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Ne fűtsön műanyaggal, gumival!
Józsán az idén télen is észlelhető sajnos,
hogy nem mindenki tűzifával fűt a lakásában
a szilárd tüzelésű kazánjában, kályhájában,
hanem műanyaggal, PET palackkal, rongygyal, gumival, színes papírral, kezelt fával
stb. Ez amellett, hogy környezetszennyező
és roppant egészségkárosító (RÁKOT
OKOZ), a fűtőkészüléket és
a kéményt is tönkreteszi.
Egyesek pedig az építési hulladékot, szigetelő anyagot
égetik el a szabadban.
A műanyagok égetését 2001.
óta kormányrendelet tiltja. A
„306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről” van jelenleg is érvényben, mely szerint a tilalom
megszegőit 75 ezertől 300 ezer forintig terjedő bírsággal kell súlytani.
Egészségünk érdekében fontos, hogy ne legyünk elnézőek a műanyagot égetőkkel
szemben. Próbáljuk meg lebeszélni őket

erről. Ha pedig nem sikerül, akkor jelezzük
ezt írásban (postai úton vagy e-mailben) az
alábbi címre:
Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Debreceni Járási Hivatal Hatósági Osztálya
4024 Debrecen Piac utca 42–48.
E-mail: hatosag.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
vagy debrecen.jh@hajdu.gov.hu.
Aki esetleg érdeklődni szeretne a hatóságtól, az hívhatja az 52/516-153, 52/516-154
számokat munkaidőben.
Megtudtuk, a hogy bejelentést meg lehet tenni névvel
vagy anélkül egyaránt, mely után minden
esetben el fog járni a hatóság.
Tanácsadással, a hatósági eljárásokhoz
hasznos szakmai tippekkel a Levegő Munkacsoport (www.levego.hu) is tud segíteni.
E-mail: levego@levego.hu
Telefon: (06-1) 411-0509

Ismét díszítünk
közös tojásfát
Március 25-én családi virágvasárnapi rendezvényre várja az érdeklődőket a Józsai Közösségi
Ház és a Józsai Település- és
Közösségfejlesztő
Egyesület.
Három évvel ezelőtt indult az a
kez deményezés,
hogy a húsvéti készülődés és a tavaszvárás jegyében nagyszabású családi rendezvényre hívjuk
a település lakóit.
A nap ezúttal is a közös tojásfa állítással kezdődik. Minden évben egy józsai lakos ajánlja fel a
kertjében már túl nagyra nőtt, kivágásra szánt
fát, amit a Józsapark piacterén állítunk fel. A tojásfa feldíszítésében bárki részt vehet.
A festett kukókat, és a különböző technikával készített tojásokat, amik a fára kerülhetnek, március 12-től 25-ig lehet behozni a közösségi házba.
A tojásfa díszítése közben a gyerekeket kézműves foglalkozás várja, és számos szórakoztató
programot kínálnak a résztvevőknek a nap során.

MEGNYITOTTUK
ÚJ TÜZÉPÜNKET
JÓZSÁN, A VOLT
ANDIRKÓ
FATELEP
TERÜLETÉN!

JÓZSA

NYITÁSI AKCIÓK!
• FALAZÓELEMEK, BETONACÉLOK, HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ
RENDSZEREK, NEMESVAKOLATOK
• BETON- ÉS KERÁMIA CSEREPEK, TÉRKŐVEK, GIPSZKARTON RENDSZEREK, OSB LAPOK
• KÉMÉNYRENDSZEREK, FALAZÓ ÉS VAKOLÓ HABARCSOK, CSEMPERAGASZTÓK, FUGÁZÓK
ÉS MINDEN AMI EGY ÉPÍTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES!

Ingyenes kiszállítás Józsa területén!

Cím ünk:
Debrecen-Józsa
Bocskai utca 2.
Telefon:
(06-20) 276-36-58
Web:
www.kazartuzep.hu
E-mail:
csukaoliver@
kazartuzep.hu
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Józsai Könyvtár
márciusi hírei

Karate Központ Józsán
Február 10-én kiváló eredmények születtek
Haj dúnánáson, de ami ennél is fontosabb,
döntés született a Józsai SZTSE WKF Karate
Központ létrehozásáról.
A Hajdú Bushido Karate Sportegyesület 2018.
február 10-én a Hajdúnánási Hódos Imre Shotokan Karate Kupán vett részt. A versenyen a shotokan klub józsai és református szakosztályai
képviseltették magukat. A több mint 160 fős mezőnyben a Bushidosok mind egyéni küzdelemben és egyéni formagyakorlatban, mind csapat
formagyakorlatban becsülettel helyt álltak, és az
egyesület történetében az eddigi legtöbb éremmel tértek haza, szám szerint 41 medállal, ebből
14 arany, 13 ezüst, és 14 bronz. Az klub legeredményesebb versenyzője Őri Panna Krisztina (7
éves, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola), aki
második alkalommal hozta el mind a négy egyéni
számában az első helyezést.

sület ennek köszönhetően új szakosztályokkal
bővült, így most már Józsán, Debrecen belvárosában, Bocskaikertben és Nagyrábén működik
utánpótlás nevelés. A napokban fog beindulni az
önálló Téglási és Bihartordai karate szakosztályunk. Józsán önálló versenyklub megalakítására
kérte fel az egyesületet a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke Shihan Juhász Ferenc 7.
Dan, mely válogatott csoport már emelt edzés
számmal, kifejezetten az olimpiai versenyszabályok szerinti 10 pontos WKF karate rendszerben
fog tréningezni, így született meg a döntés a Józsai SZTSE WKF Karate Központ létrehozásáról. 2018. február 6-án dr. Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár bejelentette, hogy a karate is
bekerült a kiemelt sportágak körébe, mellyel kiemelt sportágfejlesztési támogatásokkal folytathatják a munkát a Magyar Karate Szakszövetségben.

A Hajdú Bushido Karate SE elnöke
Sensei Őri Krisztián 3. Dan örömmel
mondta el, hogy a karate óriási fejlődésen ment át, amióta bejelentették a
2020-as Tokiói olimpiai szereplését a
sportágnak. Érezhetően nő a karate
iránti érdeklődés, mind a gyerekek és
szülők részéről, mind az együttműködő
partnerek, önkormányzatok, oktatási intézmények, egyházak felől. Az egye-

Március 12. 14.00 „ A világ megvár, míg olvasol!” A könyvtár olvasókörének soron kö vet kező foglalkozásán március 15-re em lékezünk.
Március 14-19 között, az ünnepi hosszú hét végén a könyvtár zárva tart. Nyitás március
20-án, 10 órakor.
Március 29. 14.00-16.00 Szünidei barkácsoló. A kézműves foglalkozás keretében
hús véti díszeket készítünk.
Március 30.–április 2. Húsvét - A könyvtár
zárva tart.
Április 3. 14.00–16.00 Szünidei barkácsoló.
Tavaszi díszek készítése.

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva
Kedd–péntek: 8–12, 13–18
Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

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 17 olyan józsai szervezetet talál meg, mely jogosult az
SZJA 1%-ra, azaz közhasznú tevékenységet folytat. A jogosultságot leel-
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lenőriztük a NAV weboldalán. A táblázatot áprilisban és májusban is meg
fogjuk jelentetni, hiszen május 20. az SZJA bevallás határideje. Minden helyi
civil szervezetnek biztosítjuk a megjelenést lapunkban, így várjuk azok jelentkezését, akik józsai civilként szeretnének a megjelenni a táblázatban.

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 30.
Következô számunk megjelenése: 2018. április 7–8.
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. március 7.–április 9-ig
„TAVASZ HÍVOGATÓ”
Czentyéné Zolnai Irén kiállítása

2018. március 21., 14.00
BACH MINDENKIÉ
Ifjúsági beavató koncert Bach
születésének 333. évfordulója alkalmából
neves művészek, előadók részvételével

2018. március 8.–április 4-ig
„TŰVEL FESTETT KAZINCBARCIKA”
Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre kiállítása

2018. március 22. ,16.15
DALLAMOK SZÁRNYÁN
Művészetpedagógiai foglalkozás gyerekeknek Gárdonyi Sándor
közreműködésében.

2018. március 22. és 29., 10.00–11.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével
2018. március 22. és 29., 18.00–19.00
JÓZSAI ÉLETIGEN
Mentálhigiénés programsorozat az Adventista Egyház együttműködésével.
2018. március 13., 16.00
TALPRA MAGYAR!
Megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról Gárdonyi
Sándor közreműködésével.

TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô

2018. március 24., 8.00
CÍVIS PÁLINKA NAP
A X. Józsai Pálinka- és Pogácsaverseny a Józsai Kertbarát Kör
együttműködésével.
2018. március 25., 10.00
VIRÁGVASÁRNAP ÉS TOJÁSFA ÁLLÍTÁS
Együttműködő partner: a Józsai Település és Közösségfejlesztő
Egyesület. (Bővebb felhívásunk a címlapon)

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

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

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

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

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Folyamatos
50%-os árengedmény mellett
érkeznek a
tavaszi áruk.
Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79

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

Modern és klasszikus
KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

Józsafa Kft.
Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.

Kiszehajtás a Lorántffyban
Tavaszváró, téltemető népszokást ápoltak a
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
tanulói és pedagógusai február utolsó napján. A
hagyomános kiszebábu égetés remélhetően beváltja a hozzá fűzött reményeket és hamarosan
elhozza Józsára a várva várt tavaszt.
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Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

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
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AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Jógázz Józsán

Elkezdődött a kiadvány
szerkesztése,
ne maradjon ki
idén sem!
Várható megjelenés:
2018. április

HIRDETÉSFELADÁS:
TEL./VIBER:

(Telefonos egyeztetés szükséges.)

+36 70 70 85 300

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

E-MAIL:
moltomi@moltomi.hu

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 március havi programjai

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
jozsaikh@debreceni
muvkozpont.hu
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Egyházi ünnepi alkalmak
A REFORMÁTUS ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE:
Krisztus szenvedésének útja
Március 25. vasárnap 9.00 - alsójózsai templom Alsójózsai templom:
Templom u. 51.
Virágvasárnapi istentisztelet
Március 25. vasárnap 11.00 - felsőjózsai templom Felsőjózsai templom:
Deák Ferenc u. 67.
Virágvasárnapi istentisztelet
Március 26. hétfő 18.00 - felsőjózsai templom
Képmeditáció - Munkácsy Mihály festménye alapján
Március 27. kedd 18.00 - alsójózsai templom - Könyörgés
Március 28. szerda 18.00 - felsőjózsai templom - Istentisztelet
Március 29. csütörtök 18.00 - alsójózsai templom
Nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet
Március 30. péntek 18.00 - felsőjózsai templom
Nagypénteki passió az énekkar szolgálatával
Krisztus feltámadása
Április 1. vasárnap 5.00 - felsőjózsai templom
Húsvét hajnali úrvacsorás istentisztelet
Április 1. vasárnap 9.00 - alsójózsai templom
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
Április 1. vasárnap 11.00 - felsőjózsai templom
Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

A Debrecen -Józsai Református Egyházközség Fogyatékkal élő
gyer mekek, felnőttek és családtagjai részére befogadó kö zös séget és helyet kínál havonta egy alkalommal.
A gyülekezet önkéntes csapata egy sérült emberekkel foglalkozó tapasztalt szakember segítségével vár minden érdeklődőt március 24-én,

Március 25. VIRÁGVASÁRNAP, az Úr szenvedésének vasárnapján
ünnepi szentmise 9.30-tól
Március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK, az utolsó vacsora emlékezetére ünnepi
szentmise 16.30-tól
Március 30. NAGYPÉNTEK, az Úr szenvedésének napján Nagypénteki
passió és szertartás 15 órától
Március 31. NAGYSZOMBAT, tűzszentelés, húsvéti vigília szertartása
18.00-tól. Utána pászkaszentelés és húsvéti ételek megáldása.
Templomunk reggel 10 órától nyitva, a Szent Sír látogatható!
Április 1. HÚSVÉTVASÁRNAP, az Úr feltámadásának ünnepén ünnepi
szentmise 9.30-tól
Április 2. HÚSVÉTHÉTFŐ, ünnepi szentmise 9.30-tól

GÖRÖG KATOLIKUS ÜNNEPI ALKALMAK:
Március 28. szerda 18 óra Előszenteltek liturgiája
Március 29. csütörtök 18 óra Kínszenvedési evangéliumok
Március 30. péntek 18 óra Sirbatételi vecsernye
Március 31. szombat 18 óra Bazil liturgiával Jézus Krisztus síri nyugalma
Április 1. vasárnap 5 óra Feltámadási szertartás, pászkaszentelés
10.30 óra Szent liturgia, pászkaszentelés
Április 2. hétfő 10.30 óra Szent liturgia, körmenet
A fenti szertartások a Rózsavölgy úti templomban lesznek megtartva.

szombat délelőtt 9:00–12:00-ig a felsőjózsai tágas, fűtött és akadálymentes gyülekezeti teremben. (Deák Ferenc u. 69.). Az alkalomról érdeklődni lehet Dani Lászlónál a (06-30) 418-4878-as telefonszámon.
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék ugyanezen a telefonszámon
március 21-ig.

FELHÍVÁS!

FIGYELEM!

Április 2. hétfő 9.00 - alsójózsai templom - Húsvéti istentisztelet
Április 2. hétfő 11.00 - felsőjózsai templom - Húsvéti istentisztelet

RÓMAI KATOLIKUS SZERTARTÁSREND NAGYHÉTEN A
SZENT GYÖRGY-TEMPLOMBAN:

Ökumenikus Imanapok a józsai templomokban
A keresztényi magatartásáról, az
ir galmasságról és a szeretetről el mél kedtek a történelmi egyházak
józsai lelkipásztorai a nagyböjti
időszak kezdetén megtartott Öku menikus Imanapokon.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Február 18-án, vasárnap este Szentesi Csaba görögkatolikus parókus a
józsai református templomban hirdetett igét, melyben felhívta a figyelmet, hogy a mai felgyorsult világban
időnként figyelmetlenek vagyunk,
nem vesszük észre, amikor valakinek segítségre van szüksége. Nem
indít rá a lélek, vagy gondolataink eltávolítanak minket a cselekvéstől,
pedig Isten minden tehetséget megad, hogy segíthessünk, mégpedig a
szeretetünkkel – emelte ki igehirdetésében a görögkatolikus parókus.
Áldás, békesség! Gacsályi Zsolt
református lelkipásztor a római katolikus Szent György-templomban az
irgalmasság kérdéseire keresett választ a rendezvény második imanapján: Kinek kell segíteni? Nincs határ,
mindenkinek segíteni kell, mert mindenki a felebarátom. Ám a mai világban az emberek közönyösek, túlterhelek, mértéktelenség uralkodik az

életünkben. Éppen ezért kell segíteni
mindenkin, aki az utunkba akad, akivel összehoz az élet – mutatott rá a
lelkipásztor.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az
Ökumenikus Imanapok záró alkalmára február 20-án a régi római katolikus templomban gyűltek össze a
hívek, amely mostanság a józsai görögkatolikus miséknek ad otthont. Az
ökumené jegyében a Szent Györgytemplom plébánosa elmélkedett a
krisztusi szeretetről. Tóth László atya
kiemelte, hogy a keresztényeknek
sokszor nehézséget jelentet megmutatni a külvilág számára, hogy kik ők
valójában. De ahogy nem a kámzsa
teszi a szerzetest, úgy nem a ruha
teszi az embert: „Jézus nem írt elő
kötelező viseletet tanítványai számára, mégis azt akarta, hogy a világ felismerje a követőit. A keresztények
megkülönböztető viselete, ismertetőjegye a szeretet legyen, amely kívülről is látszik, mások is észreveszik –
hangsúlyozta a plébános.
Az ökumené jegyében a liturgiákat
követően közös agapén vendégelték
meg egymást a józsai keresztény
hívek.
-PE-

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

Március 2-án Borháló Borkereskedés nyílt a
Józsaparkban. Az esti megnyitón az igényesen berendezett boltban jártunk, ahol Katho na
Krisztián a Borháló egyik alapítója tartott bor kós tolót.
A színvonalas, és borászati ismeretekben gazdag előadásból megtudtuk, hogy a Borháló franchise keretein belül a Józsán megnyíló bolt már
a 48-ik üzlet az országban. A vállalkozás 8 évvel
ezelőtt indult Szentendrén, ahol megnyílt az első
üzlet 15 féle folyóborral. 2010-ben jött az ötlet, le
kellene spórolni a sok flancot, és nem a külcsínre, hanem a belbecsre tenni a hangsúlyt. A
csomagolás legyen másodlagos, a bor minősége
viszont legyen minőségi. A megvalósítás nem
volt egyszerű, mert a borászok eleinte nem szívesen tették bele a minőségi boraikat műanyag
palackokba. A vásárlók viszont egyszerű és kedvező árú megoldást kerestek mindennapi borélményeikre. Ekkor jött a következő ötlet, több
boltra van szükség ahhoz, hogy nagy mennyiséget tudjanak a borkedvelőkhöz eljuttatni:
2011-ben nyitottak az első „franchise” üzletek.
Olyan gyorsan növekedett a hálózat, hogy 2013ban a Franchise Szövetségtől a Leggyorsabban
növekvő hálózat díját is megkapta a Borháló.

A kóstoló sok izgalmas tétele mellett, ízelítőt
kaptunk a Borháló legújabb még tárgyalás alatt
lévő beszerzéseiből is. A borok valóban rendkívüli élményt jelentettek. Az illatos fehérrel induló
sor végeztével már nehéz volt egyértelműen letenni a voksot bármelyik bor mellett is, olyan finom ízeket és élményt adott minden korty.
Krisztián elmondta, hogy a hálózat boltjaiba nem
csak vásárlási céllal térhetünk be, beszélgethetünk, kóstolhatunk, és személyre szabott ajánlatokat kérhetünk annak megfelelően milyen céllal
indultunk bort beszerezni.
Elmesélte, hogy maguk járják folyamatosan az
országot, felkeresve borászokat, szüntelenül
kóstolnak és kóstolnak, hogy csak a legjobb borok kerüljenek a boltokba azon az áron, amire a
vásárlóknak igénye lehet. A Malatinszky Kúria
borai például a Borháló kezdeményezésére elindult tárgyalássorozat eredményeként kerültek a
polcokra. A kínálatban minden tájegység jellegzetes vagy érdekes fajtája megtalálható. Mert a
lényeg magában a borban van, így a palackozást, és egyéb körítést elhagyva (maradt a pillepalack és a papírdoboz) a vásárlók kedvező árakon juthatnak hozzá nagy és kevésbé nagy nevek kiváló boraihoz.

Cím: Józsapark emelete a Húsbolt mellett. Nyitva: h–p: 11–19, szo: 8–14

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

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

52-460-360 • 30-9-212-628

Mobil: (06-30) 239 0230

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

A farsangi mulatságok sora február 10-én családi
délutánnal kezdődött. A Józsai Közösségi Házban
a gyerekek álarcokat, busó maszkokat, zajkeltő
eszközöket készíthettek, és elkészült a szalmával
kitömött kiszebáb is. A játszóházi foglalkozás közben a Hajdúsági Népzenei Együttes szórakoztatta
a résztvevőket. Délután 5 órakor a Józsapark melletti réten – felidézve a népi hagyományt – közös
kiszebáb égetéssel űztük el a gondokat és bajokat. Este 7 órától tartották meg a település farsangi bálját, ahol a vacsora és a tánc mellett színpadi műsort is láthatott a 150 főnyi vendégsereg.
Február 15-én a legkisebbek farsangoztak. Jelmezbe bújtak a Hangbújócska zenebölcsi résztvevői, és vidám dalokkal, tánccal ünnepelték a farsangot.
Február 22-én délután a DMJV Városi Szociális
Szolgálat Deák Ferenc utcai idősek napközi otthonának lakói tartottak farsangi délutánt. A rendezvényen 8 városi idősklubból érkeztek vendégek. A
műsor megtekintése után tombolahúzás és uzsonna következett, majd közös énekléssel, zenehallgatással zárták a programot.
Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület és a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre február 23-án tartotta közös farsangi mulatságát a Józsai Közösségi
Házban. A közös ebéd után megnézték a jelmezverseny résztvevőinek produkcióit, majd tombola
sorsolás és táncmulatság következett este 7
óráig.

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

Dr. Bacsó Krisztina

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

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

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

MARINCSÁK
SÁNDOR
msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

6

Az ügyvéd válaszol • Változik a CSOK!
Mostani cikkünkben a CSOK-ra térünk vissza
Lukácsné Patakvölgyi Piroska segítségével, mivel
2018. március 15 után a CSOK iránti kérelmek
beadása jelentősen egyszerűsödik:
1. Elegendő lesz büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni
– olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, akire vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem
történt,
– a fennálló házasságról,
– a közös háztartásban élésről, valamint élettársak
esetén ennek időtartamáról,
– a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménynyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott
személynek az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati joga áll fenn.
– a büntetlen előéletről, azzal, hogy csatolni kell az
igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára
kezelje.
– a köztartozás-mentességről, azaz nem kell beszerezni a most még kötelező igazolásokat.
2. Igényelhetik a CSOK-ot azok a fiatalok is, akik
külföldről hazatérnek, ha az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolják, hogy Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam társadalombiztosítási rendszerének

„Józsa apró”

hatálya alatt állnak, valamint teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglaltan vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül
a magyar TB szabályok szerinti biztosítottá válnak.
3. Igényelhető lesz a CSOK a már folyamatban lévő építésekre és bővítésekre is.
4. Rövidül az elbírálás ideje: vásárlás esetén 30
napra, építkezés esetén 60 napra.
5. Hitelfelvételhez adóstársként a szülők, közeli
hozzátartozók is bevonhatók lesznek.
Rövid ismertetésünk tájékoztató jellegű, mindenképpen javasolt a számlavezető pénzintézet, illetve a Kormányhivatal részletesebb tájékoztatását
kikérni, jelenleg a kormányzati portálokon még
csak a hatályos rendelkezések elérhetők, a változást a Magyar Közlöny 2018. évi 27. számában a
családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének
adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
26/2018. (II. 28.) Korm. rendeletben lehet megtalálni.

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.

Állás Józsán: Termelői kertembe kisegítőt keresek. Feladatok:
komposzt terítés, permetezés, fűnyírás, metszés, stb. Zsindely
utca 50. Tel.: (+36 30) 578-2987.
Időszakos foglalkoztatásra lehetőleg jogosítvánnyal rendelkező
besegítő személy keresünk Alsójózsára, aki egyeztetett időpontban vállalja kertes lakóház udvarának rendben tartását, fűnyírást,
takarítást, bevásárlást, ügyintézést. Tel.: 20/9454-598 20/3809-555.
Eladó: gyári öntvényvázas faipari marógép 2.2KW motorral, több
új vídiás és K1-es késekkel, férfi 28-as Csepel kerékpár, sárga 18
literes felújított háti permetező, gérvágó 1400W, vídiás 250-es fűrészgép, Perles típusú ipari nagy flex 2200W 230-as koronggal,
hegesztő trafó 1 fázisú derékszög satuval, oszlopos fúrógép forgó
zsámolyos gépsatuval 3 fázisú 750W motorral működik, elektromos 1200W fűnyírógép, fa műhelyszekrények, redőny 125 cm tokkal együtt fehér újszerű, 60 L új cefrés hordók, 10 L új pálinkatároló
kannák, fi-relék, bútorlapok különböző méretben, új járdalapok 50
db 40×20×6 cm, Gardena 15 m új flex locsoló tömlő, kerti ruha szárító 4 ágú alumínium 60 m-es, villany motorok 3 fázisú 1.1 KW–4
KW-ig Dalander és hajtóműves is 1400–2800 fordulatig, előszoba
fogasok, fürdőszoba szekrény, íves tükör, kerek Hajdú mosógép,
Zanussi elöltöltős mosógép. Érdeklődni Felső-Józsán lehet. +36 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.
Gépalkatrészek (főleg bolgár, cseh targoncákhoz: DV, EV,
DESTA) csapágyak, szelepek, szűrők, tömítések, elektromossági
és egyéb gépelemek (mind új) nagyon olcsón eladók. Tel.:
20/9454-598, 20/3809-555.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter.
Hirdetésével keres se szerkesztőségünket
(2. oldal lapal ja). A Józsa Magazinban megjelenő fizetett ap ró hir detések díjmentesen
megjelennek a www.jo zsanet.hu weboldal
„ Ap róhirdetés” menü pontjában.

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

Tojásokat sokféleképpen lehet festeni, díszíteni, az alábbiakban két ötletet mutatunk be:
Cseppentővel festett tojás:
Ha temperát, vagy hobbifestéket
használtok, ezúttal próbáljátok meg
csepegtetni egy cseppentő segítségével!
Tojásfigurák:
A színesre festett tojásokból készülhetnek mókás tojásfejek. Ha nincs
kéznél színes toll, használhatunk
maradék bolyhos, szőrmés anyagot,
vagy fonalat is.

Mozdulj ki,
sportolj a
kutyáddal!

Kutyával mozogni mindkét félnek szuper! A kutya és a Gazdi is csak profitálhat a dologból! A kutya sétálhat, futhat, kalandozhat, a Gazdi pedig szórakozva tesz az egészségéért mindeközben. Sokkal szórakoztatóbb így
sportolni, mint egyedül, a kutyát pedig
úgyis meg kell sétáltatni, így időt is
spórolhatunk a dologgal.
Néhány tipp, hogy mi-mindent lehet
még csinálni a szabadban sportolva a
kutyával a sétáláson kívül:
• futás: ehhez persze az szükséges,
hogy a kutya-Gazdi páros összhangban legyen, figyeljenek egymásra,
illetve, hogy biztonságossá tegyük ezt
a sportolási formát: nem ajánlott a póráz nélküli futás olyan területen, ahol a
közelben autók, biciklisek, gyalogosok
járnak. Bármilyen jól nevelt a kutyus, előfordulhat,
hogy olyan szituációba kerülünk, például észrevesz
egy macskát vagy egy másik kutyát és elindul utána,
ami balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
• apport: a kutya bolondul a visszahozós játékért
• agility: itt sem csak a kutya mozog, sőt! A Gazdi
ugyanúgy futva, mozogva teljesíti a pályát, kitűnő,
szórakoztató sport, amely során rengeteget tanul a
kutya, tehát nem csak fizikailag, de agyilag is lefárasztja az ebet.
• mantrailing: azaz nyomkövetés. Történhet erdőn-mezőn, a város közepén, a helyszíneknek itt is csak a fantázia szabhat határt.
• tájfutás: itt a kutya tulajdonképpen húzza a futás közben Gazdáját, ehhez elengedhetetlen a speciálisan
ehhez kialakított hám és póráz használata.
• bármi, ami szabad téren, mozgással jár, jót tesz mindkét félnek.

Fontos, ha kutyás sportra adja az ember a fejét: biztonságosan, megfelelő helyen tegyük mindezt, ahol
nem veszélyeztetjük sem a környezetünket, sem
magunkat és az ebet. Plusz érdemes előtte állatorvossal átnézetni, kivizsgáltatni a kutyát, hogy megfelelően
rendben van-e a keringése, illetve az ízületei, csontozata ahhoz, hogy a megszokottnál fokozottabb terhelésnek tegyük ki. Az állatorvos és a kutyakiképző tanácsait érdemes megfogadni abban, hogy melyik kutyás
sportot válasszuk!
Cikkünk a Józsavet Kisállatorvosi Rendelő támogatásával jelent meg, további információ:

Dr Gargya Sándor
Telefonos időpontegyeztetés:

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

A sikeres vakációk szakértője

Előfoglalási ajánlataink március 31-ig:
Korfu már 67.200 Ft/főtől+illeték • Tunézia már 73.000 Ft/főtől+illeték
Kréta már 74.000 Ft/főtől+illeték • Zakynthos már 78.200 Ft/főtől+illeték
Törökország már 86.600 Ft/főtől+illeték • Rodosz már 87.500 Ft/főtől+illeték
Észak-Ciprus már 99.100 Ft/főtől+illeték • Egyiptom már 94.400 Ft/főtől+illeték
Bulgária már 98.600 Ft/főtől+illeték • Mallorca már 145.200 Ft/főtől+illeték
Zöld-foki-szigetek már 250.200 Ft/főtől+illeték
Irodánk: 4024 Debrecen, Batthyány u. 3-5. Tel.: 52/533 267
debrecen@kartagotours.hu • H-P.: 8:30 - 18:00 Szo.: 9:00 - 13:00

E. sz.: U-000834

2018

Nyári előfoglalás
Kö ltő p é nz t
n e a d ju
junk?

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

Húsvéti tojásdíszítés

Hihetetlen akciókkal vár a Kiskukac Játszóház
Labirintussal, csúszdával, labdatengerrel, kés zségfejlesztő játékokkal, babasarokkal, és ren geteg érdekes játékkal várja a gyerekeket és
szü lőket a Kiskukac játszóház a Felsőjózsai
utca 13. szám alatt.

Szülinapi, névnapi party, gyerekzsúr, óvodai búcsúztató, hihetetlenül jó áron: 1790 Ft/fő/3óra (az
ünnepelt a játszóházat ingyen használhatja!)

AKCIÓK:

JÁTSZÓHÁZI FELÜGYELET: 1200 Ft/óra (3 év felett, és egyszerre maximum 2 óra időtartamra vehető igénybe)

Minden SZERDÁN FÉLÁRAS NAP!
Minden hétköznap, minden 3 év alatti gyermek
10–14 óráig fél áron játszhat!
TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 2 gyermek esetén
10%, 3 gyermek esetén 15%, 4 gyermek esetén
20% kedvezmény a végösszegből!
Szülinapos gyermek, a szülinapján nálunk 2 órát
fél áron játszhat. (A kedvezmény igazolás után vehető igénybe.)
A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZEVONHATÓAK!

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

JÁTÉKOS JÓGA ÉS MOZGÁSFEJLESZTÉS KICSIKNEK: Minden kedden 11–12-ig 3 év alatti
gyerekeket várunk egy játékos jóga órára. A jógaóra díja: 1200 Ft/gyerek (30 perc jóga, 30 perc
játszóházi játék) Jelentkezni a játszóházban vagy
az alábbi telefonszámokon lehet: Burján Enikő:
(06-70) 445-4028 vagy Gavallér Tiborné: (06-20)
338-5533.

ÁRAINK: 1 perc 16 forint (Szülőknek, kísérőknek,
és 1 éves kor alatt, a belépés díjtalan!)

Elérhetőségek:
Kiskukac Játszóház
Cím: Józsa, Felsőjózsai utca 13.
Telefon: (06-20) 338-5533
E-mail: horvathzs@chello.hu
Nyitva: minden nap 10–18-ig

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.

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, bérszámfejtését
– 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 83 610 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)

0670 413 63 63

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

