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„Nyitva van az aranykapu…
”
Március 3-ig látható a debreceni faragók kiállítása a Józsai Kö zös ségi Házban. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva, a magyar
népi faragás értékeit mutatja be a januárban megnyílt tárlat.
A Debreceni Faragók Baráti Köre évekkel ezelőtt azt a célt tűzte ki,
hogy élővé teszik a népi faragás hagyományát, tárgyalkotó művészi tevékenységükkel és köztéri alkotásaikkal felhívják a figyelmet a régi
pásztorok, népi faragó mesterek népművészeti hagyatékára. A természetes anyagok, a fa, csont, szaru megmunkálása népművészetünkben
történelem előtti időkre nyúlik vissza. A felhasznált motívumok, jelképek
egységet mutatnak a hímzések, kerámiák, festett bútorok mintavilágával, letisztult formáikkal népünk egységes világképét tükrözik.
A most megnyílt kiállítás abban rendhagyó, hogy nemcsak kész tárgyakat láthatunk, hanem bepillantást nyerhetünk a teremtés folyamatába is. Lépésről lépésre nyomon követhetjük egy fotósorozat segítségével legutóbbi
közös alkotásuk születését. A reformáció 500. évfordulója alkalmából megbízást kaptak a
Győr melletti
Mezőőrs református gyülekezetétől, hogy készítsenek egy emlékművet a reformáció tiszteletére. A saját
tervezésű, saját készítésű, magyar kaput formázó emlékmű a nemében páratlan, mivel önmagában egyházi, világi és nemzeti értéket is képvisel. Faragott
motívumaiban felismerhetők a református templomok kazettás mennyezetein

látható ábrák, jelképek és a székely kapuk faragványai. A kiállításon az
ezekről készült fényképeket is megcsodálhatjuk. A fotókon kívül láthatunk
még kisebb használati tárgyakat és népi faragással díszített ülőbútorokat is.
A kiállítás
hétköznapokon 10-től
19
óráig,
szom ba ton ként 9-től 13
óráig tekinthető meg.

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.

Felhívás
2018. március 24-én rendezik a hagyományos
Cívis Pálinkanapot a Józsai Közösségi Házban a Józsai Kertbarát Kör együttműködésével. Idén is keresik az év legjobb pálinkáját,
mely elnyeri a „Cívis Pálinkanap legjobb pálinkája” címet.
A versenyre való nevezés az előző évektől eltérően nem a verseny napján lesz, hanem korábban: a benevezni kívánt pálinkákat március 9-én 17 és 19 óra között, vagy március
10-én reggel 7 és 8 óra között lehet leadni a
Józsai Közösségi Házban, átlátszó, színtelen
üvegben, kategória megjelöléssel.
A pogácsaversenyre március 24-én reggel 8
és 10 óra között várják a benevezett pogácsákat a Józsai Közösségi Házba. A győzteseket
több kategóriában értékelik és díjazzák.
A Cívis Pálinkanap programjai március 24-én
10 órakor kezdődnek. A nap folyamán találkozhatnak a résztvevők a pálinkafőzés mestereivel és a tavalyi győztesekkel. A látogatókat meglepetés konyha, pogácsakóstolás,
zenés-táncos szórakoztató műsor várja, és kihirdetik a pálinka- és a pogácsaverseny eredményeit is.
A rendezvénnyel kapcsolatban bővebb információ a Józsai Közösségi Házban kérhető.

Jógázz Józsán
a Józsai Közösségi Házban!
• Jóga FELNŐTTEKNEK: hétfőnként
10.00–11.30, péntekenként 17.30–19.00
• Jóga és játékos mozgásfejlesztés:
OVISOKNAK keddenként 17.00–17.50
ISKOLÁSOKNAK csütörtökön 17.00–17.50

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

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!

Modern és klasszikus
KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

Józsafa Kft.
Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.

emelohatfalshop.com

(Telefonos egyeztetés szükséges.)

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

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

52-460-360 • 30-9-212-628

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: 2018. március 2.
Következô számunk megjelenése: 2018. március 10–11.
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.

2018. január 25.–március 3.
„ NYITVA VAN AZ ARANYKAPU” Faragók Baráti Köre kiállítása a
Magyar Kultúra hónapjához kapcsolódva
A kiállítás megtekinthető munkaidőben 2018. március 3-ig.

2018. február 23. 13–19 óra
„ ITT A FARSANG” - Farsangi Mulatság

2018. március 8. 17 óra
CZENTYÉNÉ ZOLNAY IRÉN KIÁLLÍTÁSÁnak megnyitója
Megtekinthető: 2018. április 9-ig

2018. február 15., 22., március 1., 8. 10–11 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI Nagyné Lövei Lilla vezetésével
2018. február 15., 22. március 1., 8. 18–19 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés programsorozat. Együttműködő
partner: Adventista Egyház
2018. február 21. 17 óra
„ VIRÁGOSKÚT HÁZHOZ JÖN”
- Rózsa Péter előadása
Együttműködő partner: Józsai Kertbarát Kör

Aranylakodalom

2018. március 8. 16.15 óra
MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS március 15. alkalmából
Vezeti: Gárdonyi Sándor

Rózsa Péter, az ismert biogazda a Balmazújvároshoz közeli Virágoskúton 25 hektáron gazdálkodó agrár
szakember, aki az 1999-ben létrehozott biogazdaságában zöldséget, fűszernövényeket és szántóföldi
növényeket termel vegyszermentesen. A gazdasághoz tartozó Vókonyapusztán pedig őshonos magyar
állatfajtákat tart. 2003-ban gazdasága feldolgozó üzemmel bővült, így már késztermékeket – konzerveket, lekvárokat, savanyúságokat, feldolgozott húskészítményeket, tejtermékeket is forgalmaz.

A 25 éves ZO-LA 93
Textilipari Bt. varrónőt
és szabászatra betanított
dolgozót vesz fel.
Érd.: Debrecen-Józsa,
Síntelep utca 7.

MARINCSÁK
SÁNDOR

Nagy Sándor és felesége Nagy Margit december 16-án ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat. A józsai pár 1967. december 16-án kötött házasságot. Aranylakodalmukat két fiuk, két unokájuk, és népes családjuk körében ünnepelték meg.
Gratulálunk, még sok, egészségben, szeretetben együtt töltött évet kívánunk nekik!

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Te l 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

KÖNYVELÉS

BERI TÜNDE
20/44 66-015 • Józsa, Tokaji u. 7.

Cserépkályha, kemence építését,

háztartási gépszerelő

bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

• mosógép • hűtőgép • villanytűzhely
• porszívó javítás garanciával

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

Telefon: (52) 434 874 • (06-30) 9 683 490

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

TURGY ÁN P ÉTER

?

Egyéni vállalkozók, társaságok könyvelése teljes körű
ügyintézéssel (könyvelés, tb. -, munkaügyi
ügyintézés, bérszámfejtés, üzletviteli tanácsadás).

Simon Zoltán

E-ON regisztrált villanyszerelô

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
jozsaikh@debreceni
muvkozpont.hu

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô

• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

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

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

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Családi kiránduláshoz, városnézős
vagy téli sportolással egybekötött
utazáshoz, külföldi kikapcsolódáshoz kössön utasbiztosítást helyben Józsán, akár saját otthonában.
Magas limitekkel, kifejezetten téli
sportokhoz kialakított speciális csomagok. Kalkuláció miatt keressen bizalommal telefonon vagy e-mailen.

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), térkövezés.

Burai Tamás

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Telefon: (06-30) 646-7881
E-mail: buraitomi@gmail.com

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

Józsai Közösségi Ház február havi programjai

Miért égetnek kiszebábot farsangkor?

Új intézményvezető
kezdte meg munkáját a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában. Dr.
Czifra Ildikó 2018. január 29-től vezeti az
alsójózsai általános iskolát.

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

(06-20) 9608-659

A téltemetés egyik régi népszokása a
kiszebáb égetés. Eleink hite szerint a kisze elégetése megszabadítja az embereket minden bajtól. Ma már kevés helyen ismerik, de Józsán minden évben
felelevenítik ezt a hagyományt a farsangi időszakban.
A régi szokás szerint a kiszebáb készítésében a faluközösség apraja-nagyja
részt vett. A gyerekek ócska ruhákat
tömtek ki szalmával – ez lett a kiszebáb. Ezután gondűző cédulákat készítettek: kis papírdarabokra felírták,
hogy ki milyen bajtól, gondtól szeretne
megszabadulni, majd ezeket a kisze ruhájára tűzték, hogy a kiszebábbal azok
is elégjenek. Ezután különböző zajkelő

eszközöket készítettek, és dobszóval, kereplővel, dudákkal kísérték a
kiszebábot a település főterére.
Közben, élükön egy kikiáltóval,
télűző, gonoszűző rigmusokat kántáltak, pl. „Haj, kisze haj, kivisszük a
betegséget, behozzuk az egészséget, haj, kisze, haj!” A téren a kiszebábot meggyújtották, és elhamvadásáig a felnőttek és a gyerekek tavaszköszöntő versikéket mondtak,
és énekeltek.
A Józsai Közösségi Házban minden
farsangkor elkészítik a település kiszéjét, és a Józsapark melletti réten
égetik el. Ez évben erre február 10én került sor.

Ragyogó évindító
versenyeredmények

Az ügyvéd válaszol
A kéményseprés akkor mennyi is?
Olvasó: Nyugdíjas vagyok, nyugdíj mellett
másodállású egyéni vállalkozásom van. Tavaly a kéményseprő a kéményseprés után kitöltött egy nyomtatvány, majd 25 000 Ft-ot
kért, mert a vállalkozás miatt nem vagyok jogosult az ingyenes szolgáltatásra. Szeretném tudni, hogy ez jogos volt-e, hova fordulhatok jogorvoslatért?
Ügyvéd: A kéményseprés szabályait a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015.
évi CCXI. törvény és a kéményseprő-ipari
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
rögzíti. Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató e törvényben meghatározott
ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha
olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely
égéstermék-elvezetővel van felszerelve,
vagy ahhoz csatlakozik; vagy tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn. Családi házak
esetén az ellenőrzés ingyenes, de valóban,
ha gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás
székhelyeként, telephelyeként van bejegyezve (e körben az egyéni vállalkozás jellege
nem számít) a szolgáltatás díjköteles, ebben
az esetben azonban lehetőség van a díjköteles szolgáltatást jogszabályban meghatározott szolgáltatóktól való megrendelés útján

igénybe
venni. Január elsejétől a
kö te lező
ké mény seprés megszűnt, így a lakossági kéményseprés is előzetesen egyeztetett időpontra
kérhető továbbra is ingyenesen. További
tájékoztatás a http://kemenysepres.kataszt
rofavedelem.hu/ honlapon található.
Cikkünkben segítségünkre volt Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska ügyvéd.

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.

2018. január 26-án a XXI. Kölcsey Ferenc Városi Tanulmányi Versenyen a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola három tanítványa két kategóriában első helyezést
nyert el. ,,A reformáció nyomában” tematikájú történelmi verseny győztesei Kollár Péter
6. és Kollár Kristóf 7. évfolyamos tanulók,
felkészítő tanáruk Tasi Emőke tanárnő. Kis
Helga tanárnő tanítványát a hatodik osztályos Bocskor Fannit, a Himnusz illusztrációjáért szintén első díjjal jutalmazták. A Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett városi
versmondó versenyen Román Veronika első
osztályos tanuló első helyezést ért el. Felkészítő tanára: Csikné Kocsis Márta. A kiemelkedő eredményekhez ezúton is gratulálunk az
alsójózsai gyerekeknek és pedagógusaiknak,
és további sikereket kívánunk!

KAVICS NAGYKER
A JÓZSA TÜZÉPEN!
ÉPÍTKEZIK? Kavicsra, homokra, kőzúzalékra van
szüksége Józsán? Csak egy telefon:

(06-52) 530-947
✔ Fizetni ráér a helyszínen!
✔ Szállítás 0,5 m3-től 16 m3-ig!

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

–
–
–
–

Ízelítő árainkból:
homok 2050 Ft/m3
folyami 3860 Ft/m3
natur kavics 0/32 3620 Ft/m3
kavics 0/4 3860 Ft/m3

Teljes kamionnal történő megrendelés
esetén -100 Ft/m3
Az árak telephelyen felrakva értendőek az ÁFA-t nem
tartalmazzák!

Józsa,
Vállalkozók útja 5.

2018. február 19. 14.00
„A világ megvár, míg olvasol!"
A Józsai Könyvtár olvasókörének foglalkozása.
Témánk: Fekete István.

20

Józsai Könyvtár
könyvajánlója

18
Elkezdődött a kiadvány
szerkesztése,
ne maradjon ki
idén sem!
Várható megjelenés:
2018. március vége
Gluténmentes étrendet követni
nem könnyű, de nem
lehetetlen! Könyvünk több mint
100 finom és tápláló gluténmentes étel receptjét tartalmazza, a reggelitől, az ebéden
át a vacsoráig – sőt rágcsálnivalókra és desszertekre is
adunk ötleteket.

HIRDETÉSFELADÁS:
TEL./VIBER:

+36 70 70 85 300
E-MAIL:
moltomi@moltomi.hu

Sikeresen
szerepeltek
A Józsai mazsorett csoport Tiszavasváriból hozta
el a legjobb koreográfiáért járó díjat. December
2–3-án rendezték meg a mazsorettesek egyik legnagyobb regionális seregszemléjét, a Revolution
Dance Cup versenyt a Tisza parti városban. Településünket a Nagy-Herbák Ágnes vezette Józsai
mazsorett csoport képviselte a népes mezőnyben.
A szeptemberben újraszerveződött csoport lambada táncának koreográfiájáért nyerte el az első
díjat a 10–12 évesek kategóriájában.

Dr. Bacsó Krisztina
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

Akkumulátorok már 13 900 Ft-tól,
akár 2 év garanciával

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

A Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért (DPE)
járőrszolgálata Józsa utcáin is járőrözik és figyelemmel kíséri az ön lakókörnyezetét. A DPE munkájáról részletesen
olvashat, tájékozódhat a www.polgarorsegdebrecen.hu
weboldalon. A DPE kéri Józsa lakosságának segítségét abban is – feladatai szakszerű ellátásáért –, hogy további működéséhez a biztos anyagi keretét támogatások formájában megkaphassa. Tegyen ön is biztonságáért, kérjük támogassa egyesületünket adója 1%-val!
Adószámunk: 18148051-1-09

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

Nordic walking télen is
A „Nordic walking” szó szerinti fordítása „északi gyaloglás”, melynek
lényege, hogy egy pár speciális bot és különleges gyaloglótechnika
segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az
állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció.
Ha ön is csatlakozna a józsai Nordic walking csoporthoz, keresse
Herbákné Ilyés Ilonát. E-mail: herbakneili@gmail.com
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Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.
(Telefonos egyeztetés
szükséges.)

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

Segítik a gyászolókat
A Szomorúfűz Temetkezés 2012-ben nyitotta meg irodáját
Debrecen belvárosában. DEBRECEN. Határozott igény tapasztalható az európai színvonalú, és mégis megfizethető temetkezési szolgáltatások iránt. Ennek a
piaci elvárásnak megfelelően bővítjük szolgáltatási palettánkat és egyidejűleg működési terü letün ket is. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Leendő
megrendelőink akár már otthonukból, az interneten keresztül megtudhatják, hogy milyen iratok ra,
dokumentumokra lesz szükség irodánkban a temetés megrendelésekor, illetve tájékozódhatnak
kegyeleti termékválasztékunkról. A választ ható
temetkezési módozatokkal kapcsolatos tud ni valók ról is teljes körű információt találnak honlapunkon, így iro dánkban már ezek alapján tehetik fel kérdéseiket, illetve rendelhetik meg elhunyt hozzátartozójuk méltó búcsúztatását.

Teljes körű ügyintézés
Mindent magában foglaló, úgynevezett „ egyablakos” temetésfel vételezés történik cégünknél, vagyis megrendelőinknek
nincs szüksége arra, hogy külön adminisztrációs ügyekkel fog lal kozzanak a kórházban, esetleg az önkormányzatnál, temetőben vagy más hivatalban, mi ezek ügyintézését teljesen átvállaljuk. Minden igényt kielégítő temetkezési szolgáltatást, kegyeleti kellékkínálatot biztosítunk, elérhető áron. Szükség ese-

tén az elhunyt szállítását is elvégezzük, Magyarország területén
vagy akár nemzetközi viszonylatban is. Fontos számunkra,
hogy megrendelőink elégedetten, nyugodt szívvel
távozzanak irodánkból, azzal a tudattal, hogy az
ügy intézéssel kapcsolatos teendőket nem nekik
kell elvégezniük. Minden egyes ügyfelünknek a
lehető legkedvezőbb szolgáltatás- és árszínvonalat biztosítjuk. Átlátható előzetes árkalkulációt
adunk, nálunk nincsenek utólagosan felmerülő,
vagy „ rejtett” költségek! Mindig készséggel
állunk ügyfeleink rendelkezésére, kérdéseikkel,
kéréseikkel a nap 24 órájában megtalálnak bennünket, a lent megadott telefonszámon Szilágyi
Barnabás területi igazgató nonstop, 0–24 órában elérhető.
Levesszük a gyászolók válláról az ügy intézés minden terhét,
hogy elhunyt
szerettük mél tó gyászolása
legyen
az
egyet len do log, amivel
eb ben a nehéz
időszakban
foglal koz niuk
kell.

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

Szja 1% biztonságunkért

„Józsa apró”
Eladók: gyári öntvény vázas faipari marógép 1400W, 250es
vídiás gérvágó fűrészgép, Black&Decker 750W elektromos
gyalugép kofferben, Black&Decker 720W szalagcsiszológép,
300-as dobcsiszológép, 1 fázisú hegesztő trafó derékszög
satuval. Bosch 2000W 23-as ipari nagy flex, 180-as csiszolóés 230-as vágókoronggal, 3 fázisú 850W magyar köszörűgép több köszörű koronggal, AL-KO fűszegélynyíró, 1200W
elektromos fűnyírógép, 3 fázisú EVIG villanymotorok és ventillátorok (Dahlander és Hajtóműves), fa műhelyszekrények,
3×11 fokú új alumínium létra, 10 fokú fa létra, 13-as OSB lap,
redőny 125 cm tokkal fehér újszerű, 140 cm fehér kerti műanyag asztal 4 székkel, 20 literes sárga háti permetező gép,
3 neon csöves fénycső almatura, 60 literes új cefrés hordók,
fűrészek, reszelők, vésők, FI relé, kismegszakítók, nagyfejsze, 40×20×6 cm új járdalapok, 12 cm új gyümölcsös rekeszek, bútor lapok különböző méretben, csapágyak, 3 fázisú
750W oszlopos fúrógép satucal, molnárkocsi, 50m Gardena
locsolótömlő, 28-as férfi Csepel kerékpár költözés miatt Felsőjózsán eladók. Érd.: 30/91-35-850.
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.
Debrecen-Haláp belterületén telek eladó: gyönyörű, erdőspusztai zöldövezetben – Harkály utcán –, 1033 m2-es, árammal
és gázzal közművesített, üres építési telek. Irányár: 6 millió Ft.
Tel.: 70/708-5300.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével
keres se szerkesztőségünket (2. oldal lapal ja).
A Józsa Magazinban megjelenő fizetett apró hir detések díjmentesen megjelennek a www.jo zsanet.hu weboldal „ Apróhirdetés” menü pontjában.

„Józsa apró”
Adóbevallás

Tudta ön, hogy a mai ismereteink alapján a méz
közel 70-féle gyógy- és fiziológiai hatással bír?
A méz jótékony hatása a benne található 100-nál
is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak,
12 féle ásványi anyagnak, 10 féle
szénhidrátnak, 8 féle vitaminnak,
továbbá enzimeknek, szerves
savaknak, és baktériumölő
anyagoknak köszönhető. De
ne felejtsük el, hogy a méz
négyötödrészt glükózból és fruktózból áll, így mértékkel szabad csak
fogyasztani!
A napi ajánlott mennyiség egy kicsit több mint
két evőkanál a nők és a három evőkanál férfiak
esetében.

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.

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

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!

Melyik méz mire jó?
Az akácméz az egyik leghatékonyabb segítség
megfázás kezelésére, torokfájásra, de
hasznos vérszegénység esetén, és jó
méregtelenítésre is és csontproblémákra is. A vegyes virágméz is jó
immunerősítésre, általános egészségmegőrzésre kiváló, emellett
horzsolások, sebek gyógyítására
használják. Repceméz is jó immunerősítő, vérszegénység, torokfájás és érzékeny
gyomor esetén is segít.
A napraforgó méz férfiproblémák esetén hasznos, de jó torokfájásra vagy antioxidáns kúrára.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

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 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

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

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

0670 413 63 63

