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Józsa városrész képviselői

2019. október 13-án tartották az ön kor -
mány  zati választásokat, melyen dr. Papp
László  (Fidesz-KDNP) újabb 5 évre lett Deb -
re cen város polgármestere. Józsát továbbra
is ketten képviselik a közgyűlésben: Balázs
Ákos (Fidesz-KDNP) immáron a hatodik cik-
lusát kezdte, míg Majer Tamás (Fidesz-
KDNP) az első ciklusát kezdheti el. Balázs
Ákos a következő években alpolgármesteri
fel adatokat is ellát, aki a városüzemeltetésért
és a környezetvédelemért felel majd.

Ragyogó nap, ragyogó élményekkel

Balázs Ákos alpolgármester átveszi megbízólevelét 
dr. Papp László polgármestertől a Városházán.

Majer Tamás, a 18-as
választókerület képviselője

Piknikhangulat, vásári forgatag, zene, tánc,
szó rakozás és családi programok - mindezt
egy helyen kínálta a 30. Józsai Szüreti Nap ok -
tó ber 12-én.

Hagyományteremtő céllal, a közösségi élet fellen -
dí tésének gondolatával rendezték meg első alka-
lommal, 30 évvel ezelőtt az első szüreti napot
Józsán. A szórakozás mellett a helyi értékek, ha -
gyományok bemutatására is nagy hangsúlyt fek-
tettek a szervezők anno és most is. A mostani Szü -
reti Nap már 16. alkalommal adott otthont a
nyúlpap rikás-főző versenynek, és 4. alkalommal a
sü teményversenynek, mely így mára ínyencségek
napjává alakult.

Szombaton reggel a nyúlfőző versenyre neve -
zők érkeztek a legkorábban. Ők már 7 órától e l fog -
lalhatták a főzőhelyeket, apríthatták a fát a bográ -
csok alá. Korán keltek a galambászok, díszállat-

tartók is, akik a legszebb, legkülönlegesebb ked-
venceiket mutatták be a látogatóknak. A kertbará-
tok a konyhakertjük, gyümölcsösük büszkesé gei -
ből rendeztek kiállítást. Nagy hordókban érkezett a
szőlő, hogy édes musttal kínálhassák a szüreti

nap vendégeit. Érkeztek a finomabbnál finomabb
édes ségek a sütemény versenyre. A játszótér mel-
lett felépült a színpad, az előző nap felállított sátor-
ban elhelyezett asztalokra a kézművesek pakolták
ki a portékáikat. Amíg folytak az előkészületek, ad -
dig a legkisebbek zene bölcsi foglalkozáson vehet-

tek részt a színház te remben.
A na gyobbakat élő szavas
me   se mondásra vár ták a jur -
tába.

Mire a harmat felszáradt,
be  népesült a Józsapark mö -
götti tér. A főzőhelyek felől
egyre csábítóbb illatok terjed -
tek a levegőben. A kikiáltó ki -
dobolta a rendezvényt, és
min den vendégnek jó szóra -
ko zást kívánt. Ebben nem is
volt hiány, mert egymás után
léptek színpadra a fellépő

csoportok, zenei együttesek. Bemutatkoztak a jó -
zsai óvodások, gyermek tánccsoportok, az Alsó -
józsai Nyugdíjas Egyesület Nótaköre és tánccso-
portja, és a 30 éves múltra visszatekintő karate
sport egyesület tagjai. A józsai szereplők mellett

fel léptek a már jól ismert vendégek is: a haj dú ná -
nási Vidám asszonyok, a Hajdúsági Nép zenei
Együttes és a MEA oktatóinak együttese. 

Az egybegyűlteket Balázs Ákos önkormányzati
kép viselő, Kósa Lajos országgyűlési képviselő,
Papp László polgármester és Juráskó Róbert
szer  vező köszöntötte, majd Bede Róbert mester-
szakács kívánt jó főzést a versenyzőknek. Nagyon
sok program, fellépő színesítette ezt a délelőttöt,
többek között a színpadra lépett a Kíváncsi Katica
és a Hajdú Néptáncegyüttes is. De volt karate és
íjász bemutató is, megkóstolhattuk frissen préselt
mustot is. A Józsapark mellett volt vidámpark is,
így a gyerekeket is rengeteg program várta. Bát -
rabbak fölszállhattak siklóernyővel a legelőn ki ala -
kí tott felszállópályán, így felülről is megnézhették
a szüreti napos Józsát.

A díjátadók után a szüreti nap programjai a
Grund Sportparkban folytatódott 17 órától. A ha -
gyo  mány teremtő céllal meghirdetett kispályás fo -

A 16. Nyúlfőző verseny nyertesei
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A józsai Kis(s)Csajok világbajnokok lettek!

30. Józsai Szüreti Nap támogatói

ci  tornára 7 csapat jelentkezett, melynek győztese
egy vándorkupát kapott. Míg a focizók a pályán
küz döttek, a többiek csocsóztak, vagy szurkoltak a
fröccsteraszon, amihez a jó bort a Borháló csapa-
ta biztosította. Az eredményhirdetés után késő es -
tig folytatódott a villanyfényes szüreti buli.

16. Nyúlfőző Verseny
eredményei:
I. helyezés Vécsey Ká -
rolyné - Töltött káposzta,
Nyúlpaprikás
II. helyezés Siposné Deb -
re ceni Ibolya - Babéros
nyúl
III. helyezés Veresné Gyu -
lai Kamilla - Palóc nyúlle -

ves, nyúlhúsos palacsinta
Különdíj:
Csörgőné Molnár Erzsébet (Harmónia csapat) -
Zöld séges, currys nyúl
Kupás Pál Máté (Hardcore csapat) - Mustáros nyúl 
Fegyver István (Guns&Rabbit) - Kapros, gombás
nyúl

4. Józsai Őszi Sütemény Verseny eredményei
I. helyezés Dallos Erzsébet meggyes-gesztenyés
muffin
II. helyezés Könyves-Tóth Fruzsina almás-répás
muffin (glutén- és tejmentes)
III. helyezés Birki Katalin almás zserbó, Szűcs
Józsefné túrós mazsolás pite
Különdíj: 
• Kátai Zsuzsa málnás márványos sajttorta
• Dudik Györgyné diós kuglóf 
• Gönczy Pál Általános Iskola 

Varázstanya Csoport varázspite

1. Szüreti Foci Kupa eredményei
1. Harmónia
2. Józsa SZTSE Öregfiúk
3. Komposztálók

KIEMELT TÁMOGATÓK:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület
Debreceni Művelődési Központ
Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Média Markt
Pappas Autó Magyarország Kft.
Bikers Étterem és Kávézó
TÁMOGATÓK:
Adonyi Vanessza, Agrárius Kft, Alsójózsai Kerek -
erdő Óvoda pedagógusai és óvodásai, Alsójózsai
Nyugdíjas Egyesület, Balázs Ákos, Balogh Bence,
Barta József, Bátori Sándor, Bede Róbert mester-
szakács, Bihari Népművészeti Egyesület, Bojti
Tibor, Bon-Bon Cukrászda, Borháló Józsa, Boros
Lászlóné, Buglyó Péter, Burai Luca, Bushido Ka -
rate Sport Egyesület, Doberdó ABC, CEZE Rek -

lám, Czebe Lajos, Cseke István mesterszakács,
Csontosné Móni, Debreceni Gönczy Pál Általános
Iskola pedagógusai és iskolásai, Debreceni Hajdú
Néptánc Együttes, DEHUSZ munkatársai, Dobi
Ferencné, Donkó Annamária, Donkó Imre, Ebadta
Kutyaiskola, Elekné Tóth Beatrix, Ferenczi Csaba,
ifj. Ferenczi Csaba, Ferencziné Sárosi Anita, Fény
Felé Alapítvány, Gacsályi Zsolt, G23 Postagalamb
Sport Egyesület Józsa S06 csoportja, Gém Ilona,
Gönczy Pál Utcai Óvoda pedagógusai és óvodá-
sai, Hajdúsági Népzenei Együttes, Harmonia
Dance Stylers, Horváth Gábor, Hús-Nyúl Te nyész -
tő Kft, Józsai Kertbarát Kör, Józsai Közösségi Ház
dolgozói, Józsai Mazsorett csoport, Józsanet, Ju -
ráskó István, Juráskó Róbert, Kenguru SE, Kert -
ségi Rendőrség, Kiss Barna, Kiss László, Kissné
Lé vai Enikő, Kíváncsi Katica Mesezenekar, Kócsi

Imre, Kóti Sándor, Kóti Sándorné, Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola pedagógusai és iskolásai,
Méliusz Juhász Péter Könyvtár Józsai Fiók könyv -
tá rának munkatársai, Molnár Miklós, Molnár Ta -
más, Nagy Boglárka, Nagy Ferencné, Nagy-Her -
bák Ágnes, Nagyné Lövei Lilla, Nánási Vidám
Asszo nyok, Németh Marianna, Oláh János, Őri
Jánosné Marika, Őri Krisztián, Paksi János, Pös -
tényi Ágnes, PB. Invest, Polgárőrség, Rédai Attila
mesterszakács, Ritmus Mozgásművészeti Stúdió,
Sárközi Béláné, Simon Barna, Sodó Cukrászda,
Szabó Judit, Szabó Lajos, Szarka Margit, Szarvas
Ferenc, Szatmári Ferenc, Szentesi Csaba, Szik -
lási Péter, Tóth József, Tóth László, Tóth Szilárd.
Tóth Zsolt Újj Zsolt, V-37. sz. Debreceni Galamb
és Kisállattenyésztők Egyesülete, Varga Edina,
Víg Zsuzsa, Vitányi Károly.

Kiss Georgina és Kiss Boglárka 2,5 éve léptek
először Dojóba. Elszántságuk, kitartásuk és a
shotokan karate iránti elhivatottságuk, tisz te -
letük azóta is töretlen. Hazai és nemzetközi
ver senyeken eddig is szépen helyt álltak, aztán
megálmodtak egy célt és megcsinálták. Vi lág -
bajnokok lettek kategóriájukban.

2019. október 11–13. között rendezték meg
Csehországban, Karlovy Varyban a 27. SKDUN
Shotokan Karate Világbajnokságot. Az esemé -
nyen 33 ország 1225 versenyzője mérette meg
magát, köztük 76 magyar nevezővel. 
A lányok az East Fighters SE
színeiben érkeztek a versenyre,
és kimagaslóan jó formában lép -
tek szőnyegre. A nyári alapozást
és erőnléti edzéseket, komoly 9
hetes technikai felkészülés kö -
vette. Szorgalmasan és kemé -
nyen dolgoztak, így fizikailag és
mentálisan is készen álltak a
nagy küzdelemre.

Mindketten a pénteki verseny-
napon léptek tatamira és meg
sem álltak a dobogó legfelső fo -

káig. Bogi a bemutatott formagyakorlatával simán
jutott a döntőbe, ahol kimagasló pontszámmal uta -
sította maga mögé ellenfeleit, és hozta el az ara -
nyat kategóriájában. 
Gina mind a két nevezett versenyszámban is
érmes lett. Formagyakorlatával a döntőben a har-
madik helyet szerezte meg a kiélezett versenyben.
Végül a szabad küzdelem hozta meg neki a csil-
logó arany medált a kemény nemzetközi mezőny-
ben.

Gratulálunk a sikerhez! Büszkék vagyunk rátok!
Hajrá East Fighters, hajrá Kis(s)Csajok!

A józsán élő Németi Sándor és Németi Sán -
dorné nagy idők tanúi. Nem csak az életkoruk -
kal büszkélkedhetnek (ketten együtt 187 éve -
sek), de a házasságban együtt töltött éveik
szá ma is irigylésre méltó. A közelmúltban ün -
nepelték a 70. házassági évfordulójukat. 
Sanyi bácsi a vasútnál dolgozott egész éle té -
ben, felesége háztartásbeli volt. Bár kicsit aka -
dozik az egészségük, de Sanyi bácsi ma is bi -
ciklizik és összegyűjtött 1600 liter cefrét. 
Kí vánunk még nekik hosszú éveket együtt
egész ségben, szeretetben!

70 éve együtt

jóban-rosszban
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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. november 29. Megjelenés: 2019. december 7–8.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.

A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

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

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

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

Nyi t va tar tás:

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

Józsai Közösségi Ház novemberi programjai
2019. november 15. 17.00 óra
HAGYOMÁNYŐRZŐ KLUB - alakuló foglalkozás
Helyszín: Józsai Közösségi Ház Előadóterem

2019.  november 15. 18.00 óra
PADKAPOROS TÁNCHÁZ
Helyszín: Józsai Közösségi Ház Színházterem
Közreműködők: Csontos Anna néprajzkutató, a Debreceni Népi Együttes,
Bíró Imre és Zenekara

2019. november 19. 19.00 óra
SANZON ÉS OPERETT EST
Helyszín: Józsai Közösségi Ház Színházterem
Közreműködők: Papp István és Dargó Gergely a Debreceni Csokonai
Színház művészei

2019. november 23. és november 30.
9.00–13.00 óra
CS. HORVÁTH JUDIT botanikai akvarell ké -
pei nek kiállítása és árusítása

2019. november 28. 17.00–18.00 óra
A CSODÁLATOS DIÓFA - Faragott asztalok Tripó Sándor kiállítása
Helyszín: Józsai Közösségi Ház Galéria

Információ:
Tel.: (52) 386-137

E-mail:
nagymaria@debrece

nimuvkozpont.hu

Október 11-én tartották a Debreceni Lorántffy Zsu -
zsan na Általános Iskolában az őszi papírgyűjtést,
ahol iskolaszinten 7,6 tonna papír gyűlt össze. Tő -
zsér Dalma és Révész Lili 2. A osztályos tanulók
ketten együtt több mint 1,2 tonna papírhulladékot
hoztak! Ezúton is köszönjük minden gyerek és a
szülő lelkes hozzáállását, hogy támogatták osz -
tályaik sikerességét. A befolyt pénzösszeget ta -
nulóink versenyeztetésére, jutalmazására for dít ják.
A papírgyűjtés eredménye:
Alsó tagozat:
I. 2. A 1455 kg, II. 3. o. 694 kg, III. 4. o. 687 kg
Felső tagozat:
I. 8. o. 884 kg, II. 6. A 661 kg, III. 6. B 580 kg

Hulladékgyűjtés

Sikeresen zárult a Világ Gyalogló Hónap

Cs. Horváth Judit mint Józsán élő művésztanár és
alkotó, ezúttal egyedi, botanikai akvarell festményeiből
tart kiállítást és vásárt, melyeket eredeti képként ke re -
tez ve, illetve az eredeti képekből művészi nyomatként
szig nózva, Statement of Authenticity-vel: eredetiségi
nyi latkozattal ellátva árul. 

A Józsai Nordic Walking Klub szer -
ve  zé sében több mint hatvanan vet-
tek részt a Világ Gyalogló Hónap
gya log ló botos túráin.

A Magyar Szabadidősport Szövetség
minden ősszel meghirdeti a gyalogló
hónap felhívást, hogy ezzel ösztö nöz -
ze a szabadtéri sportok kedvelőit a
rend szeres gyaloglásra. A józsaiak
idén is beneveztek a versenybe, és
ok tóberben öt alkalommal szerveztek gya logtúrát
a település környékére. A csapat magját ezúttal is
a Nordic Walking Klub tagjai al kották, de alkal man -
ként mások is csatlakoztak hoz zájuk. Volt olyan
alkalom, amikor 19-en vágtak neki a távnak. A
lelkes gyaloglókat az időjárás is a ke gyeibe fogad-
ta, mert egész hónapban ragyogó, őszi napsütés-
ben járhatták be a környéket. Egy-egy alkalommal
10–15 ezer lépést számlált a lé pés számláló, és
400–600 kcal energiát égettek el al kalmanként. A

gyaloglást összekapcsolták ter mé szetismereti
tudásuk bővítésével is. Gom ba szak értő gya log ló -
tár suk segítségével gombát gyűj töttek, ökológus
csa pattaguk a madárhangok fel ismerésben kalau-
zolta el őket. 
Sétájuk során fel keresték Zelemért, Pallagra
gyalo goltak, ahol a régi mezőgazdasági iskola
mellett megcsodálták az új oktatási központot is.
Másik alkalommal a Sta diont célozták meg, de vol -
tak Bodaszőlőn is ahol stílusosan szőlővel frissí -

tették magukat út köz ben.  Útjaik nemcsak a testi
egészségüket szol gálták, hanem a lelki egész sé -
gükre is jó hatással voltak. A gyaloglás közösségi
élményt is nyújtott.  A lelkes csapat legfiatalabb
tagja 5 éves volt, a legidősebb 75 éves. Ebből is
látszik, hogy a gyaloglás minden korosztály szá-
mara ajánlható sport. Herbákné Ilyés Ilona, a Nor -
dic Walking Klub vezetője így összegezte la punk -
nak a Világ Gya logló Hónap tapasztalatait: Ki -
zökkentünk a meg szokott mindennapokból, gaz -
da godtunk a közös élmények által, fokoztuk az
erőnlétünket, erősítettük egészségünket. 
Köszönet az aktív bekapcsolódóknak!



4 21. születésnapját ünnepli a józsai Gyros Shop
Hüse Attiláné tulajdonossal beszélgettünk a kezdetekről, a lassan már
ikonikussá váló Gyros Shopról, melyet a Best FM rádió a műsorában
„ egy legendás helyként"  említett a napokban.

Talán kevesen emlékeznek rá, de anno egy szürke kis bádog bódéként kezdte
pályafutását a józsaiak egyik kedvenc helye, mely az egyetlen alternatíva volt
a Rózsás csárda mellett, azaz azzal szemben. Már 1998-ban is az egyik legfi-
nomabb gyrost lehetett itt kapni, és a minőség azóta sem változott. Az sem
mindennapi a mai világban, hogy egy vendéglátó egységet ugyanaz a tulaj-
donos vezet immár több mint két évtizede.

Mi sikerük titka? – kérdezem a tulajdonost.
Szeretni kell a szakmát, a vendégeket. Mindig odafigyeltünk a vendégek

igényére. Ráadásul sokszor én vagyok a pultban, így velem is sokat
találkozhatnak a vendégek, nemcsak az alkalmazottaimmal, illetve így én is
megismerem őket. A hosszú évek alatt a receptünk semmit nem változott,
számomra mindig a minőség volt a legfontosabb. Ezek a mi esetünkben nem-
csak szavak, hiszen az idő minket igazolt.

A minőség szerencsére állandó, de az épület is mindig csinosodik - vetem
közbe.

A bódé ma már egy kis étterem lett, az évek során mindig épült, szépült.
Most már gyakorlatilag egy télen-nyáron megfelelő klímáju, fedett, pormentes
teraszunk van, ahol kényelmesen el lehet elfogyasztani ételt, ez már nem egy
talpon álló, mint a kezdetekben.

Ma egyre több a street-food jellegű étkezde, igény van gyorsan elkészülő
ételre. Házhoz szállításban nem gondolkodtok?

Korábban volt ilyen szolgáltatásunk, de mivel központi helyen vagyunk, azt
láttuk, sokan inkább megállnak, elszaladnak hozzánk. Arra is van lehetőség,
hogy telefonon leadják rendelésüket vendégeink, így mire ideérnek, elkészül
a gyros vagy a hambi, így nem kell várni. A parkolás is kiváló, közvetlenül a
falatozó előtt meg lehet állni autóval vagy akár teherautóval is.

Ha jól tudom, törzsvendégből sincs hiány.
Igen, sokan jönnek vidékről, akik ha erre járnak, mindig megállnak, sőt, van

aki csak ezért eljön Józsára. Nagyon hálás vagyok azért, hogy vendégeink

megtiszteltek minket a bizalmukkal. Nagyon szívmelengető érzés számomra
hogy nagyon sok törzsvendégünk gyermekként kezdett hozzánk járni
gyrosozni, és most meg már a saját gyermekével jön. A szemünk előtt nőtt fel
egy generáció. Valamint ezúton szeretnék köszönetet mondani minden
mostani és korábbi munkatársamnak, akik ehhez a 21 éves sikertörténethez
hozzájárultak.

Az étlapot hol lehet megtekinteni?
A nemrég megújult facebook oldalunkon (Józsai Gyros Shop) minden

akciónk, áraink, étlapunk nyomon követhető.
Gratulálok a 21. szülinaphoz, és remélem, még legalább 21 évig ez lesz a

kedvenc gyroszozós helyünk Józsán.

https://www.facebook.com/jozsaigyrosshop/
Telefon: 06 30 403 0346

Cím: 35-ös főút, Rózsással majdnem szemben
Nyitva: hétfő–szombat 9.00–20.00

Cím:  Alsó józsa, Homokhát  u tca 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

NŐI-FÉRFI 
fodrászüzlet
Alsó-Józsán 
a Kertekalja 
utca 41. alatt.

Szeretettel várom 
régi és új vendégeimet.

Nyitva tartás hétfőtől péntekig
Porkolábné Tünde

Bejelentkezés: 06 30 690 88 46
Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n em es val l al k ozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

ZSUZSA SZALON
NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-FODRÁSZAT, 

HAJHOSS ZAB BÍTÁS, HAJ  GYÓGYÁSZAT, 
SZÍN MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa
Mesterfodrász

06-70/592-1863

Józsa, Bocskai István utca 50.

B ej elent k ez és  a lapj án váro m 
ke dves  vendég e imet !

Közzétette a legjobbiskola.hu portál az idei évi
iskolai rangsorait.

Az elmúlt öt év átlagában vizsgálják az iskolák tel-
jesítményét az országos kompetenciamérések
tük rében. Iskolánk a tavalyi kiváló eredményén is
tudott javítani, hátránykompenzáló pedagógiai te -
vé kenységünk kimagasló, a debreceni iskolák so -
rában (6.hely) előkelő helyet foglalunk el. Ezúton
is szeretnénk megköszönni az iskola szülői kö zös -
sé gének, józsai partnerszervezeteinknek azt az
együttműködést, támogatást, mellyel segítik inno -
va tív pedagógus közösségünk gyermekekért vég -
zett munkáját.

Dobogós eredmények a Bolyai matematika
csapatversenyen

1. helyezést ért el és Hajdú-Bihar megyét kép vi -
sel heti a novemberi országos döntőben a 4. A osz -
tály csapata: Gargya Péter, Gonda Zente, Kulcsár
Áron, Szathmári Tamás, felkészítő tanáruk: Ig náth
Ildikó tanárnő. 2. helyezést ért el a 6. A osztály
csapata. Felkészítő tanáruk: Fazekas Sán dor né.
3. helyezést ért el a 8. évfolyam csapata, fel ké szí tő
tanáruk: Tóth Enikő További eredmények iskolánk
honlapján.

Gönczys hírmorzsák
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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 vál lal. Ér dek lődni: 06-20/235-7202.
Szobafestést, tisztasági festést, zo mánc fes tést,
mázolást és kádfestést vállalok. Tel.: 20-44 57 144.

„Józsa apró”

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és család i házak villanyszerelése, javítá sa ,
készülékek üz embe helyez ése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgá latok

MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

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

06-30/29-30-273

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

Kutya-cica kozmetika
Alsójózsa, Bocskai István u. 53.
(Bocskai I. u.-Március 15. u. sarok)
Bejelentkezés:
06 20 366 1642

Rovatunkban ezúttal a helyi építményadóra
vonatkozó a legfontosabb kérdéseket tisztáz-
zuk ügyvédünk, Lukácsné Dr. Patakvölgyi
Piroska segítségével.

Nem kell építményadót fizetni az alábbi esetek-
ben:
– a magánszemély tulajdonában álló, lakásnak mi -
nő sülő és akként használt épület, épületrész után,
– a külterületen létesített nyaraló építmények
alapterületéből 12 m2 területre,
– a szükséglakásra,
– az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint me ző -
gaz dasági építményre (pl. istálló, üvegház, ter -
mény tároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy
az építményt az adóalany rendeltetésszerűen ál -
lat tartási, növénytermesztési tevékenységéhez
kap csolódóan használja,
– a külterületen lévő életvitelszerűen lakás céljára
használt ingatlanra, ha más lakástulajdonnal, la -
kásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás
bérleti jogával nem rendelkezik. 
Minden más ingatlan, ingatlanrész adóköteles
különösen a vállalkozó üzleti célt szolgáló épít-
ménye, valamint a lakás céljára szolgáló építmén-
nyel azonos helyrajzi számon lévő, nem lakás célú
épületek, épületrészek, azaz pl. a nyári konyha, tá -
roló, stb. A lakóingatlanok vállalkozás célú hasz -
ná lata is adóköteles, azaz a lakóingatlanban ki ala -
kított iroda, üzlet, műhely adóköteles.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasz -
nos alapterülete.

Az adó évi mértéke: 750 Ft/m2,
A garázsadó évi mértéke: 500 Ft/m2

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatal -
ma zása alapján a DMJV 45/2013.(XI.28.) önkor-
mányzati rendelete alapján 2018. január 1-jétől
minden melléképületre, ami nem tartozik a fent
sorolt adómentes épületek közzé az építményadót
kell fizetni, azaz a nyári konyha, melléképület helyi
adó fizetés alá esik.
A helyi adót be kell vallani, és az önkormányzat
által kiküldött fizetési meghagyásban foglaltak
sze rint meg kell fizetni.
Javaslom minden esetben DMJV Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Osztályát megkeresését, mely
épü let adóköteles és melyik nem.

Ügyvéd válaszol - Építményadót mire kell fizetni Józsán?

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.

• 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.

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.
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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!

Megnyitottunk!
Józsa Tető trapézlemez és

vaskereskedés
– trapézlemezek, – cserepeslemezek, 
– ke rítésléc elemek , – síklemezek
– kiegészítők megrendelésre rövid szál-   

lítási határidővel!
Kaphatók továbbá:
– zártszelvények, – szögvasak
– laposacélok.

Akciós trapézlemezekkel és Józsa te rü le -
tén belül, a megrendelés mennyiségétől
füg getlen ingyenes házhoz szállítással
vár juk meglévő és új vásárlóinkat!

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Róna u. 19.,
vagy megközelíthető a 35-ös főútról
Téli nyitva tartás: 

hétfőtől–péntekig: 8.00–16.00
szombaton: 8.00–12.00 
vasárnap: zárva

Telefon:+36-70-623-1377

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

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

Megérkeztek az 
őszi kollekciók

(nadrágok, felsők,
kardigánok...)

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak benneteket: Éva

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!

Józsán építési telket 
(vagy bontásra ítélt házat)

veszek 15 millió Ft-ig.
Telefon: (06-20) 9739-744
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Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Folyamatos AKCIÓK • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Berta étkező 6 személyes 99 540 Ft • 2 m-es konyhablokk 108 900 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 61 980 Ft-tól • Columbia kanapé 99 230 Ft

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

Nyitvatartás: hétköznap 8–18

szombat: 8–14 vasárnap: zárva

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

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

Nem az ember az egyetlen, akinek meg kell
küzdenie az allergia gyötrelmeivel. A házi ked-
vencek is szenvedhetnek allergiától. Erről
szóló cikkünk második részét olvashatják mos -
tani számunkban a Józsavet Kisallatorvosi
Ren delő jóvoltából.

A diagnózis felállításához az állatorvosnak több
vizsgálat elvégzésére lehet szüksége. Ha bőr-
beteg, vakaródzó állattal találkozunk, a fizikális
vizsgálatot követő „bőrkaparék” vizsgálat a bőr-
gyulladásban résztvevő baktériumok, gombák és
paraziták felderítésére és az ellenük való helyes
terápia megválasztására (pl. megfelelő antibio -
tikum) irányul. Gyakran a negatív bőrkaparék
minta is eredmény és informatív. Azt jelenti, hogy
valószínűleg nem fertőzéses eredetű a bőrgyulla -
dás, hanem pl. valamilyen allergén okozza.
Általános rutin vérvizsgálattal felderíthetjük az
egyes szervek állapotát, kizárhatunk vagy meg -
erő síthetünk egyes betegségeket, amelyek szin-
tén bőrelváltozásokat okoznak. Speciális allergia-
vér tesztekkel a beteg vérében található ellen anya -

got tudjuk kimutatni, mely adott allergénnel szem-
ben termelődik.
A táplálékallergia elkülö ní tése az egyéb okok kö -
vetkeztében kialakuló túl érzékenységi reakcióktól,
az eliminációs diétával lehetséges. Ennek során a
kutya 8–12 héten át csak egyféle húsból és
egyféle szénhidrát forrásból álló eleséget ehet. Ez
házilag is elkészíthető, illetve kaphatók speciálisan
erre a célra gyártott tápok is (Hill's Z/D). Fontos,
hogy a diéta során a kutya kizárólag a megszabott
eleséget kapja, ugyanis csak így dönthető el, va ló -
ban a táplálék okozta a tüneteket.
Az inhalációs és kontakt allergia tünetei a kutyák
ese tében rendszerint az alábbi allergének esetén
láthatóak:
• Virágporok (polle -
nek) pl. fák, gyom nö -
vé nyek, fűfélék
• Penészgomba spó -
rák
• Házi poratka
• Leváló hámsejtek
(korpa) 

Az allergiás kutya, macska gyógykezelésének
lehetőségei

Az allergiás kutya, macska kezelésében fontos a
tüneti terápia, mely magába foglalja a gyulladás -
csökkentést, viszketéscsillapítást, a másodlagos
fertőzések kezelését (antibiotikum, gomba ellenes
kezelés). A gyulladáscsökkentőként alkalmazott
szte roid hatóanyagú gyógyszereknek tartósan tab -

lettában vagy injekcióban történő adagolásának
komoly mellékhatásai lehetnek. A gyógysamponok
eltávolítják a bőrről az allergiát okozó anyagokat,
visszapótolják a bőrt védő faggyúréteget és csök -
kentik a bőr viszketését.
A diétás tápok minimalizálják a táp allergének
meg jelenésének kockázatát (fehérjeforrásuk ál ta -
lá ban halhús), speciális zsírsav összetevői pedig
csökkentik a gyulladásos anyagok bőrbeli kon -
cent  rációját és javítják a bőr-, szőr minőségét.
Oki kezelés során nem pusztán a tüneteket ke -
zeljük, hanem magát a kiváltó okot iktatjuk ki (ha
tudjuk). Van lehetőség arra is, hogy injekcióval jut-
tatunk a kutya bőre alá egy, azokból az anyagok-
ból egyedileg összeállított oldatot, melyekre az eb
allergiás (hyposzenzibilizálás). Így szerencsés
esetben hosszú távon a tünetek jelentős csök ke -
nése, esetleg teljes tünetmentesség is elérhető,
mellékhatások nélkül. Ez a gyógykezelés annál
eredményesebb, minél hamarabb kezdjük el az
első tünetek megjelenése után.

Állati dolgok - A kedvencem is lehet allergiás? 2. rész

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
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Gyógyászati 
Segédeszköz 

szaküzlet
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. 
Tel.: +36 30 185 9236 • +36 30 157 8060

Nyitva tartás: H–P: 8–16
NEAK által támogatott eszközök 

vényes kiszolgá lá  sa:
❖ felfekvés megelőzéséhez matracok, ülőpárnák

❖ incontinencia segédeszközei

❖ kompressziós harisnyák

❖ fürdőkád ülőkék

❖ járóbotok, mankók, járókeretek

❖ kerekes székek

❖ inteligens kötszerek

TOVÁBBÁ FORGALMAZUNK:
❖ vérnyomásmérő, vércukormérő

❖ masszírozók

❖ ízületi rögzítők (csukló, térd, boka)

❖ Batz papucsok, talpbetétek

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási

lehetőséggel. Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csiszo ló anyagok, vágókorongok, 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.

Novembertől a Hot Iron terem megújul és min-
denki számára kínál izgalmasabbnál izgalma -
sabb felfrissülést mind lelki, mind testi ér te -
lem ben!

Továbbra is vá -
rom a je lenlegi
és leendő ed -
zeni, formásod-
ni, ki kap csolódni
vágyó női és
férfi vendé gei -
met egy aránt,
hiszen a Hot
Iron számomra
örök nagy szerelem, immár 7 éve. A tónusos
izomzathoz bizony súlyzó is kell! Ha kontrollált
súlyzós edzéseket végzel rendkívül hatékony Hot
Iron programom keretében, súly zó rúddal, illetve
kézi súlyokkal végzett gyakorlatokon keresztül
beindul a zsírégetés és segítem a sze mélyre
szabott fejlődésed, mind ezt nagyszerű csa patban,
jobbnál jobb zenékkel!

A 10–15 éves korosztály szá má ra is van lehetőség
a moz gásra, hiszen a hirtelen nö ve kedés miatt
fontos a gerinctartó izmok megerősítése, nekik
aján lom az Iron Kid edzéseket.

Csütörtökönként Hramcsák-Papp Heni izzasztja
egy lendületes Gymsticken a sportkedvelőket.
Hogy mi is az a Gymstick? Egy üvegszálas rúd és
gumikötél ötvözete, amely az egész testet fe -

szessé formálja. 
Az erőfejlesztés-
ben, valamint az
állóképesség fej -
lesztésben van
jelentős sze re pe.

Kortól és nem  től füg get le nül, bárki szá  mára kö vet -
he tő spe ciális zenére vég zett gyakorlatok szere -
pel nek az edzéseken.

Tóthné Tóth Erika – okleve-
les gyógytornász – várja a
ge rinctorna iránt érdeklő -
dőket és a 6 éves kort be töl -
tött gyerekeket Lúdtalp torná-
val.

A legkisebbekről sem
feledkeztünk meg!
Weisz Kovács Andi –
ok leveles Kan ga trai -
ner, PreKanga (kis ma -
ma torna) oktató, aero-
bic sportedző – hét-
 f őn  ként vár minden mozogni vágyó anyukát, kis -
mamát és babát egy vidám hangulatú szülés utáni
regenerációs tornára.

Kapitány Kingával – kisgyermeknevelő –
szerdán délelőtt a 2–4 éveseket és dél -
utáni időpontban 5–7 éves gyerekeket
várjuk egy kis játékos Csiperke tornára.

Mindemellett új Ba ba
Mama Klub indul Öt -
vös Bernadett men   -
tálhigiénés szak -
ember és Rácz Be -
at rix viselkedés -
elem  ző coach  ve ze -
té sével. 

Ha szeretnél szak -
em berekkel beszél-
getni kisgyerekes
csa ládokat érintő té -
mákról, tapasztalatot
cserélni, ismerkedni,
akkor itt a helyed!
Első alkalom 2019.
no vember 14. 
Légy Te is egy támogató kö zösség tagja!

Januártól megszépülünk, és további lehető sé -
gek kel bővülünk! Tégy egy lépést az egész sé -

ged ért! Várunk mindenkit szeretettel!

Szerepi-Nagy Adrienn
okleveles Hot iron instruktor, 
testépítés-fitness sportedző

Facebook: Hot-Iron Józsa
Helyszín: 

4225 Józsa, Bocskai út 3/B.
Telefon: (70) 330-6858


