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23. Józsai Szüreti nap
Kisdobos hirdette ki a szüreti mulatság

kezdetét a Tócó-völgyben szeptember 29-én
délelőtt, majd útjára indult a hagyományos
szüreti felvonulás. A józsaiak szekereken ülve,
vidám nótaszó közepette vonultak végig az
utcákon – ezzel kezdetét vette a már hagyo má -
nyos józsai szüreti nap.

Eközben a Tócó-völgyben már rotyogott a bog -
rácsokban a nyúlpaprikás, hiszen idén is lehetett
nevezni a főzőversenyre. A 30 nevező közül a
legtöbben idén is ha -
gyo  mányosan ké szí -
tet ték el a nyúlhúst,
de voltak, akik új re -
cep tekkel is meg pró -
 bál koztak. Ter mé sze -
tesen a must sem hi á -
nyoz   hatott, a patak
hídjánál mindenki ked -
 vére me ríthetett be -
lőle. 

Idén először kutya szépségverseny is volt a
szüreti napon, hagyományteremtő céllal. Nagyon
nép szerű volt a megmérettetés, több tucat gazdi
ne vezett be kedvencével.

A madárijesztő versenyre is rengeteg nevezés
érkezett, nehéz dolga volt a zsűrinek kiválasztani
közülük a legszebbeket és legötletesebbeket.

Kora délután kezdődtek a színvonalas színpadi
produkciók, melyek annyi embert vonzottak, hogy
este hétig teltház volt a Józsaparkban. A délutáni
programokat Balázs Ákos településrészi képviselő
és Juráskó István a Józsai Településfejlesztő
Egye sület vezetője, mint főszervező nyitotta meg.
Az időjárás is nagyon kedvező volt, hiszen az
ilyenkor szokatlan kellemesen meleg, napsütéses
időben tényleg egy felejthetetlen napot tölthettek
el a családok ezen a szabadtéri programon. 

A parkolóban felállított játszóparkban és ki ra -
kodó vásárban is nagy volt a nyüzsgés a nap fo -
lyamán. 

A motoros kaszkadőr show, mely idén először
volt látható, nagy sikert aratott a gyerekek és fel-
nőttek körében egyaránt. 

A józsai könyvtár pedig ezen a napon ünnepelte
ötödik születésnapját. Ennek apropóján a gye -
rekeknek öt próbát kellett kiállniuk. A próbatételek
között szerepelt a már hagyományosnak számító
kézműves foglalkozás, könyvtárismereti TOTÓ és
több ügyességi játék is. A próbák teljesítését aján -

dékokkal jutalmazták. A könyvtár olvasói DVD-n
nézhették meg az elmúlt öt év rendezvényein ké -
szült fényképekből készült válogatást. A szü le tés -
nap fontos eseménye volt „Az én olimpiám” című
rajzpályázat eredményhirdetése, és a rajzokból
készült kiállítás megnyitása.

A szüreti nap versenyeredményeit lapunk
második oldalán olvashatják. További képek a
szüreti napról a www.jozsanet.hu weboldalon.
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A Szüreti nap segítői

A Szüreti nap versenyeredményei

A 23. Józsai Szüreti nap támoga tói:
DMJV Önkormányzata, Balázs Ákos városré -
szünk önkormányzati képviselője, Fény Világ
Natúrbolt, Létai-Huszti Kft., Agrárius Kft., TENNO
Fotó, Hajdúsági Tej Kft., Józsai Patika Bt., Juráskó
Kft., Maranta Patika, Sodó Cukrászda, Bon-Bon
Cukrászda, Daniella Kereskedelmi Bt., Józsa
Autócentrum Kft., Guti Andrea, Tüzépker Kft., dr.
Réti Gabriella, AG-Systems, dr. Gargya Sándor,
Bu-Fa-Tex Kft., SZIL-DARU Kft., Széll János,
Universal Bau  ’96 Bt., Dorcas Aid Hungary, Re for -
mátus Szeretetszolgálat, Hüse Imréné, Turmalin
Egyesület, Bodogán Kft., Hajdúsági Sütödék Zrt.,
Papp László, Tóth József, Bikers Caffe és
Pizzeria, Teleki László, Vodafone, Vona Géza,
Erdős Antalné, Papp Géza, Deák József, 1 Eurós
Bolt, Oriflame, Gazsó Játékpark.
A rendezvény sikeres megvalósításában segí -
tet tek:
Józsai Településfejlesztő Egyesület, Debreceni
Vá rosi Polgárőr Szövetség Józsai Csoportja, Deb -
re ceni Polgárőr Egyesület Cívis Városért, Deb -
recen Városi Rendőrkapitányság Józsai Körzeti
megbízottai, Debreceni Művelődési Központ,
Józsa Fejlődéséért Alapítvány (www.jozsanet.hu
és a Józsa újság kiadója), Józsai Segítő Szol gá -
lat, Józsa Kisállat Jóléti és Gyógyászati Központ,
Józsapark Üzemeltetési Iroda munkatársai, ta ka rí -
tói, biztonsági emberei, Hunyáné Mráz Erzsébet,
Móczó Ibolya, Tóth Sándorné, dr. Tóthné Stokker
Erzsébet, Ozsvárt Csilla, Józsai Népdalcsoport,
Gárdonyi Sándor, Markocsány Zoltánné, Zágo nyi -
né Nagy Szilvia, Buglyóné Király Eleonóra, Karsai
Zoltánné, Nagy Imréné, Lévainé Molnár Mária,
Czibere Lajosné, Debreceni Lajosné, Szabó Ist -
vánné, Pénzes Sándorné, Matkó Károly, Józsai
Kert barát Kör, A Hajdú-Bihar Megyei Motoros
Egyesület tagjai Soltész Sándor vezetésével.
Kézműves foglalkozást vezetők:
Szigeti Ibolya, Debreceni Origami kör tagjai,
Bátoriné Gém Eszter, Vass Tamás, Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai.

Aszfaltrajzverseny eredményei

Helyezettek (felső tagozat)
1. Tóth Fanni Marietta 7. o., Gönczy Pál Ált. Isk.
Cím: Farsang.
2. Tóth Huba 8. o., Lorántffy Zs. Ált. Isk. Cím:
Citera a Közösségi Házban.
3. Adonyi Vanessza 7. o., Lorántffy Zs. Ált. Isk.
Cím: Csűrdöngölős pillanatok.
Helyezettek (alsó tagozat)
1. Tóth Panna Kamilla 3. o., Lorántffy Zs. Ált. Isk.
Cím: Akrobatikus rock and roll a Közösségi
Házban.
2. Arany Alina 3. o., Lorántffy Zs. Ált. Isk. 
Cím: Zenélés a színpadon.
3. Magyari Virág 3. o., Lorántffy Zs. Ált. Isk. 
Cím: Kiállítás megnyitó.
Különdíj
Arany Albin 5 éves Alsójózsai Kerekerdő Óvoda.
Cím: A bohóc csúszda és a libikóka.
A helyezettek ajándékait a következő támogatók
biztosították: Universal Bau ’96 Bt, Dorcas Aid
Hungary, dr. Réti Gabriella, Vodafone.

A Józsai Könyvtár „ Az én olim piám”
című rajzpályázatának he lye zettjei

Óvodás korosztály
1. Eszenyi Tamás
2. Balázs-Földi Adél 
3. Ribiczey Klára és Simon Barna
1–2. osztályosok
1. Glant Csenge és Pasztercsák Lili
2. Párkányi Hanna
3. Karacs Gergő

3–4. osztályosok
1. Karacs Janka és Tóth Panna Kamilla
2. Erdős Márk
3. Sándor Anna Viktória
7–8. osztályosok
1. Tóth Fanni Marietta
2. Adonyi Vanessza
3. Tóth Huba

A pályázatra 32 mű érkezett a város 6 iskolájából
és 2 óvodájából: Árpád Vezér Ált. Isk., Gönczy Pál
Ált. Isk., Hatvani István Ált. Isk., Lorántffy Zsu zsan -
 na Ált. Isk., Petőfi Sándor Ált. Isk., Vénkerti Ált.
Isk., Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, Gönczy Pál Ut -
cai Óvoda.

Madárijesztő bábuk versenye

1. helyezett: 3-as számú báb. Készítette: Lorántffy
napközisek.
2. helyezett: 13-as számú báb. Készítette: Gönczy
Pál utcai óvoda Tulipán csoportja.
3. helyezett: 4-es számú báb. Készítette: Kis(s)
lányok.
Különdíj: 5-ös számú báb. Készítette: Józsai Nép -
dalcsoport
A zsűri tagjai: Markocsány Zoltánné, Hunyáné
Mráz Erzsébet, Zágonyiné Nagy Szilvia.

IX. Nyúlpaprikás-főző verseny

1. NARANCSOS NYULAK (Barta Géza)
2. IBOLYAKÉK (Kovács Lajosné)
3. TÓTHÉK (Tóth Tibor)
Különdíj: TAPSOLÓ NYUSZI, (Szabó János).

Józsa Kutya Szépe verseny

Ri-Pet Kölyök:
1. hely Amarok, Border collie
2. hely.: Dumbó, Tibeti Masztiff

3. hely: Brilla, németjuhász
Felnőtt: Kisméretű:
1. hely: Fanny, Bichon Havanese
2. hely: Maci, Yorkshire terrier
3. hely: Molly, angol bulldog
Közepes méretű:
1. hely: Zira, keverék
2. hely: Dió, magyar vizsla
3. hely: Molly, ír szetter
Nagy méretű: 
1. hely: Berci, németjuhász
2. hely: Zeusz, újfundlandi
3. hely: Dante, németjuhász
Közönségdíjas:
1. hely: Száva, argentin dog
2. hely: Gina, ónémet juhász
3. hely: Amarok, Border collie

50 éves osztálytalálkozó volt
1962-ben végzett diákok tartották 50 éves osz -

tály találkozójukat szeptember 30-án a Bikers
Caffé-ban. Az egykori Felsőjózsai Általános Is ko -
lá ban 44 fő végzett együtt, közülük most 14-en
tudtak eljönni a találkozóra. Sajnos az osztály fő -
nök már nem lehetett itt tanítványaival, de egykori
orosztanárnőjüket Cs. Varga Ferencnét köszönt -
hették ebből a jeles alkalomból. A szervezők em -
lék  oklevéllel is készültek erre az emlékezetes év -
for dulóra. Képek az osztálytalálkozóról meg te kint -
he tők a www.jozsanet.hu weboldal Galéria me nü -
pont jában.
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Október 6-án 10–16 óráig
„Gyógyítsuk testünk, hogy ápolja lelkünk!” - III.
Józsai Egészségnap.
Hagyományos és alternatív orvoslási módok, ősi
és modern egészségmegőrzés ízei egy helyen (a
Tur malin Egyesülettel közösen szervezett prog -
ram).
Helyszín: Józsai Közösségi Ház termei

Október 10-én 17 órától
Józsai kézművesek közös kiállításának megnyi -
tása.
Köszöntőt mond: Somogyi Béla Debrecen város
alpolgármestere. A kiállítást megnyitja: V. Szath -
mári Ibolya etnográfus.
Kiállítók: Szabó József díszműkovács népi ipar -
mű vész; Buglyó Péter – aranykoszorús ká dár mes -
ter, okleveles kézműves, népi iparművész; Vass
Tamás fafaragó – népi iparművész; Papp Ferenc
és Papp László késes; Vietorisz Aranka csipke -
verő; Sebestyénné Győrffy Anna szűrrátét készítő
népi iparművész; Bátori Józsefné hímző, szö vő
népi iparművész; Bátori Sándor faműves; Magyari
Tibor szarukarcoló; Elek Zoltán díszműkovács;
Papp András bőrműves; Simon Tünde ékszer ké -
szítő; Pulics Sándor szekérmakett készítő. A kiállí -
tás megtekinthető: október 10-től november 20-ig.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.

Október 13-án 10 órától
„Lipem, lopom a szőlőt…” - kézműves játszóház
Résztvevők: óvodás és általános iskolás gyerekek

Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

Október 17-én 16 órától
„Derült szívvel megöregedni” – idősek köszöntése
Résztvevők: közösségeink tagjai, időskorú józsai
ér deklődők. Közreműködnek: Magyari Ágnes ze -
ne pedagógus és a MEA AMI növendékei, a Lo -
rántffy Zs. Általános Iskola tanulói, a Gönczy Pál
Ált. Iskola tanulói, a Józsai Népdalcsoport, az Al -
só józsai Kerekerdő Óvoda nagycsoportos óvodá-
sai, Simonyi Ferenc előadóművész
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme.

Október 26-án 17 órától
1956. október 23-ra emlékezünk.
Előadók: Soltész Géza nemzetőr dandártábornok
és Vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr ve zér ez -
redes. Szervezők: A DMK Józsai Közösségi Ház
és a Józsai Hagyományápoló Csoport. Október
17–23-ig dokumentum- és könyv kiállítás az elő -
adó teremben.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme

Októberi programajánló

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, 
Szentgyörgyfalvi u. 9. 
Telefon: (52) 86- 137

E-mail: 
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Meghívó
A Debreceni Polgárőr Egyesület a 

Cívis Városért és az 

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület

„SZOMSZÉDOK

EGYMÁSÉRT MOZGALOM”

tagjai

Közbiztonság és bűnmegelőzés címmel 

fórumot szerveznek, amelyre 

szeretettel várnak minden józsai érdeklődőt.

Helye: 

Józsai Közösségi Ház előadóterem

Időpontja: 

2012. október 31. (szerda) 16:30.

„Istenfélelemmel, hittel és
szeretettel közeledjetek!”

(Életünk Isten színe előtt)

A Józsai történelmi Egyházak el -
nök ségei szeretettel meghívják önt
és hozzátartozóit az ökumenikus
estekre:

November 4. vasárnap 18.00:
Felsőjózsa, Római katolikus 
templom (Rózsavölgy utca 31.)
Igét hirdet: Gacsályi Zsolt - refor-
mátus lelkipásztor

November 5. hétfő 18.00:
Alsójózsa Református templom
(Templom utca 51.)
Igét hirdet: Felföldi László - római
katolikus plébános

November 6. kedd 18.00:
Felsőjózsa Református templom
(Deák Ferenc utca 67.)
Igét hirdet: Szentesi Csaba - gö -
rög katolikus parókus



Egyházi hírek
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Új katolikus templom épül
Elkészültek a Gát utcai telken hamarosan

fel épülő Szent György Római Katolikus Temp -
lom engedélyes tervei. Az építtető Debreceni
Meg testesülés Plébániától a látványtervek ké -
peit kaptuk meg, amelyek a www.jozsanet.hu
web oldal galériájában tekinthetők meg.

A tervező cég olyan tervet nyújtott be az új
temp lomra, mely költséghatékonyan üzemeltethe -
tő, 250 hívő részére ideális körülményeket teremt,
mindemellett egy tágas gyülekezési tér fogadja az
ide betérőket. Nagy örömünkre szolgál, hogy új
római katolikus templom épül Józsán – tájékoztat-
ta lapunkat Felföldi László plébános. A jelenlegi 70
főt befogadó kis templomunk Felsőjózsán talál-
ható. Azt szeretnénk, hogy az új templom Alsó- és
Felsőjózsáról egyaránt könnyen megközelítő
helyen épüljön meg. Jelenleg a tervek már elké -

szül tek és az
engedélyez te -
té sek vannak
folyamatban az
önkormányzat-
nál.

A templom
titulusa Szent
György lesz,
aho gyan a Ze -
le  méri temp -
lomé is az,
mely nek már
csak romjai lát -
hatóak Józsa
határában.

Római katolikus hírek

A templom építése mellett a közösségünket is
építjük. Hittanóráink rendje:

Felsőjózsa:
Óvoda: kedd 15:15
1. osztály: kedd 16:30
2. osztály: hétfő 15:30
3-4. osztály: szerda 15:30 
(elsőáldozásra ké szü lők)
5–7. osztály: szerda 13:45
8–10. osztály: péntek 18:00 a plébánián! 
(bér má lásra készülők)

Fiatal felnőttek: kéthetente péntek 19:00 a plé -
bá nián

Alsójózsa:
Óvoda: szerda 16:00
3-4. osztály: szerda 11:30 
(elsőáldozásra készülők)
Bibliaóra felnőtteknek kéthetente szerda este a

plé bánián 18:30-tól.
Címünk: 
Szent Család Templom, 4225 Debrecen-Józsa,  
Rózsavölgyi utca 31.
Weboldalunk: http://megtestesules.info

Nyáron új helyre, a Józsaparkban található
Józsa Fitness Centerbe költözött a Hangbújócska
zenebölcsi. Az anyukák és a babák hamar meg -
szokták és megszerették a szép tágas különter-
met, így továbbra is itt várják az ismerős és az
ezután csatlakozó apróságokat minden csü tö r tö -
kön 10 órától.

A zenebölcsi legfontosabb célja, hogy a gy e re -
kek már egészen kis koruktól kezdve megismer-
jék a magyar dalokat és mondókákat, részesei le -
gyenek hagyományainknak, kultúránknak. A fog -
lal kozásokon elhangzó, ölbeli játékokkal össze -
kapcsolt dalok és mondókák segítségével kön y -
nye dén tanulnak, bővítik szókincsüket, hamarabb
sajátítják el szép magyar nyelvünket. Meg sze retik
a hangszereket, az élő zenét, a közös éneklést,
ami segíti lelki, szellemi fejlődésüket. A fog lal ko -
zást Lövei Lilla zenepedagógus vezeti. További
információ: www.zenebolcsi.freewb.hu Képek a
zenebölcsiről megtekinthetők a www.jo zsa net.hu
weboldal galéria menüpontjában.

Új helyenJelentkezés 
konfirmációra

Kirándultak 
a nyugdíjasok

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület tagjai 2012.
augusztus 4-én Szarvas város látnivalóival is mer -
kedtek, részt vettek a II. Szarvasi Horgász és Ha -
las Gasztronómiai Nap programján.

A kirándulás a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Kulturális Osztályának támoga tá -
sával valósult meg, amelyet ezúton is tisztelettel
 köszönünk. 

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség
várja szeretettel a 7–8. osztályos megkeresztelt
vagy keresztségben nem részesült, de érdeklődő
gye rekeket konfirmációs felkészítő alkalmaira.

A foglalkozások heti egy alkalommal lesznek,
és november hónap elejétől májusig tartanak.

A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy a gyer -
me kek, fiatalok életkori sajátosságaiknak meg fe -
le lően
– beszélgessenek az élet fontos, őket is érintő és
érdeklő kérdéseiről,
– megismerkedhessenek a keresztyénség lénye -
gé vel, Istennel, a református egyház életével.  

Szeretettel várjuk önöket gyermekeikkel együtt
október 21-én, vasárnap délelőtt a 11 órakor kez -
dő dő istentiszteletünkre a felsőjózsai református
templomban (Deák F. utca 67.), melynek végén
meg beszélést és tájékoztatót tartunk.

Érdeklődni lehet Gacsályi Zsolt lelkipásztornál:
(30) 910-2158, vagy reformatus jozsa @gmail. com

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a 2011. évi SZJA 1%-ával szervezetünket támogatták. 

A felajánlott összeg 68 000 forint, melyet kulturális célokra használtunk fel.
Továbbra is megtiszteltetésnek vesszük 

a 18554944-1-09 adószámunkra küldött adományokat.
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Uniós fejlesztés a Gönczyben

Elsősavató a Lorántffyban

Sikeres pályázat

Agárdiné Burger Angéla igazgató asszonyt
kérdezzük annak kapcsán, hogy a Gönczy Pál
Általános Iskola októberben lezárja jelenleg
zajló uniós pályázati projektjét.

JÓZSA ÚJSÁG: Miről szól a pályázat?
Agárdiné Burger Angéla: A TÁMOP-3.1.7-11/2-

2011-0009 azonosítójú pályázati projektünk címe
„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te
magad”.

Azaz, felkészülünk arra, hogy az általunk kifej -
lesztett nevelési modellt be tudjuk mutatni más in -
téz ményeknek, s tudjuk őket segíteni abban, hogy
mindezt saját intézményükben alkalmazzák. Két
ki emelt területen tudunk modellértékű tevékeny -
ség  rendszert bemutatni, az egyik az ökoiskolaként
való működés, a másik a tehetséggondozás in téz -
ményi rendszere.

Józsa: Hol tartanak a megvalósításban?
A.-né B. A.: A pályázat megvalósítása tavasszal

indult, legjelentősebb része a pedagógusok kép -
zése. Ezért tavasszal és a nyári szünetben szinte
a teljes tantestület iskolapadba ült. Sokféle tanfo -
ly amon vettünk részt, a legnagyobb létszámban a
di gitális taneszközök használatát, fejlesztését
tanultuk. Több olyan képzésen voltunk, amely lát-
szólag távol áll a pedagógus hivatástól, az élet
azon ban azt mutatja, nagy szükség van rá: me -
nedzs ment, mentorálás, minőségfejlesztés, pr-mar -
 keting és hasonlók.

Október elejére készülünk el az intézményi
alap dokumentumok átdolgozásával, melyben a re -
ferencia intézményként való működést szabályoz-

zuk. A pályázatból fejleszteni tudjuk az iskolai
környezetet is. Ennek eredménye, hogy a tanter-
meink felében korszerű digitális taneszközök áll-
nak majd rendelkezésre a tanulás-tanítás se gí té -
sére.

A pályázat zárásaként október 27-én szakmai
konferenciát rendezünk a DMK Józsai Közösségi
Házban, ahol a szakterületek első emberei tisztel-
nek meg minket közreműködésükkel, segítenek
be mutatni a szakmai közönségnek, hogy a gön -
czys értékek (kincsek), hogyan illeszkednek a köz -
nevelési rendszer új tartalmaihoz. 

Józsa: Mit érezhetnek ebből a gönczys diákok?
A.-né B. A.: Azok az intézményi innovációk,

amelyeket most a szakmai közönségnek kiaján-
lunk, több éves, évtizedes kreatív pedagógiai
mun ka eredményei. A gönczys kisdiákok cselekvő
részesei ennek a folyamatnak. Ezek a pedagógiai
értékek ugyanolyanok, mint minden más a kör nye -
ze tünkben. Ha létrehozunk valamit és sorsára
hagy juk, akkor az stagnál, romlik, majd tönkre -
megy. Viszont ha folyamatosan fejlesztjük, gon -
doz   zuk, óvjuk, akkor gyarapszik, fejlődik. A refe -
ren cia intézményként való működés leglényege-
sebb eleme az, hogy folyamatos forrásteremtés
lehetőségét kínálja az intézményi tartalmi, mód -
szertani fejlesztésekhez, melyeknek legelső ha -
szon  élvezői a gönczys diákok.

Józsa: Az iskolában megvalósult fejlesztések,
mennyire vannak összhangban a köznevelési
rendszer szervezeti, tartalmi megújulásával?

A.-né B. A.: Az tény, hogy történelmi jelentőségű
változások zajlanak most a köznevelési rendszer-

ben is. Sorra jelennek meg új törvények, rende -
letek. Nekünk ezek alkalmazása, tartalommal való
megtöltése a feladatunk. Ilyen példa a mindenna-
pos testnevelés. A gönczyben több mint tíz éve
van naponta sportfoglalkozás, csak eddig a felső
ta gozaton nem volt kötelező. Most beépült a tör -
vénybe, amit eddig is csináltunk. A referencia-in -
téz ményként kínált jó gyakorlataink is ilyenek. A
tehetséggondozás, a környezet és egészségtu da -
tos nevelés, a munkára nevelés, a gaz dál ko dási
ismeretek, a tanórán kívüli tevékenységek szer -
vezése mind-mind működő napi gyakorlat is ko -
lánkban, s most mindez hangsúlyos része lett a
meg újult tartalmi szabályozóknak. 

Józsa: A pályázat zárása után mit terveznek?
A.-né B. A.: A pályázat a felkészülésről szól. Ha

ezt lezárjuk, intézményünk egy minősítési eljárást
fog végigvinni, melynek eredménye lehet a refe -
ren  cia-intézményként való működés tanúsítása. 

Addig is újabb partnereket, támogatókat, pá -
lyázati forrásokat keresve fejlesztjük értékeinket, a
józsai családokkal együtt tanítjuk, neveljük, óvjuk,
segítjük a felnövekvő generációt. 

„A jövő számíthat ránk, mi is számítunk rá”. Ezt
az ismert dalrészletet választottuk projektzáró kon-
ferenciánk és egyben a következő, már benyújtott
uniós pályázatunk címéül is. És így is gondoljuk. 

Agárdiné Burger Angéla
igazgató

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola hat
pe dagógusa szeptember 27-én Spanyol or -
szág ba utazott, hogy a spanyol és ciprusi társ -
intéz ményekkel megtervezzék az elkövetkező
két év programsorozatát.

A három általános iskola – közöttük a Lo -
rántffy – sikeresen pályázott a Comenius prog ram -
ban, így a közeljövőben együtt fogják megvalósí-
tani a célkitűzéseket.

Az augusztus végi hangyatábor és az első
szeptemberi napok izgalma után sikeresen be -
illesz kedtek a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Is kola első osztályosai az intézmény életébe.

A kisdiákok szeptember 25-én elsősavató ün -
nepség keretében bizonyították rátermettségüket,
hiszen valamennyien sikeresen kiállták az iskolai
játékos hétpróbát. 

Ezt követően fogadalmat tettek, hogy az előttük
álló nyolc év során magatartásukkal és szor gal -
muk kal tovább fogják öregbíteni a Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola jó hírnevét.

Terna Péterné igazgatóhelyettes asszony az
iskolai jelvény feltűzésével zárta a családias ren -
dez vényt. 

Végezetül a hagyományoknak megfelelően a
má sodikosok házi finomságokkal látták vendégül
a legifjabb Lorántffy-sokat.

Józsát fotózta az
Albertirsa Fotókör

Az Albertirsa Fotókör munkáiból láthattunk kiál-
lítást október 4-ig a Közösségi Ház előterében. A
fotókör 2010 decemberében alakult Albertirsán a
MAFOSZ szárnyai alatt, Baán Katalin mento rá lá -
sá val. Aki esetleg nem tudott ellátogatni a Józsa -
parkba, az a www.jozsanet.hu weboldal Galéria
me nüpontjában is megtekintheti a kiállítás teljes
kép anyagát.
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Év végi akció ismét a
Multi Alarmnál

Ha bizományi - 
akkor Fekete Pillangó

Ne égessük el a műanyagokat!

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is
akciót indít Józsán a Multi Alarm Biz ton ság -
technikai Zrt. Az Év végi akció keretében bruttó
50 000 forint anyagköltséggel járul hozzá Ma -
gyar ország piacvezető távfelügyeleti szolgál-
tatója a riasztórendszerek kiépítéséhez és
ügye letre kötéséhez.

Az akciót igénybe vevő ügyfelek számára pedig
biztosítja a cég, hogy a listaáraknál jóval kedve -
zőbb havidíjért 3000 Ft+áfa áron vehessék
igénybe a GSM/GPRS alapú távfelügyeleti szol-
gáltatást. A hazai és nemzetközi szabványoknak
egyaránt megfelelő, szakmailag magas szintű vé -
delmi szint komoly visszatartó erőt jelenthet a bű -
nö zők számára.

A 2012. október 1-jétől december 15-ig tartó
akció részleteiről a debreceni ügyfélszolgálati iro -
dában a Pesti utca 63. szám alatt érdeklődhetnek,
hétfőtől–péntekig, reggel nyolctól délután négy
óráig a józsai lakosok, illetve telefonon, az (52)
249-176-os helyi tarifával hívható telefonszámon.

Cím: Debrecen, Pesti utca 63.
Telefon: (52) 249-176

Új, nagyobb helyen (110 m2-en), a cipész-kulcsmásoló mellett, par ko -
lási lehetősséggel várja régi és új vásárlóit a Fekete Pillangó bizományi.
A bébi-, gyermek- és felnőtt ruhák, cipők, játékok, kiegészítők bi zo -
mányos értékesítése mellett, ruhajavítással is várják az ide betérőket.

A tágas üzlethelyiségben könnyű válogatni a hatalmas
kínálatból, hiszen az áru nagy része vállfákra és polcokra
van kipakolva. Az üzletben vásárolt ru hákat továbbra is
ingyenesen méretre igazítják.  A nem itt vásárolt ruhákat is
behozhatjuk ide átalakításra, javításra, melyet rövid

határidővel, kedvező áron vállalnak.
Megunt ruháinkat, cipőinket is értékesíthetjük itt bizományos formában, de

gyer mekeink kinőtt ruháit, cipőit, játékait, kiegészítőit is behozhatjuk. Ez egy
nagyon gazdaságos dolog, hiszen a kinőtt ruhácskák árából, nagyobbakat is
vá sárolhatunk, a megunt játékok he -
lyett újakat szerezhetünk be, sokat
spó    rolva így a családi kasszában. Ami
számunkra már felesleges, az másnak
ér ték lehet és fordítva. 

Mielőtt máshol sokat költene, néz -
zen be és válogasson kedvére az egyedi és márkás termékek közt a Fekete
Pillangó bizományi hatalmas kínálatából!

Cím: Józsa, Függetlenség utca 1. 
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett.)
Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13

Telefon: (06-30) 3477-186

Több olvasónk jelezte, hogy komoly probléma, hogy egyesek mű -
anyag palackot, gumit és egyéb káros anyagokat égetnek Józsán.

Felháborító, hiszen Józsán meg -
oldott a házhoz menő szelektív hulla -
dékgyűjtés, ennek ellenére elterjedt
„divattá” vált a műanyag hulladékok
(pl. PET-pa lackok) elégetése. Az orr -
fa csaró bűz sem kellemes, de sokan
nem is tud ják, hogy ennek a káros és
egyébként tiltott tevékenységnek a kö -
vet kez mé nye súlyos és halálos be teg -
ségek egész sora lehet. 

A műanyagok égésekor olyan
anya gok szabadulnak fel, mint pl. az
első világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén, a rákkeltő vinil-klorid,
dioxi nok, furánok, formaldehid, és cián-vegyületek. 

Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, emiatt
bizonyítottan elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyi -
két: daganatos megbetegedések (tüdő, száj- és orrüregi, pajzsmirigy, has-
nyálmirigy, máj, bőr, leukémia), magzati fejlődési rendellenességek, hormo -
nális elváltozások, endometriózis, termékenységi problémák, cukorbetegség,
máj- és veseelégtelenség, légzőszervi betegségek, idegrendszeri zavarok és
vérképzőszervi betegségek, az immunrendszer betegségei, allergia, szemirri -
táció, bőrgyulladás.

Ezért a műanyagok égetését 2001 óta kormányrendelet tiltja, amely szerint
a tilalom megszegőit 100 ezertől 500 ezer forintig terjedő bírsággal kell súly-
tani. 

NE FELEDJÉK, EGY LEVEGŐT SZÍVUNK!

Év végi AKCIÓ
csak JÓZSÁN!

A Józsa újság e hirdetését felmutatóinak
Br. 50 000 Ft értékű RIASZTÓ SZETTET + 

GSM/GPRS alakú átjelző eszközt + 

a MULTI ALARM távfelügyeletére való rákötést

INGYEN
Az akciót igénybe vevőknek csak a rendszer telepítéséért kell

munkadíjat fizetni.
A 3000 Ft + áfa kedvezményes távfelügyeleti havidíj vállalása

mellett és két éves hűségszerződés esetén. 
Az akció időtartama: 2012. október 1-jétől december 15-ig tart.

Multi Alarm ügyfélszolgálat
Debrecen, Pesti utca 63. Telefon: (52) 249-176

Nyitva: hétfő–péntek: 8–16-ig

adjuk.

✂
✂

✂
✂

✂ ✂
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Autóalkatrész kereskedelemmel bővült a józsai benzinkút
A Józsa Tüzép Kft. több mint két éve üze -

meltet benzinkutat Józsán. A folyamatosan
fejlődő telephely új szolgáltatással bővült
ősszel: megkezdték a Láng Debrecen Kft. part -
ne reként, minden típusú személy-, tehergépjár-
mű-, illetve motorkerékpár alkatrész forgalma -
zá sát.

A cég 2003-óta működik, mint tüzép, de emel-
lett fuvarozással is foglalkoznak. Ekkor még a
Már  cius 15-e utca végén található MÁV telepen
üze  meltek, majd 2009-ben került át a cég telep he -
lye a Vállalkozói Telephelyre, ahol egy teljesen új
épületbe költöztek. De a fejlődés nem állt meg!
2010 májusában megnyitották az első józsai ben-
zinkutat, ahol a 95-ös és dízel mellett már LPG-
gázt és bioetanolt is forgalmaznak. Szeptembertől
pedig teljes körű alkatrész forgalmazással állnak a
józsaiak rendelkezésére, így most már nem csak
olajok és shoptermékek kaphatóak a benzinkúton.
A részletekbe Hamar Zoltán ügyvezető avatja be
olvasóinkat: Minden típusú gépjármű (sze mély -
autó, teherautó, motorkerékpár) minden al kat ré -
szét forgalmazzuk. A legtöbb alkatrészből több faj -
tát is (ár és minőség szempontjából), így a vevő
igényeinek megfelelő alkatrészt tudjuk biztosítani.
Van olyan alkatrész például, melyből akár öt féle
közül is választhat a vásárló. Van egy állandó alap
raktárkészletünk itt a telephelyen (ékszíjak, szű -
rők, gyertyák, izzók, olajok, adalékok, ablaktörlő

lapátok, akkumulátor, féktisztító, csavarlazító stb.),
ami viszont nincs raktáron, azt rendelésre hozat -
juk, legyen az karosszéria-, motorikus-, vagy bár-
milyen alkatrész.  Napi háromszori kiszállítás van
Józsára, és ami esetleg Debrecenben sem lenne
raktáron, az másnapra megérkezik. Fontos megje-
gyezni, hogy törzsvásárlóink 20%-os kedve z mény -
 nyel vásárolhatják meg ezeket az alkatrészeket,
ugyanúgy, mint eddig a shoptermékeinket is. Ezt a
20%-ot az amúgy is kedvező árakból még plusz -
ban vonjuk le.

A tüzép szolgáltatásai között megtaláljuk még
mindenféle építőanyag forgalmazását, melyeket
tele fonos megrendelés esetén ki is szálltunk. Leg -
jel lemzőbb termékeink a szóródó anyagok, ce -
ment, mész, sóder, homok, falazó habarcs, víz szi -

ge telő lemezek. A kedves vevő idetelefonál, és mi
házhozszállítjuk a kért terméket, és a kiszállításnál
lehet kifizetni a számlát, így időt is spórolhatnak
vásárlóink. Fuvarozást is vállalunk 1–24 tonnáig,
valamint olyan gépi munkákkal is állunk ve vőink
rendelkezésére, mint például raklap le sze dés, szál-
lítás bármilyen terepen, vagy a pin ce ásás. 

Hamarosan itt a tél, ennek kapcsán forgal-
mazunk tűzifát, brikettet és jó minőségű szenet is.
A szén a nagykerből érkezik közvetlenül a ve vő -
höz, így mindig jó minőségű szenet tudunk kiszál-
lítani.

További szolgáltatásunk, hogy a Hajdú-Bihari
Napló partnereként apróhirdetési felvevőhely is
vagyunk, így akár gyászjelentést, köszönetnyilvá -
ní tást is lehet itt helyben is feladni, ugyanolyan
áron, mint a Dósa Nádor téri szerkesztőségben.

További terveket is szövögetünk, szeretnénk a
jövőben egy automata kútoszlopot letelepíteni, így
hétvégén vagy nyitva tartási időn kívül is tudnának
a józsaiak Józsán, kedvező áron tankolni, azaz a
benzinkút 0–24-ig lenne nyitva. Igaz ilyenkor csak
gázolajat és 95-ös benzint lehetne vásárolni, egy
olyan automatán keresztül, mely készpénzt vagy
bankkártyát is elfogad. Sőt az automata segít-
ségével autópálya matricát is lehetne vásárolni
vagy akár mobiltelefont feltölteni.

Elérhetőségeinket megtalálják az alábbi keretes
hirdetésben.

Cím: Józsa, Vál lalkozó i  telephelyek . Tel .:  (52) 530-947

Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

Megnyitottuk autós boltunkat!
Törzsvásárlóinknak 
20% kedvezmény 

minden alkatrészre.

Simon Kr iszt i án
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavölgy u tca 133/A
Telefon : (06-30) 742-5685

E-mai l:  s imonkr iszt007@freemai l.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

Biztosítók 1 helyen Józsán!
Szerződéskötés, 

kárügyintézés

Telefon:

(06-20) 583-7474

(06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja ot thonát , ér tékei t !
Kérje ingyenes 

lakásb iztos ítás i  tájékoztatónkat !

Születésnapra ,  

névnapra ,  partykra

különböző 

lufi- d ekoráció 

megrendelhető:

Telefon:  

(06-20) 969-1011



Asztalosmunkák
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Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

Nyi tva:  hétfô-pén tek:  7–19- i g,  s zombaton:  7–16- i g,  vas ár nap:  7–12- i g

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vá gó híd ról.

Disznósajt 990   680 Ft/kg
Májas, véres hurka    799   499 Ft/kg
Füstölt 
kenyérszalonna         899   699 Ft/kg
Bőrös malachús 949  799 Ft/kg

Az akciós áraink október 5–14-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk.

A józsai lakosok számára már ismerősen
cseng a Tripó Sándor név, akinek új cégével, a
Józsafa Kft-vel ismerkedhetünk meg.

A hangsúly továbbra is a minőségen és a meg-
bízhatóságon maradt a reális árak mellett, azon-
ban újdonságok is bevezetésre kerültek, legutóbbi
cikkünk megjelenése óta. Az egyik ilyen például,
hogy elkészült a Facebook oldalunk. Itt az aszta -
los ipari munkákkal kapcsolatban felmerülő kérdé-
seiket tehetik fel nekünk, melyekre a lehető leg ha -
marabb szakmai tanácsokkal reagálunk. A Józsa
újság elkövetkezendő számaiban pedig terveink
szerint arról fogunk írni, hogy mitől jó egy adott
asz talosipari termék, mire kell odafigyelni vásár -
lás kor.

Ezen kívül a másik újdonság cégünknél a diófa
termékek bevezetése. Rendkívül egyedülálló,
hogy a vevő maga választhatja ki a leendő bútora
alapanyagát, az előgyalult fűrészáruk közül. Az
árától sem kell tartaniuk, hiszen annak ellenére,
hogy a diófát a világ legszebb alapanyagai közt
tartják számon, akár a tölgyfával egyenértékű áron
is megkaphatják.

Mintatermünkben a következő dolgokat is meg-
találják:
– konyhabútorok (fából, bútorlapból, MDF-ből)
– ágyak, hálószobabútorok (olajozva, lakkozva)
– tolóajtós szekrények (fából, bútorlapból)
– egyéb bútorok (fából, bútorlapból)

– nyílászárók (két- és háromrétegű üvegezéssel is)
– lépcsők (fenyő, bükk, tölgy, dió)
– előtetők (polikarbonát fedéssel is)
– diófa bútorok (kiválasztható alapanyagból, kitűnő
áron)

Like-olják Facebook oldalunkat és nyerjenek
értékes ajándékaink közül.

Asztalosmunkák Józsán

Elérhetőségeink:

Facebook: Tripó Sándor és Fiai 

Asztalosipari Manufaktúra Józsán

Web: www.jozsaasztalos.hu

E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc utca 68.

Telefon: 0620/520-2040

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Cím: Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65

E-mail: bedobt@index.hu

Sportosan elegáns
divatáru üzletünkbe

megérkeztek 
az őszi áruk.

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 
(az Andrea virágüzlet épületében)

Farmerek, nadrágok, pulóverek, 
szoknyák nagy választékban.

Készletünket megtekinthetik a 
www.evadivat.hu weboldalunkon.

Mindenkit szerettel várunk: Bakóné Éva
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Az ügyvéd válaszol - családjogi kérdések

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS

HOLBA FERENC
Műhely:

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066

Szi l ág y i  K á ro l y
Red ô n y, relu x a, s zal ag f ü g g ö n y, h arm o n i k a aj t ó , 

s zu n y o g h ál ó  k és zít ése, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Telefon: (52) 386-072 •  (06-20) 534-6555

Redőnykészítés

ACE nyelviskola JÓZSÁN. 
Angol, francia, orosz és

kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.

Telefon: 06 (70) 704 0742

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGUL Á SEL HÁ RÍTÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

Német nyelvoktatás Alsójózsán. 
Korrepetálás, kommunikáció gyakorlás, irodai-,

üzleti nyelv hasz nálat, ált. nyelvvizsga
felkészítés, gazdasági nyelv vizsgára

felkészítés minden szinten. 

Telefon: (06-30) 312 12 89

Fagallyazást, emelőkosárral 
27 méter ig, 

továbbá fakivágást vállalok.

Telefon: (30) 244 8737

Múltkori számunkhoz hasonlóan ezúttal is a
házassági vagyonjoggal kapcsolatos kér dé -
sekre válaszol Lukácsné dr. Patakvölgyi Pi ros -
ka ügyvéd.

Olvasó: Mire jó a házassági vagyonszerződés?
Mikor érdemes alkalmazni? Ha már házasok va -
gyunk, akkor is van értelme ezen elgondolkozni?

Ügyvéd: A házassági vagyonjogi szerződéssel
a házastársak vagyonjogi helyzetüket tisztázzák,
azaz kölcsönösen elismerik egymás különvagyo -
nát és meghatározzák, hogy a házasság fennál-
lása alatt a közös szerzeményekben kinek milyen
tulajdoni hányada keletkezik. A szerződésben a
házastársak a családjogi törvénytől eltérhetnek,
azaz az egyenlő arányú szerzési módtól, kiköthet-
nek pl. jövedelemarányos szerzési módot.

A házassági szerződés megköthető a házasság
megkötése előtt és után is ügyvéd által ellenjegy -
zett, vagy közjegyző által hitelesített okirati formá -
ban. Meglévő házasság esetén is fontos lehet,
hiszen pl. halál esetén a házastársi közös vagyon
és különvagyon elkülönítése a hagyatéki eljárás
lefolytatását jelentősen megkönnyíti.

Olvasó: Mi történik akkor, ha a férj azzal „fenye -
ge tőzik” 40 év házasság után: Ha elválsz asszony,
innen semmit sem viszel, mert inkább felgyújtom a
házat…

Ügyvéd: A fenyegetőzés a házasság megrom-
lása esetén kialakuló pszichológiai hadviselés ré -

sze. Ha a fenyegető beváltja ígéretét, a biztosítási
összeg a kárt szenvedő házastársat illeti, míg a
fenyegető házastársra pedig büntető és polgári
eljárások sora vár. Amennyiben a fenyegetés a
családtagok testi épségére is vonatkozik, az külön
büntető jogi kategória, vagy orvosi ellátást igényel.

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 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Cím: Józsapark emelete Telefon: (52) 386-143 Web: okula-optika.hu
Nyitva: hétfő–szerda–péntek: 9–18 kedd–csütörtök: 9–19 szombat: 9–13

Most először, olyan multifokális szemüveget mutathatunk be, amely határtalan szabadságot és gyorsabb reak-
cióidőt biztosít, mindezt egy teljesen személyre szabott szemüveglencse segítségével. Az Essilor, amely
világvezető a szemüveglencse gyártásban, kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-1-et,
mely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait, tovább széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás
közben is stabil látásélményt biztosít. Összesen 13 szabadalom védi a terméket és a technológiát, amely forra -
dalmi áttörésnek számít az optikai iparban. Az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel - mint az eyecode
és a domináns szem figyelembevétele - tökéletesen személyre szabott szemüveget tudunk készíteni a presbyop
szemüvegviselők számára.
Tudta? A domináns kezünkhöz hasonlóan (azaz, hogy jobb vagy balkezesek vagyunk) létezik domináns
szemünk is. A domináns szemünk vezeti a szemmozgást, tehát ez a szem érkezik meg először a 
célpontra. A domináns szem figyelembevétele a szemüveglencse tervezése és gyártása során kulcs-
fontosságú, hiszen ezáltal olyan szemüveglencsét készítünk az Ön számára, amely tökéletes, 
valóban korlátoktól mentes látásélményt nyújt.

KORLÁTLAN LÁTÁSÉLMÉNY, GYORSABB REAKCIÓIDŐ
A VILÁG ELSŐ MULTIFOKÁLIS LENCSÉJE

DOMINÁNS SZEM MEGHATÁROZÁSSAL!

MOST ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁVAL AZ OKULA OPTIKÁBAN!

0% KOCKÁZAT - 100% ELÉGEDETTSÉG
Most vásároljon Vari lux S 4D szemüveglencsét és semmit sem kell kockáztatnia!
A Varilux S 4D szemüveglencséket ugyanis most elégedettségi garanciával vásárolhatja meg
üzletünkben.
A Varilux S 4D szemüveglencséket 25-ös E-SPF faktorú, 100% UV védelemmel ellátott, páramentes
Optifog réteggel ajánljuk! Az ajánlat 2012. október 1. és november 30. között érvényes.
Nálunk fizethet egészségpénztári- valamint SZÉP kártyájával. Elfogadjuk a 2012-ban lejáró üdülési

csekkjét is és az Erzsébet utalványát is. Kérje ajánlatunkat kamatmentes részletfizetésre.
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Az előző cikkükben a gennyes méhgyulla -
dásról olvashattak a kedves állattartók. Ígé re -
tünk höz höz híven kiemelünk még néhány
olyan női ivarszervi betegséget, ami igen gyak -
ran előfordul az állatorvosi praxisban.

A petefészkek normál működése során petesej -
teket és nemi hormonokat termel. Bármilyen jel-
legű petefészek-elégtelenség már komoly tü ne te -
ket okozhat a kutyáknak. Van amikor csak rend -
szer  telen, hosszú vagy éppen megszakított ivar -
zást tapasztalunk a petefészek működési zavara
miatt. Máskor a petefészken kialakult ciszták foko-
zott ösztrogéntermelése révén a kutyák állandó
ivarzás jeleit mutatják, szőrhullás jelentkezhet,
valamint akár komoly vérszegénység is kialakulhat
a sokáig fennálló magas ösztrogénszint miatt. A
kutyáknál oly gyakran kialakuló emlődaganatok
hátterében is sokszor a petefészek elégtelen vagy
túlzott működése húzódhat meg. A hormonális ha -
tásra kialakuló méhfalban és méhnyakban, vala -
mint a hüvelyben létrejövő elváltozások nagyon
sok félék lehetnek. Akár gyulladások, akár dagana-
tok is indukálódhatnak a női nemi utakban. 

A petefészkekben igen gyakran alakulnak ki da -
ga natok is, amelyek nagyrészt hormontermelő da -
ga natok, így az előbb leírt hormonális problémákra
jellemző tüneteket látjuk a kutyákon. Ezek a da ga -
natok sokszor óriásira nőnek, komoly hasűri kerin -
gési zavarokat okozhatnak, valamint a kör nye ze -

tük ben lévő
lét fontosságú
szerveket is
be  olvaszt hat -
ják, va lamint
egyéb, akár
távoli (máj,
tüdő, agy)
szer vekben
is áttéteket
ké pezhetnek.
Saj nos ilyen
késői eset-
ben akár már
a női nemi szer vek műtéti eltávolítás sem elegen -
dő a kutyák egészségének vagy életének meg óvá -
sára.

Talán vannak már olyan gazdik, akik találkoztak
azzal a jelenséggel, hogy bár nem vemhes a ku -
tyusuk, de emlője megduzzad, belőle tej fejhető ki,
sőt a kutya játékokat, tárgyakat gyűjt magához és
azokat kölyökként gondozza. Ezt a tüzelés után
rendszerint két hónappal jelentkező állapotot ne -
vez zük ál vem hességnek, ami nem igazán be teg -
ség, de ke zelést igénylő állapot.

A fent leírt betegségek megelőzésének egyet -
len biztos módja az ivartalanítás, amelyről a kö vet -
kező cikkükben olvashatnak.

Bővebb felvilágosítást a Józsavet Kisállatorvosi
Rendelőben kaphatnak olvasóink.

Állati dolgok - Női ivarszervek betegségei kutyáknál (2. rész)

Telefonos időpontegyeztetés: 

+36-70/329-4305
Kis állatok, társ állatok 

teljes körű állategészségügyi
ellátása.

Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA

Alkotás utca 46.
(06-20) 9608-659

(06-52) 387-767

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-,  GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!

Tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI, 
BIZTONSÁGTECHNIKAI

FELÜLVIZSGÁLAT!

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30. Telefon: (52) 387-903

B EL -  ÉS K ÜLTÉRI FESTÉK
VA K OL AT

ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS

A UTÓ ÉS IPA RI  FESTÉK
SZÍNK EVERÉS, SPRAY TÖLTÉS

NYITVA  TA RTÁ S
H–P 730–180 0 • SZ.  730–1300

AZ AKCIÓS SZELVÉNY
FELMUTATÓJA 10–20%

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)

AKCIÓS SZELVÉNY

az akció érvényes
2012. OKTÓBER 31-ig

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt. 

Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 
vagy fájnak az izületei: 

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 
ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 

cellulitis masszázs.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik!

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés

• Szemöldök festés, - szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok

• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés

• Smink tanácsadással.

Masszázs: Cellulitisz kezelésekből
10% kedvezmény októberben.

Minden kozmetikai kezelésből 
10% kedvezmény októberben.

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02

Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, beton -

oszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.

Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely

Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974

E-mail: szabevkft@gmail.com
Web: www.szabev.hu

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12
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Készüljünk a télre!
Üdvözlöm a Józsa újság olvasóit, Dobolán

Gyula vagyok, gázkészülék szerelő mester.
Kezdődik a fűtési szezon, és egyre többen
szeretnék használni gázkazánjaikat, konvek-
toraikat biztonságosan és költséghatékonyan.
Ehhez szeretnék néhány tanácsot adni.

Miért fontos a gázkészülékek évenkénti karban-
tartása? Egyszerű a válasz: egy koszos gáz ké -
szülék hatásfoka akár 30%-al is csökkenhet, de
ter  mészetesen az életünk és egészségünk miatt a
leg  fontosabb.

Sajnos ezt nem mindenki tartja szem előtt! Van -
nak olyan ügyfelek, akik úgy vannak vele „minek
azt karbantartani, nincs annak semmi baja”, de ez
nem így van! Kevesen gondolnak arra, hogy a nyílt
égésterű (kéményes) gázkészülékek komoly ve -
szély forrást jelenthetnek! Pedig nagyon veszélye-
sek lehetnek, ezért igénylik a rendszeres felül vizs -
gá  latot. 

Az égés egyik alapfeltétele a levegő. Mivel a
nyílt égésterű készülék a helyiségből szívja el az
égéshez szükséges levegőt, ez által port is visz
ma gával. A kosz először az égőfejen lerakodik,
meg  változik a levegő-gáz keverési aránya, ami tö -
ké letlen égéshez vezet. A tökéletlen égés vég ter -
méke a korom. A korom lerakódik a készülék sűrű
lamellákkal ellátott hőcserélőjén, ami azt ered -
ményezi, hogy működés közben az égéstermék
nem a szabadba távozik a kéményen ke resztül,

hanem a helyiségbe jut! Sajnos ebből vannak a
balestek, a szénmonoxid mérgezések, ami akár
halálos kimenetelű is lehet! 

A másik fő veszélyforrás, hogy a mai energia
árak mellet sokan kicserélik nyílászáróikat fokozott
légzárású nyílászárókra, de elfelejtenek egy igen
fontos dolgot: a légellátásról gondoskodni. A nyílt
égésterű készülékek továbbra is a helyiség leve -
gő jét használják, de mivel nincs szellőző beépítve,
a levegő elfogy, és ez is okozhat baleseteket! 

Emellett még egy fontos dologra hívnám fel a
figyelmet! A szabadba kivezetett konyhai párael-
szívó és a nyílt égésterű gázkészülékek együttes
használata SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLET VE SZÉ -
LYES! Ugyanis ha főzünk, és megy a páraelszívó,
és közben működik a gázkazán is, abból tragédia
is lehet. Ha ugyanis a páraelszívó miatt elfogy a
he lyiségben a levegő, akkor a páraelszívó a ké mé -

nyen keresztül visszaszívhatja az égés terméket,
ami miatt történt már számos halálos szénmonoxid
mérgezés! 

Fontos az is, hogy legyen szénmonoxid érzé -
kelő a gázkészülék közelében! Ezt mindenkinek
ajánlom! Életet ment, ha baj van! Mindezen prob -
lé   mák elkerülhetőek azonban, ha odafigyelnek a
fent leírtakra! 

Természetesen nem csak a nyílt égésterű gáz -
ké szülékeket kell karbantartani, hanem mindent,
ami gázzal működik: turbós kazánt, konvektort,
gáztűzhelyet, gázüzemű vízmelegítőt. Érdemes
rászánni időt és pénzt, mert az emberélet fel be -
csü l hetetlen érték, és az a tizenezer forint, cse -
kély ség a saját és családtagjaink biztonságáért. 

Tartassa rendben gázkészülékét, 
spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, 
karbantartás, beüzemelés, 

típustól függetlenül.
Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Kiszállási díj nélkül, 

hétvégén is.

Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

ÚJ és HASZNÁLT
Akciós ajánlatunk:

Lux gardrób tolóajtós: 69 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Szafari franciaágy: 49 900 Ft

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma (több fajta): 149 Ft/kg

Szőlő (Saszla, Otelló): 299 Ft/kg
Burgonya: 79 Ft/kg

Fejeskáposzta: 149 Ft/kg
Tojás (M): 36 Ft/db

Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

Számítógépek
javítása és 

forgalmazása.
Nyomtatás i 

kellékanyagok
kiszállítása. 

Józsán díjtalan
házhozszállítás .
Számítástechnikai  

szaküzlet  és  szerv iz.
4028 Debrecen, 

Nyíl  u tca 6.
Telefon:  

(52) 340-093
(70) 381-6041



Hirdetés

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bem utatkozó cikk , hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2012. november 2. • Megjelenés: 2012. november 9–10.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben  k özöl t a da tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em  v á ll a l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti lapja
www.jozsanet.hu

Az újság letölthető a
www.jozsanet.hu oldal

dokumentumtár
menüpontjából (pdf).

M E G E M L É K E Z É S

Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398

www.nikolettaviragkucko.hu
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

A közelgő alkalmából látogasson el hozzánk

és válasszon kegyeleti készítményeinkből!

Mindenszentek

Emlékezzen meg Szeretteiről! Szeretettel
várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!

- tobozkoszorúk, szalmakoszorúk
- selyemvirágok, élő virágok
- mécsesek

„Józsa apró”
Matematika tanár korrepetálást, felvételire fel ké -
szítést vállal Józsán. Tel.: 0670/3883-343.
Videofelvétel, videofilm, hangfelvétel készítését,
han gosítást, kép- és hang utómunkálatokat válla -
lok. Telefon: 06/30-24-85-596.
Személygépkocsi tárolására alkalmas helyi sé -
get bérelnék Józsán. Tel.: 06-52/439-960 vagy 06
30/96 36 342.
58 éves szakácsnő gyermekfelügyeletet, háztar -
tási munkát vállal. Tel.: 06 30/369-71 80.
Cickafark virágtöveket (sárga) veszek. Te lefon:
52/386-173.
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal, 40-es
meg bízható, leinformálható hölgy! Tel.: 0620/407-
1444, 0652/786-060.
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
országos főút mellett, a Gulyás tüzép közelében
58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyárikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló,
összközműves, akár vállalkozásra is alkal mas tel -
ken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba

jöhet. Irányár: 12,9 millió Ft. Tel.: (06-30) 907
5594, (06-30) 958 3383
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí -
tett üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft.
Tel.: (06-30) 958 3383 
Debrecen belvárosában, a Plázával szembeni iro -
da  házban 143 m2 összterületű irodák egyben el -
adók. Irányár: 14,9 millió Ft. Józsai ingatlant (ház,
telek), akár peremterületen is (pl. Harstein-kert) 5
millió forintig beszámítok. Telefon: 70/70-85-300.
Férfi divatáru üzlet felszámolásából megmaradt új
férfi gyapjú szövetnadrágok 1000 forinttól, vá -
szon nadrágok 500 Forinttól eladók. 
Érdeklődni: (06-20) 9-42-41-57.
Kislány ruhák, 2 éves korig, 100 Ft/darabtól
eladók. Telefon: (06-70) 70-85-301.
TELEFONOS EGYEZ TE TÉST KÖVETŐEN AP -
RÓ HIRDETÉSÉT FELADHATJA A SZERKESZ -
TŐSÉGBEN IS. ÁRA: 5 Ft/KARAKTER

„Józsa apró”

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

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

Május 1-jétôl december 31-ig

Kutyák veszettség elleni

oltása + féreghajtása 

3500 Ft.

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.

Veszélyes helyen lévő fák kivágását,
fűnyírást, bozótírtást, 

bérfűrészelést vállalok.
Tel ef o n :  (06-20) 923-7931

Gal l y f a  m eg r en d el h et ő.


