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JÓZSA
Ahol a település lelke lakik...

Megnyitásának 10. évfordulóját ünnepelte a Jó -
zsai Közösségi Központ szeptember 29-én.
Nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek
meg az intézmény születésnapjáról a DMK
Józsai Közösségi Házának színháztermében. A
ren dezvényre meghívást kaptak mindazok,
akik sokat tettek Józsa kulturális és közösségi
életének fejlődéséért, és akik ma is sokat
munkálkodnak azon, hogy Józsa lakossága
erős közösséggé kovácsolódjon. Az ünnepsé-
gen részt vett Balázs Ákos, a településrész ön -
kor mányzati képviselője, Jantyik Zsolt a Deb -
receni Művelődési Központ vezetője és Ju -
ráskó Róbert a Józsai Település- és Kö zös -
ségfejlesztő Egyesület elnöke is.

Pontosan 10 évvel ezelőtt 2007. szeptemberében
született meg a Józsapark, és a benne működő
Józsai Közösségi Központ, ahol a közösségi ház,
a könyv tár és a részönkormányzat ügyfélszolgálati
irodája is helyet kapott. A 2000-es évek elején
Kósa Lajos polgármester és Balázs Ákos önkor-
mányzati képviselő a józsaiakkal együtt mertek
nagyot álmodni: legyen egy közösségi tér, egy

olyan központ, ahol jól érzik magukat az itt élők,
ahol kulturális élményekhez juthatnak, szóra koz -
hatnak, hivatali ügyeiket intézhetik, és számos
szol gáltatást is könnyen elérhetnek. Így született
meg a Józsapark felépítésének terve, ami 2007-
ben meg is valósult. Olyan központ jött létre,
amely ben egyszerre kapott helyet a közösségi

köz pont mellett az egészségház és az üzleti szol-
gáltatások valamint a termelői piac, amely azóta is
bizonyította létjogosultságát. Az új központ – alkal -
maz kodva az igényekhez – jelentős változást ho -
zott a józsai családok életében, ennek köszön-
hetően a közszolgáltatásokat is sokkal többen ve -
szik igénybe, mint korábban.
(Józsán a 70-es években a Felsőjózsai úton volt a
művelődési ház amely életveszélyes lett majd
lebontották. Ezt követően Alsójózsán egy  nagyob-
bacska lakóházban működött egészen 2007-ig
szű kös és egyszerű körülmények között.)

Azok a civilek, a közösségért dolgozó emberek,
kulturális szakemberek, vallási közösségek, akik
önzetlenül tesznek ezért a közösségért és élettel,
programokkal töltik meg ezt a közösségi központot
odafigyelnek másokra példát mutatva mindannyi-
unknak. Ők adják településünk lelkét. Az ő áldo za -
tos, önzetlen munkájuk és tenni akarásuk eredmé -
nye, hogy a Józsai Közösségi Központ az a hely
tudott lenni, ahol a településünk lelke lakik –
mond ta Balázs Ákos születésnapi köszöntőjében.

A Debreceni Művelődési Központ képviseletében
Jantyik Zsolt megköszönte, hogy Józsa lakossága
mindig befogadója volt a kultúrának, és támoga -
tásával hozzájárult ahhoz, hogy immár országos
vagy nemzetközi rendezvények is megvalósulhas-
sanak Józsán.

Juráskó Róbert méltatta azok lelkesedését, tenni
akarását, akik hozzájárultak az elmúlt 10 év sike -
rei hez és megemlékezett azokról is, akik már nem
lehetnek közöttünk, de munkájukkal mindig a kö -
zösséget szolgálták, szívügyüknek tekintették
Józsa fejlődését.

Az ünnepség részvevőit a DMK Józsai Közösségi
Háza színes kulturális műsorral köszöntötte,
amelyben a város gyöngyszemei léptek fel.
Kanczel Bíborka, a Cívis Népzenei Verseny fel fe -
de zettje egy születésnapi köszöntőt adott elő,
majd a Sol Oriens kórus lépett a színpadra. Őket
követték a Debreceni Egyetem zeneművészeti
sza kának fúvósai és Papp István, a Csokonai
Nem zeti Színház társulatának tagja, aki egy Ka -
rinthy novellát adott elő, majd a Szeretnék 120
évig élni című dallal zárta az ünnepi műsort. 

A résztvevők megtekinthették még Varga József
filmjét, amely felidézte a Józsapark építésének
történetét, és a 10 évvel ezelőtti megnyitó ese mé -
nyeit.

Az ünnepség zárásaként a résztvevők közös
beszélgetés közben elfogyasztották a 100 sze -
letes tortát. Találkoztak az egykori és új ismerősök,
akik mind egy ügyért munkálkodtak, munkálkod-
nak, kölcsönösen segítik egymást. 
Legyen ez még így sok-sok évig! 

„ Mert Józsán élni jó!”

2017. október

Balázs Ákos önkormányzati képviselő (jobbról a má so -
dik) és Jantyik Zsolt a Debreceni Művelődési Központ
igaz gatója (jobbról az első) beszédükben felidézték a
Jó zsai Közösségi Központ elmúlt tíz évét 

28. Józsai Szüreti Nap
Szüreti Nyúlfesztivál - Ínyencségek Napja

2017. október 14. szombat, Józsapark (további részletek a 2. oldalon)
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B
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Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (06-20) 938–7609

A hirdetésekben  közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem  vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs

és közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2017. 04. 01.–2018. 03. 31. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Íme a Józsai Szüreti Nap programja Szüreti sütemény-
verseny

A 28. Józsai Szüreti Naphoz kapcsolódva, idén el -
ső alkalommal, őszi süteményversenyt hirdetünk
a házi sütemények kedvelőinek, és a sütni szerető
háziasszonyoknak. 

Olyan süteményeket várunk a versenyre, amelyek
nagyrészt Magyarországon is termeszthető gyü -
mölcsök felhasználásával készülnek. A felhasznált
alapanyagok egészben vagy aprítva, lekvárnak
vagy aszalt gyümölcsnek feldolgozva is belekerül-
hetnek a süteménybe. 
Az otthon elkészített finomságokat október 14-én
reggel lehet leadni a Józsai Közösségi Házban. Az
al kotásokat rangos, a gasztronómiában jártas
zsű  ri fogja elbírálni. A legjobbnak értékelt süte mé -
nyek készítői értékes nyereményben részesülnek. 
A süteményversennyel kapcsolatban bővebb fel vi -
lá gosítás a Józsai Közösségi Házban kérhető sze -
mélyesen, vagy az 52/386-137 és a 06-30/566-02-
52-es telefonszámon. 

A Józsai Közös sé gi Ház és a Józsai Kertbarát Kör
közös szer ve zé sé  ben a 28. Józsai Szüreti Nap
rendezvényéhez kapcsolódva szőlészeti-borászati
eszközökből összeállított kiállítás nyílik. Ezzel a
bemutatóval szeretnénk megemlékezni Józsa kör -
nyékének szőlőtermesztési hagyományairól, mivel
fon tosnak érezzük, hogy ezekkel a fiatalabb nem -
zedék is megismerkedjen. A kiállítás anyagának
összeállításához kérjük a lakosság segítségét.
Akinek a háztartásában fellelhetők régi, szőlé szet -
ben, borászatban használt eszközök, edények,
tárgyak, és szívesen bemutatná ezeket a nyilvá -
nos ság előtt, névvel ellátva juttassa el  a Józsai
Közösségi Házba leg ké sőbb október 9-ig. A be -
mu tatásra kerülő
tárgyak a kiállítás
lebontása után
ha  za vihetők. 
Köszönjük az
együtt mű kö dő se -
gít séget minden
je lentkezőnek!

Felhívás...

Bizonyára már sokan készülnek az egyik legnagy-
obb múltra visszatekintő, legtöbb érdeklődőt
vonzó családi programra, a Józsai Szüreti Napra.
A hagyományoknak megfelelően idén is lesz a
dél előtt folyamán szüreti felvonulás, nyúlfőző ver -
seny és a mustkészítés bemutató. A prog ram -
kínálat új elemekkel is bővül: „Az ősz kincsei” cím-
mel süteménykészítő pályázat is lesz és a szüreti
nap programjához kapcsolódva kiállítást is szer -
vez a Józsai Közösségi Ház. Ezzel kapcsola tos
felhívásunkat megtalálják itt az oldalon. 

Gyerekeknek ajánljuk az ORT-IKI báb és utcaszín-
ház gólyalábas előadást délelőtt, valamint az
egész nap ingyenesen igénybe vehető Szélkakas
Kompánia népi gyermek játszóparkot és a Gazsó-
játékparkot. A nap folyamán színes színpadi pro-
dukciók is szó rakoztatják a résztvevőket, a nap
végén pedig kon certek és szüreti bál is lesz
(Belépő: 2000 Ft/fő va csorával). További informá-
ció a Józsai Kö zös ségi Házban nyitva tartási idő -
ben kapható. Telefon 52/386-137, ill. (30) 566-02 52.
E-mail: nagymaria@debrecenimuv koz pon t. hu

28. Józsai Szüreti Nap
Szüreti Nyúlfesztivál - Ínyencségek Napja

2017. október 14. szombat a Józsaparkban
A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza és a Józsai Település- és

Közösségfejlesztő Egyesület szeretettel hív és vár minden józsai családot és érdeklődőt
egész napos szüreti rendezvényére.

PROGRAMOK:
9.30 órától Térzene a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekarral a piactéren

14. NYÚLFŐZŐ VERSENY - A zsűri elnöke BEDE RÓBERT mesterszakács
VÉRADÁS (mérések: vércukor, vérnyomás, testzsír)

10.00 órától ÜNNEPI KöSZöNTŐ
A Szeredás együttes zenél a kisszínpadon

Szüreti Zenebölcsi
10.30 órától HINTÓS, SZEKERES, FELVONuLÁS NÉPZENÉVEL
11.00 órától ORT-IKI báb és utcaszínház gólyalábas előadása

Jó ebédhez szól a nóta, a főzőverseny zsűrizése, ebéd
14.00-18.00 Egyházi termés hálaadás

A Józsai oktatási és nevelési intézmények műsora
A JKH csoportjaink, közösségeinek bemutatkozása,
Modern-, klasszikus- néptánc bemutató, mazsorett, 
táncház, eredmény hirdetések

18.00 órától KONCERTEK (zenél a Lyunius 25, a Privát Affér, a Kísérleti Stádium)
20.00 órától SZÜRETI BÁL a színházteremben zenés programokkal

(belépő: 2000Ft/fő vacsorával)

FOLYAMATOS PROGRAMOK EGÉSZNAP:
Szélkakas Kompánia népi gyermek játszópark és a Gazsó-játékpark a gyermekek

számára INGYENESEN vehető igénybe,  kreatív foglalkozások, arcfestés,
mustkészítés és  kóstolás, póni lovaglás, kiállítások és még sok minden más a

piactéren és a játszótér melletti zöldterületen
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT  SZERETETTEL VÁRUNK!
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Kedves józsai lakosok!
Papp Olivér Krisztián vagyok, már 10 éve a keleti egészség-
megörző hosszú élet kultúrával foglalkozom.

A TV2 Frizbi és TV2 Mokkában történt szerepléseim óta az ország-
ból is, és külföldről is nagyon sokan kérik tanácsaimat. 
Mindezt annak köszönhetem, hogy nagyon sok
betegségen mentem keresztül és tapaszta-
lataimat, tanácsaimat mások javára igyekszem
fordítani. 

– Talán ön is úgy érzi, régóta vannak már gon-
dok az egészségével és szeretne már mihama-
rabb jobban lenni?

A mai világban már sokkal nagyobb odafigyelést
és egészségtudatosságot igényel egészségünk,
mint régebben, és sajnos a ma embere éppen ebből kap a
legkevesebbet.

– Ön is szeretné, hogy egészsége tartósan egyensúlyba kerüljön
és javuljon? Van megoldás, de önnek is ki kel nyújtania a kezét.
Éljen mihamarabb vele!

– Kíváncsi ön arra, hogy mi az oka a panaszainak? Egy alapos ál -
la potfelméréssel most megtudhatja.

Mivel sokan kérik segítségemet, ezért felajánlom önzetlen segít-
ségemet a kedves józsai lakosok részére, amely áll:

egy ingyenes alapos állapotfelmérésből és
mellé, ön 1 ingyenes, azonnali műszeres ke ze -
lést is kap ajándékba.

Az állapotfelmérést és kezelést a kínai akupunk-
túra elvén működő készülékkel végzem. A ké -
szülék a kínai tradicionális akupunktúra tapaszta-
latai és a jelenlegi tudomány korszerű vívmányai
alapján készült. Bioelektromos impulzusok segít-
ségével stimulálja az akupunktúrás pontokat.

Érintéses elven alapszik és használata fájdalommentes. 
Adjon esélyt az egészségének! Állapotfelméréssel, tanácsadással
segítem önt egészsége megóvásában!

Kérjen időpontot mihamarabb telefonon!

Papp Olivér
Telefonszám: 06 70 772-4469

2017. szeptember 12.–október  12
BRENNER ATTILA FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: JKH Kisgaléria

2017. szeptember 14.–október 14 -ig
„ DALOK-JELEK” – Bődi Ildikó iparművész kiál-
lítása, a BIKINI együttes megalakulása 35. évfor-
dulója alkalmából
Helyszín: JKH Nagygaléria

2017. október 11. 15. óra
“ DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI” –idősek
hó napja rendezvénysorozat. Helyszín: JKH szín-
házterem

2017. október 12., 19., 26., 18 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadásso -
ro zat

ZSIGA ATTILA előadása, együttműködő partner:
Adventista Egyház
Helyszín: JKH előadóterme

2017. október 14. 9 óra
28. JÓZSAI SZÜRETI NAP. Részletek a 2. ol da lon.
Helyszín: JKH belsőterei, Józsapark

2017. október 17. 17 óra
„ CSALÁDOM TÖRTÉNETE” – Márki Zoltán kiál-
lítása. Helyszín: JKH Nagygaléria
Megtekinthető munkaidőben november 17-ig

2017. október 18. 16 óra
1956-os FORRADALOM EMLÉKÉRE – meg em -
lé  kezés Gárdonyi Sándor történész közre mű kö dé -
sével. Helyszín: JKH előadóterem

2017. október 27.  9 óra
„ GYÖKEREIM FÖLDEDBE KÖTNEK”
Helyszín: JKH  színházterem

2017. október 30. 10-12 óra
„ ŐSZI SZÜNIDEI MATINÉ” – kézműves
foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: JKH előtere

2017. október 31. 15 óra
500 éves a reformáció – előadás Gárdonyi
Sándor történész közreműködésével
Helyszín: JKH előtere

DMK Józsai Közösségi Ház október havi programjai

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) Telefonszám: (52) 386-137 E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

Szeptember 30-án volt a Józsai Könyvtárban, az
„Álmaim Könyvtára” rajzverseny eredmény hirde-
tése. A rajzversenyt, a könyvtár 10 éves évfordu -
ló jának alkalmából hirdettük meg. Az alábbi in téz -
ményektől kaptunk szebbnél szebb rajzokat: Pe -
tőfi Sándor Általános Iskola, Dózsa György Ál -
talános Iskola, Napraforgó Waldorf Iskola, Lo -
rántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Gönczy Pál Ál -
talános Iskola, Gönczy Pál utcai Óvoda, Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda és a Varázskéz Rajz Szakkör. 

Helyezettek:
„ Kis Művész”  kategóriában:
I. helyezett: Mogyorós Emília
II. helyezett: Izsai Lívia
III. helyezett: Molnár Kamilla
„ Nagy Művész”  kategóriában:
I. helyezett: Pankucsi-Versényi Áron
II. helyezett: Trungel Lilien
III. helyezett: Mogyorós Simon
Különdíjas: Kocsár Panna

Álmaim könyvtára
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Az Ózon Network Televízió meg hí -
vására Bur ger Angéla Erzsébet
intézményvezető asszony és Tölli
Tilda 8. A osztályos tanuló 2017.
szep tember 11-én Budapesten
részt vett az Egyen lítő című mű -
sorban.
Merényi Zsuzsannával, a Pén z irány -
tű Alapítvány oktatási igazgatójával
közösen arról beszélgettek, mi lyen
fontos, hogy a mai kor embere minél
korábbi életszaka szá ban ismerked-
jen az alapvető pénz ügyi, gazdasági
fo  lyamatokkal. 

A Gönczy Pál Álta lános Iskola egy
éve dolgozik együtt az alapít vánnyal
a tan anyag fejlesztő mun kában, ki -

pró bálóként. Az általános iskolákban
idén szeptembertől használható
„Küldetések a pénz világában” 7–8.
osztályosoknak szóló tan könyv és
munkafüzet előző évi első kézből
való ta ní tásának tapasztalatait osz-
tották meg a nézőkkel, bíztatva az
ország többi iskoláját is a bekapcso -
ló   dásra. Szeptember 20-án a Deb -
receni Egyetem Jogi Kara adott ott -
hont az „Együttesen a pénzügyi tu da -
tosságért” című előadásnak és saj tó -
tájékoztatónak, melyet a Magyar
Nem zeti Bank Fo gyasz tó védelmi
Központ igazgatója, a Pénzügyi Bé -
kél tető Testület elnöke, a Pénzügyi
Tanácsadó Iro da há lózat vezetője tar-
tott, Debrecen város al pol gár mes tere
jelenlétében. Meg tisztelő volt, hogy –
ismerve a Gönczy pénzügyi tu da -
tosság terén vég zett munkáját és
ered  ményeit – fon tos nak tartották az
iskola képviseletét és jelenlétét a
rendezvényen.

A Gönczyvel a pénzügyi nevelés 
népszerűsítéséért

Segítünk egymásnak jobbnak lenni
Az idén, szeptember 30-án Lakitelek
adott otthont az Iskolakert Hálózat
éves találkozójának, melyen a Deb -
receni Gönczy Pál Általános Iskola
tech nika szakos pedagógusai kép -
viselték a megye iskolakertjeit. 
Azon túl, hogy az évente megszer -
vezett találkozón az ország minden
részéből érkezett kertvezetők meg -
ismerik egymást, egymás munkáját,
az idén új elemmel gazdagodott a
program. A találkozót megelőző nap ra
a Népfőiskola és az Iskolakertekért
Alapítvány szeptember 29-re meg -
szer vezte a „Kárpát-medencei Ma -
gyar Iskolakertek Szakmai Fóruma”
programot, melyen minden határon
túli terület képviseltette magát. A
program fővédnöke Lezsák Sándor
volt. Az egyes országokban megva -
ló suló iskolakerti tevékenységek
bemutatása után a Tündérkert jelen -
tő ségéről, kapcsolódási pontjairól
be szélgettünk a mozgalom képvi se -
lőivel. A Tündérkert mozgalomhoz
is kolánk még 2010-ben csatlakozott

16 különböző fajtájú almafa tele pí -
tésével. 
Szombaton a Cseh és Németországi
iskolakertekben folyó munkát is mer -
tük meg, kiállítóként vettünk részt az
iskolakerti termékbemutatón, ahol a
„Varázs tanya” tematikus program-
ban készült lekvárokat kóstolhatták
meg standunk látogatói.  Nagy meg -
tiszteltetés, szakmai munkánk elis-
merése, hogy a tavalyi évhez hason-
lóan az idén újra felkérést kaptunk
mű helyvezetésre. A nyári szakmai
pályázat győzteseként – pályamun -
kánkat: „Természettudományos gya -
kor latok az iskolakertben” mutattuk
be, levetítettük a „Kreatív iskola -
kertek” pályázatra készült bemu-
tatkozó kisfilmünket, s ízelítőt adtunk
a storyline módszer alkalmazásából
és napóra készítésből. Átvettük a
győztes jutalmát, 100 000 Ft értékű
Oázis Kertészet utalványt iskolak-
ertünk szépítéséhez, fejlesztéséhez.

Fodorné Magyar Ágnes

Évtizedes hagyománya van a Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában az elsősavatásnak.
A 2017–2018-as tanévben szeptember 29-én ren -
dezték meg a családias hangulatú ünnepsé get, ahol
az iskola legfiatalabb tanulóinak a já té kos hétpróba
teljesítése és a fogadalomtétel után Borsiné Prepuk
Erika intézményvezető helyettes asszony tűzte fel az
iskolai jelvényt.

Elsősavató ünnepség a Lorántffyban Magyar népmese
napja a Lorántffyban

Szeptember utolsó tanítási napján tartották a Lo -
ránt ffyban a magyar népmese napját. A hagyo -
mány szerint ilyenkor a végzős diákok mesefel ol -
va  sással kedveskednek az alsóbb évfolyamos tár-
saiknak.

Alkalmak rendje:
Október 16. (hétfő), 18.00 óra: 1. Parancsolat
Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged
Egyiptom földjéről...
Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv, egyetemi tanár
Október 17. (kedd) 18.00 óra: 2. Parancsolat
Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot...
Igét hirdet: Dr. Kustár Zoltán rektor, egyetemi tanár
Október 18. (szerda) 18.00 óra: 3. Parancsolat
Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét...
Igét hirdet: Dr. Hodossy-Takács Előd, egyetemi docens

Október 19. (csütörtök) 18.00 óra: 4. Parancsolat
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg
azt!
Igét hirdet: Dr. Német Áron, adjunktus
Október 20. (péntek) 18.00 óra: 4. Parancsolat
Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!
Igét hirdet: Dr. Marjovszky Tibor, nyugalmazott teológiai
tanár
Október 22. (vasárnap) 11.00 óra: 4. Parancsolat
Azért megáldotta az ÚR a nyugalom napját, és megszen-
telte azt.
Igét hirdet: Horsai Ede, egyetemi lelkipásztor

Józsai Református Esték
A TÍZ IGE

Az esti istentiszteleteken egy héten át megismerhetjük a háladatos életről szóló tanítást a tízparancsolat alapján. Az alkalmak
helye: Felsőjózsai református templom (Debrecen-Józsa, Deák Ferenc u. 67.) A templom megközelíthető Debrecenből a 34-es
számú autóbusszal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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), térkövezés.

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

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és család i házak vil lanyszerelése, javítása ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás
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

BŐRKABÁTOK FESTÉSE,
SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA

HOLBA FERENC
4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.

Telefon: (52) 386-279
(06-20) 99-66-066

HOT IRON ADRIVAL
a Józsa Fitnessben!

Előjegyzés a hot-iron Józsa facebook
oldalon, vagy a 

06 70 330 6858 
telefonszámon szükséges!

A HOT IRON egy magával ragadó súlyzó-
rudas, zenés, csoportos edzésforma.

Izgalmas, dinamikus, biztonságos,
tudományos alapú, és extrém hatékony, ha

szép definiált test elérése a cél. Mindezt
folyamatos edzői kontroll alatt. A

tévhitekkel ellentétben a súlyzós edzés több
kalóriát éget, mint a kardió és sokkal

esztétikusabban formálja a combokat és a
feneket. Egyrészt azonnal égeti a kalóriákat,
másrészt gyorsítja az anyagcserét, akár 48

órás utó zsírégető hatása is lehet. 

ALIZETICS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS TESTSZÉPÍTŐ NŐI TORNA

HELYSZÍN:
Alsójózsa, Telek u. 1 .
Órarend:
Hétfő és szerda: 
15:15–16:15-ig, 16:30–17:30-ig,
17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig
Kedd és péntek:
17:45–18:45-ig, 19:00–20:00-ig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA
06-30 990-3794

• Jóga FELNŐTTEKNEK: hétfőnként
10.00– 11.00 gyermekfelügyelettel a
gyermek kel érkezők részére.
• Jóga és játékos mozgásfejlesztés:
OVISOKNAK keddenként 17.00–18.00
ISKOLÁSOKNAK csütörtökön 17.00–18.00 
• Jóga FELNŐTTEKNEK: péntekenként
17.30– 19.00
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Burján Enikő 06-70/445 4028
web: jozsajoga.hu

facebook.com/jogazzjozsan

Jógázz Józsán!

Megújult edzéstervvel várja az érdeklődőket a
Józsai Eskrima csoport.

Az ESKRIMA, a Fülöp-szigetek önvédelmi rend-
szere, melyet korunk leghatékonyabb eszközös és
pusztakezes harcművészetének tartanak világ -
szerte. Az Eskrima egyedülálló értékét több dolog
adja:
- Még ma is használatos utcai harcokban, hiszen
a hazájában, a Fülöp-szigeteken gyakorlatilag nin -
csen közbiztonság.
- A Dél-kelet ázsiai kommandósok kiképzési
anyagának szerves része.
- Párhuzamosan tanítja az önvédelmi fegyvereket
és a pusztakezes technikákat.
- Eszközös technikái nem tradicionálisak, hanem
valódi harcban is működnek.
- Megtanítja kivédeni a késelést.
- Reális, valóban működő technikákat, és önvédel-
mi-harci stratégiákat tanít.
- Bármilyen mindennapi eszközt megtanít ön vé -
delemre felhasználni, pl. toll, cipő, táska, esernyő
stb.
- Kiváló rendszerének és oktatási módszertaná-
nak köszönhetően gyorsan elsajátítható.
Az Eskrima rendszerében az önvédelmi technikák
mellett nagyon fontos az önfejlesztés, az egész -
ségmegőrzés, a sérülések elkerülése, a moz gás -

ko ordináció fejlesztése, és a mindennapi stressz
oldása is. Gyerekeknek az egyik legkiválóbb spor -
tolási és önvédelmi lehetőség, hiszen fejleszti a
test-tudatosságot, az idegrendszert, a motorikus
mozgásokat, és mai kornak megfelelő értékeket
ad át, mint az önkontroll és egymás baráti tisz -
telete. Sőt, az Eskrima kortalan! Akár 30, 40, 50 év
felett is elkezdhető, és komoly eredményeket lehet
elérni!
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, gyere el ed -
zésre és próbáld ki! Edzések hétfőn 19:30-21:00-
ig, és szerdán 19:00-21:00-ig a Rózsavölgyi u. 23.
szám alatti iskola tornatermében.

Várunk Eskrimázni!

Eskrima Józsán

Brenner Attilla 
8. fokozatú Eskrima instruktor

Tel.: (30) 603-7144
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Dr. Dobó Nagy Zsolt
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig
a 06-30/9-555-066 te le fonon.

Lapunk mostani számában Lukácsné dr. Pa -
tak völgyi Piroska a külföldön élő családtagunk
itthoni ingatlanjának eladása esetén fellépő
problémára ad tanácsot.

Olvasó: Gyermekeim évek óta külföldön élnek, ott
alapítottak családot, ezért úgy döntöttünk, hogy a
velük közös ingatlanokat értékesítjük. Azt sze ret -
ném tudni, hogy haza kell-e jönniük a szerződés
aláírására, vagy meghatalmazhatnak engem is
ennek lebonyolítására. Elég egy két tanús meg ha -
talmazás?

Ügyvéd: A két tanúval elkészített meghatalmazás
más ügyek intézéséhez elegendő lehet, de ingat-
lan értékesítésére az ilyen okiratokra vonatkozó
jog szabályok alapján nem lesz elegendő. A leg -
egy szerűbb az lenne, ha itthon aláírnák a szer -
ződést, ha erre nincs mód, de az ingatlan ér té ke -
sí tése előtt itthon tartózkodnak, akkor egy ma gyar -
or szági ügyvéd, vagy közjegyző előtt tehetnek a
földhivatali eljárásban elfogadható meghatalma -
zást. Ha erre nem került sor és hazajönni sem
tudnak, akkor a külföldön készülő okiratnak az
arra vonatkozó speciális szabályoknak kell meg fe -
lelni. Az okiratot külföldön a magyar külképviselet
előtt kell aláírni és Magyarországon ügyvédnek
kell ellenjegyeznie. Ahhoz azonban, hogy ügyvéd
ellenjegyezhesse az okiratot, azt neki kell el ké szí -
tenie, ezért először az ügyvédet kell megkeresni, ő
elkészíti a meghatalmazást, megküldi a külföldön

tartózkodó tulajdonos részére, aki ezt a meghatal-
mazást a külképviseleten aláírja, hitelesítteti, majd
az eredeti példányát az ügyvéd részére visszakül-
di, aki ezt záradékolja és hitelesíti. Az eljárás bo -
nyo lultnak tűnik, ezért minden esetben javaslom,
hogy a hosszabb külföldi tartózkodásra induló ro -
kon elindulás előtt itthon készítessen ügyvéddel
meg hatalmazást mindenféle hivatalos ügye in té -
zé sére, így a fenti eljárásra nem lesz szükség.

Ha önnek is van jogi jellegű kérdése, írjon e-mailt,
vagy küldjön levelet a szerkesztőségünk címére,
me lyet megtalál a 2. oldal lap alján lévő imp resz -
szum ban.

Az ügyvéd válaszol

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.

Aszt-Ella Virágüzlet
Bocskai u. 5.

Folyamatos AKCIÓNK:
• kegyeleti koszorúk: 6000 Ft-tól
• sírcsokor: 2500 Ft-tól
• kézi csokor: 1800 Ft-tól
• főkoszorú: -10% engedménnyel!

Családi koszorúk rendelése esetén
(minimum 3db) -10% engedmény!

Ingyenes kiszállítással!
Rendelés: Marica (virágos) 

(06-30) 262-4109
Nyitva: h–szo: 9  –18 • v: 9–17

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

November 1-től Józsán
szolgáltatás céljára alkalmas

épületrészben helyet biztosítok
(KIADÓ). Fodrász, kozmetikus,

masszőr és műkörmös! Fogjatok
össze, hívjatok, megbeszéljük.

Alkalmas még a helyiség magán-
rendelésre vagy egyéb irodai,

kereskedelmi tevékenységre, jó
parkolási lehetőséggel.

Érd.: 30/9-784-030

„Józsa apró”
Gönczy Pál utcán kis ház eladó, lebontás esetén
építési teleknek is alkalmas. Érd: 20/9-42-41-57
Alumínium étkező bogrács (6 db-os szett) – 0,7 dl –
kovácsolt vas tartóval eladó. Érd.: 70/708-5300.
Intenzív ágy (3 dimenzióban mozog) tartozékokkal
együtt bérbe adó. Tel.: 30/9-784-030.
Gyermekasztal székkel és kerek, üvegbetétes do -
hány zóasztal eladó! Ajándék lámpával és könyvvel.
Tel.: 06 70 282 2996.
Thuja, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány fenyő,
tör pe örökzöldek, sziklakerti növények eladók.
Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár
ker ti, házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy
és áru  szállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és
egyéb mun   kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Burgonyavásár, kisvárdai termelőtől, Kondor fajta,
zsákosan és kimérve is. Ára: 90 Ft/kg. Helye: Fel ső jó -
zsa, Kútfő u. 13. Tel.: 20/4391081.
Kertészkedéshez, növényápoláshoz értő segítsé -
get keresek Józsára. T.: 06 305782987. Zsindely u. 50.
Általános iskolások angol korrepetálását vállalom.
Tel.:  20/9-42-41-57
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével ke -
res   se szerkesztőségünket, amelyet a 2. oldal lap  al -
ján lévő impresszumban talál meg.

„Józsa apró”

Elhanyagolt kertek rend-
betétele, il letve kertek, parkok

gondozását vállalom.
(06-70) 413-63-63

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

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

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.
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Felmondott hitellel 

rendelkezik, esetleg 

végrehajtás alá került 

az ingatlana, 

hitel és egyéb tartozás

nemfizetése miatt?

Segítünk megoldást találni,

hívjon bizalommal!

06-70-250-9441

• Munkavédelmi, Tűzvédelmi és       
Környezetvédelmi szaktevékenység

• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és      
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok 
végzése és a feltárt hibák javítása

• Autóemelők szervize, kereskedelme, 
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns üz le tem -
be folyamatosan érkeznek
az őszi, téli áruk. Gyertek,
néz zetek be, megéri! 
Dzse kik 54–56-os méretig is
kap ha tók!

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Étkezési burgonya 
(Desiree) közvetlenül 

a termelőtől 
30 kg-os zsákokban eladó. 

Megtekintés-átvétel:
Debrecen-Józsa 

Vállalkozói Telephelyek

Telefon: 06 20 346 7000

A Nagy és Társa Kft 1989 óta látja el a Stihl és
Viking termékek Hajdú-Bihar megyei képvise-
letét. A családi vállalkozás újabb mérföldkőhöz
érkezett: egy impozáns új nagyobb saját sza-
lont építettek, mely a nyár végén nyílt meg.

A három saját üzletet – kettő Debrecenben, egy
Haj   dúböszörményben – működtető cég ezúttal
egy gyönyörű, tágas, két szintes 400 m2-es épü let -
be költözött, mely bemutatóterem és szerviz is
egyben. A Böszörményi út 166. szám alatti Stihl-
Viking bemutatóterem országosan is az egyik leg-
nagyobb árukészlettel rendelkező szaküzlet, mely
az 50 m2-es szervizzel kiegészítve teljeskörű szol -
gál  tatásokat tud nyújtani. Mind a szolgáltatások
köre és az áruválaszték is folyamatosan bővült az
elmúlt években, és az új helyszín még további fej -
lesz tésekre ad lehetőséget. A nemrég bevezetett
gépkölcsönzési szolgáltatás nagyon hasznos, ha
ki szeretnénk próbálni egy gépet, mielőtt megvá -
sá roljuk ill. ha csak néha használnánk egy gépfaj -
tát, azt már bérelni is lehet.  
Ma már Stihl nemcsak motoros fűrészt jelent,
hanem mindenféle természetben végzett munká -
hoz tudnak profi gépet adni. Minőségi fűkaszák,
szegélynyírók, sövényvágók, ágnyesők, tisztító gé -
pek, permetezők és talajfúró gépek is szerepelnek
a kínálatban. A Stihl gépeket hosszú évtizedekre
tervezték, a folyamatos innovatív fejlesztéseknek
kö szönhetően egyre könnyebbé válik velük a mun -
ka. Emellett az osztrák Viking fűnyírók, ágaprítók a

megfizethető prémium kategóriát képviselik a vá -
lasztékban.
A robbanómotoros mellett elektromos gépeket is
forgalmazza a cég, de természetesen a legújabb
trend szerinti akkumulátoros gépek is egyre nép -
sze rűbbek, melyek innovatív lítium-ion akkumulá-
torral és töltővel széleskörű, rugalmas felhasz ná -
lási lehetőséget nyújtanak. Ma már ezek megfize-
thetőek, és akár egy 150–200 m2-s kerthez is tu -
dunk megfelelő specifikációjú gépet ajánlani a

szaküzletben, melyek ugye csendesebbek, rez -
gés mentesebbek, mint a robbanómotoros társuk.
A kisebb kertekhez beépített akkumulátoros, a kö -
zepes kertekhez cserélhető akkumulátoros gép
egyaránt kapható.
A ma elérhető csúcs természetesen a robot-üze -
mű fűnyírók, hiszen egy ilyen gép számunkra ké -
nyelmes, miközben automatikusan teszi a dolgát,
tökéletesre vágva pázsitot, s így nem gond ha nyá -
ron 2 hétre nyaralni megyünk. Minden gép el adás -
kor van egy beüzemelés-betanítás, a robot fűnyíró
esetében pedig telepítés és az utólagos gondo-
zást is biztosítja a cég.
A jelenleg hat fővel működő cég értékesítőt és
szer vizest is fog a jövőben keresni, hiszen a bő -
vülő igényeket csak nagyobb személyzettel tudják
profi szinten kiszolgálni.
Az őszi akciók már elérhetők, melyek október 31-ig
tartanak. A legnépszerűbb fűrészek, fűkaszák, fű -
nyírók, sövényvágók, permetezők kaphatók az
őszi akció keretében kedvezményes árakon.

További információ a STIHL Debrecen facebook
oldalon, valamint a www.stihl.hu, www.stihl nemze -
dekek.hu weboldalakon.

Új helyre költözött a STIHL és VIKING márkabolt

Cím: Debrecen, Böszörményi út 166.
Telefon: (52) 955-955 

nagyestarsa.stihl-shop.hu

Telefo n :  (06-20) 33 18 944
ww w.n emesv al l al k ozas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-30) 461-6663
Ügyfélfogadás:

4225 Józsa, Kastély utca 65.
4024 Debrecen, Blaháné u. 3. fsz2.

honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
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folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: 8–12

Állateledelek (cica, kutya,
madár, hal, teknős, rágcsá -
lók) valamint állattartási

kiegészítők széles választéka.

Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line
márkájú száraz tápok nagy választékban

KARACS ILDIKÓ
Ingatlanközvetítő

Elérhetőségeim:
Telefon: 

(06-30) 9-358-700
E-mail:

karacs.ildiko1@gmail.com

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
• Eladó, kiadó ingatlana van?
• Bízza rám! Most igazán érdemes!
• Október–november hónapokban 

20% engedmény a sikerdíjból!
• Részletekért keressen elérhetőségeimen!
• Teljes körű szolgáltatásommal (ügyvéd, 

energetikai tanúsítvány, hitel, CSOK) 
megkönnyítem ingatlanügyével kapcsolatos 
tervének megvalósulását!

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos

Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

Fekete Pillangó

Cím:  Jó zsapark  emel ete a 
Jó zsa Fi tness  mel l et t

Ny i tva:  h –p:  9–17:30 • szo.:  8–13
Tel efo n:  (06-30) 286-1053

Folyamatosan megújuló árukészlettel, őszi-tél i
ru hákkal, cipőkkel, csizmákkal várjuk minden
régi és új vásárlónkat az új helyünkön a Jó zsa -
park emeletén.
Érdemes benézni, hiszen a női-, férfi-, bébi és
gye rekruhák, cipők nagy választéka mellett, sok
egyéb dolog is
meg található ná -
lunk.
Őszi-téli cipők,
csizmák, kabá-
tok, overálok, la -
kás textilek (füg-
gönyök, terítők,
takarók, ágyne -
mű huzatok, sző -
nye gek, stb.), ba -
ba felszer e lé sek
(biciklis ülés, autósülés, babakocsi, járóka,
utazóágy, babakád stb.), táskák, könyvek (felnőtt
és gyerek), ajándéktárgyak, műszaki cikkek (té -
vék, elektromos borotva, hajnyíró stb.), játékok,
sport eszközök (roller, kismotor stb.) Varrást, mé -
ret re igazítást, kisebb javításokat továbbra is vál-
lalunk rövid határidővel. Bizományos átvételhez
előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges. 

A Józsafa Kft. mára már Debrecen egyik meg -
ha tározó faipari cégévé nőtte ki magát. A kez -
detekben Tripó Sándor és Fiai néven futó cég
az akkori létszámát megtriplázva végzi a ter-
melést, a kezdeti szlogent mindvégig szem
előtt tartva: „ Ahol a minőség és a megbíz ha tó -
ság lakik” .

A mai műhelyben a modern gépparknak és a ki -
váló szakembergárdának köszönhetően a legjobb
ár-érték arányban folyik a munka. A cég web ol da -
lán megtekinthetők a saját referenciamunkák is. A
cég ingyenes felmérést és árajánlatadást biztosít
az érdeklődő ügyfeleinek. Az árajánlat e-mailben
is kérhető. A kész ajánlatot minden esetben a min -
ta termünkben adjuk át, ahol minden alkatrészt
meg lehet tekinteni, a beépítendő vasalatokat ki le -
het próbálni, és így könnyen el lehet dönteni, me -
lyik árfekvésű alapanyaggal kalkuláljunk. Jó látni,
megtapintani, amit hamarosan az otthonunkban
fogunk használni.
Néhány szót kell ejteni toptermékeinkről, melyeket
egy későbbi cikkünkben részletesen be is mu ta -
tunk majd. A legelterjedtebb és legnépszerűbb ter-
mékeink az egyedi gyártású konyhabútorok, me -
lyek a legkülönbözőbb stílusokban készülnek ná -
lunk. Emellett sok gardróbszekrényt és előszoba-
bútort is gyártunk megrendelőinknek. A belső lép -
cső rendszerek gyártása hasonlóan népszerű,
eze ket főleg bükkfából készítjük. A nyílászárók kö -
zül a leggyakoribb megrendelés a kültéri nyí lás zá -

rók cseréje, de az új házak nyílászáróinak gyár tá -
sát is örömmel vállaljuk, akár a 3 rétegű üvege zés -
sel is.
A legújabb profilunk a tömörfa ágykeretek ké szí té -
se, melyeket elsősorban szintén bükkfából ké szí -
tünk, kiváló minőségben, és remek áron.
Az alábbi asztalos munkákat vállaljuk:
– konyhabútor készítés
– beépített szekrények készítése
– egyéb bútorok készítése tömörfából vagy bútor-

lapból (100 000 Ft fölött)
– lépcsőkészítés
– külső nyílászárók készítése (minimum 3 db)
– beltéri ajtók készítése (minimum 3 db)
– tömörfa ágykeretek készítése.

Asztalosmunkák Józsán

Árajánlat kérés: tripo.sandor@upcmail.hu
Referenciamunkák: www.jozsaasztalos.hu

Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68. 
(telefonos egyeztetés szükséges)

Elérhetőség: (06-20) 520-2040



JÓZSA 9Állati dolgok

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

Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Berta étkező 6 személyes 81 270 Ft-tól • 2 m-es konyhablokk 86 730 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 54 810 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 60 210 Ft

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Állati dolgok - Kutyatáp vagy nem kutyatáp

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja. 
Továbbá:
bérfű ré sze lés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Léteznek olyan vélemények, melyek szerint a
kutyatáppal etetett kutyák " táposabbak" , be te -
gesebbek a mai rohanó világunkban, mint
mondjuk a 100–200 évvel ezelőtti ebek. Ezzel
kapcsolatban néhány gondolat, költői kérdés,
kutyatáp vagy nem kutyatáp?

Tényleg "táposabbak",betegesebbek azok a
kutyák akiknél a Gazdi a kutyatáp mellett dönt?
Igen, akár elő is fordulhatna, miért ne? DE, van
arra pontos bizonyíték, hogy 200 vagy 500 évvel
ez előtt mennyire voltak betegesek a nem kutya -
táppal, hanem házi koszttal etetett kutyák?
Legyen a tálban kutyatáp, vagy ne legyen ku -

tyatáp? Akkoriban a kutyatartás teljesen más volt.
Az emberek akkor is szerették a kutyájukat, de
azért odáig nem mentek volna el, hogy állatorvost
hívjanak hozzá. Társ volt a nyáj őrzésében, a va -
dá szatban, a házőrzésben, de ha megbetegedett,
akkor vagy meggyógyult magától, vagy "majd lesz
másik". Nem volt pl. hypoallergén kutyatáp, ha
hul lott a szőre, vagy vesekímélő kutyatáp, ha épp
azzal volt a probléma. Így nem tudhatjuk, hogy a
nem kutyatáppal etetett kutyák vajon mennyire
vol tak betegesek életük során.
Régebben más volt az emberek életmódja és táp -
lál kozása, táplálékai is (nem lehetett a fűszeresnél
agyontartósított, 2 éves szavatossági idejű élel mi -
sze reket venni). Tehát az állatok tartási kö rül -
ményei és a házi koszt is más volt, mint most. A
nyers húsban sem volt annyi "nem éppen biz ton -

sá gos dolog". A mai kutyák, macskák, kedvtelés-
ből tartott állatok sokkal hosszabb ideig élnek kö -
szön hetően a jobb körülményeknek, állatorvosi
ellátásnak, védőoltásoknak, jobb táplálékoknak,
mint a kutyatáp is. Ezzel együtt több olyan be teg -
ség, probléma jelentkezik náluk, ami az idősebb
korral hozható összefüggésbe, olyanok, melyek
fiatalabb életkorokban nem jelentkeznek, akár van
kutyatáp, akár nincs kutyatáp.
Fejlettebb diagnosztikai eszközök vannak ma már
az állatorvos-tudomány kezében, diagnosztizálni
tudják a betegségeket, kiderülnek a problémák.
Pár száz évvel ezelőtt tudta valaki, hogy daga -
natos megbetegedése van a kutyájának? Nem.
Nem is érdekelte, illetve nem is tudták kideríteni
még a probléma okát.
A modern kezeléseknek köszönhetően akár bete-
gen, de a megfelelő, legjobb kezelés mellett, ami
jelentheti akár speciális gyógy kutyatáp etetését,
sokáig élhet tünetmentesen a kutya (régen vagy
egészséges volt, vagy elpusztult). Ezek az imént
fel sorolt negatív dolgok, betegségek tehát nem

írhatók egyértelműen a kutyatáp rovására (hiszen
régen is lehettek, csak nem tudtak róla), az viszont
igen, hogy megfelelő szuperprémium/prémum ku -
tyatáp etetésével (melyek nem tartalmaznak fe les -
leges tartósítószereket, színezőanyagokat, káros
adalékokat...) a kutya hosszabb, kiegyensúlyozot-
tabb életet élhet. 
Érdemes megkeresni, hogy ebünknek melyik a
legjobb kutyatáp, mert egyedi eltérések bizony
adódnak bőven.
És csak halkan... psszt: a Gazdinak is kényelme-
sebb a kutyatáp, mint a főzőcskézés!
További információ a témában: www.jozsapet.hu.
Állatorvosi kérdés esetén pedig keresse a Jó zsa -
vet Rendelőt!



Hirdetés

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

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

www.jozsagumi.hu

Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

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: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

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

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

Bádogos termékek forgalmazása.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,

aknatetők, védőkesztyűk stb.

Vas-, műszaki bolt


