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JÓZSA
Népzene zengett két napig Józsán

Jó hangulatban telt a Cívis Népzenei Fesztivál
május 5-én ás 6-án.

A nagyszabású népzenei verseny és találkozó
színhelye ezúttal is a Józsai Közösségi Ház volt. A
két napon közel 350 fellépő produkcióját hallhat-
tuk. Az első napon a 18 év alatti énekesek és nép -
ze nészek minősítő versenye zajlott. A megjelente -
ket a vőfélytalálkozókról ismert Gyönyörű Zsiga
kö szöntötte díszes rigmusokkal.
A fellépő csoportok és szólóénekesek a Cívis
minősítés mellett országos vagy területi KÓTA
minősítésre is pályázhattak. A közel 60  versenyző
produkcióját háromtagú szakmai zsűri bírálta el. A
zsűri elnöke Birinyi József népzenekutató, a KÓTA
társelnöke, két tagja Kálmán Péter Cucás, a Sze -
redás Együttes művészeti vezetője, a Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetés tulajdonosa, és Ko -
vácsné Kenyeres Márta népzenész, zenetanár
volt. A zsűri az értékelésben kiemelte, dicséretes,
hogy ennyi tehetséges fiatal érdeklődik a ha gyo -
má nyaink iránt, és felkészítő tanáraik lelkes mun -
kájának köszönhetően igen magas szinten mű -
velik a népzenét, nagy szakmai tudással szólaltat -
ják meg a magyar népdalokat, és a népi hangsze -
reket: a citerát, a furulyát, a hegedűt, a cimbalmot.
A ver seny színvonalát mi sem tükrözi jobban, mint
hogy ezüstnél rosszabb minősítést senki nem
kapott. A legjobb eredményt elérők 1 hetes nép ze -
nei tá bo ron való részvételt nyertek, de szá mos
tárgy nye re mény és különdíj is gazdára talált. A
deb receni fellépők eredményeit olda lun kon rövid

időn belül közöljük. A fesztivál második napján a
felnőtt korosztályú népzenei csoportok térségi
találkozója zajlott. A fellépő 15 csoport teljesít-
ményét szintén KÓTA mi nő sítéssel értékelte a
zsűri. A jelentkezők között voltak népdalkörök,
zenei együttesek, és néhány egyéni előadó. Sok
szereplőt már ismerősként üd vö zölhettünk Jó -
zsán, mert rendszeres fellépői a népzenei talál -
kozónak, de a jelentkezők száma év ről évre bővül.
Ez azt bizonyítja, hogy ország szer te egyre ismer-
tebbé válik a Cívis Népzenei Fesztivál, és szí -
vesen jönnek Józsára, ahol mindig zenekedvelő,
ba rátságos közönséget találnak. 
A hivatalos versenyprogram után mindkét napon
Birinyi József tartott hangszerbemutatót a magyar
népi hangszerekről. Előadásából megtudhattuk,
hogy  elődeink – leleményességüknek köszönhe -
tően – szinte mindenből készítettek hangszert.
Lát  tunk és hallhattunk a bemutatón lopótökből ké -
szült citerát, növényi szárakból faragott furulyát,
tilinkát, vagy bádoghegedűt is. A legnagyobb sike -
rük mégis a testhangszereknek volt, mert ezt min-

denki kipróbálhatta, és semmiféle eszközt nem
igé nyel. Nagy derültséget keltett a nyelvsíp, a fog -
xi lofon, a tenyérduda, amit mindenki otthon is gya -
korolhat minden nap, ha zenéléshez támad kedve.
Akik a hétvégén ellátogattak a Józsaparkba, a
piactéren is ízelítőt kaphattak a fesztiváli hangulat-
ból. Az ott felállított színpadon egész nap öröm -
zenével szórakoztatták a vásárlókat, nézelődőket
a fesztivál szereplői. Az alkalmilag összeverődött

énekesek és zenészek együtt muzsikáltak, és
bevonták a közönséget is a daltanulásba. A szín-
padon és a színpad előtt állók, versenyzők és hall-
gatók, idősek és fiatalok egyaránt átérezhették,
hogy a népzene az a közös anyanyelvünk, ami
mindannyiunkat összeköt, és ezt a nyelvet min-
denki érti,  bárhol is él a Kárpát-medencében.
Köszönet minden közreműködőnek, akik ellátogat-
tak településünkre ezen a hétvégén közös anya -
nyelvünk ünneplésére és népszerűsítésére.

2017. június

Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke tart
hang  szerbemutatót településünkön.

A Hexvave Egyesület idén is gigantikus te rep asz tallá változtatta a Józsai
Közösségi Ház bel ső tereit, ahová ezúttal külföldi vasútmodel le zők is
érkeztek.

A IX. Vasútmodell kiállítást május 12. és 14. között rendezték meg tele pü lé -
sün kön. A kilencedik egyben az első is volt, mivel ez évben először bővült a
modellező csapat nemzetközi szereplőkkel. A ma gyar klub tagjain kívül né -
met, francia, cseh és romániai résztvevői is voltak a nagyszabású ren dez -
 vény nek. A mintegy 30 fős külföldi delegáció még több látványossággal gaz -
da gította a kiállí tást. 
Józsai tartózkodásuk alatt lehetőségük volt a kül földi vendégeknek hazánk

hagyományaival is meg -
ismerkedni. Betekintést
nyertek a közösségi ház -
ban működő Díszítőmű -
vé szeti szakkör munká -
jába, megismerkedtek a
gyöngyfűzés és kaláris
ké szítés mesterfogásai -
val, a népi agyagműves -
ség gel, és egy látványos

néptánc bemutatót is meg tekinthettek. A bemutató végén maguk is meg ta nul -
hattak né hány tánclépést egy közös táncház ke re té ben. 
A kiállításra több, mint 600 látogató érkezett a három nap alatt, nemcsak Jó -
zsáról, hanem a környékbeli telepü lé sek ről is. 
A nagy si ker re való tekintettel, vélhetően jövőre is ven dé geink lesznek, im már
tizedik alkalommal, hogy minél több em ber nek kedvet csináljanak ehhez a
látványos, szó ra koz tató hobbihoz. 

Vasútmodell kiállítás 9. alkalommal
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JÓZSA
A városrész információs

és közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2017. 04. 01.–2018. 03. 31. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A Szent György-temp -
lom első elsőáldozói

A római katolikus Szent György-templomban
május 28-án 12 kisgyermek találkozott elsőál -
do  zóként az Oltáriszentséggel: Jézus Krisz tus -
sal, aki a szentostyában az örök élet kenyere -
ként jön el az áldozás pillanatában.

A katolikus tanítás szerint az elsőáldozás feltétele,
hogy a megkeresztelt hívő megfelelő hitoktatást
kö vetően a gyónás keretében őszintén megbánja
bűneit, majd ezután veheti magához elsőként a
meg szentelt ostyát, azaz az Oltáriszentséget. Az
elsőáldozás legkorábban a 8. életévhez van köt -
ve, amikor a megkeresztelt gyermek hitoktatás
után már különbséget tud tenni az Oltáriszentség,
azaz a szentostya és a közönséges kenyér között
és képes a bűnei gyónására. Az elsőáldozást kö -
vetően a hívek bármikor gyónhatnak és áldozhat-
nak.

Programokban és élményekben gazdag félévet
tudhatnak maguk mögött a Baráti Kör tagjai. A
nemzeti ünnepekről, a jeles napokról, évfordu -
lókról, a tagok születésnapjáról és névnapjáról
való megemlékezések mellett, vetélkedőket, és
kirándulásokat is szerveztek.

Május 9-én meglátogatták a Gödöllői Királyi Kas -
télyt. A kiránduláson, melyhez az autóbuszt ebben
az évben is Balázs Ákos önkormányzati képviselő
úr biztosította, 40 nyugdíjas vett részt. A csoport a
királyi kastély több mint 40 termét tekintette meg.
Pihentető sétát tettek a kastély gyönyörű kert jé -
ben. A közel két órás látogatás „csodálatos él -
ményt jelentett” számukra.
Május közepén a Baráti Kör 15 tagjának rész vé te -
lével megtekintették a Debreceni Nagytemp lom -
ban az „500 éves a Reformáció” című kiállítást,
majd a Református Kollégium nevezetességeit.
A Baráti Kör fontosnak tartja az együttműködést az
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesülettel, valamint a két

nyugdíjas szer ve zet -
nek helyet adó DMK
Józsai Közösségi
Há   zával. Februárban
közös farsangi ren -
dez vényen búcsúz -
tat ták a telet. 
Áprilisban az ügyes
kezű tagok szebbnél
szebb húsvéti tojáso -
kat festettek, melyek
Józsa Tojásfáját dí -
szí tették. 
A Méliusz Józsai
Könyv tárát is rend -
sze resen látogatják a
Kör tagjai. Az olvasnivalók kölcsönzése mellett
többen kérték segítségünket az Erzsébet program
keretében meghirdetett üdülési pályázattal kap -
csolatban.  A Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre
tagjainak sok színes programot, és hasznos, szó -

ra koztató időtöltést kívánunk a 2017-es év má so -
dik felére is!

Némethné Varsányi Mónika
Méliusz Józsai Könyvtára

Összegzés a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Körének első félévéről

Már épül az új Józsai Sportcentrum 
első üteme

Debrecen Város Közgyűlése korábban döntött
arról, hogy a Debreceni Sportcentrum Köz -
hasz nú Nonprofit Kft., mint a város sportfe-
ladatokat megvalósító cége – TAO pályázati
konstrukció keretén belül – sportcélú beru há -
zási, felújítási pályázatokat nyújtson be.

A pályázatok sikerrel jártak, így elkezdődhetett
ütemezetten a Józsai Sportcentrum kivitelezése.
Első lépésként a két műfüves labdarugópálya épí -
tése kezdődött meg. A kiszolgáló épület kivi te le zé -
se várhatóan az év második felében, a kivitelező
kiválasztására vonatkozó eljárás befejezését kö -
ve tően kezdődik el.
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2017.05.30. - 07.23.
ORSZÁGOS PASZTELL FESTŐK KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: JKH Nagygaléria

2017. 06. 15. és 22. és 29. 18 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN - MENTÁLHGIÉNÉS ELŐ -
ADÁS SOROZAT
Zsiga Attila előadása. Együttműködő partner: Ad -
ventista Egyház.
Helyszín: JKH előadóterme

2017.06.23. 10-12.00
SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: JKH előtér

2017. 06.24. 17.00
„ NYÁRKÖSZÖNTŐ KERTBARÁTOK”
Helyszín: JKH előadóterem

2017. 06.26-06.30.
JÁTÉKOS JÓGA ÉS MOZGÁSFEJLESZTŐ
TÁBOR I.
Szakmai vezető: Burján Enikő.
Helyszín: JKH belső terei

2017. 06.26. 17.00
MOZDULJ RÁ! 
Táncbemutató, táncház, közös mozgás a lelki
egész ségért. Vezeti a Guzsalyas néptáncegyüttes
Helyszín: JKH belső terei

2017. 07.03-07.07.
JÁTÉKOS JÓGA ÉS MOZGÁSFEJLESZTŐ
TÁBOR II.
Szakmai vezető: Burján Enikő
Helyszín: JKH belső terei

2017. 07 07. 10.00-12.00
SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: JKH előtér

2017. 07.06., 13., 20., 27., 18.00
JÓZSAI ÉLETIGEN – MENTÁLHGIÉNÉS ELŐ -
ADÁS SOROZAT
Zsiga Attila előadása. Együttműködő partner: Ad -
ventista Egyház.
Helyszín: JKH előadóterme

2017. 08.01–04.
„ SZEREDÁS”  NÉPZENEI TÁBOR
Szakmai vezető: Kálmán Péter Cucás.
Helyszín: JKH belső terei 

2017.08. 04. 10.00-12.00
SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: JKH előtér

2017.08.02. 14.00
KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS
Együttműködö partner: HBM-i Vöröskereszt
Helyszín: JKH Előadóterem

DMK Józsai Közösségi Ház nyári programjai

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

Nyári gyermekprogramok
Szünidei matiné:
Havonta egy alkalommal, pénteki napokon
10-től 12 óráig.

Június 23.
Július 7. 
Augusztus  4. 

Kézműves játszóházzal, társasjátékkal, me -
sével, tánccal várják az óvodás és iskolás
korú gyerekeket a foglalkozásokra. Előzetes
be jelentkezés nem szükséges.
Jóga- és mozgásfejlesztő tábor 5–12 éve -
sek nek:

Június 26–30.
Július 3–7.

Minden nap 8-tól 16 óráig tartalmas fejlesztő
programokkal, napi háromszori étkezéssel.
Mindkét turnusra lehet még jelentkezni a
Józsai Közösségi Házban.
Népzenei tábor a Szeredás együttessel:

Augusztus 1-4.
Kizárólag a Cívis Népzenei Fesztivál nyerte-
seinek szervezett tábor, egyéni jelentkezést
nem tudnak elfogadni.
Erzsébet tábor:
Jelenleg még pályázati elbírálás alatt. Bővebb
felvilágosítás a pályázati eredmények kihir -
detése után várható.

A Drogellenes juniális programsorozat kere -
tében a Józsai Közösségi Házban június 26-án
17 órai kezdettel néptánc bemutatóval és tánc -
ház zal hívják fel a figyelmet a drog elleni küz -
de lemre.

A káros szenvedélyek elleni harcban nagy sze -
repe van a mozgásterápiának, a táncterápiának,
amely minden életkorban alkalmazható, káros
mel lékhatások nélkül. A tánc nagyon lényeges a
lelki egészség szem pont jából. Aki táncol átértékeli

a világot. Elődeink is kitáncolták, kiénekelték ma -
guk ból fájdalmaikat, bánatukat, mindent ami a lel -
küket nyomta, vagy ép pen örömüket, vágyaikat
fejezték ki tánccal.  Nem kellett pszichológushoz
járniuk, mert a tánc  és a közösség karban tartotta
lel küket, szelle mü ket. A június 26-i bemutatón
min denki meggyő ződ het a tánc jótékony  ha tá sá -
ról, a zene és a mozgás feszültségoldó, lélekgyó -
gyí tó erejéről. 
A rendezvényen közreműködik a Guzsalyas nép-
tánc csoport.

Mozdulj rá! - tánccal a drog ellen A könyvtár nyári nyitva tartása:
H: zárva, K: 10–18, Sz: 10–18, Cs: 10–18, 

P: 10–18, Szo: zárva 
Zárva: 2017. augusztus 14–szeptember 1.
Nyitás: 2017. szept. 5-én, kedden 10 órától.

Nyári programok a Könyvtárban:
Július 8. 10.00 órától Rejtvényfejtő verseny.
Szerdánként 10.00–12.00 óra között Tár sas já -
ték délelőtt.
Csütörtökönként 14.00–16.00 óra között Szün -
idei barkácsoló - kézműves foglalkozások lesz -
nek.

Kortárs pasztellfestők kiállítása nyílt a Józsai
Közösségi Házban.

Az Országos Pasztellfestők Egyesületének szer -
ve zésében neves művészek 20 pasztellfestmé -
nyét láthatjuk a közösségi ház Galériájában. A
május 30-án nyílt kollektív tárlaton betekintést
nyerhetünk az alkotók egyedi látásmódjába, ahogy
a világról alkotott impresszióikat sajátos módon
vetítik papírra, és megismerhetjük a pasztellfestés
különleges varázsát, ami megkülönbözteti a többi
festési technikától.
A megnyitó ünnepségen dr. CS. Tóth János, az
Országos Pasztellfestők Egyesületének elnöke rö -
viden ismertette az egyesület közel 15 éves tör té -
ne tét, elért eredményeiket, bemutatta a megnyitó
ünnepségen személyesen megjelent művészeket.

Kiemelte, hogy milyen fontos szerepet tölt be a
mai kor vizuális tengerében a pasztellfestészet.
Különösen az teszi egyedivé,
hogy ez egy „háromszereplős”
művészeti műfaj: a művész, a
festék és a papírfelület együtte-
sen hozza létre az alkotást. Míg
a többi festési technikában (olaj,
tempera), vagy az újabban
hasz nált fotótechnikai eljárások-
ban a papírnak, a hordozó fe lü -
letnek nincs sze repe az alkotás
létrejöttében, a pasztellképeknél
ez is szerepet kap. 
A papír felületének bordázata és
a felületre felvitt festék együtte-
sen adják a képet, azt az össz -

hatást, ami egyedivé teszik eze ket a műveket, ez
adja bensőséges harmó niá ju kat. A finomság, a dif -

fe  renciáltság és az elevenség jel -
lemzi a kiállított al kotásokat. Eh -
hez a harmoni kus össz ha tás hoz
ki válóan illeszkedett Keller And rás
gitárművész zenei játéka a kiállí -
tás megnyi tó ján.

Aki elmélyült, egyedi műélvezetre
vágyik, mindenképpen látogasson
el a Józsai Közösségi Ház ban
nyílt pasz tellfestmény kiállításra,
amely július 23-ig te kint hető meg
nyitva tartási időben.

Pasztelles impressziók - a látott valóságtól a szürreális álmokig
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NYÁRI TÁBOR
5–14 éves gyermekek részére

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség
és a Józsai Reformátusokért Alapítvány

szervezésében

2017. augusztus 7–11. és 13.
A tábor helyszíne és ideje

Felsőjózsai Református Gyülekezeti Ház
Felsőjózsa, Deák Ferenc utca 67.

A programok és foglalkozások 9–15 óra között lesznek.
(7:30-tól illetve 16:30-ig gyermekfelügyeletet biztosítunk)

Ellátás: Ebéd a Rózsás Csárdában, tízórai és uzsonna helyben
Programok korosztályonként külön csoportokban.

Bibliai történetek, népdalok és népdal zsoltárok, néptánc tan-
ulás, játékok, kézműves foglalkozások, vetélkedők, kirándulás

A tábor díja: 13 000 Ft/fő teljes ellátással
(testvéreknek, szociális alapon kedvezmény lehetséges)
Jelentkezni és érdeklődni lehet személyesen:
Református Lelkipásztori Hivatal (Deák Ferenc utca 67.)

telefonon:
Kissné Fábián Zsuzsa lp., hitoktató (70/366-4226)

Szolnokiné Gyökös Gizella gondnok asszony (20/370-3737)
e-mail-ben:

reformatusjozsa@gmail.com  / kissnefabianzsuzsa@gmail.com

Nyári napközis lovastábor Debrecen-Józsán!
Ezen a nyáron is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt lovastáborunkba. 

Ha szeretnéd megtapasztalni a lovaglás és fogatozás élményét, 
szeretnél egy hetet lovak között tölteni, vagy csak jó hangulatra vágysz,

LOVASTÁBOROZZ VIDÁM KÖRNYEZETBEN, GYAKORLOTT OKTATÓKKAL, 
KÉPZETT LOVAKKAL!

TURNUSOK: 
Június 26–30 • Július 10–14 • Július 17–21.

KEDVEZŐ ÁR: 22 000 Ft/fő
HELYSZÍN: 4225, Debrecen-Józsa, Rózsavölgy utca 32–34.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Lóska Eszter: (06-30) 438-79-46, Domokos Sándor: (06-20) 426-41-62

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL: pónilovaglás, lovaglás, futószáras oktatás, 
lovastorna, (tudásszintnek megfelelően), szekértúra, hintózás, elméleti és gyakorlati oktatás, lóápolás, 

csoportos játékos foglalkozások, háromszori étkezéssel.
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„Józsa apró”
Elektromos 4 kerekű rokkantkocsi használtan eladó!
Tel.: 0630/5782987
Házibor (vörös, fehér), valamint sós és füstölt szalon-
na eladó. Józsa, Deák F. 10 1. Tel.: (06-30) 830-8607.
Elöl töltős mosógép pici hibával eladó. Ára: 20 ezer
Ft. Rattan kerek étkező asztal 4 db karfás székkel
eladó. Ára: 45 ezer Ft. Régebbi típusú 20 csöves fekvő
szo lá rium eladó. Ára: 58 ezer Ft. Tel.: 20/9424 157
Felsőjózsa, Sillye Gábor utcán 8228 m2, 20 aranyko-
rona szántó, 60 méteres utcafronttal eladó. Az utcában
villany van. Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 70/77-23-376
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár ker -
ti, házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áru -
 szállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
mun   kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Alumínium étkező bogrács (8 db-os szett) – 0,5 dl –
állvánnyal eladó. Érd.: 70/708-5300
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével ke -
res  se szerkesztőségünket, amelyet a 2. oldal lap al -
ján talál.

Megváltozott helyszínen több
időpontban várom régi és új
vendégeimet!

NyITáS: 
2017. június 19.

HELySZÍN:
Alsójózsa, Telek utca 1.
Órarend:
Hétfő és szerda: 
15:15–16:15-ig, 16:30–17:30-ig,
17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig
Kedd és péntek:
17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig
NyITáSI AKCIÓ: 

1 ÓRA INGyENES

Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA
06-30 990-3794

Cím: Alsójózsa, Homokhát  utca 31.

Mobi l :  (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
Kutyák veszettség elleni

oltása háznál, 
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

Bútorasztalos 
munkák

– Konyhabútor
– Gardróbszekrény
– Kiegészítő bútorok

Helyszínfelmérés, árajánlat
Minden, ami bútor

Simon Barna

Telefon: (06-30) 309 9792
E-mail: simonbarna40@gmail.com

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

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

(30) 476-7218 • (52) 414-716

TURGY ÁN PÉTER
villanyszerelô

Józ sa, Homokhát utca 2. 
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítá sa,
készülékek üz embe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülviz sgálatok

Festés, mázolás, tapétázás 
gipszkarton-szerelés

Szondi Csaba
(06-30) 9756-289

Fűkaszálás, fűnyírás,
parkok, kertek gondozását,

átalakítását vállalom
(06-70) 413-63-63

Szi l ág y i  K ár o l y
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,  

szúnyogháló készítése, javítása.

Db-Józsa, Harmat utca 7. 
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

Redőnykészítés

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.

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

„Józsa apró”
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Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

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

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

Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

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

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

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

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,

aknatetők, védőkesztyűk stb.

Vas-, műszaki bolt

A Józsaparkba költözött
a Fekete Pillangó

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, ügyfeleinket, hogy
június 7-től a Józsapark első emeletére költözött a
Fekete Pillangó Bi zományi áruház és Ruhajavító!

Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • s zo .:  8–13
Telefon :  (06-30) 286-1053

ÁTKÖLTÖZTÜNK!

FAKIVÁGÁS

(70) 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja. 
Továbbá:
bérfű ré sze lés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w ww.n emes val l a l ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

• 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!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628

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.

Minden kedves ügyfelünket szeretettel
várunk továbbra is a Józsapark emeletén.
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Cím:  Józsa, Vál lalkozói  telephelyek • Tel .:  (52) 530-947

Legyen törzsvásárlója 
a Józsa Tüzép 
benzinkútnak!

SZOMBATI akciónk már VASÁRNAP is: 
-5 Ft MINDEN üzemanyagból!

Minden héten 20 liter prémium üzemanyagot nyerhet!
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEM, FUVAROZÁS.

WWW.JOZSATUZEP.BOLTANETEN.HU

A Józsa Tüzép Kft. ben      zin    kútján idén is he     ten -
te sorsol nak a 8000 Ft fe lett tan kolók kö      zött.

17. hét: Csalánosi Zsu -
zsan na (Jó zsa, Kastély
u.) 18. hét: Molnár Sán -
dor né (Józsa, Deák F. u.)
19. hét: Cseke Tibor (Jó -
zsa, Gulyakút u.) 20. hét:
Janka János (Józsa, De ák
F. u.).

A képen a 20. heti nyer -
test húzza ki Juhász 

Attil áné törzsvásárlónk 

Májusi nyertesek

FRUIT MARKET AKCIÓ
Egres: 399 Ft/kg

Paprika: 599 Ft/kg
Kovászolni való uborka: 299 Ft/kg

Új burgonya: 199 Ft/kg
Új hagyma: 99 Ft/csomag

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

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: m inden nap: 9–20

Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, va la mint candidás és
diabe ti kus sü te mé nyek és tor ták készítése elő  rendelés

alap ján. Eskü vők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

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

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

fogyaszthatják!)
Iskoláknak, óvodáknak 

csoportos fagyizásnál AKCIÓ!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

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

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.

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Érdemes benézni, ill. megtekinteni facebook oldalamat:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Egész nyáron nyitva
tartó sportosan elegáns

üzletünkben alkalmi
ruhák, kosztümök nagy

méretekben is kaphatók.

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

modern és klasszikus

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK
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Megérkezik lassan az igazi jó idő, ezzel párhu -
za mosan egyre gyakrabban találkozhatunk
szúnyogokkal, amelyek nemcsak minket, em -
bereket idegesítenek a fájdalmas csípéseikkel,
hanem kedvenceinket is.

Ezen kívül a kutyákat és macskákat (vadász gö ré -
nye ket és egyéb állatokat is) két szúnyog által ter-
jesztett fonálféreg is veszélyezteti. Az egyik féreg
a bőr dirofilariózis nevű betegségét okozza: ez
egy re gyakrabban fordul elő hazánkban is. A má -
sik – hasonlóképp szúnyog által terjesztett fonál -
féreg betegség – a szívférgesség, amely Európa
mediterrán országaiban elterjedt, de hazai megje -
le  nésére az országosan folyó szűrővizsgálatok
alap ján, sajnos egyre nagyobb számban számol-
nunk kell. A teljesség igénye nélkül néhány szóban
ezeket foglalom össze.
Bőr dirofilariosis (kórokozó Dirofilaria repens). A
Dirofilaria repens nevű féreg a kutyában és macs -
kában gyakorta okoz korpásodással, viszketéssel,
kipirulással járó bőrgyulladást, esetleg tályogra,
tumorra emlékeztető bőrelváltozást. A fonálférgek
a kutyákban, macskákban akár évekig életben
ma radhatnak, így a szúnyogok a fertőzött állat vé -
rével a mikrolárvákat átadhatják akár az embernek
is. Emberekben az esetek többségében a tünetek
kifejezettebbek lesznek, attól függően, hogy
milyen testtájon jelentkeznek.
Szívférgesség (kórokozó: Dirofilaria immitis). A
parazita terjesztője a szúnyog. A fertőzött állatok-

ból szívott vér által maga a
szú nyog is megfertőződik a
fér gek fejlődési alakjaival, az
úgynevezett mikrofiláriákkal.
Ezek a képletek a szúnyog-
ban 2–3 hét alatt fertőző ké -
pes lárvákká válnak. A szú -
nyog pedig egy újabb vérszí -
vá sakor másik gazdába (ku tyá ba vagy macskába)
oltja be a lárvákat.
A mikrofiláriák körülbelül 85–120 nap alatt fejlőd-
nek kifejlett féreggé a gazdaállat testében. Ezután
a véráramon keresztül a tüdőartériába vagy a
szívbe kerülnek, és ott megtelepedve maguk is
sza porodásba fognak. Sokszor tünetmentesek a
fer tőzött állatok, viszont óriási veszélyt jelentenek
a többi állatra.
Nem nehéz elképzelni, hogy milyen komoly kár té -
tellel járnak együtt a szívben vagy tüdőartériában
kifejlődött 20–30 cm-es férgek. Sajnos a gyógy ke -
zelése a kialakult betegségnek nagyon nehéz és
költséges, illetve kétes az eredménye, így a vé de -
ke zés a legfontosabb teendőnk. A védekezés
meg   kezdése előtt keresse fel állatorvosát, mert a
szű rővizsgálatok elengedhetetlenek még a ke ze -
lés előtt. A szűrővizsgálat két alap-pillére a micro-
filariák kimutatása a vérből, valamint a felnőtt nős -
tény szívféreg kimutatása a vérből antigén-ELISA
teszttel. Amennyiben kezelésben részesül az állat
a szűrővizsgálat nélkül, úgy a microfilariák elpusz-
tulnak ugyan, de felnőtt férgek életben maradnak,

és nehéz, sokszor lehetetlen
diagnosztizálni a bőrfér ges -
ség, vagy szívférgesség
önálló vagy együttes fennál-
lását, ami a további kezelés
szempontjából is döntő jelen-
tőségű.
A legfontosabb teendőnk a

megelőzés a szűrővizsgálat után! A szúnyogsze-
zon alatt kezeljük havonta egyszer a kutyákat és
macskákat, hiszen a fertőzött kutya, macska nem
látszik betegnek, esetleg csak bőr problémái
észrevehetőek, de így lesz lehetősége a szúnyo-
goknak, arra, hogy egészséges embert és álla-
tokat is megfertőzzenek! A kezelés vagy a szúnyo-
gok megfelelő, főleg bőrre csepegtethető ké szít -
mé nyekkel történő távoltartása lehet, vagy gyógy -
szeresen tudunk védekezni (tabletta vagy rácse -
pegtető oldat) a férgek lárvái ellen.

További információk:

Szúnyogveszély-szívférgesség

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

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!

www.karterites-debrecen.hu
Tel.: 06-20/583-7474
E-mail: info@karterites-debrecen.hu

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!

A Józsa újság következő
számának lapzártája:

2017. június 30.
Megjelenés: 
2017. július 8.



Hirdetés

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

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

www.jozsaauto.hu

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

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

Autóklímák teljes körű

javítása: klímatöltés, 

klímatisztítás, klímajavítás.

ÉVELŐK ÉS CSERJÉK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN   
DEBRECEN ÉS JÓZSA KÖZÖTT 

MÉSZÁROS DÍSZFAISKOLA MÖGÖTT KERESSENEK 
FACEBOOK-ON VAGY TELEFONON: (06-30) 258-8396

Évelőporta Kertészet • www.eveloporta.hu


