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A 28. Józsai Szüreti Nap és Ínyencségek napja
Egész nap gyönyörű idő és rengeteg program
várta az október 14-én megtartott józsai nagy ren dezvényre kilátogató több ezer embert,
melyre Ugron Ákos Gábor, az állami földekért
felelős helyettes államtitkár is eljött.

A délelőtt folyamán ezúttal is volt szüreti szekeres
felvonulás, gólyalábas szabadtéri előadás gyerekeknek, állatsimogató és ingyenes népi játszópark
a kicsik legnagyobb örömére sok más kiállítás és
program mellett.
Eközben több bogácsban és üstben rotyogott a finom nyúlhús a Tócó-parton, hiszen 27-en neveztek
be a 14. nyúlfőző versenyre. Az idei verseny egy
országos nyúlhús népszerűsítő kampány utolsó
állomása volt, melynek célja, hogy minél többen
megismerjék, megszeressék a nyúl ételeket
(évente mindössze 20 dkg az egy főre jutó nyúlhús
fogyasztás Magyarországon).
Ugron Ákos Gábor,
az állami földekért
felelős helyettes államtitkár elmondta,
hogy nyúlhústermelés tekintetében nem
állunk rosszul a környező országokhoz
viszonyítva, csak az
a sajnálatos, hogy a Magyarországon megtermelt
nyúlhús 97–98%-át külföldön értékesítik. Ezért
kívánatos lenne a hazai fogyasztás növelése, hiszen a nyúlhús az egyik legegészségesebb táplálék, gazdag fehérjeforrás. Juráskó Róbert, a
Nyúl Terméktanács elnöke a promóciós nap keretében elmondta, hogy településünk jó adottságokkal rendelkezik a nyúltenyésztés szempontjából és
mindenkit arra biztatott, hogy tartson otthon is nyulat, hiszen egy anyanyúl éves szinten kb. 100 kg
hússal képes ellátni a családot. A hagyományos
nyúlpörkölt és nyúlpaprikás mellett egészen szokatlan elkészítési módokkal is próbálkoztak a
résztvevők, így pl. nyúlburgert is megkóstolhattuk.
Különösen széles volt a köretek választéka is:
készült hozzá lepcsánka, kapros túrógombóc, sőt
még zöldség chips is. A Bede Róbert vezette zsűri
hosszas szemrevételezés és kóstolgatás után alakította ki a végeredményt, amelyben az első három helyezés mellett egy különdíjat is kiosztottak.

Eredmények: Különdíjat kapott a Kertségi Polgárőrség csapata, akik „kisüsti” nyúlpaprikást készítettek. Harmadik helyezett Nagy Lajos és Barátainak csapata lett. Ők egy komplett menüt készítettek el, ami tárkonyos nyúllevesből, pácolt nyúlgerincből, és desszertként káposztás cvekedliből állt.
Második helyezést ért el A Farkas és a Tapsi Hapsi
főzőbrigád. Az ő menüjükben csupa különleges,
ötletes nyúlétel szerepelt: Nyúl Vellinton (füstölt
nyúlból), nyúlburger zöldség chipsszel és nyúlropogóssal. Az első helyezést a Gráciák csapata
kapta, akik nyúlragut készítettek lepcsánkával.
Balázs Ákos, a településrész önkormányzati képviselője, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében
kiemelte,
hogy a közösségi
összefogásnak milyen nagy szerepe
van egy település
életében, hiszen ennek köszönhető, hogy már 28.
alkalommal került megrendezésre a Józsai Szüreti
Nap, és 14. alkalommal a nyúlfőző verseny. Egyegy ilyen nagy rendezvény erősíti a közösséget,
lehetőséget nyújt a családoknak a közös együttlétre.

A délutáni színpadi produkciók fellépői között minden generáció képviseltette magát az óvodásoktól
a senior korosztályig. A zenei sokféleség is jellemezte a délutánt, volt magyar és csángó népzene,
country és rock, ének és hangszeres zene is. Jól
megfért egymás mellett a műsorban a néptánc, a
hip-hop, a cigánytánc, a salsa, és a keleti harcművészeti bemutató is. A sokszínű program az ősz
színpompáját, ezerarcúságát idézte meg.

A műsor végén édes meglepetés várta a nézőket.
Erre a napra készült az összefogás tortája, amely
magánszemélyek, vállalkozók és a Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület felajánlásaiból készült el. A szüreti vigasságon arról is
megemlékeztek, hogy 10 évvel ezelőtt nyitotta
meg kapuit a Józsapark üzletközpont és a Józsai
Közösségi Központ. A több funkciós komplexum
egy évtizede szolgálja a józsaiak életét, közösségi
és kulturális igényeit. Az összetartozás jegyében
készült el az 500 szeletes torta, melyet a szüreti
nap résztvevői közösen fogyasztottak el.

Idén első alkalommal rendezték meg a Józsai
Szüreti Nap rendezvényéhez kapcsolódva az őszi
süteményversenyt. Mivel az ősz a gyümölcsérés
és a betakarítás évszaka, a természet bőven szolgáltat alapanyagot az édes finomságok elkészítéséhez. Szerepelt a benevezett édességek között
meggyes és málnás is, de természetesen nem
hiányzott a kínálatból az almás, őszibarackos,
gesztenyés, diós, szilvalekváros és a mákos sütemény sem. Összesen tizenhárman neveztek be
a megmérettetésre. Harmadik helyezett lett Dudik
Györgyné mákvirág fantázianevű mákos csigája.
Második helyen végzett Ferencziné Sárosi Anita
gesztenye kockája. Első helyezést két sütemény
kapott, mert a zsűri nem tudott dönteni, hogy melyik a finomabb: Elekné Tóth Beatrix mákos-megygyes rétese és Ferencziné Sárosi Anita almás süteménye.
A Józsai Fiókkönyvtár
egy szüreti totó összeállításával kapcsolódott
be a 28. Józsai Szüreti
Nap programjába. Az október 10-i határidőig harmincan adtak le érvényes megoldást. Jutalmat és ajándékot a 13+1-es
és a 13 találatos szelvények kitöltői kaptak. 13+1
találatot hatan értek el: Radócz Andrásné, Homonnai Léna, Gyöngyösi Endréné, Kovács Lajosné,
Kovács Valéria és Kerékgyártó Kálmán Zsolt.
Rengeteg kép és a józsai VAVI Videóstúdió rö vid filmje is megtekinthető a Szüreti Napról a
www.jozsanet.hu weboldal hírek menüpont jában.
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Lombgyűjtő zsákot
osztottak
Október 19-én, csütörtökön 17 órától Balázs
Ákos önkormányzati képviselő lombgyűjtő
zsákokat osztott a józsai lakosok részére a Jó zsai Közösségi Házban.

A korábbi évekhez hasonlóan az egyéni önkormányzati képviselők 2017. őszén is osztottak városszerte lombgyűjtő zsákokat – Józsán 4000 dbot –, mely keretében háztartásonként az idén is 5
db zsákot lehetett kapni.

Iskolaváró rendezvények a Gönczyben
A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola szeretettel várja az intézmény iránt érdeklődőket a
2018/2019-es tanév első osztályos beiskolázást
segítő programjain:
• 2017. november 20-án 16.30 órai kezdettel intézmény-bemutató szülői értekezlet lesz a Gönczy
Pál Utcai Óvodában, ahol az érdeklődő szülők
megismerkedhetnek a leendő első osztályok pedagógusaival is.
• 2017. december 11-én 15.30 órától az iskolába
készülő gyerekeket hívják és várják szüleikkel
együtt egy adventi kézműves délutánra, melyet a
Gönczy Pál utcai épületben tartanak. A foglalkozások mellett a szülőknek lehetőségük nyílik egy kötetlen beszélgetésre a tanítókkal.
• 2018. január 15-én az érdeklődő szülők bemutató órákon betekintést nyerhetnek az iskolában
folyó munkába, az órákat a leendő első osztályos
pedagógusok tartják.

JÓZSA

A Szüreti nap támogatói
Köszönet a támogatóknak, segítőknek, hiszen
min den idők egyik legszínvonalasabb Szüreti
Napja volt az idei.
28. JÓZSAI SZÜRETI NAP NYÚLFESZTIVÁLÍNYENCSÉGEK NAPJA
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: Balázs Ákos
önkormányzati képviselő.
KIEMELT TÁMOGATÓK: Józsai Település- és
Közösségfejlesztő Egyesület, Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Művelődési Központ, Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Józsai Kertbarát Kör, Média Markt,
Pappas Autó, PB Invest, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, Médiacentrum Debrecen Kft., FMRádió1, Szima Szabolcs.
TÁMOGATÓK: Agora Közhasznú Nonprofit Kft.,
Agrárius Kft., Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, Balázs
Ákos önkormányzati képviselő, Bede Róbert mesterszakács, Benke István, Bodaszőlő Lovas fogatosok, Boros Istvánné, Boros László mesterszakács, Brenner Attila – Eskrima, Burai Luca, China
Shop, Cipó pékség, Cseh Gyuláné, Cseke István
– Bikers Caffe, Debreceni Polgárőrség, DMK Józsai Közösségi Háza, Dr. Tóthné Stokker Erzsébet, Elek László – Hip-Hop Csoport, Elek Zoltán,
Elekné Tóth Beatrix, Emil és Társa Kft., Erdős
Antalné, Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre,
Fény Világ Alapítvány, Galambász Egyesület, Ga-

Közlemény
A Józsai Segítő Szolgálat elnevezése
Józsai Segítő Egyesületre változott 2017.
november 1-jétől. Szervezetünk változatlanul
végzi tevékenységét, elsősorban a Józsán élő
lakosokért. Jelenleg tartós élelmiszer és játék
adományokat várunk, amelyeket a
Józsai Közösségi Házba lehet bevinni
nyitva tartási időben.
Köszönettel a rászorulók nevében!
Zágonyiné Nagy Szilvia, elnök

zsó Gyula, Gönczy Pál Iskola, Gönczy Pál Óvoda,
Gulyásné Halmi Viktória, Guzsalyas Néptánc Csoport, Halasi József – Vanilia Cafe, Hajdú Néptánc
Együttes, Hajdúsági Sütödék, Hamar Zoltán –
Józsa Tüzép Kft., Horváth Ádám, Horváth Lajos Bon-Bon Cukrászda, Horváth Sándor- Family Market, Józsai Díszítőművészeti Szakkör, Józsa Gumiszerviz, Józsai Gyógyszertár, Józsai Könyvtár,
Józsai Lovas fogatosok, Józsapark Autómosó és
Kozmetika, Juhász Lászlóné - Virág és Ajándék
Bolt, Juráskó István, Juráskó Róbert, Karalyos
Imre és táncos partnerei, Kisérleti Stádium Zenekar, Kovácsné Milu Bernadett, Kreatív Erdő, Kurucz-Hús Kft., Loos csomagolástechnika, Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola, Magyar Pékség, Megyeri Sándor - DM Kft., Molnár Tamás – Józsanet,
Mustang Country Club, Muzsikáló Egészség
Alapfokú Művészeti Iskola, Nagy Ferencné, NagyHerbák Ágnes – Józsai Mazsorett csoport, Nagyné és Fiai Tejbolt, Nagyné Lövei Lilla, Nánási Vidám Asszonyok, Oláh János, Őri Jánosné, Papp
László, Pásti Dávid, Pásti Sándor, Sanyó Sándor,
Simon Barna, Sütő Imre – Vas-műszaki Bolt,
Szabév Kft., Szabó Lajos - Smile palacsinta, Szabó Zsolt, Szarka Margit, Takács-Pántya Barbara Feelling Táncstúdió, Természetgyógyászati Centrum, Tóth József, Tóth Sándorné, Törőcsik László,
Varga Anikó – Sodó Cukrászda, Venter Tibor,
Venter Tiborné, Venter Flóra, Vorsevszki János,
Yulius25 Zenekar, Zsuppos Zsolt, Újlakán Attila.

50. házassági évforduló
Papp Géza és
felesége, Deák
Erzsébet családi illetve baráti körben októberben tartották házasságkötésük 50. évfordulóját.
Jó egészséget
kívánunk!

Meghívó
Kedves Nagycsoportos Szülők!
Szeretettel hívjuk és várjuk önöket a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola nyílt napjára.
Időpont: 2017. november 21. (kedd) 7:45
Helyszín: Alsójózsai u. 8 sz., 1. tanterem. 1. óra: Matematika, tanít: Gáspár Józsefné
2. óra: Angol, tanít: Szabó Erika

JÓZSA
A városrész információs
és közéleti havilapja

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 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. december 1.
Következô számunk megjelenése: 2017. december 9–10.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (06-20) 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.

Programajánló

3

DMK Józsai Közösségi Ház programjai
Novemberi programok

Adventi programok

MATEMATIKA KÉPEKBEN – Brenner Attila fraktálművész kiállítása

JÓZSA KARÁCSONYFÁJA ÁLLÍTÁS

2017. szeptember 12. – november 30.
(A kiállítást az érdeklődésre tekintettel meghosszabbítottuk!)

Ideje: december 1.
Józsa karácsonyfáját a hagyományoknak megfelelően helyi családok felajánlása közül választjuk ki, melyet a helyi közösségek segítségével közösen díszítünk fel. Ezzel egy időben helyezzük ki a piactérre a betlehemes házikót is.

ÓRIÁS KERESZTREJTVÉNY ÉS FEJTÖRŐK a Magyar Nyelv
Napja alkal mából
2017. november 13. 10–12 óra

„ SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT” - Karácsonyi ködmönujj sütés

RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA - Szabó Magda emlékére

Ideje: december 2. 9–13 óra
Hogyan készül a ködmönujj? Most megtudhatjuk és meg is süthetjük. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

2017. november 15. 15 óra

JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadássorozat

MIKULÁSVÁRÓ MŰHELY

2017. november 16., 23., 30., 18 órától
Közreműködők: Zsiga Attila, Szőllősi Árpád. Együttműködő partner: Adventista Egyház

Ideje: december 2. 10–12 óra
Kézműves foglalkozásra várjuk a kis és nagy alkotni vágyókat. Az érdeklődők
apró meglepetéseket készíthetnek.

SHOTOKAN NAP

ELJÖTT IMMÁR AZ ANGYAL...

2017. november 18., 18 óra Karate Retro Sportbál

Adventi gyertyagyújtás a Hit, a Remény, az Öröm, és a Szeretet jegyében
Ideje: 2017. december 3., 10., 17., vasárnap 17 óra
Az adventi gyertyagyújtások a történelmi egyházak, a helyi iskolák és a helyi
óvodák együttműködésében megvalósuló rendezvény lesz. Az utolsó ünnepi
gyertyagyújtás (mivel Szentestére esik), nem tervezzük. A harmadik vasárnapon kiosztjuk a közösség mécseseit, s kérjük, hogy otthonukban gyújtsák
meg azt az ünnepen.

„ 35 ÉV CSODÁI...” – A
Szakkör kiállítása

35 éves a Józsai Díszítőművészeti

35. születésnapját ünnepli a Józsai Díszítőművészeti Szakkör. A 35. évforduló alkalmából nagyszabású kiállítás nyílik a szakköri tagok legszebb munkáiból. A kiállítás megtekinthető munkaidőben: 2018. január 6-ig

„ TE IRÁNYÍTOD URAM SORSOMAT” - kiállítás
Ideje: december 5. 16 óra
A kiállítást megnyitja Gacsályi Zsolt református lelkész, köszöntőt mond Jantyik Zsolt a DMK igazgatója
A kiállítás megtekinthető munkaidőben 2018. január 6-ig.

GALAMBKIÁLLÍTÁS
Ideje: december 9. 9–13 óra
A Józsai Galambász Kör együttműködésével

NEOLIFE egészségfelmérés

„ KARÁCSONY KOPOGTAT” - Családi Adventi Nap

2017. november 25. 9–12,45 óra

Ideje: december 10. 15–18 óra
Sok éves hagyománya van immár a Józsai Családi Adventi Napnak. A programot úgy állítjuk össze, hogy mindenki találjon kedvére való foglalatosságot.

Sifri-workshop - interaktív foglalkozás: házitészta gyúrása, nyúj tása, felhasználási módjai
2017. november 25. 9-13 óra

LUCA, LUCA KITTY-KOTTY

„ Tiszta forrásból” … előadás a magyar hímzőkultúra kincseiből

Ideje: december 13. 18 óra
Luca napi hagyományok, varázslatok és táncház
a Guzsalyassal.

2017. november 27. 14 óra

A programokról részletes információ kapható személyesen a Józsai Közösségi Házban, telefonon: (52) 386-137,
e-mailen: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu, illetve a JKH facebook oldaláról.
Tisztelettel hívunk és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és látogatót a Józsai Közösségi Ház rendezvényeire!

Karácsonyi üdvözlet – pályázati felhívás
A Józsai Közösségi Ház pályázatot hirdet karácsonyi üdvözlőlap, ajándékkísérő kártya készítésére. Nevezni bármilyen egyedi tervezésű, kézzel készített alkotással lehet, technikai megkötés nélkül. A pályázaton minden korosztály tagjai részt vehetnek, egy személy akár több kategóriában is nevezhet.
Célunk, hogy minél többen kedvet kapjanak az egyedi üdvözlőkártyák készítéséhez, és új ötleteket
adjuk azoknak, akik saját készítésű ajándékkal szeretnék meglepni szeretteiket.
A pályaműveket a Józsai Közösségi Házban lehet leadni december 7-ig. A beküldött munkákat december 10-én lehet megtekinteni a karácsonyi családi napon, és ekkor lesz az eredményhirdetés is.
Mindenkinek jó alkotást, örömteli karácsonyi készülődést kívánunk!

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

JÓZSA
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„ARDUINO” szakkör
A DMK Józsai Közösségi Ház a debreceni Rádiós
és Szabadidő Klub támogatásával „ARDUINO”
mikroszámítógép programozói és hardverépítési
szakkört indít, a téma iránt érdeklődők, és alapismeretekkel rendelkezők számára. A szakkör tagjai
közösen alkothatnak gyakorlatban is alkalmazható „okos otthon” vezérlési programokat, amelyek optimalizálhatják egy lakás energiafelhasználását, kapcsolódhatnak biztonságtechnikai rendszerekhez, bármilyen elektronikai berendezéshez,
programozható öntözőrendszerhez. A szakkörbe
való jelentkezésnek nem feltétele a programozói
végzettség, de szükséges az informatikában való
jártasság és a programozás iránti érdeklődés, az
önfejlesztésre való nyitottság. Ajánlott életkor:
14–15 év felett.
A szakkör várható indulási ideje 2017. december
hónapban.
Érdeklődés és jelentkezés: Horváth Lajos, tel.:
(06-20) 9131-451

„Józsa apró”
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.
Elektromos intenzív ágy (3 dimenzióban mozog) tartozékokkal
együtt bérbe adó. Tel.: 30/9-784-030.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keresse szerkesztőségünket ( 2. oldal lapal ja).

Jógázz Józsán!
• Jóga FELNŐTTEKNEK: hétfőnként
10.00–11.00 gyermekfelügyelettel a gyermekkel érkezők részére.
• Jóga és játékos mozgásfejlesztés:
OVISOKNAK keddenként 17.00–18.00
ISKOLÁSOKNAK csütörtökön 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:
Alsójózsa, Telek u. 1.
Órarend:
Hétfő, kedd, szerda
és péntek:

17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk !

Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA

06-30 990-3794

JÓZSA

Józsaiak sikere a karate VB-n
A Hajdú Bushido Karate Sportegyesület 2017.
október 6-án Egerben, az SKDUN shotokan karate világszövetség által megrendezett 25.
Funakoshi Gichin Világbajnokságon lépett tatamira. A rendezvényen 26 ország, mintegy
1000 versenyzője nevezett. Debrecent a három
napos világeseményen 14 fő utánpótlás ver seny zővel képviselte az egyesület.
A legeredményesebb Bushidos versenyző Őri
Panna Krisztina (6 éves) volt, aki küzdőgyakorlatban ezüstérmet szerzett a 6–7 éves korosztályban, pedig korcsoportja legfiatalabbjaként indult.
Kiss Georgina (12 éves) nagyon erős mezőnyben
lett a 12–13 évesek között harmadik helyezett formagyakorlatban. Bodolai József (11 éves) küzdőgyakorlatban szerzett bronzérmet a 10–11 évesek
között, míg Bessenyei Máté (14 éves) a
14–15 évesek korcsoportjában, küzdelemben kapott harmadik helyezést. Lossos Balázs (10 éves) a 10–11 éves korosztályban, formagyakorlatban lett 4. helyezett, alig lemaradva a dobogó harmadik fokáról.
Csapat formagyakorlatban kiváló eredményt produkált a 8–11 évesek korcsoportjában a debreceni fiú csapat, mellyel
a rangos ezüstérmet hozták haza fiaink:
a csapat tagjai Őri József Béla, Halász
István, Halász Árpád. Az egyesület versenyzői több esetben végeztek a bizako-

BŐRKABÁTOK FESTÉSE,
SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA
HOLBA FERENC
4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279
(06-20) 99-66-066

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

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

dásra okot adó 5., 6., 7. helyeken, ami egy ilyen
rangos nemzetközi eseményen önmagában is
gyönyörű teljesítmény.
A VB-n résztvevő versenyzők (utolsó kivételével
mind józsaiak): Őri Panna Krisztina, Galgóczy Zoltán, Kiss Boglárka, Török Ábel, Őri József Béla,
Halász Árpád, Lossos Balázs, Bodolai József,
Gubacsi-Wéber Izabell, Kiss Georgina, Halász
István, Török Olívia, Bessenyei Máté, Jámbor
Zsófia. Edzők: Jámbor István, Jámborné Molnár
Éva, ifj. Jámbor István Zoltán.
Őri Krsztián az egyesület elnöke lapunknak elmondta, továbbra is várják mindazokat, akiket érdekel a shotokan karate, hiszen itt helyben Józsán
vannak ennek a nagy múltú és igen eredményes
csapatnak az edzései.

TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józ sa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

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).

Elhanyagolt kertek rendbetétele, illetve kertek, parkok
gondozását vállalom.
(06-70) 413-63-63

Az ügyvéd válaszol
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Az ügyvéd válaszol - Figyelem: az EESZT mindenkit érint!
Olvasó: Sokat hallok az EESZT-ről, pontosan mi
ez? Tényleg új igazolványt kell készíttetnem? Nem
válthatom majd ki a beteg édesanyám receptjeit?
Ügyvéd: Az EESZT Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tért jelent, gyakorlatban az egészségügyi szolgáltatók összekapcsolásával létrehozott elektronikus kapcsolat, amihez az állampolgárok is hozzáférhetnek ügyfélkapus regisztrációval és taj-kártya számmal. A rendszer lényege az
lenne, hogy a többszöri azonos, felesleges vizsgálatokat kiküszöbölje, pl. az egyik egészségügyi
szolgáltató által elvégzett vizsgálatokat, másik
szolgáltatónál ne kelljen újra elvégeztetni, hiszen a
szolgáltatók láthatják az eredményeket, illetve a
beteg is hozzáférhet a saját vizsgálati eredményeihez. A rendszer 2017. november 1-jével indult,
ugyanakkor a későbbiek során a korábban készült
leletek digitalizálásával 5 évre visszamenőleg felkerülhetnek a rendszerbe.
Elektronikus személyi igazolványra a szolgáltatók-

zolvány felmutatásával kiváltható a recept. A rendszert ezen a honlapon lehet megtalálni, és további
információkat is innen, illetve a háziorvostól, szakorvostól, gyógyszerésztől érdemes beszerezni:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/
nak van első körben szüksége, hiszen ők azzal
azonosítva magukat tudnak a rendszerbe belépni,
a különböző szolgáltatóknál továbbra is lehetőség
van a korábbi személyi azonosító okmány és a
TAJ számot tartalmazó hatósági bizonyítvánnyal
azonosítani magunkat.
Az új e-személyi a TAJ-számot is tartalmazza,
ezzel könnyebb lehet az azonosítás, de a jogszabály nem teszi kötelezővé, így amíg az érvényes,
nyugodtan használható.
Más személy receptjének kiváltására továbbra is
lehetőség van ehhez egy úgynevezett felírási igazolást kell kérni az elektronikus vény felírásáról ezzel a papír alapú igazolással (ami 2018 év végéig
megegyezik a papír alapú recepttel) személy iga-

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.

Állati dolgok - a fagyálló mérgezés
A késő ősztől kora tavaszig terjedő időszak leggyakoribb mérgezése a cicák és kutyák között
a fagyálló folyadék okozta mérgezés.
A fagyállót a benne található etilénglikol teszi veszélyessé. Késő ősztől tavaszig találkozhatnak a
kutyák, macskák a kint felejtett maradékkal, de
ugyanezen anyag megtalálható egyes festékekben, tintákban, vagy a fékfolyadékban is.
Elsősorban a macska és a kutya van kitéve a legnagyobb veszélynek, de egyéb állatfajok (például
nyulak, baromfik) esetében is feljegyeztek már ilyen eseteket. Az
etilénglikolt az édes íze miatt fogyasztják szívesen kedvenc állataink. Az esetek többségében természetesen nem szándékosság,
csak meggondolatlanság áll a háttérben.
A szájon át felvett etilénglikol a
májban és a vesében bomlik le. Az
etilalkohol lebontásában is kulcsszerepet játszó alkohol-dehidrogenáz enzim közreműködésével. A
lebomlás köztes termékei mérgezőek és nagy
mértékben károsítják a tüdőt, a szívet és a vesét.
A macskák kifejezetten érzékenyek az etilénglikolra, akár egy kiürült flakonban visszamaradó, vagy
az autóból kicsöpögő néhány csepp is elegendő
lehet ahhoz, hogy a cica azt felnyalogatva elpusztuljon. Az etilénglikol az alkoholokra jellemző
bódító hatást fejt ki, az első tünetek a részeg
ember aldehides fázisához hasonlóak: a macska
vagy kutya furcsán mozog, nem tudja megőrizni
egyensúlyát, dülöngélés, tudatzavar, hányás,
gyengeség, görcsök is előfordulnak.
Gyakran a (elsősorban a hátulsó) végtagok lebénulnak. Ezek a tünetek nagyon gyorsan, a méreg
felvételét követően fél–hat órán belül jelentkezhetnek. Ezt követően 24–36 órán belül már jelentkezik a súlyos anyagcserezavar, a vese,- és az
agy károsodására utaló rángógörcsök. A vesék

működése súlyosan károsodik, a vizelet mennyisége csökken, esetleg teljesen meg is szűnik a vizeletürítés. Ha észreveszi, hogy kutyája vagy
macskája fagyálló folyadékot nyalt be, vagy ha a
fent említett tünet együttest tapasztalja haladéktalanul forduljon állatorvoshoz segítségért. Elsősegélyként tömény szeszesital itatása (állatorvossal való egyeztetés után!) segíthet, mivel az alkoholt és az etilénglikolt ugyanaz az enzim bontja a
szervezetben, és ilyenkor az alkohol valóban „orvosság”.

A fagyállómérgezést szenvedett cicák és kutyák
gyógykezelését mielőbb meg kell kezdeni, mert a
gyógykezelés kimenetelét az időintervallum nagyban befolyásolja.
Ennek ellenére a kimenetele gyakran rossz ennek
a mérgezésnek, még az idejében elkezdett gondos kezelés mellett is.
További információ 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.
Rehabilitációs ellátás, nyugdíj
és főállás mellett is végezhető
tevékenység.
Jelentkezni lehet:

(06-20) 365-3899
telefonszámon

)DEHOWpULOpSFVĘN
7|P|UIDiJ\DN
+iOyV]REDE~WRURN
gUHJQDJ\GLyIiN
 U|QNMHLWIHOYiViUROMXN
Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.
(Telefonos egyeztetés
szükséges.)

www.jozsaasztalos.hu
Tel: 20/520-2040
30/442-1493

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

JÓZSA

Hirdetés
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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
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230
 Fa nyílászárók
 Bejárati ajtók
 Beltéri ajtók
 .OVĘQ\tOiV]iUyN
 pVUpWHJĦ
üvegezéssel is)
Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.
(Telefonos egyeztetés
szükséges.)

www.jozsaasztalos.hu
Tel: 20/520-2040
30/442-1493

JÓZSA

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

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792
Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!
Berta étkező 6 személyes 81 270 Ft-tól • 2 m-es konyhablokk 86 730 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 54 810 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 60 210 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!
Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • 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

Józsa
Autócentrum Kft.
4225 DebrecenJózsa
Szentgyörgyfalvi
út 11.
Telefon:
(52) 523-967
(30) 33-777-33
Nyitva:
hétfő–péntek:
8–18
szombat: 8–13

WEBASTO MÁRKAKÉPVISELET
BEÉPÍTÉS
JAVÍTÁS
w w w. j o z s a a u t o . h u

BANKKáRTyáS
fIZETÉSI
LEhETŐSÉG

Hirdetés

JÓZSA

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

Étkezési burgonya
(Desiree) közvetlenül a termelőtől
30 kg-os zsákokban eladó. Ár: 65 Ft/kg

Idei szemes kukorica
(szép, nagyszemű) termelőtől új zsákba
csomagolva eladó. Ár: 50 Ft/kg

Megtekintés-átvétel:
Debrecen-Józsa Vállalkozói Telephelyek

Telefon: 06 30 6591 951 Telefon: 06 20 346 7000

állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.
Megérkeztek a téli tápok,
ruhák, kutyusok számára!
folyamatosan bővülő
áruválasztékkal várja önt
a Józsapark emeletén
a pékség mellett
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Royal Canin, Brit Premium,
Purina, happyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line
márkájú száraz tápok nagy választékban

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: zárva

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

Bádogos termékek forgalmazása.
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

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Te l ef o n : (06 -20 ) 3 3 18 94 4
w w w .n em es v al l al k o z as .h u

Hirdetés

30m 2 -es, igényesen
felújított, riasztóval felszerelt, külön bejáratú,
utcafronti üzlethelyiség
– akár irodának is –
frekventált helyen,
jó parkolási lehetőséggel

KIADÓ!
Érd.: 30/9-784-030

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
hétfô: Zárva
Kedd–péntek: 8–12, 13–18
Szombat: 8–12

Parkolás az udvarban!

Sportosan elegáns üzletembe megérkeztek:
férfi- és női pulóverek,
ffi kardigánok, női felsők, nadrágok, dzsekik
nagy méretben is.

A Gondoskodás élethosszig tartó életbiztosítás abban segít, hogy ha majd egyszer véget ér az út,
legyen segítség a felmerülő költségek rendezésére.

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79
AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

Gondoskodás életbiztosítás
• 50–80 éves életkor között köthető
• Maximum 2 000 000 Ft biztosítási összeg
igényelhető
• Nincs egészségi nyilatkozat és orvosi vizsgálat
• Előrehozott biztosítási szolgáltatást tartalmaz
• 3950 Ft/hó díjjal elkezdhető

• 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

Burai Tamás

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

Telefon: (06-30) 646-7881

52-460-360 • 30-9-212-628

E-mail: buraitomi@gmail.com

Dr. Bacsó Krisztina FAKIVÁGÁS
ügyvéd

(06-30) 461-6663
Ügyfélfogadás:
4225 Józsa, Kastély utca 65.
4024 Debrecen, Blaháné u. 3. fsz2.
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com

Modern és klasszikus
KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

Józsafa Kft.
Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.
(Telefonos egyeztetés szükséges.)

www.jozsaasztalos.hu
Tel: 20/520-2040
30/442-1493

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.

0670 413 63 63

