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Díszbe öltözött Józsa karácsonyfája
December első napján felkerültek a díszek a
Jó zsaparkban felállított óriási fenyőfára.

December 1-jén elindult a visszaszámlálás, hiszen
december 3-án már advent első vasárnapja volt,
és ezzel kezdetét vette az ünnepvárás varázslatos
idő szaka. A díszeket a helyi óvodák és iskolák
cso portjai, a közösségi házban működő klubok és
a közösségi ház munkatársai készítették.
Min denkinek köszönjük az aktív közreműködést!
Dí szeket továbbra is várunk magánszemélyektől,
lelkes józsai lakosoktól december 24-ig. Az el ké -
szített díszeket mindenki saját kezűleg fel akaszt -
hatja a karácsonyfára, erről fényképet is készíthet,
és elküldheti a Józsai Közösségi Ház Facebook
oldalára. December 1-jén elkészült Józsa adventi
koszorúja is, amely a Józsai Közösségi Ház be já -
ra tánál látható.

2017. december

Köszönjük olvasóink egész éves
figyelmét, hirdetőink bizalmát!
A Józsa újság szerkesztősége
ezúton kíván minden kedves

olvasójának, hirdetőjének 
Áldott Karácsonyt és 
Boldog Új Esztendőt!

35 éves lett a Józsai Díszítőművészeti Szakkör
Ez alkalomból csodálatos kiállítás nyílt a Jó -
zsai Közösségi Házban, ahol megtekinthetőek
a szakkör tagjainak legszebb munkái.

A magyar népművészet a magyar lélek nyelve.
Mond hatjuk úgy is: vizuális anyanyelvünk. Tükrözi
lá tásmódunkat, a szépség, a harmónia, az egyen-
súly iránti fogékonyságunkat. Úgy öröklődik nem -
ze dékről nemzedékre, ahogy az anyanyelv.  Ér té ke
az átadásban van, hiszen ez által nemcsak meg -
őrződik, hanem gazdagodik is. Ha csak mú zeu -
mok ba zárjuk ezeket a tárgyakat, holt értékké vál-
nak. Az teszi őket élővé, ha mi magunk is gya ko -
rol juk és átadjuk a következő nemzedéknek.
Ebben járnak jó példával előttünk a Józsai Díszí tő -
művészeti Kör tagjai. Gém Rudolfné, Esztike néni
vezetésével 35 évvel ezelőtt Józsán is életre kelt a
ha gyomány. Ekkor alakult meg az első jó zsai hím -
ző szakkör. 1987-től leánya, Bátoriné Gém Esz ter
folytatta a megkezdett munkát, és tiszta forrásból
merítve, megtartva és megőrizve adja át – ta nít vá -
nyai val és a szakköri tagokkal együtt – a tűvel-fo -
nal lal írt értékeket.  35 éve a Kárpát-me dence szá-
mos helyét bejárva, felkutatják a nép em lékezetben
megőrzött kincseket. Ők maguk is el sajátítják a

varrás, hímzés, szövés nyelvét, és to vább adják a
fia talabb nemzedéknek. Mun ká jukkal nemcsak a
mo tívumokat, színeket, mintákat örökítik át,
hanem azt a látásmódot, azt a magyar lelkiséget
is, amely ezeket az értékeket létrehozta és gyara-
pítja a távoli múlttól napjainkig.

November 21-én
nagy szabású kiál-
lítás nyílt a Jó zsai
Kö zösségi Ház  ban
a Díszí tő művészeti
Szak kör eddig ké -
szí tett leg szebb
mun káiból. A je len -
legi tagok al kotásai
mellett he lyet kap-
tak az alapító tagok
régi hímzései is. A
jeles alkalomra a

szak kör tagjai elké szí tet ték
a Kárpát-medence tájegy -
sé geinek motívumait bemu-
tató nagyméretű textil ké pet,
ami a közösségi ház elő -
adótermében kapott helyet.

A kiállítás megnyitóján Ba -
lázs Ákos önkormányzati
kép viselő megköszönte a
szakkör eddigi mun ká ját,
azt az értékteremtő tevé -
keny séget, amivel egész
településünket gazdagítják.
A 35. születésnap alkal -
mából Hunyadi Sándor, a

Kéz műves Ala pít vány elnöke elismerő oklevelet
ado mányo zott Bátoriné Gém Eszternek színvo na -
las szak kör ve zetői tevékenységéért. Ezúton kö -
szöntjük mi is a Jó zsai Díszítőművészeti Szakkört,
gratulálunk eddigi eredményeikhez, további mun -
kájukhoz sok si kert és jó egészséget kívánunk.

A 35. évfordulóra
össze állított kiállítás
január 6-ig tekinthető
meg a Józsai Kö zös -
ségi Házban. Aki a tár-
lat megtekintése után
kedvet kap a hím zés -
hez, bekapcsolódhat a
szak kör munkájába,
minden új ta got szí ve -
sen várnak so raikba.

Balázs Ákos önkormányzati képviselő és Bátoriné Gém Eszter
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2018. január 5.

Következô számunk m egjelenése: 2018. január 13–14.
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.

Az első adventi gyertyát december 3-án 17
órakor gyújtották meg Józsa központjában.

Advent első vasárnapjára ünnepi díszbe öltözött a
Józsapark. A hatalmas karácsonyfa mellé odake -
rült az adventi koszorú, és a gyerekek kedvence, a
betlehemes házikó is. Fél öttől karácsonyi énekek
és vidám gyermekzsivaj töltötte meg a teret. Az
apróságok a Gönczy Pál Utcai Óvodából érkeztek,
hogy ünnepi műsorral szórakoztassák az adventi

gyertyagyújtásra érkezőket. Az első adventi gyer-
tyát Balázs Ákos, önkormányzati képviselő gyújtot-
ta meg, aki köszöntőjében elmondta, hogy meny -
nyire fontosnak érzi az ilyen közösségi alkalmakat,
melyek erősítik az összetartozás érzését. Ezután
Tóth László atya, a római katolikus egyház kép vi -
se letében mondott áldást a jelenlévőkre. 
De cember 10-én a második, majd 17-én a harma -
dik közös gyertyagyújtásra kerül sor a Józsa park -
ban.

A hit gyertyája lobbant lángra

2017. november 30-án délután rendezték meg
az AKSD által meghirdetett és koordinált vá ro si
elektronikai hulladékgyűjtő akciónapok verseny
eredményhirdetését a National Instruments
Hun gary Kft. Határ úti telephelyén.

A versenyt támogatta és a nyereményeket biztosí-
totta az NI. Iskolánk, a Debreceni Gönczy Pál Álta -
lá nos Iskola gyűjtötte ebben az évben a legtöbb
elektronikai hulladékot. Köszönjük a tanulóink, a
szülők és a józsai településrész lakosainak a köz -
re működését abban, hogy 7100 kg „e-hulladék”
gyűlt össze a Föld Hete programsorozat ré sze -
ként. Örülünk, hogy a veszélyes hulladékok meg -
felelő kezelésével segítenek védeni környezetün-
ket, ezzel is támogatva tanulóink környezettudatos
fel nőtté válását.

Nyereményünk egy WeDo 2.0 Lego készlet és egy
üzemlátogatás. A természettudományos és a
pénz ügyi-gazdasági nevelés részeként csütör tö -
kön a két hetedik osztály tanulói nyerhettek bete -
kin  tést a munka világába, az NI-ban folyó tevé -
keny ségekbe és jól érezték magukat a szakmai
prog ramot követő vendéglátáson.

Együtt a környezetünk védelméért
Ismét az élmezőnyben végeztek a Lorántffys
diákok a matematikából rendezett városi ver -
se nyen.

A Kinizsi Pál Általános Iskolában tartott megmé -
ret tetésen az alábbi eredmények születtek:
Tardy Leila 6. o. tanuló 1., Kollár Péter 6. o. tanuló
4. és Bujdosó Lili 5. o. tanuló 4. helyezést ért el.
A megyei komplex tanulmányi versenyen is elő -
kelő helyezést értek el a Lorántffy tanulói matema -
ti kából:
Kollár Péter 6. o. tanuló 4. és Bujdosó Lili 5. o. ta -
n u  ló 4. helyezést ért el.
A gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Duffekné
Fekete Ildikónak ezúton is gratulálunk és további
ha sonló szép sikereket kívánunk!

Lorántffys sikerek

Szentségimádással és szentmisével ünnepelte
a templom felszentelésének második évfordu -
ló ját november 22-én, szerdán a Szent György-
templom közössége. Az egyedi megoldásokkal
épített templomot 2016–ban Pro Architectura
díj jal, valamint a Média Építészeti díjával is ki -
tün tették.

Ünnepi beszédében Tóth László plébános fel idéz -
te a jelenkori templom Árpád-kori elődjének törté -
ne tét. Kiemelte, hogy sokan keresik fel a Szent
György-templomot, mert híre lett az országban.
Egyre többen vannak, akik itt keresztelkednek,
házasságot kötnek, szentségekhez járulnak: „A mi
feladatunk, akik ajándékba kaptuk ezt a templo-
mot, hogy láthatóvá tegyük azt embertársaink szá -
má ra. Igazán láthatóvá pedig akkor válik egy
temp lom, ha nekünk, híveknek, akik az élő kövei
va gyunk, a mi életünk is világít, mint fény a sötét-
ben. Mert ennek a templomnak a fényéből táplál -

kozik ez a közösség, és az innen kapott fényt adja
tovább.” 
A szentmise után az emlékezés hittanos gyerme -
kek szavalatával, fotóvetítéssel, dr. Bedő Zoltán,
az egyházközség világi elnökének visszaemléke -
zé sével, majd a Szent György-zenekar ünnepi
mű sorával és agapéval zárult.

-PE-

Templomszentelési évfordulót ünnepeltek 
a Szent György-templomban

Bearanyozott évek
Tóth Gyula és Puzsár Etelka 50 évvel ezelőtt, no -
vember 11-én kötöttek
há  zasságot. 
50. házas sá gi évfordu ló -
ju kat csa lád juk – két
gyermekük és 3 uno ká -
juk – körében, és nyugdí-
jas társaikkal is megün-
nepelték. 

50 éve, 1967. október 7-én kötött házasságot Zsi -
govics Péter, és fele sé -
ge, Kiss Róza. 50. há -
zas  sági évfordulójuk al -
kal mából családi körben
leányuk és 2 unokájuk
kö szöntötte őket. Arany -
lakodalmukat népes tár-
saságban, az Alsójózsai
Nyugdíjas Egyesülettel ünnepelték. 
Jó egészséget, még sok boldog, együtt töltött

évet kívánunk mindkét házaspárnak!
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A MAGYAR KULTÚRA HÓNAPJA A JÓZSAI
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

2017. november 21.–2018. január 6.
„ 35 ÉV CSODÁI” – a Józsai Díszítőművészeti
Szakkör kiállítása.

2017. december 5.–2018. január 6.
„ …TE IRÁNYÍTOD, URAM,  SORSOMAT” – a
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium 11A
osztálya kiállítása a Reformáció 500 éves évfor-
dulójának tiszteletére.

2018. január 4., 11., 18., 25. 10.00–11.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI - Nagyné Lövei
Lilla vezetésével.

2018. január 8. 17.00
„ DALLAMOK SZÁRNYÁN” - zenés délután a
Muzsikáló Egészség Alapítványi AMI tanulóinak
közreműködésével.

2018. január 9. 16.30
„ A MÚLT EMLÉKEI GYERMEKSZEMMEL”  -
gyer mek rajz kiállítás. A kiállítást megnyitja Gár -
donyi Sándor.

2018. január 10. 17.00
ÚJÉVI KONCERT - a Magyar  Kultúra hónap já -
hoz kapcsolódva.
2018. január 12. 17.00
„ A REFORMÁCIÓ KEZDETEI DEBRECENBEN”
- Phd. Dr. Dr. Csohány János történész, ny. tszv.
egyetemi tanár előadása a Magyar Kultúra
hónapjához kapcsolódva.

2018. január 13. 10.00-12.00
ÚJ ÉV, ÚJ ÉV, ÚJ ESZTENDŐ - gyermekfog lal -
kozás a Magyar Kultúra hónapjához kap csolódva.

2018. január 18.
PÓDIUM SZÍNPAD - a Magyar Kultúra hó nap já -
hoz kapcsolódva.

2018.január 18., 25. 18.00-19.00
JÓZSAI ÉLETIGEN - mentálhigiénés programso -
rozat. Együttműködő partner: Adventista Egyház.

2018. január 25. 17.00
„ NYITVA VAN AZ ARANYKAPU” - Faragók
Baráti Köre kiállítása a Magyar Kultúra hó nap já -
hoz kapcsolódva. A kiállítás megtekinthető mun -
kai d őben 2018. március 3-ig.

Józsai Közösségi Ház január havi programjai

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) 
Telefonszám: (52) 386-137 

E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

Egyházi ünnepek
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI ISTENTISZTELETEI

Ünnepi istentiszteletek rendje Alsójózsán
(Templom u. 51.):

December 24. 15.00 (vasárnap)
Szentesti istentisztelet az énekkar szolgálatával 
December 25. 9.00 (hétfő)
Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26. 9.00 (kedd)
Karácsonyi istentisztelet
December 31. 9.00 (vasárnap)
Óévi istentisztelet

Január 1. 15.00 (hétfő)
Újévi istentisztelet

Ünnepi istentiszteletek rendje Felsőjózsán
(Deák Ferenc u. 67.):

December 24. 16.30 (vasárnap)
Szentesti istentisztelet az énekkar szolgálatával
December 25. 11.00 (hétfő)
Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26. 11.00 (kedd)

Karácsonyi istentisztelet
December 31. 11.00 (vasárnap)
Óévi istentisztelet
Január 1. 0.30 (hétfő)
Újévi könyörgés
Január 1. 11.00 (hétfő)
Újévi istentisztelet

ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁN A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG 
PRESBITÉRIUMA!

Advent utolsó hetében, december 18–23. között tartunk roráte szentmiséket
reg gel 6 órai kezdettel!
December 24. vasárnap, szenteste, 19.30 óra Pásztorjáték, majd ünnepi
szent mise.
December 25. hétfő, karácsony első napja, 9.30 óra Pásztorjáték, majd ün -
nepi szentmise.
December 26. kedd, karácsony másnapja, 9.30 óra ünnepi szentmise.
December 31. vasárnap 9.30 óra, év végi hálaadó szentmise.
Január 1. hétfő 9.30 óra, újévi ünnepi szentmise.

Dec. 22. péntek 08.00 Királyi imaórák (kápolna)
Dec. 24. vasárnap 10.30 Szent Liturgia (templom)

17.30 Misztérium játék (templom)
18.00 Csonka Vecsernye (templom)
22.00.Éjszakai zsolozsma (kápolna)

Dec. 25. hétfő 10.30 Szent Bazil Liturgiája (templom)
Dec. 26. kedd 10.30 Szent Liturgia (templom)
Dec. 27. szerda 18.30 Szent Liturgia (kápolna)
Dec. 31. vasárnap 10.30 Szent Liturgia (templom)

18.00 Vecsernye (templom)
18.30 Hálaadó Liturgia (templom)

Jan. 1. hétfő 10.30 Szent Liturgia (templom)

December 23-án szombaton 19.00-kor a debreceni Megtestesülés templom-
ban előadjuk a Jézus Anyja Mária Oratóriumot.

RÓMAI KATOLIKUS RORÁTÉ SZENTMISÉK 
A SZENT GYÖRGY-TEMPLOMBAN (Józsa, Gát utca 5.)

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSOK

ARDUINO 
szakkör

Az ARDUINO mikroszámítógép prog -
ra mozói és hardverépítési szakkör első,
alakuló ülése 2017. december 12-én
(ked den) 17.00 órától lesz a Józsai Kö -
zös ségi Házban.
A szakkörre továbbra is várom a téma
iránt érdeklődők jelentkezését. 
Érdeklődés és jelentkezés: 

Horváth Lajos, tel.: 06-20-9131-451

SZERETETTEL HÍVJUK ÖNÖKET A
JÓZSAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

SZIGETHI GYULA KÓRUSÁNAK

2017. DECEMBER 17-ÉN,
VASÁRNAP 1600 ÓRAKOR

A FELSŐ-JÓZSAI REFORMÁTUS
TEMP LOMBA

(DEÁK FERENC Utca 67.)
A hangversenyen közreműködik:
A NAGYERDEI KAMARAEGYÜTTES 

VEZÉNYEL: NAGY CSABA KARNAGY

ADVENTI
HANGVERSENYÉRE
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Megérkezett Magyarországra EURÓPA 
Szuper Prémium tápja a SUPRA és a CD 

a Cseh Köztársaság DELIKAN gyárából, mely a világ legjobb minőségű összetevőiből,
emberi kéz érintése nélkül, állandó állatorvosi ellenőrzés mellett – minden táp állatorvo si
engedélyszámmal van ellátva – számítógépes vezérléssel készül, HACCP mi nő sí téssel.
Ára a hazánkban található összes Szuper Prémium táp közül a legkedve zőbb!

Díjtalan kiszállítás Debrecen és Józsa területén • web: www.petsolution.hu
Információ: Józsa, Gönczy Pál utca 118. (Adu Market) Telefon: +36-30-734-5274

CD ADULT MAXI
TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR -
MÁNY AZ AKTÍV NAGY TES -
TŰ KUTYÁKNAK (43,5%
hús tartalom)

Ár: 9900 Ft/15kg
(660 Ft/kg)

CD LAMB&RICE
TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR -
MÁNY  KUTYÁKNAK
BÁRÁNY HÚSSAL ÉS RIZ-
ZSEL (26,5% bárányhús tart.)

Ár: 9900 Ft/15kg
(660 Ft/kg)

TELJES ÉRTÉKŰ PRÉMIUM
TA KAR MÁNY AZ ÖSSZES
FAJTA FELNŐTT KUTYA
SZÁMÁRA (41% hús tar t.)

Ár: 7700 Ft/12kg
(641 Ft/kg)

CD PUPPY MAXI
TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR -
MÁNY A KÖZEPES ÉS
NAGYTESTŰ KÖ LYÖK KU -
TYÁK NAK (42% hús tar t.)

Ár: 9900 Ft/15kg
(660 Ft/kg)

SUPRA MIX
TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR -
MÁNY AZ ÖSSZES FAJTA
KUTYA SZÁMÁRA 
(31,5% hús tar talom)

Ár: 8900 Ft/15kg
(593 Ft/kg)

CD BEEF & RICE
TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR -
MÁNY KUTYÁK SZÁMÁRA
MARHA HÚSSAL ÉS RIZZSEL
(31% hús tartalom)

Ár: 8900 Ft/15kg
(593 Ft/kg)

CD SALMON&POTATO
TELJES ÉRTÉKŰ KUTYA TA -
KAR MÁNY LAZACCAL ÉS
BURGONYÁVAL 
(29% lazac tartalom)

Ár: 9900 Ft/15kg
(660 Ft/kg)

PREMIUM LINE ADULT

TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR MÁNY
KUTYÁKNAK BÁRÁNYHÚSSAL
ÉS RIZZSEL (30% hús tar t.)

Ár: 9900 Ft/20kg
(495 Ft/kg)

PREMIUM LINE MAXIMO 
LAMB&RICE TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR MÁNY

AZ ÖSSZES KÖLYÖKKUTYA
SZÁMÁRA (41% BAROMFI ÉS
HALTARTALOM)

Ár: 9900 Ft/20kg
(495 Ft/kg)

PREMIUM LINE MAXIMO PUPPY

TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR MÁNY
KUTYÁKNAK 44% SER TÉS-, és
MAR HAHÚS TARTALOMMAL A
LEG GAZDASÁGOSABB ÁRON

Ár: 7800 Ft/20kg
(390 Ft/kg)

PRIMA ENERGY

TELJES ÉRTÉKŰ TA KAR MÁNY
MARHAHÚSSAL ÉS RIZZSEL AZ
ÖSSZES FAJTA FELNŐTT
KUTYÁNAK (42% hús tar t.)

Ár: 7700 Ft/12kg
(641 Ft/kg)

PREMIUM LINE CONDITION BEEF

TELJES ÉRTÉKŰ PRÉMIUM
TA KAR MÁNY AZ ÖSSZES
FAJTA KÖLYÖKKUTYA
SZÁMÁRA (44% hús tar t.)

Ár: 7700 Ft/12kg
(641 Ft/kg)

PREMIUM LINE JUNIOR

Szuperprémium svéd kutya-macska eledelek mostantól az ön otthonában is! 
A 25 éves múlttal rendelkező svéd Husse termékek több mint 40 ország után 

már Magyar országon is kap ha tó ak! Otthonába szállítjuk a minőséget!

ADU MARKET, Józsa, Gönczy Pál 118. • Molnár István 06 30 734 5274

A teljes választék
megtalálható:
www.husse.hu
Minden termék 25% engedménnyel kapható a kizárólagos megyei forgalmazónál.

• Valp, Valp Maxi kölyökkutya táp 15 kg 12 000 Ft
• Ocean Care Sensitive hipoallergén lazacos táp 15 kg 14 250 Ft
• Ocean Care Mini hipoallergén lazacos táp kistestű kutyáknak 7 kg 7500 Ft
• Kattunge kölyök macska táp 2 kg 2995 Ft
• Exclusive Digest bárányos hipoallergén macska táp 7 kg 8995 Ft
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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

Bármely Dog Chow
és Pro Plan szá raz -
táp zsákos vásárlás
esetén 10% kedvezményt adunk.

Gour met Gold konzervek 
kedvez mé nyes áron kaphatók.

PURINA 
AKCIÓ!

A novemberi számunkban ismertetett elekt ro -
ni  kus egészségügyi szolgáltatásokkal kapcso -
la tosan sok kérdés érkezett, így most a fel -
merült alapfogalmakat tisztázzuk Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska ügyvéd segítségével.

Ahogy írtuk, az EESZT Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tért jelent, ami a gyakorlatban az
egész ségügyi szolgáltatók összekapcsolásával
lét re hozott elektronikus kapcsolat (gyakorlatilag
egy hálózatba kötött számítógépen, úgynevezett
szer vereken, divatosabban mondva felhőben tá -
rolják az adatokat), amihez az állampolgárok is
hoz záférhetnek ügyfélkapus regisztrációval és taj
kár tya számmal. A rendszerbe első körben a házi -
or vosok, gyógyszertárak, kórházak, szakrendelők
kapcsolódtak, később illetve fokozatosan a ma -
gán praxissal rendelkezők is csatlakozhatnak. A
rendszerben a betegekről nem mindent láthat min-
denki, és a betegnek is joga van a hozzáférést kor-
látozni. Mivel a rendszer használatához be kell
lép ni a rendszerbe, kimutatható, hogy ki mikor, mi -
lyen okból fért hozzá az adatunkhoz, és ezt mi ma -
gunk ellenőrizhetjük.
Ügyfélkapus regisztráció: azok, akik elektroniku-
san adják be a bevallásukat a NAV felé, már évek
óta rendelkeznek ilyen regisztrációval. Regisztrálni
bármelyik okmányirodában lehet, az első ügyfélka-
pus regisztráció ingyenes, minden további regiszt -
ráció már illetékköteles. Mikor érdemes második
ügyfélkaput kérni? Ha valaki vállalkozó és a vállal -

ko zással kapcsolatos ügyintézést és a magánsze -
mélyes ügyeit szeretné szétválasztani. A vállalko -
zá soknak cégkapuval is kell rendelkezni, illetve
van még az ún. perkapu, ami a NAV és a bírósá-
gok által alkalmazott Általános Nyomtatvány Ki töl -
tő programmal kitöltött dokumentumok feltöltésére
használható. Erről bővebben és az Ügyfélkapu ál -
tal igénybe vehető szolgáltatásokról a https: //ugy -
fel kapu.magyarorszag.hu/ honlapon tájékozódhat-
nak.

Az e-Személyi az új, elektronikus személyazo -
nosító igazolvány, melyhez speciális tárolóelem,
chip tartozik, amely alkalmassá teszi az elektroni -
kus személyazonosításra, ezáltal az elektronikus
ügy intézésre is. Az e-Személyi alkalmas elektroni -
kus útlevélkénti használatra, és elektronikus alá -
írás ra is használható lehet. Debrecenben az ilyen
sze mélyi igazolvánnyal rendelkezők bérletként is
használhatják. A e-Személyin tárolt információkat
a leolvasáshoz szükséges kártyaolvasó szá mító -
gép  hez csatlakoztatásával lehet megtekintetni. 
Erről bővebben: http://www. kekkh.gov.hu/Esze me -
lyi/ honlapon olvashatnak. Az e-személyi igazol -
vány kiadása illetékmentes. Az igazolvány ki váltá -
sa érvényes személyigazolvánnyal, útlevéllel ren -
del kező magyar állampolgárok részére nem kö te -
le ző, azaz aki határidő nélküli, érvényes személyi
igazolvánnyal rendelkezik, nem köteles ilyen iga -
zol ványt kérni.

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.

Az ügyvéd válaszol - EESZT, Ügyfélkapu...

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány kuratóriuma ne -
vében köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
2016. évi személyi jövedelem adójuk 1%-át fela-
jánlották az alapítványunk részére.
Az idén szeptember megkapott 153 124 Forintot
a korábbi évekhez hasonlóan az alapítvány mű -
köd tetésére, az alapítvány gondozásában meg-
jelentett Józsa újság/Józsanet.hu kiadására, il -
letve a Józsai Szüreti Nap támogatására fordí-
tottuk. A Józsa Fejlődéséért Alapítvány köz hasz -
nú jogállása 1999. június 14. óta folyamatos, így
jövőre is várjuk az SZJA 1%-okat, amit előre is
köszönünk azoknak, akik minket jelölnek meg.
Adószámunk: 1855 7325-1-09

Köszönet

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.

Adóbevallás         Könyvelés         Adótanácsadás

Cím: Józsa, Telek utca 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást MI SEGÍTÜNK!

Telefon: 06 30 6591 951

HÔkaMErÁs
épületvizsgálat

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel

mennyit fogyaszt?

Tel .:  (06-20) 33 18 944
www.nemesval lalkozas.hu

Falazatok (hôhidak), nyílászá -
rók, te tô terek, könnyû szer ke -
ze  tes épü le tek hôszi gete lé sé -

nek műszeres elle nôr zése.

Házeladáshoz, 
energetikai pályázatokhoz,

használatbavételi engedélyhez

A Te
házad

EnErgEtikai
tanÚsítVÁnY 

kÉsZítÉsE
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REnDEljE MEG 
ünnEPI MEnüjét 

a BIkERs CaFFE-tól!

Ünnepi nyitvatartás:
dec. 24-én 9–15

dec. 25-én ZÁRVA
dec. 26-án 10–22
dec. 31-én 9–15
jan. 1-én ZÁRVA

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
minden kedves vendégünknek!

www.bikerscaffe.com

4 személyes karácsonyi 
sültes tál: 7600 Ft

Az alábbi sültek közül 4 féle választható egy tálra, vegyes körettel: 
– cigánypecsenye
– rántott sajt
– rántott gomba
– rántott csirkemell/sertésborda
– rántott pontyszelet
– rántott halfilé (orly módra)
– kapros juhtúróval töltött csirkemell
– sajttal, sonkával töltött csirkemell/sertésborda

Rendelését leadhatja:
december 23. 15 óráig
Ingyenes kiszállítás:

december 24. 14.30-ig

Egy adag 1900 Ft/fő
Minimum rendelés: 4 fő

Szilveszteri hidegtál ajánlatunk 
4 személyre: 7600 Ft
6 féle húsból választhat: 
– töltött csirke comb
– fasírt golyók
– debreceni karaj
– sajttekercs
– rántott gomba
– rántott karfiol

3 féle salátából választhat: 
– francia
– burgonya
– majonézes kukorica

Rendelését leadhatja:
december 30. 15 óráig
Ingyenes kiszállítás:

december 31. 14.30-ig

Egy adag 1900 Ft/fő
Minimum rendelés: 4 fő

Tel.: (52) 386-180

ÚJDONSÁG: hideg saláták (francia, kukorica, burgonya): egy adag (25dkg) 300Ft
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Józsa és
vonzáskörzetében

szántóföldet 
bérelnék

1ha területtől
szerződéssel. 
120 000 Ft/ha

Tel.: 06 20 346 7000

JÓZSA területére 
megbízható, kerékpárral ren-
delkező kézbesítőt keresek 

hajnali munkavégzésre.
Rehabilitációs ellátás, nyugdíj 
és főállás mellett is végezhető

tevékenység.
Jelentkezni lehet: 

(06-20) 365-3899 
telefonszámon

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

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

• Épületek és család i házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülviz sgálatok

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

telefon:
(06-20) 320-9562

nyitvatartás:
Hétfô: Zárva

kedd–péntek: 8–12, 13–18
szombat: 8–12

Parkolás az udvarban!

• 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

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.

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.

simon Zoltán
háztartási gépszerelő

• mosógép • hűtőgép • villanytűzhely
• porszívó javítás garanciával

Telefon: (52) 434 874 • (06-30) 9 683 490

„Józsa apró”
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár ker ti, házi
(takarítás) és ház körüli munkát, személy és áru  szállítást, masszí -
ro zást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun   kákat vállal. Érdeklődni:
(06-20) 235-7202.
Józsa központjában bútorozott, klimatizált családi ház kiadó ja nu -
ár tól. Tel.: 20/99-44-202.
Alumínium étkező bogrács (6 db-os szett) – 0,7 dl – ková -
csolt vas tartóval eladó. Érd.: 70/708-5300.
Debrecen-Haláp belterületén telek eladó: gyönyörű, er  dős -
pusztai zöldövezetben, Harkály utcán, 1033 m2-es, árammal és
gázzal közművesített üres építése telek. Irányár: 6 millió Ft.
Tel.: 70/708-5300
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével
ke  res   se szerkesztőségünket ( 2. oldal lapal ja).

józsai Fiókkönyvtár
Ünnepi ZÁRVA tartása:

2017. december 21. és 2018. január 1.
között ZÁRVA

Nyitás:
2018. január 2. (kedd) 10 óra

A Könyvtár zárva tartása nem fogja
befolyásolni a kölcsönzési határidőt.

Rejtvényfejtő verseny a Józsai Könyvtárban
Időpont:

2017. december 16. 10 óra
Kategóriák:

Gyermek, kezdő, haladó, kiemelt
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WEBASTO MÁRKAKÉPVISELET
BEÉPÍTÉS

JAVÍTÁS
www.jozsaauto.hu

józsa
autócentrum kft.

4225 Debrecen-
józsa

szentgyörgyfalvi
út 11.

telefon: 
(52) 523-967

(30) 33-777-33
nyitva:

hétfő–péntek:
8–18

szombat: 8–13
BankkáRtyás

FIZEtésI
lEHEtőséG

Köszönjük ügyfeleink egész éves
bizalmát, ezúton kívánunk 

áldott karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag 

boldog új évet 
minden kedves ügyfelünknek!

Autószerviz: 
www.jozsaauto.hu

Gumiszerviz:
www.jozsagumi.hu

Telefon: (52) 523-967
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folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

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

állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsá lók) ill. állattar -
tá si kiegészítők széles választéka.

Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder line

márkájú száraz tápok nagy választékban

Megérkeztek a téli tápok,
ruhák, kutyusok számára!

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

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

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

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

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

ZSÁKOS LIGNIT DIÓSZÉN
30 kg/zsák

1350 Ft (4500 Ft/q)

Fűtőérték: 2600-3000 kcal/kg
(10 500–12 500 kJ/kg)

Frakcióméret: 25–65 mm

LIGNIT BRIKETT (TOJÁSSZÉN)

25 kg/zsák
1499 Ft (5996 Ft/q)

Fűtőérték: 2000-3350 kcal/kg
(8370–14 000 kJ/kg)
Frakcióméret: 30 gr

AD U M ar ke t  • J ó zsa ,  G ö nc zy  P.  u .  1 1 8 .  
R en d e l é s :  5 2 /38 7  9 9 9 • 3 0 /7 34- 5 2 7 4

Vásároljon kiváló minőségű igen kedvező áru fűtőanyagot!

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

A fent i  árak és termékek k izárólag lakossági  felhasználásra!

Kandallóba is
kiváló!



Hirdetés

Kellemes 
Karácsony Ünnepeket
és Boldog Új Évet 
kívánunk: 
Székácsék az 
Elek u. 2. sz. 
(Állateledel és
Háziasszonyok Boltja)

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 

Önöknek a Józsafa Kft.!

Termékeink: konyhabútorok, 
gardróbszekrények, lépcsők

Tel: 06/20 520 2040 

 
 

 
 

 
 

Minden kedves páciensünknek és
gazdijuknak kellemes ünnepeket és

boldog új esztendőt kívánunk!

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i t va tar tás :

Hívásra házhoz megyek.

Boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új
évet kívánunk minden
kedves vásárlónknak!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

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

Köszönöm az egész éves bizalmat! 

Sportosan elegáns üzle -
tem ben decemberben
min den szombat és
vasárnap meglepetés

 –50% AKCIÓ!

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

szemes kukorica (nagyszemű)
új zsákba csomagolva és
Desiree burgonya

étkezési célra közvetlenül a 
terme lő től  eladó. 

ár: 50Ft/kg
Debrecen-Józsa 

Vállalkozói Te lep he lyek

Telefon: 06 20 346 7000

50
00

 Ft
 fe

lett 
-5%

 

és i
ngyenes k

isz
állít

ás 

a fe
lm

uta
tó

nak

K
U
P
O
N

SZÉP Kártya ELFOGADÓHELy
Kövess bennünket facebookon!


