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Őshonos fákkal újul meg a Tócó-ér melletti „Kiserdő”

Debrecen város önkormányzata pályázatot
nyújt be a bölcsődei ellátás fejlesztésére – az
er ről szóló előterjesztést február 21-én szavaz-
ta meg a közgyűlés. 

A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy a
há rom éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító
fé rőhelyek száma 2020-ig elérje a hatvanezret, fi -
gyelemmel arra, hogy a kisgyermekes nők fog lal -
koz tatása az elmúlt évek folyamatos javulása el le -
nére is elmarad az uniós átlagtól és foglalkoztatá-
suk elősegítése munkaerő-piaci szempontból kü -
lö nösen indokolt.

Debrecen-Józsán régóta igény van bölcsődei
el látásra. A pályázat keretében a Gönczy Pál Ál ta -
lá nos Iskola ingatlanán alakítanák ki a bölcsődét.
A projekten belül egy modern és egészséges hely -
színt, környezetkultúrát és környezetet biztosító, a
mai kor elvárásainak megfelelő 96 férőhelyes,
négy egységes, nyolc csoportszobás, főzőkonyhát
és irodai kiszolgáló egységet is magába foglaló,
nettó 1300 négyzetméter alapterületű, úgyne ve -
zett konténer bölcsődét lehetne létesíteni.

Az előterjesztés hangsúlyozza: jelenleg Ma -
gyar országon nem jellemző a konténer bölcsőde,
azonban van hazai referencia konténer óvodára,
melynek kialakítása csupán az épület szer ke ze té -
ben eltérő a megszokottól. A konténerek ki ala kí -
tása lehetővé teszi, hogy a jogszabályoknak meg -
fe lelően megépíthető legyen az intézmény. Egy
ilyen létesítmény nagy előnye, hogy a hagyo má -
nyos szerkezetű épülethez viszonyítva az építési
idő a harmadára csökkenhet.

Papp László polgármester a témához kapcso -
lód va elmondta: főleg skandináv területeken mű -
köd nek konténerbölcsődék. A polgármester kö -
zölte, hogy lesznek bölcsőde felújítások is, és a
későbbiekben ezt a konténerbölcsődét használják
majd arra is, hogy a munkavégzés idején tudják
biz tosítani a férőhelyeket. Pacza Gergely városfej -
lesztési főosztályvezető hozzátette: ez több konté -
nerből álló létesítmény lesz, ami megfelel a szab-
ványoknak. A végső cél, hogy Józsán legyen egy
bölcsőde, és a konténert majd tovább tudják vinni
oda ahol szükség lesz rá.

Balázs Ákos, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője el -
mondta: sok fiatal család él Józsán és szívesen is
köl töznek ide. Számukra nagyon nagy segítség
lesz a konténer bölcsőde. Szeretnének azonban
egy hagyományos szerkezetű bölcsődét is, ami
hosszú távon jelent megoldást. Erről egy korábbi
köz gyűlésen forrás átcsoportosítás okán már dön-
töttek a képviselők, amely azóta támogathatósági
szempontból megkapta az engedélyt, így elkez -
dőd het az előkészítő munka. A hagyományos
szer kezetű bölcsőde így már biztosan megépül,
de addig a gyorsan telepíthető konténer bölcsőde
jó megoldás lehet.

Mobil bölcsőde épülhet Józsán

Ehhez hasonló konténerbölcsöde 
épülhet Józsán is

Folytatódik a „ Kiserdő”  néhány évvel ezelőtt
elkezdett megújítása. A cél az, hogy egy ős -
honos fákkal betelepített ligeterdő jöjjön létre.
Egyre többen élnek itt, ezért egy szerethető,
meg újuló természeti környezetet tervezünk itt
létrehozni, ahol biztonságos kikapcsolódási le -
he tőség is várja a családokat. Ezzel egy régi
vá gyuk teljesül a józsaiaknak – mondta tájé -
koz tatóján Balázs Ákos, a városrész ön kor -
mány zati képviselője.

A Józsapark mögött, a Tócó-ér mentén található
er dősávban jelenleg tájidegen fajok – javarészt
ne mesfűz és óriásnyár – életkora elérte a negyven
évet. Már jóval meghaladták a biológiai koruk felső
ha tárát, valamint az erdészeti gyakorlatban meg -
ha tározott vágásérettségi kort. Az egyedek rend-
kívül rossz fiziológiai állapotban vannak, veszé -
lyez  tetve az erdősáv közvetlen környezetében
lévő ingatlanok épségét, az ott lakók és a Bocskai
úton haladó forgalom biztonságát.
A fakitermelési munkálatok a Tócó-ér Alsójózsa fe -
lőli oldalát érintik, melyek 2019. március 1-jén el -

kez dődtek és még a madarak fész -
kelési időszakának meg kez dő dése
előtt, március 15-ig befejeződnek.
A fakitermelési munkálatokat az ér -
vényes erdőtervben foglaltak sze -
rint, a Debreceni Járási Hivatal Er -
dő felügyeleti Osztályának leadott
bejelentés alapján végzik el.
Az erdősáv helyi jelentőségű vé -
dett természeti terület, valamint a
Natura 2000 hálózat része is egy-
ben, ezért a területen a törvényben foglaltakkal
össz hangban – az ott élő védett és nem védett
fajok egyedei zavarásának elkerülése és a termé -
szet károsítás megelőzése érdekében – fauna vé -
delmi intézkedések megtételére van szükség. Az
intézkedések megtételéről a Rónaőrző Termé szet -
vé delmi Egyesület gondoskodik a fakitermeléskor.
Ezáltal biztosíthatóvá válik a fakitermelési mun ká -
la t ok összehangoltsága a terület élővilágának ér -
de keivel – mondta el a tájékoztatón Aradi Csaba
öko lógus.
A fakitermelési munkálato -
kat követően egy több
szintes, a termőhelyi viszo -
nyoknak megfelelő, tájjel-
legű, őshonos fafajokból
álló, hosszú távon fenntart -
ha tó keménylombú ligeter-
dő alakul ki. Az erdősávba
nagy ságrendileg 19 000 fa -
cse metét helyezünk el,
többek közt kocsányos töl-
gyet, mezei szilt, magas

kőrist, színezőelemként pedig vadkörtét, madár -
cse resznyét, zselnicemeggyet és égert, valamint
körülbelül 2000 cserjét. Az új erdő telepítésére
idén ősszel kerülhet sor.
A terület megújítása már évekkel ezelőtt meg kez -
dődött. Ennek a megújításnak egyik eleme a ját -
szó tér létrehozása volt, mely mellett már akkor is
ős honos növényeket telepítettek – hangsúlyozta
Balázs Ákos.Dr. Aradi Csaba ökológus (balra) és Balázs Ákos ön kor -

 mányzati képviselő sajtótájékoztatót tart.

Íme egy látványterv 
a ligeterdővel telepített Tócó-ér két oldaláról



2

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db

Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi2107@gmail.com

Következô szám lapzártája: 2019. március 29.
Következô szám megjelenése: 2019. április 6–7.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Telefon: (06-20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Lapunk és weboldalunk megjelenését 
2018. 04. 01.–2019. 03. 31. 

közötti időszakban a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Támogató:

Örökös Zöld Óvoda lett a Kerekerdő Óvoda

Kerti munkákat 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás.

Telefon: 20/235-72 02

Vakond költöztető
Napelemes, áttervezett kivitelű, állat- és
kör nyezetbarát. Rendelhető web sho -
punk ban, vagy ke resse a gazdabol tok ban.

Telefon: +36 20 365 1144 • E-mail: info@tiloselektronika.hu
Cím: Debrecen-Alsójózsa, Erdőhát utca 60.

http://tiloselektronika.unas.hu/

Térbetonozást, kerítések, járdák,
kivitelezését, valamint 

elhanyagolt kertek 
rendbetételét, felújítását vállalom.

(06-70) 413-63-63

2009-ben óriási kihívás állt előttünk, miután el -
nyer tük a Zöld Óvoda címet. Egyszer, ha már
el indultunk, akkor tovább kellett haladnunk az
úton.

Kö teles ségünk nek
érez tük a szem  lé  let -
 formálást, az át  ala   -
 kulást, a kri té rium   -
 rendszernek va ló
meg   f e lelést, mely megoldását a fenntartható fej lő -
désben láttuk. Így sok évre visszatekintve el -
mondhatjuk, hogy kialakult óvodánk Zöld óvodás
arculata és min dig is méltóak voltunk a megszer -
zett címre. A ha gyományokat tisztelve és őrizve,
arra tö re ked tünk, hogy az ember és a természet

tiszteletére, vé delmére, szeretetére, s mindezek
szép   ségeire rácsodálkozó gyerekeket neveljünk.

A sikerekhez a mindenkori vezetés elhivatottsá-
ga, az óvodapedagógusaink elkötelezettsége, a
daj ka nénik önzetlen, fáradhatatlan segítsége, a
gy e rekek kíváncsisága, a szülők bizalma, együtt -
mű ködése, tenni akarása és a közös munka ered-
ménye járult hozzá. Ezt a hozzáállást szeretnénk
még hosszú éveken át megtartani, s most már
Örö  kös Zöld Óvodaként újabb óvodások és szü -
leik szemléletét formálni a fenntarthatóság, a kör -
nye zettudatosság jegyében.

Vinczéné Simon Nikolett
óvodavezető

Tisztelt Józsaiak!
Bocskaikert-Debrecen-Józsa praxis kö zös -
ség az egészségfejlesztésért – EFOP-1.8.2-
17-2017-00029 pályázat keretében – Józsán
több  let szolgáltatások indulnak:

A részvétel ingyenes mindenki számára, azon-
ban előzetes regisztráció szükséges a házior -
vo  sánál:
A praxisközösségben résztvevő háziorvosok:
– Szikiné Dr. Csernyák Marianna
– Dr. Boldogh Zoltán
– Dr. Fördős Zsolt

HELYSZÍN: JÓZSAPARK, Szentgyörgyfalvi
út 9. (első emelet, 1. ajtó)

Gyógytorna KEDDI NAPOKON:
10:30 Esésmegelőzés (csontritkulásban szen -
ve  dő betegek számára)
11:30 Gerinctorna
12:30 Gerinctorna
13:30 Csípő-térdízületi torna
14:30 Nyak-vállöv torna
15:00 Tanácsadás
A foglalkozást Lakatos Annamária, gyógytor -
nász tartja.

Egészségfelelősök előadásai SZERDAI
NAPOKON:
2019. 03. 13. 15:00 Daganatos betegségek
meg előzése
2019. 03. 20. 13:00 Csontritkulás meg elő zé se,
veszélyei
2019. 03. 27. 15:00 Kardiovaszkuláris beteg sé -
gek életmódtanácsadása
2019. 04. 03. 13:00 Izolált mozgásszegény
élet mód miatti tanácsadás
A foglalkozást Törő Viktória és Radó Sándor
Istvánné, egészségfelelősök tartják.

Pszichológus, mentálhigiénés szakember
foglalkozásai SZERDAI NAPOKON:
17:00 Daganatos betegségben szenvedők
men tálhigiénés támogatása
18:30 Stresszkezelő csoport
A foglalkozást Gál Zsóka, pszichológus, men -
tál  higiénés szakember tartja.

Új utca nyílt Alsójózsán

A Templom és az Óiskola utca között történt
meg a már régen várt utcanyitás. Az utca neve
„Ezerjó”, mely 10 méter széles és 630 méter
hosszú. A utcanyitás szervezőitől megtudtuk,
még számos akadályt kell leküzdeni ahhoz,
hogy igazi utcakép legyen: azaz szép házak, ke -
rítések, aszfaltburkolat és járda legyen az ut cá -
ban.

Felhívás!
A Józsai Adomány csoport nélkülöző családok
megsegítését tűzte ki célul. 
E tevékenységhez szükséges egy olyan adatbá -
zis kialakítása, amely a rászorulók nevét és cí -
mét tartalmazza. Kérjük, akinek szüksége van
ado mányokra (pl. tisztítószer, ruhanemű, élel -
miszer stb.) jelentkezzen! Elsősorban kisgyer-
mekes, otthon beteget ápoló és nyugdíjas sze -
mélyek jelentkezését várjuk! 

Az adatbázisba jelentkezni az alábbi elér he tő -
sé geken lehet:
E-mail: jozsaiadomanycsoport@gmail.com
Facebook: Józsai Adomány csoport

Kerekerdő Óvoda felújítása: már tető is van épületen, jól látszik a fésűs szer -
ke zetű elrendezés az udvar felől, és az új bejárat is felismerhető.

Utcafront felől Három új csoportszoba az udvar felől
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Jóga FELNŐTTEKNEK:
hétfőn 10.00–11.30, csütörtökön 17.30– 19.00

(valamint keddenként a Jurtában: Debrecen, 
Kom lós sy u. 54., 9.30–11:00)

Jóga GYEREKEKNEK:
keddenként 17.00–17.50

Burján Enikő 06-70/499-4920
web: jozsajoga.hu

facebook.com/jogazzjozsan

Jógázz Józsán
a Józsai Közösségi Házban!

Józsai Közösségi Ház márciusi programjai
2019. február 15–ápril is 30-ig
Oláh Tibor  „ SZÉKIEK”  című kiállítása

2019.  március  12. 14.00  óra és 15.00 óra
TÖRTÉNELMI ZÁSZLÓK –  ismeretterjesztő  előadás.
Közreműködnek a Csokonai Színház művészei

2019.  március  13. 16.00  óra
TÖRTÉNELMI ZÁSZLÓK – ismeretterjesztő előadás.
Közreműködnek a Csokonai Színház művészei

2019.  március  13. 16. 15–17.15 óra 
TALPRA MAGYAR! – 170 éves a forradalom és szabadságharc-
Gárdonyi Sándor történész előadása

2019. március 20. 17.00 óra
FALVÉDŐ KIÁLLÍTÁS – Varga Márta gyűjteményének bemutatása

2019.  március  21. 18.00–19.00 óra
LELKI NAVIGÁCIÓ Úton az egészséges
családok felé programsorozat előadása: 
„Bekapcsolódás” Ünnepek, szabadidő,
pihenés. Együttműködő partner: Adventista Egyház

2019. március  23. 9.00 óra
„ SZÁLL A MADÁR ÁGRÓL ÁGRA, SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJ -
RA…” – megyei népdaléneklési verseny a MEA-AMI szervezésében.

2019. március 23. 10.00 óra
XI. JÓZSAI PÁLINKA ÉS POGÁCSAVERSENY 
Együttműködő partner: Józsai Kertbarát Kör

2019. március 30. 09.00–13.00 óra
III. ILCO NAGY EGÉSZSÉGNAP
Együttműködő partner:  Debreceni ILCO Egyesület

Információ:
Tel.: (52) 386-137

E-mail:
nagymaria@debrece

nimuvkozpont.hu

március 11. 13.30–15.30
Józsai Irodalmi Kör - JIK
foglalkozása
Témánk: „Száll a madár
ágról ágra, száll az ének
szájról szájra” - Mesék,
mondák, balladák.

március 1–14. Marék Ve -
ro nika életmű kiállítás. A
kiállítás keretében a 80
év munkásságát bemuta -
tó meseillusztrációk, tár-
gyak, magyar és külföldi
kiadású könyvek te kint -
he tők meg.

könyvtári
programok újra vasparipák 

kicsinyíTeTT másai jÓZsán
Eltelt egy év és újra kisvonatok népesítik be a Józsai Kö zös -
ségi Házat. Ismét láthatóak lesznek a debreceni vasút mo -
del  le ző klub által épített terepasztalok. Az érdeklődők maguk
is ki próbálhatják mozdonyvezetői képességüket.
Nem marad el a már megszokott játék sem, amelynek során
apró részleteket kell megtalálni a terepasztalokon.
Azok számára, akik már foglalkoznak vasútmodellezéssel,
vagy azoknak, akik épp most kapnak kedvet hozzá, vásár-
lási lehetőség is lesz modellekből és kiegészítőkből, illetve
hasz nált vasútmodellekből a kiállítás ideje alatt.
Nyitva tartás: április 6-án 9-től 18 óráig, 7-én 9-től 16 óráig. 
Mindenkit szeretettel várunk erre az igazi élményt és ki kap -
cso  lódást nyújtó családi programra!
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Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási lehetőséggel.

Bádogos termékek, zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágóko-
rongok, csavarok, huzalszegek, elekt ró dák, patentívek, táblás

kerítések, talicska, aknatetők, védőkesztyűk stb.

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely
Tel.: (52) 530-564 Mobil: (20) 530-7974 

E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu
Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

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

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

Vas-, műszaki bolt

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.

megkezdtük kerTi kapUk, 
minŐsÉGi sZines TrapÉZLemeZek 

forgalmazását!

Télűzés - kemény mínuszokban Fergeteges bulit csaptak 
a józsai nyugdíjasok

A józsai családi napon régi farsangi szokásokat elevenítettek fel február 23-án.
Egész napos programmal várta a Józsai Közösségi Ház a település lakóit a

szom bati családi farsangra. Élőszavas mesemondással in -
dult a délelőtt a mesesátorban, majd délután kézműves
fog lalkozáson vehettek részt az érdeklődők. A busó-
maszkok és farsangi álarcok mellett egy embernagyságú
ki szebáb is készült közös összefogással. Voltak, akik jel -
mezben érkeztek a farsangi délutánra, ezzel is megidézve
a régi alakoskodó játékokat.

A telet jelképező szalmabábut tánccal és énekkel búcsúztatták el, majd
együtt kísérték a Józsapark melletti rétre, ahol a hagyományoknak meg fele -
lően elégették. Így elevenítették fel a régi szokást, amellyel őseink hite szerint
megtörhetjük a tél erejét, és megszabadulhatunk minden rossztól, minden
ártó természeti erőtől. A résztvevők a saját bőrükön tapasztalták, hogy ez a
va rázslás mennyire időszerű volt, hiszen a csípős, téli levegő igencsak piros-
ra színezte az orrukat, mire a szalmabábu elégett.
Este 6 órától farsangi bállal zárult a program. A Józsai Település- és Kö zös -
ség fejlesztő Egyesület és a V23 Galambász Egyesület által szervezett far -
san gi mulatság is több éves hagyományra tekint vissza. Ilyenkor osztják ki az
előző évi díjakat a legsikeresebb galambászoknak, majd közös mulatsággal
ünneplik a „farsang farkát” a régi szokásoknak megfelelően. A bál résztvevőit
az idén is színpadi műsorral szórakoztatták, majd a vacsora után folyt a tánc,
a jókedvű mulatozás hajnalig.

Jókedvben, kacagásban nem volt hiány,
de enni-innivaló is akadt bőven a nyugdíja-
sok farsangi mulatságán a Józsai Kö zös -
ségi Házban.
Február 27-én délután 2 órától tartották a
Kö zösségi Házban működő nyugdíjas klu -
bok a hagyományos farsangi összejö ve te -
lü ket. A program színpadi műsorral kez -
dődött. Az alsó- és felsőjózsai előadók felváltva léptek a közönség elé, és be -
mutatták saját rendezésű produkcióikat. Volt tánc és nóta, vers és próza, igazi
farsangi hangulatban, tele vidámsággal. Jól megfért egymás mellett a coun-
try tánc, a stand-up comedy, a nótaéneklés, a színpadi jelenet.
Ezután következett a nap fénypontja, a jelmezes felvonulás. Összesen 14-en
indultak a legjobb jelmezeknek járó díjakért. A felsőjózsai nyugdíjasok egy tel-
jes lakodalmi menetet jelenítettek meg a színpadon, és eljátszották a fordított
esküvőt női vőlegénnyel és férfi menyasszonnyal, ahogy ezt a hagyomány-
ban tették régen az őseink. Az egyéni jelmezesek mesehősök, filmszereplők
alak jait formálták meg. Ötletekben, találékonyságban nem volt hiány, így a
Deák Józsefné és Némethné Varsányi Mónika által vezetett zsűri minden sze -
rep lőnek odaítélt valamilyen díjat. Amíg a zsűri lázasan tanácskozott a jel -
mezek díjazásáról, elkezdődött a tánc, melyhez a talpalávalót Deák József
szol gáltatta. 
Az eredményhirdetés után a
tánc és a tombola húzás kö -
vet kezett. A legkitartóbbak
este fél nyolcig ropták a tán-
cot és nótáztak, ahogy ez
far sangkor szokás. Akik
részt vettek az idei nyugdí-
jas farsangon, biztosan nem
hagy ják ki jövőre sem ezt az
él ményt. 

Az innovatív felnőttképzés
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l.Szék és Józsa két napig együtt éltette a hagyományt

MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

– JAVÍTÁS
– SZERVIZELÉS
– KARBANTARTÁS
– IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
– KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

• 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:  Alsójózsa, Homokhát  utca 31.

Mobi l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás

állatorvos
• kis- és nagy állatok

gyógyítása, telepi ellátása 
• védőoltások • egyedi jelölések 

(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál, 

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

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 csa ládi házak villanysz erelése, javítá sa ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelm i és szabványossági felülviz sgá latok

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Kiállítással kezdődött, hajnalig tartó táncházzal
ért véget a kultúrházak éjjel-nappal program
keretében szervezett széki napok rendezvénye.

Aki egyszer Székre ellátogat, már nem térhet visz -
sza ugyanolyan emberként, mint mielőtt odament
– vallja Oláh Tibor fotóművész, most megnyitott ki -
állí tásának ajánlójában. Ugyanezt élte meg Venter
Tibor és felesége Ilona, akik széki látogatásuk
után elhatározták, hogy megmutatják ezt a párat-
lanul gazdag kultúrát a józsaiaknak, meghívják te -
le pülésünkre széki barátaikat. Lelkes szervező-
munkájuk eredményeként február 15–16-án meg -
va  lósulhatott ez az álmuk. Népzenészek, néptán-
cosok jöttek hozzánk, magukkal hozták hímzései -

ket, szőtteseiket, csizmakészítő hagyományaikat,
be mutatták festett bútoraikat. 
Pénteken délután Oláh Tibor fotóművész képei se -
gít ségével ismerkedtek meg a látogatók Szék vi -
dé kével, az ott élő emberek mindennapjaival. A
fény képek segítségével a ’70-es évektől napjain -
kig követhetjük a község életét, ma is élő hagyo -
má nyait. A kiállítás megnyitóján bemutatkozott a
Szalmakalap Hagyományőrző Néptánccsoport, és
Pali Marci prímás a zenekarával. Filep Klára és
férje Filep Sándor a széki hagyományokról beszélt
a hallgatóságnak. Beszámolójukból megtudhattuk,
hogy milyen mélyen él településükön még ma is a
ha gyomány szabályozó hatása. Szombaton dél -
után bemutatót is láthattak az érdeklődők a széki
népviseletről. Azt is megtudhattuk, hogy ma ismert
ru házatuk körülbelül 300 éve vált ilyenné. 1717-
ben súlyos tragédia érte az akkor még városi ran-
got viselő települést: tatár csapatok törtek be, és
csak nem a teljes lakosságot lemészárolták. Mind -
össze százan élték túl a támadást, akik eldöntöt-
ték, hogy örök időkig gyászolni fogják az elhunyta -

kat. Ekkor változtatták a viseletüket pirosra és fe -
ke tére, megidézve a vér és a gyász színét. 
A viseletbemutató mellett két előadást is hallhattak

az érdeklődők. Dr. Varga Sándor a Szegedi Tu do -
mány egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tan székének adjunktusa mutatta be Szék tör té -
netét és a hagyományos széki táncrendet. 
A Kö zös ségi Ház előterében az érdeklődők kipró -
bál hat ták a széki hímzést és a bútorfestést. 6 óra
után a gyerekeknek tartottak hangszerbemutatót
és aprók tánca táncházat, 7 órától pedig a fel nőt -
tek  nek szólt a muzsika késő éjszakáig. A széki
tánc  házra számos népzenész és néptáncos is ér -
ke zett Debrecenből és távolabbi településekről, és
közös örömzenéléssel énekléssel, tánccal idézték
meg a régi mulatságok hangulatát.

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva

Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18

Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18

Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!

Pali Marci prímás és zenekara



6 Kiszehajtás - Lorántffy módra

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

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

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

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 93 870 Ft • 2 m-es konyhablokk 90 345 Ft-tól
nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • szavanna 3 kanapé 66 510 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

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.

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n em es val lal ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Az utolsó téli hónap utolsó napján tartottak hagyományos kiszehajtást a Deb -
re ceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában. Közel 20 éve minden ta -
vasszal megrendezik az iskolában ezt a régi népszokást. Ilyenkor kiszehajtó
ver sek és tavaszváró dalok kíséretében elégetik a telet és betegségeket jel ké -
pe ző kiszebábot, bízva abban, hogy hamarabb eljön a várva-várt napsütés.

ERRE AZ 5 VITAMINRA MINDENKÉPP ÉRDEMES ODAFIGYELNI, 
HA A HIDEG TÉL UTÁN ERŐSEK 
ÉS FITTEK SZERETNÉNK LENNI.

1. D-VITAMIN: NEM CSAK A NAPBÓL HASZNOS
2. E-VITAMIN: AZ ÖREGEDÉS ELLEN

3. K-VITAMIN: A VÉRALVADÁS SZABÁLYZÓJA
4. B6-VITAMIN: AZ IDEGRENDSZERÉRT IS FELEL   

5. C-VITAMIN: MINDIG ÉS MINDENHOL
+1 TIPP: SPORTOLJ, MOZOGJ SOKAT A FRISS LEVEGŐN!

5 VITAMIN, AMI ELŰZI 
A TAVASZI FÁRADTSÁGOT
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Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:
ww w.facebook.com/ eva.bako.79

ITT A TAVASZ
ITT VAN ÚJRA!

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak: Éva

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

Bolha, kullancsirtó 
szerek érkeztek.

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!
• Március–április hónapban

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

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

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek u tca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i tva tartás :

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

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.

Üzletembe

folyamatosan érkeznek 

a tav aszi-nyári kollekciók

Itt a tavasz, újra itt a grill partyk és bográcsok ideje!
Nagyon vártuk már, hogy életet leheljünk a kerti sütőnkbe, letakarítsuk a teraszt, hogy – ha még csak kis időre
is – a szabadidőnk egy részét újra a szabadban tölthessük. Egy jó társasági eseményről pedig nem hiá nyoz -
hat egy pohár kitűnő bor, vagy egy jó fröccs sem. Végre a tavasz beköszöntével ismét borozgathatunk a nap -
le mentében.
Nálunk ehhez találtok kitűnő fehér és rozé borokat, hozzá most már szódát
is tartunk, hogy mindent egy helyen megkapjatok egy barátokkal töltendő
kel lemes es té hez. Amikor többen összegyűlünk, akkor a borra is nagyobb
mennyiségben lehet szükség. Érdemes hát nagy kiszerelésben gondolkodni.
Ekkor lehet segít sé  günkre egy ’bag in box’ kiszerelés. A nagyobb mennyi -
ség mellett a könnyű ke zel hetősége is segítség a vendégek fogadásában.
A dobozt tegyük jól látható helyre, így a vendégek a rajta található csap segítségével önállóan annyit tölthet-
nek a poharukba amennyit épp elfogyasztanak. Kezdődhet a jó hangulatú borozás!
Rengeteg más előnye is van ennek a csomagolásnak. A hullámkarton dobozban található műanyag zsák lég -
men tes záródását egy csap biztosítja. A bor kiürülésével a zsák fokozatosan összezsugorodik meggátolva a
le vegő beszivárgását, így a bor hosszú időn keresztül őrzi meg minőségét oxidáció, öregedés nélkül.
Napjainkban ezt a csomagolási formát főleg a skandináv országokban alkalmazzák. Nem csak praktikus, ha -
nem környezetbarát megoldás is. Az alkotóelemek, a hullámkarton és a műanyag zsák szelektív tárolóban el -
he lyezhetők. Mai világunkban egyre nagyobb igény merül fel a CO2 terhelés csökkentésére. A borok ’bag in
box’-ban történő szállítása során a nehéz üveg csomagolást helyettesítjük, a maximális helykihasználás miatt
szál lítási szempontból is sokkal gazdaságosabb csomagolással. A gazdaságosabb szállítás több mint 55%-
kal kevesebb CO2-t és 85%-kal kevesebb ipari hulladékot termel, mint a hagyományos üvegpalackok. Ne ijed-
jünk meg, a világ borszerető közönsége Svédországtól Bulgáriáig, Kanadától Ausztráliáig ismerősként fogad-
ja a ’bag-in-box’ borokat! Márciusban boros eseményekben is bővelkedünk majd.
• március 8-án és 9-én a Kurucz hentes és lacipecsenyézővel tartunk közös étel-bor kóstolót,
• március 21-én és 24-én a Bikersben várunk közös fröccsözésre és drukkolásra benneteket, 
• március 22-én pedig az erdélyi Recas Pincészet tart borkóstolót az üzletben, melyre szeretettel várunk!
Részletekért figyeljétek facebook posztjainkat és hirleveleinket! www.facebook.com/borhalojozsa

Cím: Józsapark emelete a Húsbolt mellett. Nyitva: h–p: 11–19, szo: 8–14



8 Napfény
Szépségszalon

FODrásZ

kOZmeTika

józsa, Bocskai utca 5.
Ajándék utalvány kapható!

SZÁMÍTÓGÉP, 
NOTEBOOK, NYOMTATÓ

JAVÍTÁSA.
Józsán díjtalan kiszállás!
4028 Debrecen, Nyíl utca 6.

Szabolcsi Zoltán

(70) 381-6041
(52) 541-087

Irodánk Debrecen, és környékén található ingatlanok
értékesítésével, és bérbeadásával foglalkozik.
Mi minden ügyfelünk számára a legjobbat akarjuk,
mivel az elégedett ügyfél a legjobb ügyfél.
• Rugalmas közvetítői díj
• Hitelügyintézés
• Ingatlan adózásával kapcsolatos tanácsadás
• Adásvételi szerződés lebonyolítása
• Ajándék Energetikai tanúsítvány
Iroda: 4031 Debrecen, Derék u. 6. fsz.
Nyitvatartás: Előre egyeztetett időpontban
Kapcsolat: Sz. Koroknai Ildikó: 70 384 0418
Kálmánchelyi Andrea: 30 644 1187, 20 415 8968 D

U
A

L
 I
N

G
A

T
L
A

NIngatlant adna el, 
vagy vásárolna?

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!

Helyi vállalkozás keres fizikai munkára „B”-s
jogosítvánnyal rendelkező fiatalembert (19
li teres) ballonos víz kiszállításra, pa ko lás ra.
Fi zetés: órabér. Érd.: 30/321-9290.
Őstermelői kertészetbe segítséget kere-
sek (palántanevelés, gyomlálás, növény -
gon   dozás stb.) Tel.: 30/578-2987. Jó zsa,
Zsin   dely utca 50.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr
há  zas pár ker ti, házi (ta ka rítás) és ház kö rüli
mun kát, személy és áru  szállítást, masz szí -
 ro zást, gye rek fel ügye letet és egyéb mun   -
 kákat vállal. Ér dek lődni: 06-20/235-7202.
Opel Meriva 1.3 CDTi 2013-as kifogástalan
állapotban eladó (navigáció, friss vizsga,
szervizfüzet). Tel.: 70/708-5300.

„Józsa apró”

új
• 10 év Pesten szerzett szakmai 

ta pasz ta  lattal
• legmodernebb vágási, festési techni -
kák kal és professzionális anyagokkal

várunk minden korosztályt!
GÖcs Diána 70/635-0991

• ANESI arc és dekoltázs masszázs
• AHA gyümölcssavas, intenzív hám lasz -
 tó kezelés
• SECRET ANTIAGE kezelés
• ARANY KEZELÉS
• MEZOTERÁPIA
• ULTRAHANG
• FÉNYTERÁPIA
• KRIO TERÁPIA

sZaBOLcsinÉ iZa 20/925-9045

sZOLáriUm

manikŰr-peDikŰr
mŰkÖrÖm

ajándék
parafinos
kézápolás

TÓTH erika manikűrös 70/616-1705

Coffee Love Intense EU-csövekkel

álláslehetőség! Manikűr, pedikűr,
gyógymasszőr, műszempilla rakásban

jártas kolléganőt keresek.

Felső-Józsa frekventált helyén 
100 m2-es te tő téri lakás, 

hosszútávra kiadó.
Elér he tő ség:

06-30/647-5583 • 06-20/929 8951
fodrász

kozmetikus, elektrokozmetikus, fodrász


