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Teltházas hangverseny
A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttese adott nagy sikerű,
teltházas koncertet a debrecen-józsai Szent György-templomban
április 13-án, pénteken este, ahol Johann Sebastian Bach két kantátája (56. és az 57.) csendült fel.
A világ tíz legjobb zenekara között számon tartott Budapesti
Fesztiválzenekar több, mint harmincéves múltjával kivívta azt a
szakmai elismerést, hogy „hazajár” a világ legnagyobb koncerttermeibe. A zenekar vezetése mégis fontosnak tartja, hogy muzsikájuk a hazai közönség számára is mindenhol elérhető legyen,
ezért évadonként három, ún. Közösségi Hét keretében iskolákban, otthonokban, zsinagógákban és templomokban koncerteznek. 2018-ban a három templomi helyszín egyik állomása a Szent
György-templom volt.

Józsai gyereknap 2018. június 9. Józsapark
Részletes program hamarosan: jozsanet.hu weboldalon

Sztár fellépő: Szabyest

Debrecen-Józsa, Bocskai utca 2.
Telefon: (06-20) 276-36-58
web: www.kazartuzep.hu
e-mail: csukaoliver@kazartuzep.hu

Ceresit CT 174
• kapart hatású

szilikon-szilikát vakolat

Ceresit homlokzati vakolat akciónk
keretében a Ceresit CT 60 akril
és a kiváló vízlepergetô CT 174
szilikon-szilikát vakolatot színfelár
nélkül vásárolhatja meg.

Akciós
időszak:
idôszak:
2018.05.10 - 06.30.
Akciós
2018. 05. 10.–06. 30.

Ingyenes kiszállítás Józsa területén!

A figyelemfelhívás volt a cél
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„ Édesanyám, virágosat álmodtam...”
Május 2-án délután anyukákkal, nagymamákkal, családtagokkal telt meg a közösségi ház színházterme. A településen élő édesanyákat köszöntötték ezen a napon
gyermekműsorral, irodalmi összeállítással és filmvetítéssel.

„Szelfizz a
kedvenc
állatoddal!”
fotópályázat gyerekeknek

Második alakalommal rendezték meg a Nyitni-kék egészségnapot a Debreceni
ILCO Egyesület és a Józsai Közösségi Ház közös szervezésében. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a vastag- és végbélrák megelőzésére, korai felismerésére, a szűrések fontosságára. A program fővédnöke Balázs
Ákos, önkormányzati képviselő volt. A szombati munkanapcsere ellenére 18-an
jöttek el vért adni és egy első véradó is jelentkezett. A
nap folyamán, egészen 13
óráig ingyenes vércukor-,
vérnyomás- és testtömegindex mérésre is várták a jelentkezőket.

Állati gyereknap
Helyszín:

Józsai Könyvtár
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
(Józsapark)

Díjazás: meglepetés!
Eredményhirdetés: a könyvtári
gyereknapon.
(Május 26., szombat délelőtt)
Leadás:
nyomtatva a
Méliusz Józsai Könyvtárában vagy
online facebook oldalunkon:
www.facebook.com/konyvtar.jozsai
ahol részletesebb leírást is olvashatsz!

Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!

2018. április 5.–július 31.
„VASÚTI PILLANATOK” - Sípos Milán Gergely fotókiállítása
2018. április 12.–május 19-ig
„DEBRECEN ANNO” - a Debreceni Fotóklub kiállítása Debrecen Város
Napja alkalmából
2018. május 17., 24., 31. június 7. 10.00–11.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI - Nagyné Lövei Lilla vezetésével
2018. 17., 24., 31. június 7. 18.00–19.00
REMÉNYPONT ÉLETMÓDKLUB - Együttműködő partner: Adventista
Egyház

2018. május 24. 17.00
„ HANGSZERVARÁZS”
Vándorkiállítás Lévay Péter fotóiból
A kiállítást megnyitja: Birinyi József népzenekutató, hangszeres
előadóművész. Közreműködők: Rácz Endre szerepi költő, Hadházi
Andrásné, Törő Gábor Hagyományőrző Népdal Kör
A kiállítás július 31-ig tekinthető meg.

2018. május 24–26.
III. CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL - Cívis-Országos Gyermek és Ifjúsági
Népzenei Verseny & Cívis Térségi Népzenei Találkozó
Részletes program a plakátokon és a szórólapokon.

Nyitott Templom Egyházi Nap

„Józsa apró”

2018. május 21: felsőjózsai templom, gyülekezeti ház, játszótér

9.00 Pünkösdi istentisztelet

9.00–12.00 Gyermekfelügyelet

10.00 Reformáció öröksége
Kós Károly Művészeti
Szakgimnázium alkotóinak kiállítás
megnyitója

12.00 Gyermek programok
kézműves foglalkozás, ugrálóvár

11.30 A Józsai Református
Egyházközség
SZIGETHI GYULA KÓRUSÁNAK
XIV. évadzáró hangversenye
Vezényel: Nagy Csaba karnagy

14.00 ORT-IKI Bábszínház
szabadtéri előadása:
Kökény Matyi - Benedek Elek meséje alapján

12.30 Ebéd

ÁLDOTT Pünkösdi ÜNNEPET KÍVÁN
A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA!

TÁBOROK Józsán
Június 25–29., július 23–27.
augusztus 13–17
SZIVÁRVÁNY CSUDA SZÍNES
ÉLMÉNYTÁBOR I. II. III.

Június 18–augusztus 17. heti turnusok
NYÁRI TÁBOR A KISKUKAC JÁTSZÓHÁZBAN
Július 23–augusztus 24. heti turnusok
MOSOLYSZIGET TÁBOROK

Július 2–6.
ANGOL NYELVI TÁBOR
Július 30–augusztus 3.
BUBADALOLÓ NÉPTÁNC ÉS NÉPI
KÉZMŰVES TÁBOR

Június 18–augusztus 24. heti turnusok
NYÁRI NAPKÖZIS LOVASTÁBOR
További 15 tábor Debrecen területén.

Táborok részletei a www.jozsanet.hu weboldalon.

JÓZSA
MAGAZIN
Józsa városrész információs
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Őstermelői kiskertembe segítséget keresek növényápolási
munkákhoz (palánta ültetés, gyomlálás stb). 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.
Józsai pizzériába pizzafutárt, pizzaszakácsot és konyhai
ki segítőt felveszünk. Érd.: Bikers Caffe, Józsapark. Tel.:
52/386-180.
Józsai autószervizbe keresünk heti kétszer 3 órában takarítónőt. Bérezés: 1000 Ft/óra. Tel.: +36 30/337-7733.
170 cm magas, bokros leanderek eladók. Tel.: 0630/289-55-70.
Helyi vállalkozás keres nyári munkára B jogsival, erős fizikummal rendelkező munkatársat. Tel.: 06 30/3219290.
Keresek alkalmi vagy állandó jelleggel segédmunkást és ló
ápolásért, gondozásért, tanításért olyan hozzáértő személyt,
akinek cserébe díjtalan lovaglást biztosítok.
Tel.: 06/20 424-5505.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter.

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

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. június 1.
Következô számunk megjelenése: 2018. június 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
2018. 04. 01.–2019. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

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 május havi programjai

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
jozsaikh@debreceni
muvkozpont.hu
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„ Látni és látszani!”
A Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis
Városért polgárőrei arról számoltak be
lapunknak, hogy sajnos nagyon elterjedt
Józsán, a kerékpárral közlekedők nem
használnak világítást sötétedés után és
az esti órákban sem elöl, sem hátul. Az
pedig, hogy láthatósági mellényt is felvegyen valaki, még kevésbé jellemző.
Pedig aki így cselekszik az az életével
játszik. Rengeteg baleset történik amiatt, hogy
az autóvezetők későn észlelik a kivilágítatlan kerékpárosokat. Arról nem beszélve, ha emellé
még esetleg szabálytalanul is közlekednek,
amire sajnos szintén gyakran van példa – számoltak be róla a józsai polgárőrök. Gyakori

TURGY ÁN P É TER

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

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek
gondozása, felújítása tovább
kerítések, járdák elkészítését
vállalom.
(06-70) 413-63-63

Dr. Bír ó
Tam á s
állatorvos

tapasztalatuk, hogy járőrözés közben a járőr
kocsi elé fordul ki kivilágítatlan biciklis, akit a polgárőrök természetesen figyelmeztetnek a világítás és láthatóság fontosságára. Kérjük, minden
kerékpáros vegye ko mo lyan a jól lát ható ságot, hiszen az élete múlhat rajta!

Megnyitottam
NŐI-FÉRFI
fodrászüzletemet
Alsó-Józsán
a Kertekalja
utca 41. alatt.
Szeretettel várom
régi és új vendégeimet.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig
Porkolábné Tünde

Bejelentkezés: 06 30 690 88 46

www.facebook.com/eva.bako.79

• 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

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

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

Telefon: 0630 285 8614

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

Mobil: (06-30) 239 0230

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

Mindenkit szeretettel várok, Éva!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál,
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!
Cím: Als ójózsa, Homok hát utca 31.

Megérkeztek a
nyári ruhák, sportos
nadrágok és felsők
üzletembe.

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

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

Fodrászat
Kozmetika

Ugyanitt: Kozmetikai szolgáltatások, kavitációs zsírbontás,
hullámmasszázs.

Telefon: 0670 636 6520

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)

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

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

52-460-360 • 30-9-212-628

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Kilenc éve, hogy Lukácsné dr. Patakvölgyi
Piroska ügyvédnő az „ Ügyvéd válaszol” rovatban tájékoztatja a józsai lakosokat kérdéseikre
adott válaszával, sokan tudják azt is, hogy az
ügyvédnő autista gyermeket nevel, aki most
ezzel kapcsolatosan osztja meg gondolatait.

– Mióta él Józsán, hogyan alakult az élete, munkája a kislánya diagnosztizálása óta?
– Idén 18 éve, hogy Józsán lakom, azóta működik
itt az ügyvédi irodám sokáig alirodaként. 2013. óta
viszont már csak Józsán praktizálok. Az ügyvéd
válaszol rovatot 9 éve indítottuk, nagyon szeretem, mert szívesen tájékoztatom az olvasókat.
Nagyon sokan eljönnek az ingyenes tanácsadásra
is, sokan a józsaneten olvassák, így külföldről is
kerestek már meg ennek a rovatnak köszönhetően. Néha olyan kérdéseket kapok, ami bár nem
az irodám profiljába vág, de mindig szívesen nézek utána a hatályos szabályoknak, hogy korrekt
és kielégítő választ kapjon az olvasó. A kislányomat 3,5 éves korában diagnosztizálták kisgyermekkori autizmussal, ami valamennyi családtag
életét jelentősen befolyásolta. Előtte is fontosnak
tartottam, hogy a családjogi vitákban a gyermekek
jogát hangsúlyosabban képviseljem, azóta ez még
fontosabb számomra. Szívügyem az autista,
Down szindrómás, fogyatékos, tartósan beteg
gyerekek, felnőttek ügye. A válóperekben elsősorban a kiskorú gyermekek joga az, amire nagyobb
hangsúlyt fektetek, hiszen ők nem tehetnek arról,
hogy a szülők házassága, kapcsolata megromlott,
mégis ők szenvedik meg legjobban. Ügyvédként

az ügyfeleimmel együtt ilyenkor azon kell dolgozni,
hogy a gyerekek a lehető legkevesebb lelki sérüléssel éljék túl a válással kapcsolatos traumát.
– Az ön tapasztalata szerint hogyan viszonyulnak
a józsai emberek a fogyatékos társaikhoz?
– A kislányom 2 éves volt amikor Józsára költöztünk, most már elmúlt 19 éves, ő középsúlyos autista. Sokan ismernek minket Józsán, nagyon sokat köszönhetek annak, hogy épp itt lakunk, mert

a józsai emberekben, a szomszédainkban, ismerőseinkben csupa jóindulatú, toleráns, jószívű embert ismertünk meg korosztálytól függetlenül. Jó
érzés itt lakni, látni, érezni a támogató közösséget.
Nem könnyű egy ilyen gyermekkel élni, hiszen az
autizmusról még sokan nem tudják mit jelent, ez
nem egy fertőző betegség, sőt nem is betegség,
hiszen gyógyíthatatlan, az oka több évtizedes
kutatások ellenére még mindig ismeretlen, csupán
annyit tudunk, hogy idegrendszeri eltérés. Egy
ilyen gyermek, felnőtt ellátása az év 365 napjában
24 órás ügyeletet jelent. Ez pedig büntetlenül nem
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lehet évtizedekig folytatni, a családok segítségre
szorulnak, főleg ha a gyermek súlyos állapotú, intézeti ellátása nem lehetséges, de az enyhe fokban érintettek is támogatásra szorulnak. Az autizmus spektrum széles, nincs két egyforma autista,
viszont a másságuk eredményét mindannyian élvezzük, hiszen nekik köszönhetően fejlődik a számítástechnika, készülnek műalkotások, fejlődik a
tudomány, míg a középsúlyos, súlyos autisták
pedig minket tanítanak türelemre, toleranciára,
elfogadásra. A teljesség igénye nélkül híres autista
pl: Einstein, Michelangelo, Newton, Darwin,
Napóleon, Beethoven, Mozart, Andersen, Picasso,
Van Gogh, Hitchcock, Steve Jobs.
– Ügyvédnő mindig kiegyensúlyozott, pozítiv életszemléletű, hogyan tudja ezt egy ilyen helyzetben
elérni?
– Amikor diagnosztizálták a kislányomat nagyon
sok szakkönyvet olvastam, az egyikben az is benne volt, hogy a szülők is segítségre szorulnak egy
ilyen helyzetben, a teljes élethez kell a sorstársakkal való összefogás, ezért a közösségi hálókon
több ilyen csoportnak is tagja vagyok, így került
sor arra, hogy egy debreceni egyesület az Autizmus a Családban Debrecen Egyesület alapító tagjaként gyermekeink és magunk érdekképviseletéért összefogtunk. Ez az összefogás ad sok segítséget, azon túl, hogy fontosnak tartom a kislányommal minél több olyan programban való részvételt, ahol egészséges emberek között lehetünk,
utazunk, kirándulunk, felvállaljuk a másságát és
elfogadjuk a segítséget mindazoktól, akik nyitott
szívvel fordulnak felénk.

Nyári napközis lovastábor!
2018 nyarán szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Debrecen-Józsa határában, a Rákóczi kertben lovastáborunkban.
Ha szeretnéd megtapasztalni a lovaglás és a fogatozás élményét, szeretnél egy hetet lovak között tölteni és részt venni életükben,
vagy csak jó hangulatra vágysz, gyere Hozzánk,
LOVASTÁBOROZZ VIDÁM, CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN, GYAKORLOTT OKTATÓKKAL, KÉPZETT LOVAKKAL!

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY, VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL:
futószáras oktatás, osztály lovaglás (tudásszintnek megfelelően), pónilovaglás, lovarda körüli munkák
megismerése, lóápolás, szekerezés, gyalogtúra állatkísérettel, erdei séta, fagyizás, kézműves foglalkozások...
TURNUSOK: (5–15 fő/turnus)
• június 18–22.
• június 25–29.
• július 2–6.
• július 9–13.
• július 16–20.
• július 23–27.
• július 30–augusztus 3.
• augusztus 6–10.
• augusztus 13–17.
• augusztus 20–24.

ÉTKEZÉS: tízórai, ebéd, uzsonna
KEDVEZŐ ÁR: 22 000 Ft/fő/turnus
HELYSZÍN: 4224 Rákóczi szőlő
(Alsójózsa, Telek utca folytatása)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
ÉS JELENTKEZÉS:
Lóska Eszter, telefon: (06-30) 438-79-46
Domokos Sándor, telefon: (06-20) 426-41-62

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 • Ezúttal magáról mesél

Európa bajnoki sikerek

10. alkalommal rendezték meg
Április 13 és 15 között három napig csodálhattuk meg a HEX-VA-VE
Vasútmodellező Klub kiállítását a Józsai Közösségi Házban. A jó idő beköszöntével számos szabadtéri programot is kínáltak Debrecenben, de nem
bánta meg, aki ezek helyett a józsai vasútmodell kiállítást választotta.
A rendezvény
sok vidéki
vendéget is
vonzott.
Érkeztek
látogatók
Mikepércsről,
Nyíregyházáról,
Miskolcról,
de még a távoli
Temesvárról is.

A Hajdú Bushido Karate
Sport egyesület Józsai
Szak osztálya 2018. április
13–15 között Lengyelországban Dabrowa Gorniczaban
vett részt az SKDUN
Shotokan Karate
Világszövetség Európa
Bajnokságán.
Eredményeink: Bessenyei
Máté formagyakorlatban 2.
helyezést ért el, Kiss
Boglárka, Őri József Béla és
Őri Panna Krisztina a 3.
helyen végeztek az egyéni
küzdőszámban.

)DEHOWpULOpSFVĘN
7|P|UIDiJ\DN
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Mintaterem:
Deák Ferenc u. 68.

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!

(Telefonos egyeztetés
szükséges.)

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

Cím: Józsa, Telek utca 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Telefon: 06 30 6591 951

A sikeres vakációk szakértője

2018 Nyár
AK TUÁLIISS
A JÁN L ATAIN
INKBÓL:
Tunézia már 49.900 Ft/főtől+illeték • Kréta már 64.900 Ft/főtől+illeték
Korfu már 64.000 Ft/főtől+illeték • Zakynthos már 78.900 Ft/főtől+illeték
Törökország már 79.900 Ft/főtől+illeték • Rodosz már 88.900 Ft/főtől+illeték
Egyiptom már 88.900 Ft/főtől+illeték • Észak-Ciprus már 95.900 Ft/főtől+illeték
Bulgária már 104.900 Ft/főtől+illeték • Marokkó már 112.900 Ft/főtől+illeték
Málta már 130.900 Ft/főtől+illeték • Mallorca már 146.900 Ft/főtől+illeték
Madeira már 162.900 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
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Melindát és Lacit a Józsaparkban található Bor háló borkereskedés tulajdonosait kérdeztük a
bolt termékkörének bővüléséről.

JÓZSA: Mennyiben hoz változást a nyár a borkereskedésben?
Magyarországon az utóbbi években nyáron a rosé
borok és a fröccs fogyasztása hatalmas lendületet
vett. Ehhez a trendhez igazodunk mi is a nagy kiszerelésű rosé kínálatunk bővítésével. Nyárra a
megszokott sétáló kóstolóinkat – amikor, ha valaki
bejön a boltba egy-két bor erejéig kóstolóval kínáljuk – szeretnénk kiterjeszteni fröccs kóstolókra
is. Ezekhez a fröccsökhöz természetesen a legfrissebb roséinkat és fehér borainkat kínáljuk majd.
JÓZSA: Milyen újdonságok érkeztek a borkereskedésbe az elmúlt egy hónapban?
Két újdonságról tudunk beszámolni. Az egyik, hogy
megérkeztek a Soproni borvidékről az első tételek
a boltba. A Pfneiszl pincészet bio-borait tudjuk
ajánlani a vásárlóinknak. Az ’Újra együtt’ Kékfrankos Sopron egyik meghatározó Kékfrankosává
vált az utóbbi időben, ami most végre nálunk is elérhető. A másik, a Csopaki borvidék Feind pincészetének Zenit-Zeusz házasítása, ami kitűnően ötvözi ennek a két régi magyar szőlőfajtának az előnyeit.
Friss hír még, hogy az egyik legrangosabb borversenyen Bordeuax-ban, a Challenge International du Vin nemzetközi borversenyen, a „borok
olimpiáján” aranyérmet kapott Tóth Ferenc Pincé-

szetének 2013-as Várvédője, ami a boltban már
nyitás óta kapható. A közelgő pünkösdi ünnepi asztal méltó dísze lehet ez a bor. Felvettük a termékkínálatunkba a józsai Csipkerózsa Kft. különleges gyümölcsborait is. Kökény- és csipkeboruk antioxidáns
flavonoidokban rendkívül gazdag, mely jó hatással
van az emberi szervezetre.
JÓZSA: Nem csak borokat látunk a bolt polcain.
Milyen egyéb termékekkel bővült a bolt kínálata?
Több kiegészítő terméket vezettünk már be a bolt kínálatába, amikkel a józsaiak ajándékozási lehetőségeit vagy különlegességek iránti igényeit szeretnénk
kielégíteni. Szinte a megnyitástól tartunk kézműves
csokikat, amit egy fiatal hajdúszoboszlói hölgy Háló
Zsuzsi készít belga csokoládéból hagyományos és
cukormentes változatban, többféle ízesítésben. Már
két alkalommal tartottunk csokikóstolót, amikor a készítő maga mutatta be a termékeit. Mindkét alkalom
rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, ezért ezt
májusban még egyszer gyereknap előtti péntek délután megismételjük, kifejezetten a gyerekek ízlésének megfelelően készített csokinyalókák bemutatásával.
Áprilisban bővült a kézműves sör kínálatunk is. Már
öt magyarországi kézműves sörfőzde söreit találják
meg nálunk a vásárlók, az ízesített Belga stílusú sörtől a búza sörig sok különböző izgalmas újdonság
várja a szomjazókat.

A grill-partikhoz is tudunk különlegességet ajánlani:
a nagymarosi Gabkó Chili paprikakrémeit érdemes
kipróbálni a kerti sütés-főzés során. Nagy Gábor
hobbiként kezdte az erős paprikák termesztését,
de mára már a tengeren túl is ismertséget szerzett
a termékeinek. A Tequilás Jalapeno szósz tavaly
kétszeres világbajnokként tért haza a New Yorki
Hot Pepper Awards versenyről. Amit idén a BBQ
with Whiskey &Honey szósznak is sikerült elnyernie.
Legújabb kiegészítő termékünk pedig Debrecenből
érkezett. Nem kisebb név és minőség, mint az előzőek. A Csapó utcai Black Sheep kávézó saját
pörkölésű kávéi kerültek a portfóliónkba. Tóth Gábor kávépörkölő mester 2017-ben második helyezést ért el a Cup Taster Magyar Bajnokságon.
Olyan megszállott ő a kávékultúránkban mint egy
elhivatott borász a borkultúránkban. Alapanyagai
kizárólag a világ kávétermésének 2%-át adó speciality minősítésű zöld kávészemekből kerülnek ki.
Mint az látszik, igyekszünk a szűkebb környezetünk valódi értéket teremtő kézműveseivel is
együttműködni. Mert számunkra nagy öröm, hogy
ilyen magas színvonalú termékek készülnek Józsán, Debrecenben és környékén, amikkel boltunkban nem csak a borkedvelőket, hanem a különlegességek kedvelőit is kiszolgálhatjuk.

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

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

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

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

#Bor #Csoki #Kávé
#Chili #Sör #Borháló
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Lorántff y-s hírmorzsák
Tavaszi versenyeredmények
a Loránttfyban

ékszert versenyen a Bocskor Fanni – Tardy Leila
csapat remekelt, hiszen első helyezettként értékelte munkájukat a zsűri.

2018 tavasza is kiemelkedő sikereket hozott a
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
életébe. A tanulók számos versenyen remekeltek tovább öregbítve ezzel a Lorántffy jó hírnevét.
Pellei Kamilla, Hascsi Panna és Tardy Blanka a
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda Általános Iskola és AMI-ban rendezett regionális népdaléneklési versenyen csoportos kategóriában az első helyet szerezték meg. A Povolny Ferenc Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Szakiskolája által
szervezett Álmok napja szépen szóló versenyén
Felföldi Amanda első helyezést ért el. A Debreceni
Petőfi Sándor Általános Iskolában a hulladékból

Lelkes papírgyűjtők
Közel nyolc tonna papírt sikerült összegyűjteniük a
lorántffys gyerekeknek az április végén tartott hulladékgyűjtésen.
A legaktívabbak
a nyolcadikos
tanulók voltak,
akik 1511 kg-al
nyerték meg az
osztályok közötti
versenyt.

?

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

Egészség hét
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
és az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda hagyományos
közös egészség
hetét tartotta április 23 és 27 között.
A programsorozat
felhívta a gyerekek figyelmét az
egészséges táplálkozás és a
rendszeres testmozgás kiemelt
szerepére.

§

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

Ismerje meg a Mobileye
ütközésvédelmi rendszert!

Hivatalos forgalmazó:

www.jozsaauto.hu

A Mobileye baleseteket előzhet meg, emberéleteket menthet!

A Mobileye egy utólagosan beszerelhető passzív biztonsági rendszer, amely szinte bármilyen korú és típusú autóban használható.
A gyakran harmadik szemként is hívott Mobileye folyamatosan figyeli a jármű előtti teret, valamit a jármű fedélzeti számítógépét,
és jelez a vezetőnek, ha azt érzékeli, hogy egy másik jármű, kerékpáros, vagy gyalogos veszélyes közelségben, vagy helyen tartózkodik.

Ha kiváncsi rá, a Józsai Gyermeknapon megismerkedhet a rendszerrel.
Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

Tudta, hogy a piros, ízletes és lédús földieper
milyen jótékony hatással van a szervezetre?
Meleg napokon remek szomjoltó, fogyasztása a
jóllakottság érzését kelti, ezáltal kiváló partner a
fogyókúrában, vértisztító hatása pedig segít a
salakanyagok és a felesleges zsír távozásában.

Kerti munkákat
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás.

Nem csak belsőleg, de a bőrbe bedörzsölve is
kiváló bőrápoló? Lássuk, mi mindenért jó még, ha
epret fogyasztunk!
Megszabadít az elhalt hámsejtektől, napozás után
hűsíti a bőrt, valamint véd az ultraibolya sugárzástól, ezért érdemes minél többet fogyasztani
belőle.
Az eper gyógyhatásai:
• szépít,
• méregtelenít, fiatalít és fogyaszt,
• kiváló az emésztési panaszok kezelésére,
• vesebántalmak esetén,
• a fájdalmak enyhítésére és a láz csillapítására,
• tüdőgyulladás, reuma és pajzsmirigy rendellenességek esetén,
• a pattanásos bőr kezelésére,
• csökkenti a szívbetegségek,

• a kötőszöveti gyulladások,
• az agyér-elmeszesedés kialakulásának kockázatát is.
Nyersen az igazi
Csak közvetlenül fogyasztás előtt mossuk meg,
mert ha vizesen tesszük a hűtőbe, hamar erjedésnek indul. Természetesen csak akkor lesz társunk
a fogyókúrában, ha cukor nélkül fogyasztjuk. A
friss, zamatos földieperből például kitűnő koktélt
készíthetünk: mivel az eperlé önmagában elég sűrű, erős illatú és ízű, célszerű almalével, tiszta
vízzel vagy citrusfélékkel hígítani. Az eperlé gazdag C-vitaminban, foszforban, káliumban és kalciumban, valamint természetes fájdalomcsillapítót is
tartalmaz.

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

Telefon: 20/235-72 02

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

MARINCSÁK
SÁNDOR

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

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

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.

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.

Gyógyító gyümölcs az eper

Az ezüst után az arany is megvan!
Két újabb rangos díjjal büszkélkedhetnek a józsai mazsorettesek.
Az április 21-én Nyíregyházán megrendezett Abigél Táncfesztiválon a Nagy-Herbák
Ágnes vezette Rubinok tánccsoport lambada koreográfiájával ezüst minősítést
szerzett. Alig több, mint egy hét múlva,
április 28-án Debrecenben arattak sikert.

Az év tánca 2018 elnevezésű minősítő
versenyen a gyermek kategóriában, a
10–14 évesek mezőnyében arany minősítést kapott a 6 táncosból álló józsai mazsorett csoport.
A csapat tagjai, akikre büszkék vagyunk:
Dóka Rebeka, Újlakán Viktória, Tóth Petra,
Gebey Lilla, Porczió Panna, Erdei Emese
Gratulálunk a kiváló szereplésért!

Miért? - Pedig van megoldás!
A szelektív kukák mellé lerakott szemét nem
szép látvány, nem is odavaló, és veszélyes
is, különösen a gyerekekre.
Nem értjük, miért kell oda hordani a szemetet, amikor évente akár több alkalommal,
előre egyeztetett időpontban házhoz jön a
lomtalanító (A.K.S.D Kft.), és díjmentesen
elviszi. Ehhez csak fel kell hívni az alábbi
számot, és időpontot egyeztetni, vagy a
weboldalukon online is lehet regisztrálni a
kérést. FIGYELEM: veszélyes hulladékot,
építési törmeléket, üveget nem visznek el!

Lomtalanítás megrendelése:
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
52/563-944 ügyfélszolgálat
www.aksd.hu

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

Érdeklődésünkre elmondták, hogy egy utánfutónyi törmeléket, elektronikai hulladékokat,
valamint 4 db autógumit nyitvatartási időben
bármikor le lehet adni a Lakossági Hulladékudvarban:
4031 Debrecen, István út 138.
Sajnos, ha az alábbi gyakorlat nem szűnik
meg, az lesz a vége – ahogyan a városban
már több szelektív sziget is így járt –, hogy
megszüntetik a szelektív szigetet, elviszik a
gyűjtőedényeket, a környezettudatos lakosok nagy bánatára.
Arra kérünk tehát mindenkit, hogy ne
vigye a szelektív sziget mellé a szemetét!

Festék- és Barkács Szaküzlet
Május 25-én pénteken

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

Május havi akció:

Sadolin faanyag-védő
és lazúr termékek
kiemelt akciója.

HAJDÚFESTÉK KFT.

0670 413 63 63

Az építési törmelék és az autógumi is díjmentesen leadható.

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

tartunk az üzletünk
parkolójában.
Bemutatkozó termékek:
– Tesa
– Baumit
– AkzoNobel
– Factor Pergola fafesték
– Sadolin és faanyag-védők
– Polifarbe Platinum beltéri
falfesték
– Dunaplaszt kerítésfestékek

Minden kedves vásárlót
várunk nyitva tartási
időben: 7:30–17:00

