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Józsai Szaknévsor

A köznevelési kerekasztal támogatásával, az
oktatási Hivatal Debreceni pedagógiai oktatási
központja által – a köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelésére – kiírt
pályázat elnyerésével szerezte meg a rangos elismerést és vele fajsúlyos szakmai feladatokat az iskola.
olyan intézmények kerültek kiválasztásra:
– amelyeknek a nevelő-oktató munkája során
mindennapi nevelési, oktatási, és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk, amelyek az
általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek
tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a
hasonló típusú intézmények körében;
– amelyek minden érdeklődő
intézmény
számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák,
versenyek, továbbkép-

zések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy
a partnerintézmény saját környezetében;
– amelyek bázisintézményi tevékenységükkel is
katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését. A kiválasztásra kerülő intézmények nyitottak arra, hogy szakmailag támogassák a tartósan
alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka
eredményességét.
megtisztelő, ugyanakkor felelősségteljes, komoly
feladatot jelent majd az oktatási Hivatallal együttműködési megállapodás alapján végzendő munka, mellyel segíthetjük az iskolák közötti tudásmegosztást, a mindennapi pedagógiai munka
eredményességét – nyilatkozta lapunknak burger
Angéla Erzsébet intézményvezető.

A Józsai Szaknévsor idén is megjelenik, melyben a józsai közérdekű in for mációk és a józsai szolgáltatások
tematikusan összegyűjtve lesznek
meg találhatók.

Várható megjelenés: 2017. május

Az oktatási Hivatal bázisintézménye lett a
Deb receni Gönczy pál Általános Iskola – az
erről szóló döntésről március első hetében
kaptak értesítést.
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Bázisintézmény lett

HIRDETÉSFELADÁS:
TELEFon/VIbER: +36 70 70 85 300
E-mAIL: moLTomI@moLTomI.Hu
SkypE: moLTomI

Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!
A személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. Az
alábbi táblázatban 14 olyan józsai szervezetet talál meg, mely jogosult az
SZJA 1%-ra, azaz közhasznú tevékenységet folytat. A jogosultságot leel-

lenőriztük a nAV weboldalán A táblázatot áprilisban és májusban is meg
fogjuk jelentetni, hiszen május 20. az SZJA bevallás határideje. minden helyi
civil szervezetnek biztosítjuk a megjelenést lapunkban, így várjuk azok jelentkezését, akik józsai civilként szeretnének a megjelenni a táblázatban.
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Díjmentes lesz számos eljárás március 16-tól
Lapunk mostani számában Lukácsné dr. patak völgyi piroska több március 16-án életbe lépő
mindenkit érintő jogszabályváltozásokba ad
bepillantást.
2017. március 16-tól több közigazgatási eljárás illetékmentes, díjmentes lesz:
– anyakönyvi kivonat kiállítása (nem csak az első);
– a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló
egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;
– közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése;
– hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;
– magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
– az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;
– a termőföld birtok összevonási célú telekcsoportújraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;
– a családi név korrekciójára irányuló eljárás;
– A 18. életévét be nem töltött személy mentesül

az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha
az illetéktörvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illeték megfizetése alól;
– A szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű
társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és
a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes és közzétételi költségmentes lett;
– Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50 000 Ft azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a
kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát
ki az illetéket az általános szabályok szerinti
összegre történő kiegészítésére;
– Díjmentes az elektronikus dokumentumként
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése gondnokság alá helyezés iránti perben,
törvényszéki végrehajtó a magyar Államot illető
végrehajtandó összeg iránti végrehajtási ügyben;
– Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat
lekérdezése;
– Díjmentes lesz a polgári perrendtartásról szóló

1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti
eljárás; valamint
– a 65. életévét betöltött személy magánútlevele;
– Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2
összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési
eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

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.

Pogácsa-totó
A Józsai könyvtár munkatársai kapcsolódva a IX. Józsai pálinka- és pogácsaversenyhez egy pogácsa-totót állítottak össze.
A totót helyesen kitöltők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A megfejtések beküldhetőek elektronikus formában a könyvtár e-mail címére:
jozsa@dbvk.hu vagy leadhatók a könyvtárban és a közösségi Ház informá-

1. melyik kifejezésből származik a pogácsa szavunk?
1. német pogatsche szóból
2. a délszláv pogaca elnevezésből
x. cake angol kifejezésből
2. mikor jelent meg először írásban a pogácsa
kifejezés?
1. 1395-ben
2. 1451-ben
x. 1526-ban

ciós pultjánál. ne felejtsék ráírni a nevüket, címüket, elérhetőségüket! beküldési határidő: 2017. március. 16. Eredményhirdetés: a március 18-án megrendezésre kerülő CÍVIS pÁLInkAnAp-on. bővebb információ a könyvtárban
és a közösségi Házban kérhető. kellemes időtöltést kívánunk!

6. Hány darab pogácsa került a halomba?
1. 20 100 db
2. 2100 db
x. nem tudták megszámolni, mert a résztvevők
megették.

9. Egyes vidékeken ércpénzt sütöttek a lucapogácsába. miért?
1. Azért, hogy jobb legyen a termés
2. Azért, hogy szerencséjük legyen
x. Azért, hogy rövidebb legyen a tél

7. ki írta Az első pogácsa című verset?
1. Varró Dániel
2. nadányi Zoltán
x. nagy-bandó András

10. mit jelképez a ballagási tarisznyába tett pogácsa?
1. A mindennapi betevőt
2. kitartást az élet útján
x. A régi iskolatársak összetartozását

3. melyik pogácsa fajtát vette nyilvántartásba az
Európai unió bizottsága „hagyományos különleges termékként” ?
1. a tepertős pogácsát
2. a burgonyás pogácsát
x. a sajtos pogácsát

11. melyik előadó énekelte a következő sort?: „oly
jó a pogácsa-csa-csa”
1. kovács kati
2. Csepregi Éva
x. Csongrádi kata

4. melyik magyar város specialitása a babos pogácsa?
1. miskolc
2. Salgótarján
x. Sopron

12. Hogyan folytatódik a gyermekdal? „Recse
recse, pogácsa, Túrós asszony ….”
1. dagasztja
2. csinálta
x. kínálta

5. melyik településen állították össze az ország
legnagyobb pogácsahalmát 2006. május 20-án?
1. pécsen
2. bogácson
x. Esztergomban

8. „Valahol a nagy magyar Alföldnek egy kicsike
tanyáján éldegélt egy család, apa, anya és két
gyerek, mind pogácsakedvelők. „melyik irodalmi
mű kezdődik így?
1. Szabó pál: Talpalatnyi föld
2. Illyés Gyula: puszták népe
x. Örkény István: A végzet

13. milyen pogácsa lett az első helyezett a tavalyi
Józsai pálinka- és pogácsaversenyen?
1. tepertős pogácsa
2.krumplis pogácsa
x. medvehagymás pogácsa

Programajánló
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CÍVIS PÁLINKANAPRA
a

IX. Józsai Pálinka- és Pogácsaversenyre
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2017. március 10–április 20.
„ kITEkInTETT SZŰZ mÁRIA nApkELETRE”
című kiállítás
petrás mária – prima primissima és magyar Örökség díjas – népdalénekes, keramikus kiállítása.
Helyszín: JkH galéria
2017. március 14. 16.00-tól
„ TALpRA mAGyAR!” – Gárdonyi Sándor történész előadása
Helyszín: JkH előadóterem
2017. március 16. 16.15-tól
„ mÁRCIuS 15” – művészetpedagógiai foglalkozás Gárdonyi Sándor irányításával
Helyszín: JkH előtér
2017. március 24.
„ SZÁLL A mADÁR ÁGRÓL ÁGRA, SZÁLL AZ
ÉnEk SZÁJRÓL SZÁJRA”
Hajdú-bihar megyei népdaléneklési verseny
Helyszín: JkH előtér és színházterem
2017. március 25. 10.00–12.30
JÓZSAI ALkoTÓmŰHELy
A foglalkozás témája: gyöngyékszer készítés, melyet nagyné Izabella vezeti.

Dmk Józsai közösségi Ház (Józsapark)
Telefonszám: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

VADON TERMŐ
GOMBÁINK

kedves Józsaiak!
kedves Háziasszonyok!
kedves Érdeklődők!
Idén immár 9. alkalommal rendezzük meg a pálinka versennyel egy időben a Józsai pogácsa
versenyt március 18-án. Tavaly a legfinomabb
pogácsák receptjeit kerestük. kaptunk bőven
hagyományos recepteket, de számtalan különleges leírást is küldtek a pályázók.
Idén keressük a település legrégebbi konyhai
eszközeit, amivel már nagyanyáink-déd anyáink is sütötték a finomságokat.
milyen tárgyakra gondolunk?
bármilyen konyhai tárgyra, eszközre, amit a po-
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gácsa, és sütemények, kalácsok készítésekor
használtak az előkészítéstől a tálalásig.
Várunk: kisteknőt, vájlingot, zsírosbödönt, síkálót, kupujkát, szakajtót, tepsit, szaggatót, falvédőt, szitát, tányért, bármit, amit nagyanyánk
használt a régi szép időkben.
Ezeket a tárgyakat a CÍVIS pÁLInkA nApon
bemutatjuk és azt követően vissza adjuk a tulajdonosoknak.
A legrégebbi tárgyak beküldőit jutalmazzuk.
bővebb információ személyesen a Józsai közösségi Házban, e-mail címen:
nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu,
vagy a következő telefonszámon: (30) 566-0252

tudnivalók és érdekességek
Főző Péter Miklós
gomba-szakellenőr előadása
a Józsai Könyvtárban lesz
2017. március 29-én 17 órától.
Az előadás ingyenes.
Az előadást követően egy
esetleges gombagyűjtő
tanfolyamról is lehet
egyeztetni.
Minde érdeklődőt
szeretettel várunk!

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-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2017. március 31.
Következô számunk megjelenése: 2017. április 8–9.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2016. 03. 31–2017. 03. 30.
közötti időszakban a
nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Helyi hírek
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Lego robot Józsán
Lego robot bemutató volt a Józsai közösségi
Házban február 18-án délelőtt.
A napjainkban egyre népszerűbb Lego robotokkal
ismerkedhettek az érdeklődők, akik ellátogattak
szombaton a közösségi házba. A bemutatott programozható járgányok játékosan tanítják a gyerekeket az informatika alapjaira, közelebb viszik
hozzájuk a 21. század technikáját. A kisiskolás
korosztály – felnőttek és profi programozók segítségével – megismerkedhetett ezeknek a játékoknak
a működésével, kísérletezhetett saját fantáziája
alapján megszerkesztett számítógépes program
összeállításával. Dobozokból akadálypályát is lehetett készíteni a robotoknak, de akár a tenyerünk
vagy az asztal lába is szolgálhatott sorompóként,
amit a beprogramozott robot szeme érzékelt, és
kikerülte.

JÓZSA

„A farsangot eltáncoltam…”
Félelmetes busó maszkokkal, kiszebáb égetéssel, hangos zajkeltéssel és farsangi bállal űzték el a telet a józsaiak.
Családi farsangra várta a Józsai közösségi Ház a
kicsiket és nagyokat február 25-én délután 3 órától. A kézműves sarokban lehetett busó maszkot,
kiszebabát és télűző csörgőt készíteni. Az arcfestő
asztalnál igazi tavasztündérré változhatott, aki már
nagyon szeretne búcsút mondani a zord, téli időnek.
Amíg az ügyes kezűek kézműveskedtek, az
előtérben elkészült az életnagyságú kiszebáb a
felnőttek irányításával. Őt énekszóval és tánccal
köszöntötték a gyerekek, majd közösen kísérték
utolsó útjára a Józsapark parkolója melletti rétre.
Ahogy a néphagyományban szokás volt, most is
elhelyezhette mindenki a rossz dolgokat jelképező
céduláit a kiszebáb ruhájának redői közt, hogy azt
is eméssze el a láng, és a téllel együtt távozzon
minden rossz az életünkből. A legkisebbek ámulva
nézték a felcsapó lángokat, a nagyobbak ének-

szóval, síppal-dobbal üdvözölték, ahogy a kisze
átadja lelkét a tűznek, füstté és hamuvá válik.
A farsangi program a felnőttek báljával zárult. A
hagyományoknak megfelelően ezen a rendezvényen adták át a 2016-os év legeredményesebb
galambászainak járó elismeréseket, díjakat. A
műsorban a Csokonai nemzeti Színház művészei
léptek fel, volt néptánc és hastánc... no és persze,
jókedv, vidámság, tombola – egészen hajnalig.

A bemutató látogatói az egészséges életmód jegyében még almát, banánt is kaptak, amit játék
közben elfogyaszthattak. A legnagyobb öröm mégis a családok együttléte, a közös szórakozás
volt, hiszen a szülők többsége is lelkesen bekapcsolódott a játékba, és próbálkozott újabb és
újabb programok összeállításával. Egy-egy ilyen
alkalom jó lehetőség arra, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, és felkeltse érdeklődésüket az informatika, a programozás iránt.

Dekupázs technikával
ismerkedtek
Józsai alkotóműhely foglalkozás volt a közösségi
házban március 4-én. Ez az a technika, amit nem
lehet nem szeretni – mondta egy lelkes résztvevő
a szombati alkotóműhely foglalkozáson. A szalvétaragasztásos technikával készült díszek, tárgyak
nagyon mutatósak, könnyű elkészíteni. Ha valaki
megpróbálkozik vele, garantált a siker. A következő józsai alkotóműhely március 25-én lesz 10
órától, akkor egyedi gyöngy ékszereket készíthetnek a résztvevők. mindenkit szeretettel várunk!

Arany János levelezései
Arany János és petőfi Sándor levelezéséből
összeállított műsorral kezdődött az Arany
János-emlékév Józsán.
Arany János, a 19. századi költőóriás születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben.
A március 2-án kezdődött Arany János-emlékév
nyitóprogramjaként rendhagyó irodalomórán vehettek rész a Gönczy pál és a Lorántffy Zsuzsanna Általános iskola felsős diákjai a Józsai közösségi Házban. Ebből az alkalomból a Csokonai
nemzeti Színház két művésze, bakota Árpád és
Dánielfy Zsolt tolmácsolásában Arany János és
petőfi Sándor levelezéséből ismerhettek meg szemelvényeket a tanulók. A néha aggódó, néha humoros levelek bemutatták a két költő alig több,
mint két éves barátságának mélységeit, és általuk
végig követhette a hallgatóság a magyar történelem ezen időszakának eseményeit is. A magánlevelekben felbukkanó életesemények – esküvő,
gyermekáldás, keresztelő – emberközelbe hozták
a két költőt, hogy ne csak megtanulandó tananyagként tekintsenek rájuk a diákok, hanem

megismerjék emberi oldalukat, családi életüket,
hétköznapjaikat, érzéseiket is. A két költő levelezése a történelmi korról és a barátságukról nyújtott
ismeretek mellett bemutatta nyelvhasználatuk mívességét, a magyar nyelv páratlan gazdagságát,
szépségét is, méltó emléket állítva Arany János
munkásságának.

Helyi információk
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Józsai Imanapok
A Józsai Történelmi Egyházak elnökségei szeretettel meghívják önt és hozzátartozóit a
Józsai Imanapok alkalmaira:
március 19. vasárnap 18.00 Szent-György Római katolikus templom (Gát utca 5.)
Igét hirdet: Szentesi Csaba - görög katolikus parókus
március 20. hétfő 18.00 Felsőjózsa Református templom (Deák Ferenc utca 67.)
Igét hirdet: Felföldi László - római katolikus plébános
március 21. kedd 18.00 Felsőjózsa Római katolikus templom (Rózsavölgy utca 31.)
Igét hirdet: Gacsályi Zsolt - református lelkipásztor

ALIZETICS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS TESTSZÉPÍTŐ NŐI TORNA

Helyszín:
Lorántffy Zsu zsan na Általános
Iskola Tornatereme
h–sz 19:00–20:00
Józsai Közösségi
Ház Józsapark
k–p 18:00–19:00
Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA
06-30 990-3794

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

Jógázz Józsán
• Jóga felnőtteknek - gyermekfelügyelettel a gyermekekkel érkezők
részére hétfőnként 10.00–11.00.
• Jóga és játékos mozgásfejlesztés:
ovisoknak keddenként 17:00–18:00
iskolásoknak csütörtökönként 17:00–18:00
• Jóga felnőtteknek péntekenként 17.30–19.00

FIGYELEM! Március 17-én pénteken
INGYENES foglalkozás lesz, bárki kipróbálhatja.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Burján Enikő 06-70/445 4028
web: jozsajoga.hu
facebook.com/jogazzjozsan
Műkörömépítés, gél lakkozás,
manikűrözés, paraffin kezelés!

megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

Várok minden kedves vendéget!
Kérésre házhoz is megyek!
Érdeklődni:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Dobiné Lós Andrea • (06-30) 990-3794

BURKOLÁS

Számítógép szerviz otthonában!

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), parafázás.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

TURGY ÁN P ÉTER
villanyszerelô

• Épületek és családi ház ak villanyszerelése, javítása,
kész ülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józsa, Homokhá t utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

bízza szakemberre számítógépét
(telepítés, karbantartás, frissítés, alkatrész
csere, teljesítmény növelés, vírusirtás)!
Gyorsan és precízen, reális áron,
garanciával.

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

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron
Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,
bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése energia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek
bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)

Venter Csaba • 06 30 976 5203
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Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
Székács
Istvánné
szül. Sándor
Katalin
id.

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
a gyászoló család

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

mobil: (06-30) 239 0230

„Józsa apró”
Cirokseprű készítőtől eladó. Érd.: Tócós utca 10. Tel.:
(06-30) 564-4238, (06-70) 561-5798.
bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány fenyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti növények
eladók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899.
kiadó üzlethelyiséget vagy lakást, házat keresek Józsán. Tel.: (06-30) 990-3794.
bízza szakemberre! kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
munkákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
kakasok eladók! master fajtájú, piros-sárga színű,
4kg-osak: 650 Ft/kg. Vállalkozói Telephelyek. Telefon:
(06-30) 830-8607.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós és füstölt szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101. Tel.: (06-30) 830-8607.
Eladó 2 kecskebak, 1 és 2 évesek, nem hamisak, tenyészbaknak kiválóak. Irányár: 10–15 000 Ft
Tel.: (06-70) 703-6219.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres se szerkesztőségünket, amelyet a 3. oldal lap al ján talál.

Kertészmérnökként
gyümölcsfák szakszerű
metszését vállalom!

Festés, mázolás, tapétázás
gipszkarton-szerelés

Telefon: (06-70) 426 5449

(06-30) 9756-289

Szondi Csaba

Hirdetés
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VÍZ-GÁZFŰTÉSSZERELÉS!
Kazánok, konvektorok, vízmelegítők
javítása, felülvizsgálata, cseréje,
teljes körű műszaki ügyintézése.
Gázvezeték és készülék műszaki
biztonságtechnikai felülvizsgálata,
előkészítése.
VÍZ, FŰTÉS SZERELÉS
SZABÓ ATTILA

(06-20) 9608-659

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.
Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A

Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: si monkriszt007@freemail .hu

FAKIVÁGÁS
Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja.
Továbbá:
bérfűrészelés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

JÓZSA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,
BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792
Adóbevallás

Könyvelés

Adótanácsadás

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 könyvelés ét, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI SEGÍTÜNK!

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

Telefon: 06 30 6591 951

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.
www.karterites-debrecen.hu
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
Tel.: 06-20/583-7474

MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

E-mail: info@karterites-debrecen.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen:
Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,
Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

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

biztosítás. biztosítás. biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit!

(70) 413 63 63

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

Hirdetés
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modern és klasszikus

?

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK
-°]VDID.IW
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Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

0LQWDWHUHP'HN)X

lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez,
pályázatokhoz (10 évig érvényes).

:HEZZZMR]VDDV]WDORVKX
7HO

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

nyi tv a tartás:
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

Hívásra házhoz megyek.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Tel ef o n : (0 6-2 0) 3 3 1 8 9 44
w w w .n e m es v al l a l k o zas .h u

1000 literes egyszer használt
kifolyócsapos, élelmiszeres
műanyag tartályok újszerű állapotban cefre, esővíz stb. tárolására.

Józsán díjtalan
szállítással eladók

7HOHIRQRVHJ\H]WHW¦VV]¹NV¦JHV

Debrecen-Józsa Vállalkozói Telephelyek
Rőth Zoltán 06 20 357 7678

Kedvencek eledel centere
Kutyaruha
kiárusítás
-50%
kedvezménnyel!

Fekete Pillangó
Bizományi
Szeretettel várjuk márciusban is a Fekete pil lan góban tavaszi női-, férfi-, gyermek-, és bébi ru hák, cipők széles választékával.
könyvek már 100 Fttól kaphatók! Szerelmes regények, szépirodalom, kalandregények, szakács-, és
meséskönyvek.
Ru HA J AVÍ TÁ S!
Vállalunk mindenféle
ruhajavítást, zsebcserét, cipzárcserét,
béléscserét, méretre
igazítást.
bizományba várunk:
kerti játékokat, kismotort, kerékpárokat, biciklis gyerek
ülést, szezonális
cipőket.

Cím: Függetlenség utca 1.
nyitva: h–p: 9–17:30 • szo.: 8–13
Telefon: (06-30) 286-1053

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Cím: Bocskai-Március 15. utca sarok

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.

Nyitva: h–p: 9:00–12:00, 13:00–17:30, szo: 8:00–12:00

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

FRUIT MARKET AKCIÓ

Dr. Bacsó Krisztina

paradicsom: 599 Ft/kg
TV-paprika: 990 Ft/kg
narancs: 299 Ft/kg
burgonya (mosott): 199 Ft/kg
Dughagyma: 599 Ft/kg

(06-70) 325-2731

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

ügyvéd

Ügyfélfogadás:
4225 Debrecen, Kastély utca 65.
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Minden héten szerdán 10–12-ig ingyenes
jogi tanácsadás a Józsai Közösségi Házban

előzetes bejelentkezés alapján!

Hirdetés
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Sportosan elegáns
üzletünkbe folyamatosan érkeznek a
tavaszi áruk, pólók,
dzsekik, nadrágok.
Érdemes benézni, ill. megtekinteni facebook oldalamat:

www.facebook.com/eva.bako.79
AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
• munkavédelmi, Tűzvédelmi és
környezetvédelmi szaktevékenység
• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok
végzése és a feltárt hibák javítása
• Autóemelők szervize, kereskedelme,
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

emelohatfalshop.com

JÓZSA

SODÓ CUKRÁSZDA
Ny itva : m in den na p: 9–20
Telefon : (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, valamint candidás és
diabetikus sütemények és tor ták készítése előrendelés
alap ján. Esküvők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

Olasz csavar t fagyi csoki és vanília ízekben.
(Lisztérzékenyek is
fogyaszthatják!)

Iskoláknak, óvodáknak
csoportos fagyizásnál AKCIÓ!

Megrendelés: Varga Anikó, cukrászm ester 70/360-72-70
: Sodó Presszó Cukrászda • sodocukraszda.hu • sodoaniko@freem ail.hu

Kibővített
eladótérrel várjuk!
Berta étkező 6 személyes 75 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 350 Ft-tól • Szavanna III. kanapé 56 900 Ft
Folyamatos akciók új bútorainkból.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára!
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

52-460-360 • 30-9-212-628

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz
fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése

bAnkkÁRTyÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

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

Hirdetés

JÓZSA
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Februári nyertesek

2017-BEn is
válassza a
Józsa TÜzÉPET!

minden héten 20 liter üzemanyagot nyerhet!

ÉpÍTŐAnyA G kERESk EDEL Em, FuVARoZÁS.
WWW.JoZSATuZEp.boLTAnETEn.Hu

PB gázpalack:
3650 Ft

minden szombaton minden üzemanyagunkból
-5 Ft kedvezmény jár minden vásárlónknak!

A Józsa Tüzép kft. benzinkútján idén is heten te
sorsol nak a 8000 Ft felett tan kolók kö zött.

Cím: Józs a, Vállalkozói t elephelyek • Tel.: (52) 530-947

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
• Eladó, kiadó ingatlana van?
• Bízza rám! Most igazán érdemes!
KARACS ILDIKÓ • Március–április hónapban
Ingatlanközvetítő
20% engedmény a sikerdíjból!
• Részletekért keressen elérhetőségeimen!
Elérhetőségeim:
• Teljes körű szolgáltatásommal (ügyvéd,
Telefon:
energetikai tanúsítvány, hitel, CSOK)
(06-30) 9-358-700
megkönnyítem ingatlanügyével kapcsolatos
E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com tervének megvalósulását!

INGYENES
KISZÁLLÍTÁS
JÓZSÁN!

5. hét: kissné Csurpek
Csilla (bodaszőlő) 6. hét:
Halász István (Józsa, Alkotás u.) 7. Hét: mocsári
János (Józsa, perem u.)
8. hét: opre Andrea (Józsa, mihálylaki u.)
A képen a 8. heti nyertest
húzza ki Hágen Enikő
törzsvásárlónk.
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Józsafa Kft.
Mintaterem: Deák F. u. 68.
(Telefonos egyeztetés szükséges.)

Tel: 20/520-2040

www.jozsaasztalos.hu

Vas-, műszaki bolt
Zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint
darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, védőkesztyűk stb.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.
Keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

www.jozsapet.hu
www.facebook.com/jozsapet

SZAbÉV kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (52) 530-564
mobil: (20) 530-7974 • E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu
nyitva tartás: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Hirdetés

kiváló kutya- és macskaeledelek – svéd minőség
• A Husse tápok a legmagasabb minőségű követelményeknek
megfelelő európai gyárakból kerülnek magyarországra.
• A termékeket az Európai uniónak megfelelő, ISo által
tanúsított szabványok szerint gyártják.
• Több mint 350 szuperprémium minőségű termék, folyamatos
kutatás-fejlesztés, szélesedő termékportfólió.
• Termékeink mesterséges adalékanyagok nélkül készülnek,
Gmo mentesek.
• A Husse tápok csak olyan összetevőket tartalmaznak, melyek
emberi fogyasztásra is alkalmasak.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZUPERPRÉMIUM
KUTYA- ÉS MACSKAELEDELEK 25%
ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓAK A KIZÁRÓLAGOS H-B-m-i FORGALMAZÓTÓL!
VALp mInI 7 kg Teljes értékű táp kölyköknek és szoptatós szukáknak. FRISS HÚS TARTALmA 67% CSIRkE
7990 Ft 5990 Ft (856 Ft/kg)

A HuSSE opus Óceán első helyet szerzett a Top For Dog
2016-os versenyén. Top For Dog az állateledel ipar legrangosabb versenye Lengyelországban, a legnagyobb lengyel kisállat magazinok szervezésében. A szárazeledel kategóriában
elnyerhető díj jelenti a versenyen elérhető legmagasabb kitüntetést. A HuSSE csapatnak ebben sikerült legyőznie az
összes olyan nagy márkát, mint az Eukanuba, bozita,
Fish4Dogs, Iams, ontario és más versenytársakat.
A 2015-ös verseny győztese pedig a Husse Lax&Ris volt.

kRokETTER kyCkLInG 3 kg Csirke, marha és zöldség krokett. FRISS HÚS TARTALmA 60% CSIRkE és HÚS

4390 3290 (1097 Ft/kg)

VALp mAXI 15 kg Teljesértékű táp kölyköknek és szoptatós szukáknak. FRISS HÚS TARTALmA 58% CSIRkE
15 990 11 990 (799 Ft/kg)

kRokETTER FISk 3 kg Hal és zöldség krokett.
FRISS HÚS TARTALmA 63% CSIRkE ÉS HÚS

LAX & RIS mInI 7 kg könnyen emészthető – lazac és rizs, érzékeny emésztőrendszerű kutyáknak. 50% LAZAC TARTALom
9990 7490 (1070 Ft/kg)

opuS oCEAn 12 kg Szuperprémium eledel kutyáknak - magas
fehérje- és zsírtartalommal. FRISS HÚS TARTALmA 65% LAZAC
19 990 14 990 (1249 Ft/kg)

LAX & RIS 15 kg Teljes értékű kutyatáp lazaccal és rizzsel. FRISS

LAmm & RIS 15 kg Érzékeny emésztésű és allergiás problémákkal
kűzdő ebek számára. FRISS HÚS TARTALmA 55% bÁRÁny ÉS LAZAC
18 990 14 240 (949 Ft/kg)

HÚS TARTALmA 50% LAZAC

18 990 14 240 (949 Ft/kg)

4390 3290 (1097 Ft/kg)

Gazdaságos kiszerelésű tenyésztői tápok már nem csak tenyésztőknek érhető el.
A husse.hu oldalon található minden táp és kiegészítő termék 25% engedménnyel kapható.

pRo mInI 7 kg Teljes értékű száraztáp kistetsű kutyáknak.
FRISS HÚS TARTALmA 51% CSIRkE ÉS bÁRÁny

6990 5240 (749 Ft/kg)

pRo pRImA 20 kg Teljes értékű eledel a normál aktivitású kutyáknak.
12 990 9740 (487 Ft/kg)

bASIC DoG FooD 15 kg HÚSTARTALmA 48%

pRo AkTIV 20 kg Teljes értékű tenyésztői táp aktív kutyáknak.
HÚSTARTALom: 61% (sertés: 37%, csirke: 20%, hal: 4%)
14 990 11 240 (562 Ft/kg)
pRo GIAnT 20 kg Teljes értékű táp nagytestű tenyészebek számára.
FRISS HÚS TARTALmA 52% SERTÉS ÉS CSIRkE
14 990 11 240 (562 Ft/kg)

9990 6900 (460 Ft/kg)
SZponZoRI pRoGRAm TEnyÉSZTŐknEk:
Igényelheti minden olyan tenyésztő, aki rendelkezik bejegyzett kennelnév regisztrációval,
törzskönyvezteti a kennelében született kis
kutyákat, és rendszeresen, aktiv résztvevője a
kiállításoknak.

Részletes információk
a weboldalon!

SZÜLETÉSI pRoGRAm TEnyÉSZTŐknEk:
A programban résztvevő tenyésztők, előzetes regisztráció, és elbírálás után, a programban való
részvétel idejére a Husse Speciális Valp kölyök/és
vemhes, szoptatós kutyáknak kifejlesztett Szuperprémium tápot InGyEnESEn kapják.

Forgalmazó: Molnár István és Molnár Ádám • Józsa, Gönczy Pál utca 118. (Adu Market)

Telefon: +36-30-596-3221 • +36-30-734-5274 Facebook: Husse Hajdú-Bihar

