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Minden fejlesztés a jövő generációit szolgálja Józsán egészségügyi, oktatási és sportberuházások
Teljesen megújúltak a gyermekorvosi és fogorvosi rendelők Józsa az egyik legdinamikuÁprilis 6-án adták át a teljes felújításon átesett józsai
gyermekorvosi- és fog or vosi rendelőket. A Szent györgy falvi út 7. szám alatti – 1960-ban épült – épü let
roppant leromlott állapotú volt, mely ben két házi gyer mek orvosi és két fogorvosi szolgáltató működik.
A fejlesztés közvetlen célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók
eredményességének és hatékonyságának növelése, az
infrastrukturális feltételek korszerűsítése. A projekt keretében a felújítás lehetővé tette az épület infrastruktúrájának
korszerűsítését, a munkafeltételek javítását, a környezettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének megvalósítását,
az egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférést.
A rendelők nagy igénybevételnek voltak kitéve, a vizes
blokkok felszereltsége elhasználódott és az elektromos- és
gépészeti rendszer is elöregedett, ezért szükséges volt a
belső tér teljes körű szakipari, elektromos, gépészeti felújítása.
Az energiahatékonyság elérése érdekében magas hőszigetelési követelményeket is kielégítő műanyag nyílászárókat építettek be, a tetőhéjazatot lecserélték, illetve megvalósult a fűtési rendszer komplex felújítása. Megújuló
energiaforrásként napelemeket is beépítettek, melyek

gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé. Ezen
kívül, megvalósult az épület külső-belső akadálymentesítése és lehetőség nyílt az eddig hiányzó akadálymenetes
parkolóhely kialakítására. A pályázati forrásból az
egészségügyi alapellátáshoz szükséges új eszközök beszerzése is megvalósult, amelyek hozzájárulnak a korszerű betegellátáshoz, a betegelégedettség növeléséhez. A
pályázat megvalósításával az orvosi rendelő üzemeltetése
gazdaságossá, költséghatékonyabbá válik, fenntarthatósága javul és az egészségügyi alapellátás megújult, korszerű környezetben válik biztosítottá.

sabban fejlődő, városközponttal rendelkező része
Debrecennek. Egyre vonzóbb
Józsán élni, folyamatosan
növekszik az itt élők száma
és ezzel együtt a gyermekek
létszáma is. Számunkra teljesen egyértelmű, hogy a
fejlesztések elsősorban a
jövő generációit kell hogy
szolgálják és ennek megfelelően egészségügyi, oktatási
és sport beruházások valósuljanak meg – nyilatkozta
lapunknak Kósa Lajos.

Visszaköltöztek a rendelők! 2018. április 6. péntektől a
megújult épületben rendelnek a gyermekorvosok és a
fogorvosok.

A Józsai Sportcentrum már épül...

A két műfüves labdarúgó pálya
már tavaly elkészült,
az öltözőt, szociális helysége
ket és fedett lelátót is
magában foglaló kiszolgáló épü
let pedig már szerkezetkész állapotban van, amit mé
g idén átadnak a józsaiaknak.

...és hamarosan ilyen lesz.

Az Új Főnix Terv keretében tornaszobával bővül a
Gönczy Pál Utcai Óvoda (fenti kép), teljes felújításon és
átépítésen esik át az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda.
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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-

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.

A Rozsos Szalon új fodrásszal,
minőségi anyagokkal várja
kedves vendégeit
a megszokott környezetben,
a Józsapark emeletén.

Telefon: 0630 285 8614

Fodrászat
Kozmetika
Adóbevallás

Ugyanitt: Kozmetikai szolgáltatások, kavitációs zsírbontás,
hullámmasszázs.

Telefon: 0670 636 6520

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

JÓZSA
MAGAZIN
Józsa városrész információs
és közéleti havilapja

Telefon: 06 30 6591 951

?

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : (0 6-2 0) 33 1 8 9 44
w w w .n e m es v a l l a l k o zas .h u
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Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.
(Telefonos egyeztetés
szükséges.)

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

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. május 4.
Következô számunk megjelenése: 2018. május 12–13.
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
2018. 04. 01.–2019. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Kincses Kultúróvóda pályázatot idén országosan 123 pályázó közül 26 intézmény nyerte
el, a díjazottak között szerepel az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda is. A pályázat során az intézményeknek be kellett mutatniuk pedagógiai programjukban milyen kiemelt szerepet játszanak a kulturális és művészeti tartalmak, hogyan kapcsolódnak be intézményen kívüli kultúra-közvetítő tevékenységekbe.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda „Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” alternatív óvodai
program által olyan értékeket közvetít, melyben a
hagyományőrzés, hagyományápolás – magyar
népzene, néptánc, népi játékok – továbbá a művészeti nevelés átszövi az óvodások mindennapjait. A néphagyomány ápolás gazdag eszköztárának tartalmát a helyi tradícióknak megfelelően
építik be az óvodai ünnepek, programok soraiba.
Az óvoda nevelésfilozófiája a gyermekek érzelmeire épít, olyan módon és eszközökkel érinti

meg a gyermekeket, melyek a kreatív gondolkodás, az alkotókészség, és az esztétikai tevékenységek fejlesztését hangsúlyozza. Óvodásaiknak
lehetőséget nyújt arra, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljanak a település kézműves kismestereivel, iparművészeivel, megcsodálhassák azok alkotásait, megismerkedhetnek a művészeti technikákkal, ezáltal a művészet sokszínű hatásaival
élik óvodás éveiket.
A Kerekerdő Óvoda széleskörű kapcsolati hálózatának köszönhetően más intézményekkel – többek között művelődési házzal, színházzal, bábszínházzal, térségi tehetségponttokkal, helyi civil
szervezetekkel, művészeti intézményekkel szoros
összefogásban működik a szakmai továbbfejlődésének érdekében. Az óvoda pedagógusaiból álló
Kórus az III. Országos Óvónői Kórusfesztiválon,
színvonalas szerepléséért, a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének
elismerésében is részesült.

„A Kerekerdei óvodások felfedezni, rácsodálkozni
tudó, érdeklődő, kézművességben jártas gyermekek, akik nyitottak a népi hagyományokra, szomjazzák a mesét, a zenét, alkotó tevékenységeket,
melyeket csakis „tiszta forrásból” válogatunk.„ –
vallja Vinczéné Simon Nikolett intézményvezető
asszony.

„Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első magot vetni?”
Kodály Zoltán

EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS
A 2018. évi kötelező eboltásra Debrecen-Józsa településen
az alábbi helyeken és időpontokban kerül sor:

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

Az oltás alkalmával az ebek féregtelenítését is végezzük. Az állategészségügyi beavatkozások díja a következő: veszettség elleni oltás
és féregtelenítés: 4500 Ft/db, mikrochip behelyezés: 3500 Ft/db, adminisztrációs-regisztrációs díj: 500 Ft/db, elveszett oltási könyv pótlásának díja: 1000 Ft/db.

Az állat oltási igazolványát mindenki hozza magával!

§

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd
(06-30) 461-6663

4225 Józsa, Kastély utca 65.
4024 Debrecen, Blaháné u. 3. fsz. 2.
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
• szerződések (adásvétel, öröklés, tartási,
végrendelet, ajándékozás, stb.)
• polgári és büntető eljárásban való peres
képviselet
• cégeljárás

Modern és klasszikus
KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

Józsafa Kft.
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.

„ Kincses Kultúróvoda 2018” címet nyert az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
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Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
2018. április 12. 17.00
jozsaikh@debreceni
„ DEBRECEN ANNO” - a Debreceni Fotóklub
muvkozpont.hu
kiállítása Debrecen Város Napja alkalmából.
A kiállítást megnyitja: Máthé András a Debreceni Fotóklub vezetője.
A kiállítás megtekinthető május 19-ig.

Józsai Közösségi Ház április havi programjai
2018. április 5.–május 5.
„VASÚTI PILLANATOK”
Sípos Milán Gergely fotókiállítása
A kiállítás megtekinthető
munkaidőben május 5-ig.

Eltelt egy év és újra kisvonatok népesítik be a józsai közösségi
házat. Újra láthatóak lesznek a debreceni vasútmodellező klub által
épített terepasztalok. Az érdeklődők maguk is kipróbálhatják mozdonyvezetői képességüket.
Nem marad el a már megszokott játék sem, amelynek során apró
részleteket kell megtalálni a terepasztalokon. Azok számára, akik
már foglalkoznak vasútmodellezéssel, vagy azoknak, akik épp most
kapnak kedvet hozzá, vásárlási lehetőség is lesz modellekből és
kiegészítőkből, illetve használt vasútmodellekből a kiállítás ideje
alatt.
Mindenkit szeretettel várunk erre az igazi élményt
és kikapcsolódást nyújtó családi programra!

Józsai Könyvtár programjai
Április 16. 14.00–16.00 „ A világ megvár, míg olvasol!” A könyvtár
olvasókörének foglalkozása. Témánk: „Csak az olvassa versemet, ki
ismer engem és szeret” József Attilára emlékezünk.
Március 27–április 27. Generációs távolság. Kissné Juhász Ibolya
és Vékony Györgyi kiállítása. Kedves olvasónk és unokája kiállítása
megtekintgető a könyvtár nyitva tartási idejében.

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

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üz embe helyez ése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülviz sgálatok
Józsa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

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

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, Rózsavölgy u. 8.

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

52-460-360 • 30-9-212-628

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

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.

Útstabilizálás
Ahogy az időjárás engedte az önkormányzat megkezdte az aszfaltozatlan utcák rendbetételét. A munkálatok az egész város tekintetében a Hatház utcán kezdődtek meg először – tájékoztatta
lapunkat dr. Mazsu János önkormányzati képviselő.
Április 21-én a Debreceni ILCO Egyesü let és a Józsai Közösségi Ház közös
szer vezésében egészségnapot tartanak Józsán.
A 10 órakor kezdődő rendezvény keretében a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a rákbetegségek megelőzésére,
a szűrővizsgálatok fontosságára. A közösségi házban neves szakemberek tartanak
tájékoztatót a vastagbél- és végbélrák
rizikó tényezőiről, korai felismeréséről, a
kezelési eljárásokról. Április 3-tól lehet a
témához kapcsolódódó anonim kérdéseket elhelyezni a Józsai Közösségi Ház információs pultjánál levő gyűjtődobozba,
vagy elküldeni a batorineeszter@gmail.com e-mail címre. A beérkező kérdésekre
is válaszolnak a meghívott szakértők az
általános tájékoztató után.
A programhoz egészség-totó is kapcsolódik, ezt a könyvtárban és a közösségi házban lehet személyesen átvenni, és kitöltve
visszahozni legkésőbb április 18-án 18

óráig, illetve le lehet tölteni a Józsanet
oldaláról is. A gyerekeknek egészséggel
kapcsolatos alkotói pályázatot hirdetnek:
szabadon választott technikával (rajz,
festmény, fotómontázs, plasztika, stb.) készült alkotásokat szintén április 18-ig lehet
leadni életkor és értesítési elérhetőség
megadásával a Józsai Közösségi Házba.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása
április 21-én délelőtt lesz.
Az egészségnapon ingyenes vérnyo más-, vércukor- és testtömegindex mérést tartanak egész nap.
9.30-tól 13 óráig a Magyar Vöröskereszt
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ki helyezett lakossági véradást szervez a Józsai Közösségi Házban, amelyre minél
több régi és új önkéntes véradót várnak.
Az ismeretterjesztő előadás, az egészségi
mérések és a véradás ideje alatt a gyerekeknek kézműves foglalkozás lesz, hogy
ők is hasznos elfoglaltsággal tölthessék a
szombat délelőttöt a felnőtteknek szóló
programok közben.

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

Családok virágvasárnapja
Az öröm és a húsvétvárás jegyében telt a virágvasárnap délelőttje
a Józsai Közösségi Házban március 25-én. Harmadik éve hívja Józsa
lakóit a közösségi ház, a húsvét előtti ünnepen színes családi rendezvényre. A kedvezőtlen időjárás miatt a programok a ház belső
tereiben zajlottak, de így is sok résztvevője volt a családi virágvasárnapnak.
A természet
ébredésének
örömünne pére állítunk
már harmadik éve tojásfát Józsán, amelyre festett tojásokat a település lakosai, a helyi óvodák és iskolák tanulói hoznak virágvasárnapra. A
tojásfa díszítésével párhuzamosan a gyerekek a délelőtt folyamán
húsvéti díszeket, nyuszi figurát készíthettek, papírtojást festhettek,
gyöngyöt fűzhettek. Közben ünnepi fonott kalácsot is süthettek,
amiből minden látogató kóstolót is kapott. A Guzsalyas néptáncegyüttes tagjaival járhatták a karikázót és a kapuzó játékot.

Számítógép javítás
otthonában!
alkatrész csere, telepítés
gyorsítás, karbantartás
(06-70) 506-7522
Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô
Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

FÜZESI AUTÓKÁRPIT KFT.
Vállaljuk:
gépkocsik belső kárpitozását, ülések kárpitozását, javítását bőrből
is, gépkocsira, hajókra, cabrióra
valamint teraszokra és filagóriákra
bármilyen ponyva készítését, javítását.
RÖVID HATÁRIDŐVEL!

Cím: Józsa, Bocskai út 6.
Nyitva: H–P: 8.00–17.00
Telefon: (52) 782-734
(30) 8467-198 • (20) 3143-721
Új szolgáltatásunk:

– táskajavítások,
– újrahasznosított egyedi táskák
készítése rövid határidővel.
Telefon: (20) 4696-578
Keress bennünket facebook-on is!

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.
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A legjobbak szálltak versenybe
Március 24-én tartották a pálinkák és pogácsák
seregszemléjét a Józsai Közösségi Házban –
immár tizedik alkalommal.
Méltán mondhatjuk, hogy a X. Józsai Pálinka- és
Pogácsaverseny a legek versengése volt. Az idei
versenyre nevezték a legtöbb pálinkát, szám
szerint 130-at, és most érkezett a legtöbb minta
más településekről, Debrecen vonzáskörzetéből.
Az idén – éppen a nagyszámú nevezés miatt – a
zsűri március elején elvégezte a leadott minták
értékelését, a pálinkanapon már csak az eredményt hirdették ki. Elismerő oklevelet 32-en, bronz
minősítést 41-en, ezüst minősítést 30-an, aranyat
27-en kaptak. A zsűri nevében Gönczi Károly
Csaba, a kisújszállási Pálinka Baráti Kör vezetője
összegezte a tapasztalatokat. Elmondta, hogy
egyre nagyobb igényességgel készítik a termelők
a cefrét és a lepárlást, és ez meglátszik a termékek minőségén is. Nő a szőlőpálinkák iránti érdek-

A PÁLINKAVERSENY
JÓZSAI DÍJAZOTTJAI:
Arany minősítést kapott:
Deák József – szőlő
Szalontay István –törköly
Szalontay István – bodza (szürkebarát borban áztatott)
Kállai Zoltán – szőlő
Bíró István Balázs – szilva
Bíró István Balázs – kukorica
(whisky)
Tacsi Zoltán – szőlő
Ezüst minősítést kapott:
Bíró István Balázs – faeper
Nagyné Kovács Ildikó – kajszibarack
Nagy Mihály – birs
Nagy Sándor – törköly
Varga Károly – vegyes
Bíró István Balázs – zöld dió
Bíró István Balázs - golden alma
Sovány Pál – málna+törköly vegyes

lődés, és a szőlőpárlatokkal való kísérletezési
kedv. Erre említette jó példaként a különlegességek kategóriagyőztesét, a szürkebarát borban áztatott bodza pálinkát, ami egy nagyon újszerű ízvilágot képviselt. Őri Jánosné, a pogácsaverseny
bíráló bizottsága nevében szintén arról számolt
be, hogy a legjobbak szálltak versenybe az idei
pogácsaversenyen. A leadott sós sütemények
nagy igényességgel készültek, és nemcsak közhely,
hogy nehéz volt a zsűri dolga, mert valóban sok
fejtörést okozott a rangsor felállítása. A X. Józsai
Pálinka- és Pogácsaverseny azonban nemcsak a
versengésről szólt. A résztvevők délelőtt zenéstáncos szórakoztató műsort láthattak. A délután
folyamán megkóstolhatták a díjnyertes nedűket,
és mellé a finom pogácsákat. Szakmai tapasztalatcserét tartottak, és a sikeres nap örömére még
dalra is fakadtak, bizonyítva azt, hogy nemcsak
versenyzők gyűltek itt össze, hanem egy baráti
közösség is.

Sovány Pál – szilva
Tacsi Zoltán – bodzavirág
Bronz minősítést kapott:
Sári István – birs
Sári István – gönci barack
Szegedi Sándor – barack
Dudik György – körte
Tacsi Zoltán – ananász
Tóth Sándor – szilva
Tóth Sándor – cseresznye
Szalontay István – ágyas szilva
Sovány Pál – alma
Kállai Zoltán – bodza
Különdíjasok:
Tacsi Zoltán
Bíró István Balázs
Különleges kategória győztes:
Szalontay István
Elismerő oklevelet kapott:
Deák József, Mező János, Bardi
Gyula

A POGÁCSAVERSENY EREDMÉNYEI:
Elismerő oklevélben részesült:
Nagy Imréné – Debrecen
Eszenyi Sándorné – Józsa
Jónás Ferenc – Józsa
Szabó Béláné – Józsa
Kovács Gusztávné – Kaba
Rákóczi Olvasó Népkör –
Balmazújváros
Vincze Lászlóné – Józsa
Kovács Lajosné – Józsa
Kanczel Józsefné – Debrecen
Melkóné Balos Mária – Debrecen
Berki Katalin – Józsa
Török Lászlóné – Hajdúszoboszló
Vesszer Béláné – Debrecen
Kiss Anna Rita – Józsa
I. helyezett: Kathi Sándorné – Hajdúböszörmény (sajtos pogácsa)
II. helyezett: Benkéné Balogh Andrea – Hajdúböszörmény (részeges pogácsa)
II. helyezett: Kozákné Szathmári Éva – Józsa (kapros juhtúrós pogácsa)
III. helyezett: Tóth Imréné – Téglás (burgonyás pogácsa)
III. helyezett: Dallos Erzsébet – Józsa (hagymás libazsíros pogácsa)
Különdíj: Szelekovszky Györgyné – Debrecen (sajtos tekercs)
Tóth Imréné – Téglás (sajtos pogácsa)
Árva Istvánné – Téglás (sajtos
diós pogácsa)
A zsűri különdíja: Vargáné Matolcsi Mária Erzsébet – Józsa (sajtos roló variációk), Árva Istvánné – Téglás (sajtos muffin)

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos
• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is

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

Mobil: (06-30) 239 0230

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

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

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

Olvasó: Szüleinktől úgy tanultuk, hogy a telekhatár- oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az
tól jogszabály által pontosan meghatározott távol- adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jelságban szabad fákat ültetni, mi ennek megfelelően lemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet
ültettük gyümölcsfáinkat és a szomszédok is így és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonsátettek. Az utóbbi 10–15 évben új lakók, szomszé- gos közlekedést nem akadályozhatja, valamint
dok költöztek szomszédságainkba, akik sajnos nem okozhat kárt a meglévő építményekben, léteminden korábbi szokást, hagyományt felrúgtak. sítményekben, és nem akadályozhatja azok bizOlyan tájidegen fákat, cserjéket ültettek, amelyek tonságos működését.”
annyira agresszívek, hogy teljeA Ptk 5:23.§ szerint „A dolog
sen beárnyékolják a kerteket,
használatának általános magánzöldséges kertünket, gyümölcsjogi korlátja: a tulajdonos a dolog
fáinkat, házakat, udvarokat. A fáhasználata során köteles tartózkat közvetlen a kerítés mellé,
kodni minden olyan magatarvagy a mezsgye határába ültettástól, amellyel másokat, különöték, ültetik. A fák ágai teljesen át- Telekhatárra ilyet azért NE! sen a szomszédokat szükségtenyúlnak a szomszédok kertjeibe. Nincs szándé- lenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását
kunkban másoknak ártani, de annyit elvárunk, veszélyeztetné.”
hogy továbbra is termelhessük meg magunknak, Ezek a szabályok a békés egymás mellett élést
gyerekeinknek, unokáink részére a friss zöldsé- célozzák, így egyetlen szomszédnak sincs joga a
geket, gyümölcsöt. Kertünket haszonkertként sze- másikat saját ingatlana rendeltetésszerű hasznáretnénk művelni és nem a szomszédok szemetét latában korlátoznia, vagy a szomszédnak kárt
takarítani.
okoznia. Célravezetőnek a szomszédok egymásÜgyvéd: Az olvasó problémája nem egyedi eset, sal való egyeztetését tartom jónak, illetve fa ültetéés az általa korábban ismert jogszabályok már sekor javaslom pl. http://balintgazda.hu/aktualisnincsenek hatályban. A jelenleg ezzel foglalkozó kert/szeptember/milyen-tavolsagra-szabad-a-fajogszabályok 1995. évi LIII. törvény a környezet kat-es-bokrokat-a-telekhatartol-telepiteni.html
védelmének általános szabályairól, 346/2008. honlapon, bármelyik kertészeti honlapon, vagy a
(XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények vé- Józsán, Debrecenben található kertészetek szakdelméről nem határozzák meg pontosan a kerí- emberei által javasolt távolságok betartását, ami
téstől való távolságot. Jelenleg Debrecenben nemcsak a szomszédjogi viták megelőzését segítnincs olyan önkormányzati rendelet, mely ezt sza- heti, de a növények, fák fejlődését is elősegíti.
bályozná. A kormányrendelet 2§-a alapján azon- Cikkünk szakértője Lukácsné dr. Patakvölgyi Piban „Fás szárú növény az ingatlan azon részén és roska ügyvéd volt.

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.

A MÉLIUSZ JÓZSAI
KÖNYVTÁRA
VERS- ÉS
NOVELLAÍRÓ
PÁLYÁZATOT HIRDET

TÉMA:
LAKÓHELYÜNK JÓZSA
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI
HATÁRIDEJE: 2018. MÁJUS 18.
GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK
ALKOTÁSAIT IS VÁRJUK!
AZ ÍRÁSMŰVEKET LEADHATJÁK A
KÖNYVTÁRBAN (DEBRECEN,
SZENTGYÖRGYFALVI ÚT 9.)
VAGY ELKÜLDHETIK A
jozsa@meliusz.hu E-MAIL CÍMRE.

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

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

Az ügyvéd válaszol • Mit nem tehet meg a szomszéd?
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Borkóstolás pénteken? Józsán?
Na Naár!

2. helyezés a Lego Szumo
robotversenyen
Ebben az évben is lehetősége nyílt a Gönczy
Pál Általános Iskolának a MATEHETSZ pályázat
segítségével, hogy Lego robot szakköröket tartsanak tanulóiknak. A foglalkozások egy részében az ötödikesek ismerkedhettek a lego robot
programozásának alapjaival.
A hatodikosok már Lego Szumo bajnokságra készültek. A meglévő három alaprobotot három
csapat építette át szumó robottá és készítette el
a szükséges programot. A házi bajnokság legjobbjaként a hatodikosok képviselték iskolánkat
a városi versenyen, és II. helyezést értek el március 28-án.
A nyertes csapat tagjai: Szentesi László, Lukács
Péter 6. A, Bartók Csaba, Kerekes Tamás és
Tóth Vendel 6. B osztályos tanulók. Felkészítő
tanáraik: Fazekas Sándorné és Kiss Zsolt.
Gratulálunk!

Péntek délután van, otthon ül, és azon gondolkozik, mit kellene csinálnia? A délutáni pihenőhöz már késő, lefeküdni még túl korai, a tévében
a már szokványosnak mondható kvíz és egyéb
vetélkedők sablonosnál sablonosabb részei
mennek, amik már a könyökén jönnek ki? Lehetne ez is a péntek esti élménybeszámolóm
kampánymondata, de kanyarodjunk inkább viszsza az élményhez.
Községünk szívében van egy bolt, amely idestova 4. hete nyitotta meg ajtaját (nem csak) a józsai vásárlók előtt. Melinda, Kerka és László
nagy fába vágták a (családi) fejszéjüket, hiszen
a borszeretők körében már ismert Borháló
Franchise egy újabb kis ékszerdobozát hozták el
nekünk, amely a Józsapark első emeletét díszíti.
Ezután bátran mehetünk a szomszédhoz borozni, mert biztosak lehetünk benne, hogy lesz
otthon kedvünkre való bora.
Immáron második alkalommal szerveztek a helyi
borkedvelőknek kötetlen, borkorcsolyával egybekötött beszélgetős, borkóstolós estét. Ez alkalommal Naár Ferenc, a tokaji borvidéki Naár Pin-

cészet tulajdonosa tette tiszteletét, aki igazi hangulatot csempészett az egyébként nagyon finom
borok kóstolása mellé, hiszen mint a borai, úgy a
személye is egészen magával ragadó.
Áramszünet ide vagy oda, néhol gyertyafénynél,
néhol világításnál, a Furmint, a Hárslevelű, a Sárgamuskotály és az 5 puttonyos Tokaji Aszú mind
tökéletesnek bizonyult, hiszen minden bontott
üveg elfogyott, sőt, az utolsókért még licitálás is
folyt, hogy ki vegye meg.
Fehér Zoltán
a Debreceni Sportélet szerkesztője

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

A sikeres vakációk szakértője

AK TUÁLIISS
A JÁN L ATAIN
INKBÓL:
Tunézia már 49.900 Ft/főtől+illeték • Kréta már 78.900 Ft/főtől+illeték
Törökország már 79.900 Ft/főtől+illeték • Korfu már 81.000 Ft/főtől+illeték
Zakynthos már 82.900 Ft/főtől+illeték • Rodosz már 92.900 Ft/főtől+illeték
Egyiptom már 95.900 Ft/főtől+illeték • Bulgária már 117.000 Ft/főtől+illeték
Mallorca már 154.900 Ft/főtől+illeték
Kanári-szigetek - Fuerteventura már 199.900 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 Nyár

A mesének ez a része teljesen életszerű, ugyanis,
ha a királyfi elég ügyes, iszonyatos fájdalmat tud
okozni ezzel a sárkánynak! Na és ki olyan ügyes
még, mint a mesebeli királyfink? Egy egyszerűminden anatómiai ismereteket nélkülöző bot-, csont-, fadarab is könnyedén okozhat
nagy gondot az óvatlan kutya
szájában.
A kutyánk kaparja a száját,
nyüszít, dörzsöli a fejét a
talajhoz, szenved, nem akar
enni. Látványosan küzd, hogy
kikerüljön a szájából az a
csont-, fadarab vagy bármi
más, amit előtte nagy gondossággal beékelt a fogsorai közé. Ha ez így történik, az még talán a szerencsésebb eset, mert a
gazdi könnyen észreveszi a gyötrelmet.
De előfordulhat (saját tapasztalat), hogy nincs
semmilyen látványos küzdelem a beékelődött
tárggyal, egyszerűen egy kis nyálzás, csámcsogás, kicsit furább viselkedés, lassabb evés jelzi,
hogy talán gond van. Hogy tud ilyenkor segíteni a
gazdi? Ha kinyitva a kutya száját, az alapos szemrevételezés után azt látjuk, hogy tényleg valami
elakadás, beékelődés történt – leggyakrabban
egyébként a felső fogsor környékén találjuk a
bűnöst – megpróbálhatja azt óvatosan eltávolítani.

Fontos, hogy mindig a szájüreg szűkebb része
felől, vagyis elölről hátrafelé, a tágabb rész felé
próbáljuk tolni a beakadt tárgyat, mert ellenkező
irányban biztosan nem sikerülhet ez a művelet.
Ha otthon ez nem sikerül,
vérzik, már befúródott az
ínybe, szájpadlásba, azonnal
állatorvoshoz kell fordulni,
mert minél tovább marad a
kutya szájában, annál nagyobb (akár maradandó) sérüléseket fog okozni, és a
kezelési idő is meghosszabbodik ennek arányában.

Cikkünket támogatta a Józsavet Kisállatorvosi
Rendelő, további információk az alábbiakban:

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

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

Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.

Megérkeztek a tavaszi tápok,
kollekciók kutyusok számára!
Royal Canin, Brit Premium,
folyamatosan bővülő
áruválasztékkal várja önt Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line
a Józsapark emeletén
a pékség mellett

márkájú száraz tápok nagy választékban

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

„Józsa apró”
Őstermelői kiskertembe segítséget keresek növényápolási
munkákhoz (palánta ültetés, gyomlálás stb). Ugyanitt földieper
palánta eladó. Zsindely utca 50. Tel.: +36 30 5782987.
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.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter.

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség Fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek
és családtagjai részére befogadó közös séget és helyet kínál havonta egy alkalommal. A gyülekezet önkéntes csapata
egy sérült emberekkel foglalkozó tapasztalt
szakember segítségével vár minden érdeklődőt április 21-én, szombat délelőtt 9–12-ig
a felsőjózsai tágas, fűtött és akadálymentes
gyülekezeti teremben. (Deák Ferenc u. 69.)
Az alkalomról érdeklődni lehet Dani Lászlónál a 30 418 4878-as telefonszámon. Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék ugyanezen a telefonszámon március 21-ig.

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

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

FAKIVÁGÁS
Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja.
Továbbá: bérfűrészelés,
erdők-fasorok, gyümölcsösök kitermelése.
Elhanyagolt kertek rendbetétele, illetve parkok
gondozását vállalom.

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

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

Ismerős a mese, amikor a királyfi pusztán azzal győzi le a sár kányt, hogy egy kardot, vagy egy kevésbé okos királyfi a bar langban maradt csontot ékeli a sárkány fogai közé?

Festék- és
Barkács Szaküzlet

Szeméthegyek
Józsán

A megbízható partner 10 éve
• beltéri szines falfestékek
• tapéták
• zománcok
• vizes-oldószeres lazúrok
• szerszámok
• barkács termékek

Április havi akció:

oldószeres lazurán
den
(vékonylazúr 2:1) min
kiszerelésben -10%
kedvezménnyel

HAJDÚFESTÉK KFT.
Józsa, Alkotás u. 2/A
Telefon: (52) 496 370 • (20) 398 2111
Nyitva tartás: h–p: 7:30–17
szombat: 7:30–13-ig

Tegyünk ellene!
Elolvadt végre a hó, de az elénk
táruló látvány sajnos elég szomorú településünkön. Naponta
sétálunk kisgyerekekkel és/vagy
kutyával Józsa utcáin, a legelőn,
a Tócó-patak partján, a gyerekekkel rendszeresen látogatjuk a
játszótereket. A séták alatt tapasztalt szemét mennyisége elkeserítő és döbbenetes településünkön!
Sajnos nem csak az illegálisan
lerakott szemétkupacokról van
szó, melyek egyre több helyen
csúfítják el környezetünket. A játszóterek, a bicikliút, a járdák melletti füves részek, parkok is iszonyatosan szemetesek a nagylegelőről nem is beszélve, amely
természetvédelmi terület is.

Amellett,
hogy nagyon szomorú látványt nyújt így a környezetünk, veszélyes ez a közeg mind a gyermekekre, mind az állatokra. Hiszen egy épp csak totyogó gyermek nyilván a szemetet, üvegszilánkot
kapja fel először a játszótéren. A kutya, sétáltatás
közben jó eséllyel eszik fel valami szemetet a legelőn vagy az utcán, ami szintén
nagyon veszélyes. Arra buzdítanánk mindenkit, hogy tegyünk
együtt az ellen, hogy szeretett
településünk szemétheggyé változzon!
Ne szemeteljünk, és a gyerekeinket, családtagjainkat is erre
kérjük!
Aki pedig teheti, segítsen megtisztítani környezetünket. Mi már
elkezdtük. Játszóterezés, kutya
sétáltatás közben több zsáknyi
szemetet szedtünk eddig össze.
Ha mindenki – aki hajlandó rá –
csak egy szatyornyi szemetet
szed össze, újra szép és tiszta
környezetben élhetünk, melyre
együtt kellene utána vigyáznunk!

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

