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Újabb Kincsesláda nyílik Józsán
Felavatták a Fény Felé Esélycentrum Kin cses láda Műhelyét, és új lakóotthon is épül Józsán
az értelmileg akadályozott fiatalok számára.
A Fény Felé Alapítvány 20 éve van jelen Józsán,
amikor az első lakóotthonukat megépítették településünkön. A kezdeti nehézségek után mára, a
sztereotípiákon alapuló előítéletek ellenére, a
lakosság befogadta a kihívásokkal élő, szellemileg
és fizikailag akadályozott fiatalokat, akik megtalálták helyüket a település közösségében. Az alapítvány dolgozóinak, és a gondozottak tenni akarásának köszönhetően teljes jogú tagjai lettek közösségünknek, jelen vannak a település életében.
Az odafigyelés, a támogatás és segítségnyújtás
meghozta a gyümölcsét, hiszen évről évre sikerült
bővíteni az alapítvány nyújtotta szolgáltatásokat:
már nemcsak lakhatást, hanem fejlesztést, foglalkoztatást és nappali ellátást is nyújt a nehézségekkel élő fiataloknak az esélycentrum. A sikeres pályázatoknak és támogatásoknak köszönhetően társadalmi szerepvállalásuk is egyre erősödik.
Ennek új állomásához érkezett 2019-ben a Fény
Felé Alapítvány, mivel a GINOP-5.1.7-17 pályázat
elnyerésével 82 millió forint támogatáshoz jutottak,
amit a lakhatás és foglalkoztatás fejlesztésére fordíthatnak. Az elnyert keretösszegből egy 12 fős új
lakóotthon felépítésére nyílik lehetőség a Deák
Ferenc utca 6. szám alatt. A 275 négyzetméteres
épület alapkőletételét március 29-én tartották,
amelyen jelen voltak az OFA Nonprofit Kft. és az
ÉTA Országos Szövetségének képviselői, vala-

mint az építkezés kivitelezői. Az ünnepélyes alapkőletételen egy időkapszulát is elhelyeztek a résztvevők, amelyben az utókornak üzentek. A jövő
nemzedékeinek jókívánságokat, fényképeket, rajzokat, személyes gondolatokat helyeztek el, amit
100 év múlva lehet felbontani és megtekinteni.
Alapkőletétel a Deák utcán

előállításánál már nemcsak hulladék alapanyagokból, hanem minőségi választékból dolgoznak, iparművészek, tervezők közreműködésével, és gazdasági társaságok részére bérmunkát is végeznek. Mindez csak hálózati formában valósulhat
meg sikeresen, és ehhez a feltételek tökéletesen
megfelelnek Józsán, ahol a centrumhoz közel helyezkednek el a lakhatást, a fejlesztést és a foglalkoztatást biztosító egységek.
Balázs Ákos átvágja
az avatószalagot

Az alapkőletétel után a meghívott vendégek, a
gondozottak a családtagjaikkal, valamint az alapítvány munkatársaival a Rózsástelep utca 24. szám
alatt álló Kincsesláda Műhely új épületéhez vonultak. Itt kapott helyet a kézműves és asztalos műhely, ahol az értelmileg akadályozott emberek
munkalehetőséget és társadalmilag is fontos,
hasznos elfoglaltságot találnak. Dr. Suller Attiláné,
a Fény Felé Esélycentrum vezetője elmondta,
hogy a pályázati összegből lehetőség lesz a Kincsesláda Műhely fejlesztésére, az akadálymentesítés további kiépítésére. Céljuk a színvonal
emelése, hogy piacképes termékeket állítsanak
elő, és bővítsék termelésüket nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi piacokra is. Saját termékeik

Az épület avatószalagját Balázs Ákos önkormányzati képviselő vágta át, ezzel hivatalosan is
megnyitva a Fény Felé Esélycentrum újabb épületét. Elismerését fejezte ki az alapítvány munkájában a közreműködőknek, mivel már több mint 20
éve figyelemmel kíséri az itt folyó tevékenységet,
és biztosította Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának további támogatásáról az alapítványt. A nemzetiszínű avatószalagból minden
résztvevő haza is vihetett egy kis darabot, ami
nemcsak az erre a napra való emlékezést szolgálja, hanem egy elkötelezettséget is jelent egy jó ügy
szolgálatában.

EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS
A 2019. évi kötelező eboltásra Debrecen-Józsa településen
az alábbi helyeken és időpontokban kerül sor:

Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! Az ezt a kort
évközben elérő ebek oltatása az állattartó kötelessége! Csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható veszettség
ellen! A kutyája oltatását elmulasztó tulajdonossal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető, és állategészségügyi bírság is kiszabható!

Az oltás alkalmával az ebek féregtelenítését is végezzük. Az állategészségügyi beavatkozások díja a következő: veszettség elleni oltás
és féregtelenítés: 5000 Ft/db, mikrochip behelyezés: 4500 Ft/db,
elveszett oltási könyv pótlásának díja: 500 Ft/db.

Az állat oltási igazolványát mindenki hozza magával!
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TISzTElT JózSAIAK!
Bocskaikert-Debrecen-Józsa praxisközösség az egészségfejlesztésért
EFOP-1.8.2-17-2017-00029 pályázat eredményeképpen, Józsán többletszolgáltatások indulnak.
A részvétel ingyenes mindenki számára, azonban előzetes regisztráció
szükséges háziorvosánál: a praxisközösségben résztvevő háziorvosok:
– Szikiné Dr. Csernyák Marianna
– Dr. Boldogh zoltán
– Dr. Fördős zsolt
HElYSzÍN: JózSA PARK, 4225
Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.
(első emelet, 1. ajtó)
KEDDI NAPOKON:
Gyógytorna:
10:30 Esésmegelőzés (csontritkulásban szenvedőbetegek számára)
11:30 Gerinctorna
12:30 Gerinctorna
13:30 Csípő-térdízületi torna
14:30 Nyak-vállöv torna
15:00 Tanácsadás
A foglalkozást lakatos Annamária,
gyógytornász tartja.
Dietetikus előadásai 17:30
Az előadások témái áprilisban és
májusban:

– Az egészséges táplálkozás olcsóbb, mint az egészségtelen
– A diabéteszes étrendről közérthetően
– A fogyókúrákról őszintén, tévhitek
és veszélyek, sztárdiéták
– Étrendkiegészítőkről
– A székrekedésről őszintén - a
megfelelő folyadékbevitel fontossága
– Táplálék-allergiák, tévhitek, intoleranciák
– Epe problémák dietetikai vonatkozásai
– Szív- és érrendszer szempontjából
fontos táplálkozási alapelvek
A foglalkozást Szalayné Kónya zsuzsa, dietetikus, élelmiszeripari mérnök tartja.
MINDEN SzERDÁN:
Pszichológus, mentálhigiénés szakember foglalkozásai:
17:00 Daganatos betegségben
szenvedők mentálhigiénés támogatása
18:30 Stresszkezelő csoport
A foglalkozást Gál zsóka, pszichológus, mentálhigiénés szakember tartja.

Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!
A személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni.
Az alábbi táblázatban 17 olyan józsai szervezetet talál meg, mely jogosult az
SzJA 1%-ra, azaz közhasznú tevékenységet folytat. A jogosultságot leel-

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.
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. május 3. Megjelenés: 2019. május 11–12.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

lenőriztük a NAV weboldalán. Minden helyi civil szervezetnek biztosítjuk a
megjelenést lapunkban, így várjuk azok jelentkezését, akik józsai civilként
szeretnének megjelenni a táblázatban.
Ne feledje SzJA bevallási határidő: 2019. május 20.

lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-19-Ö-V-0719 számú pályázat
segítségével valósul meg 2019. 04. 01.–2020. 03. 31. közötti időszakban.

Minőség és hagyomány. Ezzel a két szóval jel lemezhetnénk legtalálóbban a 11. Cívis Pálin kafesztivált, amit március 23-án rendeztek meg
a Józsai Közösségi Házban.
Pálinkák és pogácsák immár örök jegyességet
fogadtak, és kéz a kézben járnak Józsán, közös
szórakozásra csábítva a minőségi italok és sütemények kedvelőit, a közös érdeklődésű családokat. A józsai pálinkaversenyt a helyi kertbarátok
álmodták meg, több, mint egy évtizede,
idősebb Juráskó István ötletétől vezérelve. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán… és
sok gyümölcspárlat lefolyt az otthoni és
nyilvános kifőzdékben. Már nemcsak a
józsai kertbarátok, hanem debreceni és
vidéki termelők is elhozzák pálinkáikat
Józsára. Évről évre egyre nagyobb
igény mutatkozik ezeknek a minősítésére, hiszen a színvonal és a minőség
megtartása így valósítható meg.
Az idei megmérettetésre rekord számú,
246 pálinka érkezett március 2-ig, a
nevezési határidőig. A benevezett párlatokat az
idén is szakavatott zsűri minősítette bronz, ezüst
és arany kategóriában. A délelőtt folyamán, még
az eredményhirdetés előtt, a termelők egymás
pálinkájáról is véleményt alkothattak, hiszen a nap
„Pálinkás jó reggelt!” kínálgatással indult. A
poharazgatás közben színpadi műsor szórakoztatta a résztvevőket, amelyben fellépett a Hajdú Néptáncegyüttes, az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület,
a Hajdúsági Népzenei Együttes, a Guzsalyas

Néptánc Csoport, a Józsai Mazsorett Csoport,
valamint a Csokonai Nemzeti Színház énekesei:
Böjte Sándor és Nagy Kira. Eközben a versenyre
beérkező pogácsákat ízlelgette a zsűri, titkosan
félrevonulva, de bőven jutott az aprósüteményekből az asztalokra is a pálinka mellé.
Mire az ebédidő elérkezett, zsúfolásig megtelt a
közösségi ház színházterme. Mindenki kíváncsian
várta a 14 órakor kezdődő eredményhirdetést.
Balázs Ákos, önkormányzati képviselő köszöntötte

A pálinkaverseny eredményei:

a vendégeket, és köszönetet mondott a szervezőknek, támogatóknak, közreműködőknek, akik
segítettek a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában. Kiemelte annak fontosságát, hogy
ez a nap nemcsak a pálinkakedvelőket hozza
össze, hanem a családokat is, mert a pogácsaverseny révén a háziasszonyokat is sikerült ennek a
nagy közösségi rendezvénynek a részeseivé
tenni.

A Gönczy Pál utcai óvoda életéből
A Víz Világnapja - 2019. március 22.
óvodánkban már évek óta jelentős eseménynek
számít a természettel kapcsolatos világnapok
megünneplése. Munkánkat évek óta meghatározza a környezettudatos életmód. Igyekszünk a
gyermekeket minél közelebb vinni a természethez.
Az óvodaszintű tavaszi kiállításunknak a Víz Világnapja adta a témáját. Szebbnél szebb alkotások
születtek, melyek jutalmazására március 22-én, e
jeles napon került sor.
Az idén már sokadszor rendeztük meg a vállalkozó kedvű szülők és gyermekeik közös „vizes”
témájú munkáinak bemutatását. Változatos technikájú, fantáziadús, kreatív, ötletesebbnél ötletesebb munkák születtek: porcelánfestés, üvegfestés, képmontázs, festés, ragasztás, só- lisztgyurmázás, origami, rajzolás síkban és térben természetes és újrahasznosított anyagok felhasználásával. Ez a kiállítás is jó lehetőséget biztosít arra,
hogy megálljunk egy pillanatra, és másképp tekintsünk természeti kincseinkre, azok nélkülözhetetlenségére.
Reméljük, a gyermekek és szülők együttes tervezése, tevékenysége színesítette a családi programokat is, és ráirányította a figyelmet arra, hogy a
víz a legféltettebb kincsünk. Minőségének megőrzése érdekében mindannyian tehetünk valamit,
nemcsak a Víz Világnapján, hanem mindig, amikor

Először a pogácsaverseny eredményét hirdették
ki, ezután következett a jó pálinkákért járó díjak
ismertetése. A verseny színvonalát jól mutatja,
hogy 53 arany minősítés született, ez a beérkezett
minták egyötöde. Két józsai termelő külön elismerést is kapott. A helyi versenyzők eredményeit
lentebb olvashatják.
A díjak ismertetése előtti izgalom ezután átadta
helyét a felhőtlen szórakozásnak. Közös fényképezkedés, nótázás, tombola… ezzel zárult a 11.
Józsai Pálinka és Pogácsaverseny.

Arany minősítést kapott:
Sovány Pál - törköly (+különdíj), Bíró István
Balázs – vegyes (+tiszteletdíj), Dudik György –
körte, Bardi Gyula –szőlő/Irsai o., Kállai zoltán –
szőlő/édes muskotály, Nagy Róbert – szőlő/sárga
muskotály, Katona Sándor – szőlő/Irsai O. ,
Vízhányó Róbert – alma /2 db., Tóth Sándor –
szőlő/Oth., Sovány Pál – körte/Klapp, Dobi Gergő
– vegyes.
Ezüst minősítést kapott:
Gyökös József – szeder, Bíró István Balázs – szilva, alma, Katona Sándor – alma/idared, Hegedűs
János – körte, Nagy Mihály – alma+birs, Vízhányó
Róbert és Vízhányó zsolt – szőlő és vegyes, Sajó
Vince – szilva és körte, Tóth Sándor – körte,
cseresznye és alma, Fekete Csaba – szőlő/ágyas,
Váncsa lajos-körte, Debreceni Gábor –
sütőtök+szőlő, Szalóki Viktor – szőlő.
Bronz minősítést kapott:
Kállai zoltán – vegyes és szőlő, Tacsi zoltán –
szőlő, Szalontay István – őszibarack és törköly
Nagy Sándor – vegyes/ágyas, Bíró István Balázs
– cseresznye, meggy és faeper, Nagy Mihály –
sárgabarack, Vízhányó Róbert – meggy, birs és
körte, Tóth Sándor – szőlő/zalagyöngye, Bardi
Gyula – őszibarack.

A pogácsaverseny eredményei:

megnyitjuk a csapot, és amikor kihúzzuk a lefolyó
dugóját.
Március 22. napjától (Víz Világnapja) április 22.
napjáig (Föld Világnapja) tart az óvodában a „zöld
Hónap” rendezvénysorozat, amelynek keretében
az első hét a „Víz hete”, a második hét az „Egészség Hete”, a harmadik hét az „Újrahasznosítás
Hete”, a negyedik hét a „Föld Hete”.
Az egészséges környezet, a környezettudatos
magatartás kialakításában a szülők nagy segítséget nyújtanak óvodánk számára. zöld óvodaként
a szülőkkel közösen a fenntarthatóságra nevelés
mentén formáljuk a gyermekek személyiségét,
azért, hogy a környezettel, az egészséggel való
harmonikus együttélés, az ÉlET tisztelete hassa
át magatartásukat.
Deák Józsefné
óvodavezető

A XI. Pálinka és Pogácsa versenyre rekordmennyiségű, 51 pogácsa érkezett.
Díjazottak:
I. helyezett Kozákné Szatmáry Éva - Juhtúrós
kapros pogácsa, II. helyezett Tar Mihályné - Vajas
pogácsa, III. helyezett Farkas lászló - Burgonyás
pogácsa.
Különdíj:
Debreczeni Sándorné - Túrós medvehagymás
pogácsa, Árva Istvánné - Tepertős pogácsa.
Elismerésben részesült:
Szilágyi Szofi a legfiatalabb versenyző.
Gratulálunk a nyerteseknek.

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Finomságok vetélkedése - jókedvvel fűszerezve

Művész, aki tűzzel és szívvel alkot
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Érdekesnek ígérkező, pirográfia kiállításra
szóló meghívó érkezett a napokban a szer kesztőségünkbe. Mivel az a hitvallásunk, hogy bemutassuk a Józsán élő különleges tehetségeket, még a kiállítás megnyitása előtt meglátogattuk műhelyében lente Attilát, hogy többet
megtudjunk a pirográfiáról, erről a kevésbé
ismert technikáról, és a Józsán alkotó művészről.
A garázsban kialakított csinos műhelyben két apró
illatmécses pislákol, hogy elűzze az égett fa szúrós szagát. Éppen egy fa ajándékdoboz díszítésén
dolgozott, amikor betoppantam hozzá. Szerényen
szabadkozik is, hogy ilyen körülmények között fogad, de ez a technika szaggal és füsttel jár. Rögtön kihasználom az alkalmat, hogy beszéljen nekem róla bővebben is.
Mit takar valójában az a fogalom, hogy pirográfia?
Ez egy olyan rajztechnika, amikor nem tollal, ceruzával vagy ecsettel festjük rá a felületre a képet,
hanem egy felforrósított fémmel, tehát voltaképpen beleégetjük a felületbe. Ebből következően
csak bizonyos alapanyagokra használható: fára,
bőrre, csontra, aminek masszív a felülete. Egy forrasztópákához hasonló elektromos szerkezettel
dolgozunk, amikhez különböző fejek csatlakoztathatók, így tudunk vastagabb vagy vékonyabb vonalat húzni, satírozni.
Honnan jött az ötlet, hogy ezzel a technikával
szeretne dolgozni?
2013-ban indult az egész. A családomat egy fából
készült családi tablóval szerettem volna megajándékozni karácsonyra. Felkerestem egy fával foglalkozó barátomat, hogy tanácsot kérjek tőle,
milyen technikával lehetne ezt megvalósítani. Ő
karcolást, vésést ajánlott, amit aztán festékkel
lehet kiemelni, de túl durvának éreztem ezt a módszert, nem lehetett vele árnyalatokat képezni.
Végül a családi faliképet egy gázlámpával felforrósított csavarhúzóval készítettem el. Miután elkészültem vele, akkor tudtam meg, hogy ennek a
technikának a neve pirográfia, és az ehhez szükséges eszközt a kreatív boltokban, nagyobb áruházakban be lehet szerezni. Az első művem nagy
sikert aratott, többen is kérték a családban, a munkahelyen, hogy készítsek nekik is hasonlót.
Gondolt korábban arra, hogy alkotással fog
foglalkozni? Voltak művészi ambíciói?
Soha nem voltak. A katonaságnál rajzolgattam

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.

unaloműzésként, de előtte az iskolában
nem voltak rajzos sikereim. Építésztechnikusként végeztem, ahol kötelező tantárgy
volt a szabadkézi rajz is, és ott az egyik tanárom kerek perec megmondta, hogy te
sohasem fogsz tudni rajzolni, fiam.
Az alkotásai nem erről tanúskodnak.
Hogyan tanult meg rajzolni?
Teljesen magamtól, önszorgalomból. Másfél évet áldoztam erre, főleg az internet segítségével. Nagyon sok oktató videót megnéztem, és valahogy rájöttem magamtól.
Idővel beszereztem a pirográf képek készítéséhez
szükséges elektromos eszközöket, és sok próbálkozás után egyre inkább megismertem az anyag
és az eszköz működését. A fa után kipróbáltam
más anyagokat is: a csontot, a bőrt. Megtanultam,
hogy itt nincs javítási lehetőség: ami egyszer beleég a felületbe, azt nem lehet kiradírozni, lefesteni,
az ott van. Ha valamit elrontok, akkor az egészet
vissza kell csiszolni, és újrakezdeni.
Honnan szerzi be az alapanyagokat? Kreatív boltokban kaphatók?
Nem, mindent én magam készítek. Kimegyek a
fatelepre, kiválasztom a fát, utána itthon méretre
vágom, megmunkálom, lecsiszolom. A csontot én
magam főzöm ki, fehérítem, kezelem. Ez gépeket,
egy kis szakmai tudást és elég sok ráfordított időt
igényel. Viszont van olyan, amikor konkrét kérés
miatt kész anyaggal dolgozom, pl. doboz felületére. Illetve mostanában magyarországi neves késés bicskakészítők keresnek meg azzal, hogy a
saját terméküket díszítsem fel. Itt nagyon exkluzív
anyagokkal lehet találkozni markolatként, mint például a mamutagyar. Ilyenre viszont még nem dolgoztam. Majd talán egyszer…
Mik a tervei a jövőben?
Ma már ez a főfoglalkozásom, sok megrendelést
kapok. A pirográf technikával készült bicskanyelek
nagyon népszerűek a gyűjtők körében, de gondolkozom ékszerekben, ajándéktárgyakban is. Minden új vonz, nem mondok semmire nemet. Szeret-

ném minél több embernek bemutatni ezt a még
kevésbé ismert művészeti ágat, akár társművészekkel közös tárlaton is. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a munkám, a hivatásom és a
hobbim is egyben ez, amit csinálok.
Beszélgetésünk végén lente Attila meghívott egy
házi tárlatlátogatásra, ahol megmutatta legkedvesebb munkáit. Ha olvasóink is kíváncsiak rájuk, látogassanak el a Méliusz Juhász Péter Központi
Könyvtárba, ahol április 2-től április 27-ig láthatók
majd ezek a tűzzel festett csodák.

Tavasszal Józsán nem csak
a madarak dalolnak!
Nyolcadik alkalommal rendezték meg „ A Száll
a madár ágról ágra, száll az ének szájról
szájra” megyei népdaléneklési versenyt március 22-én.
Már hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán
a Józsai Közösségi Ház ad otthont a Muzsikáló
Egészség Alapítvány Alapfokú Művészeti Intézmény által szervezett népdaléneklési versenynek.
Céljuk az éneklés népszerűsítésén túl az ifjú tehetségek felfedezése, nagyközönség előtti bemutatása.
Az idei megmérettetésre 80 nevezés érkezett
megyénk általános iskolás korosztályából, szóló
és csoportos kategóriában. Mindkét kategóriában
neves zenepedagógusokból, népzenészekből álló
zsűri értékelte a nevezők teljesítményét.
A verseny ideje alatt helyi kézműves mesterek
mutatták be portékáikat az előtérben, ahol apróbb
emléktárgyakat vásárolhattak a résztvevők.

A verseny
végén Kovácsné Kenyeres Márta értékelte
a gyerekek
produkcióit.
Köszönetét
fejezte ki
azoknak a zenetanároknak, akik fontosnak érzik a
népdaléneklés népszerűsítését az ifjúság körében.
Említést tett arról is, hogy a fellépők nemcsak a
dalukkal, hanem a viseletükkel is hűek voltak a
hagyományokhoz, így a hangélmények és a látványelemek teljes harmóniában jelentek meg a
színpadon.
Az első, második és harmadik helyezések mellett
korcsoportonként különdíjakkal is jutalmazták a
kiemelkedő produkciókat.

2019. február 15–április 30-ig
Oláh Tibor Székiek című kiállítása
Helyszín: JKH színházterem
A kiállítás megtekinthető munkaidőben.

2019. április 14. 10–12 óra
Virágvasárnapi tojásfa állítás
Helyszín: JKH belsőterei és a Józsapark

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
nagymaria@debrece
nimuvkozpont.hu

2019. március 20.–április 30.
Régi korok emlékei - Varga Márta falvédőgyűjteményének kiállítása
Helyszín: JKH Nagygaléria
A kiállítás megtekinthető munkaidőben.
2019. április 11., 25. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT Életmódklub
Helyszín: Józsai Közösségi Ház Előadóterem
Együttműködő partner: Adventista Egyház
2019. április 12. 10–12 óra
„ Testi-leki egészségünk” - bemutatóval egybekötött előadás
Helyszín: JKH előadóterem

Könyvtári
programok
Április 08. 14–16 A Józsai Irodalmi Kör foglalkozása. Témánk: Kortárs irodalom
Április 08. 17. Bánk bán a színpadon - dráma és opera. Az előadást tarja: Ujvárosi
Andrea operaénekes, mesteroktató, az
Opera nagykövete. A belépés díjtalan.

TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józsa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), térkövezés.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

MARINCSÁK
SÁNDOR
msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

2019. április 18. 18.00–19.00 óra
lElKI NAVIGÁCIó Úton az egészséges családok felé programsorozatban
2019. április 18. ,,Mi történt az én kicsikémmel?” Gyermeknevelés
tinédzserkorban
Helyszín: Józsai Közösségi Ház Előadóterem
Együttműködő partner: Adventista Egyház

Jógázz Józsán
a Józsai Közösségi Házban!

Jóga FElNŐTTEKNEK:
hétfőn 10.00–11.30, csütörtökön 17.15–19.00
Jóga GYEREKEKNEK:
keddenként 17.00–17.50
Burján Enikő 06-70/499-4920
web: jozsajoga.hu
facebook.com/jogazzjozsan

Térbetonozást, kerítések, járdák,
kivitelezését, valamint
elhanyagolt kertek
rendbetételét, felújítását vállalom.
(06-70) 413-63-63

Kerti munkákat
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás.
Telefon: 20/235-72 02

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô
Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

„Józsa apró”
Őstermelői kertészetbe segítséget keresek (palántanevelés, gyomlálás, növénygondozás stb.) Tel.: 30/578-2987. Józsa,
zsindely utca 50.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr
házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, maszszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb munkákat vállal. Érdeklődni: 06-20/235-7202.
Eladó 4 raklap (40m2) 6 cm-s szürke hullám
térkő + 20 méter szegélykő. Tel.: 30-5389192.

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos
• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál,
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Józsai Közösségi Ház márciusi programjai

www.bikerscaffe.com

36 (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

36 (52) 386-180
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Régi bölcsességek a falakon
A hagyományos paraszti konyha hangulatát
idézik meg a Józsai Közösségi Házban márci us
20-án nyílt kiállítás hímzett falvédői.
Az idősebb korosztály nosztalgiával, a fiatalabbak
kíváncsi rácsodálkozással gondolnak arra a történelmi korra, amikor az üzenőfal nem egy képernyőn, hanem ténylegesen a lakás falán jelent
meg. A férjhez menni készülő lányok, a fiatal menyecskék szorgos kezekkel hímezték életre szóló
üzenetüket, hitvallásukat a vászonra – így születtek a régi idők falvédői. Mára kiveszett ez a szokás
a hétköznapokból, és alig lelhető fel néhány ilyen
alkotás egy-egy száz éves padláson, vagy szekrény mélyén. Ezért gondolta Varga Márta néhány
évvel ezelőtt, hogy felkutatja a még megmaradt

régi falvédőket,
és bemutatja a
nagyközönségnek is.
Gyűjte mé nyét
április 20-ig láthatja a nagyközönség a közösségi ház
galériájában.
A megnyitó ünnepségen Bátoriné Gém Eszter, a
Józsai Díszítőművészeti Kör vezetője beszélt a
falvédők történetéről, a népi kultúrában elfoglalt
helyükről. Bár már régen kimentek a divatból, szerepüket nem kell lebecsülni, mert a konyha díszítésén túl nagyon fontos funkciójuk is volt: védték a
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konyha falát a szennyeződésektől, és szigeteltek
is a téli hideg vagy a nyári meleg ellen. A magas
művészet ilyen gyakorlatias funkciókkal nem
rendelkezik, csupán a szellemünkre hat: esztétikai
élményt nyújt és elgondolkodtat. Ezek a falvédők
híven tükrözik az egyszerű emberek praktikus
életszemléletét: a külső megjelenés és a funkció
egységét. A naiv művészet egyik ágának tekinthetjük őket. Az életképi jelenetek, díszítő motívumok mellett szöveges üzenetek is megjelennek
rajtuk, amik tükrözik az alkotójuk életszemléletét,
értékítéletét, a követendő cselekvési mintákat a
férj és a feleség számára. Nem rejtették véka alá,
hogy milyen morális szabályokat követnek, ezért a
konyha óriásplakátjainak is tekinthetők a régi falvédők.

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez,
pályázatokhoz (10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Te l ef o n : (06 -2 0) 3 3 18 94 4
w w w .n e m e s v al l a l k o za s .h u

Vas-, műszaki bolt
Megkezdtük KERTI KAPUK,
MINŐSÉGI SZINES TRAPÉZLEMEZEK
forgalmazását!
Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási lehetőséggel.
Bádogos termékek, zárak, vasalatok, csiszolóanyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek, elektródák, patentívek, táblás
kerítések, talicska, aknatetők, védőkesztyűk stb.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.
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

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

– Milyen előnyöket tud kínálni számunkra?
– Pelles Tibor: Több biztosító ajánlata közül
mindig az ügyfeleim számára a legkedvezőbb
szolgáltatást ajánlom, vagy hasonló termékek
közül a legjobb ár/értékű módozatot. A teljes körű ügyintézés által az ügyfélnek a biztosítási díj
fizetésén kívül nincs más teendője. Ügyfélszolgálati jelleggel működök, ami azt jelenti, hogy a
központi iroda ugyan Debrecenben van, de mivel én 13 éve itt élek, így nincs fix nyitvatartási
idő, hanem az ügyfelek idejéhez tudok alkalmazkodni, és akár hétvégén is tudunk találkozni, egyeztetni. Fontos hangsúlyoznom, hogy
nincs közvetítési vagy megbízási díj, a szerződés valamely biztosító és az ügyfél között közvetlenül jön létre.
– lakossági vagy közületi ügyfelekkel foglalkozik?
– Pelles Tibor: Mindkettő. Ügyfeleim részint magánszemélyek, de vannak kis és középvállalkozások, sőt társasházak is. A folyamatos szakmai fejlődésem érdekében rendszeresen veszek részt képzéseken, ahol minden típusú
szerződéssel meg tudok ismerkedni, legyen az

vagyon, élet,
egészség,
utazás vagy
akár gépjármű biztosítás.
– Mik a legjellemzőbb
hibák, vagy
kockázatok, amire sokan nem figyelnek oda?
– Pelles Tibor: Egyik ilyen a lakásbiztosítás. Sokan évekig nem vizsgálják
felül, nem néznek utána évfordulókor, hogy meglévő biztosítás tényleg
megfelelő-e? A lakásbiztosításoknál
sok esetben nincs biztosítva a kiemelt érték (pl. vesznek egy nagy értékű tv-t, ami nincs benne az alap ingóságban), vagy csak egyszerűen
alulbiztosított az épület, és ez egy
esetleges kárnál derül ki. Másik probléma lehet, ha túlbiztosított, mert akkor meg feleslegesen fizetünk sokat.
Érdemes néhány évente átnézetni a
lakásbiztosítást, hiszen az elmúlt
években nagyon elszálltak az ingatlanárak, és lehet, hogy a biztosításunk nincs összhangban a valósággal.
– Sok embernek biztosítása sincs,
pedig ha jól gondolom, általában a lakásunk a legértékesebb vagyonunk,

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

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen:
Allianz, Posta, Aegon,
Groupama, Genertel,
Generali, Union, KÖBE,
Uniqa, Signal, EUB
Óvja otthonát, értékeit!

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

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

Adóbevallás

és elég egy vihar, egy csőtörés, és máris több
millió forintos kárunk keletkezik. Mondana egy
példát, milyen áron lehet biztosítást kötni?
– Pelles Tibor: Persze, bár ahány tulaj, ahány
ház, annyi féle igény és konstrukció létezik. De
például egy átlagos családi ház melléképülettel
már havi 2500 Ft-os áron biztosítható, mely az
épületre és az ingóságokra is teljes körű védelmet biztosít.

Könyvelés

Adótanácsadás

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 könyvelés ét, bérszámfejtés ét
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI SEGÍTÜNK!

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

Telefon: 06 30 6591 951

Nagyhegyesi, Nádudvari
és Sámsoni tápok,
szemes termények,
kutyatáp, cicatáp, szalámi, konzerv és snack
tészta, csirke önetető,
önitató kapható!
Várjuk régi és új kedves
vásárlóinkat!
Táp-Takarmánybolt Józsa,
Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871
AKCIÓ a Háziasszonyok
boltjában!
Bélelt téli gumicipő 1700
helyett 1400 Ft.
Továbbá: műanyagáru,
hordó, kanna, virágcserép, zománcos edény,
tepsi, papíráru kedvező
áron kapható.
Cím: Józsa, Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871

Nyitva tartás: h: 8–17, k: 8–17, sz: ZÁRVA, cs: 8–17, p. 8–17, szo; 8–12

Pelles Tibor neve nem ismeretlen a bizto sít ási piacon, hiszen már több mint 20 éve
dolgozik ezen a területen. Mivel Józsán él,
és szinte az összes biztosító termékét
tudja kínálni nekünk, így érdemes egy kal ku láció erejéig meghallgatni a szakembert.

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Intézze biztosítási ügyeit Józsán

10 ESKRIMA – Önvédelem mesterfokon
Érdekelnek a harcművészetek? Fejleszteni
akarod a testedet és az elmédet? Meg akarod
védeni magadat és szeretteidet akár fegyveres
támadók ellen? Akkor az Eskrima neked való!
A Fülöp-szigetekről származó önvédelmi rendszert a XXI. század leghatékonyabb eszközös és
pusztakezes harcművészetének tartják az egész
világon, a Dél-kelet ázsiai kommandósok kiképzési
anyagában is szerepel. De mi teszi az Eskrimát
ilyen sikeressé?
Tradicionális alapokon nyugszik, de a mai kor emberére szabott, könnyen befogadható tanmenettel
rendelkezik. Hatalmas technikai repertoárt foglal
magában. Részei a puszta kezes, fegyveres és
egyéb eszközökkel történő küzdelem, az önvéde-

lem, lefegyverzések, lezárások, földre vitelek, formagyakorlatok, készségfejlesztő és harci gyakorlatok, stb. Ez soknak látszik, de mindezt logikus elvek mentén tanítjuk, egyetlen komplett rendszerbe
foglalva. Ha egy technikát megtanulsz egy bottal,
azt hatékonyan alkalmazhatod késre, puszta kézre, marokbotra, de akár esernyőre, táskára és cipőre is. Továbbá nincs benne testidegen mozgás,
ezáltal hosszú távon nem roncsolja az ízületeket.
Nem igényel nagy testi erőt és hajlékonyságot, így
bármilyen korosztálynak ajánlott. Már az első edzésen botot is használunk, így a fegyver feletti
kontroll az első, amit kezdőként elsajátítunk. Éppen ezért az edzéseken szinte sosincs sérülés.
Maguk az edzések kiscsoportos foglalkozásban
zajlanak, mindenkinek a saját szintjének megfele-

lően, jó hangulatban.
Ha felkeltettük
az érdeklődésedet, gyere el
edzésre és
próbáld ki az
Eskrimát!
Edzések hétfőn és szerdán,
gyerekeknek 19:10–20:00-ig,
felnőtteknek 20:00–20:50-ig a Rózsavölgyi u. 23.
sz. alatti iskola tornatermében.
Info: Brenner Attila instruktor
Telefon: (30) 603-7144

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!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
• 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!

emelohatfalshop.com
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz
fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése

BANKKÁRTYÁS FIzETÉSI lEHETŐSÉG!

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

Megszaporodtak azok a kérdések, melyek
helyi építményadóra vonatkoznak, ezért a
mos tani cikkben a legfontosabb kérdéseket
tisztázzuk lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ügy véd segítségével.
Debrecenben építményadó alól mentes
– a magánszemély tulajdonában álló, lakásnak
minősülő és akként használt épület, épületrész,
– a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2,
– a szükséglakás,
– az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja
– a külterületen lévő építmény azon része, amelyet az ingatlan tulajdonosa életvitelszerűen lakás
céljára használ és ezzel egyidejűleg lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal
vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik. A
mentesség feltételeinek fennállásáról az adózó az
1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozhat.
A mentesség a nyilatkozat benyújtása évétől illeti
meg az adózót azokra az évekre, amely év első
napján a mentességi feltételek fennállnak.
Minden más ingatlan, ingatlanrész adóköteles,
különösen a vállalkozó üzleti célt szolgáló épít-

KARACS ILDIKÓ
E.V. Ingatlanközvetítő
Elérhetőségeim:
06-30-9358-700
karacs.ildiko1@gmail.com
Web oldalam:
https://ildyhouse.ingatlan.com

ménye, valamint a lakás céljára szolgáló építménynyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú
épületek, épületrészek.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az adó évi mértéke: főszabály szerint 750 Ft/m2,
500 Ft/m2 gépjárműtároló esetén, valamint az egy
helyrajzi szám alatt lévő, összevonás alá eső,
azonos fajtájú épület, épületrész hasznos alapterületének 50 000 m2-t meghaladó része.
Azaz a DMJV 45/2013.(XI.28.) önkormányzati
rendelete alapján 2018. január 1-jétől minden
melléképületre, ami nem tartozik a fent sorolt adómentes épületek közzé az adóköteles, azaz a
nyári konyha, melléképület helyi adó fizetés alá
esik.
A helyi adót be kell vallani és az önkormányzat által kiküldött fizetési meghagyásban foglaltak szerint meg kell fizetni.

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.

Ingatlanközvetítőként már 15 éve
az ügyfelek szolgálatában!
Eladó, vagy kiadó ingatlana van?
Bízza Rám! Sikerdíjam: 2%
Debrecen, Józsa, és 15 km-es
vonzáskörzetében, lakások,
és családi házak értékesítése
kizárólagosság nélkül! Teljeskörű szolgáltatásommal (energetikai tanúsítvány készítése, hitel ügyintézés [lakás hitel, CSOK és személyi kölcsön],
ügyvéd) megoldom ingatlanügyével kapcsolatos
tervének megvalósulását!

SIKERES KÖZVETÍTÉS ESETÉN, AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYT AJÁNDÉKBA ADOM!

Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!
Berta étkező 6 személyes 99 540 Ft • 2 m-es konyhablokk 108 900 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Columbia kanapé 96 210 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Fenntarthatósági hét
a Lorántffyban
Az 2019. évi Fenntarthatósági Témahét (március
18–22.) tartalmasra sikerült a Debreceni lorántffy
zsuzsanna Általános Iskolában. Ezen a héten a
fenntartható, tudatos környezetkímélő mindennapok mellett a vizek védelmére (Happy Hét) és az
egészséges táplálkozásra (Egészségnevelési
Hét) is felhívták a figyelmet. A héten az iskola 113
tanulóval bekapcsolódott az országos szemétszedési akcióba, a TeSzedd-be, erdei séta, kerékpáros akadályverseny, ,,vizes” versenyek színesítették a mindennapokat. A ,,Terül-terülj asztalkám”
keretében a szülők segítségével, egészséges ételekkel vendégelték meg egymást az osztályok.

Baglyok a lorántffyban
A lorántffyt „ megszálló” baglyok és
ölyvek élményközpontúvá tették a tanulást a gyerekek
nagy örömére.

FAKIVÁGÁS
Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja.
Továbbá:
bérfűrészelés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • Hitellehetôség • lakberendezés • Konyhatervezés

Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

0670 413 63 63

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Ügyvéd válaszol - építményadóval kapcsolatban

Ingatlant adna el,
vagy vásárolna?

30%–50%

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

kedvezménnyel.

Folyamatosan érkeznek az új
nyári áruk.

Szeretettel várlak: Éva

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79

AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

KOZMETIKA
a Rozsos Szalonban!
3 in 1 ultrahangos

DUAL INGATLAN

12

Divatáru üzletemben
szezon eleji
kiárusítás

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

ZSÍRBONTÁS

Árva Rebeka kozmetikus
Tel.: (06-70) 931-3533

SAJNOS KÖZELEG AZ ALLERGIA
SZEZON. SZÁRAZ
SÓTERÁPIÁVAL SOKAT
ENYHÍTHETÜNK AZ ALLERGIÁS
TÜNETEKEN. Keresse a GARIS
SZAUNAPINCE ÉS
SÓBARLANGOT JÓZSÁN, A
JÓZSA LIGET LAKÓPARKBAN,
Vadmeggyes utca 16. szám alatt.
Érdeklődni az alábbi
telefonszámon: 06/70 701 20 22

Egynyári virágok
Muskátlik, álló, félfutó és futók
Többféle ampolnás futó
virágok kaphatók.

bőrfeszesítéssel és
rádiófrekvenciás

ARcfESZESÍTéS.

www.szaunapince.hu

Cím: Józsa, Gönczy Pál út 56.
E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.

Április hónaptól a készlet
erejéig megvásárolhatók.

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Telefon: (06 30) 565 7779

MEGNYITOTTUNK!!!
Debrecen-Józsa, Harmat utca-Sillye Gábor utca sarok

K i em el t aj án l at u n k :

