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Jó pálinkák és jó pogácsák versenyeztek
Március 18-án rendezték meg a IX. Józsai Pálinka- és Pogácsaversenyt a Józsai Közösségi
Házban.
A közel egy évtizedes múltra visszatekintő, kiemelt
jelentőségű rendezvényt az elmúlt évben felvette
városunk a Debreceni Értéktárba. 2017-ben először viselte a Cívis Pálinkanap megnevezést. A
Józsai Kertbarát Kör és a DMK Józsai Közösségi
Háza közös szervezésében megvalósult program
előkészítésében részt vettek a megye kertbarát
körei, a Józsai Település- és Közösségfejlesztő
Egyesület, valamint a közösségi házban működő
klubok, csoportok is. Több helybeli vállalkozás és
magánszemély is támogatta a rendezvényt.
Erre az alkalomra a kisgalériában nosztalgia konyhát rendeztek be a szervezők, hogy megismertessék a látogatókkal az egykori, hagyományos konyha berendezését, eszközeit. A régi tárgyak bemutatásában nagy szerepet vállaltak a józsai lakosok,
hiszen a padlást, pincét átkutattak dédanyáink,
nagyanyáink még fellelhető konyhai eszközeiért,

berendezési tárgyaiért.
10 órától, amíg a zsűri
a munkáját végezte, látványos színpadi produkciók szórakoztatták
a vendégeket. Fellépett
a Debreceni Népi Együttes Szarkalábas csoportja, a Csapókerti
Kertbarát Kör énekesei,
a Hajdúdorogi Görög
Demeter Kertbarát Kör színjátszói, a Muzsikáló
Egészség Alapítvány AMI népzene tagozatos tanulói és az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Nótaköre.
A szórakoztató műsor után Vajda Mária nyugalmazott főmuzeológus, etnográfus, humorral, anekdotákkal színesített pálinkatörténeti előadását hallhatták a résztvevők. Megtudhattuk, hogy égetett
szeszes italok fogyasztását gyógyászati célból
kifejezetten ajánlották a középkor óta. Az eredményhirdetésre ebéd után került sor. Először a
Józsai Fiókkönyvtár által összeállított pogácsatotó helyes megfejtőit jutalmazták oklevéllel és
könyvvel. A 40 benevezett pogácsából nehezen
választotta ki a legjobbakat zsűri, de a pálinkák is
szép díjakat gyűjtöttek be. A 117 benevezett pálinkából a bírálóbizottság 24-et arany, 29-et ezüst,
29-t bronz minősítéssel jutalmazott.
A délután folyamán a résztvevők szakmai előadást
hallhattak Gönczi Károly pálinka versenybíró, a
Pálinka Lovagrend tagja tolmácsolásában a jó pá-

linka készítésének lépéseiről, a cefre helyes kezeléséről, a különleges párlatok előállításáról.
A boldog nyertesek saját készítésű pogácsájukkal,
pálinkájukkal büszkén kínálgatták versenytársaikat a nap során. Ez az alkalom is megmutatta,
hogy a pálinka és a pogácsa mennyire illik egymáshoz, és méltán híres mindkettő az egész világon.
A nagy sikerű rendezvény bebizonyította, hogy
szükség van az ilyen közös összejövetelekre, eszmecserékre, amelyek hozzájárulnak a magyar pálinkakultúra fejlesztéséhez, a hungarikumként nyilvántartott magyar pálinka minőségének javításához, erősítik a kertbarátok baráti közösségét, ezért
a szervezők ígéretet tettek arra, hogy jövőre ismét
megrendezik – immár 10. alkalommal – a Józsai
Pálinka- és Pogácsaversenyt.
A nyertesek névsora, a rendezvényről készült képek és videó megtekinhetők a www.jozsanet.hu
oldalon.

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 15 olyan józsai szervezetet talál meg, mely jogosult az
SZJA 1%-ra, azaz közhasznú tevékenységet folytat. A jogosultságot leel-

lenőriztük a NAV weboldalán A táblázatot 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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Hirdetés
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MEZŐGAZDÁSZOK, FÖLDMŰVELŐK
FIGYELEM!

15 Ft/liter kedvezményt
adunk a mezőgazdasági gépekbe
(traktor, kombájn stb.) tankolt gázolajból.
Az akciót a kedvező
díjú gépbiztosítások
szakértője támogatja.

ÜZEMANYAG AUSZTRIÁBÓL!
A benzinkút
már a nyitás előtt is a minőség
mellett kötelezte el magát. Ezért...
... telepítettünk új amerikai gyártmányú kútoszlopokat.
... értékesítünk frissen őrölt kézműves kávét.
... szállítjuk a magas minőségű üzemanyagait kizárólag
az OMV schwechat-i (AUSZTRIA) ﬁnomítójából.
... tartalmaz összes üzemanyagunk speciális adalékcsomagot,
melynek hatására:
csökken a fogyasztás, a motorzaj, a szerviz költség,
nő a motor teljesítménye, élettartama, az utazási komfort.
Az akció: 2017. április 8-tól 2017.május 30.-ig tart.
Részletek a shop-ban.

Józsán a legelővel szemben

Eboltás
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EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS
A 2017. évi kötelező eboltásra Debrecen-Józsa településen
az alábbi helyeken is időpontokban kerül sor:

Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! Az ezt a kort
évközben elérő ebek oltatása az állattartó kötelessége! Csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható veszettség
ellen! A kutyája oltatását elmulasztó tulajdonossal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető, és állategészségügyi bírság is kiszabható!

Az oltás alkalmával az ebek féregtelenítését is végezzük. Az állategészségügyi beavatkozások díja a következő: veszettség elleni oltás
és féregtelenítés: 4500 Ft/db, mikrochip behelyezés: 3500 Ft/db, adminisztrációs-regisztrációs díj: 500 Ft/db, elveszett oltási könyv pótlásának díja: 500 Ft/db

Az állat oltási igazolványát mindenki hozza magával!

Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás lesz Józsán Elindult az új rendszer
A Józsai Közösségi házban csodálhatjuk meg
ezt a rendhagyó, és rövid ideig tartó látványos ságot május 12-tól 14-ig a nemzetközi vasútmodell kiállításon.
Eltelt egy év és újra kisvonatok népesítik be a Józsai Közösségi Házat. A kiállítás szervezői minden
évben hoznak újdonságokat, amivel a látogatók
még nem találkoztak. Az idei kiállítás egyik nagy
újdonsága, hogy a debreceni modellező klub munkái mellett francia, német és cseh modellezők mutatják meg az általuk készített mini világot. A közlekedő járművek között is megcsodálhatjuk a külföldi mozdonyokat és kocsikat.
Új méretarány is megjelenik, a H0 és N építési
nagyság mellett látható lesz TT terepasztal is.
Nem csak az asztal magyaros jellege dominál, de
a közlekedő járművek is egyedi készítésű magyar
gépek.
Nem marad el a már megszokott játék sem, amelynek során apró részleteket kell megtalálni a terepasztalokon.

JÓZSA
A városrész információs
és közéleti havilapja

Azok számára, akik már foglalkoznak vasútmodellezéssel, vagy azoknak, akik épp most kapnak
kedvet hozzá, vásárlási lehetőség is lesz modellekből és kiegészítőkből, illetve használt vasútmodellekből a kiállítás ideje alatt.
Nyitva tartás: május 12-én 12-től 18 óráig, 13-án
9-től 18 óráig, és 10-én 9-től 16 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk erre az igazi élményt
és kikapcsolódást nyújtó családi programra!

A Méliusz Józsai Könyvtárában beindult az
elekt ronikus kölcsönzés.
Látogatóink tapasztalhatták, hogy az elmúlt hetekben megváltozott a könyvtár kölcsönzési rendje.
Szeretnénk megköszönni olvasóink segítőkészségét, türelmét, melyet az átállás során tapasztalhattunk! A Józsai Könyvtár dolgozói.

A könyvtár április 14–17. között zárva tart.
Minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

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. április 28.
Következô számunk megjelenése: 2017. május 6–7.
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
2017. 04. 01–2018. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.

JÓZSA
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Józsai Közösségi Ház április havi programjai
2017. március 10.–április 20.
„ KITEKINTETT SZŰZ MÁRIA NAPKELETRE” –
Petrás Mária Prima Primissima – és Magyar Örökség díjas népdalénekes, keramikus kiállítása
Helyszín: JKH Nagygaléria
2017. április 12.–május 11. 17 óra
GÁRDONYI SÁNDOR GRAFIKuS TANÁR KIÁLLíTÁSA a Város Napja alkalmából
Helyszín: JKH Kisgaléria
2017. április 13. 18 óra
LELKI NAVIGÁCIÓ
„ DuGÓBAN” - a zaklatottságtól a lelki békéig
Együttműködő partner: Adventista Egyház
Helyszín: JKH előadóterme
2017. április 20. és április 27. 18 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadásso-

rozat, ZSIGA ATTILA előadása
Helyszín: JKH előadóterme
Együttműködő partner: Adventista Egyház
2017. április 22. 18 óra
„ A CSEND SZAVA” – Kovács Ágnes újságírófotóriporter fotókiállítása
Helyszín: JKH Nagygaléria

Petrás Mária kerámiaművész alkotásaiból nyílt
kiállítás március 10-én a Józsai Közösségi
Házban, mely még április 20-ig megtekinthető.

2017. április 24.
TAVASZKÖSZÖNTŐ - zenés mulatság
Együttműködő partner: Debreceni Nyugdíjas
Egyesület
Helyszín: JKH színházterem

A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza és
a Debreceni ILCO Egyesület tisztelettel meghívja önt,
családját és barátait a

NYITNI-KÉK EGÉSZSÉGNAP-ra
2017. április 22-én 10 órára a Józsai Közösségi Házba
(4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.)
A rendezvény védnöke:
BALÁZS ÁKOS önkormányzati képviselő úr
Program:

10 óra:
Köszöntők
Eredményhirdetés

10–13 óra:
Folyamatos és ingyenes mérések
(vérnyomás, vércukor, testtömeg index)
Egészségügyi termékek bemutatója, vására
Kézműves foglalkozások

11 órától:
Az orvos válaszol
(urológus, sebész, proktológus szakorvosoknak tehetik fel
kérdéseiket)

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Bővebb információ a Józsai Közösségi Házban.

Péntek esténként 18–19-ig Jézus élete c. könyv
felolvasói estje 19–20:30-ig advent kamarakórus
próbája. Kórusunkba várunk énekelni szerető, vidám közösségbe vágyó szoprán, tenor, és alt
„hangokat”.
Minden kötelezettségtől mentesen be lehet ülni

„Kitekintett Szűz
Mária napkeletre”

2017. április 22. 19 óra
SZENT GYÖRGY NAPI zenés mulatság
Együttműködő partner: Római Katolikus egyház
Helyszín: JKH színházterem

MEGHÍVÓ

A Hetednapi Adventista Egyház programjai

JÓZSA

egy-egy próbára, aztán ha tetszik, énekeljünk
együtt!
Szombat 9.30 Bibliatanulmányozás kis csoportokban április 8-tól június 24-ig "Legeltesd az én
juhaimat"- Péter első és második levele.
11:00:Istentisztelet
16:00:Istentisztelet
Gyülekezeti házunk ad otthont az 1942. sz.

„A magyar lélek formái” – ezekkel a szavakkal
ajánlotta a megnyitó ünnepségen Harangozó Imre
néprajzkutató Petrás Mária alkotásait a megjelent
vendégeknek. A művésznő kerámiái a lélekben
élő valóságot formálják meg. A ma gyakran hangoztatott önmegvalósítás helyett teljes önátadás
jellemzi munkáit.

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
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Burján Enikő 06-70/445 4028
web: jozsajoga.hu
facebook.com/jogazzjozsan

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
Michnay László cserkész csapat foglalkozásainak
minden 2. vasárnap, valamint a hamarosan beinduló vegetáriánus-vegán főzőkörnek is.
Helyszín. Józsa, Völgy utca 33/a
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
ifj. Szöllősi Árpád lelkész tel.30/6643190
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Folytatódik Józsán az íjász oktatás és képzés,
melyre továbbra is szeretettel várom az érdeklődőket.
Ismét eltelt egy év és a természettel együtt megújul az ember is. Vannak dolgok, amiket azért teszünk, mert épít, jobbá tesz, vagy csak úgy érezzük, hogy szükségünk van rá. Mi folytatjuk a megkezdett feladatainkat, az íjászat tanítását és gyakorlását. Az íj miközben használjuk, megtanít bennünket az önismeretre, a társas lét helyes szabályaira, belső küzdelmeinkre, az élethez való alkalmazkodás törvényszerűségeire, a „túlélés” képességeire, hiszen mindez egybe tartozik.
Továbbra is az a célunk, hogy segítsük az íjászaton keresztül a hozzánk forduló emberek testi-lelki
kiteljesedését. Az oktatás családias, kiscsoportos
körülmények között és a megbeszélt időben történik, tehát nem rögzített edzésidők vannak, hanem alkalmazkodunk az érdeklődők szabadide-

kos vagy), akikben él a vágy, hogy kipróbálják,
gyakorolják az íjfeszítés örömeit a fejlődésnek
ezen útját.
A Józsaiaknak csak egy nyíllövésnyire vagyunk, a
Rózsavölgy u.136. szám alatt. Tel.:(06-70) 3107653

Tisztelt Lakosság!
jéhez. Az íjászat inkább egy szellemi-lelki folyamat, ami megnyilvánul, fizikai mozdulatokban, az
íjászat technikájában. Természetesen mindenki
maga választja, ki mit szeretne ebből meríteni saját maga számára. Mint minden más ez is lehet felszínes és leevezhetünk a mélyére is, célunk és
akaratunk szerint.
Szeretettel várjuk mindazokat (10 éves kor fölött
javasoljuk, de nem kizáró okkal) nemre, korra való
tekintet nélkül, (az sem akadály, ha testi fogyaté-

2017. május 5–6.

Ezúton köszönjük, hogy részt vettek a NEA-NO-16-M sz. pályázat
kapcsán megvalósult Életigen-Józsa
valamint a "Ketten együtt"
párkapcsolati tréningeken,
amelyek tovább folytatódnak a
Közösségi Házban csütörtök
esténként 18:00-tól.
Még be lehet kapcsolódni!
További tervezett programunk:
"Tavaszi nagytakarítás Józsáért"
Érdeklődni a www.jozsanet.hu-n, a
fb Józsai Segítő Szolgálat név alatt,
valamint egyéb elérhetőségeinken
e-mail: jozsasegito@gmail.com
Elnök: Zágonyiné Nagy Szilvia
30/5855170
Józsai Segítő Szolgálat

Húsvéti csokigyűjtés
A beteg gyerekeknek gyűjtenek csokoládét
április 13-ig.

A Rotary Clubhoz tartozó Rotaract szervezet a
DEOEC Gyermekklinikán fekvő kis betegeknek
szeretné szebbé tenni a húsvéti ünnepet, ezért
csoki gyűjtő akciót szerveztek. Adománygyűjtő dobozukat a Józsai Közösségi Ház előterében találják a segíteni vágyók. Kérik, hogy akinek van lehetősége valamilyen aprósággal, édességgel járuljon hozzá a beteg gyerekek húsvéti megajándékozásához.
Gondoljunk azokra, akik kórházban várják a húsvéti nyuszit, segítsünk, hogy legyen nekik is örömteli ünnepük! Tudjuk, hogy az örömnek is gyógyító
ereje van, legyünk minél többen a kis betegek
gyógyítói!
A csokiadományokat a Józsai Közösségi Ház nyitva tartási idejében lehet az adománydobozban elhelyezni április 13-ig.
A felajánlásokat előre is köszönjük!

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.

Íjász oktatás és képzés Józsán

Helyi hírek
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Tavaszvárás a
Lorántffyban
Sikeresen eltemették a telet a Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola tanulói, hiszen szemlátomást megérkezett a tavasz Józsára is. A hagyományos kiszehajtáson az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda nagycsoportosaival együtt elégették a
többek között a telet is jelképező kiszebábut.
Március közepén a Gergely járás régi hagyományát elevenítették fel a kisdiákok az óvodásoknak, ahol iskolába hívogatták a lelkes
hatéveseket.

JÓZSA

Nyugdíjba vonulás
Kedves dajkánk Hegedűs Sándorné, Dobó Ani kó 2017. március 17-én töltötte utolsó mun kanap ját az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda falai kö zött.
Az óvodában eltöltött 33 év alatt több óvónő munkáját segítette. Valamennyien nagyon szerették,
mindenben számíthattak rá. Könnyen alkalmazkodott, feletteseivel, a szülőkkel, gyermekekkel
szemben mindig tiszteletet tanúsított.
Elérkezett az idő, hogy a könyvet – amit sok kedves év, munka során gyűjtött szép emlék írt tele –
most bezárja. Amit évek alatt megszerzett, az az ő
kincse marad, senki nem veheti el tőle.
Öröm volt vele dolgozni, a mindennapok szürke
percei boldogan teltek vele. Jelen volt egy személyben kollégaként, barátként, olykor anyaként

és nagymamaként is. Amikor évek múlva átlapozza életének könyvét, mi mind ott leszünk benne.
Sok szeretettel búcsúzunk tőle, kívánunk még
hosszú, boldog és tartalmas éveket erőben,
egészségben!
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
jelenlegi és volt dolgozói

Józsai Szaknévsor
A Józsai Szaknévsor idén is megjelenik, melyben a józsai
közérdekű információk és a józsai szolgáltatások tematikusan összegyűjtve lesznek megtalálhatók.

HIRDETÉSFELADÁS:
TELEFON/VIBER: +36 70 70 85 300
E-MAIL: MOLTOMI@MOLTOMI.Hu
SKYPE: MOLTOMI

Hírek a Gönczyből
Beiratkozás

Szelektív hulladékgyűjtés

A 2017/2018-as tanév 1. osztályos tanulóinak beiratkozása 2017. április 20–21-én lesz intézményünkben. Részletes tájékoztatást iskolánk honlapján olvashatnak. Szeretettel várjuk a legifjabb
gönczyseket!

A Föld Hete programsorozat részeként iskolánk
szelektív hulladékgyűjtést (papír és elektronikus
hulladék) szervez 2017. április 21-én 7.00–16.00
óra között, melynek helyszíne iskolánk Gönczy Pál
u. 1–3. szám alatti udvara. Környezetünk védelme
érdekében szívesen ajánljuk a lehetőséget, és várjuk a józsai családok papír, és elektronikai hulladékait is!

Tehetséggondozás
Örömmel adjuk hírül, hogy a Gönczy Tehetségpont
és a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanács
márciusban új csoportos tehetséggondozó köröket
indított, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetségének támogatásával. A szabadidőben
szervezett foglalkozásokon túl a program része
egy külső helyszínre szervezett kirándulás, felfedező út, melynek belépőjegyeit a MATEHETSZ
biztosítja. A fazekas kör tagjai a Déri Múzeumba, a
robotépítők az AGÓRÁBA, a gyógynövénykertészek egy bükki füvészkertbe látogatnak el.

Tehetségnap
A Gönczy Tehetségpont Bartók Béla születésnapjára emlékezve az idén március 29-re szervezte
meg VI. Tehetségnapját. A hagyományainktól eltérően most nem a gyerekeknek, a szülőknek vagy
a szakmai közönségnek szerveztünk programot,
hanem saját nevelőtestületünknek. A Nemzeti Tehetségprogram NTP-HTT-16 pályázati projektjében vállaltuk, hogy elvégezzük eddigi munkánk
önkontrollos hatásvizsgálatát, összegeztük erősségeinket és számba vettük a fejlesztendő területeinket. Az értékelés mentén korrigáltuk programjainkat, fejlesztési feladatokat határoztunk meg.
Vendégünk volt dr. Máth János, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének docense, aki munkacsoportjával a tanulás, megértés hatékonyságát,
eredményességét vizsgálta a matematika tantárgyon keresztül, s annak eredményeit mutatta be.

Versenyeredmények
A versenyek dömpingje a tavasz kezdetével szokott beindulni, így lett ez idén is. Örömmel osztjuk
meg elért sikereinket.

Országos versenyeredmények
Országos Moderntánc verseny
1. helyezés: Művészi látványtánc kategóriában,
gyermekkorcsoportban
Sperka Sarolta 2.a, Balogh Dóra 3.a, Homonnai
Léna 3.a, Nagy Diána 3.a, Tőzsér Bianka 3.a,
Pócsi Aliz 4.a, Lengyel Panna 4.a, Juhász Zita 4.b,
Járdánházy Lilli 4.b, Vig Tamara 4.b, Hárnási
Orsolya 4.b, Hárnási Nikolett 4.b, Nagy Boróka
4.b, Vig Regina Panna 6.a, Loós Lívia Adél 6.a.
Felkészítő: Lévai Kiss Enikő
Peca suli vetélkedő:
1.helyezés: Berki Bence 3.b, Berki Virág Lili 7.b,
Erdei Emese 3.b, Fóris Vivien 7.b, Klampeczki
Péter 3.b, Kovács Máté 7.b, Porczió Panna
Mónika 3.b, Szabó László 3.b, Szedernyés Emma
3.b, Török Adél 2.a, Török Zsombor 3.b –
Felkészítő: Berki László szülő

Megyei versenyeredmények
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
1.helyezés: Görömbey Tamás 3.a – Felkészítő:
Csőke Ilona

2.helyezés: Csapatban – Görömbey Tamás,
Gudász Roland, Dobi Ábel 3.a – Felkészítő: Csőke
Ilona
3.helyezés: Csapatban – Köteles Kata 2.a, Sperka
Sarolta 2.b, Budai Kamilla 2.a – Felkészítő: Mikó
Klára, Pindzsujáné Sőrés Angéla
3.helyezés: Csapatban –Berki Virág Lili 7.b,
Horváth András Sámuel 7.a, Szabados Gergő 7.b
– Felkészítő: Fazekas Sándorné
4.helyezés: Csapatban – Nagy Benjámin 5.b,
Szentesi László 5.a, Sperka Lóránt 5.a –
Felkészítő: Fazekas Sándorné, Tóth Enikő
8.helyezés: Sperka Sarolta 2.b – Felkészítő:
Pindzsujáné Sőrés Angéla
10.helyezés: Nagy Benedek 5.b Felkészítő:
Fazekas Sándorné
Currie Környezetvédelmi vetélkedő
2.helyezés: Juhász Zita Lili 4.b, Komoróczy Miklós
4.b, Vámos Maxim 4.b – Felkészítő: Kovácsné
Matolcsi Ilona
5.helyezés: Bartók Ágnes 7.a, Juhász Anita 7.a,
Horváth András Sámuel 7.a – Felkészítő: Benedek
Gyöngyi
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyes írási
verseny
7. helyezés: Nagy Mihály 7. b oszt. Felkészítő tanára: Makai Judit
MEA Megyei népdaléneklő-verseny
Különdíj: Juhász Luca Szonja 5. b – Felkészítő
tanára: Bencze Enikő
Minden versenyzőnek és felkészítő tanárának
szeretettel gratulálunk. Köszönjük a családok
támogató segítségét.
Burger Angéla Erzsébet
Intézményvezető

Húsvét
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REFORMÁTuS üNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE:

RÓMAI KATOLIKuS üNNEPI ALKALMAK:

Krisztus szenvedésének útja
Április 9. vasárnap 9:00 óra – alsójózsai templom: Virágvasárnapi istentisztelet
Április 9. vasárnap 11:00 óra – felsőjózsai templom: Virágvasárnapi istentisztelet
Április 10. hétfő 18:00 óra – alsójózsai templom: Képmeditáció - Munkácsy
Mihály festménye alapján
Április 11. kedd 18:00 óra – felsőjózsai templom: Könyörgés
Április 12. szerda 18:00 óra – alsójózsai templom: Istentisztelet
Április 13. csütörtök 18:00 óra – felsőjózsai templom: Nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet
Április 14. péntek 18:00 óra – alsójózsai templom: Nagypénteki passió az
énekkar szolgálatával

Nagyheti és húsvéti miserend a római katolikus Szent György-templomban
(Józsa, Gát utca 5.):
Április 9. VIRÁGVASÁRNAP, az Úr szenvedésének vasárnapján ünnepi
szentmise 9:30-tól
Április 13. NAGYCSüTÖRTÖK, az utolsó vacsorára emlékezés napján
ünnepi szentmise 16:30-tól
Április 14. NAGYPÉNTEK, az Úr szenvedésének napján Nagypénteki passió
16:30-tól
Április 15. NAGYSZOMBAT, húsvéti vigília szertartása 18:00-tól
Április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP, az ÚR feltámadásának ünnepén ünnepi
szentmise: 9:30-tól
Április 17. HÚSVÉTHÉTFŐ, ünnepi szentmise: 9:30-tól

GÖRÖG KATOLIKuS üNNEPI ALKALMAK:
Krisztus feltámadása
Április 16. vasárnap 5:00 óra – felsőjózsai templom: Húsvét hajnali úrvacsorás istentisztelet
Április 16. vasárnap 9:00 óra – alsójózsai templom: Húsvéti úrvacsorás
istentisztelet
Április 16. vasárnap 11:00 óra – felsőjózsai templom: Húsvéti úrvacsorás
istentisztelet
Április 17. hétfő 9:00 óra – alsójózsai templom: Húsvéti istentisztelet
Április 17. hétfő11:00 óra – felsőjózsai templom: Húsvéti istentisztelet
Alsójózsai templom címe: Templom u. 51.
Felsőjózsai templom címe: Deák Ferenc u. 67.
ÁLDOTT Feltámadás üNNEPET KíVÁN A REFORMÁTuS
EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIuMA!

Redőnykészítés
Szilágyi Károl y
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

BURKOLÁS
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 házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üz embe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülviz sgálatok
Józ sa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

Festés, mázolás, tapétázás
gipszkarton-szerelés

április 10. Nagyhétfő 18:00 Előszenteltek Liturgiája
április 11. Nagykedd 18:00 Előszenteltek Liturgiája
április 12. Nagyszerda18.:00 Előszenteltek Liturgiája
április 13. Nagycsütörtök 18:00 Vecsernye Bazil Liturgiával.
Az utolsó vacsora emlékezete.
20:00 Kinszenvedési Evangéliumok
április 14. Nagypéntek 08:00 Királyi Imaórák
18:00 Sírbatételi Vecsernye
április15. Nagyszombat 08:00 Jeruzsálemi utrenye
18:00 Vecsernye Bazil Liturgiával. Jézus Krisztus síri
nyugalma
április 16. Húsnét Vasárnap 05:00 Feltámadási szertartás, Pászkaszentelés
10:30 Szent Liturgia, Pászkaszentelés
április17. Húsvét Hétfő 10:30. Szent Liturgia, körmenet

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

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

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô

Kutya-Cica kozmetika
Alsójózsa, Bocsaki István utca 53.
Bejelentkezés:
(06-20) 366-1642

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

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

(30) 476-7218 • (52) 414-716
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

Szondi Csaba

Fűkaszálás, fűnyírás,
parkok, kertek gondozását,
átalakítását vállalom

(06-30) 9756-289

(06-70) 413-63-63

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.

Egyházi ünnepi alkalmak
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„Józsa apró”
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rányfenyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti növények
eladók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899.
Kakasok eladók! Master fajtájú, piros-sárga színű,
4kg-osak: 650 Ft/kg. Vállalkozói Telephelyek. Telefon:
(06-30) 830-8607.
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.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós és füstölt szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101. Tel.: (06-30) 830-8607.
Debrecen-Haláp belterületén telek eladó: gyönyörű,
erdőspusztai zöldövezetben, Harkály utcán, 1033 m2-es,
árammal és gázzal közművesített üres építése telek.
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 70/708-5300
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres se szerkesztőségünket, amelyet a 3. oldal lapalján talál.

Dr. Bír ó
Ta m 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

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál,
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

JÓZSA

Sportosan elegáns
üzletünkbe folyamatosan érkeznek a tavaszi
és nyári 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.

MEGNYITOTTUNK!
A Debrecen-Pallagi elágazásnál (4-es főút) várjuk Kedves
Ügyfeleinket vas- és színesfémhulladék valamint papír,
Pet palack és fólia hulladék
felvásárlásával.

Telefon: (06-20) 573-1991
E-mail: povas.kft@gmail.com

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12

Gyermekeknek
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Januárban megnyitott a Mosolysziget játszó ház és fejlesztő központ a Józsapark földszint jén. Változatos programokkal, mosolygaran ciával várják a babákat, gyerekeket és kikap cso lódni vágyó szülőket megkönnyítve a min den napokat.
Ez egy családias, barátságos hely, ahol biztonságos, szeretetteljes, meleg környezetben, önfeledt
játékkal, mesékkel, zenével, énekkel, kreatív, fejlesztő foglalkozásokkal, szakképzett pedagógusok
várják a gyerekeket.
A délelőtti játszócsoportokban 10–11 óráig, baba
és mama együtt kapcsolódhat ki:
Hétfőnként: TEDDY BEAR angol foglalkozás kicsiknek.
Szerdánként: BABA-MAMA KLuB.
Péntekenként: TÁNCOLGATÓ néptánc foglalkozás kicsiknek.
A délutáni foglalkozásokon, előre egyeztetett időpontban, az OKOSKODÓBAN, az ovisokat várják

egy kis játékos iskola előkészítőre, fejlesztőre.
Egyénre szabottan, játékos formában, komplexen,
irányított feladathelyzetekben támogatják gyermeke készségeinek kibontakozását, óvodapedagógus szakemberrel.
Ha esetleg bizonytalan gyermeke fejlődésével, iskolaérettségével kapcsolatban, itt szakemberek
bevonásával különböző képességmérésekre, fejlesztésekre is van lehetőség.
Gyermek felügyeletet is biztosítanak a programok
mellett, óvodai, iskolai nevelésmentes napokon
valamint szünetekben is. Nyáron pedig tematikus
tábori hetekkel várják majd a gyerekeket.
Hétvégeken vállalják szülinapi zsúrok lebonyolítását, akár a játszóházban, akár saját otthonában.
Játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, szakképzett
pedagógus teszi még különlegesebbé a gyerek
nagy napját.
A testi egészség is igen fontos, ezért só szobával
is várják a gyerekeket, akik itt játszva gyógyulhatnak. Asztmás, allergiás gyerekeknek különösen
ajánlott, de immunerősítésre, légúti betegségek
megőrzésére is kiváló.
A Mosolysziget, nem
csak egy egyszerű játszóház. Sokszínű programjaikkal, a szülők kikapcsolódására is gondolnak. A szülők testi
egészségét támogatva,

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

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

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731

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!

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
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

szerdánként lehetőség van többféle masszázs kipróbálására is. A masszázs ideje alatt pedig akár
gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Amíg a szülő
pihen, feltöltődik, a gyerek nyugodtan játszik!
Hamarosan indul kedd délelőttönként a stresszoldó gerincjóga akár gyerekfelügyelettel is egybekötve.
A szellemi, lelki egészség sem elhanyagolható,
így rendszeresen szerveznek különböző interaktív
előadásokat, workshopokat melyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A következő előadások témái:
Április 8. 16 óra: „A stressz megmentő vagy gyilkos?” - Nagy Attila kineziológus előadása.
Április 29. 16 óra: „Ki is szorong valójában? Gyermekkori szorongások” - Tóth Beáta szakpszichopedagógus előadása.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes
Nyílt napjukon április 20-án!
ízelítő a játszóház áraiból:
Játszóház használat 1300 ft/óra (akár gyermekfelügyelettel is, minimum időkorlát nélkül).
Testvérkedvezmény a gyermekfelügyeletre és
megőrzésre: 300 Ft/óra/ a 2. és 3. gyermekre.
Hétfő délutánonként 50% kedvezményt biztosítunk.
600 perces játszóházi bérlet: 11 000 Ft
OKOSKODÓ fejlesztő foglalkozás: 2500 Ft/50 perc
Délelőtti foglalkozások: 1300 Ft/50 perc
Gyermekmegőrzés minimum 3 óra esetén: 1000
Ft/óra minimum 5 óra esetén 700 Ft/óra
Szülinap: 1500 Ft/fő/2 óra

Elérhetőség: (06-30) 376-2921
Helyszín: Józsapark földszint, átjáró
Nyitva tartás:
Hétköznap: 9:30–12:00, 14:00–18:00
Szombaton: 9:00–13:00

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00

Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.

Játszva tanulj, okosodj!
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Az ügyvéd válaszol egy olvasói levélre

Ingyen Hitel!
Kamat és Költségmentes Hitel!

Lapunk mostani számában Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska egy ol vasónk által feltett kérdésre válaszol.

Használja ki az MFB Lakossági Hitelprogramját Rezsioptimalizálásra!
Ha lemarad, kimarad! Az Eu utolsó energetikai támogatása!

Olvasó: Egy bonyolult problémám van. Édesapámék 4-en vannak testvérek.
Mindannyiuknak egy Keresztanyukájuk volt, aki sajnos elhunyt. A hölgynek
nem volt gyermeke, testvére és a férje is elhunyt. A végrendeletben Édesapám két testvérét jelölte meg a ház örökösének. Ebben az esetben van-e lehetőség valamilyen igény benyújtására, illetve a köteles rész hogyan alakul?

2017. április 24-én megnyíló MFB Lakossági Hitelprogram keretében kamat és költségmentesen, maximum 20 éves futamidőre, családi ház, lakóház, sorház, ikerház, társasház, hétvégi és üdülőház energetikai korszerűsítésére lehet pályázni.
• Magánszemélyek: minimum 500 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
• Társasházak: minimum 500 000 Ft, maximum 7 000 000 Ft
• Lakásszövetkezetek: minimum 500 000 Ft, maximum 7 000 000 Ft

ügyvéd: Öröklés szempontjából a keresztszülőségnek nincs jelentősége. Az
elhunyt hölgy törvényes örökösei a szülei lennének, ha már ők sem élnek,
akkor a testvére gyermekei. Testvérek gyermekei hiányába a távoli rokonok.
Kötelesrész az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét illetné meg,
a keresztgyerekeket nem.
Jelen esetben a végrendeletben megnevezett
örökösök lesznek a hölgy
örökösei, a törvényes
örökös öröklésre csak
akkor tarthat igényt, ha a
végrendelet érvénytelenségét bíróság megállapítja.
A végrendeleti örökösökkel szemben hagyatéki
hitelezőként lehet igényt
előterjeszteni annak, aki
pl. a temetést fizette, vagy
az örökhagyót eltartotta,
vagy akinek az örökhagyó hölgy tartozott.

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.

HÚSVÉTI SÜLTES
TÁLJÁT RENDELJE
TŐLÜNK!
4290 Ft/2 személyes tál tartalma:
• Petrezselymes tojással töltött sertésborda
• Sajttal sonkával göngyölt csirkemell
• Rántott sajt
• Tejszínes sonkatekercs
• Juhtúróval töltött csirkemell
• Sült hagyma
• Vegyes köret
(Tálját igény szerint is összeállítjuk!)
Előrendelés leadható 2017. 04. 13-ig.
RENDELJE NAPI MENÜJÉT ELŐFIZETÉSSEL
A FULLZ’ GASZTROBÓL 750 FT-ÉRT.
Előrendelés a (06-20) 312-9750 telefonszámon
vagy személyesen a Rózsavölgy utca 47–53. szám
alatt hétfő–péntek: 11:00–15:00-ig.
Ha esküvőt, születésnapot vagy bármilyen típusú rendezvényt szeretne 150 főig, akkor kérjen tőlünk árajánlatot.

A korszerűsítés után azonnal kb. 50%-kal csökkenhet a jelenlegi
rezsiköltsége, amely egyben fedezet is lesz a beruházásra!
Projektmenedzsmentünk vállalja az előírt teljes adminisztrációs anyag
összeállítását, a pályázathoz szükséges szakértői tanúsítások, kivitelezői
ajánlatok, dokumentációk, igazolások, tervek, kiviteli szerződések begyűjtését és eljuttatását a megbízó részére, az „Eljárási rendnek” megfelelően.
A pályázat azonosító jele: GINOP-8.4.1/A-17, VEKOP-5.2.1-17

Forduljon hozzám bizalommal.

Bóné Sándor
Telefon:

06 30 978 1199
E-mail:
sandorbone@yahoo.co.uk

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.

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

Állati dolgok
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Most nem a lassan haladó gépjárművekre gondolunk, hanem a kisállataink megbetegedéseire. Miért is hangsúlyozzák a megelőzést
mind a humán, mind az állatgyógyászatban?
Mert megelőzni számos betegséget sokkal
könnyebb, mint kezelni, ha az már kialakult. A
megelőző kezelésekkel (oltások, külső-belső
parazita ellenes szerek) kapcsolatban az állat orvos tanácsot tud adni a kisállat fajtájára, élet körülményeire tekintettel, hogy ezek optimálisak legyenek a kutyának, cicának, és a gazdi
pénztárcájának is.
Ha már pénztárca: a betegségek megelőzése
anyagilag is kedvezőbb a gazdinak, mint egy esetlegesen szövődményekkel járó betegség hosszantartó kezelése.
De mit is lehet, kell megelőzni a kutya, macska
vagy nyuszi és egyéb kedvtelésből tartott kisállatok esetében a tavaszra aktualizálva?
A kötelező, évenkénti veszettség elleni védőoltásról kutyák esetében általában mindenki gondoskodik, hiszen ennek közegészségügyi jelentősége
is hangsúlyos, azonban a macskáknál ez az oltás
ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott, mert ők
talán még gyakrabban találkoznak olyan vadon élő
állatokkal (egerek, denevérek), amik bizony még
ma is hordozhatják ezt a rendkívül súlyos, 99,9%ban halállal végződő betegséget.
Védőoltás még számos más betegség ellen létezik, amivel megóvhatjuk kisállatainkat, ezek, a teljesség igénye nélkül: parvovírusos bélgyulladás-,
szopornyica-, fertőző májgyulladás-, leukózis -,

kennel köhögés-,
mixomatózis (nyulak esetében, ezt a
szúnyogok terjeszthetik). Ezek kombinációiból különböző javasolt oltási
sorok léteznek, melyet az állatorvossal
egyeztetve érdemes beadatni kedvencünknek.
Érdemes még védekezni mind a külső, mind a belső paraziták ellen. Belső parazita ellenes védekezés, azaz a féreghajtás negyedévente javasolt.
Külsőleg sok más között a bolha, és a kullancs
illetve újabban a szúnyog (a szívférgesség! terjesztője) a fő ellenség. Sajnos a kora tavaszi időben ismét nagyon sok babeziás kutya érkezik hozzánk. Ez a betegség, amit egy, a kullancsok által
terjesztett egysejtű parazita okoz, megfelelő kezeléssel általában jól gyógyítható, ha a gazdi időben
észreveszi, hogy gond van, de megelőzni ezt is
sokkal egyszerűbb. Külső paraziták ellen számos
készítmény létezik, melyből könnyedén kiválasztható a számunkra legmegfelelőbb, azonban arra
mindig oda kell figyelni, hogy mennyi ideig hatnak
ezek a szerek, milyen időközönként kell megismételni a kezelést, ugyanis léteznek az egy hónapostól, akár 7–8 hónapig tartó védelmet nyújtó készítmények is. 100%-ot egyik gyógyszer, készítmény
sem garantálhat, hiszen a biológiában 100% nem
létezik, de nagyon sokat tehetünk az előrelátó
megelőzéssel kisállataink érdekében.

További kérdés esetén keressék fel kisállat-orvosi
rendelőnket az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos
www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés:

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

JÓZSA területére
megbízható, kerékpárral rendelkező kézbesítőt keresek
hajnali munkavégzésre.
Rehabilitásiós ellátás, nyugdíj
és főállás mellett is végezhető
tevékenység.
Jelentkezni lehet:

(06-20) 365-3899
telefonszámon

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

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.
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Fekete Pillangó

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: m inden nap: 9–20
Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Szeretettel várjuk áprilisban is a Fekete Pil langó bizományiban! Tavaszi női-, férfi-, gyermek- és bébi ruhák, cipők széles választékával.
Könyvek már 100 Ft-tól kaphatók! Szerelmes regények, szépirodalmi művek, kalandregények,
szakács-, és meséskönyvek.
RuHA J AVíTÓ!
Vállalunk mindenféle
ruhajavítást, zsebcserét, cipzárcserét,
béléscserét, méretre
igazítást.
Bizományba várunk
kerti játékokat, kis
motort, kerékpárokat,
biciklis gyerekülést,
szezonális cipőket.
A bizományos átvételhez előzetesen telefonos egyeztetés
szükséges!
Köszönjük megértésüket!

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

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
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

modern és klasszikus

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK
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JÓZSA

Április 13-án m egkezdjük a z ola sz
csavar t fagy it ár usíta ni
csoki és vanília ízekben.
Április 13-án egyet fizet kettőt kap!
Kisadag 350 Ft (8dkg) • Nagyadag 500 Ft (12dkg)
Iskoláknak, óvodáknak csoportos fagyizásnál AKCIÓ!

(Lisztérzékenyek is
fogyaszthatják!)

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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!

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

Hirdetés
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Márciusi nyertesek

Legyen Ön is
törzsvásárlója a
Józsa Tüzépnek!

Minden héten 20 liter üzemanyagot nyerhet!
ÉPíTŐANYAG K ERESKEDEL EM, FuVA ROZÁS.
WWW.JOZSATuZEP.B OLTANETEN.Hu

PB gázpalack:
3400 Ft

Folytatódik a nagy sikerű SZOMBATI akciónk:
-5 Ft MINDEN üzemanyagból!

A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján idén is heten te
sorsol nak a 8000 Ft felett tan kolók kö zött.

Cím: J ózsa, Vállalkozói telephely ek • Tel.: (52) 530-947

Eladó és Kiadó Ingatlanokat keresek
Józsán és környékén!
Illésné Németh Marianna • Ingatlan Tanácsadó

9. hét: Tiba István (Józsa,
Rózsástelep u.) 10. hét:
Dr. Nagy Andrea (Józsa,
Északi sor) 11. Hét: Takács Sándor (Józsa,
Sillye G. u.) 12. hét: Dr.
Losonczi László (Józsa,
Kiskert u.)
A képen a 12. heti
nyertest húzza ki Mező
János törzsvásárlónk.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Telefon: +36 30 70 18 669
E-mail: illesne.nemeth.marianna@mesterhouse.hu
MESTER HOUSE
INGATLANIRODA
4032 Debrecen,
Jerikó utca 9–11
www.mesterhouse.hu

Adóbevallás

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Paradicsom: 699 Ft/kg
Hónapos retek: 199 Ft/csomag
Petrezselyem gyökér: 599 Ft/kg
Fejes káposzta: 199 Ft/kg
Új hagyma: 199 Ft/csomag
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

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

(70) 413 63 63

Adója 1%-át ajánlja fel a Józsa Fejlődéséért Alapítványnak: NYITOTT Tanulási Központ, Józsa újság, www.jozsanet.hu, Józsai Családi Magazin, Szaknévsor.
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Kurucz

Régi ízek újra sütve - hentes és lacipecsenyéző nyit Józsán
A Kurucz Cégcsoport második generációs
családi vállalkozásként már több évtizede fog lalkozik növénytermesztéssel, takarmány készítéssel, valamint sertéstenyésztéssel. A
tavalyi évben nyitották meg első hentes és
lacipecsenye üzletüket Debrecenben, a Csapó
utca 102. szám alatt. A saját tenyésztésű ser tés állomány feldolgozásával előállított termékekkel a vállalat megvalósítja a „ termőföldtől
az asztalig” filozófiát.

Hús, ami tudja honnan jött.
A családi vállalkozás, a Kurucz Hentes és Lacipecsenye üzletében, kizárólag a saját termesztésű
takarmányon nevelt sertés állományuk feldolgozásából előállított sertéshús termékeket kínálja.
Az üzletben kínált lacipecsenye és hentesáru termékek esetében meg tudják mondani, hogy a feldolgozásra került állomány mely telepükről származik, mikor került levágásra, így az áru eredete
és frissessége garantáltan nyomon követhető.

Finom. Termelői. Debreceni.
Finom, mert a Kurucz Hentes és Lacipecsenye
által kínált áruk közvetlenül Debrecen mellől származnak, így a tárolás és szállítás nem ront az áru
minőségén, hanem mindig frissen, ízekben gazdagon és károsanyag mentesen jut el a vásárlókhoz. Termelői, mert a Kurucz Cégcsoport esetében nem nagyipari húskészítés folyik, hanem a
háztáji jelleg megőrzésével, sertésállományukat
természetközeli módon tartják.
„A Kurucz Hentes és Lacipecsenye üzlethálózatunkban kizárólag a saját tenyésztésű sertésállományunk feldolgozásából előállított sertéshús termékeket kínáljuk. Lacipecsenye termékeink a hagyományos ízvilágot képviselik, némi újdonsággal
fűszerezve, amelyet vendégeink a helyszínen fogyaszthatnak majd, de házhoz is szállítjuk a finom
falatokat. Tudjuk, hogy az állat honnan származik,
mit evett, így megbízható minőségű élelmiszert
kínálunk vásárlóinknak. Az itt kapható hús illetve
lacipecsenye ételek garantáltan antibiotikum maradék és növekedési hormon mentesek, az állatok
kizárólag GMO mentes kukoricát kapnak takarmányként.” - Kurucz Ferenc, ügyvezető igazgató.
Mi sem nagyobb biztosíték erre, mint a Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) Védjegy, amellyel termékeik rendelkeznek.
„Ez a Védjegy a garancia arra, hogy a sertéshús
megbízható forrásból származik, útja a malacoktól
egészen az asztalunkig visszakövethető. A tenyésztés és feldogozás rendszeres, szigorú és folyamatos ellenőrzés mellett történik.” (www.finomsertes.hu)

