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Köszönjük olvasóink egész éves
figyelmét, hirdetőink bizalmát!  

A Józsa Magazin szerkesztősége ezúton
kíván minden kedves olvasójának, 
partnerének  Áldott Karácsonyt és

Boldog Új Esztendőt!

JÓZSAI ADVENTI CSALÁDI NAP

December 1-jén felgyúltak a fények Debrecenben,
díszkivilágításba öltözött a város. Józsán nem csak 
a főúton helyezett ki a város díszfényeket idén, így a
Felsőjózsai és az Alsójózsai utcák is adventi fényben úsznak.

Ünnepi hangulatban



2 Balázs Ákos: a következő öt év fontos feladata 
a városépítés Debrecenben

A városüzemeltetésért és a környezet véde lem -
ért felelős alpolgármester szerint nem csak a
vá rosnak, hanem az itt élőknek is felelőssége
van abban, hogy tisztábbá és élhetőbbé tegyük
Deb recent.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az új cik-
lusban négy alpolgármestere lesz Debrecennek.
Papp László polgármester városvezetői szintre
emel te a városüzemeltetés és a környezet vé -
delem feladatait, a területért felelős alpolgármester
pedig Balázs Ákos lesz, aki az előző ciklusban a
Fidesz-KDNP frakcióvezetője volt. Balázs Ákos a
következő feladatokról, valamint a szemléletfor-
málás fontosságáról is beszélt a lapunknak:
„Először is szeretném megköszönni a Józsaiak bi -
zalmát, hogy tovább képviselhetem őket Debrecen
város közgyűlésében. Józsai lakosként, képvi se lő -
ként továbbra is onnan indulok munkába és oda
té rek haza ezután is. Debrecennek ez a hangu-
latos városrésze számomra nagyon különleges és
fontos hely.” 

Balázs Ákos elmondta, több mint 20 éve tagja a
debreceni képviselő-testületnek és Papp László
polgármesterrel is ennyi ideje dolgozik együtt.
„Óriási megtiszteltetés, hogy ezen a területen is
szolgálhatom a várost. Úgy fogom fel, hogy felada-
tot kaptam, és nem címet, ehhez a feladathoz pe -
dig csapatot szeretnék építeni. Szeretném, ha
min denki, aki azon dolgozik, hogy Debrecen tiszta
és szép legyen, az a jövőben hatékonyabban, job-
ban szervezetten tudná a munkáját végezni. Ha
ezt el tudjuk érni, akkor jó irányba tudtuk elmozdí-
tani ezt az ügyet.” – mondta, majd hozzátette: ezt
a munkát el is kezdték. Az alpolgármester ki emel -
te: „Az előző öt év a gazdaságfejlesztésről szólt, a
következő öt évnek pedig nagyon fontos feladata a
városépítés. Ebben a folyamatban fontos, hogy a
fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat
figyelembe vegyük. Ebben a munkában szintén
összefogásra van szükség, hiszen ez a város egy
közösséget alkot és ebben mindenkinek a saját
feladatát meg kell találnia.”

Az alpolgármester szerint nem csak a városnak,
ha nem az itt élőknek is felelőssége van ebben,
ehhez pedig nemrég például a házi komposz tá lók -
kal nyújtottak segítséget a debrecenieknek. Ki -
emelte, hogy ebben a Józsaiak voltak a leg aktí -
vab bak. Jó gyakorlatnak említette még, hogy Deb -
recenben van és Józsán indult el először a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés, emellett elindí-
tották a TeSzedd! De inkább ne dobd el! akciót,
valamint a Debrecen, a mi kertünk mozgalmat is,
melynek keretében legalább 10 000 új fát ültetnek
a városban.  Debrecen köré pedig – az uralkodó
szél járási viszonyokat figyelembe véve – véd er dő -
ket telepítene a város, ezáltal tenni tudnak azért,
hogy a városban javuljon a levegő minősége.

„Debrecen folyamatosan növekszik, a gaz-
daságfejlesztés hatására ez a folyamat még
erősödni is fog és ebben a tekintetben nagyon

fontos, hogy ezeket a folyamatokat lekövessük és
a debreceniek valóban úgy érezzék, hogy a min -
den napok is fontosak, a mindennapokban szá mít -
hat nak a városra. Azt szeretnénk elérni, hogy
érezzék: a városnak fontos, hogy tiszta és szép
legyen” – hangsúlyozta Balázs Ákos.  Az is fontos,

hogy Debrecenben minél több helyen megjelenjen
a megújuló energia. „Tárgyalások folynak arról,
hogy egy komoly kapacitású naperőmű is épülhet
Debrecenben. Ez segíti az ipari áramfelhasználást
is, illetve az egész városnak a zöld energiával való
táplálását” – mondta az alpolgármester. A tö meg -
kö z eledés kapcsán példaként hozta, „hogy 10 év
alatt 50 tonnával csökkent a koromkibocsájtás,
ami óriási mennyiség, de ezeknek a buszoknak a
cse réjéről is hamarosan gondoskodni kell.

Az, hogy milyen környezetben élünk 15–20–30
év múlva, azon múlik, hogy a mostani középiskolá-
sok, egyetemisták mit gondolnak Debrecenről, mi -

lyen gondolataik vannak, milyen városban sze ret -
nének élni. Mi azt gondoljuk, hogy egy jó, sze ret -
hető Debrecenben akarunk élni, és ebben a te kin -
 tetben be kell vonjuk a jövő generációit ebbe a
gondolkodásba” – mondta, hozzátéve: „a fenn tart -
ható Debrecen témakörében hamarosan egy pár -

be szédsorozatot indítanak a fiatalokkal, ahol vár-
ják majd a véleményeket, ötleteket”.

Az alpolgármester úgy véli, a jó példa a legfon -
tosabb, ezt pedig láthatóvá kell tenni, minél több
platformon. 

Az elmúlt hetekben létrehoztak egy szakem-
berekből álló környezetvédelmi munkacsoportot is
mely nek feladata a fenntartható Debrecen kör nye -
zet védelmi stratégiájának kidolgozása. „A munkát
már el is kezdtük”. – mondta Balázs Ákos.

Itt az adventi időszak, közeledik a karácsony.
Azt is kérdeztük, hogyan éli meg az évnek ezt a

szakaszát.
Balázs Ákos: „Ez számomra hivatalos

feladattal is jár, hiszen magam is ott le -
szek a harmadik adventi gyertya meggyúj -
tá sánál a város főterén és a józsai adven-
ti ünnepségen december 8-án. De öröm-
mel veszek részt ezekben, fontosnak tar-
tom a közösségi élmények megélését.
Akkor is, ha egy egész városról beszélünk
és akkor is, ha a családról. Számomra a
ka rácsony a legfontosabb ünnepek közé
tar tozik.

Kívánok ezúton is a Józsa Magazin ol -
v a  sóinak és minden Józsainak áldott, bé -
kés karácsonyi ünnepeket! 
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l.FIGYELEM!
A „PM10” azaz kisméretű por a legfőbb

légszennyező. Józsán is!

Kevesen tudják, hogy nem az ipar, hanem a
köz lekedés és a lakossági tüzelés bocsátja ki a
leg több szennyező anyagot.

A hazai levegőszennyezés egyik
legsúlyo sabb problémája a kisméretű
szállópor szennye zés (PM10), amely-
hez a közlekedés mellett nagyban
hoz zájárulnak a nem megfelelő la kos -
sági tüzelési szokások, és az illegális
kerti és egyéb háztartási hul la  dékok
ége tése! Mivel a szemét ége tése
alap ból tilos, így az alábbi két te vé -
keny séget szükséges csökkenteni:
– a szilárd tüzelőanyagokkal történő
fűtési módot (fa, szén, brikett, stb.)
kan dallóban, cserépkályhában, ka -
zán ban. Helyette: gáz vagy áram
(hőszivattyús rendszer) használata, kiemelten
előnyös a megújuló energia, azaz napelem
beépítése.
– a dízelüzemű gépjárművek hasz ná la tát.

Helyette: benzines, hibrid, elektromos járművek
használata, illetve tömegközlekedés előnyben
részesítése.

Aki környezettudatos, és tenni akar saját ma -
ga és családja egészsége érdekében, az töreked-
jen fentiek alkalmazására,  lehetőségei szerint.

Havas, csúszós utak - 
fokozott figyelemmel közlekedjenek!

A megváltozott útviszonyoknak megfelelő köz -
le  kedés fokozott figyelmet igényel a jármű ve -
ze tőktől – Az ORFK Kommunikációs Szolgálat
közleményét tesszük közzé.

A csapadékos időjárás miatt felhívjuk a gépkocsi -
ve zetők figyelmét arra, hogy közlekedésük során
le gyenek tekintettel a korlátozott látási viszo -
nyokra, valamint a csúszós utakra, és a szokásos-
nál is jóval óvatosabban közlekedjenek! Járműveik
sebességét mérsékeljék úgy, hogy biztonságosan
tudjanak közlekedni, és autójuk megcsúszását
még korrigálni tudják!
Vezetés közben célszerű a kormányt két kézzel
fogni, a könnyebb manőverezés érdekében. A ha -
vas, jeges, nedves úton javasolt a nagyobb kö -
vetési távolság tartása, amely a sebességtől füg-
gően akár a normál sebesség háromszorosa vagy
öt szöröse is lehet, tekintve, hogy a tapadási té -
nyező csökkenése miatt a féktávolság rendkívüli
mér tékben megnő. Ilyenkor érdemes a kialakult

for galom dinamizmusát követni és az előzést
kerülni. A gyalogosok észlelése esős, illetve havas
időben nehezebb, ezért kérjük, hogy a gyalogos-
át kelőhelyeknél vezessenek lassabban, körülte -
kin  tőbben!   
És ne feledjék azt sem, hogy a szélvédők tisztán -
tar tása és párátlanítása alapvető fontosságú a
bizton ságos közlekedés érdekében! Ezzel kap -
cso latos hasznos tanácsok az ORFK-OBB hon-
lapján megtalálhatóak.

...hogy mindenki hazaérjen!

Közösségi összefogással december 1-jén dél -
előtt érkezett meg a település karácsonyfája a
Józsapark piacterére.

Vasárnap délelőtt gördült be a fenyőfát szállító kis -
teherautó a közösségi ház előtti térre, hogy el fog -
lalja méltó helyét, emelve a Józsapark ünnepi
han gulatát. A sok felajánlott fenyőfa közül a terep-
bejárás során ezúttal Tárbály Erika, Érsek u. 9.
szám alatti józsai lakos fenyőjére esett a vá lasz -
tás, mérete és jó megközelíthetősége miatt, de
ter mészetesen köszönetet mondunk mindenki nek,
akik felajánlásukkal szerették volna szebbé tenni a
józsaiak ünnepét.

Az érkező fenyőt már várták a helyszínen a
Tűz oltóság dolgozói, akik nagy szekértelemmel
segítettek a fát a talpba helyezni és felállítani. A
díszek folyamatosan kerülnek majd rá december
2-től kezdődően. Az idén is szívesen várjuk min-
den magánszemély, intézmény díszeit, amit egé -
szen karácsonyig el lehet helyezni a kará csony -
fán. 

Elkészült Józsa adventi koszorúja is, ami Fe -
ren cziné Sárosi Anita keze munkáját dicséri.
Közös gyertyagyújtás december 8-án, advent 2.
va sárnapján lesz. Az adventi koszorú másik há -
rom gyertyáját egy-egy józsai közösség fogadta
örökbe. A Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre, a
Józsai Kertbarát Klub és az Alsójózsai Nyugdíjas
Egyesület ünnepi összejövetel keretében gyújtja
meg a gyertyákat.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egye sü -
let nek, a DMK Józsai Közösségi Háza dolgozói-
nak, a Tűzoltóság és a Polgárőrség tagjainak,
min den közreműködő magánszemélynek, akik ön -
z etlen munkájukkal segítették szebbé tenni a jó -
zsaiak ünnepét!

Józsa karácsonyfája

Hogyan készül?
Október 24-én a 6. A osztály Vajó Eszter (6. A) édesapjától kapott meghívást, hogy ismerkedjük meg az
Eiss mann Automotive Hungaria Kft-vel, ahol ő gyártási igazgatóként dolgozik. A délelőtt folyamán Eszter
éde sapja és segítői mindent elmondtak a német központtal rendelkező nyíregyházi cégről, mely autó-
belsők gyártásával foglalkozik. A cég mindennel foglalkozik, ami bőr alapanyagú egy autó
belső terében. Sebességváltó markolatokat, gombokat, ehhez tartozó szoknyákat és burko-
lati elemeket, légzsáktakarókat és műszerfalborításokat gyártanak Európa olyan nagy autó-
gyártói számára, mint például a Mercedes, az Audi, a Volkswagen, a BMW, a Seat, a Mini és
a Bentley.  Az előadás után az üzemben sétáltunk végig, ahol minden munkafolyamatba be -
pil lanthattunk és megismerhettük a gyártósorokon túl a többi munkakör betöltési folyamatát,
fel adatköreit. A programunk kézműves tevékenységgel zárult, amikor is a cég fő alapanya gá -
ból, bőrből készítettek a gyerekek kulcstartókat.
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Józsai Pódium - decemberben kétszer

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: 2020. január 10. Megjelenés: 2020. január 18–19.
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.

Újabb közösségi faültetés volt Józsán
„ Debrecen, a mi kertünk”  program keretében
ismét 50 fával gazdagodott Józsa városrész a
Tócó patak mentén, helyi önkéntesek köz re mű -
kö désével.

November 23-án lakossági segítséggel tovább
folytatódott a józsai fásítási program, mely során
őshonos kocsányos tölgyeket ültettek a józsaiak. A
10 órára meghirdetett közösségi faültetésre sokan
érkeztek a településről, akik fontosnak érzik az
egész ségesebb, élhetőbb környezetet és Józsa
kör nyékének szépítését.

A fásítási munkálatokban részt vett Balázs Ákos,
városüzemeltetésért és környezetvédelemért fe le -
lős alpolgármester is, aki elmondta, hogy fon tos -
nak érzi a lakosság részvételét a munkálatokban,
mert így az itt lakók jobban sajátjuknak érzik la kó -
helyüket, és a közös faültetéssel nemcsak a jelent,

hanem a jövőt is szolgál juk, rá -
adásul ez rész helyi je len tő ségű
természetvédelmi terület is. Kö -
szö netet mondott azoknak, akik
eljöttek ezen a szép, napos dél -
előt tön, hogy aktívan részt ve -
gye nek a faültetésben.

Aradi Csaba, a Hortobágyi Nem -
zeti Park nyugalmazott igazgató-
ja ismertette a tájidegen fák ős -
honos fajtákra cserélésének
öko lógiai jelentőségét, és a Ró -
naőrző Természetvédelmi Egye -
sület munkatársaival ellenőrizte
a fák állapotát, és felügyelte a
faültetés szakszerűségét.
Az 50 fán kívül továbbá 18 000 db facsemete
telepítése is megtörtént, így most már Tócó patak

menti erdősáv teljesen megújult.

December 10-én egy bibliai ihletésű, 29-én egy
szórakoztató műsorral várják az érdeklődőket.

Advent második hetében Mercs János, a Cso ko -
nai Nemzeti Színház művésze egyéni előadását
lát hatják a Babits Mihály: Jónás könyve és Jónás
imája alapján színpadra állított pódiumdarabban.
A témához igazodva az előadás helyszíne a Szent
György templom lesz, december 10-én 17 órától.
A műsort közös beszélgetés követi, ahol a nézők
megoszthatják egymással gondolataikat az elő -
adásban felvetett kérdésekről. A részvétel elő ze -
tes regisztrációhoz kötött, a téma meghittsége
miatt a létszám korlátozott. 

Magas létszámú jelentkezés elestén 19 órától
második előadást is tartanak. Részvételi szán -
dékukat a Szent György Templomban jelezhetik,
illetve regisztrálhatnak az office@borostyanpro-
dukcio.hu e-mail címen vagy a Borostyán Pro -
dukció közösségi oldalán üzenetben: https: -
//www. facebook.com/borostyanprodukcio/. 
Rész vételi díj: 1000 Ft, amit a helyszínen kell
majd fizetni.

29-én 19 órától a Józsai Pódium 4. előadásán
Osz vald Marika és barátai lépnek fel a Közösségi
Ház színpadán. Az operett nagyasszonya mellett
Nagy Kíra és Rózsa László, a Csokonai Nemzeti
Színház művészei hozzák el önöknek a legna -

gyobb operett slágereket. Regisztrálni a Kö zös -
ségi Házban vagy a fenti két internetes el ér he tő -
sé gen lehet. A belépőjegy egységesen 2500 Ft,
amit az előadás előtt válthatnak meg.
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l.Decemberi programok Józsán

FELHÍVÁS BORVERSENYRE!
Józsai Borverseny
DMK Józsai Közösségi Háza, és a Józsai Kert -
ba rát Kör borversenyt hirdet a józsai szőlőter-
melő és borkészítő gazdáknak, kertbarátoknak! 

A megmérettetés 2020. január 7-én (kedden) 16
órakor lesz a Józsai Közösségi Házban. 
Amennyiben a versenyben, mint bortermelő
részt kíván venni, fehérbor vagy vörösbor kate -
gó ri ában, úgy borát (1 litert) aznap 16 órakor a
Józsai Közösségi Házba eljuttatni szíveskedjen. 
NEVEZÉSI DÍJ: nincs
A borversenyre csak Józsán termett, saját ter-
melésű szőlőből készült borral lehet nevezni!
Ekkor kerül sor „A legjobb vörös- és a legjobb
fehérbor” elnevezésű vándorkupa átadására is. 
A borok értékelése, zsűrizése nyilvános.
A rendezvényen vacsorát biztosítunk (megren-
delhető január 3-ig) 1800Ft/fő áron.
Érdeklődni, információ:
Juráskó István 
Józsai Kertbarát Kör
Telefon: (06-30) 830-8607

Tisztelt Józsiak!
A Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítást
szer  vez a Józsán található régi szövött, hímzett
tex tilekből és azok mintáinak újra feldolgozá -
sából. 
Szeretettel várjuk nagymamáik, dédszüleik régi,
1950 előtt készült terítőit, párnáit, kötényét, dísz -
le pedőit stb., hogy azok kiállít ha tó ságát meg -
vizs  gálhassuk, mintáját a mai kor igényeinek
meg  felelő textilekre újra hí mez hes sük. A kiállí -
tást májusra tervezzük, ahol a régi textil és az új
fel dolgozás együtt kerül bemutatásra.

Kérjük régi textiljeiket, még akkor is ha rongyos,
foltos, hozzák el a Józsai Közösségi Házba de -
cember 9-én 14–16 óra között tartott szakköri
fog lalkozásunkra, vagy más időpont egyez te té -
sé hez vegyék fel a kapcsolatot Gyar mati Évával,
telefon: (06-31) 784-7255.

A csodálatos diófa
Természetes szépség, szeretettel megmunkál-
va. Tripó Sándor évszázados diófákból ké szí -
tett asztalaiból nyílt kiál lítás a Józsai Kö zös sé -
gi Házban.

A diófa különösen nagy tiszteletet élvez, a fák ki -
rá lyának is nevezik. Számos költőt is megihletett
szépsége, méltósága. Tripó Sándort is megihlette
ez a nemes anyag, és a bútorkészítésben a leg -
ked vesebb anyagává vált.  Az asztal a régi idők-
ben az oltár szerepét töltötte be a régi otthonok-
ban, különös tiszteletet élvezett. A mai, bútorla -
pok hoz szokott szemünk valóban oltárként te kint -
het ezekre az arcot viselő, egyedi asztalokra, a
ter mészet és az emberi kéz közös alkotásaira,
amit Tripó Sándor most bemutat a nagyközön-
ségnek.
A kiállítás a karácsonyi ünnepekig tekinthető meg
a Józsai Közösségi Házban, nyitvatartási időben.

Egyedi bélyegképeit mutatja be a józsai alkotó
december 14-én a Józsai Közösségi Házban.

Talán nincs olyan
em ber, aki életének
valamelyik kor sza -
ká ban ne gyűjtött
volna bélyeget.
Sze rettük nézegetni
a rájuk nyomtatott
pa rányi képeket,
cserélgettük, ren -
dez  gettük, aztán
ráuntunk. Így volt
ezzel Szendrei Judit
is, ám sajnálta a
fiók ban porosodni a
rengeteg összegyűlt
bélyeget, ezért gon-
dolkozni kezdett, hogy hogyan lehetne ezeket új -
ra hasznosítani. 
A bélyegeket az asztalra kiterítve eszébe ötlött,
hogy talán lehetne mutatós mozaik képeket alkot-

ni belőlük. Az elhatározást tett követte, és meg -
született az első bélyegképe. Ez 2015-ben történt,
és azóta sikerült annyi ilyen egyedi alkotást

készítenie, hogy
önálló kiállításon
mu tatkozhatott be
velük az idei Virág -
kar neválon.
Aki szeretne meg -
is merkedni Szend -
rei Judit bélyeg ké -
peivel, jöjjön el de -
cember 14-én,
szom baton 9-től 13
óráig a Józsai Kö -
zös ségi Házba,
ahol a józsai alkotó
ka rácsonyi kiállí -
tást és vásárt tart

mun káiból, és azt is elmondja az érdeklődőknek,
ho gyan készülnek ezek az egyedi bélyegképek.

Baba-mama Gardróbvásár
Jó állapotú ruhaneműk, játékok, ajándéktárgyak vásárát tartják december 14-én,
szombaton 9-tól 13 óráig a Józsai Közösség Házban. Asztalfoglalás a helyszínen,
vagy az office@borostyanprodukcio.hu e-mail címen lehetséges, 1500 forintos

egységáron.

Amikor a bélyegek új életre kelnek

ADVENTI
HANGVERSENYÉRE
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Az esküvőjük 70. évfordulóját ünneplő Németi há zaspárt kérdeztük a bol -
dog házasság tit ká ról, az együtt töltött idő örömeiről, ne héz sé gei ről.

1949. Sokunk ekkor még meg sem látta a napvilágot, csak törté ne lem köny -
vek ből ismerjük ezt a korszakot. S akik éltek is, még zsenge gyermekkoruk
éveiben jártak, alig-alig tudják felidézni az akkori eseményeket. Nem így Né -
meti Sándor, és felesége, Iván Eszter, akiknek élénken él az emlékezetében
ez az év, mert ekkor kötöttek házasságot, éppen 70
esz tendeje. Az idős józsai házaspárt e jeles évfor-
duló kapcsán kerestem meg, hogy beszéljenek a
hosszú házasság és a hosszú élet titkáról. 

– Mi a hosszú házasság titka? Hát, hogy sokáig
kell élni! – mondja viccesen Sándor bácsi, amikor a
jö vetelem célját ecsetelem – Tessék csak beljebb ke -
rülni, majd mindent sorra elmesélek. 

Már a konyhaasztal mellett ülünk, amikor Sándor
bácsi folytatja a történetét:

– Tudja, nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fogok
élni, mert nagyon sokat nélkülöztünk, és sok ne héz -
séggel kellett megküzdenünk. Én 1925-ben szület-
tem, a feleségem egy évvel fiatalabb. Édesapámat
1933-ban elvesztettem, anyánk egyedül nevelt kettőnket a testvéremmel.
Nagy szegénységben éltünk, 10 éves koromban már libapásztornak adtak
Macsra. 1937-től lett egy mostohaapám, és született még két testvérem.
Édes  anyám másodszor is megözvegyült, így én lettem a családfenntartó. Új -
ság kihordóként dolgoztam. Házról házra jártam, árultam az újságokat. A há -
bo rús időkben itt, Józsa határában állomásozott egy tüzérezred egy üres juh -
ho dályban, és az ott elszállásolt katonák sok újságot vettek. Mindig kaptam
borravalót is, mert a katonáknak volt pénzük, viszonylag jól kerestem. 

– Hogy ismerkedtek meg Esztike nénivel?
– A keresztanyja itt lakott a szomszédban, és én gyakran jártam át segíteni,

ezt-azt megcsinálni. Ők Bánkon laktak, de gyakran jött a keresztanyjához
ven dégségbe. Nekem nagyon megtetszett, beszélgettünk, jártunk együtt bál -
ba, tánciskolába, és 1949-ben összeházasodtunk. 

– Milyen volt akkoriban, a háború után egy lakodalom?
– Lakodalom? Nem volt itt semmiféle lakodalom. Nagy volt a szegénység,

nem telt lakodalomra. Az ő szüleinél, Bánkon volt egy ebéd, mert itt, édes -
anyám nál nem fért el a két család az asztalnál. Úgy kerültünk össze, hogy
nem volt semmink. Ugye, ma úgy mondják ezt, hogy nincstelenek voltunk. 

– Ifjú házasokként hova költöztek, hol laktak?
– Még legénykoromban édesanyám háza végéhez építettem egy szobát

sa játkezűleg, oda költöztünk be. Idővel sikerült vennünk egy malacot és ba -
rom fikat, az ellátott élelemmel. Ketten már könnyebb volt. 

– Milyen volt akkor a fiatal házasok élete?
– Nekünk szerencsénk volt, mert 1950-ben állást kaptam a vasútnál. A fix

munka, fix fizetés nagy biztonságot jelentett. A feleségem nem dolgozott, álla-
tokat tartottunk, abból is jött egy kis pénz. Két év múlva már telket tudtunk
venni, és 1954-ben felépült a saját házunk. De nem üldögéltünk továbbra sem
tétlenül, 1959-ben új korszak kezdődött az életünkben. Akkorra már meg -
született a két gyermekünk. A kislányunk paralízist kapott, a feleségem ápol-
ta, ez szinte minden idejét lefoglalta. Én pedig tanulásra adtam a fejem.

– Munka mellett erre is volt energiája?
– Igen. Akkoriban sok szakemberre volt szükség a MÁV-nál, és a kollé -

gáim, látva, hogy jó a kézügyességem, javasolták, hogy végezzem el a sínhe -
ge sztő tanfolyamot. Igen ám, de ehhez kellett a 8 osztályos általános iskolai
vég zettség. Nekem csak 4 elemim volt, mert dolgoznom kellett, édesanyám
kivett annak idején az iskolából. Beiratkoztam a dolgozók iskolájába, egy év
alatt elvégeztem az 5-6. osztályt, nyáron levizsgáztam a 7. osztályos anyag-
ból, és 1961-ben megkaptam a 8 osztályos végbizonyítványt. Ekkor szabad
lett az út a tanuláshoz: 10 hónapig Budapestre jártam heti 1 alkalommal, utá -
na itt Debrecenben letettem a szakmunkás vizsgát. Ezután jelentkeztem gépi-
pari technikumba, és 1966-ban gépésztechnikusi képesítést szereztem.
1967-ben jelentkeztem Budapestre a műszaki tiszti iskolába, és 1969-től, az
iskola befejezése után, termelésirányító művezető lettem a vasútnál. Innen
men tem nyugdíjba 1985-ben. 

– Bámulatos, hogy munka és család mellett jutott idő még a tanulásra, kar -
rier  építésre is.

– Bizony, munka mellett! És nem is akármilyen munka mellett, mert ott is
igyekeztem a legjobban teljesíteni. Több kitüntetést is kaptam. Egyedül nem
ment volna. A feleségem mindenben mellettem volt, átvállalta az itthoni
munkák java részét, biztosította a feltételeket a tanuláshoz, a munkához, gon-
dozta a beteg gyereket. Le a kalappal előtte a helytállásáért!

– Visszagondolva erre a 70 évre, melyik volt a legnehezebb korszak az
életükben?

– A legnehezebb a Horthy-korszak és a háború
időszaka volt. A nagy szegénység miatt. Meg amikor
jött egy-egy komolyabb betegség. Sajnos a fele sé -
gem állapota elég gyenge már pár éve. Én gondo-
zom, és tornával, aktív életmóddal igyekszem meg -
őrizni az erőnlétemet, mert tudom, hogy szüksége
van rám. 

– És melyik volt a legszebb korszakuk?
– Amikor elhelyezkedtem a vasútnál, és rendsze -

res fizetést kaptam. Végre volt reményünk, hogy
előbbre tudunk jutni, ha dolgozunk. Emlékszem, mi -
cso da öröm volt, amikor az első fizetésemből vettem
egy biciklit, és azzal járhattam munkába. Fejlődés
volt a háborús nehézségek után. És azután a nyug -

díjas évek. Szeretem a kertészkedést, és azóta több időm van rá. Igyekszem
megőrizni a fizikai aktivitásomat, reggel-este tornázni szoktam, rendszeresen
biciklizek. Szeretek olvasni, és nyugdíjasként erre is több időm van. Ol -
vastam, hogy a test mellett az agyat is tornáztatni kell, hogy megőrizzük az
egészségünket. 

– Hogyan érte meg az egypártrendszert, a pártállam időszakát?
– Hát, nézze! Abban az időben nem tölthetett be vezető pozíciót, aki nem

volt párttag. Én is az voltam, sőt, beválasztottak a józsai területi alapszervezet
vezetőségébe is. Nem érdekelt különösebben a pártideológia. Mivel tudták,
hogy szeretek olvasni, tájékozott vagyok az irodalomban, megválasztottak
kul túrfelelősnek. Csak egy cím volt, semmi más. Nem is bántott senki érte a
rend szerváltás után, senki nem vont felelősségre, mert nem volt miért. 

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

„Nehéz élni, de nagy nyugodalom, hogy élünk”
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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

A kiváló dolgozói kitüntetést, az érdemes vasutas címet és a kormánykitün -
tetés bronz fokozatát a munkámért kaptam, nem a politikai tevé keny sé ge -
mért.

Idáig értünk a beszélgetésben, amikor csatlakozik hozzánk Esztike néni a
szo kásos csütörtöki szépítkezés után. Hetente egyszer jár hozzá a lánya se -
gí  teni hajat mosni, rendet tenni, takarítani. 

– Jó férje van, ugye? – teszem fel neki a kérdést kicsit közelebb hajolva
hozzá, mert eléggé megromlott a hallása az utóbbi időben.

– Hát, nagyon jó! Nekem szerencsém volt. Száz közül egy, ha van ilyen! –
mondja, és remegő kezén mutatja is felemelt hüvelyujjával, nyomatékot adva
mon dandójának. – Ő mindig a családjáért dolgozott, tanult, mindig mi voltunk
neki a legfontosabbak. 

Közben előkerül néhány fénykép, és Esztike néni lelkesen sorolja, kik lát -
hatók a képeken. Nagy szeretettel beszél 3 unokájukról és egy déd uno ká juk -
ról. A családi fotók apropóján nem hagyhatom ki a kérdést:

– 70 együtt töltött év után mit üzennek a fiataloknak, mi a hosszú, boldog
há zasság titka?

– Nincs titok. Csak fontos dolgok vannak: az egymás iránti hűség, az egy -
másra figyelés, a kölcsönösség, az igazmondás. Legfontosabb az egymáshoz
való igazodás. Olyan nincs, hogy ne lennének nézetkülönbségek, de kö zö -
sen, egymásra figyelve mindent meg lehet oldani. Régen az asszonynak hall-
gass volt a neve, de mi mindent megbeszéltünk, ugyanúgy részt vett a dön-
tésekben, mint én. Mindenkinek megvolt a maga területe, amihez jobban

értett, megosztottuk a munkát. Szerintem nyugodtabb egy család élete, ha a
nő otthon van, nem jár el dolgozni. Az egy biztos hátteret ad a családnak. –
veszi át a szót ismét Sándor bácsi.

– Sok nő úgy gondolja, hogy ettől másodrendű szerepe lesz a családban.
– Éppen ettől lesz elsőbbrendű, mert az egész család részére ő teremti

meg az alapot: az otthont, ami a legfontosabb. Nyugodt otthon nélkül a munka
sem megy jól. Ez a baj a mai családokban, hogy nincs, aki a nyugodt otthont
meg teremtse.

– Van-e valami fájó pont, amit szerettek volna elérni, de nem sikerült? Van-e
valami, ami kimaradt az életükből?

– Nincs semmi. Teljesen elégedett vagyok az életünkkel. Mindent a két
kezünk munkájával értünk el, soha nem vágytunk ennél többre. A mai fiata -
lokkal az a baj, hogy mindig többre vágynak. Olvasom az újságokban, hogy
sok házasság ezért megy tönkre. Én azt szoktam mondani: nehéz élni, de
nagy nyugodalom, hogy élünk. Jó együtt lenni, elbeszélgetni. Mi még 70 év
után is örömmel nézünk egymásra, összenőttünk ez alatt a hosszú idő alatt.
Nincs olyan, ami kimaradt volna az életünkből. Ha újrakezdhetném, akkor is
min dent ugyanígy csinálnék. 

Talán ez a titok? Mi úgy éljük az életünket, mintha autóban ülnénk: gyakran
vál tunk sávot, mert azt gondoljuk, a másik sáv a gyorsabb, és hamarabb cél-
hoz érünk. Pedig a cél nem lehet más, csak egy ilyen nyugodt, elégedett élet,
mint a Németi házaspáré, amit nem elérünk majd valamikor, hanem meg te -
remt jük magunknak.

„Nehéz élni, de nagy nyugodalom, hogy élünk”

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa lád i ház ak villanysz erelése, javítása,
kész ülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és sz abványosság i felülviz sgálatok

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

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

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

November 26-án megtartotta alakuló ülését a
bizottság, mely a következő öt évben segíti a
józsaiak életét.

Józsai Településrészi Önkormányzat tagjai:
Képviselő tagok: Fodor Levente (elnök), Majer Ta -
más (alelnök), Kiss Sándor, Bordásné Gyuris Ka -
ta lin, Katona Erzsébet.
Nem képviselő tagok: Bogdán Szabolcs, Illés
László, Molnár Tamás, Simon Imre.
A részönkormányzati referens továbbra is Lajter
Ist vánné. Telefon: (52) 386-100.

Megalakult 
a józsai részönkormányzat

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.
Józsai kertes ház fenntartásához – heti néhány
órás rendszeresen egyeztetett időpontban – be se gí -
tőt keresünk (lehet tanuló, diák is). Feladat: fűnyírás,
takarítás, udvari munkák, esetleges hóeltakarítás be -
se gítés. Józsai lakos jelentkezését várjuk. Tel.: 06
20/94-54-598.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

Idén is csatlakozott a Gönczy Pál Iskola az Eu ró -
pai Hulladékcsökkentési Hét programjaihoz. A hét
során változatos programok közül vá laszt hattak
ta nulók. A felsősök plakátokat készítettek a 8R be -
mu tatására. A 8R mozgalom egy lehetőség a ház-
tartásokban keletkező hulladék csökkenté sé re,
újrahasznosítására. Az osztályok környe zet vé del -
mi felelősei előadást tartottak a hulladék gaz dál ko -
dás fontosságáról. Az osztályok akciótervet ké szí -
tet tek arról, hogy ők mit vállalnak azért, hogy
csök kentsék a keletkezett szemét mennyiségét.
Volt filmklub, kézművesség, játékdélután. Be kap -
cso lódott a suli városunk által szervezett lomb -
gyűj tő akcióba.

„Nyisd ki a szemedet 
és csökkentsd a szemetet!”
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Címünk:
Szentgyörgyfalvi út és a

Függetlenség utca sarkán 
a főút mellett

Házhozszállítás!
Áldott Ünnepeket és 

Boldog Új Esztendőt 

kívánunk minden kedves 

vásárlónknak!

HARAP-LAK

Az üzlet  te lefonszáma:  (06- 30)  913-65-96

Állateledelek (nyers, főtt, sült csirke-marha-sertés
továbbá prémium és megfizethető áru száraz tápok

széles választékban), állattartási kiegészítők, 
felszerelések, Nádudvari tápok, és takarmányok

széles választéka.

Harap-lak
Állateledel

bolt

Egyházi ünnepi alkalmak

Római katolikus szertartások a 
Szent György-templomban (Józsa, Gát utca 5.)

ADVENT:
Advent 3. hetén, 2019. december 16–21.-én 6:00-órakor hajnali „roráté”
szentmise

KARÁCSONY:
2019. december 24. - Szenteste: 20:00 „Éjféli” szentmise
2019. december 25. - Karácsony 1. napja: 9:30-kor ünnepi szentmise,         

benne a gyerekek pásztorjátéka
2019. december 26. - Karácsony 2. napja: 9:30-kor ünnepi szentmise
2019. december 31. - Évvégi hálaadás: 16:30-kor szentmise

2020. január 1. - Újév: 9:30-kor szentmise

GÖRÖGKATOLIKUS ÜNNEPI 
SZERTARTÁSREND:

December 24. kedd 08:00 Királyi imaórák
16:00 Pásztorjáték
16:30 Vecsernye Bazil Liturgiával
23:00 Éjszakai Zsolozsma
24:00 Éjféli Mise

December 25.szerda    10:30 Szent Liturgia
December 26 csütörtök 10:30 Szent Liturgia
December 27.péntek    10:30 Szent Liturgia
December 31.kedd       18:00 Vecsernye

18:30 Hálaadó Liturgia
2020. Január 1. szerda 10:30 Újévi Liturgia

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI ISTENTISZTELETEI
Ünnepi istentiszteletek rendje  Alsójózsán (Templom utca 51.):

December 24.   15:00 (kedd) Szentesti istentisztelet az énekkar 
szolgálatával 

December 25.    9:00 (szerda) Karácsonyi istentisztelet 
úrvacsoraosztással

December 26.    9:00 (csütörtök) Karácsonyi istentisztelet 
December 29.    9:00 (vasárnap) Istentisztelet
December 30.   16:00 (hétfő) Óévi csendes elmélkedés
December 31.   15:00 (kedd) Óévi istentisztelet 
2020. Január 1. 15:00 (szerda) Újévi istentisztelet 

Ünnepi istentiszteletek rendje Felsőjózsán (Deák F. utca 67.):

December 24.   16:30 (kedd) Szentesti istentisztelet az énekkar 
szolgálatával 

December 25.  11:00 (szerda) Karácsonyi istentisztelet 
úrvacsoraosztással 

December 26.  11:00 (csütörtök) Karácsonyi istentisztelet 
December 29.  11:00 (vasárnap) Istentisztelet
December 31.   16:30 (kedd) Óévi istentisztelet 
2020. Január 1. 11:00 (szerda) Újévi istentisztelet

ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁN A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA!
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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

Ajándék ötletek a Borhálótól
A legjobb ajándékötletek kulcsszava az odafigyelés. Ezért idén
az ünnepi időszakra a vásárlóink által már megismert és meg -
sze retett termékek mellé új termékeinkkel ennek jegyében ké -
szülünk.
Boraink mellett megtalálhatóak kézműves sörök, illetve a józsai Deák Lajos csipkebogyó és
kökényborai, balzsamecetei alap és fűszerezett változatban.
Új ízekkel kaphatók a Black Bunny kézműves csokoládék, valamint csokibevonatos mogyo -
ró, kávé, aszalt gyümölcsök, és a kedvelt forró csokik.
A Black sheep kávépörkölő a klasszikus blended mellett Brasil, Columbia, és Ethiop ká -
vékkal jelentkezik a kínálatban.
A gyümölcs igazi zamataival varázsolnak el a Nektária gyümölcslevek és prémium szörpök.
Forralt borhoz nem csak a borok, hanem fehér és  vörösboros mellett gyümölcs ízesítésű
fű szerkeverékek is kaphatók.
Ismét eljött a szezonja a villányi gyümölcslekvároknak.
Új terméket a hajdúszoboszlói Gazduram családi manufaktúra régi jó magyar termesztői
ha gyományokat idéző, megbízható minőséget garantáló termékeiből válogattunk, amelyek
a ’természetből átemelt egészség’ gondolatkör mentén készülnek, és a ’régi jó ízek’ iránti
vágyból fakadnak. A kínálatban szerepelnek: almakarika, szilva, paradicsom, barack,
meggy, diós szilva aszalványok, cukormentes sárgabarack-sárgadinnye, csipkebogyó és
áfonya lekvárok, valamint hidegen sajtolt mák, tökmag, és szőlőmag olajok egy komplett,
tiszta, adalékanyagmentes élelmiszercsaládot alkotva.
Azt gondoljuk az advent utolsó vasárnapjára már pörgős hetek lesznek mögöttünk. Sze ret -
nénk, hogy a készülődésből vásárlóink számára ne csak idegeskedés és rohanás marad-
jon meg, ezért bízunk benne, hogy örülni fogtok a meglepetésünknek: Advent utolsó vasár-
napján – december 22-én - is nyitva tartunk délután 14:00 óráig, és minden betérőt meg -
ven dégelünk egy csésze forralt borral.

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

Családi kiránduláshoz, városnézős
vagy téli sportolással egybekötött
uta záshoz, külföldi kikapcsoló dás -
hoz kössön utasbiztosítást hely-
ben Józsán, akár saját otthonában.
Ma gas limitekkel, kifejezetten téli
spor  tok hoz kialakított speciális cso -
ma  gok. Kalkuláció miatt keres sen bi -
zalommal telefonon vagy e-mailen.

Telefon: (06-30) 646-7881
E-mail: buraitomi@gmail.com

Burai Tamás

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

Napfény
Szépségszalon

FODRÁSZ

Józsa, Bocskai utca 5.
Tel.: 06-20/925-9045

Ajándékutalvány kapható!

Női-, férfi-, és gyermek fodrász
Férfi hajvágás 2000, női hajvágás 3200 Ft-tól

Mezoterápiás ultrahangos 
mikrodermabráziós arckezelések: 4500 Ft

SZOLÁRIUM

MANIKŰR-PEDIKŰR MŰKÖRÖM

AKcIó: 10×3 perc 2000 Ft

MŰSZEMPILLA RAKÁS 1D-4DÚJ

KOZMETIKA



10 A Józsai Könyvtár ajánlja

Köszönjük ügyfeleink egész éves
bizalmát, ezúton kívánunk 
áldott karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag 
boldog új évet 
minden kedves ügyfelünknek!

Autószerviz: 
www.jozsaauto.hu

Gumiszerviz:
www.jozsagumi.hu

Telefon: (52) 523-967

• 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. 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.

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!

A Józsai Könyvtár
ajánlja: 
24 nap - 24 vers

Az ünnep azé, aki várja -
és a várakozás
ugyanolyan szép, 
mint maga az ünnep.

A kint sötét és hideg,
bent gyertyafényes, 

meleg téli estéken csön-
desedj el Szabó T. Anna
békés soraival és Rofusz
Kinga gyönyörű képeivel!
Ha türelmes vagy, 
minden napra találsz egy
verset… 
egészen karácsonyig.
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Az elsődleges munkaerőpiac elvárásai -
ra felkészítő, gyakorlat orientált prog -
ramot kínálunk 18-éves kortól, egészen
a nyugdíj előtt pár évvel álló korosztály
számára. 
Olyan álláskeresők jelentkezését vár-
juk, akik motiváltak arra, hogy munkába
álljanak, csak friss információk hiá nyá -
ban, nem napra készek a munkaerő -
piac elvárásaival kapcsolatban, és sze -
retnének, gyakorlatban használható tu -
dást, technikát szerezni arra vo nat ko -
zóan, hogyan legyenek sikeresek az ál -
láskeresésben és az elnyert állás
hosszú távú megtartásában. 

Célunk, hogy közös erővel, minél több
munkát keresőt hozzásegítsük ahhoz,
hogy megtalálja a képességeihez illő
mun kakört és a foglakoztatására alka-
lmas cégeket. Az Ability Work felkészítő
program, felnőttképzés keretein belül
zajlik, amely a résztvevők számára té rí -
tés mentes. A képző a program ideje
alatt ÖSZTÖNDÍJAT biztosít.
Jelentkezzen minél hamarabb! További
információért várjuk jelentkezését az
alábbi elérhetőségeken: 

www.abilitywork.hu/jelentkezes

info@abilitywork.hu

Telefon: (06-70) 620-3977 

Személyesen a képzés helyszínén: 

4026 Debrecen, Kálvin tér 8. (belső udvar)

(Megtalál minket a Facebookon is 

Ability Work néven)

Új, hiánypótló szolgáltatás Debrecenben álláskeresők számára!

EFOP-5.2.4-17-2017-00009

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.

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

Józsán építési telket 
(vagy bontásra ítélt házat)

veszek 15 millió Ft-ig.
Telefon: (06-20) 9739-744

ASZT-ELLA VIRÁGÜZLET

Cím: Józsa, Bocskai utca 5.
Tel.: 06 30/262 4109 (Marica)
Nyitvatartás: 
H–Szo: 8.18–ig, V: 8–17-ig.

Karácsonyi ezüst ékszer akció decemberben!
Kapható: láncok, fülbevalók, karláncok, gyűrűk,

valamint ékszerjavítást is vállalunk!

Minden ezüst ékszer 10% engedménnyel 10 000 Ft feletti vásárlás 
esetén decemberben.Kínálatunkból:

- alkalmi és esküvői csokrok
- cserepes és vágott virágok
- selyem virágok, bonbonok
- továbbá vállalunk koszorú és 

sír csokor készítést, 
JóZSÁN INGYENES kiszállítással!

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

Decemberben egyes
termékek 30–50%-os

kedvezménnyel
kaphatók.

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak benneteket: Éva

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánok jelenlegi és leendő vásárlóimnak!

Kellemes 

Karácsonyi 

Ünnepeket és

Sikerekekben Gazdag

Boldog Új Évet

Kívánnak minden

kedves vásárlóinak az

Elek utca 2. sz. alatti

TAKARMÁNYBOLT

DOLGOZÓI



12 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 ❖ kerekes székek

❖ fürdőkád ülőkék ❖ inteligens kötszerek 

❖ járóbotok, mankók, járókeretek

KARÁCSONYI AJÁNDÉKÖTLETEK:
❖ vérnyomásmérő, vércukormérő

❖ masszírozók ❖ melegítő párna

❖ ízületi rögzítők (csukló, térd, boka)

❖ Batz papucsok, talpbetétek

❖ gerinckímélő ülőpárnák

❖ memóriahabos anatómiai párna

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Üzletünk december 7-én és 14-én 8–13-ig tart nyitva.

Nyitva: H-P: 7:30-9:00, 15:00-18:00 -- Szo: 8:00-12:00 -- Vas.: zárva 

Tel: +36 30 522-3494

MEGNYITOTTUNK
FŰSZERMŰHELY

RóZSAVÖLGY U. 30.
o KÉZMŰVES SZÖRPÖK

o SZÁRÍTOTT FŰSZEREK

o FŰSZERKEVERÉKEK

o FŰSZERNÖVÉNYEK

o CHUTNEY

o AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS

o ÉLVEZETI TEÁK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK

o GYÓGYNÖVÉNY 

TEAKEVERÉKEK

o GYÓGYNÖVÉNY 

TINKTÚRÁK

Környezettudatos csomagolás,
újrahasznosítható csomagoló

anyagok

Saját, vegyszermentes 
termelésből előállított termékek

Ünnepi ételeit rendelje a 
FullZ’ Gasztro-tól!

Filézett harcsa halászlé     1890 Ft/adag
Ponty halászlé 1790 Ft/adag
Halászlé alap 1490 Ft/adag
Korhely halászlé harcsából 2100 Ft/adag
Korhely halászlé pontyból 2000 Ft/adag

(A levesek mennyisége 0,5 l)

- rántott sertésborda - sajttal sonkával töltött csirkemell 
- szezámmagos csirkemell csíkok - hortobágyi húsos pala -

csinta - rántott gomba - rántott  karfiol 
- sült hagymakarika, köret: rizibizi, sült burgonya

Hidegtál 2450 Ft/fő
- burgonya saláta - francia saláta - baconba tekert

csirkemell - sonkatekercs - fasírtgolyó - töltött dagadó 
- sült csirkecomb

Házi töltöttkáposzta tejföllel 1450 Ft/4 db
Fullz’ Gasztro 2 személyes frissensültes tál 4990 Ft/tál

AZ ÁRAK AZ ÉTELEK CSOMAGOLÁSÁT NEM TARTALMAZZÁK!

Kellemes ünnepeket kíván a
FULLZ’ GASZTRO RENDEZVÉNYHÁZ!

Rendelésfelvétel telefonon (06 20) 312 9750 ill., 
személyesen H–P 11–15h-ig a Rózsavölgy utca 47–53. szám alatt.

Ajánlatunk december 24–26. illetve 31-re szól.

https://www.facebook.com/FullzGasztro


