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Aszfaltburkolatot kap a Szőlőhegy utca
Folytatódik Debrecenben a lakossági kez de mé -
nye zésre történő útépítések programja, négy utca,
köztük az alsójózsai Szőlőhegy újulhat meg – tájé -
koz tatta lapunkat a város sajtóosztálya.
Debrecenben 1998-ban indították el az önerős út -
épí tési programot, ám az önerő kifizetése sokak-
nak gondot okozott, ezért 2016-ban a Fidesz-
KDNP kezdeményezésére eltörölték az önerőt.
Azóta az ilyen beruházásokat lakossági kez de mé -
nye zésre történő útépítésnek nevezik. A város
2020-as költségvetésében erre a célra 750 millió
fo rintot különített el.

Szőlőhegy utca kiviteli tervei rendelkezésre állnak,
a kivitelező kiválasztásra vonatkozó közbeszer -
zési eljárás folyamatban van. Az útépítési munkák
során 312 méter aszfalt burkolatú út építése  tör té -
nik meg 3 és fél méter burkolatszélességgel és
két oldali padkával  az Erdőhát utca–Csúcs utca
közötti szakaszon, a hozzátartozó szikkasztó-
boxos csapadékvíz elvezetéssel együtt, valamint
316 méter hosszúságban az ivóvízvezetékek is
fel újításra kerülnek. Az építés várható kezdete
2020. III. negyedév, befejezése 2021. II. ne gyed év.

Június 2-től ismét várja vendégeit a
Józsa Grund Sportpark.

A koronavírus-járvány miatt hosszú
he tek óta zárva tartó létesítmény ked-
den újra megnyitja kapuit a nagy kö -
zön ség előtt!
A tavaly májusban átadott Józsa
Grund minden igényt kielégítő szolgál-
tatásokkal várja a sportolni, kikap cso -
lódni vágyókat, hiszen a két műfüves
labdarúgó pálya mellett egy termé sze -
tes talajú futópálya, strandröplabda
pá  lya, ping-pong asztal és egy kö zös -
ségi tér is rendelkezésre áll a ven dé -
gek előtt.
A saját mobilos applikációval (a Play
Áru házból és az App Store-ból egy -
aránt letölthető Grund) rendelkező

Józsa Grund műfüves focipályáit ezen
keresztül lehet lefoglalni és kifizetni,
így otthonunkból, kényelmesen, kész -
pénz mentesen tudnak pályát foglalni
az érdeklődők.

A Grund nyitvatartása:
Hétfő–vasárnap: 10:00–20:00
Cím: 4225 Debrecen-Józsa, 
Gönczy Pál utca 101.
Elérhetőségeink megváltoztak:
Telefon: +3630 378 9127
E-mail: jozsagrund@debrecenisport-
centrum.hu

Megnyitott a Grund!

Idén is megjelenik
a Józsai szaknévsor!

Hirdetésfelvétel:
(06-70) 708-5300

moltomi2107@gmail.com
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Lapzárta: 2020. június 25.



2 Egy jó embertől búcsúzunk

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B

Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2020. június 26. Megjelenés: 2020. július 4–5.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Ez a lapszám 2020. június 3-án került nyomdába.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-20-O-V-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

Rendben vanPlatán utcán csatorna épül

Ez év május 13-án nagy veszteség érte a józsai
kö zösségeket. Életének 66. évében elhunyt
Pász tor Ferencné Irénke, a helyi civil közösség
meg határozó alakja.

Különösen nagy fájdalommal búcsúzik tőle az Al -
só józsai Nyugdíjas Egyesület, amelynek hosszú
ideig klubvezető helyettese volt, majd 2015. jan u -
ár jától a közgyűlés az egyesület elnökének válasz-
totta. Elnökként is ambiciózus és fáradhatatlan
mun  kájával vitte tovább, s előbbre az Alsójózsai
Nyug  díjas Egyesületben a teendőket.

Búcsúznak tőle a 2010-ben alapított Józsai
Polgárőrség tagjai, amelynek aktív tagja volt. A
SZEM mozgalom lelkes szervezőjeként sokat tett
a bűnözés megelőzéséért, a közbiztonság fenn tar -
tá sáért.

Gyászolják az Alsójózsai Nótakör tagjai, akikkel
sok fellépésen szerepeltek, és a Nótakör vezetője -

ként aktív részt vállalt a műsorok összeállítá sá -
ban, a szervezési feladatokban.

Búcsúznak tőle a DMK Józsai Közösségi Há -
zának munkatársai, a Józsai Könyvtár dolgozói, és
a helyi civil szervezetek. Fáradhatatlanul dolgozott
a település kulturális életének gazdagításán. 

Búcsúzik tőle Balázs Ákos alpolgármester, aki
sok éven át dolgozott vele önkormányzati kép vise -
lő ként az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület támoga -
tásán és a polgárőr munka erősítésén. 

A kap cso lat tartást a közösségi házzal, a nyug -
dí jas és egyéb társadalmi szervezetekkel kiváló
szin ten mű köd tette, látta el. Nagyon szerette ezt a
tár sadalmi mun kát végezni. 

Szerette az embereket, idő seket, fiata lokat
egyaránt. Ő az, aki minden ere jével a kö zös ségért
dol gozott, és még betegen is csak mun kál kodott.

Súlyos betegségében a nehezen, de csende-
sen viselt szenvedései után, életének 66. évében
örök re megpihent, a súlyos kór legyőzte őt.

Tisztelettel búcsúzunk Tőle. Nyugodjon béké -
ben, emlékeinkben megőrizzük, hálásan gondo -
lunk vissza rá. Szeretteinek vigasztalódást kívá-
nunk.

Festést, mázolást, 
homlokzati hőszigetelést,
számlaképes vállalkozás

rövid határidővel
vállal.

Telefon: (06-20) 9-739-744

A Platán utca lakói kezdeményezték a szennyvízcsatorna kiépítését az utcájukban. A munkálatok
még az idén elindulnak – tájékoztatta lapunkat Balázts Ákos, városüzemeltetésért felelős al pol -
gár  mester.

A Platán utcai szennyvíz -
csatorna engedélyezési ter -
veinek készítése folya mat -
ban van, a vízjogi lé te sí tési
en gedély megszer zé sét és
a kiviteli tervek elkészítését
követően vár ha tóan 2020.
III. ne gyed évé ben a kivi te -
lezés meg kezdődhet, mely
során 480 méter szenny víz -
csatorna építése történhet
meg.

Szépen gondozott a Debrecenbe vezető ke rék -
pár út melletti zöldterület, amelyet a mezőgazda -
sági területek széléig rendbe tettek a kaszálással
megbízott vállalkozás, valamint a DEHUSZ mun -
katársai az önkormányzat megrendelésére –
tudtuk meg Debrecen város sajtóosztályától.
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Dr. Makszin Mária fogorvos körzetét dr. Orémusz György vette át áprilistól.
Dr. Orémusz György fogorvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi
Egye tem Fogorvosi Karán szerezte 1994-ben. Rövid hajdúnánási, balmaz -
új városi és soproni praktizálás után több mint 20 évig Mikepércsen dolgo-
zott körzeti fogorvosként. 2020 áprilisától a nyugdíjba vonult Makszin Mária
dok tornő helyett a 33. számú fogorvosi körzet működtetését vette át,
ez a kör zet az alsójózsai lakosok fogászati ellátását biztosítja.

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a kezelések telefonos 
bejelent ke zés után vehetők igénybe az alábbi rendelési időben:
Hétfőn, szerdán és pénteken: 7.00-tól 13.00-ig
Kedden és csütörtökön: 13.00-tól 19.00-ig
Telefonszám: (06-30) 355-6543

Doktor úr tisztelettel kéri, hogy a rendelésre érkező betegek a fogorvosi vá -
róban használják a rendelkezésre álló kézfertőtlenítőt, valamint lehetőleg
egye dül érkezzenek a megbeszélt időpontban. Ha mégis kísérővel ér kez -
nek, a kísérőjük is viseljen maszkot.

Új fogorvos rendel a 33-as fogorvosi körzetben

Dr. Ferenczi Gábor rendelése 
vál to  zatlan:

Hétfő, szerda 13.00-tól 19.00-ig
Kedd, csütörtök, péntek  
7.00-tól 13.00-ig
Telefonszám: (06-30) 723-2785

A DMK Józsai Közösségi Háza szervezésében
megrendezett Cívis Népzenei Fesztiválnak évről
évre egyre nagyobb a népszerűsége. A határokon
innen és túl élő, a Kárpát-medence magyarságá-
nak népzenét, népdalt kedvelő szólistái, csoportjai
idén is együtt fesztiválozhattak – egy kicsit más -
képp. A zenének, az örömteli együttlétnek nem
szabtak határt a járványveszély miatti korlátozó
intézkedések sem, mert a virtu -
á lis térben, az internet segítsé -
gével ismét összegyűlhettek a
nép zenei előadók, oktatók, a
népi hagyományok éltetői és
mű velői, és egy teljes hetet
együtt tölthettek.

A Cívis Népzenei Fesztivál
Hét programsorozata május 18.
és 22. között zajlott a virtuális térben. A rendez -
vény gondos előkészítő munkát igényelt, amiben
részt vettek a Debreceni Művelődési Központ
mun katársai, Birinyi József népzenész, néprajzku-
tató, a Hungarikum Szövetség elnöke, a KÓTA
társ elnöke, aki a korábbi években a zsűrielnöki
posztot töltötte be a fesztiválon, számos népzene-
pedagógus, és a térség népzenei közösségeinek
ve zetői. A legnagyobb internetes közösségi ol da -
lon hamar híre ment az újszerű kezdeményezés-
nek, és a fesztiváli hét végére a követők száma
megközelítette a 350-es létszámot. Az élő videós
bejelentkezések minden nap délelőtt 9 órakor kez -
dődtek. A naphoz az alaphangulatot Bistey Attila,
az ismert vőfély, az Örökség Pedagógiai Díj kitün-
tetés tulajdonosa adta meg egy-egy tréfás rigmus-

sal, anekdotával, mesével. Nosztalgia diavetítés
ke retében a látogatók feleleveníthették a régebbi
fesztiválok legemlékezetesebb perceit az ott ké -
szült fotók segítségével. Élő videóközvetítésen is -
merkedhettek meg a régi hajfonatkészítő techni -
kák kal vagy a népi hangszerkészítés fortélyaival.
Volt etnomozi is, amelyhez a páratlan értékű doku-
mentumfilmeket Birinyi József bocsátotta a nézők

rendelkezésére. A napi program
leg izgalmasabb része talán
mégis a Tőletek kaptuk rovat
volt, ahol a népzenei előadók,
cso portok mutathatták be saját
videófelvételeiket, fellépéseiket,
mű soraikat. 

A Cívis Népzenei Fesztivál
Hét sikerét mi sem bizonyítja job-

ban, mint hogy a közvetítéseket, illetve azok
felvételeit május végéig több, mint 50 ezren nézték
meg az interneten. Erre az egy hétre Józsa a tér -
ség népzenei központja lett, és ismertségünk to -
vább szélesedett általa. 

A nagy arányú érdeklődés arra ösztönzi a szer -
vezőket, hogy tovább gondolják az előző évek
gya korlatát, és a következő évben is kihasználják
az élő videós bejelentkezés adta lehetőséget a
nép zene népszerűsítésére, lakóhelyünk szellemi
életének megismertetésére. Természetesen azt is
nagyon várjuk, hogy 2021-ben a piactéren felállí-
tott nagyszínpadon élőben halljuk a tehetséges
ze nészeket, előadókat, és velük együtt énekelhes -
sük az ismert magyar népdalokat, ahogy a korábbi
években.

A zene nem ismer határokat! Földutak 
karbantartása

Debrecen önkormányzata 2020-ban a Kertségi
Fejlesztési Program keretében összesen 81 kilo-
méter hosszúságú szilárd burkolattal nem ren-
delkező út fenntartását, karbantartását biztosítja,
összesen 60 millió forintos kerettel. Józsán május
elején 5 józsai utcán végeztek felülterítést: Szent -
györ gyi erdősor, Vashámor köz, Vaskohó utca,
Csap  szék utca és a Jósa Miklós utcán.

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek
karbantartása, felújítása.

Kerítések, járdák építését és
térbetonozást vállalunk.     

06 70 413 63 63

Bízza szakemberre! Ker ti és ház kö rüli mun   kákat,
személy- és áru  szállítást, és egyéb mun    kákat vál lalok.
Ér dek lődni: (06-20) 235-7202.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

Szentgyörgyi erdősor

Vaskohó utca

Csapszék utca

Telefon: (06-52) 451-053

Épületzsaluzást, 
épületállványozást

vállalok számlaképesen.
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A Debrecei Művelődési Központ Józsai Kö -
zös ségi háza 4 turnusban várja a táborozni
vágyó gyerekeket a nyáron.

NÉPTÁNC NAPKÖZIS TÁBOR 
4–8 éves gyerekeknek
1. turnus: 2020. július 27–július 31.
2. turnus: 2020. augusztus 3–7.
A tábor részvételi díja: 25 000 Ft/hét.
Táborvezetők: Deák Viktor és Deák-Varga Luca.
A Kárpát-medence, a mai magyar nyelvterület
kü lönböző tájegységeinek kultúráját ismerhetik

meg a gyerekek, annak néptáncával, népvisele -
té vel, népdalaival, népi hangszereivel, népha -
gyományaival együtt. A néphagyományokhoz
kap csolódó programok mellett mesenézés, me -
se olvasás, kézműves foglalkozás, játszótéri
prog ramok, fejlesztő és szórakoztató programok
és kirándulás várják a gyerekeket.
Ebéd után rövid csendes pihenő mesenézéssel
vagy meseolvasással.
A tábor díja magába foglalja a napi 3 étkezést és
a programok költségeit is.

VAKÁCIÓS JÁTSZÓ Napközis tábor
A tábor időpontja: 2020. augusztus 10–14.
A tábort alsó tagozatos  gyermekek részére
ajánljuk.
Különféle népi és kreatív kézműves technikák k i -
próbálása mellett sokat játszunk, mozgunk, tán-
colunk…csupa olyan dolgot csinálunk, amitől jól
érezzük magunkat.

TÁNCtábor
Időpont: 2020. 07. 6–10.
Modern tánc tanulása, hozzá kapcsolódó tánc-
tréning, stílusgyakorlatok, tánc és dráma játékok,
ko reográfia-etűdök tanulása, közösségi prog -
ramok.
Táborvezető: Kiss Lévai Enikő - Ritmus Mozgás -
mű vészeti Stúdió

A kialakult helyzetre való tekintettel fokozott fi -
gyel met fordítunk a higiénés szabályok, jár vány -
ügyi rendelkezések betartására.

Egy helyszín - négy tábor

A házban az irodai nyitva tartás átmenetileg
szünetel, csak a foglalkozások és rendezvények
ideje alatt tart nyitva. A ház egész nyáron bérel-
hető családi, baráti és közösségi programok
eseményeihez a +3620/2911609 telefonszámon
vagy az info@jozsahaz.hu email címen. A házban
újra indul két foglalkozásunk:
KISMAMA JÓGA – készülj testben és lélekben –
2020. június 8-tól minden hétfőn 17:45– 19:15
GERINCJÓGA – délutáni időpontban – 2020.
június 10-től minden szerdán 17:45–19:15 óra 
Az órákra előzetes bejelentkezés szükséges a
06302515988-as telefonszámon Ferenczi Gabi,
dúla, kismama-, babás és gerincjóga oktatónál. 

Ahol élünk – A Debreceni-, Minostori- és
Szentgyörgyi erdő – ismeretterjesztő előadás

A Józsán élő családok megismerjék az őket kö rül -
vevő erdő történelmét, növény és állatvilágát, álla -
po tát és közösségi élményt nyújtó lehetőségeit.
Előadó: Négyesi Gábor, egyetemi adjunktus, DE
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Időpont: 2020. június 20. 16:00

Tisztítsuk meg az erdőt!
Az Alsójózsai és a Kiserdő utcák sarkánál várjuk a
családokat egy közösségi szemétszedésre és er -
dő takarításra. Kérünk, sárga szelektív zsákot
hozz magaddal. A program, eső esetén egy héttel
tolódik. Időpont: 2020. június 21. 10:00

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra! ☺
ELÉRHETŐSÉGEINK: Nagyszentgyörgy utca 59.
Tel.: +36 20/2911 609 • Honlap: www.jozsahaz.hu   

Honlap: www.generacioktudasaert.hu 
E-mail:   egyesulet@generacioktudasaert.hu

Közösségben lenni jó!

NYÁRI NAPKÖZIS LOVASTÁBOR
2020 nyarán szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt lo vas -
tá borunkban. Ha szeretnéd megtapasztalni a lovaglás élményét,
sze retnél egy hetet lovak között tölteni és részt venni életükben,
vagy csak jó hangulatra vágysz, gyere Hozzánk, lovastáborozz
vidám, családias környezetben, gyakorlott oktatókkal, kép -
zett lo vakkal!
ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL
fu tószáras oktatás kezdőknek, osztály lovaglás haladóknak, te -
rep lovaglás, pónilovaglás, lovarda körüli munkák megismerése,
lóápolás-nyergelés, szekerezés, gyalogtúra állatkísérettel, erdei
sé ta, sorverseny, csoportos játékok, fagyizás stb.

TURNUSOK:
Június 15–19.
Június 22–26.

Június 29–július 3.
Július 6–10. (edzőtábor)
Július 13–17. (edzőtábor)

Július 27–31.
Augusztus 3–7.

Augusztus 10–14.
Augusztus 24–28.

A program változtatás
jogát fenntartjuk!

Lóska Eszter (lovardavezető, lovasedző)
06 30 438 7946
Járdánházy Kitti (lovasoktató) 
06 30 595 8014
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Ügyvéd válaszol - Koronavírust továbbra sem szabad
félvállról venni

Rovatunk a koronavírus járvánnyal kapcsola -
tos jogszabályok ismertetése miatt továbbra is
rendhagyó. 
A kijárási korlátozás megszűnt, azonban védel-
mi távolság tartása és az üzletben történő vá -
sárlás és tömegközlekedési eszközökön való
tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró
es zközt (például orvosi maszk, sál, kendő) vi -
se lése továbbra is kötelező.

A veszélyhelyzet megszüntetésére irányuló tör -
vény tervezet már a parlament előtt van, így ezen
cikk megjelenésére már elfogadásra is kerülhet,
ez azonban a járványhelyzet fennállásáig a teljes
kor látozások megszűnését nem jelenti.
2020. június 1-től a bírósági, közigazgatási eljárá-
sok során a személyes megjelenési köte le zett -
séggel járó eljárások megindulnak, ugyanakkor a
bí róságokon a már tárgyalás tartása nélkül folya-
matban lévő eljárásokban csak külön kérésre
kerülhet sor tárgyalás megtartására, míg a kö z -
igaz  gatási eljárásokban továbbra is javasolt az
elekt ronikus eljárás használata.

Az egészségügyben is elindultak a szakorvosi
ellátások, itt azonban továbbra is az előzetes idő -
pont kérése szükséges. A gyógyszerek kivál tá sá -
hoz a veszélyhelyzet megszűnése után meghatal-
mazás szükséges, ezt a kormányhivatalban lehet
intézni, ezért aki saját maga nem tudja a gyógysz-
ereit kiváltani, mindenképpen vegye ezt igénybe,
vagy a veszélyhelyzet kihirdetése előtti papír ala -

pú felíratást válassza. Az utazni vágyóknak jó hír,
hogy Horvátország több ország között Magyar or -
szág előtt is megnyitotta a határokat, azonban a
járványhelyzetre tekintettel a határ átlépésekor
előre kitöltött, vagy a hatáson kitöltött nyom tat -
ványon meg kell adni a tartózkodás időtartamát, a
szálláshely címét és egy email címet. Csehország,
a Lengyelország, a Korea, a Németország, Auszt -
ria, a Szlovákia és a Japán területéről, ezen orszá-
gok valamelyikének területén tett üzleti célú uta -
zást követően Ma gyar ország területére – korláto -
zás nélkül – beléphet, ha a magyar állampolgár
olyan belföldi vagy megjelölt államok egyikében
be jegyzett gazdasági társaság vezető tiszt-
ségviselője vagy munkavállalója, amely egyben
megjelölt állam legalább egyi ké ben bejegyzett
további gazdasági társasággal a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalko zási vi -
szonyban áll. Minden más esetben negatív COVID
19 teszt szükséges, ennek hiányában két hét
hatósági karantén kötelező. A tájékoztatás nem
teljes körű, és bármikor változhat, ezért uta zás
előtt érdemes az éppen hatályos szabályokat
meg ismerni.

A szórakozni vágyóknak jó hír: az autós köny -
nyűzenei koncert tartásának lehetősége, mely
koncert megtartására Debrecenben már sor került. 

A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda szolgáltatásai
közül a személyes megjelenési kötelezettséggel,

el lenjegyzéssel járó jogügyletek (pl. szerződés,
végintézkedés) esetén az ügyvédi irodában, min-
den más esetében távazonosítás után, elektroni -
ku san van lehetőség ügyvédi szolgáltatás igény -
be vételére. A veszélyhelyzet megszűnéséig az in -
gyenes jogi szolgáltatást továbbra is minden hé -
ten, csütörtökön 16–18 óra között – előzetes beje-
lentkezés után – telefonon, skype-n, messengeren
ke resztül lehet igénybe venni. Mindenkinek jó
egész séget kívánok!

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,

online felületen.

Harap-lak Állateledel, 
Táp- és Takarmánybolt

Nádudvari takarmányok (tápok, koncentrátumok, premixek) 

széles választékban, folyamatosan kaphatók.

HARAP-LAK

Az üzlet telefonszáma: (06-30) 913-65-96

Címünk: Szentgyörgyfalvi út és a Függetlenség utca sarkán. 
A főút mellett.

Üzletünk folyamatosan friss árukészlettel 
várja kedves vásárlóit!

Ingyenes házhozszállítás!
Üzletünk továbbra is életkori megkötés nélkül

látogatható a nyitva tartási időben.

Kerítés építést,

térburkolást, 

járdaépítést 

vállalunk rövid

határidővel,

garanciával 

számlaképesen.
Tűzihorganyzott

kerítések kivitelezése

is megoldható.

Telefon: (06-52) 451-053
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Új, hiánypótló szolgáltatás Deb re cen -
ben! Olyan 18. évüket betöltött ál lás ke -
resők jelentkezését várjuk, akik mo ti -
váltak arra, hogy munkába álljanak,
csak friss információk hiányában, nem
nap rakészek a munkaerőpiac elv á rá -
sai val kapcsolatban. Ha szeretnének jó
hangulatban, kellemes légkörben, gya -
ko rlatban használható tudást, technikát
sze rezni arra vonatkozóan, hogyan le -
gye nek sikeresek az álláskeresésben,
és az elnyert állás hosszú távú megtar -
tá sában, akkor ezt a programot min -
den képpen ajánljuk. Célunk, hogy kö -
zös erővel, minél több munkát keresőt

hozzásegítsük ahhoz, hogy megtalálja
a képességeihez illő munkakört és a
foglakoztatására alkalmas cégeket. Az
Ability Work felkészítő program, Deb re -
cen belvárosában, rövid idejű felnőtt -
kép  zés keretein belül zajlik, amely a
résztvevők számára TÉRÍTÉS MEN -
TES. A képző a program ideje alatt
ÖSZ TÖNDÍJAT biztosít. Jelentkezzen
minél hamarabb, a helyek korlátozott
szám ban biztosítottak! A legközelebbi
várható csoportindulás június közepén!
További információ kérhető az alábbi
el érhetőségeken:

www.abil itywork.hu/jelentkezes

info@abili tywork.hu

Telefon: (06-70) 620-3977 

Személyesen a képzés helyszínén: 

4026 Debrecen, Kálvin tér 8. (belső udvar)

(Megtalál minket a Facebookon is 

Abili ty Work néven)

Várjuk szeretettel!

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!

EFOP-5.2.4-17-2017-00009Épület -
bontást,
törmelék
elszállítást
vállalok.
A törmelék 

elhelyezéséről
hivatalos 

igazolást adok.
Telefon: 

(06-20) 9-739-744

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

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

www.jozsaauto.hu

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

Klímajavítás • Autóelektromos javítások: 
generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

Autóklímák teljes körű javítása:

ózonos klímatisz tí tás,
klímatöltés, klímajavítás.
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• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

SMINKTETOVÁLÁS
Sorosi Orsolya

sminktetováló kozmetikus mester
+36 30 93 92 835

Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Kertgondozást, kertépítést 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás...

Telefon: 20/235-72-02

Építőanyag beszerzést vállalunk
komplett családi házhoz 

egyedi áron.
Kérem forduljon bizalommal

hozzánk!
06-52/451-053
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Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:
www.facebook.com/ eva.bako.79

SPORTOSAN ELEGÁNS
DIVATÁRU ÜZLETEM

ÚJRA NYITVA!
NYÁRI éS ALkALMI
kOLLEkcIókkAL

VÁROM RéGI éS ÚJ
VÁSÁRLóIMAT.

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE

✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI 
EGYSÉGEINEK TISZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112

Most igazán érdemes, hiszen
- NINCS ÁFA
- NINCS KIZÁRÓLAGOSSÁG
- 20% engedmény a sikerdíjból! 
Továbbá: - Ingyenes hiteltanácsadást
és ügyintézést biztosítok a CSOK, BABAVÁRÓ, 
KAMATTÁMOGATOTT HITEL igényéléséhez, akkor is 
ha nem az általam kínált ingatlanok közül választ, 
és megválaszoljuk az ezzel kapcsolatos kérdéseit.
- Adás-vételi szerződés kötés kedvező áron, 
ügyvédi háttérrel, bármilyen ingatlan vásárlása esetén. 
- Kedvezményes áron tudom biztosítani 

az energetikai tanúsítvány elkészítését!
Ha kérdése van, hívjon bátran! 
Telefonszám: 06-30-9358-700

Eladó-kiadó ingatlana van? Bízza Rám!
18 éve az ügyfelek szolgálatában

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva

Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18

Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18

Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

Az Elek utca 2. szám alatti 
Takarmánybolt szeretettel várja 

régi és új vásárlóit!
Hétfő: 8:00–17:00
Kedd: 8:00–17:00

Szerda: Zárva
Csütörtök: 8:00–17:00

Péntek: 8:00–17:00
Szombat: 8:00–12:00

Vegye igénybe ingyenes
házhozszállításunkat!

Maták Attila: (06-30) 388-52-67
(06-52) 387-871

HÁZI VÉRVÉTEL
Vérvétel otthonában, előre

egyeztetett időpontban, 
akár beutaló nélkül is!

Sipos Andrea
06 30 6223404

pirosangyal2019@gmail.com

• Ágyhoz kötött? Kísérővel tudna csak elmenni?
• Nehezen viseli a rendelői környezetet?
• Nincs ideje sorban állni, elfoglalt?
• Kismama? Rövid ideig bírja éhgyomorral?
• Vagy csak mert Önnek így kényelmes?

SEGÍTEK!

Piros Angyal

Cím: A lsójózsa, Homokhát u tca 31.

Mobi l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás

állatorvos
• kis- és nagy állatok

gyógyítása, telepi ellátása 
• védőoltások • egyedi jelölések 

(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál, 

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

Földmunka végzést,
alapásást, terepren-
dezést vállalunk.
Tel.: (06-20) 9-739-744

Cím: 
4225 Debrecen

Bocskai István utca 50.
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Legyen szó akár lakásfelújításról vagy új ház
be rendezéséről, a konyhabútor meghatározó
eleme lesz lakásunknak. Ezért érdemes jól át -
gon dolni, milyen konyhabútorunk legyen, hi -
szen számos lehetőség kínálkozik.

Természetesen mindenki addig nyújtózkodhat,
amed dig a takarója ér, így cégünknél többféle ár -
fekvésű megoldás
közül választhatnak
meg  ren de lőink. Né -
hány gondolat ere-
jéig térjünk rá ar ra,
milyen lehetőségek
van nak. 

A bútorlapok kö -
zül a kiváló minő sé -
gű Egger cég ter -
mé    keit hasz ná l juk.
Az él zárás le het
ha    gyo mányos él fó -
lia, de a 2 milli mé teres ABS iránt is nagy az igény.
Az ajtók lehetnek a legegyszerűbb bútorlaptól, a
leg nép sze rűbb fényes frontokon át a tömörfáig
bár miből. A vasalatok közül a fiókoknál is kérhető
a sima gör gőktől az önbehúzós BLUM rendsze re -
kig bármilyen megoldás. A fogók és vasalatok
(kam rapolcok, edénycsepegtető, forgókosár stb.)
kí nálatát pe dig felsorolni sem lehet. Az előbb em -
lített anya gok mindegyike megtalálható mintater-
münkben Józsán, a Deák Ferenc utca 68. szám
alatt, mely megtekintéséhez telefonos bejelent ke -
zés szüksé ges.

Minden esetben a vevő mondja meg, mi fér bele
a költségvetésébe, a műszaki tulajdonságokat pe -
dig ehhez igazítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a
meg  beszélt minőség, az ár és a határidő be tar tá -
sá ra. Áraink a kialakított beszerzési forrásainknak
és a szakembereinknek köszönhetően garantáltan
a legkedvezőbbek.

Végül néhány érv, amiért nem érdemes nél kü -
lünk konyhabútort
vásárolni:

– megbízható
mi  nő ség,

– legkedvezőbb
ár-ér ték arány,

– egyszerűtől a
luxusig,

– kiemelkedően
meg   bízható háttér,

– alapanyag
minták hely ben
megtekinthetőek.

Referenciáinkat megtalálják a 
www.jozsaasztalos .hu weboldalon.

KONYHABÚTOR AKCIÓ!
Júniusi megrendeléseinkre 
kedvezményt biztosítunk.

Minőségi konyhabútor készítés

Elérhetőség: 
(06-20) 520 2040 vagy (06-30) 442 1493

E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási

lehetőséggel. Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,

elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, védőkesztyűk stb.

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: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, 

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
Gyártás, forgalmazás. 

Vas-, műszaki bolt

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.

Trapézlemezek, cserepeslemezek, ke -
rí  tés léc elemek, tetőfóliák, bádogos
ki  egé szítők, zártszelvények rövid szál-
lítási ha táridővel, nagy választékban!  

He tente frissülő akciók!

100 m2 feletti megrendelés esetén díj-
talan kiszállítással az ország egész te -
rü le tén!

4225 Debrecen, 
Róna utca 19.

+36706231377

beatamaczko1974@gmail.com

Nyitva: Hétfő–Péntek 8–16
Szombat: 8–12

Józsa Tető Kft.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

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 te le fonon.

Nyitva: Hétfő–Péntek: 8:00–10:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–14:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

o TERMÉSZETES HATÓANYAGÚ 

SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓK

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK, FŰSZEREK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK, ILLÓOLAJOK

o TINKTÚRÁK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

o KÉZMŰVES TEXTÍLIÁK

o AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS

Tel.: +36 30 522-3494
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Megérkezett az igazi jó idő, ezzel pár hu za mo -
san egyre gyakrabban találkozhatunk szú nyo -
gok kal, amelyek nemcsak minket, em bereket
idegesítenek a fájdalmas csípéseikkel, hanem
ked venceinket is.

Ezen kívül a kutyákat és macskákat (va dász gö ré -
nye ket és egyéb állatokat is) két szúnyog által ter-
jesztett fonálféreg is veszélyezteti. Az egyik féreg
a bőr dirofilariózis nevű betegségét okozza: ez
egy re gyakrabban fordul elő hazánkban is. A má -
sik – hasonlóképp szúnyog által terjesztett fo nál fé -
reg betegség – a szívférgesség, amely saját ta -
pasz talataink alapján sajnos nagyon elterjedt Jó -
zsán is, nemcsak a tünetmentes fertőzöttséggel,
ha nem előrehaladott betegséggel is találkozunk.

Bőr dirofilariosis (kórokozó Dirofi laria repens)
A Dirofilaria repens nevű féreg a kutyában és
macs  kában gyakorta okoz korpásodással, visz ke -
tés sel, kipirulással járó bőrgyulladást, esetleg tá -
lyogra emlékeztető bőrelváltozást. A fonálférgek a
kutyákban, macskákban akár évekig életben ma -
rad hatnak, így a szúnyogok a fertőzött állat véré -
vel a mikrolárvákat átadhatják akár az embernek
is. Em berekben az esetek többségében a tünetek
ki  fe  jezettebbek lesznek, attól függően, hogy mi -
lyen test tájon jelentkeznek.

Szívférgesség (kórokozó: Dirofi laria immitis)
A parazita terjesztője a szúnyog. A fertőzött álla-
tokból szívott vér által maga a szúnyog is meg fer -
tő  ződik a férgek fejlődési alakjaival, az úgyne ve -

zett mikrofiláriákkal. Ezek a képletek a szúnyog-
ban 2–3 hét alatt fertőzőképes lárvákká válnak. A
szú nyog pedig egy újabb vérszívásakor másik
gaz dába (kutyába vagy macskába) oltja be a fer-
tőző lárvákat.
A mikrofiláriák körülbelül 85–120 nap alatt fejlőd-
nek kifejlett féreggé a gazdaállat testében. Ezután
a véráramon keresztül a tüdőartériába vagy a szív -
be kerülnek, és ott megtelepedve maguk is szapo -
ro dásba fognak. Nem nehéz elképzelni, hogy
milyen komoly kártétellel járnak együtt a szívben

vagy tüdőartériában kifejlődött 20–30 cm-es
férgek. Sajnos a gyógykezelése a kialakult be teg -
ség nek nagyon nehéz, és kétes az eredménye,
így a védekezés a legfontosabb teendőnk.

A legfontosabb teendőnk: a megelőzés! A szú -
nyog  szezon alatt kezeljük havonta egyszer a fertő -
ző dés kockázatának kitett kutyákat és macskákat,
hiszen a fertőzött kutya, macska nem látszik be -
tegnek, esetleg csak bőr problémái észrevehe tő ek,

de így lesz lehetősége a szúnyogoknak, arra, hogy
egészséges embert és állatokat is meg fer tőz ze -
nek! A kezelés vagy a szúnyogok meg felelő, főleg
bőrre csepegtethető készítményekkel történő tá -
vol tartása lehet, vagy gyógyszeresen tu dunk vé -
de kezni (tabletta vagy rácsepegtető oldat) a férgek
lár vái ellen.
Rendkívül fontos! Amennyiben a kezelés nem kö -
lyök korban kezdődik, minden esetben előszőr le
kell szűrni a kutyákat vér teszttel, hogy nem fertő -
zött-e már, ugyanis a kezelést ez nagyban befolyá-
solja. Szűrés nélkül elkezdett kezeléssel akár
nagy károkat is okozhat a gazdi, a hirtelen elpusz-
tuló nagy mennyiségű szívféreg ugyanis elindulhat
a véráramban, ezzel elzáródásokat okozva a lét -
fon   tosságú szervek vérellátásában, így akár halált
is okozhat.
További információ rendelőnkben vagy az alábbi
el érhetőségeken: 

Állati dolgok - Veszély: a szívférgesség

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Telefon: (06-20) 9-739-744

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.Kőműves- és ácsmunkát

vállal számlaképes 

vállalkozás.

MÁTÉ zöldséges a
Józsapark piacterén
megkezdte termékei 
házhozszállítását.
Rendelésleadás:
hétfőtől szombatig 

8–14 óráig.
Rendelésfelvétel:
06-20-629-11-64
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Ha pedig mindezt leöblítenétek valamivel, 
a Dér Juice 100%-os gyümölcsleveit is 

beszerezhetitek nálunk!

Kedves Vásárlóink!
Várunk Benneteket
szeretettel a Gerda

Pékműhelybe, ahol a mindig
friss péksütiket vajjal és a

kenyereket pedig kovásszal
készítjük. 

Elérhetőségeink:
Telefon: +3630/6983993

E-mail : grandi.sognikft@gmail.com

Látogassatok el hozzánk a Függetlenség utca 1. szám alá!

Mindezek mellett a Hajnal tejmalom és

Hústanya, valamint a Bárándi Tej termékeivel

találkozhattok. Tökéletes párosítás egy finom

reggelihez! 

A Gombos tészta házi jellegű
száraztésztáival nem lőhettek mellé, 
akár egy gyors vacsiról, 
akár levesbetétről van szó. 

A Derecskei Fenséges külön-
leges lekvárjai, zakuszkája és

paprikakréme is csak rátok vár,
hogy felfedezzétek őket! 


