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Változott a buszközlekedés - elindult a 2-es villamos
Március 1-jétől Debrecenben több busz útvonala, menetrendje módosult, mivel február 26-án üzembe állították a 2-es villamost. A józsaiak
számára is előnyös az új debreceni közösségi közlekedés, a belvárosig
közlekednek a buszok és lesz átszállási lehetőség a 2-es villamosra is.
A nagy közlekedési igényeket generáló városrészek, így például a Vénkert, az Újkert, a Sestakert, az Egyetemváros, valamint a belváros között a
villamos gyorsabban, nagyobb utaslétszámot tud majd szállítani – ez volt az
elsődleges oka az új villamosvonalnak. Eddig 12 autóbusz járt ezen a reláción (31-es, 32-es), a tervezett tíz villamos által közel húsz autóbusznyi utast
tudnak szállítani egy időben. Így csökken az utazás során tapasztalható
csúcsidei zsúfoltság, valamint – mivel a villamos elindulásával a 31-es, 32-es
járatokat kivonták a forgalomból – csökken a forgalmas utakon a járművek
száma és a levegőszennyezés is.
Felmerült a tervezés szakaszában az a verzió is, hogy a józsai buszok
csak a Doberdó utcáig közlekednek, és innen minden józsai a villamossal jut
el a belvárosba. Csakhogy ez megoldás pont azt az előnyét vette volna el a
jelenlegi buszközlekedésnek, hogy egy járattal átszállás nélkül egy vonaljeggyel el lehessen jutni a belvárosig. Balázs Ákos képviselő határozottan
kiállt a 13 000 józsai utazó érdekében, és nem hagyta, hogy ezt a variációt
vezesse be a DKV. A felmérések szerint ugyanis 13 000 utazás történik
naponta Józsa és Debrecen között, és ennyi utast nem lehet átszállásra

A józsai buszokkal és a 2-es villamossal
elérhető fontosabb úticélok:
Általános Iskolák (Árpád Vezér, Dózsa György úti,
Debreceni Református Kollégium iskolája, stb.)
Középiskolák (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium,
Fazekas Mihály Gimnázium, Beregszászi Pál
Szakközépiskola, Dienes László Gimnázium,
Könnyűipari Szakképző Iskola, stb.)

Malompark, Kispiac
Kölcsey Központ • Debrecen Plaza
Fórum üzletközpont • Piaccsarnok
Segner téri buszállomás
Távolsági buszpályaudvar
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Debreceni Ítélőtábla • Halköz
Hatvan utca: Vízmű, Nagyposta, bankok
Új városháza • Okmányiroda
Kossuth tér • Nagytemplom
Dósa nádor tér • Régi Városháza
Piac utca • Belváros
Petőfi tér • Nagyállomás

A közeljövőben ezen a helyen (Böszörményi úti villamosmegálló) épül meg az új gyalogos átkelőhely. Így biztonságosan lehet majd átszállni a 2-es villamosra.

kényszeríteni. A 2-es villamos beállításával és arra átszállva viszont gyorsabban el lehet jutni a Nagyállomásra. Azért pedig, hogy a belváros továbbra is
elérhető legyen átszállás nélkül, a járatok egy hurkot tesznek meg a Segner
tértől a távolsági buszállomást érintve és a kiskörúton visszatérve. Ezzel a
belváros továbbra is elérhető átszállás nélkül – hangsúlyozta Varga László
főosztályvezető úr. A buszok által bejárt hurok pontos útvonala a következő: a
Józsára induló járatok a Segner tértől indulva a Hatvan utca-Tisza István utca
(kiskörút)-Széchenyi utca (távolsági busz pályaudvar)-Nyugati utca-Pesti utca
-Böszörményi út-Józsa útvonalon közlekednek. A város felé pedig ugyanezen
az útvonalon, azaz a Segner érintése után a Széchenyi utca irányába haladva teszi meg a hurkot a járat.
Ez a változás érinti a 34, 35, 35Y és a 36 járatokat, a 36Y menetrendje nem
változott. Továbbra is megmaradt egy-egy 35E és a 36E expressz járat, melyek nem állnak meg minden megállóban így hamarabb beérnek a reggeli
órákban a városba.
A 2-es villamosra való átszállás lehetőségének érdekében a város vezetése egy új gyalogos átkelőhely létesítéséről is döntött – tájékoztatta lapunkat
Balázs Ákos Józsa önkormányzati képviselője – így a Böszörményi úti 2-es
villamos megállóhelynél lehetőség lesz az átszállásra a józsaiaknak. A
Józsáról érkezők az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely után létesülő
lámpás gyalogos átkelőhelyet – amely a villamos megállóhelyénél lesz –
használva átszállhatnak a 2-es villamosra. Így nem kell visszagyalogolni a
Vezér utcai gyalogos átkelőhelyhez, azaz biztonságosan át lehet szállni a villamosra. A Józsára tartó járatok esetében pedig az segíti az átszállást, hogy
a Békessy Béla útnál lévő buszmegállót áthelyezik Józsa irányába kb.
100–120 méterrel, így az is szinte a villamos megállóhellyel kerül egy vonalba.
Az új buszmenetrendet megtalálják olvasóink a www.jozsanet.hu web ol dalon valamint lapunkkal egyidőben megjelenő Józsai Szaknévsorban
is.

Hírek

Elfogadta Debrecen Város 2014. évi költség vetését a Közgyűlés múlt hét csütörtökön. A
Fidesz Frakció módosító indítványának kö szön hetően ebben az évben is lehetőség van
összesen 54 millió forint összegben földutak
stabilizálására és felülterítésére.

Program részeként valósulnak meg. Ez a program
biztosítja többek között a forrásokat földutak aszfaltozására, járdajavításokra, játszótér felújításokra, közvilágítás fejlesztésére is tudtuk meg
Balázs Ákos frakcióvezetőtől.

Köszönet az 1%-ért
A Józsai Reformátusokért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2012. évi SZJA 1%-át felajánlották Alapítványunk részére.
Az Alapítvány számlájára 2013. évben
320 212 Ft érkezett.

A munkálatok már el
is kezdődtek Józsán az
Érsek, Északi sor, Vashámor és a Kertekalja
utcákon. A stabilizálási
munkálatok a négy évvel ezelőtt a Fidesz
Frakció által elindított
Kertségi Fejlesztési

Ezt az összeget a felsőjózsai gyülekezeti ház
belső felújításának befejezésére fordítottuk.
Kérjük támogassa továbbra is Alapítványunkat a 2013. évi adójának 1% felajánlásával.
Adószám: 18992355-1-09
Gacsályi Zsolt
lelkipásztor

Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány
A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány 1999 decemberétől segíti a
Gönczy Pál Utcai Óvo dában nevelkedő gyermekeket. Az SzJA 1%-a minden évben nagy segítséget jelent az egész intézmény életében.
A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány köszöni a 2013-as évben megkapott
SzJA 1%-át, 794 102 Ft-ot, amiből csoportszobai tároló bútorokat, szakmai
könyveket, játékokat és az óvodai neveléshez szükséges eszközöket
vásároltak a gyermekeknek. Az alapítvány tartós közhasznú céljai:
A Gönczy Pál Utcai Óvodába (4225 Debrecen, Gönczy Pál 1–3.) járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra:
1. A gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, mentális fejlesztésének elősegítése a
nevelőmunka tárgyi, technikai feltételeinek javításával.
2. Az óvoda esztétikusabb környezetének kialakítása.

3. Kirándulások, sport- és kulturális versenyek (tornaverseny, rajzverseny, mesemondó verseny) vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása
stb.).
Kérjük, amennyiben fontosnak tartják az óvodánkba járó gyermekek
fejlődését, segítsék továbbra is adójuk 1%-ával a Gönczy Pál Utcai Óvodáért
Alapítványt. Adószám: 18558120-1-09.
Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 60600163-11014131
Támogatásukat ezúton is köszönjük!
az alapítvány kuratóriuma

Támogassa a helyi civil szervezeteket adója 1%-ával!
Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. A lenti
táblázatban 17 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát találhatják. A táblázatot áprilisban és májusban is meg fogjuk jelentetni, hiszen
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2014. május 20. az SZJA bevallás határideje. Minden józsai szervezetnek biztosítjuk a lapunkban történő megjelenést. Ha az ön szervezete hiányzik, akkor
keresse fel szerkesztőségünket a lap alján található elérhetőségeinken!

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-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2014. március 28. • Megjelenés: 2014. április 5–6.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detése kbe n k özöl t a d a tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em v á ll a l un k!

Lapunk 2014-ben
a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával
jelenik meg.
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Kertségi Fejlesztési Program - Útstabilizálás

Programok

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Meghívó

Márciusi programajánló
2014. március 12., 16 órától
„Oh tekints ránk, fönséges szabadság!” - március 15. ünnepi megemlékezés
Közreműködnek: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói
Helyszín: JKH színházterem
2014. március 26., 14 órától
Kiállítás a „Magvacska” Tehetségsegítő Munkaközösség tehetséges óvodapedagógusainak alkotásaiból
Kiállítást megnyitja: Somogyi Béla alpolgármester. Kocsis László grafikus értékeli az óvodapedagógusok alkotásait.
Közreműködnek: Magyari Ágnes, MEA Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusa és az
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda volt óvodásai, a
Csilingelő Kerekerdő Tehetségműhely.

Előadók: Nagy Jenőné, a Szarvasi Szent
István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési Iroda Vezetője,
OOTT elnöke és Láposi Terka a Vojtina Bábszínház játszóház művészeti vezetője. A kiállítás megtekinthető 2014. április 8-ig. A program
az Alsójózsai Kerekerdő Óvodával közös szervezésben valósul meg.
Helyszín: JKH előtér, színházterem
2014. március 28., 9 órától
„Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról
szájra” - Megyei Népdaléneklési Verseny
Együttműködő partner: MEA Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín: JKH színház terem, JKH előadó terem

Józsai Közösségi Ház
Józsa Szentgyörgyfalvi út 9. • Telefon: (52) 386-137 • E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Életre-valók
(Asztali beszélgetések az élet hétköznapi és kevésbé hétköznapi
dolgairól.)

Gáll Judit kórházlelkésszel beszélget Révész Judit

Rajzpályázat a Józsai Könyvtárban!

A Józsa Sportegyesület szeretettel meghívja
önt és minden sportolni vágyót (futás, tenisz,
úszás és foci) Nyílt Szülői értekezletre 2014.
március 13-án 18.00-tól a Józsai Közösségi
Házba.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló eddig eltelt évekről (Szabó L.).
2. Az egyesület helyzete ma.
3. Sportolni vágyó lakosság igényének felmérése (jövőbeni tervek).
Gyere el és mond el a véleményed, hogy legyen Józsán Sportélet!

„Ember az
embertelenségben”
„Ember az embertelenségben” – hogyan élte túl a
családom az I. világháborút? Emlékezések, beszélgetések idősekkel és fiatalokkal. Időpontok:
március 27., április 3., április 10. A beszélgetések
kezdete 17 óra. Helyszín: Józsai Könyvtár.

Beszélgetés témája: Betegágyban és betegágy mellett
Helye: Felsőjózsai Gyülekezeti Ház (Józsa, Deák Ferenc u. 69.)
Időpontja: 2014. március 30., 18.00
Minden érdeklődőt szeretettel vár Debrecen-Józsai Református
Egyházközség Presbitériuma!

VERSENYFELHÍVÁS

Az Én hősöm

2014. május 17.
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Programajánló

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Faj tamentő Tündérkertjében február 25-én, egy bo rongós délutánon kicsik és nagyok – osztályon ként két tanuló és egy segítő felnőtt – azon
szorgoskodott, hogy az osztály almafáját termőre metssze.
Már hagyomány, hogy ezt az igen fontos munkát nagyszülők, szülők is segítik. Az idén a Józsai
Kertbarát Kör is bekapcsolódott a támogatók sorába. Nagy türelemmel tanítgatták a gyerekeknek a
metszés fortélyait, a gyümölcsfák gondozásának
tavaszi teendőit.
Az almáskertet az iskola alapításának 150.
évfordulóján azzal a céllal hoztuk létre, hogy a
Magyarországon egykor meglévő, több mint 800
almafajta közül legalább néhányat megmentsünk
az utókor számára. Ebben a tizenhat, nagyüzemileg már nem termesztett és árusított fajtából álló
kis „génbankban” minden osztály örökbe fogadott

Lorántffys hírek

egy almafajtát képviselő
almafát,
amelynek fejlődését folyamatosan
nyomon követik, a
metszéstől a betakarításig.
Iskolánkban fontos a hagyományőrzés, a generációk közötti tudásátadás.
Kodály Zoltán
szavaival: „Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg nem szerzi
magának.” Köszönjük a családoknak és segítőinknek a támogató együttműködést.
Agárdiné Burger Angéla
Intézményvezető

Tócóparti Farsangi Vigasságok
2014. február 21-én került megrendezésre a
DMK Józsai Közösségi Házban a „ IV. Tócóparti
Far sangi Vigasságok” , melyet a Józsai Refor mátusokért Alapítvány és a Debrecen-Józsai
Református Egyházközség szervezett.
Az estét dr. Garai Ildikó alapító és Gacsályi
Zsolt református lelkipásztor nyitották meg. Ezt
követően az Éva&Ritmico ütősegyüttes alapozta
meg műsorával a farsangi hangulatot, majd Balázs Ákos képviselő úr köszöntötte a vigasság
résztvevőit.
A vacsora finom fogásait Mohácsi József nótaénekes és barátai műsora követte, akik vidám
operett slágerekkel és nótákkal teremtették meg a
hangulatot a tánchoz. Egész este hagyományosan az F. Tóth Trió „retro” zenéje szórakoztatta a
vendégsereget. A tombolasorsolást mindenki

izgatottan várta, hiszen a helyi vállalkozók és
egyéni felajánlások jóvoltából szép nyereményekkel gazdagodtak a szerencsés nyertesek.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a DMK
Józsai Közösségi Háznak a helyszínért és mindazoknak, akik munkájuk, idejük odaszánásával,
felajánlásaikkal, adományaikkal, imádságaikkal
segítették terveink megvalósulását.

Új járőrautót kaptak a polgárőrök
A Józsai Településfejlesztő Egyesület
(JTFE) február 22-én délután a Józsai
Közösségi Ház ban tartotta összejövetelét. Dolycsák Ferenc a Deb receni Polgárőr Egyesület a Cívis Váro sért elnökhelyettese egy Opel Corsa
személygépkocsit adott át a józsai
polgárőröknek, segítve és megköny nyítve a településrészen szolgálatot
teljesítő polgárőrök munkáját.
Juráskó István a JTFE elnöke láthatósági mellényt és sapkát nyújtott át a
polgárőrség tagjainak. A programra ellátogatott Balázs Ákos, Józsa városrész
önkormányzati képviselője is, ahol jelen
voltak az egyesület szakbizottságai, a
családtagok, és az egyesület munkáját
segítő, támogató józsaiak. A programon
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résztvevő vendégeket a vacsora után az
Estella Hastáncstúdió táncosai és
Simonyi Ferenc előadóművész szórakoztatta. Közös nótázással és táncolással zárult a JTFE összejövetele, melyhez
a zenét Veréb Sándor és Danka Árpád
szolgáltatta. Köszönet a SODÓ Cukrászdának, a Brigitta Ételbárnak és a Juráskó
Kft-nek, akik támogatták a rendezvényt.

Gacsályi Zsolt

Farsang a Lorántffyban
Február 15-én rendezték meg a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alsós farsangi mulatságát,
ahol együtt vigadott a Bádogember a Tavasztündérrel, a Rubik Kocka a szalvétahercegnővel. Idén
is – mint minden évben – igen kreatív és munkaigényes jelmezekkel kápráztatták el a gyerekek
egymást, valamint a zsűrit és a közönséget.

Téltemető népszokást ápoltak a
Lorántffysok
A mai kor emberének már nem mondanak
sokat, esetleg halvány emlékfoszlányokat idézhetnek a balázsolás, a Gergely-járás és a kiszehajtás
kifejezések. Pedig ezek a több évszázados gyökerű magyar népszokások a Kárpát medence népi
kultúrájának az alappillérjei.
Február utolsó napján a tavaszváró magyar
népszokások egyikét, a kiszebáb égetést elevenítették fel a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
diákjai. A bábu elégetése a hidegtől és betegségektől és mindenféle rossz nyavalyától való
megszabadulást jelképezi. A meggyújtása előtt az
elsősök a rongyokba öltöztetett kiszebáb fülébe
súgták azokat a tulajdonságaikat, amelyektől meg
kívántak szabadulni, a nagyobbak pedig papírra
vetették és a bábu zsebébe dugták azokat. A
hagyományápoló kiszehajtáson részt vettek az
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda nagycsoportosai is.

MEGHÍVÓ
a Józsai Településfejlesztő Egyesület
2013. évi beszámoló közgyűlésére
melyre 2014. március 29.-én (szombat) 9.00 órakor kerül sor.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előadó terme,
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Napirendi pontok:
– 2013. évi szakmai beszámoló ismertetése és elfogadása.
– 2013. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása.
– 2012 évi egyszerűsített közhasznú beszámoló ismertetése
és elfogadása.
– Az Ellenőrző és Etikai Bizottság 2013 évi beszámolójának
ismertetése és elfogadása.
– 2014. évi költségvetés és munkaterv ismertetése
és elfogadása.
– Tisztújítás (lemondott vezetőségi tagok helyett új tagok
választása)
– Egyebek (tagfelvétel, tagdíjfizetés stb.)
Józsai Településfejlesztő Egyesület
4225 Debrecen-Józsa, Deák F. utca 84.

JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Metszés a Tündérkertben

Választás

Ügyvéd válaszol - idén már az új választójogi törvény szerint választunk
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

2012-ben változott meg a törvény, így 2014-től
már csak 199 fős a parlamentet választunk
meg. Változnak a választási kerületek, változott
a lebonyolítás és a kampány is. Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska segített értelmezni a parag rafusokat.

Józsa: Nincs kampánycsend. Ez mit jelent?
Ügyvéd: A törvény szerint a kampányidőszak a
szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás
napján a szavazás befejezéséig tart. Ez azt jelenti, hogy a szavazás napján is lehet még a pártoknak kampányolni.
Józsa: Egyfordulós a választás, semmilyen
eredmény esetén sincs második forduló?
Ügyvéd: Az új választási törvény szerint a választás egyfordulós lesz, így a választás napját

2014. április 6-ot követően kampányolni már nem
lehet. Az egyfordulós választás azt jelenti, hogy az
egyéni jelöltek közül választást követően az a jelölt
lesz a képviselő, aki a legtöbb érvényes leadott
szavazatot kapta. Nem lesz eredményességi
küszöb sem, akinek több a szavazata, az kapja a
mandátumot.
A választással kapcsolatosan minden információt megtalálható a http://www.valasztas.hu/ weboldalon.
2014. március 15-én hatályba lép az új Polgári
törvénykönyv, ami a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a munkatörvény és más jogszabályok változásával is együtt jár. Az új Ptk. hatályba
lépésével kapcsolatos változásokról a következő
hónapban tájékoztatom az olvasókat.

Farsangi Felvonulás
A 9. alkalommal megrendezett Józsai Farsangi
Felvonulást hatalmas érdeklődés kísérte. A
több száz felvonuló hangosan űzte el a telet.

kellemes idő is. A sokféle zajkeltő eszközzel reményeink szerint végleg sikerült elűzni az egyébként
igen enyhe telet. További képek a www.jozsanet.hu
weboldalon.

Soha ennyien nem vettek még részt a felvonuláson, tudtuk meg a szervezőktől. Örömmel látták,
hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend Józsán ez az esemény is.
Az egybegyűltek először az óvodások farsangi
verseit hallgathatták meg. Sok iskolás és felnőtt is
beöltözött idén. A jó hangulatot fokozta az igazán

XIV. Józsai Borverseny
Február 11-én, kedden megrendezésre került a
XIV. Józsai Borverseny a Józsai Közösségi
Ház és a Józsai Kertbarátok közös szer vezésével. A versenyre összesen 33 bor érkezett. 10
db fehér, 18 db vörös és 5 db rosé került a zsűri
asztalára.
A borversenyre csak saját termesztésű szőlőből
készült 2013-as évjáratú borral lehetett nevezni,
amit szakmai zsűri bírált és értékelt. A bírálatnál
több szempontot is figyelembe vettek, a bor színét, tisztaságát, illatát, ízét és zamatát.
Vörösbor kategóriában Nagy István vehette át a
győzteseknek járó vándorkupát. Második helyezettként Szalontai István végzett. Harmadik pedig
Tóth Sándor lett.
Fehérbor kategóriában „A legjobb józsai fehérbor” elnevezésű vándorkupát ifj. Juráskó István
kapta meg. Másodikként Sovány Pál végzett, aki
rosé kategóriában különdíjban is részesült. A harmadiknak járó oklevelet Burai László vehette át.
Minden díjazott kapott oklevelet és tárgyjutalomban is részesült.
Amíg a zsűri bírálta a borokat, addig a résztvevők különböző színpadi produkciókat tekinthettek meg. Az alsó és a felsőjózsai nyugdíjasok boros nótákkal, versekkel készültek. A dalok mellett
latin amerikai táncokat és hastáncot is láthatott a
közönség Zsila László és barátaitól és az Estella

JÓZSA

Hastánc stúdiótól. A produkciók után borászati
ismereteiket is megmutathatták a borászati totó
kitöltésével. Idén most nem volt teli találatos, de
azért 3 fő 13 pontot, 12 pontot szintén 3 fő, 11 pontot pedig 2 fő ért el. Ők tárgyjutalomban részesültek. Az eredményhirdetések után a jó hangulatról
Szabó Sándor tangóharmonikás és dr. Fekete
Géza hegedűs gondoskodott. Az este közös nótázással és borkóstolással zárult. További képek
megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

Az ingyenes jogi tanácsadás időpontja megváltozott: minden csütörtökön – előzetes telefonegyeztetés után – 16–18 óráig vehető igénybe ez a
szolgáltatás.

Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.
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.

„Józsa apró”
Alsójózsán működő élelmiszerbolt (Simon
ABC) – betegség miatt – kiadó. Érd.: (06-30) 9784030.
70 éves korig keresem azt az intelligens hölgyet,
akinek nincs lakása és hajlandó lenne hozzám
költözni családi házba. Tel.: (06-30) 611-0673.
Alsójózsán 2 db közművesített építési telek
eladó. Érd.: (06-30-) 9784-030.
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650
Puli 5 éves, kiváló házőrző, chippezett kutya,
költözés miatt sürgősen gazdát keres. Hamis
kutya, ezért csak hozzáértő, kutyával bánni tudó
gazdának tudjuk elajándékozni. Érdeklődni az
alábbi telefonszámokon lehet: (06-30) 958-3383,
(06-30) 907-5594.

A Tócó-patak
rehabilitációja
A Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Tócó-patak
rehabilitációjának fontosságára vonatkozó
kutatásokat végez. Egy online kérdőív kitöltésével ön is elmondhatja véleményét.
A kérdőív elérhetősége: http://tiktvf.zoldhatosag.hu/index.php/aqua-add-a-toco-patakert.
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Bizományi

Márciusban is tart a függöny és porcelán vásár
a Fekete Pillangó Bizományiban, kiegészülve
könyv vásárral (20% kedvezmény) a nagy
érdeklődésre való tekintettel.
Továbbra is kapható jó minőségű Dada pelenka
jó áron és tavaszi cipők is érkeztek. Ruhajavítást is
vállalnak olcsón, rövid határidővel, az itt vásárolt
ruhadarabokat pedig ingyenesen méretre igazítják.
Nem mindenkinek világos, mi is az a bizományos értékesítés, így a felmerülő kérdésekre itt is
igyekszünk most választ adni: Ha valaki bizo-

mányba hoz be ide bármilyen árut, azok az átválogatás után, egy kétpéldányos szerződésre egyenként a nettó kifizetendő ár megjelölésével vezetjük
fel. Adószámot kérnek, de csak azért, mert a bolt
esetleges NAV-os ellenőrzése során az üzemeltetők így tudják bizonyítani, hogy nem turkálós, bálás holmit árulnak, hanem ténylegesen bizományos értékesítésről van szó. Eladás után kifizetik
az eladott holmi ellenértékét az eredeti szerződés
bemutatása ellenében. Ami nem kelt el, azt 90 nap
után visszaadják, így tudják biztosítani a folyamatos árucserét. Fontos, hogy csak tiszta, foltmentes,
mosott ruhát vesznek át! Bizományba várnak:

kerékpárokat, edényeket, húsvéti díszeket, terítőket, udvari játékokat, kaspókat, cserepeket, függönykarnisokat, diafilmeket, biciklis táskát, biciklis
ülést, gyerek heverőt, kisbútorokat, sötétítő függönyöket. Baba és gyermekbarát környezetben
várják kedves vásárlóikat. Április közepétől egynyári balkon és ampolnás növényekkel bővül a kínálat, melyekhez az üzletben kaspókat, cserepeket is vásárolhatnak! Fakivágás: (06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1.
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

Tavasz: a veszélyek időszaka
A tavasz közeledtével nem csak a madarak csicsergése hangosabb, hanem a szúnyogok, bolhák és a kullancsok is sokkal aktívabbak. Ráadásul
ebben az időszakban a veszettség fertőzés veszélyének is jobban ki vannak
téve kedvenceink és ezzel együtt mi is. Minden gyógymódnál fontosabb a
megelőzés, amelyre nagy hangsúlyt fektet a Vezér Állategészségügyi Centrum Józsaparkban működő rendelője is.
Köztudott, hogy a veszettség elleni oltások évenkénti ismétlése kötelező
kutyák esetében. A veszettség ugyanis az egyik legsúlyosabb állatról
emberre terjedő halálos kimenetelű, gyógyíthatatlan vírusfertőzés, amely a
központi idegrendszert támadja meg. Az ember, a betegséget terjesztő vad
állatoktól és házi kedvencektől, egyaránt fertőződhet. Magyarországon 3
éves szünet után, tavaly szeptembertől, újabb és újabb eseteket diagnosztizáltak a hazai vörös róka populációban. Habár a veszettség elleni
védőoltás beadása kutyákra nézve kötelező, azonban macskák esetében a

vakcina beadása legalább annyira fontos és erősen ajánlott. A macska
ugyanis fogékonyabb a fertőzésre, mint a kutya, a kijáró macskák
ellenőrizhetetlen helyeken csavarognak, aminek következtében könnyen
találkozhatnak fertőzött állatokkal, így haza is hozhatják a vírust a védtelen
gazdának.
A kisállat tartással kapcsolatos veszélyeket tovább nehezíti a tavaszért
rendkívül aktívan rajongó kullancsok, bolhák, illetve szúnyogok jelenléte is.
A galandférgességet, babesiosist, lyme kórt, bőr és szívférgességet terjesztő rovarok elleni védekezést rendelőnk állatorvosai kiemelten fontosnak
tartják. A bolhák, kullancsok, szúnyogok távoltartására szolgáló nyakörvek
és spot-on készítmények védik kedvenceinket a súlyos betegségeket terjesztő rovaroktól. A már kialakult betegségek súlyossága nem csekély,
ezért a rendelő állatorvosai a hangsúlyt elsősorban a védekezésre illetve a
megelőzésre helyezik.

Nyitva tartás:
Patika és Pet-Shop: H–P: 12–19 • Sz: 8–12 • Vasárnap: zárva.
Rendelő: H–P: 17–19 • Szombat, vasárnap: zárva.
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Akciók és egynyári virágok a Fekete Pillangó Bizományiban

Hirdetés

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Szeretne nyugodtan aludni
könyvelését illetően?
Szathmári-Nagy Krisztina
regisztrált mérlegképes könyvelő
jogi szakokleveles közgazdász

Társas vállalkozások, egyéni
vállalkozók, mezőgazdasági
őstermelők
teljes körű könyvelése,
képviselet, tanácsadás.
Telefon: 06-30/320-0086
Email: nagyszentgyorgyiberni@gmail.com

VAGYONVÉD
2000 BT.
Riasztórendszerek, tűzjelző
rend szerek, videó megfigyelő
rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.
Cím: Józsa, Északi sor 114.

Telefon: 06 30 9587 344
E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

Megújult üzletben
a régi árakkal
Folyamatos akciók új bútorainkból. 2014-ben a korábbinál
kétszer nagyobb alapterületen dupla kínálattal, egy teljesen felújított üzletben várjuk kedves vásárlóinkat!
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

CIVIS BOXISKOLA
SPORTEGYESÜLET

A

ökölvívó edzéseket indít kezdőknek, haladóknak, felnőtteknek és gyerekeknek 10
éves kortól Felsőjózsán, a Gönczy Pál
Általános Iskola tornatermében,
a Rózsavölgy utca 23. alatt. Technikai
minimumvizsga után versenyzési
lehetőség!
Nincs kötelező küzdés!
Edzések hétfőn, szerdán,
pénteken18.30-tól.
Érd.: Kiss András: (70) 774 9751
Szatmári István: (30) 488 19 44

Simon Antal Futafuga Kft.
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),
parafázás.

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

Sim on Kris ztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.

Zártszelvények, köracélok, laposacélok, betonacélok,
lemezek, síkhálók, valamint darabolási lehetőség.
Építési vállalkozók figyelem! Új termékeink:
• huzalszegek nagyker áron • kerítés rendszerek
• elektródák, vágókorongok, patentívek stb.

E-mail : s i monk ris zt007@freemail .h u

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők : (52) 530-564 • (20) 530-7974

HáztartásI

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,
valamint betonoszlopok. Gyártás, forgalmazás.
SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van vagy csak
egyszerűen fáradt. Ha lazítani, méregteleníteni
szeretne, vagy fájnak az izületei:
• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lávakö ves-,
ideg gyök-, méregtelenítő masszázs,
cellulitisz masszázs.

Telefon: (06-30) 495 61 02
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

MÁRCIUSBAN MASSZÁZSHOZ AJÁNDÉK
HÁTRADÍROZÁST NYÚJTUNK!

MÁRCIUSBAN BŐRCSISZOLÁS 10%
KEDVEZMÉNNYEL VEHETŐ IGÉNYBE!

Telefon: (30) 495 61 02

JÓZSA

Cím: Józs a, Rózs av öl gy utc a 133/A

Telefon: (06-30) 742-5685

és vas-műszakI bolt
JÓzsaPark (Józsa Fitness mellett)
Termékeinkből:
virágládák, balkonládák,
virágföld, kerti szerszámok,
Milwaukee kisgépek, kéziszerszámok, bográcsok, grillsütők,
sütőformák, hollóházi porcelán,
bonyhádi edények, egyéb konyhai
eszközök.

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
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Lakástakarékpénztár

Lakástakarékpénztár - 30% állami támogatással
Folytatódik az interjúsorozatunk Burai Tamás,
biztosítási és pénzügyi tanácsadóval. Aktuális
témánk egy olyan lehetőség, ami az ottho nuk kal kapcsolatos célok megvalósításában lehet
nagy segítség minden olvasónak.

Józsa: Az idén már másodszor találkozunk. Mivel készültél most az olvasóink számára?
Burai Tamás: Ebben a hónapban a lakástakarék
pénztár működését szeretném bemutatni. Nagyon
fontosnak tartom ezt a lehetőséget, hiszen a legtöbb józsai lakosra igaz, hogy a lakása, háza a legértékesebb vagyontárgya. Ennek megfelelően óvják, védik és karbantartják az ingatlanjaikat, ahogy
én magam is. Az a tapasztalatom, hogy egy 30–40
éves ház esetén már előkerülnek olyan problémák, amelyről érdemes időben gondoskodni. Gondolok itt egy tetőcserére, vagy mondjuk a nyílászárók cseréjére. Ezekben és még számtalan más
helyzetben lehet nagyon komoly segítség egy lakástakarékpénztár amellyel, 30% állami támogatáshoz, és ha szükséges, akkor egy nagyon kedvező, alacsony kamattal rendelkező hitelhez is
hozzá juthat.
Józsa: Mit kell tudni a lakástakarék pénztárról?
Burai Tamás: Ha röviden akarom megfogalmazni, akkor egy államilag támogatott, lakáscélú
megtakarítási forma, amely kedvező kölcsönlehetőséget is magába foglal. Magyarországon a lakástakarékpénztárak a 90-es években jelentek

FAKIVÁGÁS!
Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalom alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

telefon: (70) 413 6363

meg, tehát nem egy
vadonatúj kezdeményezésről van
szó, mégis, nagyon
sokan nem ismerik
ezt a megtakarítást.
Amit fontosnak tartok az az, hogy
számtalan dologra
fel lehet használni, úgy, mint: korszerűsítés, felújítás, csere, vásárlás, lakáshitel kiváltás, kertépítés. Mindezt állami támogatással, kamatadó és
eho fizetési kötelezettség nélkül, OBA garanciával
és a lakástakarékpénztári törvény által biztosított
feltételekkel.
Józsa: Miért jó befektetés a lakástakarékpénztár?
Burai Tamás: A mai pénzpiaci viszonyok mellett
az egyik legnagyobb hozamot garantáló befektetés. Nincs még egy megtakarítási lehetőség,
amelynek a feltételei törvénybe lennének iktatva,
egyedül a lakástakarékpénztárra igaz ez. Ki lehet
jelenteni, hogy a legtisztább termék az egész
pénzpiacon, rövidtávon hozza a legnagyobb hozamot, ami megint csak egy sajátosság. Egy konkrét
példával szemléltetve, ha valaki egy tetőcserére 5
évig félre tesz havonta 20 000 forintot, akkor 1 200
000 forint gyűlik össze. Ha ezt a célját egy lakástakarék pénztár nyitásával igyekszik megoldani,
akkor 4 év alatt, 960 000 Ft befizetése után az ál-

lami támogatásnak köszönhetően közel 1
300 000 Ft-hoz
jut, ami garantált! Emellett
még az a lehetősége is megvan, hogy egy
állandó törlesztő részlettel rendelkező hitelt is felvehet, ha kevés
az az összeg, amit összegyűjtött. A hitelnél azt
hangsúlyozom, hogy a lakástakarékpénztári
szerződés indításakor ismert, hogy mekkora
összeget és milyen havi fix törlesztő részlettel
vehet igénybe, amely a futamidő alatt nem
emelkedhet!
Józsa: Mivel készülsz a következő hónapban az
újság olvasói számára?
Burai Tamás: Szeretnék kicsit bővebben foglalkozni a magyarországi nyugdíjhelyzettel, mert
úgy látom, hogy egy olyan lehetőség van mindenki előtt, amivel élni kell és időben felkészülni a
nyugdíjas évekre.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7.,
a Rózsás Csárda mellett.
Minden nap friss, saját feldolgozású áru. Baromfi üzletünkben
csirke, tyúk, kakas, pulyka és
kacsa is kapható.

Márciusi AKCIÓ!
Friss csirke melldarabok:
769 Ft/kg
Friss csirke comb hátsónegyeddel:
449 Ft/kg
Friss mell nélküli tyúk (tepsis tyúk):
309 Ft/kg
Friss mell nélküli kakas (tepsis kakas): 309 Ft/kg
Az akciónk 2014. 03. 03–2014. 03. 23. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 7–19,
szombat: 7–15,
vasárnap 7–12.
Telefon: (52) 501-862
Erzsébet utalványt elfogadunk!
Sok szerettel várjuk minden
kedves vásárlónkat!
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EURO használtruházat

Megnyílt az EURO használtruházat
Március 3-án megnyitott a Józsapark emeletén az Euro használtruha
üzlet.
Az üzlet a pékség és a számítástechnika üzlet között nyílt. A cég már 20
éve működik, saját nagykerrel is rendelkezik, így a széles áruválaszték mindig
biztosított. Hajdú-Bihar megye legolcsóbb üzlethálózatát üzemeltetik, és most
végre Józsán is megnyílt üzletük.
Hetente kétszer (hétfőn és csütörtökön) teljes árucsere történik, és minden
nap csökken az ár 50 forinttal. Vasárnaponként a bolhapiacon is megtalálható
lesz a cég, ahol ezen a napon extra akciókkal várják a vásárlókat. A ruhák darabja ekkor már csak 99 Ft.
Az első hónapban a vásárlók között értékes ajándékokat sorsolnak ki. A
nyereményjátékban blokkal lehet részt venni. Aki pedig a márciusi Józsa újságot beviszi a boltba, extra kedvezményt is kap egész hónapban. Érdemes tehát eltenni a lapot és ellátogatni az üzletbe.
Márciusban díszpárna, gyerekruha és extra minőségű lakástextil is bővíti a
kínálatot. Szeretettel várnak minden kedves vásárlót!
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Czirbik Róbert egyéni vállalkozó
Czirbik és Társa Kft.
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HARAPLAK
ÁLLATELEDEL BOLT

Az alábbi termékeinkkel és
szolgáltatásainkkal állunk a
lakosság rendelkezésére.
• HACCP rendszerű rovar- és
rágcsálóirtás
• Takarítás, kirakattisztítás
• Befektetések, családvédelem,
gyermekbiztosítások,
nyugdíjbiztosítási program
• Könyvelés

a 35-ös főúton (Rózsás Csárdával
szemben, Függetlenség utca 2.).
Baromfi indító-, nevelő-, befejező-,
tojó-, illetve nyúltáp árusítása,
valamint kutya, cica eledelek
széles választékban.
Nyitva:
H–P: 8.30–17.30, Szo: 8.00–12.00
Józsa területén ingyenes
kiszállítás.

(06-30) 922-6322

Telefon: (70) 948-58-88

FA NYÍLÁSZÁRÓK
SZIGETELÉSE!
Utólagos bemarásos
módszerrel

Akció:
400 Ft/méter
Telefon:
06-30/601-0102
JÓZSA

Cím: Józsapark
I. emelet,
pékség mellett
Nyitva tartás:
h–p: 8–18
szo: 8–13
v: bolhapiaci
nyitva tartás szerint

BRAVÓ
Zöldség-gyümölcs
Tes c o v al s zem b en a 35-ö s f őú t o n

Megújult csapattal,
széles áruválasztékkal és a
környék legjobb áraival
várjuk kedves vásárlóinkat!
Győződjön meg Ön is!
Nyitva tartás: h–p: 8–18, szo: 7–14, v: 8–13

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w .n e m es v al l al k o zas . h u
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Józsai benzinkút

Februári nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján februárban is
hetente sorsoltak a 8000
Ft felett vásárlók között.
A nyertesek: 5. hét: Érlaki
Ádám (Józsa, Völgy u.) 6.
hét: Dr. Kiss Magdolna (Józsa, Függetlenség u.) 7.
hét: Kassai László(Józsa, Homokhát u.) 8. hét:
Dedeiné Tóth Szilvia (Józsa, Csárdás u.) A képen
az egyik heti sorsolás látszik, ahol ifj. Fábián István kihúzza a nyertest. Márciusban is folytatódik
a heti sorsolás, érdemes itt helyben tankolni.

Minden héten nyerhet
20 liter üzemanyagot,
ha 8000 Ft felett vásárol.

PB gázpalack:
4600Ft/db
Mindeféle építőanyag, térkő, zúzottkő széles választékban kapható.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Árainkat és nyerteseinket megtalálják a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : J ózs a, Vállalko zói t elephelyek . Tel.: (52) 530-947

FRUIT MARKET AKCIÓ
Földieper: 1590 Ft/kg
Paradicsom: 599 Ft/kg
Hónapos retek: 199 Ft/csomó
Kígyó uborka: 699 Ft/kg
Burgonya: 119 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Autóelektromos javítások • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

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

Minden héten kemencés ételekkel
várjuk kedves vendégeinket. Vállaljuk
továbbá lakodalmak, családi,
baráti rendezvények lebonyolítását.

Fotó a Rózsásról
Régi fotókat várnak a csárda üzemeltetői. Ha
önnek van fényképe a Rózsás Csárdáról, hozza
be, mutassa meg. A fényképet behozók között
5000 Ft-os vacsorajegyet sorsolnak ki.

Minden csütörtökön 16 órától
minden helyben fogyasztott étel féláron!
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7.
Asztalfoglalás: 52/386-120 vagy 20/920-96-32
www.rozsas.segithetek.hu • rozsascsarda@gmail.com
Erzsébet utalványt elfogadunk. Szép kártya elfogadó hely.

TAVASZVÁRÓ NYÍLÁ SZÁRÓ AKCIÓ!
Tel.: (06-30) 9-903-792, (06-70) 4-076-907
7 kamrás, 75 mm-es profilú, 120×150cm ablak
Redőny nélkül: 43 000 Ft
52 000 Ft
Redőnnyel:
Vállaljuk még: Már meglévő szerkezetek javítását, beállítását, redőnyök, szúnyoghálók
készítését, beépítését, vasipari munkákat.

Akciós redőnyők: 5000 Ft/m2-től, fix szúnyoghálók 3000 Ft/m2-től.
Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, bontást-beépítést, törmelék elszállítást (az ablakoknál a
takarást, párkányt, könyöklőt is).

Dr. Bíró
Tamás
állatorvos
• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

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

Márciusi „AKCIÓ”
Bőrös malachús
1049 949 Ft/kg
Sertés csülök
1049 949 Ft/kg
Növendék marhacomb
1990 1799 Ft/kg
Növendék marhaszegy oldalas 990 799 Ft/kg
Bőrös tepertő
990 799 Ft/kg
Sertés zsír 0,5kg
449 349 Ft/kg
Erzsébet utalványt elfogadunk • bankkártyás fizetési lehetőség.
az akciós áraink március 10–16-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–15-ig, vasár nap: 7–12-ig
JÓZSA
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Állati dolgok

Állati dolgok - tavaszváró kisállat tulajdonosoknak
Az idő enyhülésével, az egyre több napsütéssel együtt számtalan pozitív érzés tölt el bennünket, és hasonlóképpen kisállatainkat. Az
„ állati dolgok” cikksorozatunk márciusi témája
a tavasz. A Józsavet Kisállatorvosi Rendelő az
ilyenkor esedékes legfontosabb dolgokra hívja
fel az állattartók figyelmét.
A megvilágított órák számának növekedésével
a cicák, kutyák romantikus hangulatba kerülnek.
Ennek azok a gazdik, akik szeretnének pár hónap
múlva kedvencük kölykeiben gyönyörködni, nagyon örülnek. Ám akik nem szeretnének szaporulatot kutyákból, cicákból, jobb, ha felkészülten várják ezt az időszakot, hogy elkerüljék a nem kívánt
gyermekáldást. Ennek több módja létezik, a teljesség igénye nélkül: ivarzási időszakban körültekintő elzárása a kutyának egy biztonságos kennelbe, vagy állandó lakásban tartózkodás, ahonnan csak a gazdi felügyeltével mehet sétálni az eb,
cicáknál az elzárás szinte csak a lakásban tartott
kedvencek esetében oldható meg biztonsággal,
hiszen nekik a kerítés nem akadály. Léteznek hormonális módszerek, ám ezek általában elég költségesek, és lehetnek a hormonális kezeléseknek
kellemetlen mellékhatásai. A legbiztonságosabb,
végleges módszer, amelynek számos, más pozitív
hatása is ismert, az ivartalanítás, amennyiben a
gazdi biztos benne, hogy később sem szeretne
kölyköket. Nemcsak a nő ivarú állatokra veszélyes

Sportosan elegáns divatáru
üzletembe folyamatosan
érkeznek a tavaszi áruk:
blúzok, pólók, szoknyák, nadrágok,
kabátkák, táskák, férfi pólók.
Mérethatárok: 36–60-ig.
Az új árukészlet megtekinthető:
www.evadivat.hu

VÁSÁRLÁSI UTAVÁNY KAPHATÓ.
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

azonban, az általában tavasztól késő őszig terjedő
időszak, hanem a kanokra/kandúrokra is oda kell
figyelni. A nőstények ugyanis az ivarzás alatt olyan
feromonokat juttatnak a levegőbe, melyeket a
hímek több száz méterről is éreznek, és reagálnak
is erre az „információra”: csavargással, verekedéssel, jobb esetben csak izgága viselkedéssel.
Az enyhe idő nem csak kedvenceinkre, hanem
élősködőikre is ébresztő hatással bír. Ezen élősködők közül kutyák és macskák esetében a leggyakrabban a bolha, a kullancs, az atkák, és a bélrendszerben élősködő különböző férgek fordulnak elő.
Nagyon sok állatgyógyászati készítmény létezik
ezek megelőzésére, kivédésére, arra azonban
mindig oda kell figyelni, hogy ezen készítmények
hatóideje véges, így megfelelő gyakorisággal (havonta, negyedévente, évente) ezek használatát
meg kell ismételni, hogy a kellő védelmet megkapja a kedvencünk. Ezen kívül rendszeresen ellenőrizni kell a kisállatok szőrzetét, nem bújik-e meg
mégis valahol egy kullancs. Amennyiben találunk,

tanácsos azt minél hamarabb eltávolítani, mert
sajnos súlyos betegségeket terjeszthetnek.
Nagyon sok kutyának tavasszal aktuális a veszettség oltása is, melyet nem csak a törvényi előírások, hanem a család érdekében is be kell adatni. A cicáknál ez az oltás ugyan nem kötelező, de
ők is ugyanúgy (sőt jobban, elvégre egy kerítés
nem akadály) ki vannak téve ennek a veszélynek,
találkozhatnak fertőzött rágcsálóval, denevérrel,
ezért nekik is ajánlott. Mind a cicák, mind a kutyák
esetében a kombinált oltást is érdemes évente
megismételni, hogy megóvjuk őket a súlyos következményekkel járó, a fajra jellemző fertőző betegségtől.
További információk a Józsavet Kisállatorvosi
Rendelőben illetve az alábbi elérhetőségeket.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

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

Spóroljon és nyerjen!

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

Keresse munkatársunkat és
nézesse át velünk plusz költség
nélkül biztosításait!
Most vásárlási utalványt nyerhet!
A nyereményjáték időtartama:

Szerződéskötés, kárügyintézés
2014. február 10–2014. április 10.
Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingye - Nyeremények:
nes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!
1×10 000 Ft vásárlási utalvány

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

2×5000 Ft vásárlási utalvány
A nyereményjáték részletes feltételei a
www.eurosales.hu honlapon.

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat
• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés
• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)
További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.
Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Pesti u. 63.

