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Folytatódik a Tócó-liget felújítása
A Józsapark mögött, a Tócó-patak két oldalán
található öreg illetve élet- és balesetveszélyes
fák cseréjével kezdődnek a munkálatok au gusztusban – tudtuk meg Balázs Ákos kép vi selőtől.
Talán kevesen tudják, de a Tócó-patak két oldalán
nem az őshonos növényzet, hanem egy telepített,
tájidegen – javarészt nemesfűz és óriásnyár –
által uralt fákból álló erdősáv van, mely egyedei
már jóval meghaladták a biológiai koruk felső határát, ami erdészeti gyakorlat szerint elérte a vágás érettségi kort. A faegyedek rendkívül rossz fiziológiai állapotban vannak, veszélyeztetve az
erdősáv közvetlen környezetében lévő ingatlanok
épségét, az ott lakók és a Bocskai úton illetve a
gyalogúton haladó forgalom biztonságát.
Az erdőrészlet jelenlegi állapotában a lékes, mozaikos erdőfelújítás, speciális műszaki megoldásokkal sem célravezető és technológiailag is nehezen kivitelezhető. A mozaikos szerkezet kialakításával, lékek létrehozásával a lábon hagyott fák
szélterhelése jelentősen megnő, stabilitásuk
csökken. A fakitermelési munkálatok a fák nagy
magassága (20–30 méter) miatt nem, vagy csak
nehezen végezhetőek el úgy, hogy a kidöntött
egyedek a szomszédos fákat össze ne törjék. Mivel az erdősáv igen keskeny (legfeljebb 50 méter),
így a lábon maradt, sérült faegyedek spontán kidőlése, a megnövekedett szélterhelés hatására a
mozaikosan meghagyott foltok megborulása a
lakott ingatlanok kertjeit is elérhetné. Ezért a
biztonsági szempontok fokozott szem előtt
tartásával az egy ütemben végzett tarvágást tartjuk az erdőrészlet megújításához megfelelőnek,
kivitelezhetőnek – tájékoztatta lapunkat Bognár
Klára Réka, a DMJV Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztály osztályvezetője. Aki elmondta,
hogy a területen az elmúlt évben több alkalommal

tartottak helyszíni bejárást a
Egy korábbi látványterv
Hortobágyi Nemzeti Park munmadártávlatból
katársaival, erdészeti szakemberekkel és dr. Aradi Csaba
ökológussal. A jelenlévők egybehangzó szakmai véleménye
szerint az erdősáv egy ütemben
történő tarvágásos véghasználata után a területen a termőhelyi viszonyok figyelembevételével kell erdőfelújítást végezni.
Az erdősáv helyi jelentőségű
védett természeti terület, valamint a Natura 2000 szükséges gondoskodni. A park jellegű részletekhálózat része is egyben. Ezért a területen vég- ben pedig folyamatos, kertészeti módszerekkel
zendő erdőfelújítással kapcsolatos munkálatok történő növényfenntartás és ápolás fog megvalótervezése és kivitelezése során prioritást jelent a sulni.
természetvédelmi státusszal és célokkal, érde- Célunk – hangsúlyozta Bognár Klára Réka – a
kekkel való összeegyeztethetőség. A munkálatok Natura 2000 hálózat érdekeivel összeegyeztetheszakmai hátterének koordinációja ökológus szak- tő módon végrehajtott erdőfelújítást követően –
egy olyan őshonos fajok uralta, ligetes, hosszútáértő bevonásával történik.
A fakitermelési munkálatok a Tócó-patak bal part- von fenntartható, helyenként parkjellegű erdősáv
ját érintve kezdődnek meg, illetve a kifejezetten kialakítása a Tócó-völgyben, mely illeszkedik a
rossz egészségi állapotú faegyedek a patak jobb vízfolyás menti társulások sorába, valamint speciális elhelyezkedéséből adódóan – településvédeloldalán is eltávolításra kerülnek.
A fakitermelési munkálatokat követően egy több mi erdő szerepét betöltve – megfelel a lakosság
szintes, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, táj- igényeinek.
jellegű, őshonos fafajokból álló (kocsányos tölgy,
mezei szil, kőris fajok dominanciája), színező elemeket is tartalmazó (éger), hosszútávon fenntartható keménylombú ligeterdő alakul ki. A lakóövezethez közel eső, és intenzívebb használatú területrészeken a park jelleget hangsúlyozva kert- és
tájépítészeti módszerek alkalmazását helyezték
előtérbe, többek között nagyobb méretű parkfák
telepítésével.
Ezt követően a felújított erdősáv ápolásáról – tekintve a telepíteni kívánt fafajok (kocsányos tölgy)
sajátosságait és az erdővé záródásukhoz szükséges időt – várhatóan legalább 10 éven keresztül

Mivel tehetnénk jobbá a józsaiak életét?
Nyílt közösségi beszélgetést tartottak július 3án és 4-én a helyi identitás és a lakossági
összetartás erősítésének lehetőségeiről a Jó zsai Közösségi Házban.

Kulturális téren igényelnék az emberek a település
történetének megismerését, Lévai Béla munkásságának bemutatását, egy állandó alkotótábor,
közösségi terek-, és műhelyek kialakítását, valamint valamilyen köztéri alkotás, szobor, emlékmű
felállítását Józsa központjában. A sport terén nagy
várakozással várják az új sportcentrum elkészültét, ahol majd számos sporttevékenységre lesz lehetőség.

Mint már korábban hírt adtunk róla, ez év tavaszán
egy hároméves közösségfejlesztő program indult
Debrecen város nyertes pályázata révén, melyben
a Debreceni Művelődési Központ konzorciumi
partnerként vesz részt. A program célja településrészenként a helyi közösségek fejlesztése.
A munka első szakaszában kérdőívek segítségével, egyéni beszélgetéseken és személyes interjúkon mérték fel a lakosok igényeit, javaslatait, ami
alapján kidolgozzák majd a helyi cselekvési terveket. A most megrendezett két közösségi beszélgetésen a személyes interjúkról szóló beszámoló

hangzott el, majd a jelenlévők személyesen elmondhatták kiegészítéseiket, ötleteiket.
Az egyértelműen kiderült, szinte mindenki szeret
Józsán élni, hiszen a település sok szempontból
nagyon vonzó, ezt a növekvő lakosságszám, és a
kisgyermekek növekvő száma is megerősíti.

Emellett fontos lenne a Józsára települők bevonása a közösségi életbe, hogy ők is minél hamarabb
beilleszkedjenek, és magukénak érezzék a települést. Az egyik alsójózsai hozzászóló ki is emelte,
hogy nagy erőforrás tartalékok vannak még Józsán, sokan érzik szívügyüknek a település életét,
ugyanakkor jelen van egy passzív réteg is. Ezért a
legfontosabb feladat az érdektelenség legyőzése.
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Juha Richárd - a nemzeti emlékezet mai krónikása
A debreceni szobrászművészt abból az alkalomból kerestem fel, hogy májusban avatták fel
Klebelsberg Kunot ábrázoló köztéri szobrát a
Deb receni Egyetem főépülete előtt, és nemrégi ben tudomásomra jutott, hogy alkotóműhelyét
Józsán rendezte be.
A közöttünk alkotó művész több szakmai elismeréssel büszkélkedhet, és joggal mondhatjuk, hogy
napjaink egyik legaktívabb szobrásza. Nemcsak
Magyarországon, hanem külföldön is ismerik: számos nemzetközi kiállításon szerepelt már kisplasztikáival, és több nagyvárosban állnak köztéri szobrai, nemcsak itthon, hanem Bulgáriában, Lengyelországban is. Washingtonban látható az 1956-os
emlékév tiszteletére készített Pesti srác című alkotása.
Voltak bennem kétségek, amikor személyes
találkozást kértem tőle, hogy ennyi munka mellett
tud-e rám időt szakítani, de készségesen meghívott egy közös beszélgetésre józsai műhelyébe.
A megadott címen egy modern, jellegtelen műterem helyett virágos, falusias jellegű porta fogadott,
csinos kis parasztházzal. A rácsos kiskapu mellett
csengőt, kaputelefont nem találtam. A kert végéből
barátságos, fekete kutya bújt elő az üdvözlésemre, amikor a kilincs felé nyúltam. Ekkorra a kapuhoz érkezett a ház gazdája is. Széles mosollyal
tárta ki előttem az ajtót, és kissé szabadkozott,
hogy nem alkalmi öltözetben fogad, mert éppen
tett-vett egy kicsit a portán.
Első kérdésem az, hogy miért éppen Józsát választotta alkotóhelyül, de kérdés nélkül is megadta
a választ, miközben a házba invitált. Lelkesen mutatott körbe:
– Lehet ennél jobb helyet találni az alkotásra? A
csend és nyugalom szigete ez! A természet közelsége, az erdő, a táj szépsége, amire minden nap
rácsodálkozom itt. Szinte hihetetlen, hogy Debrecenhez ennyire közel ilyen békés, nyugodt helyet
lehet találni. Nem véletlen, hogy színészek, művészek, tudományos kutatók választják Józsát lakhelyül, mert nagyon inspiráló ez a környezet a szelle-

mi alkotáshoz. Az épület belülről is megőrizte régi
parasztház jellegét: fehérre meszelt falak, fakeretes ablakok, praktikus egyszerűség. Csak néhány
közfalat kellett kibontani, hogy nagyobb legyen a
belső tér. Miután helyet foglalunk a kis asztal mellett, a művészetre
terelődik a szó.
Juha Richárd elmondta,
nagy
eredménynek tartja, hogy Klebelsberg Kuno szobrot
kapott Debrecenben, és munkásságához
méltó
helyre került, az
Egyetem elé, mivel felbecsülhetetlen szolgálatot tett
a nemzetnek az oktatás terén.
– József Attila, Bocskai István, Szent László király,
Bartók Béla...és még sorolhatnám a magyar történelem és kultúra nagyjait, akiket már megformázott. Ennyire érdekli a múlt?
– Azt mondják, a szobrász a nemzeti emlékezet
napszámosa. Történelmi nagyjaink örökségének
megőrzése, a munkásságuk előtti tisztelgés hazafias kötelességünk. Ugyanakkor mindenki, akit eddig megformáztam, valamilyen módon megérintett
személyesen is, hatással volt az életemre. Érdekel
ezeknek a kivételes embereknek a személyisége,
azok a tulajdonságok, amelyek kiemelték őket a
köznapi emberek sorából, mert ezek által váltak
történelemformáló egyéniségekké.
– Keleten Tokióig, nyugaton Washingtonig eljutottak a munkái, de Európában is sokfelé ismerik a
műveit. Ilyen sikerek után milyen tervei vannak a
jövőben?
– Vannak aktuális terveim a közeljövőre. Több is.
Nagyon sok téma vár még feldolgozásra. A nemzetközi szereplés helyett Debrecenre szeretnék
összpontosítani. Ez a város a szülőhelyem, mindenképpen ezt a települést szeretném gazdagítani

az alkotásaimmal. Sok adósságunk van még ezen
a téren. Én nagyon hiányolok például egy Szent
István-szobrot Debrecenből, most ennek a gondolata foglalkoztat.
– Végül térjünk egy kicsit vissza Józsára. Itt még
nincs semmilyen köztéri alkotás, szobor, emlékmű, ami arculatot adna a településrésznek. Ön
szerint szükség lenne rá?
– Mindenképpen kellene egy közösségi emlékezetet szimbolizáló köztéri alkotás, vagy egy olyan
szimbolikus mű, ami összefoglalja a település lényegét, ami erősítené az itt lakók összetartozását,
és közvetítené a településrész szellemi irányultságát az ide látogatóknak. Egyben összekötné a
múltat a jelennel, hiszen ez ad alapot az optimista
jövőhöz. Én optimista ember vagyok, bízom
benne, hogy hamarosan meg fog valósulni ez a
terv is. Friss betelepülőként nincs sok tapasztalatom, ezért szívesen várom azok ötleteit, javaslatait, akik helyi születésűek, és tudnak ebben segíteni. A beszélgetés után ideje búcsút vennem a
barátságos parasztháztól, ami igazából az alkotás
szentélye. Sok mű indult már innen világhódító útjára, hogy elvigye jó hírünket, a művészetbe vetett
hitet, a történelmi múlt tiszteletét és a művészet
iránti alázatot Juha Richárd alkotó kezei nyomán.
A művésszel való beszélgetés teljes szövege, vallomása munkájáról, történelemről, művészetről a
www.jozsanet.hu internetes oldalunkon olvasható
el.
Szarka Margit

A Józsai Könyvtár
augusztus 06. és
17. között leltár
miatt zárva lesz.
Nyitás augusztus
21-én, kedden 10
órakor.

A Józsai Közösségi Ház
nyári nyitvtartása
2018. július 1.–augusztus 20. között hétfőtől
péntekig, 10–18 óra között tart
nyitva a Közösségi Ház.
Szombati napokon zárva tart.
Teljes zárás:
augusztus 21-től augusztus 31-ig.

Laboráns és adminisztratív
munkakörű kollegát keres teljes
munkaidőre a Gönczy Pál
Általános Iskola, határozatlan idejű,
közalkalmazotti jogviszonyba.
Az álláspályázat az alábbi linken
érhető el.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tkmg0qlmf6
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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.

Vince atyának hitben őszinte, töretlen életútja
volt, aki 40 éven keresztül szolgálta Józsán
Istent és a helyi római katolikus közösséget.
Szabóné Nagy Tünde Erzsébetnek köszönjük,
hogy összegyűjtötte e néhány sort róla.
Abban az időben Józsa önálló lelkészség volt. Feladatát nehéz körülmények között kezdte. Nem volt
plébánia, ahol lakhatott volna, ezért egy helyi családhoz költözött albérletbe. Nagyon egyszerű, szegényes körülmények között élt, leginkább adományokból tartotta fenn magát. 1958-ban épült fel a
plébánia épülete, amit ő építtetett. Hosszú szolgálati ideje alatt a templomot is többször renováltatta. A munkálatok jórészt társadalmi munkában
folytak. 1976–77-ben a lelkészlakot és a templomot is felújíttatta.
A híveket úgy fogta össze, mint egy nagycsaládot.
Nagyon szerette a gyermekeket és az időseket. A
gyermekek hitoktatása, első áldozásra való felkészítése mellett mindig jutott ideje az öregekre, betegekre is, akiket rendszeresen látogatott otthonukban és a kórházban. Gyakran tett családlátogatásokat. Vasárnap délelőttönként kétszer misézett. Mindig őszinte szívvel prédikált, magával ragadva a híveket. Józsai szolgálata alatt sokszor
helyettesített Hajdúböszörményben, ahol többször
tartott lelkigyakorlatot is.
Vince atyának nem volt átlagos gyermekkora.
Édesanyját korán elveszítette, nevelő szülei voltak, de szeretetben nőtt fel. Nénje nevelte, akinek
egész életében hálás volt ezért, és akivel élete
végéig jó kapcsolatot ápolt. Az édesanyja még a

szíve alatt hordta, amikor megtudta, hogy halálos
beteg. Elment Máriaremetére, ahol a Szűzanya
anyai oltalmába ajánlotta születendő gyermekét,
és kérte, hogy védje és irányítsa sorsát. Isten
meghallgatta az édesanya imáit, és fiából pap lett.
Születésétől fogva élt benne az édesanyjától
örökölt ősi katolikus Mária tisztelet, amely egész
életét áthatotta.
A Szűzanyába vetetett hite adott neki örömet és
reményt küzdelmes, hitvalló életútján. Különleges, Istentől kapott karizmája volt, amit az egész
közösségünk javára tudott fordítani. Hálával emlékezünk rá. Szeretettel és tisztelettel őrizzük emlékét.

† P. Fazakas Gyula Vince O.P.
1918–1999

Életútja:
1918. július 31-én Budapesten született. Elemi
iskoláját Pilisen a Római Katolikus Népiskolában végezte.
1938. szeptember 8-án belépett a Domonkos
rendbe. Novicius évét 1939-ben Szombathelyen töltötte. 1939. szeptember 9-én tett rendi
fogadalmat, majd 1940-1947 között a rendi főiskolán tanult Budapesten. 1942. október 23-án
tett örök fogadalmat.
1944. április 10-én Budapesten szentelték
áldozópappá. 1948-ban sekrestyeigazgató és
segédlelkész Szombathelyen, majd 1949-ben
Debrecenben a Szent László templomban volt
segédlelkész és hitoktató.
1950-1990 között a józsai Szent Család templomban szolgált plébánosként.
1990-ben betegsége miatt nyugdíjba vonult és
papi otthonba költözött.
1994-ben Józsán a Szent Család templomban
tartotta meg aranymiséjét.
Szentségekkel megerősítve 1999. január 10-én
tért meg örök hazájába Nyíregyházán. A nyíregyházi Északi Temető papi parcellájában helyezték örök nyugalomra.
Legyen áldott az emléke, és jutalma örök jutalom Isten Országában, mindazokkal együtt,
akikhez a földön Istentől rendelt küldetése volt!
Szenes József ny. esperes, plébános
Hajdúböszörmény

TANSZERVÁSÁR
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A JÓZSAPARKI PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLETBEN
JÚLIUS 9-TŐL SZEPTEMBER 8-IG
ENGEDMÉNNYEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Írószereink többnyire: Faber Castell, Maped, Stabilo, Milan,
Adel, Lyra, Zebra, Herlitz és Pentel márkájú, kiváló minőségű termékek.
Füzeteinket széles mintaválasztékban, kedvező áron kínáljuk.
Forgalmazunk Nike, Adidas, Heavy Tools és Puma hátitáskát és tornazsákot.
Közkedvelt szolgáltatásunk: az üzletben leadott, vagy e-mailben
elküldött tanszerlistát a kért minőségben összeállítjuk.
Az üzletvezető e-mail címe: oroszibolya edit@freemail.hu
A kedvezmény 3000 Ft feletti vásárlás esetén érvényes.

Nyitvatartás: h–p: 9–18 szo: 8–12 • Telefon: (52) 386-046

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

100 évvel ezelőtt született Vince atya, „Józsa papja”

Állatvédők Józsán
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Sokaknak nincs közösségi oldaluk, ezért fontosnak tartottuk leírni,
hová, kihez fordulhatunk Józsán, ha kóborló/beteg állatot találtunk, vagy
a saját állatunk kóborolt el. Varga Marianna, akinek józsai vállalkozása a
Zug ivó kiskocsma a Szentgyörgyfalvi úton a postával szemben található, önkéntes állatvédőként dolgozik évtizedek óta.
Az elmúlt években rengeteg elhagyott, kidobott, elkóborolt, megkínzott állatnak segített már. Sok kutyust hazajuttatott, gazdásított
országosan, sőt külföldön is.
Az ország számos területén ismerik és elismerik munkásságát.
Mariann chipolvasóval is rendelkezik, amit bármikor el lehet kérni,
vagy akár a talált kutyust is el lehet vinni a Zugivó kiskocsmába,
hogy megnézzék van-e benne chip.
Ha ön józsaiként Mariann munkáját szeretné segíteni, ezt több módon is megteheti:
– sokszor lenne szükség ideiglenes befogadókra, akik pár napra fogadnának

be kutyust. A befogadót ebben az esetben semmiféle költség nem terheli,
csak fogadnia kell a kutyust, helyet biztosítani neki,
– emellett gyakran segítség lehet egy fuvar, amikor egy kutyust el kell szállítani valahová,
– kutyák etetésére alkalmas táp is segítség lehet, mivel Mariann menhelyen
is dolgozik folyamatosan, ahol a kutyák élelmezése is hatalmas
összegekbe kerül. Ezzel kapcsolatban gyűjtést is szokott rendezni Mariann időnként,
– természetesen pénzadománnyal is segíthet bárki, hiszen a
beteg, kidobott állatok, állatorvosi költségeik is hatalmas pénzösszegekbe kerülnek.
Ha tehát kóbor/beteg állatot lát, talál, elveszett házi kedvence,
vagy egyszerűen csak szeretné segíteni Mariann munkáját, keresse őt a Zugivó kiskocsmában, vagy ezen az e-mail címen debrecen0407@freemail.hu, vagy a facebookon https://www.facebook.com/mariann.varga.946

Kirándult a nyugdíjas klub
Május és a június hónap kirándulásokban bővel kedett az Alsójózsai Nyugdíjas Klub életében.
Álmosdon jártak
Az alsójózsai nyugdíjasklub egész napos kiránduláson vett részt május 22-én Álmosdon, ahol
megtekintették a történelmi nevezetességeket.

Szásztanyára látogattak
Június 6-án a Berettyóújfalu melletti Szásztanyára
utaztak el, ahol a buszozás és a „mini-vonatozás”
után finom kemencés lángos, és hideg hűsítők
várták a kirándulókat. A tartalmas nap alatt bejárták az élmény dús tanyai látnivalókat, s a kiváló
ebéd utáni portyázást követően, délután indultak
vissza Józsára.
Zeleméren lakomáztak
Június 15-én kora délelőtt érkezett a csapat Zelemérre. A megérkezést vendégváró toroskáposztával tették emlékezetessé, melyet a Csonka-torony
tövében, és István király fa szobra közelében fogyasztott el jóízűen a vidám kis csapat. Ezt követően kezdetét vette a szalonnasütéssel járó sürgés-forgás. Hogy biztosan senki ne térjen haza
üres hassal, ebédre elkészült a mezítlábas-slambuc is. Az aktív mozgást igénylő pihenő-, és „fogyókúrás" nap igen jól sikerült.

Újabb film készül Józsán
Megkezdődött a már több díjat nyert VAVI filmstúdió új filmjének forgatása, melynek címe a
Sodrásban. A film a pénzhajhászás veszélyeiről és
a következményeiről szól. A forgatás józsai, illetve
debreceni helyszíneken folyik.

A film főbb szerepeit Huba Mihály, Szarka Margit,
Szentesi Edina Takács György alakítja, a zenét
Koroknai János komponálja, a film rendezője Varga József.

„Józsa apró”
Önállóan dolgozni tudó, megbízható asztalos
szakmunkást józsai műhelybe felveszek! Tel.: 06
20 9559 306.
Cukorsüveg, cserjék, ginkgo, kúszók, tiszafa,
thuják, sziklakertiek eladók. Tel.: (52) 408-010,
(30) 644-9899.
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.

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

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

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

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

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

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Néhány tanács a tökéletes grillpartihoz, amit
mi már kipróbáltunk és bevált.

belőle az ízletes szaftanyag! Használjunk lapátot
vagy grillcsipeszt a hússzeletek forgatásához!

Sokszor hallani, hogy a grillezés korunk nagy divatja, ám nagyot tévednek, akik így gondolják. A
szabadtűzön, parázs felett sütögetés az emberiség első találmánya, hagyománya az őskorig nyúlik vissza. A bográcsban, üstben való főzés csak a
vándorló, állattartó életmóddal terjedt el. Korai kialakulása az egyszerűségének köszönhető. Ma
már sokféle, hordozható grillsütő kapható elérhető
áron, ami bárhol felállítható a kertben. Nem árt
azonban néhány tanácsot megfogadnunk, hogy a
grillparti tökéletes legyen.

6. A sütés
Mielőtt a bepácolt húst vagy zöldséget a grillrácsra
helyezzük, itassuk le a felületéről a felesleges nedvességet, így elkerülhetjük, hogy a lecsepegő folyadék füstölni kezdjen, vagy belobbanjon. Soha
ne kezdjük akkor a sütést, amikor a társaság már
farkaséhes, mert az igazán jó grillezett étel elkészítéséhez idő kell. A folyamat siettetése ront a minőségen. Fontos, hogy ne csak az alapanyag felülete süljön meg, hanem a belseje is, ehhez viszont
idő kell.

1. A tűz
Vásárlásnál válasszunk jó minőségű faszenet! A
faszén-brikett könnyen szétporlik, és a keletkező
hamupor befullaszthatja a tüzet. Begyújtásnál kerüljük a szintetikus olaj használatát, mert vegyszer
szagú lehet tőle hús. A sütést csak akkor kezdjük
el, amikor a faszén már nem lángol, hanem parázslik, és a felülete kezd megfehéredni.
2. A sütnivalók
Olyan alapanyagot vásároljunk, amit könnyen
lehet egyforma vastagságúra szeletelni. A húsok
mellett jó választás lehet még a cukkini, gomba,
sárgarépa, batáta vagy a spárga is.
3. A fűszerezés
Ma már sokféle előre pácolt húst is vehetünk grille-

zéshez, de ez azért nem tökéletes választás, mert
ezek fűszerezésén már nem sokat változtathatunk. Inkább magunk állítsuk össze a megfelelő fűszerkeveréket, akár többfélét is kipróbálhatunk.
Használhatunk borsikafüvet, rozmaringot, zsályát,
kakukkfüvet, oregánót, majorannát, de ne sajnáljuk belőle a zúzott fokhagymát sem, mert ez a pác
lelke. Az alapanyagoknak 2-6 órát kell pácolódniuk, hogy a megfelelő ízhatást elérjük.
4. A sózás
Sokan nem tudják, hogy az alapanyagokat sohasem szabad előre besózni. A só kiszívja belőlük a
nedvességet, így a megsült hús belseje száraz
lesz. Ezért nem jó választás az előre csomagolt fűszersó használata sem, inkább magunk állítsuk
össze a fűszerkeveréket, és az alapanyagokat
csak közvetlenül a sütés előtt sózzuk!
5. Az eszközök
A hússzeleteket sütés közben ne szurkáljuk villával, mert a képződött kéreg átszúrásával kifolyik

7. A körítés
A grillezett ételeket nagyon jól kiegészítik a különböző zöldségsaláták, amit már előre elkészíthetünk. A finom grillvacsorát leöblíthetjük jól behűtött
sörrel vagy borral is, de nagyon jól illik hozzá a
jéghideg limonádé. Egy-két szál citromfüvet, mentalevelet is áztathatunk bele, ami kellemes, frissítő
ízt ad neki, de emellett javítja az emésztést is, ha
a menü túl jóra sikerül, és többet fogyasztottunk
belőle a kelleténél.
A kerti grillezést mindenképpen érdemes kipróbálni. Ha a fenti tanácsokat betartjuk, nem fog csalódást okozni, és a finom ebéd vagy vacsora mellett
kellemes társasági élményhez is juthatunk.

www.szaunapince.hu

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

Megnyitotta kapuit a
GARIS SZAUNAPINCE ÉS SÓBARLANG
Józsán, a Józsa Liget lakóparkban.
(4225 Debrecen-Józsa, Vadmeggyes utca 16).
Szép, igényes, tiszta környezetben várja
vendégeit a Himalája sóval díszített
SÓBARLANG, és a tágas FINN SZAUNA.
A szaunában a szauna programokat szauna mester
vezeti, bevizsgált, TERMÉSZETES ILLÓOLAJOKAT
használva a felöntéseknél.

Bejelentkezés: 06/70/701-20-22 ill. honlapon

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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Ha nyár, akkor sütögetés

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

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos

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

• 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.

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

52-460-360 • 30-9-212-628

Mobil: (06-30) 239 0230

Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!
Berta étkező 6 személyes 93 870 Ft • 2 m-es konyhablokk 90 345 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 66 510 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

„Szelfizz a kedvenc állatoddal!”
a Józsai Könyvtár májusi fotópályázatának négy díjazott képe:

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

Tripó Lilien + Lencsi
Buza Botond + Nikolaj

Vámos Alexandra + egyik nyuszija

Tripó Sándor + Ráki

Borokból is izgalmas tételek érkeztek a boltba. Elsőként a badacsonyi Borbély Családi Pincészet Tündérfije, amely a kéknyelű szőlőfajtát hozza közelebb a fogyasztókhoz. Új házasításuk 70% Kéknyelűből és
30% Olaszrizlingből készült. Maul Zsolt Villányban fehér bort készített Cabernet Franc szőlőből. Míg a
vezető villányi borászok elkészítették az ’Y’ generációnak szánt könnyű vörösboraikat Redy néven. Nálunk Polgár Zoltán pincéjéből származik a palack. Szekszárdról pedig a Mészáros Pince új cuvéeje a Prelude érkezett. A bor Brüsszelben debütált, és már az új generáció jegyzi, hiszen a Mészáros család legifjabb tagja Mészáros Péter és a Borháló vezető borásza Kathona Krisztián alkották, aki szerint „a Prelude
az érzékek előjátéka, mely elvezet a lélek gyönyörének kertjébe”.
Augusztus 10-én este 19:00 órától habzóbor kóstolót Végig kóstoljuk most
Buborék, buborék
tartunk a józsai Borháló üzletben. Felütünk néhány mind azt a bort, ami üde,
habzó fehérek,
csillogó, illatos, és szép.
és gyöngyöző rozék! tételt, amit így a nyár közepén nem lehet kihagyni:
De az este mégsem csak egy • Lisicza Sándor – Buborka fehér – Pécs
vét is ezen az estén találjuk ki.
szokványos borsorral fog telni. • Lisicza Sándor – Buborka rozé – Pécs
Ezzel indítjuk útjára Józsa új
Terveink szerint egy az Aperol • Babarczi Zsuzsa - Buborczi – Pannonhalma különlegességét.
spritzhez hasonló nyári fröccs- • Szeleshát – Szikrázó rozé – Szekszárd
A részvétel regisztrációhoz
kötött, amelyet emailben, facekoktél megalkotására vállalko- • Molnár Borház – Frizzante – Mór
• Günzer Tamás – Céókettő – Villány
bookon, telefonon, vagy szezunk. Az új fröccs attól lesz
egyedi, hogy a józsai Csipkerózsa Kft. Fűszeres mélyesen a boltban lehet megtenni augusztus 8.
kökénybora adja majd az alapját. Ehhez kóstoljuk este 19:00 óráig. Belépő a borkóstolóra 2500 Ft.
hozzá a fenti sort, hogy kiválasszuk az ízben leg- Elérhetőségek: jozsa@borhalo.com
inkább hozzáillő habzóbort. A születendő új ital ne- +36 30 602 0847, facebook: Borháló Józsa

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

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

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792
Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.

Megérkeztek a nyári 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

Minden csütörtökön
16 és 18 óra között ingyenes
tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

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

Redőnykészítés
Szilágy i Károly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

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

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

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.
Számítógép javítás
otthonában!
alkatrész csere, telepítés
gyorsítás, karbantartás
(06-70) 506-7522

Kerti munkákat
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás.
Telefon: 20/235-72 02

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

A Borhálóban augusztusban sem lesz uborkaszezon
Újabb kitűnő a lakóhelyünkhöz közeli beszállítóval sikerült megállapodnunk, így termékkínálatunkat a
Hajdú Serház kézműves söreivel bővítjük. Kezdésnek három típust vezetünk be: egy világos szűretlen
lagert, egy búza és egy barna sört.

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.
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A szelektív kukákba kell tenni a szemetet!
A szelektív kukákba, és nem mellé kell tenni
a szemetet. Abba is csak a megfelelőt. Kék:
papír, Zöld: üveg, Sárga: műanyag. Sajnos
napi szinten hordják egyesek a józsai szelektív szigethez a szemetüket, és egyéb lomot, ami TILOS! Ráadásul szerdánként a
papír, műanyag, és fém hulladékot szinte
korlátlan mennyiségben elviszik, ha a szelektív sárga zsákokba tesszük.

Feljelentést von maga után...
Ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, így
most már a rendőri szervek is közreműködnek a tűrhetetlen állapot felszámolásában. A

jövőben is minden a képen látható esetben meg fog történni a feljelentés!

Házhoz jön a lomtalanító
Az (A.K.S.D Kft.) előre egyeztetett időpontban díjmentesen elviszi a háztartási lomokat
(pl. bútor). FIGYELEM: veszélyes hulladékot, építési törmeléket, üveget nem visznek
el.

LOMTALANÍTÁS MEGRENDELÉSE:
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
(52) 563-944 ügyfélszolgálaton vagy
online: www.aksd.hu

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.

Az építési törmelék is díjmen tesen leadható!
• egy utánfutónyi építési törmeléket
• 4 db autógumit
• elektronikai hulladékot, izzókat, fénycsöveket, festékes dobozokat is díjmentesen leadható a Lakossági Hulladékudvarban:
4031 Debrecen, István út 13.

FIGYELJÜNK KÖRNYEZETÜNKRE,
ÓVJUK TELEPÜLÉSÜNKET!

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.

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

