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JÓZSA
Felszentelték a Szent György-templomot

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök
2015. november 22-én, Krisztus Király ünnepén
szentelte fel Józsán az egyházmegye újonnan
épült római katolikus Szent György-templomát.

Az ünnepi szentmisén jelen volt Bosák Nándor
nyu galmazott püspök, a templom építtetője, Kósa
Lajos Fidesz-frakcióvezető, országgyűlési kép vi -
se lő, Balázs Ákos önkormányzati képviselő, Győrf fy
Zoltán a templom tervezője, kivitelezők, a templom
építésében részt vevő munkások, munkatársak,
az egyházközség és más debreceni egyház köz sé -
gek hívei.

A 200 főt befogadó templom ünnepére közel
ötszázan jöttek el, így a felállított rendezvénysát -
rak is zsúfolásig megteltek. A Rózsavölgy utcán ta -
lál ható Szent Család templomot kinőtték a hívek,
így nagy szükség volt az új templomra. A Józsa-
park melletti telket a debreceni önkormányzat in -
gyen adományozta az egyházközségnek, alapkö -
vét 2014 áprilisában tették le. A templom építése
mintegy 200 millió Ft-ba került, a költségek jelen-
tős részét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
finanszírozta.

Hivatalos okiratok már a 13. században említik
Józsa település Szent György-templomát, amely -
nek titulusát az új templom viseli. Az ősi templom
romjai az új templomhoz mintegy 150–200 mé ter re
találhatók. Építészeti stílusa különleges, harmo ni -
ku san beleillik a környezetébe. A középkori stílus-
ban megépült templom békés, titkos hely hangula -
tát idézi, amelyre kívül-belül egységesen tégla bur -
ko lat került, belső terét pedig helyi mesterek

munkáival alakították ki. Érdekessége, hogy több
mint 1600 négyzetméter felület kapott speciális
tég laburkolatot. Alig néhány építményt tartanak
csak nyilván határainkon innen és túl, amelyek kí -
vül-belül egyaránt hasonló módon van burkolva. A
templom liturgikus terén kívül más közösségi he -
lyi  ségek is, többek között egy üvegfallal elválasz-
tott gyermekmegőrző is található az épületben. A
templomhajó és szentély egy kompozícióban, sőt,
egy síkban helyezkedik el a harangokat és ke -
resztet hordozó toronnyal. A felhasznált termé sze -
tes anyagok szinte egyneművé teszik az épületet.
A tégla, cserép és a fa harmóniája, melegsége biz-
tosítja a templom bensőségességet.

A szertartás kezdetén Palánki Ferenc me gyés -
püspök felszentelte a Szent György, Szent Anna
és a Szent Család elnevezésű harangokat, majd
megszentelte a templomot. Beszédében elsőként
örömét fejezte ki azért, hogy a megyéspüspöki be -
ik tatása után az első nyilvános szolgálata egy
újon nan épült templom felszentelése. A szertartás-

ban Palánki Ferenc püspök és Bosák Nándor nyu-
galmazott püspök 12 helyen krizmával megkente a
templom falát. Ezután következett az oltárszen-
telés, amikor a megyéspüspök az áldozatbemu-
tatás helyét Istennek szentelte. Majd megkente az
oltárt középen és négy sarkán, Krisztus öt szent
sebének jeléül a katekumenek olajával és krizmá-
val, majd a megkenés öt helyén tömjént égetett.
Ezt követte az oltár „felöltöztetése”, a liturgikus tár-
gyak, gyertyák és a virágok elhelyezése, amely-
ben már az egyházközség legkisebb tagjai, a gye -
re kek is segédkeztek.

A szentmise végén a józsai testvéregyházak
képviselői köszöntötték az új templom közösségét,
majd Felföldi László, a templom plébánosa mon-
dott köszönetet azoknak, akik segítettek a temp -
lom felépítésében.

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

KARÁCSONY KOPOGTAT – JÓZSAI ADVENTI CSALÁDI NAP
2015. december 13-án, vasárnap • Józsai Közösségi Ház, Józsapark

A rendezvény védnöke: BALÁZS ÁKOS, a városrész önkormányzati képviselője

PROGRAMOK: 10–15 óráig
• „ÜZENJ!” - Üzenőfal
• „Angyali üdvözlet” - angyalfotó készítése
• Józsai Betlehem megtekintése
• Gyermekrajz pályázat kiállítása és 

eredmény hirdetés
• Lelki betérő, Teaház
• Lucaszék készítése, Ólomöntés, Luca 

bú za ültetés
• „Nagyanyó meséi” - diafilmes mesemati- 

né a legkisebbeknek
• Kézműves foglalkozások
• Mézeskalács készítés

PROGRAMOK: 15–19 óráig
• ZENÉS-TÁNCOS SZÍNPADI PROG RA -

MOK közreműködnek: a józsai 
iskolások, óvodások, a JKH közösségei

• Kézműves foglalkozások,  Üvegműves 
bemutató, Teaház

• III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
• BETLEHEMES JÁTÉK
• TŰZZSONGLŐRÖK FÉNY-TŰZ JÁTÉKA

EGÉSZ NAP:
• KARÁCSONYI CSENGETTYŰ -  

kézműves vásár és bemutató
• Apró ajándékok, díszek, kézműves 

termékek vására, ahol nem csak 
vásárolni lehet, hanem jó ötleteket 
szerezni és technikákat tanulni.

• VENDÉGLÁTÁS: sült tök, forralt bor, 
csoki szökőkút, kenyérlángos, forrócsoki

Fő támogató: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezők: Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza
Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Aszfaltburkolatot kap az Érsek és 
a Kertekalja utca

Elkezdődtek az Érsek utca I. ütemének ki vi te le -
zési munkálatai Józsán – november 20-án
hely színi sajtótájé koz tatót tartott Balázs Ákos
önkormányzati kép viselő.

Az ötödik évébe lépett Kertségi Fejlesztési
Program részeként, tovább folytatódik az aszfalto-
zott utak építése. Az Érsek utcán november 16-án
adták át a munkaterületet a kivitelezőnek. Az
Északi sor utcáig tartó I. ütem, most induló kivi te -
le zési munkálatainak eredményeként, 112 m-es
hosszúságban épül szilárd útburkolat. A mintegy
9,2 millió Ft-os költséggel, 4 m-es szélességben
elkészülő utcában a csapadékvíz elvezetéséről a
be ruházás keretein belül kialakításra kerülő szik -
kasz tóárok gondoskodik. A beruházás költségeit
több mint 90%-ban az önkormányzat fedezi, a la -
kos sági hozzájárulás mértéke ingatlanonként
maxi mum 55 ezer forint.

A Kertségi Fejlesztési Program során már meg-
valósult és most elkezdődő, valamint a jövőben
ter vezett beruházások célja a kertségi infrastruk-
túra fejlesztése, a kertségekben élők életminő sé -
gének növelése. A Kertségi Fejlesztési Prog ram -
ban idén több mint 800 milliós költségvetési és
uniós forrás áll rendelkezésre, melyből 206 milliót
fordít a város aszfaltozott utak építésére. Emellett
jut pénz a földutak stabilizálására, kerékpárutak

épí tésére, a közvilágítás fejlesztésére, illetve csa -
pa dékvíz elvezetésre is.

Fontos még elmondani azt is, hogy az útépítést
megelőzően csatornahálózat-fejlesztés is történt,
mert korábban műszaki okok miatt kimaradt itt a
csatorna megépítése. Ez is megtörtént ebben az
év ben és ezért tudjuk most az utat leaszfaltozni –
nyilatkozta Balázs Ákos önkormányzati képviselő.
Jelenleg engedélyeztetés alatt van a Kertekalja
utca első üteme, ha az időjárás engedi még az
idén elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

A Kertségi Fejlesztési Program elemeként fe je -
ződött be november végén a józsai kerékpárút
közvilágítás fejlesztésének befejező szakasza.

A rendelkezésre álló, mintegy 11 millió Ft-os ke ret -
ből szalagkorlát létesült, valamint köz világítási be -
ren dezések kerültek elhelyezésre az érintett sza-
kaszon. A kivitelező által telepített 350 m földkábel
szolgálja ki majd azt a 9 db, kétkarú lámpatartóval
felszerelt beton oszlopot, melyek 100, illetve 50
wattos lámpatesteinek üzembe helyezésével

immár a kerékpárút teljes szakasza megvilágítható
lesz. Az érintett szakaszon emellett – a kerék pá -
rosok biztonsága érdekében – 300 méteren kerül
el helyezésre szalagkorlát. A józsai kerékpárút
mára jól bevált közlekedési útvonala a Deb re -
cenbe biciklin érkezőknek, illetve az onnan haza
igyekvő józsaiaknak, emellett kiválóan alkalmas
spor tolási célokra is. A hiányzó szakasz meg vi lá gí -
t á sával sötétedés után is biztonságosan használ-
ható a teljes szakasz – nyilatkozta Balázs Ákos
kép viselő a helyszíni sajtótájékoztatón.

Befejeződik a józsai kerékpárút közvilágításának kivitelezése

A Józsai Köztemetőt az A.K.S.D. Kft. (üze mel -
tető) térburkolat cseréjével, faültetéssel és új
pa dokkal tette szebbé az ősz folyamán.

A Ravatalozó épület előtti terület korábbi el -
használódott burkolatát eltávolították, majd 130
m2-es területen raktak le új térkövet október végén
a kivitelezők. Továbbá négy darab rozsdamentes
köztéri padot is kihelyeztek. Emellett 60 db
díszkörte fát ültettek el a sírtáblák széle mentén a
már kiöregedett 30 éves thuják nagyobb részének

helyére, valamint az urna sírkert oldalához.  A
Köz  temetőben maradt még néhány idős thuja,
melyek cseréjéről is igyekeznek gondoskodni
tavasszal  – tudtuk meg a cég illetékesétől. A tel-
jes beruházás nettó 4,4 millió Ft értékben valósult
meg.

Megújult a
Józsai Köztemető

A Józsapark mögötti szervizúton Debrecen
város november hónapban burkolati küszöböt
telepíttetett azért, hogy a gyalogosok átkelése
a Józsapark és a Tócó-híd között biztonságo -
sabbá váljon.

Az Alsójózsa irányából a Józsaparkba, ill. vissza,
valamint a játszótér és a józsaparki parkoló között
a gyalogos forgalom nagyon intenzív. Emiatt szük-
ségesség vált valamilyen gyalogos átkelését se -
gítő közlekedési elem kialakítása. A közlekedési
szakemberek megvizsgálták gyalogos-átkelőhely
ki ala kí tá sának a lehetőségét is, de itt a burkolati
küszöb telepítésére volt lehetőség. A táblákkal és
sárga felfestéssel is megjelölt forgalomlassító aka -
dályt a gépjárművel közlekedők csökkentett se -

bes séggel közelítik meg,
így a gyalogosok (és ki -
emel ten a gyermekek) sok -
kal biztonságosabban kel-
hetnek át azon. A burkolati
küszöb ki ala kí tásának költ-
ségeit az önkormányzat sa -
ját forrásból biztosította –
tá  jé koztatta la pun kat a
DMJV polgármesteri hi va ta -
lá nak saj tó osztálya. Ter mé -
szetesen a Józsapark fe lő li
járdaszakasz hozzá lesz
iga  zítva az újonnan kialakí-
tott és felfestett át ke lő hely -
hez.

A gyalogosok biztonságáért
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Józsa  Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel. : (70) 708–5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzár tája: 2016. január 8.

Következô szám unk m egjelenése: 2016. január 16–17.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2015. 03. 31–2016. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Józsai Adventi programajánló
KÜLDÖK EGY LÁNGOCSKÁT SZÍVEM MELE -
GÉ BŐL… - ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a
„Hit, Remény, Öröm, Szeretet” jegyében
Együttműködő partnerek: történelmi egyházak,
ok  tatási-nevelési intézmények, civilek
Időpontok: November 29., december 6., 13., 20.,
16:30–17:00
I. vasárnap: REFORMÁTUS EGYHÁZ SZOLGÁ -
LA TA. Közreműködnek: az Alsójózsai Kerekerdő
Óvo da óvodásai és óvónénijei
II. vasárnap: RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
SZOLGÁLATA. Közreműködnek: a Debreceni
Gön czy Pál Általános Iskola tanulói, a MEA AMI
tanulói és tanárai
III. vasárnap: GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
SZOL GÁLATA. Közreműködnek: a Debreceni
Gön  czy Pál Utcai Óvoda óvodásai. KÖZÖS
ÉNEK LÉS.
IV. vasárnap: A HÁROM TÖRTÉNELMI EGY -
HÁZ EGYÜTTES SZOLGÁLATA. Köz remű köd -
nek: a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola tanulói

December 10., csütörtök, 17:00 órától
„ ÉGI SUGALLAT” - Gabriella Jade józsai költő és
író könyvbemutatója
Helyszín: Józsai Könyvtár

December 10., csütörtök, 17:00
ADVENTI KÖSZÖNET DÉLUTÁN
Köszöntőt mond: Balázs Ákos, Józsa városrész
ön kormányzati képviselője és Juráskó Róbert, a
Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület
elnöke. Műsor: Opera-operettgála. Közre működ -
nek: dr. Mohos Nagy Éva tanítványai
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

December 12., szombat, 10:00–13:00
„ ADVENT, ADVENT EGY KIS GYERTYA ÉG” -
kéz műves foglakozás gyerekeknek
Helyszín: Józsai Könyvtár

December 22., kedd, 17:00
„ A FURULYASZÓ SIMOGASSA LELKEDET” -
ka marakoncert
Közreműködnek: dr. Borosné Toplenszki Tímea,
Kiss Ernő, Kovács Zoltánné Krisztina, Majoros
Zsolt és a MEA Citerazenekar
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterem

A programokról további tájékoztatás:
a Józsai Közösségi Házban.

Telefon: (06-30) 566-0252 
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

Minden kedves olvasónknak áldott, 
békés karácsonyt és 

boldog új esztendőt kíván: 
a Józsa újság szerkesztősége

Nordic Wolking - 
BOTOS GYALOGLÓ Józsán!

Várjuk azoknak a
mozgást kedvelő

embereknek a jelent -
ke zését (fiataloknak

és idősebbeknek
egyaránt) akik szívesen csatlakoznak a
Nordic Wolking - BOTOS GYALOGLÓ

csapatba.
Bővebb információ a Józsai Közösségi
Házban személyesen vagy a következő

telefonszámon: (06-30) 566-0252 kérhető.

Társastánc indul
Kezdő társastánc oktatás
indul Kacsora Tamás
vezetésével házaspárok,
jegyespárok, diákok részére
a Józsai Közösségi Házban
csütörtökönként 18–20
óráig. Bővebb információ:
52/386-137 • Nagy Mária: (06-30) 566-0252
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Kiállítások
„ Mosolyt hoznak rám a telek"
Czentyéné Zolnai Irén képzőművésznek novem-
ber 10 óta látható a kiállítása a Józsai Közösségi
Ház előterében. 

Fűszáltól a felhőig
Ezzel a címmel  látható Juhászné Kiss Ibolya ki ál -
lí  tása a Közösségi Ház előterében.

Mindkét kiállítás megtekinhető december 18-ig
munkanapokon 10–19 óráig, szombaton 9–13
óráig.
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Lorántffys hírmozaik
Nyílt nap a Lorántffyban

„Iskolába készülődő” programsorozatának ré sze -
ként nyílt órákat tart a Debreceni Loránttfy Zsu -
zsanna Általános Iskola. A nagycsoportos óvodá-
sok szüleit december 14-én hétfőn 7:45-től várja
az Alsójózsai úti épületébe Borsiné Prepuk Erika
és Gáspár Józsefné tanítónő. A pedagógusok a
leendő iskolásoknak december 16-án rendeznek
kézműves adventi délelőttöt, amikor alkalmuk nyí-
lik megismerkedni a nagycsoportos gyerekekkel.

Bemutatkozik a Lorántffy

A Debreceni Kerekerdő Óvodába várják december
11-én 16:30-tól azokat a szülőket, akik az is ko la -
vá lasztás előtt fontosnak tartják megismerni a
Deb receni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
pe dagógusait, programjait, eredményeit és nem
utol sósorban oktatási módszereit.

Sikeres volt az E-hulladékgyűjtés

Novemberben sikeresen lezárult a Debreceni
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola két hónapon
át tartó elektromos hulladék gyűjtése. Az össze-
gyűlt 5340 kg elromlott elektromos háztartási gé -
pet és eszközt az AKSD munkatársai szállították
el. Az oktatási intézmény ezúton is köszönetét fe -
jezi ki azoknak a józsai lakosoknak, akik az akció

ak tív részesei voltak, és így ezáltal egyrészt támo-
gatták az iskolát, másrészt szerepet vállaltak a
kör nyezetvédelem aktuális feladataiban.

Adventi hírek

A december beköszöntöttével újra eljött a vá ra -
kozás, az advent időszaka. A Lorántffyban ebben
az időszakban – immár hagyományként – a gye re -
kek a jó cselekedeteikért „Lorántffy tallérokat”
gyűj tenek, és azokat az iskolai karácsonyi vásár-
ban válthatják be számukra kedves apróságokra.
Minden osztályban adventi kézműves fog lal ko -
záso kat is rendeznek, a különböző kor cso port ban
más-más ajándékokat készítenek. Emellett lelke-
sen készülnek a gyerekek a Lorántffy Karácsonyi
Gálaestjére is, melyre december 18-án 17:30-tól
minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel vár-
nak. Helyszín: az iskola tornacsarnoka.

A Gönczy Tehetségpont hírei
Szeretettel gratulálunk az elért novemberi
versenyeredményekhez. Köszönjük a mun ká -
ját a diákoknak és mentoraiknak, a támogató
segítséget a szülőknek.

Országos versenyeredmények:
1. helyezés: VERSengő ürgeképek rajzpályázat:
Víg Regina Panna 5. A osztályos tanuló – Mentor
pedagógus: Kovácsné Matolcsi Ilona
13. helyezés: Bolyai matematika csapatverseny:
Görömbey László, Horváth András Sámuel, Nagy
Levente, Szabados Gergő 6. osztályos tanulók –
Mentor pedagógus: Fazekas Sándorné és Tóth
Enikő
Különdíj: VERSengő ürgeképek rajzpályázat:
Hárnási Nikolett 3. B osztályos tanuló – Mentor pe -
da gógus: Kovácsné Matolcsi Ilona
Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége
Fe dettpályás Bajnokság
Díjugratás-, kezdő-, előkészítő- és stílus: 3. és 6.
helyezés Dobi Fanni

Megyei versenyeredmények:
1. helyezés: „Olvasom. Értem!” - szövegértési ver -
seny: Kellermann Gergely 6. B osztályos tanuló –
Mentor pedagógus: Makai Judit
1. helyezés: Bolyai matematika csapatverseny:
Görömbey László, Horváth András Sámuel, Nagy
Levente, Szabados Gergő 6. osztályos tanulók –
Mentor pedagógus: Fazekas Sándorné és Tóth
Enikő
Különdíj: „Csapókerti nap” idegen nyelvű drama ti -
kus színjátszás, vers- és prózamondó verseny:
Horváth András Sámuel 6. A osztályos tanuló –
Mentor pedagógus: Nagyné Kocsis Ildikó
Különdíj: „Ki mit tud?” angol nyelvi vetélkedő:
Fincziczki Fanni 8. B osztályos tanuló – Mentor
pedagógus: Csáki Éva
2. helyezés: Megyei német rejtvényfejtő verseny:
Horváth András Sámuel 6. A, Nagy Mihály 6. B

tanulók - Mentor pedagógus: Nagyné Kocsis Ildikó
3. helyezés: Benedek versenyek: német nyelvi
ver seny: Horváth András Sámuel 6. A osztályos ta -
nuló - Mentor pedagógus: Nagyné Kocsis Ildikó 
3. helyezés: „Csapókerti nap” idegen nyelvű dra -
ma tikus színjátszás, vers- és prózamondó verseny
Tóth Luca Veronika 4. A osztályos tanuló - Mentor
pedagógus: Nagyné Kocsis Ildikó
4. helyezés: „Olvasom. Értem!” - szövegértési ver -
seny: Székely Dóra 6. A osztályos tanuló - Mentor
pedagógus: Budáné Hajdú Ágnes
4. helyezés: Bolyai matematika csapatverseny:
Ber ki Virág Lili, Fóris Vivien, Kellermann Gergely,
Révész Veronika 6. B osztályos tanulók - Mentor
pedagógus: Tóth Enikő
4. helyezés: Megyei német rejtvényfejtő verseny:
Arany Tamás 7. B Hidi Kristóf 7. B, tanulók - Men -
tor pedagógus: Nagyné Kocsis Ildikó
5. helyezés: Megyei német rejtvényfejtő verseny:
Balogh Gergely 7. A, Bőr Richárd 7. A, tanulók -
Mentor pedagógus: Nagyné Kocsis Ildikó
9. helyezés: „Olvasom. Értem!” - szövegértési ver -
seny: Hárnási Norbert 5. A osztályos tanuló –
Mentor pedagógus: Nagy-Varga Ildikó

Városi versenyeredmények:
1. helyezés: Kinizsi városi matematikaverseny:
Görömbey László 6. B osztályos tanuló - Mentor
pe dagógus: Tóth Enikő
2. helyezés: Kinizsi városi matematikaverseny:
Nagy Levente 6.a osztályos tanuló - Mentor peda -
gó gus: Fazekas Sándorné
2. helyezés: Benedek Elek interaktív táblás termé -
szet ismereti vetélkedő: Vágó Márkó 5. A, Dobi
Fanni 6. B, Nagy Mihály 6. B osztályos tanulók –
Mentor pedagógusok: Agárdiné Burger Angéla,
Benedek Gyöngyi, Fazekas Sándorné
3. helyezés: Kinizsi városi matematikaverseny:
Pór Róbert 7. B osztályos tanuló - Mentor pedagó-
gus: Fazekas Sándorné

4. helyezés: Kinizsi városi matematikaverseny:
Erdélyi Péter 5. B osztályos tanuló – Mentor pe da -
gó gus: Fazekas Sándorné
7. helyezés: Kinizsi városi matematikaverseny:
Ha lász István 5. A osztályos tanuló - Mentor pe da -
gó gus: Tóth Enikő

Körzeti forduló versenyeredmények:
1. helyezés: Bolyai anyanyelvi csapatverseny:
Erdélyi Barnabás, Horváth András Sámuel, Nagy
Levente, Némethi Attila 6. A osztályos tanulók –
Mentor pedagógus: Budáné Hajdú Ágnes
1. helyezés: Bolyai anyanyelvi csapatverseny: Gö -
röm bey László, Kellermann Gergely, Nagy Mi hály,
Sza bados Gergő 6. B osztályos tanulók - Mentor
pedagógus: Makai Judit
6. helyezés: Bolyai anyanyelvi csapatverseny: Fin -
cziczki Fanni, Puzsár Dóra, Sajtos Nelli, Tamás
Boglárka 8. B osztályos tanulók - Mentor pedagó-
gus: Budáné Hajdú Ágnes
II. Mikepércsi Lovasverseny
Kezdő díjlovas: 1. helyezés: Dobi Fanni, 2. he lye -
zés Barna Dóra, 3. helyezés Rácz Lili, 6. helyezés
Neisz Krisztina
Díjugratás: 1. Barna Dóra, 6. Dobi Fanni
Mini Military: 1. Dobi Fanni, 2. Barna Dóra

Iskolába hívogató rendezvényeink

Szöszmötölő

December 7-én 15:30-tól várjuk a leendő első
osz tályos gyerekeket és szüleiket egy kötetlen
ad venti kézműves délutánra a Gönczy Pál utca
1–3.szám alá.

Nyílt nap

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő
szülőket január 18-án 8:00–12:00-ig a főépület-
ben, ahol a leendő első osztályos tanítók óráit
látogathatják meg.
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Bajnokcsapat Ebadta Kupa
Szép sikert ért el az ország egyik legerősebb
kis pályás labdarúgó bajnokságában a Józsai
SZTSE-Józsafa Kft csapata.

A debreceni bajnokság 8 osztályából a 2. legerő -
sebbet sikerült megnyerni magabiztos fölénnyel. A
csapat bár még újkeletű, mégis sok csatát megért,
főként józsai lakosokból tevődik össze, akik jelen-
tős része játszott a korábbi nagypályás józsai csa -
pa tokban is.

A csapat tagjai: Czirbik Róbert csapatvezető, Szi -
lá gyi Krisztián, Czirbik Dániel, Kovács János, Tri -
pó Zoltán, Tripó Zsolt, Tripó Sándor, Kiss József,
Nagy András, Kurczina Zsolt, Simai Gábor, Bar ka -
szi Zsolt, Dzsimi, Horváth Zoltán, Halicsku Tamás,
Tóth Attila. A házi gólkirály Barkaszi Zsolt lett, 57
góllal. Köszönet ezért a sikerért: Czirbik Róbert
csapatvezetőnek, a Józsafa Kft-nek, Duczár Fe -
renc nek és Andreának, Füzesi Lász lónak.
További szponzorok jelentkezését várjuk.

November 7-én Alsójózsán rendezték meg a
ku tyás ügyességi (agility) versenyt. Adonyi
Vanesszávál, a verseny egyik szervezőjével be -
szélgettünk, aki fiatal kora ellenére már kutya -
ki képzéssel is foglalkozik. 

A versenyre több megyéből is érkeztek indulók.
Vanessza miután megépítette a pályát, rögtön ren-
delkezésünkre állt, és örömmel nyilatkozott la -
punknak: „Jelenleg a Tóth Árpád gimnáziumban
tanulok, nagy célom, hogy állatorvos lehessek.
2012. óta oktatok kutyákat, alapengedelmes ok ta -
tá sokat és agility oktatást egyaránt. A mai napon
harmadik alkalommal rendezzük meg a kupánkat.
Nekem két kutyám van, egy Border Collie és egy
Bichon keverék. Az agility során a kutya és gazdi
egy emberként, egy lélekként mozog a pályán, és
ez mindkettőjüknek egy aktív kikapcsolódás. Az
alapengedelmesség során pedig olyan dolgokat
sajátít el a kutyus, mely dolgok megtanulása után
sokkal könnyebbek lesznek a hétköznapok” – tud -
tuk meg a fiatal kutyakiképzőtől.

Közel 30 kutya vett részt a versenyen, ami na -
gyon jó hangulatban telt déltől egészen este hat
óráig tartott. Sok értékes tombolát sorsoltak ki, a
be hívó versenyt pedig már lámpa fénynél kellett
meg tartani.
Eredmények: A/0 első futam győztesei: 1. Micskó
Dzsenifer-Albin. 2. Agárdi Vivi-Colly. 3. Kizárás
miatt nem volt. A/0 második futam: 1. Micskó
Dzse nifer-Albin. 2. Oláh Ilona-Serry. 3. Barna An -
zelm-Eyko. A/1 Jumping: 1. Papp Dóra-Izzy. 2.

Papp Dóra-Frenki. 3. Micskó Dzsenifer-Albin.
A/1 Agility: 1. Stefán Babett-Kelly. A/nagyon
kezdők futama: 1. Agárdi Vivien-Colly. 2. Juráskó
Gréta-Mázli. 3. Gressa Kitty-Drazsé. Szép ség ver -
seny keverék: 1. Gressa Kitti-Drazsé. 2. Oláh
Ilona-Serry. 3. Hutai Csenge-Bigyó. Szép ség ver -
seny fajtatiszta: 1. Péterné Kovács Anita-Picur. 2.
Ste fán Babett-Bo Peep. 3. Ferenczi Dávid-An na -
bel la. Behívóverseny: 1. Micskó Dzsenifer-Albin.
2. Gressa Kitti-Drazsé 3. Szalóki Anna-Maci.
Köszönet a támogatóknak:
Blöki Butik, E-pet díszállat kereskedés, Ked ven -
cek eledel centere, Pinky Kutryakozmetika, Vahúr
Állateledel bolt, Vezér Állategészségügyi Központ,
Zsibi Zoo, Buci pékség, Family Market, Fe ren czi né
Sárosi Anita, Kovács Melinda, Mazsi 101 élelmiszer,
Mező János, Spar Debrecen-Józsa.

Zsebkések, kések, húsdarálók, balták, fűnyírók élezése-
ja vítása rövid határidővel. Papp Ferenc, Józsa, Nagy -
szent györgy u. 55. Tel.: 52/387-298. A Fekete Pillangó
üzletben is leadhatók/átvehetők a munkák.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszál-
lítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
munkákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telep -
he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. Tel.: (52) 53 5-650
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.

„Józsa apró”

Nyugdíjazás
Gavallérné Ancsa néni, aki a Józsapark taka rí -
tó ja, „mindenese” november 15-én tartotta

búcsúztatóját.
November 1-jétől
már a nyugdíja-
sok táborát erő -
síti.  
Jó pihenést 
kí vá nunk neki
a nyug díjas

évek re!

November 6-7-én Budapesten az Art+Cinema
moziban a Faludi akadémia  szervezésében
vetítették többek között  a Józsán élő Varga
József „ A Nagy utazás”  című filmjét. A filmpá-
lyázat témája a „ döntés”  volt.

A filmszemlén 27 ország 141 filmje közül válasz-
tott ki a zsűri 49 alkotást, melyek a versenypro-
gramban vehettek részt. Itt a józsai film a rend-
kívül erős nemzetközi mezőnyben a 3. helyet
szerezte meg.
Gratulálunk a film készítőjének!

Nemzetközi józsai
filmsiker

Neked egy tincs,
nekünk nagy kincs!

Kerekesné Szabó Zsuzsanna vagyok, fodrász.
Egy nagyon kedves régi vendégem nemrégiben
azzal keresett fel, hogy növeszti a haját, melyet
szeretne majd levágatni és fölajánlani rákos beteg
gyermekeknek, hogy parókát készíthessenek
számukra. A
föl  a jánlható
haj hossza
mi nimum 30
cm lehet, így
vár nunk kel-
lett, hogy a
haj elég hosz -
szú le gyen.
Ami kor meg
volt a kellő
hos  s  zúság ,
le vágtam és elkészítettem az új frizurát. A levágott
tin cset eljuttattam a GYERMEKRÁK ALA PÍT -
VÁNY-hoz. A szlogenjük: Neked egy tincs, nekünk
nagy kincs. Azóta már két vendégem ajánlotta föl
tincseit. Köszönöm szépen nekik ezt a nemes
gesz tust, és egyúttal kérek mindenkit, hogy aki -
nek módjában áll segíteni a gyerekeknek ily
módon, az segítsen! Telefonszám: (70) 245-3499
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Helyi hírek

Köszönjük az egész éves vásárlást!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és

eredményekben gazdag boldog új évet
kívánnak a megújult, tágasabb 

dolgozói.
Józsa, Deák Ferenc utca 1. (sarok)

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: minden nap: 9–20

Telefon: (06-52) 387-306

Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, va la mint
candidás és diabetikus sü te mé nyek és tor -
ták készítése elő  rendelés alap ján. 

Eskü vők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és 

péksütemények megrendelhetők.
Varga Anikó, cukrászm ester 

70/360-72-70
sodoaniko@freem ail.hu
www.sodocukraszda.hu

Facebook: Sodó Presszó Cukrászda 

Harcművész nappal ünnepelte 26. születésnapját
a Bushido Karate Sportegyesület november 21-én
szombaton a Józsai Közösségi Házban.
A rendezvényen több harcművészeti stílus és több
sportág is képviseltette magát. Volt CrossFit, Ge -
rinc jóga, Tai-chi, Tai-chi Boxing na és persze
Shotokan Karate Kihon – Kata és Kumite edzés.
Egyszerre száz ember sportolt az interaktív bemu-
tató edzéseken, kortól és nemtől függetlenül. Nem
csak Józsáról, Debrecenből, hanem Nagykállóból,
Hajdúböszörményből és Téglásról is voltak itt ka -
ra tékák. Volt karate ereklye és gyermek karatés
rajzkiállítás, fénykép dokumentumtár vetítés, ba -
tyus büfé, na és az elmaradhatatlan józsai „Karate
to roskáposzta”, mely szokás szerint hatalmas si -
kert aratott. A nap végén elismerő Karate Dip lo -
má kat adományoztunk a karatékáknak és a segítő
szülőknek. Az egész napos edzést a japán sza-
murájok szokása szerint Sayonara party követte.
2015-ben már öt szakosztállyá bővült az egye -

sület. 65 fővel Józsán, 15 fővel pedig Debrecen
belvárosában tréningezünk. Ovi, gyermek, ifi, fel-
nőtt és refi szakosztályaink vannak. Több nevelési
intézménnyel dolgozik együtt az egyesület napi
szinten, karate illetve tömegsport foglalkozások
keretében. Egyesületünkben nyolc fekete öves
edz, ami regionális szinten is egyedülálló teljesít-
mény. Nagy hangsúlyt fektettünk a képesítésekre:
több fekete övesünk szerezte meg idén a karate
sport edzői és a karate bíró végzettséget. Ver seny -
zőink idén több regionális és országos bajnoksá-
gon, valamint nemzetközi kupán is hódították el a
bajnoki címet.

Köszönjük a szülők, a közintézmények és a
városi önkormányzat támogatását. Gyermekeink
tudatos nevelése és egészséges fejlődése össz -
tár sadalmi érdek, melyben már 26 éve elhivatott
munkát végez az egyesületünk.

Sensei Őri Krisztián 3. Dan
Bushido Karate Sportegyesület elnöke

26 éves a Shotokan Karate Józsán

Egészségesen akarunk élni!
A műanyag nem bomlik le, 

az elégetése során rákkeltő anyagok
jutnak a levegőbe.

Ne égetsd el a műanyagot!

Ne mérgezd a 
levegőt! 
Gondolj

„ legalább”  
magadra!

Római katolikus ünnepi szentmisék a Szent
György -templomban (Józsa, Gát utca 1.):
De cember 24. csütörtök - Karácsony vigíliája:
20:00
December 25. péntek - Karácsony ünnepe, ün ne pi
szentmise: 9:30
December 26. szombat - Karácsony második
napja, ünnepi szentmise: 9:30
December 31. csütörtök - Év végi hálaadás:
17:00
Január 1. péntek - Újévi ünnepi szentmise: 9:30
óra
Állandó római katolikus szentmisék, programok a
Szent György-templomban: Szentmise minden
vasárnap 9:30 óra és minden pénteken 18:00 óra.
Mise után beszélgetés hitről, imádságról Hofher
József jezsuita atyával.

Római és görög katolikus ünnepi szentmise a
Szent Család templomban (Db.-Józsa, Ró zsa -
völgy u. 31.):
December 27. Vasárnap - A Szent Család ün ne pe,
ünnepi szentmise: 10:00

Görögkatolikus szertartások a Rózsavölgy u.
31., templomban:
December 20. (vasárnap) 10:30 Lelkigyakorlat.
Vendégünk Pallai Béla atya Szatmárnémetiből
December 24. (csütörtök)
16:00 A Kis Herceg zenés mesejáték

17:00 Vecsernye Liturgiával
22:00 Éjféli Zsolozsma (a kápolnában)

December 25. (péntek) 10:30 Szent Liturgia
December 26. (szombat) 10:30 Szent Liturgia
December 31. (csütörtök) 18:00 Vecsernye és
Hálaadó Liturgia (a kápolnában)
Január 1. (péntek) 10:30 Szent Liturgia

Református ünnepi istentiszteletek (Alsó jó -
zsán a Templom 51. alatt, Felsőjózsán a Deák
F. 67. alatt)
December 24. (csütörtök) Szentesti istentisztelet
az énekkar szolgálatával 15:00 (Alsójózsán),
16:30 (Felsőjózsán))
December 25. (péntek) Karácsonyi istentisztelet
úrvacsora osztással 9:00 (Alsójózsán), 11:00
(Felsőjózsán)
December 26.  (szombat) Karácsonyi istentisz te -
let 9:00 (Alsójózsán), 11:00 (Felsőjózsán)
December 26.  (szombat) Karácsonyi istentisz te -
let 9:00 (Alsójózsán), 11:00 (Felsőjózsán)
December 31. (csütörtök) Óévi istentisztelet
15:00 (Alsójózsán), 16:30 (Felsőjózsán)
Január 1.  (péntek) Újévi könyörgés 0:30 (Alsó jó -
zsán)
Január 1.  (péntek) Újévi istentisztelet 15:00 (Al -
só  józsán), 11:00 (Felsőjózsán)
Állandó istentiszteletek, vasárnaponként: 9:00 (Al -
só józsán), 11:00 (Felsőjózsán).

Egyházi ünnepi alkalmak
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FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák

kivágását válla lom 
alpintechnikával vagy

emelőkosárral.

Tel.: (70) 413 63 63

Mi m á r be c som a goltunk Önn ek!

Min d e n nyá ri  e lôfogla lá sh oz a j á n d ék 
st ra n d c som a g!

 Szupe r e lôfogla lá s i  á ra k d e c embe r 3 1-ig! 

Né zze n be h ozzá nk!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e
2016 nyári úti céljaink

- Tunézia
- Egyiptom
- Törökország 

(Debrecenbôl 
 közvetlen járattal)

- Görög szigetek
- Spanyolország
- Szicília
- Málta
- Portugália
- Zöld-foki-
  szigetek

Kartago Tours Zrt.
 4024 Debrecen Batthyány u. 3-5. fszt. 1.

Call Center: 462-8462  
E-mail: debrecen@kartagotours.hu

www.kartagotours.hu
Hívja bizalommal kolléganőnket, 

Kerekesné Bényei Éva józsai lakost (20/371-7915)
Személyre szabott árajánlatokkal várja hívását!

Engedélyszám
: U

-000834

Mi m á r br br be cááá r bá r bi  mi mi m ái m á
Min d e n nn n ááyy

á c i ó k  s z a k é rA  s i k e r e s  v a k
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Hirdetés

Faros
csirkecomb

549 Ft

429 Ft/kg Hízott
kacsacomb

1990 Ft

1799 Ft/kg Csirke
szárny

499 Ft

399 Ft/kg

Sertés
tarja

1199 Ft

949 Ft/kg Sertés
oldalas

1199 Ft

990 Ft/kg Bőrös
malac hús

949 Ft

799 Ft/kg

Hízott bőrös
kacsaháj

699 Ft

599 Ft/kg Sertés
zsír

599 Ft

369 Ft/kg Tojás 
„M”

39 Ft

35 Ft/db

Józsapark Húsbolt

Létai-Huszti Kft.

Decemberi AKCIÓ

Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Cím: Józsapark emelete
Telefon: (52) 387-305
Nyitva: hétfő–péntek: 7–19
szombat: 7–15 • vasárnap ZÁRVA
Erzsébet utalványt elfogadunk
Bankkártyás fizetési lehetőség

Az alábbi akciós áraink 
december 7–december 12-ig

érvényesek, illetve a készlet erejéig!
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Karácsony, tél szeretett kisállatainkkal
Ahogy hűl az idő, úgy gömbölyödnek, készülnek

a télre kedvenceink. Azonban a gazdiknak is fel
kell készülniük a kutyák, cicák időjárással együtt
változó igényeire. Kint tartott kisállatok téli szállá -
sá ról így december elején legkésőbb gondoskodni
kell, mert jönnek az éjszakai fagyok, és már nap-
pal sem melegszik a levegő számottevően. Szi ge -
telt kutya/macskaházra, vagy más alvóhelyre min-
den kisállatnak szüksége van, még ha kifejezetten
hosszú szőrű is, mert alvás közben nagyon sok
ener giát emészt fel az egyenletes testhőmérséklet
megtartása a hidegben. Egy pár régi ruhadarabbal
a búvóhelyükön máris sokkal komfortosabbá, me -
le gebbé tehetjük a szállásukat. A levegő hő szi -
getelő hatását legegyszerűbben és legolcsóbban
a hungarocellel használhatjuk ki, érdemes dupla
falú házikót készíteni szigeteléssel, és lehetőség
sze rint minél kisebb, de az állat számára még ké -
nyelmes bebújó nyílással.

Az alapvetően bent tartott, és csak némi sétára
kiengedett kisállatoknál pedig gondoskodni kell –
főleg a rövid szőrű, érzékenyebb fajták esetén –,
valamilyen kutya-ruháról. Ők is ugyanúgy meg fáz -
hatnak, mint mi, ha nem veszünk kabátot (ez ma
már nem számít „cikinek”, széles választékban
kap hatók kifejezetten az ő számukra készült ru -
hák).

A tapasztalt kutya/ macskatartók már tudják,
hogy a hideg közeledtével, a kisállatok maguk is
fel készülnek a télre, azaz „kigömbölyödnek”, ez

egy természetes védekező folya-
mat, ehhez biztosítani kell szá-
mukra a megnövekedett tápa-
nyag igény kielégítéséhez szük-
séges bővebb táplálékot. A nap-
pali fagyok bekövetkeztekor pe -
dig rendszeresen, naponta többször ellenőrizzük
az itató edényeket, mert nagyon gyorsan befagy-
hatnak, és a kisállat nem tud ivóvízhez jutni.

A december az ünnepekről, az ünnepek pedig
részben a nagy családi ebédekről-vacsorákról
szól nak. A kisállatok is örülnek egy-egy az „asztal-
ról leesett” finom falatnak, azonban ezekkel óva -
tosnak kell lenni. Az erősen fűszeres, vagy zsíros
ételeket, a hagymát, a csontot kerülni kell, mert
komoly bajokat okozhat náluk. A tévhitekkel ellen-
tétben a csont nem táplálék a kutyák számára, a
csirkecsont komoly sérüléseket is okozhat, illetve
a cicák, bármilyen ügyesek is, számukra sem ja -
vallott a karácsonyi vacsoránál megmaradt szál -
kás hal, mert ők is ugyanúgy le, illetve, félrenyel-
hetik. 

A mikulásra kapott csokikat, szaloncukrot, és
alkoholos italokat pedig semmiképpen ne osszuk
meg velük. A csokoládé mind a kutyáknál, mind a
macskáknál komoly mérgezést okozhat, és való -
színűleg senki sem az állatorvosnál szeretné töl-
teni a karácsonyt vagy a szilvesztert. A kisállatok
szá mára tiltott élelmiszerekről bővebben olvashat-
nak honlapunkon: www.jozsavet.hu

Jellemző probléma még télen a fagyálló mér -
gezés, melyet édes íze miatt előszeretettel nyalo-
gatnak fel a cicák, és sajnos pár csepp is elegendő
számukra ahhoz, hogy halálhoz vezessen a mér -
gezés. Tehát a fagyálló folyadékokat mindig na -
gyon körültekintően, elzárva kell kezelni kisálla -
taink érdekében.

Az év végén, a szilveszteri ünneplések során a
zajokra érzékeny kisállatok megijedve a meg szo -
kottól eltérően viselkedhetnek, akár el is szökhet-
nek otthonról. Érdemes nyugodt körülményeket
biztosítani számukra, elsősorban a gazdi kö ze lé -
ben ezen az éjszakán, ill. használhatunk akár kife-
jezetten az ilyen alkalmakra, kisállatok számára
készített, enyhe nyugtató hatással rendelkező ké -
szít ményeket, melyet állatorvostól tudunk besze -
rezni.

Állatorvosi rendelők december végi nyitva tar tá -
sáról is érdemes tájékozódni, hogy baj esetén tud-
janak kihez fordulni. Az ünnepek alatt is működik
Deb recen város állatorvosi ügyeleti rendszere,
amely a következő telefonszámon érhető el: 

(06-30) 565-9255
Szép telet és Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

JózsaVet Kisállatorvosi Rendelő
Tel.: (06-70) 329-4305

Web: www.jozsavet.hu
Cím: Józsa, Március 15. utca 70.

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.

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel .: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i tva tartás:

Hívásra házhoz megyek.

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

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

BALESETET SZENVEDETT?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!
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Bikers Caffe

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

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

Rendelés felvétel: 
hétfőtől csütörtök és vasárnap 11–22-ig.

Péntek és szombat 11–24-ig.

Rendelje karácsonyi ünnepi
vacsoráját tőlünk!

4 személyes tál: 7200 Ft

Decembertől kézműves hamburgereket is árulunk!
Csirke-hamburger: 890 Ft

Marha-hamburger: 990 Ft

Hamburger menü: hamburger + sült-

burgonya + ezersziget öntet 1190 Ft

Hamburger menü + 0,33l Coca-Cola

(normál vagy zero)              1290 Ft

Hamburgereink helyben sütött friss 
zsemlével, húspogácsával, valamint 

helyben készített öntettel készülnek.

Rendelj telefonon, vagy online: (52) 386-180 • www.bikerscaffe.com
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Cím :  Függet l en ség u t ca 1. 
Ny i t va:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Készülődjön a
karácsonyra

Jöjjön el a Fekete Pillangó bizományiba és vá -
lo gasson az új és újszerű ajándéktárgyainkból,
köny veinkből, bakelit lemezeinkből, ru háink -
ból, cipőinkből! 
RUHAJAVÍTÁS kisebb munkák esetén akár azon-
nal is (aljazás, kocsicsere, stb.)! Az itt vásárolt ru -
hákat továbbra is INGYEN méretre igazítjuk! Üz le -
tünk ben kizárólag mosott, válogatott, vagy cím -
kés, új ruhákat árulunk. KAPHATÓ MÉG: bölcső,
ba b akocsi, testvér kocsi, hanglemezek, cd-k,
video ka zetták, függönyök, lakástextilek, sző nye -
gek, játékok, társas játé -
kok, kirakók, könyvek,
bébi-, gyer mek-, női-, fér -
fi ru hák, lábbelik, por ce lá -
nok széles vá lasz téka is
kapható. 10 db-os PAM -
PERS minő ségű pe lenka
(mini, midi 400 Ft/cso-
mag, maxi, junior, bugyis
pelenka 450 Ft/csomag)
áron kapható! A hirdetés felmutatójának 10%
ked vezmény jár!

Fakivágás garanciával, 
számlaképesen: (06-30) 654-3841

HÔkaMErÁs
Épületvizsgálat

Józsán 12 000 Ft-tól

mennyit fogyaszt?

Tel .:  (06-20) 33 18 944
www.nemesval lalkozas.hu

Falazatok (hôhidak), nyílászárók, te -
tô terek, könnyû szerkezetes épü le -
tek hôszigetelésének ellenôrzése.

EnErgEtikai
tanusítVÁnY 

kÉsZítÉsE
Házeladáshoz, 

használatbavételi engedélyhez

A Te
házad

FRUIT MARKET

Várjuk kedves vásárlóinkat a Józsapark emeletén,
valamint a földszinten lévő piactéren.

Köszönjük vásá rlóink egész éves biza lmát!
Minden kedves vásárlónknak kel lemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

FenyôFa vásár 
a józsaparkban
a mozgólépcsô elôtt.

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.

Adóbevallás         Könyvelés         Adótanácsadás

Cím: Józsa, Telek u. 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI

SEGÍTÜNK!

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

Telefon: 06 30 6591 951
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Hirdetés

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Köszönjük ügyfeleink egész éves
bizalmát, ezúton kívánunk 

áldott karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag 

boldog új évet 
minden kedves ügyfelünknek!

Autószerviz: 
www.jozsaauto.hu

Gumiszerviz:
www.jozsagumi.hu

Telefon: (52) 523-967

www.ZSUZSA-SZALON.hu
NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-FODRÁSZAT,

HAJHOSSZABBÍTÁS, HAJ  GYÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa 06-70/245-3499
Bódi Vivien 06-30/327-9898

Józsa, Bocskai István utca 50.

Nyitva: H–P: 8–17 Szombat: bejelentkezés alapján

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).

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

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

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

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibol ya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k ozm ak o n y v el d e.h u
Te l e f o n :  (52)  420 -423 • (06-30)  911 -7979

Érezze magát biztonságban, fordítson több f igyelmet gázkészülékére!

Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, 
beüzemelés, típustól függetlenül. 

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Józsa, Szentgyörgyfalvi út 11. • 
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Az ügyvéd válaszol - 
Hazsnált ingóság értékesítése

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd a
mos tani cikkben olvasói kérdésekre válaszol,
mely során a használt ingóságok magánsze -
mélykénti értékesítésének adójogi szabályairól
lesz szó.

1. A használt tárgyak értékesítése esetén
amen nyiben nem üzletszerűen végzi évi 600 ezer
Ft bevételig bevallás, adómentesen lehet érté ke -
síteni, akkor is, ha az értékesítés gazdasági tevé -
keny ségnek minősül. Ez azonban csak a saját
hasz nált ingóságok értékesítésére vonatkozik,
más tulajdonát képező ingóságok értékesítése
nem számítható ide. Az adómentes értékesítés
ese  tén nyugtaadási kötelezettség sincs. 

Az üzletszerű, rendszeres használt tárgyak
értékesítése azonban mind szja, mind áfa, mind
járulék-fizetési kö telezettséggel terhelt és ebben
az esetben a nyug taadási kötelezettség is fennáll.
Ilyen pl. a továb bértékesítési céllal vásárolt ingó -
ságok érté ke sítése, ebben az esetben a nyugta -
adási, bevallási kötelezettség fennáll, de nem kell
a jövedelmet megállapítani, ha az ingó vagyontár-
gyak átruházására tekintettel megszerzett bevétel
az adó év elejétől összesítve nem haladja meg a
600 ezer forintot.

2. Az egyéni vállalkozóként értékesített használt
tárgyakra a fenti adó-fizetési, bevallási és nyugta -
adási mentesség nem vonatkozik, rájuk az egyéni
vállalkozókra vonatkozó szabályok ér vé nye sek.

3. Nem mentesül a magánszemély bevallási,
adó- és járulék-fizetési kötelezettség alól a ma -
gán személy abban az esetben, ha az általa
értékesített ingóságot saját maga készítette, mert
ebben az esetben nem ingó értékesítésének,
hanem önálló tevékenységből származó jöve de -
lem nek minősül és az erre vonatkozó szabályok
szerint kell eljárni.

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.

BONSANTÉ
tüdőgyógyászati és 

légúti allergológiai magánrendelés

Rendel: dr. Kiss Gabriella
tüdőgyógyász-aneszteziológus szakorvos

Rendelés helye: 
Józsapark (l. emelet, kardiológiai 

szakrendelés helyén)
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.

A rendelés időpontja: 
szombat 8–12 óra

Időpontegyeztetés: 
Telefon: (06-30) 768-88-38

E-mail: dr.kissgabi@freemail.hu

www.tudogyogyaszom.hu

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

• karosszéria munkák
• fényezés
• futómű javítás
• vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• teljes körű kárügyintézés, szükség 

esetén csereautó biztosítás
• autóbérlés (több típus)

Beri Car Autójavító Kft.

Cím: Debrecen-Józsa, 
Vállalkozói telephely
Beri Tibor 
Telefon: (30) 906-5420
E-mail: bericarautojavito@gmail.com

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk ügyfeleinknek!



Józsa TÜZÉP

A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin    kútján novemberben
is he     tente sorsol tak a
8000 Ft fe lett tan kolók
kö      zött.

A novemberi nyertesek:
43. hét: Berecz Lajosné
(Jó  zsa, Völgy u.) 44.

hét: Kállai Zoltán (Józsa, Felsőjózsai u.) 45. hét:
Tóth Petra (Jó zsa, Északi sor) 46. hét: Szolnoki
Sándor (Jó zsa, Sillye G. u.) 47. hét: Jónás Zsolt
(Jó zsa, Deák F. u.) A ké pen Kovács Péter húzza
ki a szerencsész szelvényt. Cím: Józsa, Vál lalkozói telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? 

Keresse a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3800 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Fabrikett folyamatosan kapható.

Novemberi nyertesek

Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! 
2016-ban is várjuk régi és új vásárlóinkat!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Az ezüst- és aranyvasárnapokon is 

nyitva tartunk 8–12-ig.
Telefon: (06-20) 977-9814

Kollekciók megtekinthetők a www.evadi-
vat.hu oldalon, valamint facebook oldala-
mon az Éva Divat albumban: eva.bako.79 

Gondoljon a karácsonyra!
Üzletünk árukészlete bővült, jó
minőségű női tréningruhával 

M-3XL-ig, női-férfi pizsamákkal,
hálóingekkel.

3-5000 Ft vásrálási utalvány kapható.

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.

December 
13–24-ig 

luc-, ezüst-, 
és normand

FENYŐFA VÁSÁR!
• SPAR parkoló

• Gönczy P. u. 44. udvar

Nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 7:30–11:30

14:00–18:00 
Vincze Lajosné Kovács Zsolt
(06-30) 863-29-24 (06-30) 613-33-13

ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONT
DB-JÓZSA, SZENTGYÖRGYFALVI ÚT 4.

(RÓZSÁS CSÁRDÁVAL SZEMBEN)

ÜGYINTÉZÉS SORBANÁLLÁS NÉLKÜL!

• VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
• VÁLLALKOZÓI VAGYON, 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
• KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS, CASCO
• ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK
• MEGTAKARÍTÁSOK
• FUNDAMENTA LAKÁSTAKARÉK
• 20%-OS ADÓJÓVÁÍRÁS (AKÁR 130 EZER FT/ÉV)

Rozsos Szalon Kozmetika

Érdeklődni: Bartha Éva
Tel.: (06-70) 636 6520

Arc és testkezelő, fogyasztógép
• Arc kezelés 3500 Ft/alkalom

Bérlet árak: 
5 alkalom 10 000 Ft

10 alkalom 20 000 Ft
• Testkezelés 5000 Ft/alkalom (testrészenként)

Bérlet árak:
5 alkalom 15 000 Ft

10 alkalom 25 000 Ft
+ kiegészítő kezelés: hullámmasszázs

Hullámmasszázs önálló kezelésként
2500 Ft/alkalom

Bérlet árak:
3 alkalom 7000 Ft
5 alkalom 10 000 Ft

10 alkalom    20 000 Ft

KozmeTiKA nyiTvA TArTás
Páros HéT: délután 13–19- ig

PárATLAn HéT: déle lőtt 9–13-ig
szomBAT: BeJeLenTKezés ALAPJán


