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CSAK NYÚL - ahol a gasztronómia, 

a környezetvédelem és egy miniszter találkozott
17. Nyúlételek gasztronómiai fesztiválja volt
október 17-én a Tócó-patak partján ahová min-
den eddiginél többen neveztek be. De nemcsak
eb ben volt rendhagyó az idei nyúlfesztivál ha -
nem abban is, hogy a résztvevők csapatonként
egy-egy őshonos fát is elültettek a patakpar-
ton.

A nagykorúság küszöbére lépett a józsai nyúlfőzés
ha gyománya. Az évek számával a jelentkezők
szá ma is évről évre nő. Mára a legnépszerűbb kö -
zös ségi rendezvény lett, ismertsége már túlnőtt a
te lepülés határain. 

Az idei verseny több szempontból is rendhagyó
volt. A járványügyi korlátozások miatt most nem
tár sult hozzá hagyományos szüreti mulatság, hi -
ány zott a mustpréselés, a szüreti felvonulás, a ki -
egé szítő színpadi műsorok. Ám azt, hogy az em -
berek igénylik a közös programokat, mi sem bi zo -
nyít ja jobban, mint az, hogy minden eddiginél több,
51 csapat nevezett be a versenybe. A Nyúl Ter -

mék tanács által 3 éve kezdeményezett, a nyúlfo-
gyasztás népszerűsítését szolgáló kampányt az
Ag rárminisztérium is támogatta.

Az idei nyúlfesztivált az is különlegessé tette,
hogy dr. Nagy István agrárminiszter személyesen
is ellátogatott a rendezvényre. Kiemelte, hogy a 17
éve Józsán elindult nyúlfőző verseny is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a nyúlfogyasztás az utób-
bi években megkétszereződött, mert ráirányította
a figyelmet a sokféle felhasználási módra, a nyúl-
hús gasztronómiai értékére. Kiemelte, hogy a
nyúl hús talán a legolcsóbban előállítható táplálék-
forrás, és a legegészségesebb termék a húspia-

con. Jó döntés, ha rendszeresen beépítjük az ét -
ren dünkbe.

A résztvevőket dr. Papp László, Debrecen pol -
gár mestere is köszöntötte. Elismeréssel szólt a jó -
zsaiakról, mert itt él a legösszetartóbb közösség,
akik szívesen töltik együtt a szabadidejüket, éltetik
az ilyen hagyományokat, mint a nyúlfőző verseny,
és közösen, egy emberként állnak egy-egy jó ügy
mellé. Arról is biztosította Józsa lakosait, hogy a
tervezett Civaqua program nyomán kialakuló
termé szeti környezet még több lehetőséget ad
majd arra, hogy jól érezzék magukat az itt lakók.

Balázs Ákos, alpolgármester kiemelte, tiszteljük
elődeinket, hagyományainkat, szeretjük Józsát.
Szeretjük azokat a természeti értékeket, amelyek
körbe vesznek bennünket a Civaqua program pe -
dig lehetőséget ad arra, hogy a Tócó-ér mentén, itt
Józsán is vizes élőhelyeket alakítsunk ki visszaál-
lítva a természetes állapotokat. Több évtizedes ál -
mok valósulnak meg a Tócó-völgy rehabilitációjá-
val, aminek köszönhetően megújul a Józsa köz -
pont jában húzódó természetvédelmi terület. 

Kósa Lajos is köszönetet mondott minden
szervezőnek és résztvevőnek, akiknek köszön-
hetően 17 év alatt Józsa neve összeforrt a nyúl -
fesz tivállal. Azt is bejelentette, hogy a következő
években jelentős változások valósulnak meg a ter-
mészeti környezet átalakításával, a Tócó élővé
tételével, amitől még vonzóbb lesz ez a városrész. 

Rendhagyó volt az idei nyúlfőzés azért is, mert
a rendezvény keretében minden csapat elültetett
egy-egy fát ezen a napon a Tócó patak partján,
amivel így hozzájárulhattak a környezet

megújulásához, az erdős-ligetes rész rehabilitá-
ciójához. A megjelent vendégekkel és a környe zet -
védelmi munkacsoport tajaival együtt minden csa -
pat elültette a saját fáját, miközben a szakácsok és
kiskukták már a bográcsok körül szorgoskodtak,
és a levegő egyre inkább megtelt finom illatokkal.

Bede Róbert, zsűrielnök Mile József és Cseke
István zsűritagok kíséretében gondosan szemre -
vé telezte a készülő étkeket – és elismerő sza vak -
kal biztatta a csapatokat, – délben pedig az el ké -
szült finomságokat végig kellett kóstolniuk, és pon-
tokkal rangsorolniuk. A zsűri minden csapatot em -
lék lappal ajándékozott meg, és két különdíjat is
kiosztott. Ezeket a Lármások és a Noel és Társai
Bt. kapták. 3. helyezést ért el Tóth Lászlóné, a 2.
a Hajdúböszörményi Gasztro Egylet lett, és a fődí-
jat az Olivia Kft. csapata nyerte a ragulevesével. A
díjazottak ajándékcsomagot és üdülési utalványt
nyertek 30, 50 és 100 ezer forint értékben, amit
szál lásfoglalásra, étkezésre, turisztikai célra hasz -
nál hatnak fel. Az amatőr versenyzőkön kívül díjat
kapott a Civita Food profi szakács csapat is, el -
nyer ve az abszolút győztes kategóriát.

Minden bizonnyal emlékezetes marad az idei
nyúl főző verseny mindenkinek. A járvány miatt
meg változott az életünk, de ez a nap is bebizonyí-
totta, hogy a 2020-as év sem csak a vírus okozta
rombolásról szólt, hanem az építésről, a teremtés-
ről is. Unokáinknak a most elültetett fák erről fog-
nak mesélni 50–100 év múlva.

A rendezvény támogatói:
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft., Agrár mi -
nisz térium, Nyúl Szakmaközi Szervezet és Ter -
mék tanács, Debreceni Művelődési Központ, Jó -
zsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület.
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A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4250 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B

Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2020. november 27. Megjelenés: 2020. december 5–6.

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

Ez a lapszám 2020. november 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.

Ha október, akkor gyalogló hónap
A Józsai Nordic Walking Klub idén is benevezett a Magyar Sza bad idő   -
sport Szövetség gyaloglást népszerűsítő programjába.

Idén október 15-én indultak Józsán a Világ gyalogló hónap programjai. Her -
bákné Ilyés Ilona lelkes szervezésével három hosszabb utat terveztek a nor -
dic walkingosok, kiegészülve családtagokkal, ismerősökkel, hogy népszerű -
sít sék a mozgást, az egészséges életmódot. Az ország különböző pontjairól
össze sen 285 csapat nevezett, büszkék vagyunk, hogy a józsaiak is közöttük
van nak.

Október 15-én és 20-án Zelemérre gyalogolt a sportkedvelő kis közösség.
Indulás előtt a Tócó partján rövid bemelegítést tartottak, majd együtt indultak
a zeleméri emlékhelyre. Az úticélnál tartott kis pihenő alatt egészséges ételek-
ből álló uzsonnát fogyasztottak, majd felfrissülve érkeztek vissza induló állo -
má sukhoz, a Józsai Közösségi Házhoz. Október 29-i túrájukat Pallagra ter-
vezték. Az időjárás ezen a napon is kegyes volt hozzájuk, a friss levegő mel-
lett napfénnyel is feltöltekeztek. A kis csapat 13 órakor indult a Kiserdő csár -
dától. Pallagra érve felkeresték a régi és az új iskolát, majd a csoportképek
elkészülte után ki-ki a helyi presszóban vagy a Spájz sütöde boltjánál vett ma -
gához néhány kalóriát a visszaútra. 3 órakor indultak haza Józsára, és jó ed -
zett ségüknek köszönhetően sötétedésre vissza is értek. 

Ők már elmondhatják, hogy tettek az egészségükért, szabadtéri mozgás-
sal erősítették a szervezetüket. Legközelebb a Rajkai-Kerékgyártó Emlék ver -
se nyen vesznek részt, amit november 8-án rendeznek a Nagyerdőn. Szí -
vesen várnak minden csatlakozni kívánót. A részletekről Herbákné Ilyés Ilo -
ná nál lehet érdeklődni a (06-30) 257-3072-es telefonszámon. Aki teheti, hasz -
nálja ki ezt a lehetőséget, mert most különösen fontos az egészségünk meg -
őr zése, immunrendszerünk erősítése mozgással, tiszta levegővel, napsütés-
sel. 

Épül a Grundon a kondipark

Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

Tel.: +36 30 522-3494

Cím: A lsójózsa, Homokhát  u tc a 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

ÚJ
TERMELŐI AKÁC, HÁRS, REPCE ÉS

VEGYES VIRÁGMÉZ

o KISTERMELŐI FÜSTÖLT ÉS CSEMEGE

HÚSÁRU

o HIDEGEN SAJTOLT OLAJOK

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK, FŰSZEREK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK, ILLÓOLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

KONYHABÚTOROK

BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
GARDRÓB SZEKRÉNYEK

REFERENCIÁK: 
www.jozsaasztalos.hu
Tel: 06/30 442-1493, 

06/20 520-2040

hétfő: hívásra
házhoz megyek
kedd: 8–18
szerda: hívásra
házhoz megyek
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–13
vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek u tca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Nyi tvatar tás:

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás
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Görögkatolikus fatemplom épül

Hírek a Gönczyből

Október 16-án letették az alapkövét az új görögkatolikus templomnak
Fel sőjózsán. A templom falait köríves faburkolat, tetejét vörösfenyő
zsin dely fedi majd. 

A keleti tájolású, tornáccal fedett, templomhajóból és szentélyből álló karzatos
épületben száz hívő fér majd el. A templom falait köríves faburkolat, tetejét
vörösfenyő zsindely fogja fedni.

Az alapkőletételen Kocsis Fülöp érsek-metorpolita kiemelte, a legfontosabb
az alapot letenni, hiszen az élet alapja maga Krisztus. Fiatal, növekvő gyü le -
ke zetről van szó, akiknek már járt egy templom. Éppen ezért az Országos Ru -
szin Önkormányzat és a Hajdúdorogi Főegyházmegye idén kötött egy együtt -
mű ködési megállapodást a görögkatolikus fatemplom megépítésére. 

Az eseményen Balázs Ákos alpolgármester kiemelte: Józsán erős, össze-
tartó közösség él, amelyben fontos szerepe van a vallási közösségeknek is.
Az önkormányzat ezért adományozta 2009-ben a görögkatolikusok részére a
területet, hogy ott közösségi ház, később pedig templom épüljön.

Az elkészült templomot Erdélyben építik össze, majd darabjaiban hozzák el
Jó zsára. A fatemplomot várhatóan jövő ősszel szentelik fel. 

A józsai Kiss Boglárkát is „felfedezték” 
az idei évben a Kárpát-medencében

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kiírt „Felfedezettjeink 2020” pályázatának különdí-
jasa lett Kiss Boglárka, aki a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 6. A osztályos diákja és
a hajdúböszörményi East Fighters-Keleti Harcosok SE versenyzője. A felhívásra 188 kima-
gasló teljesítményt nyújtó tanulónak adtak ajánlást hazai és határon túli tehetségpontok,
tehetségsegítő tanácsok és a Matehetsz tagszervezetei. Bogit a Gönczy Tehetségpont tá -
mo gatta.

A szakmai zsűri 3 fődíjasnak és 6 különdíjasnak ítélt oda, ösztöndíjjal is járó elismerést, amit
október 3-án vehettek át a fiatalok. Nagy büszkeség és öröm, hogy a zene, a művészetek
és a természettudományi területek mellett a sporton belül a karate is képviseltette magát
Bogi által és elismerésre, figyelemre méltónak találták az elért eredményeit, törekvéseit.

Köszönjük a Matehetsz, a Gönczy Tehetségpont, a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola,
Benedek Gyöngyi osztályfőnök, testnevelő tanár és Pápista István vezetőedző munkáját és
támogatását.

Természettudományos tehetséggondozás 
– már angol nyelven is

Az idei tanévben is folytatódik e-Twinning projektünk, melynek
ke retében egy olasz iskola vezetésével, több ország diákjainak
együttműködésével közös iskolakerti tanulási programot valósí-
tunk meg, melynek őszi témája a talaj. Azon túl, hogy diákjaink
ter mészettudományos ismeretei bővülnek, fejlődnek digitális és
ide gen nyelvi kompetenciáik is. 

Októbertől új lehetőséggel bővült a közös munka, mert a Gön -
czy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa – a Nemzeti Tehetség
Program pályázati támogatásával – NTP-HTTSZ-19-0006 –
saját, zárt digitális tanulási felületet biztosított a Gönczy Te het -
ség pontban zajló tehetséggondozáshoz a Hasthag.School rend -
sze rében. 

Ezt a tanulási felületet, már jól ismerik a gönczys diákok, hi -
szen a tavaszi időszakban már használtuk a felület nyilvános
tereit. Ezzel a támogatással új lehetőségek nyíltak, s ne ve lő tes -
tü letünk is bekapcsolódhatott a felület további fejlesztésébe. 

Az e-Twinning partnereinknek saját csoportot hoztunk létre,
ahol angol nyelven folyik a közös tanulás. Használjuk a rendszert
a KINCSEINK program matematika moduljában, ahol kiemelt cél

a felvételire készülés támogatása. A játékosított, pontszerzős,
épít kezős felületet a tanórai tanulás támogatására is tudjuk alkal -
mazni.

Iskolakerti nyílt nap

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként, az Agrárminisztérium
Iskolakerti Alapozó Programjának Mentorintézményeként, Is ko la -
kerti nyílt napot tartottunk 2020. szeptember 24-én. A jár vány -
hely zet miatt online, de így az ország minden tájáról tudtuk fogad-
ni az érdeklődő pedagógusokat. 

A program Fodorné Magyar Ágnes előadásával indult „Is ko la -
kert a Technika és tervezés tantárgyban” címmel mutatta be a
megújult tantervi szabályozók szerinti helyi tantervet, jó gyakorla-
tot. Az előadást beszélgetés követte „Új technikakönyv segíti az
iskolakerti munkát” témában melyet dr. Halbritter András és Fo -
dor né Magyar Ágnes tankönyvszerzők vezettek.

Novemberben újabb online bázisintézményi programmal ké -
szü lünk, melynek témája „Játékosítás az angol nyelv tanu lá sá -
ban” lesz, a programot Csáki Éva tanárnő vezeti.
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Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, rendelői körülmények

között, professzionális műszeres diagnosztikai eszközök segítségével.

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 

kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

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.

NOVEMBERI AKCIÓ: 
FÜSTÖLT CSONT 80 Ft/db

ZSÁKOS FORGÁCS kapható

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.

Folyamatosan frissülő árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Ingyenes házhozszállítás a kapuig!
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Fókuszban a mélymulcs - kertművelés másképp
Gyakori téma manapság a környezetvédelem, de kevés szó esik a
környezettudatos kertművelésről. Egy olyan kevésbé elterjedt módszer-
ről olvashatnak, amelynek alkalmazásával nemcsak a levegő minőségén
javíthatunk, de a kerti munkálatokkal is kevesebb időt kell eltöltenünk,
ráadásul szemmel láthatóan kevesebb gyom nő majd kertünkben. 

A tiltás ellenére sajnos számos háztartásban égetik
el a kertben keletkező szerves anyagokat. Ez
önmagukra és a környezetükben élőkre nézve
egyaránt veszélyes, ugyanis az égetéskor kis mé -
retű aeroszol részecskék (hétköznapi nevén szálló
por) és egyéb légszennyező anyagok keletkeznek,
melyek a levegőbe, majd az emberi szervezetbe
jutnak. 
Ezek a szennyezőanyagok rövid távon főként légúti
tüneteket okoznak (pl. köhögés, légúti irritáció,
nehézlégzés). Érdemes olyan alternatívát választa-
nunk, ami egészségügyi és környezetvédelmi
vonat ko zásban is ideális módszer a meg felelő
zöldhulladék-hasz  nosításra.

A komposztálás, 
mint zöldhulladék-hasz nosítás

A komposztálás legnagyobb előnye, hogy a zöld-
hulladék égetés helyett (ami az erőforrás
elpazarlását jelenti), tápanyag-utánpótlásra alkal -
mas anyagként hasznosul, így ez a legideálisabb
módja a zöldhulladék-hasznosításnak.

Íme a technológia, amit ön is könnyedén megva ló sít -
hat otthonában: a mélymulcsos vagy más néven sík -
kom posztálásos kertművelés

A módszer alkalmazásával elhagyható a talajforgatás, vagyis az ásás, a
kapálás, és kevesebbet kell locsolni. Mivel a gyomosodási nyomás minimali -
zá lódik, kevesebb bosszúságot okoz a gyomok eltávolítása kertünkből. Rá -
adásul a növények egészségesen fejlődnek és tápanyag-utánpótló szerekre
sem lesz szükség.

Talaj- és növényvédelmi előnye, hogy a talajhőmérsékleti szélsőségek le -
csökkennek, így a növényt kevesebb környezeti stressz éri. 
A hagyományos komposztálás során a komposztálás folyamata egy kisebb
kiterjedésű területen történik, ahol maximum másfél méter magasságban hal-
mozzuk fel a zöldhulladékokat, majd az elkészült komposzt a potenciális
területre kerül. 
A síkkomposztálás azonban kihagyja a folyamatból az ide-oda szállítást, a
szerves anyagok komposztálása a későbbi felhasználás helyén történik.
Síkkomposztáláskor 50-80 cm vastagságú szerves anyagot juttatunk ki, ezzel
elegendő komposztálási hő keletkezik a növények csírázásához. 
A szerves anyagnál figyelni kell a talaj apró szervezetei számára ideális szén
nitrogén arányra (C/N 25-35/1). Ezen arányszám egyszerűen azt jelenti, hogy
a kijuttatott anyag háromnegyed rész szénben és egynegyed rész nitrogén-
ben gazdag anyagot tartalmazzon. 
Szénben gazdag anyagok: papír, faág, faforgács, szalma. Ezek általában
barnás, sárgás színű anyagok, tudományos nevükön rostos humuszképzők. 
Nitrogénben gazdag anyagok: frissen levágott gyep, állati ürülék és gyom nö -
vé nyek. Ezek jellemzően zöld színűek, tudományos nevükön nyers hu musz -
képzők. Fontos, hogy minden anyagot, ami a síkkomposztunkba kerül, 6 cm-
nél kisebbre aprítsunk, így csökkentjük a komposztálás időtartamát.
A frissen lehullott falevél, vagy a 24 órás, friss lóalom (a szalma keveredik a
ló trágyájával) olyan anyagok, amelyeknek közel ideális a szén és nitrogén
aránya így önmagukban is ideális a kijuttatásuk 50-80 cm magas rétegben
(nem kell külön az ideális C/N arány szerint kevernünk).Ha elkészült az 50–80
cm-es rétegünk, javasolt ezt egy–két cm vastagságú szalma réteggel lefedni.
Ezt a szerves talajtakarót ősszel, a fagyok beállta előtt érdemes kialakítani

(október–november), és évente megismételni további egy–két cm vas tag -
ságnöveléssel (annyival növeljük, amilyen vastagságú az éves komposztáló-
dott feltalaj). Októberben kialakított mélymulcsos kert ese tén az ültetést
májusban ajánlott kezdeni, amikor a komposztálódás folyamata kellően
végbement.

Mi az oka a mélymulcs jótékony hatásának?
Nézzük kicsit tudományosan!

A mélymulcsos technológia során kijuttatott szerves anyagnak köszönhetően
megnövekszik a talajban az apró szervezetek száma, amelyek biztosítják a
növények számára felvehető tápanyagutánpótlására szolgáló anyagok előál-
lítását. Szükségtelenné válik a talajmozgatás is, ezt elvégzi helyettünk a ter-
mészet, a talajban élő szervezetek. A szervesanyag nedves ség megőrző
képes ségének köszönhetően egyenletes vízmennyiséghez jutnak a növények
és egyúttal a hőmérsékleti szélsőségek is alacsonyabbá válnak a mélymul -
csos kör nye zet ba rát talajtakaró alatt.

Érdemes tehát váltani, ugyanis az égetés- és füstmen tes módszernek kö -
szön hetően hosszú távon nemcsak a környezetünket védjük, de egy terméke -
nyebb és egészségesebb kertben teremnek majd az életerős növényeink. Rá -
adá sul jóval kevesebb idő ráfordítással, hiszen a kerti munkálatok nagy
részétől is megkíméljük magunkat.

A LIFE IP HUNGAIRY
(LIFE17

IPE/HU/000017) 
projekt az Európai Unió

LIFE programjának 
támogatásával 
valósul meg.

2019-ben elindult a 
LIFE IP HUNGAIRY Projekt
Debrecenben is, amelynek

fókuszában az egyik legjelentősebb
környezetvédelmi probléma

megoldása; a levegőminőség javítása
áll. Ezt többek között emissziós adat-

bázisok fejlesztésével, átfogó 
szemléletformáló, tájékoztató

tevékenységgel és egy országos 
szakértői, tanácsadói hálózat felál-

lításával valósítják meg a projektben
részt vevő partnerek. Debrecen

Megyei Jogú Város Önkormányzata
ezen célok mentén olyan zöld

felületeket alakít ki, amely hozzájárul
ahhoz, hogy tisztább legyen a levegő.
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Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

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

www.jozsagumi.hu

Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska a legfon to -
sabb aktuális szabályokat gyűjtötte össze ol va -
sóink részére.

A tavaszi kijárási korlátozás megszüntetése
sajnos a koronavírus járvány miatti járványügyi ké -
szültségi helyzetet nem szüntette meg, az eddigi a
kijárási korlátozáshoz viszonyítottan enyhébb in -
tézkedéseket az esetszámok növekedése miatt
2020. november 2-től a járványügyi készültségi
idő szak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.
(IX. 18.) Korm. rendelet módosításával a kö vet ke -
ző képpen szigorítják:
A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételé -
vel mindenki köteles 
– az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben
történő munkavégzés során, 
– az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek
és az üzemi helyiségek területének kivételével – a
be vásárlóközpont területén,
– a zenés, táncos rendezvény helyszínén 
– a vendéglátó üzletben történő munkavégzés so -
rán, vagy vendégként, orvosi maszkot, munkavé -
del mi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az
orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
– az olyan üzletben, sportrendezvény helyszínén,
amelyben, ahol kiegészítő tevékenységként ven -
dég látó tevékenységet is folytatnak, az ott megvá -
sá rolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt
nem kell a maszkot viselni. 
A maszk viselési kötelezettség megszegése ese -
tén a kereskedelmi hatóság
a) figyelmeztetést alkalmaz, 
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírsá-
got
c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy

napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen
bezárathatja. A kereskedelmi hatóság a b) és c)
pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszab-
hatja. 
Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános
rendezvény helyszínén szintén mindenki köteles
maszkot viselni. Ha ilyen helyszínen ételt, illetve
italt szolgálnak ki, az étel, illetve ital kiszolgálására
kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve
az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell
a maszkot viselni. Ha a rendezvényen élő előadás
útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek
nem kell a maszkot viselnie. Azt a személyt, aki a
maszkot a rendezvény szervezője vagy a ren-
dezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a ren-
dezvény szervezőjének vagy a rendezvény hely -
szí nének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy
meg bízottja felszólítására sem viseli azt a rendez -
vény szervezője, illetve a rendezvény hely szí né -
nek üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és
gondoskodni arról, hogy e személy a rendezvény
helyszínét elhagyja.
A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó sze -
mély köteles maszkot viselni, kizárólag az étel,
illet ve az ital elfogyasztásának időtartama alatt
nem köteles a maszkot viselni. Azt a személyt, aki
a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve
a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja
fel szólítására sem viseli az üzemeltető köteles a
lá togatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e
sze mély a vendéglátó üzletet elhagyja.
A karantén szabályai is módosultak: A jogszabály
által előírt karanténkötelezettség esetén: a karan-
ténkötelezett a Magyarországra történő belépést
követően köteles közvetlenül a karanténlakáshoz
közlekedni, ha hatósági házi karantén betartásá-
nak ellenőrzésére szolgáló szoftver telepítésének

feltételei rendelkezésre állnak és a karantén kö te -
le zett ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik,
akkor a karanténkötelezett a karanténlakásba tör -
ténő megérkezésekor köteles a karanténszoftvert
a telekommunikációs eszközére telepíteni, azt a
hatósági házi karantén ideje alatt használni. A
karan ténkötelezettséggel összefüggő sza bály sze -
gést elkövető személyre 5000 forinttól 150 000 fo -
rin tig terjedő bírságot szabható, ami azonos napon
több egymást követő ellenőrzés alkalmával megál-
lapított újabb jogsértések esetén ismételten ki -
szab ható. Az azonos napon elkövetett jogsértések
miatt kiszabható bírság legfeljebb 600 000 forint
lehet.
Továbbra is vigyázzunk egymásra. Ne feledjük
szigorúan betartani ez egyéb szabályokat:
– köszönéskor a közvetlen kontaktust mellőzzük
– tartsuk meg a 1,5 méteres távolságot
– gyakran és alaposan mossunk kezet és/vagy
használjuk a (kihelyezett) kézfertőtlenítő szert
– ahol csak lehet, a személyi kontaktussal járó
tevékenységet mellőzzük, csökkentsük, és intéz-
zük online.

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.

Ügyvéd válaszol - a koronavírus 2. hulláma 
szigorodó szabályokkal jár
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FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

Pelles Tibor neve nem ismeretlen a józsai -
ak számára, hiszen már több mint két év ti -
zede igyekszik mindenki számára megta -
lálni a legkedvezőbb biztosítási konstruk-
ciókat, vagy akár a legolcsóbb gépjármű
kötelező felelősség biztosítást.

A magyarországi autótulajdonosok jelentős
ré szé nek még mindig év végén van a kö te le -
ző gépjármű-felelősségbiztosításának évfor-
dulója. Több mint 20 éve foglalko-
zom biztosításokkal, ezért ezen a
te rületen is jelentős szakmai ta -
pasz talattal rendelkezem. Mivel a
magyarországi biztosító társa ságok
mindegyikével kapcsolatban állunk,
így gya korlatilag mindenkinek tu -
dok segíteni akár a jelenlegi, akár
az új szerződésével kapcsolatban.

Az elmúlt években folyamatosan emel ked -
tek a biz tosítási díjak. A jövő évi díjak át la go -
san 10%-kal emelkednek, de lehet olyan szer -
ződés is, hogy több tízezer forint az emel ke -
dés. Az idei tapasztalat, hogy van olyan biz-
tosító, amely jelentős mér ték ben emeli a biz-
tosítás díját úgy, hogy az ügyfél nem okozott
kárt és ezáltal a bónusz fokozata sem csök -
kent. Ilyenkor mindig azt kérdezik az ügyfelek,
hogy mi az oka a jelentős emelésnek, nekem
pe dig az a válaszom, hogy a biztosító megál-

lapít egy díjat az évfordulót követő időszakra,
az ügyfélnek pe dig jogában áll időben felmon-
dani a szer ző dését és biztosítót váltani. 

Akár több tízezer forintot is lehet spórolni
azzal, ha kiszámol(tat)juk a kö telező biztosítá-
sunkat, így mindenképp érdemes egy kalkulá-
ciót csinál(tat)ni, amely természetesen díj-
mentes, és nem jár semmilyen kötele zett -
séggel. A régi biztosítás felmon dá sában, és
az új, kedve zőbb szerződés meg kö tésében

teljes körűen tu dok segíteni, itt helyben
Józsán, így az ügyfélnek nem kell külön el -
mennie sehová sem. Ez főleg most, a korona -
vírus má sodik hullámának idején nagyon fon -
tos, hogy ügy fe leinknek még a lakásukat sem
kell elhagyniuk a biztosításuk ügyintézé sé hez.

És ha már szóba került a koronavírus.
Amióta fel ütötte a fejét a járvány, saj nos napi
szinten lehet hal lani/olvasni arról, hogy sok
vállalkozás helyzete teljesen megváltozott
vagy ellehetetlenült, ezért elbocsátják a dol-

gozóikat, sokszor jogtalanul és méltatlan kö -
rül mények között.

Az ilyen esetekre tökéletes megoldás a
Családi Jog védelem biztosítás, és a benne
lévő szolgáltatások közül a Munkajogi Jog vé -
delem, amely a munkavállaló érdekeit védi.
De például megoldást nyújt a közlekedésből
vagy különböző szerző dé sek ből adódó jog vi -
tára is. 

Ezekre a biztosításokra az utóbbi hónapok-
ban egyre nagyobb igény van, de
egyre több vállalkozás is keresi a
Jog vé del mi Biz tosítást, melyben
számtalan szolgáltatás sze repel,
töb bek között kártérítési vagy szer -
ző  dé ses jogvédelem. Én azt gon -
do lom, hogy a mai vi lág  ban nagyon
hasznos lehet ha van Jog vé del em
Biztosításunk.

Keressenek ingyenes tanácsadással és
díj szá mí tás sal kapcsolatban.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2021
„Szánjon rá 5 percet, spóroljon több ezret!”

Pelles Tibor
ugyfellevel@gmail.com

Mobil:
06-20-583-7474

web:
bizto sitasjozsan.hu

Debrecenben is romlott 
a levegő minősége

A fűtési szezon hatására nő a lég -
szennye zettség.

Ismét többfelé romlott a levegőmi nős -
ég a magas szállópor-tartalom miatt. A
Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK) térképe szerint tizenkét tele -
pülésen kifogásoltnak minősítették a
levegőt. Ezek: Bu da pest, Tököl, Vác,
Székesfehérvár, Várpalota, Sze ged,
Deb recen, Nyíregyháza, Miskolc, Sajó szent pé ter, Kazincbarcika és Putnok. Az NNK már
a múlt héten felhívta a figyelmet, hogy a fűtési szezon hatására nő a légszennyezettség.

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” Decemberi lapszámunk 

lapzártája:

2020. november 27., 

péntek

Hirdetésfeladás: 

(70) 708-5300

KÉRJÜK AKI TEHETI, MELLŐZZE A SZILÁRD
TÜZELÉST, ILLETVE FIGYELJEN ODA, 

HOGY NE FÜSTÖLJÖN A KAZÁN, 
NE FŰTSÖN NED VES FÁVAL, STB.
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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.

DR. SZABOLCSI ERIKA
ÜGYVÉD

• Földügyek
• Ingatlannal kapcsolatos    

Szerződések 
• Cégalapítás
• Kártérítés
• Egészségügyi Jog

Telefon: (06-20) 966-4017

4225 Debrecen, Vadmeggyes utca 19.  
E-mail: drszabolcsierika@gmail.com

§

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Térkövezést, térbetonozást, 
kapuk, bejárók, kerítések
elkészítését vállalom.
Telefon: (70) 252-0281

• 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

Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

IMMUNERŐSÍTÉSRE 

Tel.: +36 30 522-3494

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!

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa lád i ház ak villanysz erelése, javítása,
kész ülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és sz abványosság i felülviz sgálatok

SMINKTETOVÁLÁS

Sorosi Orsolya
sminktetováló kozmetikus mester

+36 30 93 92 835
Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.

Józsai Gyermekzug
Érdeklődni: 30-428-0500

Csiszár Beáta fejlesztőpedagógus

Okos Ovis
játékos mozgásfejlesztés 
indul Józsán 
4–7 éves
gyerekeknek!

FejlEsztendő
Várom szeretettel a gyerekeket 

3 éves kortól egyéni fejlesztés, 

5-6 éveseket iskolára hangolódás

(célirányosan, a majdani

követelményekhez igazodva, olvasási,

írás-, számolási készség fejlesztése),

kisiskolásokat fejlesztés, felzárkóztatás

céljából, játékos feladatokkal, 

türelemmel :)

Keressetek bizalommal!

Burján Enikő fejlesztőpedagógus 

0670 4994920
Facebookon: Fejl-esztendő

RELAX MASSZÁZSSZALON
Kellemes környezetben várom kedves

vendégeimet az alábbi masszázsfajtákkal:

Ha ellazulásra, kikapcsolódásra, 
fizikai fájdalom enyhítésére vágyik, 

kérem keressen az alábbi telefonszámon:
Ónodyné Orosz Katalin

06 20 970 43 21
Forduljon hozzám bizalommal!

• nyirokmasszázs
• talpmasszázs
• svéd, frissítő masszázs
• hátmasszázs

MEGFÁZÁSRA

KÖHÖGÉSRE


