás korúaknak szervezett foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek a néptánc
alapjaival, a magyar népzenével, népi hangszerekkel, népdalokat, népi játékokat tanulnak.
Józsai Mazsorett nagycsoport:
szerda: 16.00-17.30 óra
Vezető: Nagy-Herbák Ágnes
Elérhetősége: 30/4767411
A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozásokon többfajta koreográfiát
is tanulnak a gyerekek. A 10-14 éves korosztály országos versenyeken, minősítéseken
rendszeresen szerepeltek, több arany minősítést is szereztek.

Józsai Mazsorett kiscsoport:
Szerda: 17.30-18.30 óra
Vezető: Nagy-Herbák Ágnes
Elérhetősége: 30/4767411
A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozásokon többfajta koreográfiát
is tanulnak a gyerekek. A 6-10 éves korosztály országos versenyeken, minősítéseken
rendszeresen szerepeltek, több arany minősítést is szereztek.
Jóga csoport - felnőtteknek:
hétfő : 10.00-11.30 óra
csütörtök: 17.00-19.00 óra
Vezető: Burján Enikő
Elérhetőség: 70/445-40-28
jozsajoga@gmail.com
A foglalkozásokon a különböző légzési és relaxációs technikák megismerésén túl a
résztvevők egészségmegőrző, tartásjavító, lazító testgyakorlatokat végeznek, amelyek
segítik a testi-szellemi egyensúly megőrzését, az egészség megtartását.
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre:
kedd: 15.00 - 17.00 óra
Vezető: Bencze Judit mbv.
A heti rendszerességgel megtartott találkozók alkalmat adnak baráti beszélgetésekre,
szabadidős tevékenységekre. Közösségük rendszeresen részt vesz a józsai kulturális
programokon, közösségi rendezvényeken.
Jóga csoport - gyerekeknek:
kedd: 17.00-18.00 óra
Vezető: Burján Enikő
Elérhetősége: 70/445-40-28
jozsajoga@gamil.com
Az óvodás korúak számára tartott foglalkozásokon a gyerekek játékos formában
ismerkednek a jóga alapjaival, a légzés- és mozgástechnikával, a pihentető, feszültségoldó
relaxációval.
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület:
szerda: 16.00-18.00 óra
Vezető: Pásztor Ferencné
Elérhetősége: 20/471-53-40
pasztorferencne2011@t-online.hu
Összejöveteleiken a közös baráti beszélgetés és szabadidős tevékenység mellett egészség
megőrzési, bűnmegelőzési, jogvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást is végeznek.
Nótakörük és tánccsoportjuk rendszeresen fellép nyugdíjas rendezvényeken. Részt vesznek
egyesületeket támogató pályázatokon, a megnyert összegeket közösségi rendezvények,
kirándulások szervezésére fordítják.
Józsai Csipkeverő Szakkör:
kedd:17.00-19.00 óra
Vezető: Buka Csabáné
Elérhetőség: 30/3542784
A szakkör tagjai megismerkednek a hagyományos csipkeverés eszközeivel, technikájával,
gyűjtik a hagyományos csipkemintákat. Rendszeresen kiállítják az elkészült
munkadarabokat.

„Varázskéz” Rajz Szakkör:
csütörtök:16.15-18.00 óra
Vezető: Gárdonyi Sándor
Elérhetősége: 70/200-48-17
alex.gardonyi@gmail.com
Az általános iskolás korosztály számára nyújt alkotási lehetőséget. A gyerekek
megismerkednek a különböző rajzolási, festési technikákkal, kompozíciós elemekkel,
esztétikai szempontokkal. Alkotásaikkal versenyeken, pályázatokon vesznek részt,
rendszeresen tartanak kiállításokat a közösségi házban.
Társastánc kezdő
kedd.17.30-18.30 óra
Vezető: Badacsonyi Róbert
Elérhetősége: 30/2069848
info@sztepptanc.hu
A csoportban a régi tánciskolák hangulatát idézve a klasszikus táncok lépéseit,
koreográfiáját tanulhatják meg, gyakorolhatják a kezdő párok.
Társastánc haladó
csütörtök: 19.00-21.00 óra
Vezető: Kacsora Tamás
Elérhetősége: 30/374-85-45
kacsora.tamas@upc.mail.hu
A csoportban a régi tánciskolák hangulatát idézve a klasszikus táncok lépéseit,
koreográfiáját tanulhatják meg, gyakorolhatják a részt vevő párok.
Kertbarát Kör:
hónap első keddjén 17,00 órától
Vezető: Juráskó István
jurasko@invitel.hu
Elérhetősége: 30/ 83-08-607
A házikert, konyhakert, szőlő gondozásával kapcsolatos tapasztalataikat oszthatják meg
egymással a klub tagjai. Alkalmanként kóstolóval, bemutatóval egybekötött szakmai
összejövetelt tartanak a régió más kertbarátaival, és évente megrendezik a Józsai
Pálinkafesztivált.
Fafaragó Szakkör:
kéthetente pénteken 17,00-19,00 óra
Vezető:Vass Tamás
vass.tamas.faragas@gmail.com
Elérhetősége: 30/41-51-769
A fa és szarufaragás hagyományait kutatják, céljuk a faragás népszerűsítése,
megismertetése a nagyközönséggel. Az általuk készített tárgyakból, bútorokból
rendszeresen tartanak kiállításokat, bemutatókat.
Nordic Walking:
egyeztetés szerint heti két 3 alkalommal az időjárás függvényében.
Vezető: Herbákné Illyés Ilona
Elérhetősége: 30/257-30-72
herbakneili@gmail.com
Heti 1-3 alkalommal sétabotos sportfoglalkozásokat tartanak
Becsatlakoznak országos mozgalomhoz is.
Guzsalyas Néptánc Együttes
szerda és szombati napokon egyeztetés szerint
Vezető: Kovácsné Milu Bernadett
Elérhetősége: 30/867-34-23

Józsa környékén.

Kutatják a Kárpát-medence tájegységeinek néptáncait, népviseleteit. Koreográfiákat
állítanak össze, ezekből fellépéseket vállalnak a rendezvényeken. Alkalmanként táncházat
tartanak gyerekeknek, felnőtt érdeklődőknek.
Csoportos Fitness
kedd: 18.00-19.00 óra
szerda: 18.00-19.00 óra
péntek: 17.00-18.00 óra
Vezető: Király Edit
Elérhetősége: 30/9243048
Intenzív mozgás foglakozásonként különböző nehézségi fokozatokkal. Minden korosztály
számára ajánlott.
Gyógytorna:
hétfő: 17.00-18.00 óra
Vezető: Varga Ildikó
Elérhetősége: 30/9441274
Minden korosztály számára ajánlott, akik prevenciós célzattal vagy meglévő mozgásszervi
problémákkal küzdenek.
Galambász Kör
Havonta egy alkalommal előzetes egyeztetés szerint 18, 00 órától
Vezető: Oláh János
Elérhetősége: 30/3051550
A postagalamb sport iránt érdeklődőket várja és fogadja a szakkör. Tagjai elismert
tenyésztők, akik rendszeresen vesznek rész országos és nemzetközi versenyeken, mely
megmérettetéseken rendszerint magas elismerésben részesülnek.
ARDUNIÓ Szakkör
Egyeztetett időpontok alapján havi 1-2 alkalom
Vezető: Horváth Lajos
Elérhetősége: 20/9131451
A szakkör a debreceni Rádiós és Szabadidős Klub segítségével szerveződött.
Az ARDUINO mikroszámítógép programozói és hardverépítési szakkör a téma iránt
érdeklődőket és az alapismeretekkel rendelkezőket várja.

8. AZ INTÉZMÉNYI
PARTNEREK

EGYSÉGGEL

Sz

Szervezet neve

1.

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület

2.

Debreceni Polgárőr Egyesület Cívis
Városért

3.

Józsai Segítő Szolgálat

4.
5.
6.
7.

Józsai Közösség és
Településfejlesztő Egyesület
Muzsikáló Egészség Alapítványi
Alapfokú Művészeti Iskola
Józsa Fejlődéséért Alapítvány
Debrecen Megyei Jogú Város
Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat Józsai Telephelye
Józsai Református
Egyházközség

EGYÜTTMŰKÖDŐ

CIVIL

Címe/Telephely
4225 Debrecen, Tokaji utca
19/a
4225 Debrecen, Tokaji utca
19/a
4225 Debrecen, Síntelep u. 2.
sz.
4225 Debrecen, Deák F.
u.84. sz.
4024 Debrecen, Szent Anna
31. sz.
4225 Debrecen, Deák F. u.
43.sz.
4225 Debrecen, Felsőjózsai
u.7. sz.

SZERVEZETEK,
Vezető

Pásztor Ferencné
Molnár Miklós
Zágonyiné Nagy
Szilvia
Juráskó Róbert
Molnár Dániel
Molnár Tamás
Farkas Ágnes

16.

Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Józsai Fiókkönyvtára

4225 Debrecen
Deák F. u.67.sz.
4225 Debrecen, Gönczy Pál
u.1-3.sz.
4225 Debrecen, Gönczy Pál
u.1-3. sz.
4225 Debrecen, Józsakert u.9.
sz.
4225 Debrecen, Alsójózsai u.
13. sz.
4225 Debrecen, Felsőjózsai u.
9. sz.
4029 Debrecen, Víztorony u.
11.
4031 Debrecen, Szoboszlai út
20.
4225 Debrecen,
Szentgyörgyfalvi u. 9. sz

17

Debreceni Orvostanhallgatók
Egyesülete

4032 Debrecen, Móricz
Zsigmond krt. 22.

Szilágyi Henrietta

18.

Bushido Karate Sportegyesület

4225 Debrecen, Kiserdő utca
74.

Őri Krisztián

19.

Főnix Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

4030 Debrecen,
Monostorpályi u. 63.

Puskás László

8.
9.

Gönczy Pál Általános Iskola

10.

Gönczy Pál Utcai Óvoda

11.
12.

Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

13.

Debrecen-Józsai Görög-katolikus
Szervezőlelkészség

14.

Városi Szociális Szolgálat

15.

Turmalin Egyesület

Gacsályi Zsolt
Burger Angéla
Erzsébet
Deák Józsefné
Dr. Czifra Ildikó
Vinczéné Simon
Nikolett
Szentesi Csaba
Szabóné Orosz Éva
Koczka-Kiss Ilona
Némethné Varsányi
Mónika

20.

Római Katolikus Egyház

4024 Debrecen,
Varga u. 4.

21.

V-37 Debreceni Galamb és
Kisállattenyésztő Egyesület

4225 Debrecen, Deák F. u.
84.

Juráskó István

22.

Hetednapi Adventista Egyház

4225 Debrecen, Völgy u. sz.
33/a

Szöllősi Árpád

23.

Debreceni ILCO Egyesület

4225 Debrecen-Józsa,
Csonkatorony u. 74. sz.

Bátori Józsefné

24.

Guzsalyas Néptánccsoport

4225 Debrecen
Szentgyörgyfalvi u. 9.

Kovácsné Milu
Bernadett

25.

Debreceni Szépkorúak Klubja

Debrecen, Jerikó u. 17-19.sz..

Galó Józsefné

Tóth László

Személyes gondolataink, jövőbeni céljainkról…
A Józsai Közösségi Házban három éve egymással hatékonyan együttműködve, egymást
kiegészítve végezzük a művelődésszervezői és közösségfejlesztői feladatokat.
Munkánkat legjobb tudásunk szerint, a minőségi követelményeknek és az elvárásoknak
(saját és környezetünk) megfelelően, hatékonyan végezzük.
Ennek az az alapfeltétele, hogy a Közösségi Ház minden dolgozójával (DMK-s munkatárs,
külsős cég alkalmazottja, közcélú foglalkoztatott illetve közösségeink) közösséget alkotva
tegyük a dolgunkat.
-

Fontosnak tartjuk az értelmes, hatékony munkavégzést.
Segítjük a pályakezdő, fiatal kollégákat, mert első munkatapasztalataik egész életükben
meghatározó elemként lehetnek jelen.
Igyekszünk toleráns és elfogadó magatartást tanúsítani, azonban az alapvető erkölcsi
normák betartását minden munkatársunktól és partnerünktől elvárjuk.

Művelődésszervezőként szeretnénk minél jobban megismerni a települést, a helyi
igényeket, közösségeket, intézményeket, civilszervezeteket.
A nagyszámú csoportok, a nagyrendezvények sokasága, a helyi elvárásoknak való
megfelelés folyamatos és feszített munkatempót igényel részünkről.
Az emiatt kialakuló problémás helyzetekre, feszültségekre keressük a gyors és optimális
megoldásokat.
Egyre több problémát okoz a közösségi és a lakossági igények növekedése miatt tereinktermeink programozása, mely komoly logisztikai munkát igényel, ahhoz hogy senki ne
sérüljön, ne érezze kirekesztettnek magát.
Továbbra is fontos számunkra, hogy a település lakossága magáénak érezze a házat, s azt
szeretnénk, ha a szabadidő hasznos eltöltésének széles tárházát is jelentené számukra,
családias közösségre találnának.
Munkatársainkkal arra törekszünk, hogy a Józsai Közösségi Ház járuljon hozzá az emberek
közérzetének javításához, szabadidejük tartalmasabb eltöltéséhez, ismereteik
gyarapításához és ahhoz is, hogy képesek legyenek megfogalmazni igényeiket, és annak
megvalósítása érdekében tegyenek lépéseket.

A kulturális értékek megteremtéséhez és megőrzéséhez szeretnénk otthont biztosítani.
E célkitűzések megvalósításához partnereink is vannak: munkatársaink, a Józsai Közösségi
Ház csoportjai, közösségei és támogató-együttműködő partnereink, akiknek munkájukért
köszönettel tartozunk.
Köszönjük Balázs Ákos önkormányzati képviselő úrnak és Juráskó Róbert a Józsai
Település és Közösség Fejlesztő Egyesület elnökének segítségét és kiemelt figyelmét,
mellyel évek óta hozzájárultak intézményünk működéséhez.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, látogatót, egyént és közösséget továbbra is a Józsai
Közösségi Házba rendezvényeinkre, programjainkra.

