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JÓZSA
Helyes közlekedés a nyitott kerékpársávval ellátott utcákon

Hamarosan elkészül a Gönczy Pál ut ca –Fel ső -
józsai utca–Sillye Gábor utca útfelújítása. Az
útfelújítás keretében új aszfalt kopóréteget épí -
tet tek az útszegélyek átépítésével, valamint
nyi tott kerékpársávok felfestésére is sor került,
ami sokak számára újdonság.

A burkolat-felújítás során régen elfeledett, de
öröm mel várt jó minőségű, hibamentes útburkola-
tot kaptunk, melyre felfestették az új útburkolati je -
le ket is. A felújított útburkolat felfestése jelentősen
eltér az útépítés előtti állapottól, mivel az út mind-
két oldalán úgynevezett „nyitott kerékpársávokat”
festettek fel. A nyitott kerékpársáv nem újkeletű
do log Debrecenben sem, hiszen több éve van
ilyen pl.: a Fűvészkert utcában – árulta el la punk -
nak Baranyay Richárd építőmérnök.

A nyitott kerékpársáv az úttesten útburkolati jel-
lel kijelölt kerékpár és egyéb jármű egyirányú köz -
le kedésére szolgáló sáv. A nyitott kerékpársávot a
gépjárművek a kerékpárosok zavarása nélkül fo -
lya matosan használhatják, de az abban közlekedő

kerékpárosok ott köz le -
kedve előnyt élveznek.
A nyitott kerékpársávot
a ke rékpárosok is el -
hagy   hatják, pl.: balra
kanyarodáskor, és a
gép járművek is igény -
be vehetik azt jobbra
kis ívű kanyarodáskor.
A KRESZ ide vo nat -

kozó paragrafusa sze rint
„a nyitott ke rék pár sá vot,
valamint a kerék pár sávot
a jobbra tartási, vagy az
úttest jobb szé lén való
haladási köte le zett ség
szempontjából fi gyelmen
kívül kell hagyni (kitérés,
előzés és kike rülés
közben), a jobbra be -
kanyarodást a nyitott ke -
rékpársávról kell vég re -
hajtani”. Nem véletlen a
kezdeténél és végénél
történő merőleges ráfor -
dí tás sem, amellyel át -
vezetik a kerékpá ro so kat. A le és felhajtók egy irá -
nyúak! Sajnos a kerékpárosok a kerékpárúti át ve -
ze tésben nem élveznek automatikus elsőbbséget,
mint a gyalogosok a kijelölt gyalogos átkelőhe-
lyeknél. A nyitott kerékpársáv biztonságot is ad a
kerékpárral közlekedőknek, mert a terelő vo nalak
miatt nagyobb oldaltávolságot tartanak.

Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni a ke -
rék  párosoknak, a közúti közlekedésben való alap -
vető szabályokról: alárendelt utcából jobbra ka -
nya rodáskor rájuk is vonatkozik az elsőbbséga -
dási kötelezettség, így illik legalább balra nézni ki -
ka nyarodás előtt. Fontos megemlíteni azt is, hogy
gépkocsiban ülve hamarabb eljön a szürkület, így
a jó láthatóság érdekében kérjük, korábban kap -
csolják fel a kerékpár lámpáit. Az útburkolati jelek

felfestésénél az is nem titkolt szándék volt, hogy
megfékezze kissé azokat az autósokat, akik túl
nagy sebességgel közlekedtek ezeken az ut -
cákon, megvédve a kerékpárosokat a mellettük túl
nagy sebességgel, túl közel elhaladó autósoktól. 

A nyitott kerékpársávok kijelölésének ez az első
üteme volt. A következő ütemben a SPAR áruház
előtt következik a közúttól elválasztott gyalog és
kerékpárút kiépítése, így ez összeköttetést jelent
majd az Alsójózsára és Debrecenbe bevezető ke -
rék párúttal. 

A Szentgyörgyfalvi főúti csomópont át épí té sé -
nek tervei is rendelkezésre állnak, így a következő
ütem kiépítésével egybefüggő Alsó- és Felsőjózsai
kerékpárút hálózat alakulhat ki.

Ilyen nyitott kerékpársáv került felfestésre a Sillye Gábor utcára, a Felsőjózsai utcára és
a Gönczy Pál utcára

Józsai Szüreti Nap
Szüreti nyúlfesztivál - ínyencségek napja

2016. október 8., szombat 10 órától 23-ig a Józsaparkban
A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza, a Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesülettel, a település-

részen működő oktatási intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel és vállalkozókkal együttműködve az idén 
27. alkalommal szervezi meg a Józsai Szüreti Napot.

A végleges program a plakátokon, szórólapokon, illetve a Jozsaneten és a Közösségi Ház facebook oldalán lesz megtalálható!
A Szüreti napi versenyfelhívások, illetve további részletek lapunk 2–3. oldalán találhatók.



Józsai Szüreti nap
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Hazánkban 1916-ban alapították meg az első
kertbarát kört, ezzel együtt a magyarországi
kertbarát mozgalom alapjait is lerakták.

A Józsai Kertbarát kör 2001-ben alakult és a Kert -
barát Szövetség és Kertészkedni kedvelő tagjaink
ezen idő óta segítik a szervezet tevékenységét,
működését, fennállását. Tevékenységünket, ese -
mé nyeinket összehangolt csa -
pat munka előzi meg. Havonta
rendszeresen találkozunk, me -
lyek alkalmával meghívott ag -
rár-, és egyéb kertészeti terü le -
tet képviselő szakmai előadók
se gítik információkkal a to vább -
fejlődést, valamint néhány előadás fizikális gyakor -
lására, megvalósítására is sor kerül. Ezek közt
csak néhányat említve növényvédelem, gyümölcs-
fák, szőlők, egyéb kultur-, és konyhakert növények
telepítése, gondozása, metszése, kertek és dísz -
ker tek kialakítása és egyéb vele járó munkálatok
ke rülnek bemutatásra. Évente néhány alkalommal
tanulmányi kirándulást szervezünk, mely informá-
ció-tapasztalatcsere szakmai és baráti beszélge -
tések révén, emberi-baráti kapcsolatokat teszi
szo rosabbá. Barátaink többnyire kertes házban

lakó, hétvégi és zártkertekben tevékenykedő, kis -
áru termeléssel foglalkozó egyének-családok, akik
a kertbarát körben fejleszthetik tudásukat.  Mind -
ezeken belül különböző technológiákat, új külön-
leges növényfajtákat ismerhetnek meg az érdeklő -
dők, és amikor szezonális, a borászat szakmai sá -
gá ról is szó esik. Minden évben részt veszünk a
Nép főiskolán, amit a Megyei Kertbarát kör veze tő -

sége szervez. Ezen kis közösség
szeretettel fo gadja, és hozzájárul
leendő új tagok, ker tész ke déshez
kedvet érző fiatalok ta pasz -
talatszerzéséhez, valamint egy
baráti közösség emberi érté kei -
nek növeléséhez, újabb baráti

kap csolatok kialakításához. 
Várjuk az új tagok jelentkezését a (06-30) 830-
8607 telefonszámon. Mi nemcsak a kert, hanem
egymás barátai is va gyunk.

Juráskó István
Józsai Kertbarát kör

A Józsai Kertbarát kör főbb prog ramjai:

– 2016. október 8.: részt veszünk a józsai szüreti
na pon a nyúlpaprikás-főzőversenyen, tagjaink be -

mutatják az általuk termelt zöldségeket, gyümöl -
csöket, termékeiket.
– 2016 november 8.: borkurzus, borkóstolás „Ér -
mellék – Debrecen szőlőskertje – a Bakator hazá-
ja”. Meghívott vendég: Heit Lóránd borász.
– szakmai- kulturális tanulmányút
– kertészeti bemutató
– szakmai előadások
– Kertészek és Kertbarátok Hajdú Bihar Megyei
Szö vetsége – Népfőiskolai továbbképzés
– Józsai pálinka- és pogácsaverseny megrende -
zé  se.

100 éves a kertbarát mozgalom Magyarországon

A Józsai Kertbarát kör felhívása:
2016. október 8.-án megrendezésre kerülő
Józsai szüreti napon a Józsai Kertbarát kör

zöldség- és gyümölcs, valamint termékbemu-
tatót rendez, melyre szeretettel várunk minden

józsai kertbarátot, ahol bemutathatják az
általuk termelt saját termékeiket.

Éredeklődni: Juráskó István  
(06-30) 830-8607 telefonszámon lehet.

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, 
védd a természetet 

és fogyassz magyar terméket!”

Versenyfelhívás

XIII. Józsai Nyúlfőző verseny

Pályázati felhívás
kicsiknek, nagyoknak, családoknak!

A 27. Józsai Szüreti Naphoz kapcsolódóan alkotói pályázatot hirdetünk

„MINDEN, AMI NYUSZI” címmel.

A pályaművek szabadon választható műfajban készülhetnek, 
amelynek témája a NYÚL. Szívesen látunk:

– irodalmi alkotásokat (mese, vers, novella)
– egyedi készítésű dísztárgyakat, használati 

tárgyakat (bármilyen anyagból)
– festményeket, rajzokat, grafikát szabadon 

választható méretben és technikával
– játékokat, bábokat, dekorációs tárgyakat.
– a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható, 

egyéni kivitelezésű pályaműveket.
Gyermekek és felnőttek egyaránt pályázhatnak, 
örömmel fogadunk közös családi alkotásokat is. 

Az elkészült alkotásokat szeptember 30-ig lehet leadni a Józsai
Közösségi Házban. A pályaművekből készült kiállítás megnyitója, és a
legjobb alkotások díjazása a Szüreti nap keretében lesz, október 8-án.
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Helyi hírek
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Józsa  Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel. : (70) 708–5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártája : 2016. szeptember 30.
Következô szám unk m egjelenése: 2016. október 8–9.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2016. 03. 31–2017. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A Bocskai utca és a Józsakert utca ke resz te ző -
dé sében új kijelölt gyalogos-átkelőhelyet  –
„ zebrát”  – fog kialakítani a város – jelentette
be Balázs Ákos frakcióvezető, a debreceni Lo -
rántffy Zsuzsanna Általános Iskola évnyi tóján.

A fenti csomópontban, a Bocskai utcai ágon terve -
zett új kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása mellett
átépítésre kerülnek a közeli autóbusz megállóhe-
lyek, sőt járda is fog épülni az ősz folyamán – tud -
tuk meg a frakcióvezetőtől. Ezzel a beruházással

sokkal biztonságosabbá válik a Józsakert utcai
Lorántffy iskola elérése gyalogosan vagy autó -
busszal.

Ősszel elkészül az átkelőhely

Több a környéken élő lakos jelezte, hogy a napi
köz lekedést is megkönnyítené, ha megépülne ez
a része az utcának, másrészt a környékbeli épí t -
ke zésre bejáró munkagépek és kamionok tönk re -
teszik, összesarazzák az amúgy is keskeny és túl-
terhelt Szilegyházi utcát. Ez ügyben az ott lakók
meg keresték az önkormányzatot, kérve ennek a
prob lémának a mielőbbi megoldását. Ezért a
város meg építette az átereszt és az utca kikötését
a Gön czy Pál utca felé, sőt útstablizálást is végzett

rajta. Az ősz folyamán a még hiányzó részek sta -
bi l izálása is megtörténik, így a téli időszakra javul-
nak a közlekedési feltételek – tájékoztatta la pun -
kat Balázs Ákos önkormányzati képviselő.

Megépült a Csapszék utca kikötése a 
Gönczy Pál utcára

Debrecen város önkormányzata 2016-ban is
fontosnak tartja a földutak, stabilizált felületű
utak karbantartását, így idén is számos utca
kapott felülterítést, stabilizálást Józsán.

Útstabilizálási munkálatokat az alábbi utcák-
ban végeztek: Barakonyi utca, Hatház utca,
Csap szék utca, Platán utca.

Felülterítést 13 józsai utca kapott: Kiserdő utca,
Szőlőhegy utca, Szentgyörgyi erdő utca, Jósa
Miklós utca, Északi sor, Elek utca becsatlakozó
Sillye felé, Vashámor utca, Platán utca, Gönczy
Pál folytatása, Csonkatorony utca vége, Hars tein -
kert, Szárazmalom utca, Barakonyi utca.

Arra kérjük az itt közlekedőket, hogy alacsony se -
bes séggel közlekedjenek, mivel a tempós köz le -
kedés mellett a járművek kerekei kiverik és ismét
ká tyússá, gödrössé teszik ezeket az utakat –
mond ta el lapunknak Haász Ferenc város üze mel -
tetési osztályvezető.
A Kertségi Fejlesztési Programból megvalósuló
be ruházások által fokozatosan javul a kertvárosi
te rületek infrastrukturális ellátottsága, az itt lakók
életminősége, amelynek köszönhetően könnyebb
a közlekedés ezekben az utcákban Józsán – tá jé -
koz tatta lapunkat Balázs Ákos frakcióvezető.

Földutak karbantartása Józsán

A 2016. október 8-án megrendezendő Józsai
Szüreti Nap, Szüreti nyúlfesztivál – ínyencsé -
gek napja egész nap gazdag programmal várja
az érdeklődőket, családokat.

A teljesség igénye nélkül következzék egy kis
ízelítő a gazdag kínálatból: a rendezvény 9:30
óra kor térzenével veszi kezdetét, közreműködők a
Haj dúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai.
Szekerek, pónik, kerékpárosok és mazsorettesek
felvonulása teszi színessé a Józsán élők életét. A
dél előtt folyamán „Mosolysziget” játszótér, kéz mű -
ves foglalkozások és a Szeredás népzenei együt -
tes várja a vendégeket.
A szokásos nyúlfőző verseny bírálóbizottságának
elnöke az országos szaktekintélyű mester sza-
kács Benke Laci bácsi lesz. 
A délutáni színpadi események 14 órakor kezdőd-
nek, táncos-zenés produkciókkal.
A 18 órakor kezdődő térfesztivál vendége a FAN-
TOMASZ zenekar lesz. Az est folyamán fellépnek
még led táncosok, tűzzsonglőrök.
A nap folyamán megtekinthető Szilágyi Attila
„Csodák a Hortobágy mellyékén” című fotókiál-
lítása és a Vackor Varró Klub „Kismesterségek a
századfordulón” címet viselő anyaga a Közösségi
Házban. 
Játékpark és kézműves udvar várja a kicsiket és
nagyokat.
Szeretettel várnak a szervezők minden érdek-
lődőt, hogy ők is megtudják. Józsán élni jó! 

Józsai Szüreti Nap

A Hatház utca

A Platán utca

A nyúlfőző verseny zsűrije munka közben - jobb szélen
Benke Laci bácsi mester szakács, aki idén is eljön.
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Becsengettek

Az iskolákban idén is szeptember elsején
szólalt meg újra a nyáron hallgatásra ítélt csen-
gő, és kezdetét vette a 2016/17-es tanév.

A Debreceni Tankerületi Központ iskolájában, a
Debreceni  Gönczy Pál Általános Iskolában 427
ta nuló – köztük 56 első osztályos – kezdte el új
tan évét. Mint mindig, most is sok diák érkezett a
tan év kezdetére, a köztes évfolyamokra is. Sok –
az előző tanévekben kezdődött program – felmenő
rendszerben folytatódik tovább az idén. Va la -
mennyi évfolyamon a megújult Nemzeti Alap tan -
terv és kerettantervek alapján kezdik meg tanul-
mányaikat a diákok. 

A gönczys diákok minél magasabb szintű
oktatása-nevelése érdekében éppen 4 éve végez-
zük az emelt óraszámú természettudományos
oktatást, immár városi beiskolázású intéz mény -
ként. Eddigi természettudományos tehetséggon-
dozó és esélyteremtő-felzárkóztató programjain -
kat újakkal tettük még színesebbé. Valamennyi
saját fejlesztésű tehetséggondozó program mű -
ködik majd az új tanévben is: Ismerd meg az 5
elem titkát, Gazdálkodás falun, Láthatatlan világ.
Sőt, három új program is bevezetésre kerül: a Föld
anya meséi 60 órás természettudományos prog -
ram, valamint a gyakorlati életre nevelést segítő
Kert-ÉSZ, Kert-ÉP program is. Az iskolánkban
működő Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő
Tanácsa is igyekszik majd segíteni, biztos hátteret
nyújtani a tehetséggondozó munkához. Nagy
örömmel fogadtuk a hírt, hogy a tavalyi 4. osztá-
lyos tanulóink 43%-a jutott be kiváló eredményeiv-

el a „Kincseink” Debrecen Városi Tehetség gon do -
zó Programba. Azért vagyunk nagyon büszkék az
eredményre, mert városi szinten a negyedikes kor -
osztály átlagosan 10%-a jut be a programba.

Folytatódik a magasabb óraszámban is tanul-
ható idegen nyelvi képzés.

A korábbi tanévek eredményei igazolták vissza,
hogy nagyon hasznos a 7.–8. évfolyamosok ma -
gyar és matematika óráinak csoportbontásban
való tartása, évfolyamonként három csoportban, a
tudásszintek szerint. Nagyon sok előnnyel jár a
felvételire való eredményes, szisztematikus felké -
szü lésben.

Bevezetése óta immár negyedik tanéve folyta -
tó dik az egész napos oktatás valamennyi évfolya-
mon, sokszínű lehetőséget kínálva a sokoldalú is -
me retszerzéshez, szabadidő-eltöltéshez. Működ -
tet jük azokat az egész napos iskolára kifejlesztett
programjainknak, amelyet az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézettel közösen dolgoztunk ki, főként
a gyakorlati életre nevelés, és a természet tudo -
mányok terén. Most már valamennyi évfolyamon
folytatódik a szülők választása alapján az erkölcs -

tan, vagy hit- és erkölcstan tantárgy oktatása. 
A mindennapos testnevelés már az iskola vala-

mennyi évfolyamára vonatkozik.
Erre a tanévre is megnyertük a pályázatot a 7.

évfolyam erdélyi tanulmányútjára a „Határtalanul”
programban. 

Továbbra is részt veszünk Debrecen város öko -
iskoláinak együttműködésében, csakúgy, mint a
Magyar Hospice Alapítvány Méltóság mezeje 10.
programévében. 

A zenei tehetséggondozást ezután is együtt vé -
gezzük a Kodály Zoltán és a MEA Zeneis ko lával.

A nyári szünet kellemes meglepetése volt egy
pályázati eredmény: Az Iskolakertekért Ala pít -
vány – az országos iskolakert hálózat szervezője,
szakmai vezetője – pályázatot írt ki a „Hüvelyesek
éve 2016” programsorozat keretében „Nálatok lak-
nak-e Babszem Jankók és Borsószem Király kis -
asszonyok címmel?”, melyre a témában megvaló-
sult nevelési programmal, iskolakerti tevékeny sé -
gek kel lehetett pályázni.

Iskolánk szakmai közössége projektjével I. he -
lye zést ért el, megnyerve ezzel a fődíjat, mellyel is -
ko lakertünk berendezését támogatja bútorokkal,
já tékokkal, szakkönyvekkel, választásunk szerint.
A teljes pályázati anyag a www.iskola kerte kert.hu
oldalon lesz elérhető.

Sikeres, eredményekben gazdag, és boldogsá-
gos vidámsággal teli új tanévet kívánunk minden
gönczys diáknak, pedagógusnak és szülőnek
egyaránt!

Burger Angéla Erzsébet
Intézményvezető

Becsengettek a Gönczyben

Újabb beruházások és fejlesztések remé nyé -
ben kezdődött a 2016/2017-es tanév a Deb re -
ceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában.

A tanévnyitó ünnepségen Danku Attila intéz mény -
vezető úr a beszédében hangsúlyozta, hogy a
Lorántffyban  évről évre tanulói létszámnövekedés
tapasztalható. Mindemellett bizakodva beszélt
arról, hogy az iskola új és régi tanulói egyaránt tu -
dásuk legjavát fogják nyújtani a tanév során, és a
korábbiakhoz hasonlóan ebben a tanévben is szá-
mos kiemelkedő országos, megyei és városi ered-
ménnyel öregbítik majd a Lorántffy hírnevét.

Intézményvezető úr kitért arra, hogy januártól
az iskolák működtetése átkerül az államhoz, vala -
mint arra is, hogy Debrecenben az oktatás tovább -
ra is prioritást élvez, hiszen a város számára ki -
emelt fontosságú, hogy mennyire hatékony és
ered ményes oktatási rendszert működtet.

Intézményvezető úr beszéde után Balázs Ákos,
a debreceni közgyűlés Fidesz-frakciójának vezető-
je reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben – az
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda csoportbővítése és
fel újítása után – reális kilátás nyílik arra, hogy na -
gyobb volumenű fejlesztések valósuljanak meg a
nagy múltú oktatási intézményben is. Örömmel
adta tudtul az ünnepség résztvevőinek, hogy az

iskolába való közlekedés biztonságának növelése
érdekében az ősz folyamán a Bocskai–Józsakert
utcák kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhe-
lyet fognak létesíteni.

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolában személyi változások is bekövetkeztek a
nyár folyamán. Két kolléganő: Terna Péterné in téz -
ményvezető helyettes asszony és Dobiné Varga
Zsuzsa tanítónő kezdte meg kiérdemelt pi he nő -

éveit tölteni. Az oktatási intézmény a tanévet két új
kolléganővel: Kiszelyné Kovács Tünde tanító,
angol szakos tanárnővel és Simon Zsuzsanna
tanító, ének műveltségi területű pedagógussal

kezdi meg. Az iskola új tagokkal kiegészült kollek-
tívája pozitív szemlélettel vesz részt az oktatásban
végbemenő innovatív változtatásokban.

Az új tanévhez sok sikert, és jó eredményeket
kívánunk a Lorántffys diákoknak!

Tanévnyitó a Lorántffyban

A Boldog iskola

Boldog Iskola címet kapott a nyár folyamán a
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Is -
kola, így ezáltal tagja lett a Boldog Iskolák há ló -
za tának.
A Jobb Veled a Világ Ala pít -
vány programjaként alkalma-
zott módszersorozat hatására
a tanulók bizonyítottan jobb
iskolai teljesítményre képe-
sek, kiegyensúlyozottabbá
vál nak. Az immár egyre több országban sikere-
sen alkalmazott Boldogságórák erősítik a gye -
rekek önbizalmát, társas kapcsolataikban har-
móniát teremtenek. A pozitív pszichológia ered-
ményeire épülő program speciálisan az iskolás
korosztály számára készült azzal a céllal, hogy
a jövő nemzedéke segítséget kapjon a bol dog -
ság ra való képesség fejlesztésében.
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Cím :  Függet l ens ég u t ca 1. 
Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Fekete Pillangó
bizományi

Szeretettel várjuk szeptemberben is a használt
cikk áruház-, és ruhajavítóban!
Iskola, óvodakezdésre jöjjön be, nézzen szét ná -
lunk.
Vállalunk minden féle
ruhajavítást, igazítást,
akár azonnal is. Női-,
férfi-, gyermekruhák,
cipők, táskák széles
vá lasztékából válo -
gat  hat kedvére. 
Kapható még: több -
féle tv, háztartási esz -
kö zök, porcelánok,
aján déktárgyak.
Továbbra is kapható
jó minőségű baba
pelenka. 10 db mini, midi (400 Ft/10 db), maxi, ju -
nior, up&go (450 Ft/10 db).
Fekete Pillangó, a bizományi áruház!

Fakivágás számlaképesen, 

nagy tapasztalattal

(06-30) 654-3841

„Józsa apró”

„Józsa apró”

Eladó: 2 db heverő (ágyneműtartós) rekamié,
asz talok, székek, férfi-női kerékpár, üstház, villany
me legítő, televízió, ajtólapok. Érdeklődni: (06-52)
387-040, (06-30) 581-1509.
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány -
fe nyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti nö vé -
nyek el adók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
Német gyártmányú alig használt kandalló betét (tűztér)
eladó. Irányár ár: 55 000 Ft. Érdeklődni: (06-20) 9424-
157.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszál-
lítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun -
kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telep -
he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utcában 1033
m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí tett üres
építési telek eladó. Irányár: 4,99 millió Ft. Telefon:
(06-70) 708-5300.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica sza-
lonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres -
se szerkesztőségünket, amelyet a 3. oldal lap alján
talál meg.

ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

INDUL 
2016. szept. 12-én

Hétfőn!
Helyszín: 

Alsójózsa Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola Tornaterem

Időpont: h–sz–p 19:00–20:00
Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA

06-30 990-3794
Érdeklődni: Varga Luca

06/70-428-8657

NÉPTÁNC
ovisoknak és alsósoknak

Októbertől újra a Józsai Református
Közösségi Házban

(Felsőjózsa, Deák F. u. 67.)

Ismerkedés a néptánccal, 
népdalokkal, népi játékokkal, 

népha gyományokkal, népviselettel
4–8, ill. 6–11 éves gyerekek számára.

A Magyar Géniusz Program keretében meg kez -
dett és a Nemzeti Tehetségpont által a Te het -
ség hidak és Tehetségek Magyarországa prog -
ramok keretében folytatott akkreditáció, első-
sorban a Tehetségpontok működésének, szak -
 mai fejlődésének segítését célozza.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet sé -
ge által felkért Akkreditációs Bizottság, szakértők
helyszíni és online konzultációja és javaslata alap -
ján bírálta el, mely óvoda kaphatja meg ezt a cí -
met.
A bírálat eredményeként a Nemzeti Tehetség se -
gítő Tanács térségi hatókörű, akkreditált kiváló Te -

het ségpontja lett az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda.
A Tehetségpontok feladatköre az alábbi tevé keny -
ségre terjed ki: 
– Tehetségkeresés-azonosítás, amelynek célja a te   -
hetségek erős és gyenge pontjainak megisme ré se. 
– Tehetséggondozás: a tehetségek kibonta ko zá -
sát segítő tervszerű folyamat formájában. 
– Tehetség-tanácsadás: a tehetségígéret fejlő dé -
sé re, fejlesztésére vonatkozó útmutatás
A Tehetségpont egy megye több településének (pl.
falu, város, vagy fővárosi kerület) intézményei
és/vagy szervezetei és/vagy lakói körében végez
te hetségazonosító, – gondozó és tanácsadó tevé -
keny séget.

Akkreditált kiváló Tehetségpont lett 
a Kerekerdő Óvoda

Szeptember 15. csütörtök 17.00 
„A világ megvár, míg olvasol!” A Józsai Könyvtár Olvasókörének

foglalkozása. Téma: Gyermekkorunk és gyerekeink kedvencei.
Október 8. szombat 10.00 

Rejtvényfejtő verseny gyerekeknek és felnőtteknek

Sorozatunkban olyan életkérdéseket tet-
tünk fel, amelyek megválaszolatlansága
aka dá lyozhat bennünket életutunkon.
Men tál hi giénés szemlélettel és bibliai ala -
pokon keres sük a kivezető utat elakadá-
sainkból úgy, hogy rátaláljunk a mindany -
nyi unk rendelke zé sé re álló erőforrásokra.
Következő előadás:

2016. szeptember 15. 17.00
Téma: „Ablakmosás” – az önámítástól

a tisztán látásig
Helyszín: Józsai Közösségi Ház.

A belépés díjtalan.
Előadók: Kovács Tiborné, Dankó Ferenc



Hirdetés

JÓZSA6

H
ir

de
ss

en
 a

 J
Ó

ZS
A

 ú
js

ág
ba

n.
 A

pr
óh

ir
de

té
s:

 5
 F

t/l
eü

té
s.

 K
er

et
es

 h
ir

de
té

se
k:

 3
50

0–
35

 0
00

 (1
/2

4 
fe

lü
le

t-1
/1

 fe
lü

le
tig

). 
H

ir
de

té
sf

el
ad

ás
: (

70
) 7

0 
85

 3
00

KARACS ILDIKÓ
Ingatlanközvetítő

Elérhetőségeim: 
Italy House 

Ingatlaniroda
Monostor u. 2. 2/7.

Telefon: 
(06-30) 9-358-700

E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
• Eladó, kiadó ingatlana van?
• Bízza rám! 
• Esetleg venni szeretne?
• Vevők, bérlők egymásra találását segítem a 

piacon immár 14 éve. 
• Teljes körű szolgáltatásommal megkönnyítem 

ingatlanügyével kapcsolatos tervének 
megvalósulását! 

• További információkért kérem vegye fel velem a 
kapcsolatot!

Egyéni vállalkozók, társaságok könyvelése teljes körű
ügyintézéssel (könyvelés, tb. -, munkaügyi 

ügyintézés, bérszámfejtés, üzletviteli tanácsadás).

KÖNYVELÉS

BERI TÜNDE
20/44 66-015 • Józsa, Tokaji u. 7.

Számítógép szerviz otthonában! 
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

sít mény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése ener-
gia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

S zi l á g y i  K ár o l y
Red ô n y, rel u xa, s zalag f ü g g ö n y, harm o n i k a aj t ó , 

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

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

Redőnykészítés

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716
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Ebben a hónapban is fontos kérdéseket jár-
tunk körül Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ügy védnő segítségével.

Olvasó: Érdekel, hogy a saját ingatlanomon mi -
lyen módon védekezhetek a jogosulatlan behato -
lók kal szemben úgy, hogy ne legyek büntethető,
mint a fagyállós gazda?

Ügyvéd: Élet és vagyonvédelem érdekében
van nak jogszerű védelmi rendszerek, amihez
igénybe lehet vetni vagyonvédelmi rendszereket,
riasztókat, mechanikus védelmi eszközöket. Amit
nem lehet tenni, olyan eszközöket használni, me -
lyek mások egészségében kárt okozhatnak. A biz-
tonsági rendszereken kívül a legjobb védekezési
esz köz a jó szomszédi kapcsolat. Ez szerencsére
ál ta lában Józsára jellemző, figyelnek egymásra a
szomszédok, ezáltal sokkal élhetőbb a kör nye -
zetünk. Mindezek mellett a police.hu-n folyama -
tosan lehet olyan új információkat találni, melyek a
bűnmegelőzéssel kapcsolatosak.

Olvasó: A házastársak közös végrendeletéről
ér deklődöm, valóban lehet ilyen végrendeletet ten -
ni és milyen feltételekkel?

Ügyvéd: A házastársak közös végrendeletére

ugyanolyan szigorú alaki szabályok vonatkoznak,
mint általában a végrendeletre azzal, hogy a
végrendelet módosítása, visszavonása a közös
aka ratra tekintettel, sokkal nehezebb. Emellett ér -
vény telen a közös végrendeletbe foglalt rende l ke -
zés egyoldalú visszavonása, ha azt a vég rendelet
kizárta, vagy arra a másik végrendelkező ér te sí té -
se nélkül került sor. Ha valamelyik házastárs ér vé -
nye sen vonja vissza egyoldalúan a közös végren-
deletbe foglalt rendelkezését, a másik házastárs
végrendelete hatályos marad, kivéve, ha a végren-
deletből megállapítható, hogy egyik fél sem tette
volna meg rendelkezését a másiké nélkül.

Hatálytalanná válik a közös végrendelet, ha a
végrendelet megtétele után közöttük az élet kö zös -
ség megszakadt, és az öröklés megnyílásáig nem
állott helyre, továbbá akkor is, ha megtétele után a
végrendelkezőknek vagy egyiküknek gyermeke
szü letik, kivéve, ha a végrendelet eltérően rendel -
kezik. Ugyanez a hatása az örökbefogadásnak. 

Az alaki, tartalmi szabályok miatt a végrendelet
érvényessége érdekében javaslom a külön-külön
tett végrendeletet.

Olvasó: Egyre több telefonhívást kapok, ahol
azzal kezdik a hívást, hogy a beszélgetést rögzíti

a szolgáltató, azt szeretném tudni, hogy én rögzít -
hetem-e a beszélgetést?

Ügyvéd: Igen, a fogyasztónak is lehetősége van
rögzíteni a beszélgetést a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság ajánlása szerint
azzal, hogy a rögzítés tényét a szolgáltatóval kö -
zölni kell, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
szolgáltató a hangfelvételt megkapja. Az ügyfél a
hangfelvételt csak a szolgáltatóval kapcsolatos
jogvita során használhatja fel, azaz nem hozhatja
nyilvánosságra.

Az ügyvéd válaszol - Jogi kérdések

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.

A Magyarországi Doce Pares Eskrima józsai cso-
portja szeptembertől ötödik éve nyitja meg kapuit
a Fülöp-szigeteki önvédelmet gyakorló, és az az
iránt érdeklődő gyerekek és immáron a felnőttek
előtt is. Az Eskrima hatékonyságával, kiforrott
rend szerével, gondolkodásmódjával és tanulha tó -
sá gával megbecsült önvédelemmé, harc művé -
szet té és versenysporttá vált világviszonylatban,
és mára hazánkban is.

Az első edzéstől kezdve eszközt is használunk,
így felkészít akár fegyveres támadók elleni véde -
ke zésre, valamint fejleszti a mozgáskoordinációt,
az idegrendszert, a helyzetfelismerő és kombiná-
ciós képességet. Tartalmas időtöltés, hiszen való-
di, a kor szellemének megfelelő tudást ad át. 

Garantált a folyamatos fejlődés, melyet az ere-
deti Fülöp-szigeteki tanmenet és fokozatrendszer
biztosít. Hozzájárul az egészségmegőrzéshez, to -
vábbá segít levezetni a mindennapi stresszt, gye -
re keknél pedig a fölös energiákat. 

Az edzések a gyerekek számára játékosabb
for mában zajlanak, megadva egymásnak a kellő
figyelmet és kölcsönös baráti tiszteletet. Fel nőt -
teknél elsősorban az önvédelmi képességek,
kész ségek és technikák elsajátítására helyezzük a
hang súlyt. Ha felkeltettük az érdeklődésedet
gyere el ed zé sünkre, és próbáld ki az eskrimát
min den kö te le zettség nélkül! 

Edzések szeptembertől hétfőn és szerdán a
Ró zsavölgyi u. 23. alatti iskola tornatermében van-
nak, az alábbi időbeosztásban:

17:00–18:00 Alsós csoport (7–10 évesek)
18:00–19:00 Felsős csoport (11–15 évesek)
19:00–20:00 Felnőttek (16– )
A felnőttek szeptember 14.-én kezdenek, az el -

ső edzést Dankó Ferenc mester tartja!
Várlak Eskrimázni!

Brenner Attilla 7. fokozatú Eskrima instruktor
Telefon: (30) 603-7144
E-mail: eskrimajozsa@gmail.com

A felnőtteket is várja szeptembertől 
a Józsai Eskrima csoport

a Debrecen-Józsai Református Egyház köz -
ség ben a 7–9. osztályos megkeresztelt vagy
a keresztségben nem részesült, de érdeklődő
gyermekek részére.
A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy
• beszélgessenek az őket érintő és érdeklő
kér désekről, gondokról, örömökről, annak fé -
nyében, hogy Istennél mindenre választ talál-
hatnak,
• megismerkedhessenek a keresztyénség lé -
nye gével, az Istennel, a Bibliával, az egyház
éle té vel.

A felkészítő foglalkozások októbertől má ju -
sig tartanak, heti egy alkalommal egy kö zö -
sen egyez tetett délutáni időpontban. A konfir -
má ció pünkösd környékén várható.

Szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket
ok tó ber 2-án vasárnap a felsőjózsai templom-
ban (Deák F. u. 67.) a 11 órakor kezdődő is -
ten   tiszteletünkre, melynek végén megbe szé -
lést és tájékoztatót tartunk.

Érdeklődni lehet Kissné Fábián Zsuzsa lel -
ki pásztor-hitoktatónál a (06-70) 366-4226,
telefonszámon vagy a reformatus jozsa@ -
gma il.com  e-mail címen.

Gacsályi Zsolt 
lelkipásztor

KONFIRMÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ
ALKALMAK
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Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu • Web: www.biztositasjozsan.hu

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.

Biztosítók 1 helyen:

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

BALESETET SZENVEDETT?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

www.karterites-debrecen.hu
Tel.: 06-20/583-7474
E-mail: info@karterites-debrecen.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Szőlő: 299 Ft/kg
Szilva: 199 Ft/kg

Káposzta: 149 Ft/kg
Sárgarépa: 139 Ft/kg
Burgonya: 99 Ft/kg

Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józsa pa r k emeletén

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Berta étkező 6 személyes 75 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 350 Ft-tól • Szavanna III. kanapé 56 900 Ft

Folyamatos akciók új bútorainkból.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Kibővített 
eladótérrel várjuk!

FAKIVÁGÁS

(70) 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
Igény szerint a fahulladékot
elszállítom.
További 
szolgáltatások: 
Fűkaszálás, bérfű ré -
szelés, elhanyagolt
kertek rendbetétele.

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (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
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Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

darabolási lehetőség.  Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

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. 

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás

kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Vas-, műszaki bolt

TÜZIFA 
ELADÓ!

Akác, tölgy, kuglizva, hasítva, 
parketta hulló

ömlesztve vagy raklaposan 
egyedi kiszállítással.

Érdeklődni: Szotákné Kata
06-30-562-2490
06-30-487-6555

www.tuzifa-debrecen.hu
Debrecenben a Monostorpályi úton 
(az Acsádi úton nem mi vagyunk!)

A józsai Pető Károly lakatosmester, több mint
három évtizede gyárt minőségi védőrácsokat,
melyek több vásáron is bizonyítottak már. Az
ország minden pontjára, sőt külföldre is gyá r -
ta nak lakossági és ipari felhasználásra is kül -
ső-, és belső védelmi rácsokat. 

Pető Károly cégve -
ze tő mutatja be vál-
lalkozását ol va só ink -
 nak: Te vékeny sé -
gün  ket 1983 márciu -
sában lakatos vál-
lalkozóként kezd tük.
Lakatosipari termé -
keket gyártottunk és
mások által gyártott vagyonvédelmi termékeket
sze reltünk, értékesítettünk. Később bővítettük
tevékenységünket, így már saját magunk gyártjuk
a vagyonvédelmi termékeket, melyeket mi érté ke -
sí tünk, szerelünk. Évente többször is részt
veszünk budapesti és külföldi kiállításokon. Fo lya -
ma tosan fejlesztettük a gépparkunkat, s tevé keny -
ségünket már az ország egész területén és kül föl -
dön is végezzük.

Kétféle védelmi rácsot gyártunk: külső-, és
belső védelmi rácsot. A belső védelmi rács a leg -
ha tékonyabb, mert ha a behatoló meglátja belül a
rácsot, akkor el sem kezdi a betörést. A külső
védelmi rácsokra pedig azért van szükség, mert

nem minden esetben lehet belülre felszerelni rá -
csot. A lakások legveszélyesebb pontja nem min-
den esetben a bejárati ajtó, hanem a hátsó bejára-
tok, üvegfelületek, teraszajtók. Egy hátsó kertben
könnyebb a betörőnek elrejtőzni, így ezek az ajtók
jobban ki vannak téve a veszélynek, mint egy ut -
ca fronti bejárati ajtó. Ezek a rácsok ma már na -
gyon esztétikusak is tudnak lenni, nagyon sok féle
színben, sokféle kivitelben kaphatók.

Az ollós rácsot
(ké pünkön) külső-bel -
ső védelemre, bejára-
tokra, hátsó tera szok -
ra ajánljuk, össz e  tol -
ható, sőt ki is fordít ha -
tó, üvegportálok vé -
del mére is alkalmas.

A fix rács külső vé -
de lemre, ablakokra
va ló. Ebből a mintából
nyíló ajtó védőrácsot
is gyártunk 1 vagy 2
zárral, emeletes laká-
soknál pl: rátesszük a
korlátra.

A detektív rács tökéletes külső védelemre,
lakások ajtajára, hátsó terasz védelemére, vagy
ipari megoldásként bejáratra, kirakatra, raktárok,
átjárók lezárására. Ezeket a rácsokat lehet motori -
zálni is. A kapcsolásuk működhet kulcsos kap -

csolóval, rádió ve -
zér  léssel, ill. rá -
diós kapcsolóval.

Belső védő rács
P100 és sű rűbb is
lehet, lehet ipari,
de lakossági vé de -
lemre is, kézi vagy
motoros moz  ga -
tás  sal.

A sávredőny,
le mezredőny kül -
ső védelemre va ló,
igen változatos a használata, honlapunkon ren ge -
teg verzió megtekinthető.

Úszókaput, kiskaput, kerítéseket is gyártunk,
lakossági és ipari célokra egyaránt. A kapuk lehet-
nek kézi, motoros meghajtású, vagy rádiós táv irá -
nyí tással. Várjuk kedves érdeklődésüket, ingyenes
felméréssel és tanácsadással állunk az önök ren-
delkezésére. Referenciáink megtekinthetők honla-
punkon.

Mechanikus vagyonvédő rácsok Józsáról

PetőVédelem Kft.
4225 Debrecen, Templom utca 3.

(52) 386-185 • (20) 945-2713
E-mail: 

petovedelem@petovedelem.hu
Web: www.petovedelem.hu
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Bejárati ajtók, beltéri ajtók, 

üvegezéssel, zsalugáterek, 
spaletták, üvegezés.

Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040, 
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.hu 

éri ajtók, beltati ajtBejár ók, éri ajt

www.jozsaasztalos.hu 
Tripó Sándor
Tel: 20/520-2040, 
Deák F. u. 68.
Bemutatóterem:

és.egezák, üvtspalet
éssel, zsalugátegezüv

www.jozsaasztalos.hu 

Tel: 20/520-2040, 

Bemutatóterem:

és.
ek, eréssel, zsalugát

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

J ózsa,  B ar át ság  u t ca 6. •  (70) 620-2684Jó zs a, B ar át ság  ut ca 6. • (70) 620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le tek víz-, gáz,
fû tésszerelését, vala mint csatornarendszer ki -
épí té sét. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.

Egyszerűs ítet t  gázkészülék csere
valamint szennyv ízbekötés

tel jes  ügy intézéssel .
Tel ef o n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n em es val l al k o zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az Éva Divat albumban:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns
üzletembe

folyamatosan

érkeznek az őszi
kollekciók 

Szeretettel várok mindenkit!

Napraforgóhéj brikett 
értékesítése Józsa közelében, 
a 35. sz. főút mentén a 71. km

szelvényben, közvetlenül 
a gyártótól, folyamatosan.
Darabos ár: 47 Ft/kg 

Csomagolva: 60 Ft/kg
Viszonteladók jelentkezését várjuk!

Érdeklődni: 30/646-9792
erdelyine.maria@kiserokft.hu 

Kutyakozmetika
• Teljes körű vagy 

részleges 
kozmetikázás

• Fürdetés
• Nyírás
• Karomvágás stb.

Papp Tímea
kutyakozmetikus

Bejelentkezés: 
06/30 303-6172

kirakutyakozmetika@gmail.com
Debrecen, Ormós L. u. 3.

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Mindenféle autóelektromos javítás • Klímatöltés, -szerviz
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás 

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

www.jozsagumi.hu
Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTyÁS FIZETÉSI LEHETőSÉG!
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• karosszéria-, műanyag lökhárító javítás
• fényezés • futómű felújítás 
• vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• teljes körű kárügyintézés, szükség esetén csereautó biztosítás
• autóbérlés (több típus)

Beri Car Autójavító Kft.
Cím: Debrecen-Józsa, 

Vállalkozói telephely

Nyitva: H–P: 8–16, Szo: 9–13

Beri Tibor 
Telefon: (30) 906-54 20
E-mail: bericarautojavito@gmail.com

Az olcsóbb a drágább? Avagy miért érdemes jó
minőségű táplálékot adni kisállatainknak – erre
keressük a választ az alábbi cikkben.

Szeretjük, nevelgetjük a társállatként tartott ku -
tyá kat, macskákat. Szeretnénk, hogy sokáig él je -
nek velünk, energikusan, egészségesen. „Az vagy
amit megeszel”, tartja a mondás, ez nem csak
ránk emberekre, hanem kisállatainkra is igaz, azaz
a megfelelő táplálással tudjuk biztosítani számuk -
ra az egészséges, kiegyensúlyozott életet.

A kutya, macska ugyan ragadozó, de nem ki zá -
ró lag húsevő, a csak tisztán hússal etetett kedven -
ce ken nagyon gyorsan jelentkeznek különböző
hiány betegségek, illetve a fehérje- és foszfor túl -
ete tés tünetei.

Lehet főzőcskézni számukra, azonban ez gyak -
ran nagyon macerás, plusz munkát igényel, illetve
nagyon körültekintően kezelve az alapanyagokat
is előfordulhat, hogy még sem kap meg minden
szükséges vitamint, ásványi anyagot, rostot az
állat. Elhízhat, vagy kórosan sovány lehet, levert,
energiátlan, vagy épp állandóan követeli a táp lá lé -
kot, mert valamiből nem jut elegendő mennyi ség -
hez. Ha főzéssel akarunk a kutya, macska szá má -
ra biztosítani minden szükségeset, az a pénztár-
cánkra is igen megterhelő lehet.

Számtalan kutya és macskatáp létezik, melyek
megkönnyítik a gazdi dolgát, azonban a választás
gyakran nehéz. A reklámokra hallgassunk, melyek

sok szor megtévesztőek? A szomszédra? A pénz -
tár cánkra? Leginkább az állatorvosra! A tápok
össze tételének értelmezése gyakran nehéz.

Érdemes prémium minőségű száraztápokat vá -
lasztani. Valóban vagyonokat kell fizetni a szu per -
pré mium minőségért? Elsőre úgy tűnik, azonban
ha megnézzük a prémium tápok előnyeit kiderül,

hogy gyakran az olcsóbb a drágább. Ha egy gyen -
ge minőségű táppal etetjük a kutyát, cicát, elkerül-
hetetlen előbb-utóbb táplálék kiegészítők hozzá -
adá sa, ezen kívül, mivel sok benne az értéktelen
ballasztanyag, többet kell adni a kisállatnak, ebből
adódóan pedig több a „végtermék” is, amit el kell
takarítani utánuk.

A prémium minőségű tápokat általában a ku -
tyák, cicák szívesen megeszik, könnyen emészt -
he tőek és megfelelő mennyiségű energiát adnak,
illetve a súlyos hiánybetegségek, emésztőrend -
sze  ri megbetegedések is elkerülhetőek általuk.
Sok szor felmerül még az is, hogy nem unja-e meg,
ha mindig egy féle ételt kap? NEM, a kutyák, cicák
számára ez olyannyira nem fontos, hogy gyakran

előfordul az is, hogyha nem a megszokott tápot
kap ják, inkább nem is esznek. Hogyan tudunk mi
ebben segíteni? A JózsaVet Kisállatorvosi Ren -
delő nyitása óta nagyon sokszor felmerült a kérdés
a gazdik részéről: „Miért nem le het a rendelőben
tápokat, kiegészítőket vásárolni? Így egy helyen el
lehetne intézni mindent!” Mi a be teg ellátástól nem
szeretnénk elvenni a helyet a ren delőben, mert ez
számunkra az elsődleges, ezért kitaláltuk, hogy
hidaljuk át ezt a problémát: Web áruházat indítot-
tunk, elsősorban prémium mi nő ségű eledelekkel,
egyéb kisállatos felsze re lé sek kel. Debrecen-Jó -
zsán ingyenes kiszállítással! A termékkör folyama -
to san alakul, a felmerülő kí ván ságoknak meg fe le -
lően, azonban maradva an nál az alapelvnél, hogy
csak az található a web áru házban, amit a rende lő -
ben a pácienseknek is szí vesen ajánlanánk.

www.jozsapet.hu - Ingyenes állateledel kiszállítás Józsán

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
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• Épületbontás (törmelék    
elhelyezése lerakóhelyre)

• Családi házak, új épületek 
építése (szerkezetkészre 
vagy kulcsra készen)

• Építőanyagok szállítása 

• Bányakavics, bányahomok 
értékesítés házhozszállítás-
sal

Debrecen, Csillag utca 53. • Józsa, Telek utca 46.
Telefon: (20) 9-739-744 • (52) 451-053

Cégünk hiteles, megbízható re fe ren ci   ák kal rendelkezik!

Cím: Józsa, Vál lalkozó i  telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947
Autópálya-matr ica, mobil telefon feltöl tés és e-útdíj  3,5t feletti  teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is

a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3200 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

A Józsa Tüzép Kft. ben      zin    kútján idén is he     ten -
te sorsol nak a 8000 Ft fe lett tan kolók kö      zött.

32. hét: Juhász Atti lá -
né (Józsa, Északi sor
u.) 33. hét: Balogh
Mik lós (Józsa, Elek
u.) 34. hét: Gulyásné
Gidai Emese (Józsa,
Pál u.) 35. hét: Kóka
Fe renc (Józsa, Nyári
Pál u.)  

Augusztusi nyertesek

Kedvencek eledel centere

Cím: Bocskai-Március 15. utca sarok
Nyitva: h–p: 9:00–12:00, 13:00–17:30, szo: 8:00–12:00

• Nagyhegyesi, Köselyi takarmá- 
nyok, ill. szemes takarmá nyok

• Kutya, macska, díszállat 
eledelek és felszerelések nagy választékban

Igény szerint házhozszállítás: 70/9777-816

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

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy állatgy ógy ítás

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.

A 35. heti szerencsést Csi ge Imre húzta ki

Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.


