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JÓZSA
Átadták az új ebédlőt a Lorántffyban

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Jó zsa -
kert utcai főépületében elkészült a modern, a
kor elvárásainak megfelelő ebédlő, melyet
április 16-án ünnepélyes keretek között adott
át Balázs Ákos önkormányzati képviselő és
Danku Attila igazgató.

Néptáncos diákok bemutató műsorával kez dő -
dött az ünnepség, majd a köszöntő szavak után az
ünnepélyes szalagátvágás következett. A rövid
átadó ünnepség után a diákok már az új ebéd lő -
ben ebédelhettek.

Balázs Ákos önkormányzati képviselő elmond-
ta, hogy Debrecen város a 2015-ös évi költség ve -
té sében jelentős összeget, több mint 200 millió
forintot bocsátott saját forrásból a Debreceni
Intézményműködtető Központ (DIM) rendel ke zé -
sé re, a központ által üzemeltetett iskolák, böl cső -
dék, valamint szociális intézmények felújítására. A
DIM saját beruházásában 110 m3 alapterületen –
egyszerre 40 gyermek étkezését biztosító – ét ke -
zőt, tálalókonyhát és kiszolgáló helyiségeket alakí-

tott ki a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Is kolában. Az ebédlő kialakításának költsége be -
ren dezésével együtt mintegy 11 millió forint volt.

Az iskola tanulóinak jó minőségű és kulturált ét ke -
zési körülményeket biztosító ebédlő üzemeltetője
(Sörpark Kft.) szállította a szükséges konyhatech-
nológiai berendezéseket. A Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola fejlesztése ezzel még
nem ért véget, hiszen 2015-ben folytatódik a tan-
termek padlóburkolatának felújítása, valamint a
ját szóudvarok korszerűsítése. Az iskola mindkét
telephelyén új játszóeszközöket fognak kihelyezni.

„Azt gondoljuk, hogy minden egyes forint, amit
az oktatásba fektetünk, az a jövő generációit szol-
gálja. Azokat a gyerekeket, akik itt vannak, és ezt
az ebédlőt is használják majd” – nyilatkozta Balázs
Ákos.

„A gyerekeknek eddig naponta csaknem másfél
kilométert kellett megtenniük ahhoz, hogy ebédel-
hessenek, így ez egy mérföldkő az iskolánk éle té -
ben. Most már nem kell ingázniuk, itt a helyszínen
korszerű körülmények között étkezhetnek” –
mondta Danku Attila iskolaigazgató.

„Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok:
Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyám.”

ANYÁK NAPI VÁSÁR
Szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Ajándékul
kedvezményt adunk áruházunk teljes árukészletéből
május 4. – május 16. között a készlet erejéig.

15%
KÍNAI ÁRUHÁZ
JóZsApARK

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 9–18-ig

szombat: 9–14-ig, vasárnap: zárva
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Megújult a Józsai Településfejlesztő Egyesület (JTFE)
Április 9-én tartotta közgyűlését a Józsai Te le -
pü lésfejlesztési Egyesület ahol új elnökség ke -
rült megválasztásra valamint a szervezet neve
is megváltozott.  

Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egye -
sület néven (JÓTEKE) tevékenykedik tovább a jó -
zsaiak érdekében az egyesület. A településfej lesz -
tő és az egyesület szavak közé beékelődött a kö -
zös ségfejlesztő szó, mely utal az egyesület fő te -
vé kenységére.

A névváltozás mellett új elnökséget választot-
tak mivel lejárt az 5 éves mandátuma az elnöksé-
gi tagoknak. A közgyűlés egységesen elfogadta a
jelölt tisztségviselők névsorát, mely alapján az új
el nökség a következő: Juráskó Róbert (elnök), Ba -
lázs Ákos (elnök-helyettes), Gulyás Sándor, Illyés
Sándor, Litauszki Kálmán, Oláh János, Pósan
György né, Román Tibor, Szima Szabolcs.
A felügyelő bizottság tagjai: Vinczéné Simon Ni ko -
lett (elnök), Loóska Eszter, Várkonyi Zsolt Attila. A

közgyűlés egyöntetűen id. Juráskó Istvánt válasz-
totta meg tiszteletbeli elnöknek.

A közgyűlés után Juráskó Róbert elnök nyi-
latkozott röviden lapunknak: „Elsődleges célunk
olyan közösségfejlesztő programok, összetartó
ere jű rendezvények, programok szervezése ahol a
kö zösséget tudjuk fejleszteni, még összetartóbbá
kovácsolni. Az elnökség tagjai kö -
zött sok a fiatal, így az a cé lunk,
hogy ez a csapat meg újul va olyan
eredményeket tudjon elérni,
amely Józsa további fej lő dé sét
szolgálja”.

Balázs Ákos elök-helyettes
szin tén a közgyűlés után nyilatko-
zott lapunknak, aki egy sikeres és
meghatározó korszak megújí tá -
sá nak nevezte az egyesület köz -
gyű lésének a döntését. Az egye -
sület új elnökségében több-
ségében olyan fiatalemberek

kap tak helyet, akik az élet különböző területein
már bizonyították rátermettségüket és szeret né -
nek tenni szűkebb közösségükért. Szeretnénk, ha
az egyesület egyfajta szellemi műhelyként is mű -
ködne a jövőben összefogva azokat, akik Józsa
érdekében szeretnék kamatoztatni azt a humán
tőkét, amivel rendelkeznek.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártá ja : 2015. május 29. • Megjelenés: 2015. június 6–7.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Mobil: (06-20) 938-7609

A h irdetésekben  közölt a da tokér t,  i llusztrációkér t felelôsséget n em  válla lun k!

JÓZSA
A városrész információs és 

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

A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Ta ná -
csa immár negyedik éve rendez tehetségnapot
az iskolában folyó munka szélesebb szakmai-
társadalmi környezetének bemutatására. Az
idei évben nem csupán tehetségnapot ren-
deztek, hanem az országos programsorozat -
hoz kapcsolódva Bartók Béla születésnapjától
kezdődően: március 25-től ápril is 25-ig Te het -
ség hónapot.

A nyitott hónap egy Szülői klubbal indult „Te het -
séges a gyermekem.” címmel. A klubban a Deb -
receni és a Miskolci Egyetem pszichológusa, te -
het ségfejlesztő szakemberei tartottak előadást az
érdeklődő szülőknek – Sarka Ferenc, Kormos Dé -
nes, Mező Ferenc –, Agárdiné Burger Angéla igaz -
ga tónő bemutatta a Gönczy Akkreditált Kiváló Te -
het ségpont tevékenységeit.

Az ezt követő hetekben „Nyitva van az aranyka-
pu” címmel a Tehetségműhelyek folyamatos be -
mu  tatkozása, nyitott programjai következtek mind
a szülők, illete a mentoráló intézményi program ré -
sze ként más iskolák érdeklődő pedagógusainak.

A Tehetséghónap záró rendezvénye a „Szórd
szét kincseid…” Tehetségnap és Műhely kon fe ren -
cia volt április 23-án, ahol három megyéből és a
fővárosból érkezve közel száz pedagógus tanács -
kozott. A plenáris résznek a Józsai Közösségi Ház
adott otthont, a műhelykonferencia az iskolában
zajlott. A résztvevőket Komolay Szabolcs alpolgár -
mester úr, a KLIK képviseletében Karika Rozália
kö szöntötte. A szakmai nap az egész napos isko-
la tehetséggondozási lehetőségeit járta körül. Az
Ok tatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmberei
bemutatták azokat az új oktatási tartalmakat,
amely nek létrehozásában a Gönczy Pál Általános
Iskola az OFI Bá zis -
is  kolájaként immár
két éve együtt dolgo-
zik. Az OFI honlapján
hamarosan el érhe tő -
ek lesznek a kidolgo-
zott programok, mely -
ből az ország vala-
mennyi általános is -
ko lája választhat, és
beillesztheti saját ne -
ve lési-oktatási prog -
 ramjába.

A műhelymunka
so  rán az érdeklődő
szak  mai közönség
el ső kézből kapott in -
for mációkat az OFI
pro jektvezetőitől. 

Dél után a Gönczys pedagógusok által tartott
bemutató foglalkozásokon pedig a gyakorlatban
lehetett ismerkedni az alkalmazott új módsze -
rekkel és tartalmakkal. Nagy boldogság volt látni-
hallani a nap folyamán előadóként bemutatkozó
tehetséges gönczys diákokat projektekben, ze -
nében, táncban. Élményszámba ment Halasi-Ko -
vács Anna (1A) osztályos tanulónak a búbos
bankáról tartott prezentációja, csakúgy, mint a
Rózsavölgyi Gyermekkertben mindenkit ámulatba
ejtő gönczys lovas bemutató Lóska Eszter irá nyí -
tá sával.

Tehetségnap és műhelykonferencia a Gönczy Tehetségpontban
A JÓTEKE új elnöksége és felügyelő bizottsága.
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A 25 éves egyesületnek nagyon sokat köszön-
hetnek a józsaiak, mely 2015-től új elnökséggel
és részben új névvel megújulva folytatja mű kö -
dé sét. Erről külön cikket írtunk lapunkban. Az
alábbiakban áttekintjük az egyesület legfon to -
sabb momentumait, cikkünk végén a le kö -
szönő elnök, Juráskó Istvánnal készített inter-
jút olvashatják el.

A Józsai Településfejlesztő Egyesület 1989.
május 8-án alakult a Gönczy Pál Általános Is ko lá -
ban 48 belépő taggal. A megalakulás fő szer vezői
dr. Erdő Gyula, Papp Géza és Nagy Mihály. Az
egyesület mottóját dr. Erdő Gyula alkotta: „…mert
tennivalóink nem kevesek…”. Az egyesület fő fela-
datai közé a következők sorolhatók: közmű ve lő -
dési, kulturális, szabadidő és sporttevékenységek
szervezése, településfejlesztési igények felmé ré -
se és megvalósítása, közrend, közbiztonság vé -
del me, hátrányos helyzetűek támogatása és kör -
nyezetvédelmi tevékenységek ellátása. A Józsai
Településfejlesztő Egyesület első elnöke 1989-ben
dr. Erdő Gyula lett majd 1990. augusztus 31-én le -
mondott és megbízott elnökként Balogh Lászlót
ne vezte ki az egyesület vezetőjének. 1991. már-
cius 14-én Litauszki Tibor lett az elnök, 1995-től
Ba logh Imre követte, majd 2004-ben Juráskó Ist -
ván vette át az elnöki teendőeket az egyesületben. 

Az Egyesület különféle munkacsoportokat ala -
kított az évek során, melyek munkájukat bizonyos
fokú önállósággal a közgyűlés megszabott keretei
között végzik: ilyen a Polgárőr csoport, a Csa lád -
segítő Szolgálat, a Zöldek csoportja, a Legeltetési
Bizottság, a Józsai Hírmondó szerkesztősége, a
Lovas és fogathajtó tagszervezet, a Galambász
tag szervezet, a Józsai Szabadidő- és Tömegsport
Egyesület, az 1995-ben megalakult a Nyugdíjas
Klub, de az egyesület munkáját segítette az 1991-
ben alapított Józsáért Alapítvány is. Ezek közül
sok már megszűnt vagy átalakult. Az elmúlt 25 év -
ben több lakossági fórum került megszervezésre,
az elnökségi-, és közgyűléseken rengeteg vita,
döntés és határozat született, melyek előrevitték
Józsa település fejlődését. A 90–es évek elején    a
településrész számos földútja szilárd útburkolatot
ka pott, járdák épültek, fejlődött a temető, számos
helyen vízvezeték, elektromos áram, vezetékes
gáz, telefon került bekötésre. A járda- és út épí té -
sek, valamint a telefon-, és gázhálózat építés szer -
ve  zésében az elnökség tagjai aktív társadalmi
mun  kát vállaltak. 

A leköszönő elnökkel, Juráskó Istvánnal be -
szél get tünk a jubileum alkalmából.
Józsa: Miért mondott le elnökségi tisztjéről?

A korom előre haladta miatt úgy döntöttem,
hogy lemondok a számomra oly kedves Józsai
Tele pülésfejlesztő Egyesület elnökségi posztjáról.
Nem azért mert nem szerettem ezt csinálni vagy
mert unom, hanem azért, mert át kell adni egy fi -
atal generációnak az egyesületet. Az egész elnök-
ség megújul és ezzel egy teljesen új szemlélet ve -
heti kezdetét. A következőben, mint tiszteletbeli el -
nök a háttérben fogok segíteni. Köszönöm, az

egyesület tagságának, hogy megválasztottak.
Józsa: Hogyan lett elnökségi tag?

Az egyesületnek 1989-ben lettem tagja, amikor
néhányan azt gondoltuk, hogy ezt az egyesületet
létre kell hoznunk Józsa fejlődése érdekében. Az
első ülésünk a Gönczyben volt, ekkor 48-an belép-
tünk az egyesületbe. 1991-ben már bizottsági tag
vol tam, akkor Tóthné Stokker Erzsébet volt a Fel -
ügyelő Bizottság elnöke. Mellette már fe le lős ség -
teljes munkát végeztem az egyesületben. Mindig
valamilyen tevékenységet folytattam az egyesület
életében. Volt néhány év sajnos, amikor nem tud -
tam teljesen foglalkozni az egyesület működésé -
vel, mert a vállalkozásom elvette minden időmet.
Aztán 1995-től folyamatosan elnökségi tag voltam
aztán meg elnök. Ez egy nagyon szép feladat volt.
Mindig is azt szerettük volna, hogy a rendez vé -
nyek (gyereknap, szüreti nap) sikeresek legyenek,
amik eleinte a legelőrészen voltak majd a Natura
2000 természetvédelmi besorolás bejöttével új
helyszínt kellett keresni. Sikerült a Józsa központ -
jának létrejöttét segíteni, ami nagy vágya volt a
településfejlesztő egyesületnek és az egész la kos -
ságnak. Ezt a kezdeményezésünket támogatta
Deb recen város közgyűlése is. Amióta a Jó zsa -
park megépült ott, ez ad otthon a rendez vé nyek -
nek. A Józsapark mögött van egy olyan zöld rész,
ahol lehet olyan tevékenységeket folytatni, ami
kielégíti azt a igényt, amit régen is csináltunk egy-
egy gyereknapkor vagy szüreti napkor a legelőn.

Ezúton köszönném meg minden elnökségi tag-
nak, egyesületi tagnak a munkáját. Külön kö szö -
netet érdemel Illyés Sándor, Pásztor Ferencné
Irénke, aki az utolsó két évben rengeteget segített,
szor galmasan vezette az egyesület adminisztratív
fel adatait. Jurácsikné Editnek, volt titkárunknak is
kö szönöm az áldozatos munkáját. Krammer La -
jossal több éven keresztül kresz vetélkedőket ké -
szítettünk a gyerekeknek, neki is jár a köszönet.
Horváth Lajos is sokat segített az egyesületnek.
Kö szönöm Balázs Ákos önkormányzati képviselő
munkáját, vele mindig egyeztetni tudtam és min-
den olyan dolgot meg tudtunk oldani, ami a la kos -

ság problémája volt. Mióta Ákost képviselőnek vá -
lasztották Józsán, rohamosan fejlődött település-
részünk. A közös munkánk gyümölcsét most lehet
látni az egész területen. 

Pósán Györgynének is köszönöm a sok mun -
kát, hisz valamennyi rendezvényt vele alkottunk
meg és az összes színpadi produkcióért ő volt a
fe lelős. Az egyesület feladata pedig a fizikai mun -
ka kivitelezése volt, technikailag összeállítani a
rendezvényt. Minden évben megszervezzük a
nyúl paprikás főzőversenyt is, már a 11.-en va -
gyunk túl. Az üsttől kezdve a nyúlig mindent mi biz-
tosítunk a versenyzők számára. Aki ebben a prog -
ramban is részt vett, annak is nagyon köszönöm a
munkáját. Kellermann Péternek is köszönöm a
munkáját, aki a Felügyelőbizottság elnöke volt, aki
mindig azon igyekezett, hogy akármilyen gondunk
volt megoldjuk. Somogyi Bélának is köszönöm a
segítségét. Köszönöm Oláh János egyesületi tag-
nak, hogy örömet szerzett egyesületével, a galam-
bok röptetésével a rendezvényeinken. Puzsár Já -
nosnak, az egyesület gondnokának is köszönöm a
munkáját.
Józsa: Ha visszagondol az elmúlt 11 évre, akkor
mire a legbüszkébb?

Két dologra vagyok a legbüszkébb sok más
mellett. Az egyik Józsa fejlődése. A 90-es évek
eljén végzett járda és közműfejlesztésekre de az
új katolikus templom építéséig mindenben igye -
keztem, igyekeztünk előjárni. A másik, pedig ami -
kor a 3–4 ezer ember jól érezte magát a gyerek-
napokon, szüreti napokon. Szép emlék még, mikor
a lovasokkal a Szüreti Nap reggelén mindig beha-
rangoztuk a vígasság kezdetét. Kellemetlen része
is volt ennek a néhány évnek. Bánt, hogy a polgár -
őr ség átalakítását a 2011-es törvény alapján nem
tudtuk sikeresen megoldani. A polgárőrség eleinte
az egyesületünkhöz tartozott, de 2011 után dönte -
nünk kellett, mert törvényileg nem lehetett az
egye sületnek polgárőrszervezete. Két lehetőség
volt vagy önálló szervezetet alapít a polgárőrség
vagy csatlakozunk a Debrecenihez, mi az utóbbit
vá lasztottuk. Ezt kudarcnak tekintem.
Józsa: Mit üzen az új elnökségnek?

A fiataloknak meg kell tartani azokat az elveket,
amiket 25 éve követünk amellett, hogy új irányzat-
tal folytatják a munkát tovább. Mint, ahogy az új
nevünkben is látszik (Józsai Település és Kö zös -
ség fejlesztő Egyesület) a településfejlesztés mel-
lett foglalkozniuk kell az itt élő emberek közösség-
gé kovácsolásával. 

A sportéletet rendbe kell tenni, legyen egy kö -
zös ségi, önkormányzati tulajdonú sportpálya Jó -
zsán ahol a tömegsport keretein belül több sportág
is helyet kaphat. Folytatni kell a Tócó patak és a
Józsapark környékén lévő erdőrésznek a rendbe -
té telét, ami a városhoz tartozik az elkészült lát -
vány terveknek megfelelően. Ezekhez a több éves
feladatokhoz kívánok az új elnökségnek sok sze -
ren csét és sikeres megvalósítást. Mindenkinek
köszönöm a segítségét, aki az elnökségem alatt
va lamit is tett a Józsai Településfejlesztő Egye sü -
le tért, illetve Józsa fejlődéséért!

Idén 25 éves a Józsai Településfejlesztő Egyesület

Juráskó István kedvenc rendezvényén a Józsai Szüreti
napon.
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SZABÓ BARNA: 

A KERESZTÚT SZÉLÉN 
PASSIÓORATÓRIUM (2015)

Előadja az 
ÚJ LISZT FERENC KAMARAKÓRUS (Budapest)

Vezényel: Nemes László Norbert  
Zongorán közreműködik: Fülöp Andrea

2015. május 30., 14.00
FELSŐJÓZSAI REFORMÁTUS TEMPLOM 

Debrecen-Józsa, Deák Ferenc u. 67.

Tel.: (70) 413 63 63

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő
fák kivágását válla lom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A faanyagot beszá-
molom.

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.

„Józsa apró”

„Józsa apró”

Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány -
fe nyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti nö vé -
nyek el adók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár
kerti, házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy
és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és
egyéb munkákat vállal. Érd.: (20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Udvar feltöltésére ingyenesen elhozható földet
vagy barna homokot keresek (1 –10 m3) Józsán, vagy
a közelben. Tel.: (70) 708-5300
Apróhirdetési árak: 5 Ft/leütés. Következő új ság
lapzártája és a hirdetésfeladás módja  a 2. ol dal
alján található impresszumban olvasható.

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése ener-
gia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Támogassa a Józsa Fejlődésért Alapítványt!
Ha még nem döntötte el, kinek adja adója 1%-át, kérjük, jelölje be a Józsa újság kiadóját,
a Józsa Fejlődéséért Ala pítványt. Az alapítvány adja ki a Józsa újságot, a Józsai Szak név -
sort, a Józsanet.hu weboldalt és működteti a józsai NYITOK Központot (Nyitott Tanulási
Központ) a Józsai Közösségi Házban. Alapítványunk különösen büszke arra, hogy a Józsa
lap 1999 óta folyamatosan megjelenik. Az alapítvány 2014-ben semmilyen tá mogatásban
nem részesült, így a lap a megjelenése a hirdetőknek és a lap szerkesztésében résztvevő
ön kénte sek nek köszönhető. Az SZJA 1% is sokat segít az újság további sikeres mű köd te té -
sé ben. A kitöltött rendelkezési nyi latkozatot megtalálják a www.jozsanet.hu weboldalon,
ahonnan ki is tudják nyomtatni. Aki kézzel tölti ki, online bevallást készít vagy könyvelő se -
gít ségét veszi igénybe, azok a szervezetünk nevén kívül adószámunkat is meg kell jelölni ük:

18557325-1-09

Lorántffysok az Agorában
Rendkívüli izgalmas kalandokban volt része a Lorántffys diákoknak
azon az áprilisi délelőttön, amikor az egész iskola látogatást tett az Ago -
ra Tudományos Élményközpontba.

A háromszintes huszonegyedik századi létesítményben a gyerekek bepil-
lantást nyertek a fizika, a kémia, az orvosbiológia, a botanika, valamint a ro -
botika rejtelmeibe. A speciális kísérletek
és az in teraktív tudományos játékok se gí -
tet tek közelebb hozni a termé szet tu do -
má nyok világát a felnö vek vő generáci ó -
hoz. Az élménypedagógiai fog lal ko zások
során a mindennapi élet csodáira kaphat-
tak magyarázatot a tanulók. A látványos
kísérletekkel teli nap költségeit az iskola
alapítványa fedezte.
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Ízületi és reumatikus fájdalom? Ne éljen vele!
A Mátrai Balzsam kizárólag a gyógynövények
ere jével csökkentheti az ön fájdalmát.

Sokan vannak, akik évek óta küzdenek ízületi
vagy izomfájdalmakkal, tőlük gyakran hallható,
hogy a fájdalom már szinte életük részévé vált,
már megszokták, hogy a mozgás nehéz és kel le -
metlen, és sem a pihentetés, sem pedig a bevett
gyógyszerek nem segítenek tartósan. Az ő szá-
mukra igazán jó hírünk van: a fájdalom nem lehet
életünk része, a fájdalom ellen tenni kell, és ami a
lényeg, hogy mindig tenni lehet! Ez történhet fáj -
da lomcsillapító tablettákkal, és gyógyszeres kré -
mek kel, de ennél sokkal jobb a természetes meg -
oldás, a fájdalom csillapítása gyógynövényekkel!

Miért elégedne meg azzal, hogy ma talán egy
kicsivel kevésbé fáj, ha akár teljesen fájdalom nél -
kül is élhetne? Meg kell látnia a lehetőséget, amit
a természet által nyújt önnek a Mátrai Balzsam,
melynek folyamatos, előírásszerű használata so -
rán a fájdalmai fokozatosan csökkenhetnek, és
szin te észrevétlenül el is tűnhetnek, hogy ön él -
vez hesse a mozgás, a teljes élet örömeit, az évek
óta tűrt fájdalom nélkül! Csak el kell hinnie, a fájda -

lom nem az élet része, és ön is megérdemli, amit
más: felszabadultan, boldogan sétálhasson, vé -
gez ze a kert körüli munkákat, és szaladjon az uno -
kái után!

Az ízületi és izomfájdalmakra, illetve a visszérproblémák kezelésére 
alkalmas Mátrai Balzsam megrendelhető (ingyenesen házhozszállítással):

www.matraigyogynoveny.hu weboldalon 
és a 06-20-987-6654-es telefonszámon.

Kárpitozott bútorok gyártása.
Egyedi igény szerint is!

• Ágyneműtartós, 
matracos ágykeret 
(igény szerinti méretben)

• 3–2–1 ülôgarnitúra, sarokülôk
• heverôk, franciaágyak bonellrugós   

és habszivacsos kivitelben egyaránt,
140–180 cm szélesség

Debrecen-Józsa, Tokaj i  utca 19/B
Telefon/Fax: (52) 386-313 • (06-30) 9452-755

E-mai l :  bufatex@gmai l .com
Web:  www.bu fatex.com

Vasútmodell-kiállítás
Április 17.–19. között 7. alkalommal rendezték
meg a kiállítást a Józsai Közösségi Házban. Idén
is látványos maketteket láthatott a közönség hi -
szen közel 70 méter hosszú modul terepasztalt
hoz tak a szervezők Józsára.

További képek és egy izgalmas interjú a maket-
tezés varázsáról a www.jozsanet.hu oldalon ol vas -
ható.

Fennállásának 20 éves évfordulóját ünnepelte
a Felsőjózsai Nyugdíjas Klub április 25-én a Jó -
zsai Közösségi Házban.

20 év sok idő. Sok tartalommal meg lehet tölte -
ni, ha van rá igény, ha van hozzá jó szándék, kö -
zösségi szellem. Ezt jól tudják ők is. Hiszen csak
kevés klub vagy szakkör mondhatja el azt ma -
gáról, hogy 20 éve kitartóan, minden évben kicsit
meg újulva, de továbbra is aktívan működik és
össze tartó ereje, közösségi szerepe, városré -
szünkön végzett munkája kiemelkedő.

A nyugdíjas klub 1995-ös megalakulása óta fo -
lya matosan törekszik arra, hogy tagjai számára
olyan légkört, hangulatot teremtsen, ahol úgy
érez hetik, olyan közösségben vannak, amelyben
sze retik és tisztelik őket. Ezt a feladatot 2011.
szep tembere óta a kör jelenlegi vezetője, Matkó
Ká roly látja el. Előtte Papp Gézáné és a kör ala -
pító tagja Csamangó Józsefné fogta össze a csa -
patot. A körnek jelenleg 32 aktív tagja van, ugyan
ennyi múlttal, jelennel, jövőképpel, gyengeséggel
és erősséggel.

Április 25-én a jubileumi ünnepsé-
gen ezt az időszakot és a vele járó ki -
tartó munkát köszönte meg és kö -
szön tötte a tagokat a  jelenlévő ven -
dé gek mindegyike. A klubot jelenlé té -
vel megtisztelte és köszöntötte Balázs
Ákos önkormányzati képviselő, V.

Kiss Imre a Hajdú- Bihar Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnökségi tagja, Kocsis Imréné az
„Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetség Hajdú-
Bihar Megyei Elnöke, Dombi Imre Bodaszőlő
képviselője, Deák József és felesége, Bedő
Lászlóné, az Alsójózsai Nyugdíjas Klub ve ze -
tősége, a Józsai Díszítőművészeti Szakkör kép vi -
se letében Gém Ilona. 

Matkó Károly a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti
Körének vezetője felidézte az elmúlt 20 év legfon -
to sabb eseményeit, történéseit. Emellett a szín -
ház teremben elhelyezett kis emléksarokban az
elmúlt időszak alatt összegyűjtött fotókból, ok le ve -
lekből, emléklapokból is bepillantást kaphattak a
prog ramon résztvevők a csoport életébe, tevé -
keny ségébe.

Az ünnepségen a nyugdíjas klub énekkara nó -
tá kat énekelt, Szakály Dorottya és Zilahi Tibor slá -
ge rekkel kedveskedett az ünnepelteknek. A klub
né hány tagja meglepetés műsorral lepte meg tár-
sait. A gyertyagyújtás és pohárköszöntő után kö -
tet len beszélgetés, nótázás és táncolás kö vet ke -
zett.

20 éves a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre
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Programok

Kocsis László másfél évtizedes grafikusi pá -
lya  futásából nyílt kiál lítás a Józsai Közösségi
Ház ban április 28-án. A grafikai alkotások kö -
zött találunk olyan különlegességeket is, me -
lyek San Franciscóból érkeztek hozzánk, hi -
szen a józsai művész néhány évig Amerikában
élt és alkotott.

Az alkotások között szerepel olyannyira új kép
is, ami a kiállítás megnyitó előtt egy nappal ka pott
keretet, de láthatunk képeket 2000–2001-ből, az
arany-fekete, és a kék-vörös korszakból is. A kiál-
lítás megnyitóra ellátogatókat Lakatos Péterné ze -
ne pedagógus és tehetséges növendéke Kál mán
Dorka fuvola játéka köszöntötte, majd Kerék gyár -
tó Kálmán költő nyitotta meg baráti szavaival
Kocsis László „Érzékek” című kiállítását.

Kerékgyártó Kálmán két képet emelt ki a sok
közül, az egyik a Teremtés a másik pedig az El en -
ge dés címet kapta. A két véglet, hiszen elsőnek
te remtünk, alkotunk, megszerzünk mindent, amit
sze retnénk az életünk során. Felépítünk magunk
köré egy anyagias világot és azt hisszük, hogy
min denünk megvan. Megszerzem, majd elenge-
dem. Az elengedés pillanatában megszabadulunk
a tárgyaktól, megszabadulunk mindentől. Elen ge -
dünk és boldogok lehetünk, mert nem az anyagias
világ, a tárgyak jelentik a boldogságot számunkra.

Az országban Kocsis László az egyetlen, aki a
moduláris grafikát képviseli és itt él közöttünk
Józsán. A kiállítás április 28-tól június 12-ig te kint -
hető meg a Józsai Közösségi Házban.

„Érzékek”

Április 28.–június 12-ig
„ Érzékek” - Kocsis László grafikus -
mű  vész kiállítása
Helyszín: JKH előtér

Május 13. 17.00 – június 30.
Élményeim a Tócó-patak partján -
rajzpályázat eredményhirdetése.
A rajzpályázat anyaga megtekinthető
június 30-ig.

Helyszín: a Józsai Közösségi Ház
elő tere

Május 26. 17.00
Évzáró gyermekkoncert
Együttműködő partner: Muzsikáló
Egész ség Alapítványi Művészeti Is ko -
la
Helyszín: JKH színházterem

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
Jó zs a Szen t gy ör gy f al v i  ú t  9. 

Tel ef on :  (52) 386-137 • E-mai l :  j ozsaik h@debr ec en i muv k ozpon t .h u

DMK Józsai Közösségi Háza 
májusi programajánlója

Május 15-én 15 órától sakkversenyt szervezünk.

Május 16-án 10 órától rejtvényfejtő versenyre vár-
juk az érdeklődőket.
Mindkét program a 17. Simonyi Napok rendez -
vény sorozat keretében kerül megrendezésre.

Május 30-án 10–13 óra között Mesés Gyer mek -
nap a Józsai Könyvtárban, melyen lesz:
Kézműves foglalkozások. Társasjátékok.
Legyél Te is Iluska! Legyél János vitéz!  - para ván -
fo tózás.

Józsai Könyvtár programjai, felhívásai

Rajzpályázat a Józsai Könyvtárban!
A rajzpályázaton óvodások, alsó, és felső tagozatos diákok vehetnek részt.

Téma: Kedvenc magyar mesehősöm
A pályamunkák szabadon választott technikával, 
A/4-es vagy A/3-as méretben lehet elkészíteni.
Az elkészült rajzok hátoldalára kérjük ráírni: 

Név, életkor, iskola/óvoda, e-mail cím.
Nevezési határidő: 2015. május 23.

A rajzokat személyesen a könyvtárban lehet leadni.
Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó: 

2015. május 30-án, 10.00-kor a Gyermeknapon.

M é l i u s z  J u h á s z  P ét e r  K ö n y v t á r  J ó z s a i  F i ó k k ö n y v t á r a
Jó zs a Szen t gy ör gy f al v i  ú t  9. 

Tel ef on :  (52) 386-125 • E-mai l :  jo zs a@mel i u sz.h u

Ezzel a címmel tartott ápri lisban három szom -
ba ton át ingyenes mentálhigiénés előadásso -
ro zatot a Józsai Segítő Szolgálat.

Az előadó Zsiga Attila (www.zsigaattila.hu) élet -
vezetési és személyiségfejlesztési tréner volt, aki
az elmúlt hetekben a Lorántffy Zsuzsanna Álta lá -
nos Iskola a 7. és a 8. osztályos diákjainak is tar-
tott előadást. Majd szombat délutánonként felnőt-
teknek szóló előadásokat hallhattak az érdeklődők
különféle témakörökben, mint pl. a vidám élet -
szem  lélet, a depresszió és kezelése, és a helyes
önértékelés.

Életigen Józsán

Május 14-től ezúttal négy héten át a
Józsai Közösségi Házban 17.30-tól foly-
tatódik az előadássorozat, melynek al -

címe: „ Mi a Te logód? - Stigmák és az
önér té ke lés” .

További időpontok és témák a
www.jozsanet.hu weboldal programok

menüpontjában.
Bővebb információ Zágonyiné Nagy

Szilviától, a Józsai Segítő Szolgálat elnökétől,
a prog ramsorozat házigazdájától kérhető: 
(30) 585-5170 • jozsasegito@gmail.com
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TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL A HAJDÚ TAKARÉKNÁL!

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Józsai kirendeltsége
JÓZSAPARK

www.hajdutakarek.hu

ÉLJEN
A FORINTOSÍTÁS ADTA

HITELKIVÁLTÁS
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Cím: Józsa, Vál lalkozói  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

Autópálya-matrica, mobil telefon feltöltés és e-útdíj  3,5t  feletti  teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? 

Keresse a Józsa TÜZÉPet!

Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

Kenyér és péksütemény forgalmazása.
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Fuvarozás, gépi rakodás, raklapleszedés, mozgatás.
Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

Áprilisi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin   kútján áprilisban is
he   tente sorsoltak a
8000 Ft fe lett tankolók
kö    zött.

Az áprilisi nyertesek: 13.
hét: Barcsainé Bagaméry
Margit (Jó  zsa, Arany ka pu
u.) 14. hét: V. Kiss Imre

(Józsa, Tokaji u.) 15. hét: Dr. Juhász Tiborné (Jó -
zsa, Telek u.) 16. hét: Dobi Zoltán (Jó zsa, Perem
u.) A képen a 16. heti sorsolás látható, a nye re -
mény húzó Hegedűs Sándor.

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás • 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

Fű kaszálás és emelőkosár bérlés,
fakivágás, fagal lyazás, kuglizás,

tüzifa, gallyfa 
házhozszállítással  megrendelhető.

Telefon: (30) 244 8737

Faágak, 
gallyak, 
cserjék,
aprítéko-
lását,
darálását 
vállalom. 

szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n emesv al l al k ozas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Debrecen-Józsa Bocskai u. 53. 
E-mail: jozsaszerviz@gmail.com

mo ni  torok, televíziók, telefonok 

szer   vi ze lé se, bővítése, karbantartása.

Számítógép hiba fel tá rá sa, ja -
ví tása. Hard ver esz kö zök be -
sze  relése, be  állí tá sa. Túl me -
le   ge dé si, las su lási problé mák
meg  ol dá sa. Operációs rend -

 sze  rek telepítése. Ví rus  ir tás, adatmentés. Ve ze ték
nélküli hálózat ki épí tése, te le pí tése. Telefonok teljes
körű szer vi ze  lé se, szoft ver fris sítése.

52-797-510 

Számítógépek, laptopok, Maci Kuckó Állateledel 
és Takarmány bolt

Alsójózsa, Bocskai I. u. 53.

• Kutya, macska eledelek
• Nádudvari takarmányok

forgalmazása
10kg felett ingyenes

házhozszállítás !
Nyitva tartás: 

hétfő–péntek: 8–17 • szombat: 8–12

Tel.: (52) 797-510 • (70) 657-0989
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Cím: Függetlenség utca 1. 
(a 35-ös főúton)

Nyitva: hétfő–péntek: 8–18, 
szombat: 8–13

Telefon: (30) 286 1053

Májusban is kezdjen
a Fekete Pillangóban

Májusi akciók a Fekete Pillangó bizományiban:
női kosztümök 10%, férfiöltönyök, zakók 10%,
szan dák, papucsok szintén 10% kedvez mén nyel
kap hatók!
BIZOMÁNYBA VÁRUNK: férfi ruhákat, extra mé -
retű női-, férfiruhákat, sötétítő függönyöket, ágyta -
ka rókat, bicikliket, tányérokat, háztartási felsze re -
lé seket! 

Kedvező ár: 20 000 Ft/fő,
a Gönczy Pál Általános Iskola tanulóinak 10% kedvezmény!
Helyszín: 4225, Debrecen-Józsa, Rózsavölgy utca 32.

További információ és jelentkezés:
Lóska Eszter: (06-30) 438-79-46 
Domokos Sándor: (06-20) 426-41-62

Nyári napközis lovastábor Debrecen-Józsán
2015 nyarán szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Gönczy
Pál Általános Iskola lovasudvarában. Ha szeretnéd megtapasztalni
a lovaglás és a fogatozás élményét, szeretnél egy hetet lovak között
tölteni és részt venni életükben, vagy csak jó hangulatra vágysz,
gye re hozzánk!
Lovastáborozz vidám környezetben, gyakorlott oktatókkal, kép -
zett lovakkal!

Életre szóló élmény, változatos programokkal:
póni lovaglás, lovaglás, futószáras oktatás, szekértúra, hintózás,
ügyes ségi versenyek tudásszintnek megfelelően, lovastorna, ló ápo -
lás, kézműves- és sport foglalkozások, játék egésznap, minden kor -
osz tálynak, napi háromszori étkezéssel.

Turnusok:
• 2015. július 6 –10.
• 2015. július 13–17.
• 2015. július 20–24.
• 2015. július 27–31.
• 2015. augusztus 3–7.
• 2015. augusztus 10–14.

Soltész Márkó abban a szerencsés helyzetben
van, hogy kicsi kora óta lovak közt tölti az éle -
tét. A családnak van lovas tanyája Józsa ha tá -
rá ban, ahol a gyönyörű Lipicai lovak mellett
wels pónik is vannak.

Először csak hobbi szinten érdeklődött a
fogathajtás iránt, aztán 2012-ben benevezett az
első versenyére. Annyira magával ragadta a lovak
szeretete és a fogathajtó versenyek hangulata,
hogy 2014 augusztusában C-kategóriás vizsgát
tett, így lett ő 12 évesen Hajdú-Bihar Megye legfia -
ta labb C-kategóriás hajtója. Innen
pedig már egyenes út vezetett és
lett a 2014–2015 évi Fedeles Or -
szá gos Bajnokság magyar bajno-
ka. Erre a versenyre az ország
min  den pontjáról neveznek és
Má rkó ebben a kategóriában (ket -
tes póni fogathajtás) felnőttekkel
együtt versenyzett. Ez nem kis tel-
jesítmény, hiszen ez a sportág kö -
zel sem veszélytelen.

Márkót távlati terveiről kér dez -
tük.

Soltész Márkó: Legközelebb
május 17-én, Napkoron lesz egy
ki sebb verseny, most erre ké szü -

lök, sokat szeretnék még gyakorolni addig. Édes -
apám a román válogatott színeiben versenyzik „A”
ka tegóriás hajtóként, szeretnék én is a nyom do -
kai ba lépni. Szerencsés vagyok, adottak a le he tő -
sé gek, így sokat gyakorolhatok. Egy ilyen ver se -
nyen a bírák munkája is nagyon érdekes, így az
sem kizárt, hogy később ezzel is szívesen fog lal -
koz nék.

Józsa újság: Gratulálunk az eddig elért szép
eredményeidhez, és a további sok sikert kívánunk
neked! 

Józsai a legfiatalabb magyar
fogathajtó bajnok!

Fakivágás 20 éves tapasztalattal, 
lakott területi és műtárgyvédelmi 

vizsgával
(06-30) 654-3841
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Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

darabolási lehetőség. 
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők: 

(52) 530-564 • (20) 530-7974

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974 
E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, 

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
Gyártás, forgalmazás. 

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás

kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Vas- műszaki bolt

Játék, Élmény, Kikapcsolódás!
2015 Zsebis Napközis Tábor

Idén harmadik éve indítjuk el napközis táborunkat és
várunk minden kedves régi és új táborozó gyerkőcöt. 
Az árak nagyon kedvezők az élmény pedig évről évre

megszépíti a nyarainkat. 
Várunk mindenkit szeretettel egész nyáron.

Napközis tábor árak:

Jelentkezni lehet személyesen a játszóházban vagy 
az alábbi elérhetőségeinken:

Cím: Debrecen-Józsa Józsapark • Tel.: (52) 789-034
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu • Web: www.zsebibaba.hu

• Havidíj, egésznapos (7:30–16:30) 
38 000 Ft + 600 Ft/napi 4×-i étkezés

• Havidíj, félnapos (7:30–11:30) 
25 000 Ft + 550 Ft/napi 3×-i étkezés

• Napidíj 2500 Ft + 600 Ft 4×-i étkezés
• Félnap 2000 Ft + 550 Ft 3×-i étkezés

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ügyvéd ezúttal ingatlannal kap -
cso  latos olvasói kérdésekre vá la -
szol lapunk hasábjain.

Olvasó: Azt szeretném meg tudni:
igaz-e, hogy bárki kikérheti az én tu -
laj donomban lévő ház tulajdoni lap -
ját?

Ügyvéd: Az ingatlan-nyilvántartás
egyik alapelve a nyilvánosság, ami
azt jelenti, hogy bárki betekinthet a
tu lajdoni lapba, térképbe, arról má -
so latot kérhet, akár személyesen a
földhivatalban, akár online, de ehhez
regisztráció szükséges. Ez azt jelen-
ti, hogy a földhivatalban egy nyom -
tat vány kitölté sé  vel és személyi iga-
zolvány be m utatásával
lehet bete kinteni, az
online földhivatal hasz -
ná la tához pe dig ügy fél -
ka pus regiszt ráció szük -
sé ges.

Olvasó: Osztatlan kö -
zös tulajdonú ingatla -
nom ra az egyik tulaj-
donostárs tar tozása mi -
att végrehaj tás van folya -
mat ban, én azon ban

nem tartozom, ne kem is ki kell köl -
töz nöm?

Ügyvéd: Osztatlan közös tulajdon
ese tén, ha csak az egyik tulajdonos-
társ tulajdoni hányadára irányul a
vég rehajtás, akkor csak az ő tulaj-
doni hányadát lehet elárverezni és
önnek a saját részéről nem kell el köl -
töznie, főleg, ha pl. az elárverezendő
részen bejegyzett haszonélvezeti
joga áll fenn, ebben az esetben la -
kot tan kerül végrehajtásra az ingat-
lanrész. Az adós tulajdonostársai az
árverés kitűzéséig együttesen kér -
he tik, hogy az egész ingatlant ár ve -
rez zék el. A nem adós tulajdonostárs
maga is árverezhet és megsze rez -
heti az adós tulajdoni hányadát.

Bárki megnézheti...? Tánc Világnapja

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 16 és 18 óra

között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

Idén negyedik alkalommal rendez -
tek Gálaműsort a Tánc Világnapja
alkalmából a Józsai Közösségi
Ház Színháztermében. Évek óta
egy re több látogatót vonz ez a
prog ram. Most sem volt ez más -
képp, a Színházteremben egy
gom bostűt sem lehetett elejteni.

Április 29-én a világ minden táján,
a világ összes fajta táncát megün-
neplik, mióta az UNESCO tagszer -
ve zete a Nemzetközi Táncbizottság
kinevezte 1982-ben ezt a napot vi -
lág napnak.

A Tánc Világnapja alkalmából a
Józsai Közösségi Ház Mini ma zso -
rett csoportja, Csillag csoportja és
Muskétások csoportja mutatta be
produkcióját Nagy Herbák Ágnes
vezényletével. Holecska Anita Cu -
kor f alatkák, Fantasztikus Csajok,

Amerika csillagai, Junior lányformá-
ció csoportjai és párosai: Halász
Ger gő-Székely Eszter, Simon Do mi -
nik-Kiss Dominika, Tóth Panna Ka -
mil la-Kecskés Bence pedig akro-
batikus rock and roll-t táncoltak. A
Ritmus Moz gásművészeti Stúdió is
felsora koztatta csoportjait, tanáruk
Lévai Kiss Enikő. Puskás László
Kökény és Nagykökény csoportjától
szilágy sági táncokat, az Aprócska
csoportjától somogyi táncokat, Kis -
kö kény csoportjától pedig sárközi
táncokat láthattunk. Rábaközi tán-
cokat a Csicsergő néptánc csoport
adott elő, őket Opre Dóra és Faragó
Vik tó ria készítette fel.

Mindnyájuk különleges koreográ-
fiákkal készültek erre a napra. Volt
tánc, vígság, boldogság, mert, „ha
táncolsz élsz, … ha élsz táncolsz”.
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BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Szi l ág y i  K ár o l y
Redôny, r elu xa, s zalag függö ny, har mon i k a aj tó ,  

szúny ogháló  k észít és e,  jav ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Tel ef on :  (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

Redőnykészítés

Festés, mázolás, t apétázás, 
g ipszkar ton-szerelés
Szondi Csaba

Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

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

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

Betonkeverő 220V-os több 
méretben, valamint 3 részes, 

többfunkciós kitolható létra (4,5 m)
kölcsönözhető hétvégén is. 

Telefon: 20/929-9566

KÖNYV E L É s
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibo lya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k o zm ak o ny v e l d e .h u
Tel ef o n :  (52)  420-423  • (06 -30 )  911-7979

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, Árpád tér 37.

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma (több fajta): 299 Ft/kg

Paradicsom: 599 Ft/kg
Új hagyma: 119 Ft/csomó

Vajretek: 399 Ft/csomó
Fejes káposzta: 299 Ft/kg

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

Kedvencek eledel centere

Cím: Felsőjózsai utca 25.

Bolha és kullancs a
kedvencében?

Nálunk megtalálja a meg ol dást! 
Széles választék, kedvező ár.

Új épületek valamint
régi házak teljes körű
felújítása, betonozás,
térburkolás, kerítések,

kémények építése.

Szilágyi János 
építési vállalkozó

(20) 9644-333

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!

§

Tel.: 0652/782-645, 0620/210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@drreti.hu 

Adásvételi szerződések, cégeljárás,
társasági jog, családjog, öröklésjog, 

munkajog, peres ügyek!

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Cím: Józsa, Nyáry P. u. 2.
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www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 69 250 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Folyamatos akciók 
új bútorainkból

Szerszámköszörülés, keményfém megmunkálás
Különböző munkákat vállalunk:
– Tűrt hornyok, csapok köszörülése
– Hőkezelés utáni komplett megmunkálás
– Kisebb számú száraz síkköszörülés
– 20°–30°-os külső belső vezetékek
– Egyedi és szériális munkák

Érdeklődni: Oláh Sándor
Tel.: 06-70/7016-496; 06-30/9445-589
Debrecen-Józsa, Homokhát u. 5
E-mail: szerszamkoszorules@gmail.com

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Jó zsa, B ar át ság  u t ca 6. •  (70) 620-2684Jó zsa, B arát ság u t ca 6. • (70) 620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le tek víz-, gáz,
fû tésszerelését, vala mint csatornarendszer ki -
épí té sét. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.

Egyszerűsítet t  gázkészülék csere
valamint szennyvízbekötés

tel jes  ügy intézéssel .

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tar tás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Megérkezik lassan az igazi jó idő, ezzel pár hu -
za mosan egyre gyakrabban találkozhatunk
szú nyogokkal, amelyek nemcsak minket em be -
re ket idegesítenek a fájdalmas csípéseikkel,
hanem kedvenceinket is.

A kellemetlenségen kívül, a kutyákat és macs -
kákat (vadászgörényeket és egyéb állatokat is)
két, szúnyogok által terjesztett fonálféreg is ve szé -
lyez teti. Az egyik féreg a bőr dirofilariózis nevű be -
teg ségét okozza: ez egyre gyakrabban fordul elő
hazánkban is.  A másik – hasonlóképp szúnyog ál -
tal terjesztett fonálféreg betegség – a szívfér ges -
ség, amely Európa mediterrán országaiban elter-
jedt, de hazai megjelenésére sajnos egyre na -
gyobb számban számolnunk kell.  A teljesség igé -
nye nélkül néhány szóban ezeket foglaljuk össze.

Bőr dirofilariosis (kórokozó Dirofilaria repens): A
Dirofilaria repens nevű féreg a kutyában és macs -
kában gyakorta okoz korpásodással, viszketéssel,
kipirulással járó bőrgyulladást, esetleg tályogra
em lékeztető bőrelváltozást. 

A fonálférgek a kutyákban, macskákban akár
éve kig életben maradhatnak, így a szúnyogok a
fer tőzött állat vérével a mikrolárvákat átadhatják
akár az embernek is. Emberekben az esetek több -
sé gében a tünetek kifejezettebbek lesznek, attól
függően, hogy milyen testtájon jelentkeznek.

Szívférgesség (kórokozó: Dirofilaria immitis): A
parazita terjesztője a szúnyog. A fertőzött állatok-

ból szívott vér által maga a szúnyog is megfer-
tőződik a férgek fejlődési alakjaival, az úgyne ve -
zett mikrofiláriákkal. Ezek a képletek a szúnyog-
ban 2–3 hét alatt fertőzőképes lárvákká válnak. A
szúnyog pedig egy újabb vérszívásakor másik
gaz  dába (kutyába vagy macskába) oltja be a lár -
vá kat. A mikrofiláriák körülbelül 85–120 nap alatt
fejlődnek kifejlett féreggé a gazdaállat testében.
Ezután a véráramon keresztül a tüdőartériába
vagy a szívbe kerülnek, és ott megtelepedve ma -
guk is szaporodásba fognak. Nem nehéz elképzel-
ni, hogy milyen komoly kártétellel járnak együtt a
szívben vagy tüdőartériában kifejlődött 20–30 cm-es
férgek. Sajnos a gyógykezelése a kialakult be teg -
ség nek nagyon nehéz, és kétes az eredménye,
így a védekezés a legfontosabb teendőnk.

A nyuszik esetében is figyelnünk kell a szúnyo-
gok okozta fertőző betegségre, amelyet myxoma -
to sisnak nevezünk. A myxomatosis a házinyulak
egyik legveszélyesebb, gyógyíthatatlan beteg sé -
ge. A betegséget vírus okozza. A kórokozót külön-
féle ízeltlábúak, főként szúnyogfélék és bolhák ter-
jesztik, így a lakásban tartott nyulak is megfer-
tőződhetnek. A lappangási idő általában 7–10 nap,
a vezető tünetek a következők: a fülek, a szemhé-
jak és az orr duzzanata (ún. oroszlánfej), nyálkás-
gennyes kötőhártya-gyulladás és orrhurut. A
betegek légzési nehézségek és tüdőgyulladás tü -
netei közepette általában 7–10 nap alatt elhul-
lanak, sajnos még az időben elkezdett kezeléssel

is csak nagyon kicsi esély van a felépülésre. A leg-
fontosabb teendőnk: a megelőzés! 

A szúnyogszezon alatt kezeljük havonta egy -
szer a fertőződés kockázatának kitett kutyákat és
macskákat, hiszen a fertőzött kutya, macska nem
lát szik betegnek, esetleg csak bőr problémái ész -
re vehetőek, de így lesz lehetősége a szúnyogok-
nak, arra, hogy egészséges embert és állatokat is
megfertőzzenek! A kezelés vagy a szúnyogok
meg felelő, főleg bőrre csepegtethető készítmé -
nyekkel történő távoltartása lehet, vagy gyógy sze -
resen tudunk védekezni (tabletta vagy rácse peg -
tető oldat) a férgek lárvái ellen. A nyuszik esetében
megfelelő mechanikai védelemről érdemes gon -
dos  kodni (pl. szúnyoghálós ketrec), valamint ki -
váló védőoltások léteznek myxomatosis ellen.

Állati dolgok - Szúnyogveszély

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu



Hirdetés

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

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

www.jozsaauto.hu

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Farmerek,  térdnadrágok,  szoknyák, blú zok,
pólók,  spanyol, portugál felsők, német

nadrágok. Folyamatos  50% kedvezmény!
Megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon, valamint

facebook oldalamon az Éva Divat albumban:
www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns divatáru üz le -
tem be hetente megújuló árukész -
let tel várom régi és új vevőimet: 

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.

MS 170 láncfűrész

Lökettérfogat: 30cm3

Teljesítmény: 1,6LE
Vágószerkezet: 35cm
vezetőlemez
65 900 helyett 56 900 Ft
11 475 Ft × 4 hó

Motortípus: B&S 450E OHV
Vágószélesség: 46cm
Fűgyűjtő: 55L
89 900 helyett 79 900 Ft
19 975 Ft × 4 hó

STIHL és VIKING Szakáruház
4032 Debrecen, Böszörményi út 200.

Telefon: (52) 955-955
E-mail: vikings@t-online.hu

Nyitva tartás: h-p: 8–17., sz: 8–12
Kertigép szerviz április 1-jétől.

Vállaljuk motorfűrészek,
fűkaszák, fűnyírók, rotációs

kapák, sövényvágók, permetezők
és egyéb kerti gépek pro-

fesszionális javítását.

TAVASZI AKCIÓ 2015. 04. 01–05. 31-ig! Az akció a termékpaletta 90%-át érint i. 
Ízelítő az akciós gépekből.

FS 55
fűkasza

MB 248
benzines
fűnyíró

Lökettérfogat: 27cm3

Teljesítmény: 1,0LE
Vágószerkezet: Damilfej
81 900 helyett 77 900 Ft
19 475 Ft × 4 hóÖnrész: 0 Ft

THM: 0%
Önrész: 0 Ft

THM: 0%
Önrész: 0 Ft

THM: 0%

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

Autóelektromos javítások: generátor-, önindító-, központi zár-,            
riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

Autóklímák teljes körű

javítása: klímatöltés, 

klímatisztítás, klímajavítás.


