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Vörösek és fehérek versenye Józsai imanapok

Az elmúlt évtized 30 legjobb magyar épülete között a Szent György-templom

Minden jó, ha a vége jó!

Az Index portál kiválasztotta a 30 legjobban si -
került hazai építészeti alkotást az elmúlt tíz
évből. A válogatáshoz segítségül hívták az Épí -
tészfórum két munkatársát, akik a rangsor nél -
küli 30 legjobb magyar épület közé választot-
ták a józsai Szent György-templomot.

A portál ezt írja a méltatásban: „...ha a városrész
katolikus hívei új templomukként a hazai szakrális
építészet elmúlt évtizedének egyik csúcsművét
várták – nos, imáik meghallgatásra találtak. 

A kortárs templomépítészet tele van remek al -
ko tásokkal, még ha nem is minden esetben tud

meg szabadulni a közhelyektől és a művirágo so -
dás tól. Győrffy Zoltán temploma az időtlenségig

egy szerű és nemes. A Debrecen egykori fő épí -
tésze, Borsos József teremtette alföldi téglahagyo -
mányt felvállalva, középkori térarányokat és for -
má kat idéző, de egyértelműen kortárs épületre
bár mely közösség büszke lehetne.”

A 2015-ben felszentelt templomot 2016-ban Pro
Architectura díjjal tüntették ki, mely az Ybl Miklós-
díj után a második legrangosabb kitüntetés az épí -
té szetben, valamint a Média Építészeti Díját is a
fiatal római katolikus templomnak ítélték oda szin-
tén 2016-ban.

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a jó -
zsai borok versenyét vörös és fehér kate góriá -
ban a Józsai Kertbarát Kör szervezésében.

A Józsai Kertbarát Kör megalakulása óta fontos -
nak tartja a helyi értékek megőrzését, népszerűsí -
té sét, bemutatását. A település földrajzi adottságai
ki válóan alkalmasak a zöldség-, gyümölcs- és
sző lőtermesztésre. Az itt lakók már nem a me ző -
gaz daságból élnek, de sokan választják hobbinak
a kertészkedést, és igyekeznek ehhez másoknak
is kedvet csinálni. Bár Józsa környéke nem tar-
tozik a nagy történelmi borvidékek közé, mégis
szép számmal akadnak, akik szőlészettel, borá -
szattal foglalkoznak kedvtelésből. Ők rendszere-
sen szerveznek borkóstolókat, ellátogatnak híres
pin cészetekbe tanulmányútra, és évente meg-
tartják a józsai borok versenyét. 

A Józsai Közösségi Házban január 7-én meg-
tartott bormustrára az idén 6 fehér és 12 vörösbor
érkezett. A józsai szőlőből készült italok minő -
ségé nek elbírálásában Szendrei László segédke -
zett, akinek szakértelmét a józsai Borháló üzletből
ismerhetjük. Az értékelés a nemzetközileg elis-
mert 100 pontos bírálati rendszer szerint történt,
egy erre a célra kifejlesztett számítógépes prog -
ram segítségével.

A szoros versenyben fehérbor kategóriában a
zsűri Gellén Ferenc Favorit borát ítélte a legjobb-
nak, így hozzá került a vándorkupa. Második he -
lye zett Juráskó István lett, a bronzérmet pedig
Sza lontai István nyerte. Vörös kategóriában első
helyezett lett Szalontai István Oportója, ő kapta
meg a Nagy István emlékére alapított vándor -
kupát.  Ezüstérmet Varga Károly kapott, és a har-
madik helyezést Nagy Sándornak ítélte a zsűri. A
teljes eredménylista megtekinthető a Józsai Kert -
barát Kör Facebook oldalán. 

Gratulálunk a nyerteseknek, reméljük, az idő -
járás ez évben is kegyes lesz a helyi borászokhoz,
és hasonló, jó minőségű italok kerülnek ki 2020-
ban is a józsai borospincékből. 

A Józsai Pódium fergeteges operett-esttel bú -
csúztatta el 2019-et a Józsai Közösségi Házban
december 29-én.

Az egyik legismertebb híresség látogatott el Jó -
zsára a Borostyán Produkció szervezésében a
2019-es év utolsó vasárnapján. 

Oszvald Marika évtizedek óta meghatározó
sze replő az operett világában, aki nemcsak jó
hangjával, tánctudásával, de páratlan humorával
is belopta magát a közönség szívébe. A 19 órakor
kezdődő műsorban két debreceni előadó mű -
vésszel – Nagy Kírával és Rózsa Lászlóval –
lépett a színpadra. A fergeteges hangulatú előadá-

son a legismertebb operett betétdalok hang-
zottak el, amelyek ismerősen csengenek va -
la mennyiünk fülében. 

Az előadás igazi pódium hangulatban
zajlott, a nézők is gyakran bekapcsolódtak a
refrének éneklésébe, vagy lelkes tapssal kí -
sér ték a művészek énekét.

A Józsai Pódium növekvő népszerűségét
bizonyítja, hogy Debrecenből is egyre többen
látogatnak el a józsai rendezvényekre. Akik
részt vettek a december 29-i előadáson, el -
mondhatják, hogy igazán jól zárult számukra
az év. Köszönjük a szervezőknek a színvo -
nalas szórakoztató műsort!

A Józsai történelmi Egyházak elnökségei sze -
re tettel meghívják önt és hozzátartozóit a Jó -
zsai Imanapok alkalmaira:

Február 9. vasárnap 18.00  Alsójózsai  Re for má -
tus templom (Templom u. 51.)                  
Igét hirdet: Tóth László - római katolikus plébános    

Február 10. hétfő 18.00  Szent-György Római ka -
to likus  templom (Gát u. 5.)   
Igét hirdet: Szentesi Csaba – görög katolikus
parókus 

Február 11. kedd 18.00  Felsőjózsa Római katoli -
kus templom (Rózsavölgy u. 31.)           
Igét hirdet: Gacsályi Zsolt - református lelkipásztor 
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Új teret nyitottunk Józsán, amellyel lehetőséget kívánunk teremteni mindenkinek – egyéneknek, családoknak, közösségeknek – a kapcsolatteremtésére, az
együtt működésre, a hagyományőrzésre, az értékteremtésre és a tudásuk megosztására. Mindehhez igyekeztünk/igyekszünk olyan külső és belső teret kialakí-
tani, szolgáltatásokat nyújtani, amellyel segíthetjük a közösséget. Szeretettel várunk mindenkit!

INGATLAN BÉRBEADÁS
Teret adunk minden egyénnek, csoportnak, klubnak, közösségnek, szervezetnek, intézménynek, vállalkozásnak céljaik, programjaik, összejöveteleik, rendez -
vé nyeik, táboraik, találkozóik megvalósításához. 
Kiadó tereink: Klubszoba (40 m2), Gyerek foglalkoztató (4 m2), Kert (400 m2), Ház kerttel (700 m2)
Bérléssel kapcsolatos bővebb információ honlapunkon, illetve az alábbi elérhetőségeinken kérhető.

NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSAINK
• fénymásolás (f-f, színes) • nyomtatás (f-f, színes) • szkennelés • laminálás (névjegykártya mérettől A3-as méretig) • spirálozás (különböző méretekben)
Hívjon minket telefonon a 06-52/621-636 számon és küldje el e-mailben az info@jozsahaz.hu címre, amit nyomtatni szeretne. Mondja el vagy írja meg mit,
hány példányban, méretben, fekete-fehérben vagy színesben, laminálva vagy spirálozva kér, és mire jön, mi elkészítjük ügyfélfogadási időben.

AKTUÁLIS HÍREK/PROGRAMOK
Torna és tánc - foglalkozás gyerekeknek A Piruett Tánc Stúdió torna és táncfoglalkozást tart óvodás és általános iskola alsó tagozatos diákoknak. A torna
időpontok: minden héten hétfőn és kedden 16:30–17:30 óra között. Jelentkezni: Kiss Nikoletta vezető oktatónál lehet a 06-30/981-3449-es telefonszámon.

Alizetics fitness Józsa – torna felnőtteknek Alakformáló, testszépítő és egészségmegőrző torna hölgyeknek. Torna időpontok: minden héten hétfőn és pén-
teken 9:00–10:00 óra között. Jelentkezni: Székelyné Burai Eleonóra tanfolyamvezetőnél lehet a 06-20/358-7918-as telefonszámon.

Életmód Klub Egészséges életmód, táplálkozás, bőr- és szépségápolás, természetes megoldások, havonta aktuális témákkal. Klub időpontja: minden hónap
első szerdáján 10:00–11:00 óra között. Klubvezető: Székelyné Burai Eleonóra, 06-20/358-7918.

Közösségben lenni jó

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Cím: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 59.
E-mail: info@jozsahaz.hu
Telefon: +36 52 621 636
Honlap: www.jozsahaz.hu 

NYITVA TARTÁSUNK:
Iroda/Ügyfél fogadás:
Hétfő–Péntek: 09:00–15:00 Szombat–Vasárnap: ZÁRVA
A ház: Foglalkozások, programok, események, rendezvények függvényében.
Hétfő–péntek: 08:00 – 18:00 Szombat–vasárnap: rendezvény függvényében  

RÓLUNK
Egyesületünket 2015-ben alapítottuk és egy éve
már józsai székhellyel működünk. 
Célunk a különböző generációk által hordozott
ismeret, tudás felkutatása és megőrzése,
egymás számára történő átadása, a meglévő
készségek és képességek fejlesztése, 
új ismeretek és kompetenciák megszerzésének
biztosítása, élmény és tapasztalatszerzési prog -
ramok szervezése, kapcsolat- és kö zös ség -
építés. Hiszünk abban, hogy minden ember –
kortól és nemtől függetlenül – értéket képvisel,
tudással bír, akar, tud és képes tanulni, fejlődni,
kíváncsi és keresi az új kihívásokat, ezért
lehetőséget kívánunk biztosítani nekik az egész
életen át tartó tanulásra, önművelődésre,
valamint támogatni őket a mindennapi és családi
életük, szabadidejük, karrierjük és szakmai
fejlődésükben. 

FELADATAINK KÖZÖTT SZEREPEL:
Különböző kulturális és művészeti, hagyomány
és egészségmegőrző programok, készség- és
képességfejlesztő foglalkozások, klubok,
táborok, előadások, találkozók és rendezvények
szervezése, a közművelődés támogatása.

AKTUÁLIS PROGRAMJAINK:
Legyélteis! MOST Generációs program – A
diákok közreműködésével, az iskolai közösségi
szolgálat keretében, hívjuk meg az idősebbeket,
hogy csatlakozzanak a digitális világhoz, és
segítik őket a digitális eszközök használatában,
legyen az laptop, tablet vagy okos telefon. Egy
foglalkozás 90 perces, max. 10 diák és 10
nyugdíjas vehet részt rajta, ezért azokra előzete-
sen kell jelentkezni a 0620/2911609-es telefon-
számon.
Helyszínek: 
– az Újkerti Közösségi Házban minden héten,
szerdán 14:30 perctől, kezdés: 2020. január 29.
– a Csapókerti Közösségi Házban kéthetente
csütörtökönként 15 órától, kezdés: 2020. január
30.

Bővebb információ honlapunkon és a
www.legyelteis.hu-n.  

A mi környezetünk c. program - A program
során az óvodás és általános iskoláskorú
gyerekeknek foglalkozások, a felnőtteknek
előadások, a családoknak közösségi programok
kerülnek megrendezésre az NKA
Ismeretterjesztési és Környezetkultúra
Kollégiuma támogatásával. Az előadások ingye-

nesek, de előzetes regisztrációt igényelnek,
jelentkezni a 0620/2911609-es telefonszámon.
Következő előadásunk:

„ Az vagy, amit megeszel!”  – táplálkozási
előadás felnőtteknek.
Az egészséges táplálkozás és életmód
érdekében melyek a saját magunk által 
ter meszt hető növények és tudatos táplálkozási
formák. Biokultúra és növénytermesztés.
Előadó: Szilágyi Amanda, nemzetközi 
természetgyógyász és gyógynövényszakértő
Időpont: 2020. február 15. 14:00
Helyszín: Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 59.
(nagyobb érdeklődés esetén a Közösségi Ház)

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra! 

Ha tudod, tanítsd. Ha nem, tanuld. Ha már megy, csináld.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Címünk: 4225 Debrecen,

Nagyszentgyörgy utca 59.
Telefon: +36 20/2911 609

E-mail: egyesulet@
generacioktudasaert.hu

generacioktudasaert@gmail.com 
Honlap: www.generacioktudasaert.hu
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A Józsai Könyvtár ajánlja

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

Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B
Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu

Következô szám lapzártája: 2020. február 7. Megjelenés: 2020. február 15–16.
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.

HÔkaMErÁs
épületvizsgálat

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel

mennyit fogyaszt?

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

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

nek műszeres elle nôr zése.

Házeladáshoz, 
energetikai pályázatokhoz,

használatbavételi engedélyhez

A Te
házad

EnErgEtikai
tanÚsítVÁnY 

kÉsZítÉsE

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.
Kisegítőt keresek őstermelői kertészetembe (gyom -
 lálás, növényápolási munkák). Zsindely 50. Tel.: 30-
578-2987.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

Kedves Leendő 
Kerekerdei Óvodások!

Szeretettel várunk benneteket 2020.
január 30-án 9:30-tól az Alsójózsai
Ke rekerdő Óvodában egy vidám, já -
tékos délelőttre, ahol ti, és szülei tek
meg ismerkedhettek óvodánkkal.

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.

A Cselekvő Közösségek projekt keretében
szer veztük meg a Hagyományőrző Klubot a
Józsai Közösségi Házban.

Az első, alakuló foglalkozáson (2019. november)
az érdeklődők több ötletet és javaslatot is felvetet-
tek, melynek tükrében a 2020-as évben havi rend-
szerességgel tartjuk foglalkozásainkat.
Az alkalmak sokszínsége az előadások, a bemu-
tatók, a népi kismesterségek megismerése, a tánc
és a zene megjelenésében rejlik. A klub minden
korosztály számára nyitott és ingyenes.
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket,
folyamatosan lehet kapcsolódni a hagyomá nyain -
kat éltető közösséghez.

HAGYOMÁNYŐRZŐ KLUB A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Backman, Fredrik: 

Amit a fiamnak tudnia kell a világról

„Amikor gyerekünk lesz, az olyan, mintha markológépet próbálnánk
vezetni egy porcelánboltban. Begipszelt lábbal, fordítva felvett
símaszkban.”
Milyen szülőnek lenni, erről mindenkinek más a véleménye, de az,
hogy a gyereknevelés számos nehézséget, buktatót, vicces és
megható fordulatot tartogat, senki sem vitatja.
Fredrik Backman „Az ember, akit Ovénak hívnak” szerzője ebben a
kötetben ezeket a fordulatokat veszi sorra rendkívül szórakoztatóan. 
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BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), térkövezés.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa ládi házak villanyszerelése, javítása ,

készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelm i és szabványossági felülvizsgálatok

Józsai Közösségi Ház programjai
Információ:

Tel.: (52) 386-137
E-mail:

nagymaria@debrece
nimuvkozpont.hu

2020. január  23., 30., február  6.,  13. 10.00–
11.00 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI. Nagyné Lövei
Lillával.

2020. január 21. 16.00–17.00 óra
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS – a MAGYAR KUL -
TÚ RA NAPJA alkalmából
Közreműködik: Soltészné Czifra Ibolya a Fel ső jó -
zsai Nyugdíjas Klub vezetője, Hajdúsági Népzenei
Együttes.

2020. január 21.–február 21.
MÓRÉ MIHÁLY festő grafikus emlékkiállítás.
A kiállítás megtekinthető munkaidőben.

Január 23. 16.15–18.00 óra
„ ALKOSSUNK” - művészeti foglalkozás - Magyar
Kultúra Napjához kapcsolódva.
A foglakozást vezeti: Gárdonyi Sándor grafikus,
művésztanár.

Január 23. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT Életmódklub - Lelki navigáció.
„Nekem nincs véleményem” Árral együtt, vagy
árral szemben? Vagy jobb, ha megtartom magam-
nak a véleményemet? 
Együttműködő partner: Adventista Egyház.

Január  27. 17.00  órától
„ CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK”  - HAGYOMÁNY -
ŐR ZŐ KLUB
A foglalkozást vezeti: Csontos Anna etnográfus.

Január  30. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT Életmódklub – Lelki navigáció
Sose bocsátom meg magamnak... A bűntudat -
áldás, vagy átok?
Együttműködő partner: Adventista Egyház.

Február 1., 2. 16.00–18.00 óra
„ A MOSOLYGÓS BÍRÓ” - Igazságszolgáltatás a
Földön és a Mennyben. Ismeretterjesztő előadás-
sorozat. Számít-e a bíró személyisége? Be csap -
hat-e a bíró? Előadó: dr. Makkos Norbert bíró.
Együttműködő partner: Adventista Egyház.

Február 6. 18.00– 19.00 óra
REMÉNYPONT Életmódklub
Letétben hagyott egészség - előadás-sorozat 1.
Az ener giaháztartás és a krónikus betegségek kö -
zötti kapcsolat. Előadó: Kunkli Balázs biomérnök,
mo  le ku láris biológus. Együttműködő partner: Ad -
ven  tis ta Egyház.

Február 7., 8., 9. 16,00–18.00 óra
„ A MOSOLYGÓS BÍRÓ” - Igazságszolgáltatás a
Földön és a Mennyben. Ismeretterjesztő előadás

sorozat. Melyik a legjobb bíróság? Melyik a leg szi -
gorúbb törvény és kikre vonatkozik? Szabadulás
az adósságcsapdából. Előadó: dr. Makkos Norbert
bíró. Együttműködő partner: Adventista Egyház.

Február 13. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT Életmódklub Valentin – A sze re -
lem ünnepe. Házassághete programja. Előadó:
Szőllősi Árpád házassági tanácsadó.

Február  14. 16.00–18.00 óra
„ A MOSOLYGÓS BÍRÓ” - Igazságszolgáltatás a
Földön és a Mennyben. Ismeretterjesztő előadás
sorozat. Nyolc apokaliptikus ítélet. Előadó: dr.
Mak  kos Norbert bíró. Együttműködő partner: Ad -
ven tista Egyház.

Február  15. 16.00–18.00 óra
„ A MOSOLYGÓS BÍRÓ” - Igazságszolgáltatás a
Földön és a Mennyben. Ismeretterjesztő előadás-
sorozat. Az elrontott ítélet. Előadó: dr. Makkos
Nor  bert bíró. Együttműködő partner: Adventista
Egy ház.

Február 15. szombat 11–16 óra
„ ITT A FARSANG”  - zenés táncos mulatság.
Együttműködő partner: Bocskai István Bajtársi
Egye  sület.

Február 16. 09.00–16.00 óra
ORSZÁGOS PARÓKÁS GALAMBKIÁLLÍTÁS
Együttműködő partner: V-37 Debreceni Galamb
és Kisállattenyésztő Egyesület.

Február 16. 16.00–18.00 óra
„ A MOSOLYGÓS BÍRÓ” - Igazságszolgáltatás a
Föl dön és a Mennyben. Ismertterjesztő előadás
so  rozat. Végem van, elítéltek! Előadó: dr. Makkos
Nor  bert bíró. Együttműködő partner: Adventista
Egy ház.

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

DMK Józsai Közösségi Házban
működő cso portok, közösségek 2020.
(csoport ne ve, foglalkozás ideje, csoport vezetője)

Jóga csoport (felnőtt): hétfő: 10.00–11.30,
csütörtök 17.00–19.00, Burján Enikő
Józsai Díszítőművészeti Szakkör: hétfő
14.00–16.00, Bátoriné Gém Eszter
Néptánc csoport - gyermek (ovis) hétfő
17.15–18.15, Deák Viktor-Varga Luca
Néptánc csoport - gyermek (kisiskolás)
hétfő 18.15–19.15, Deák Viktor-Varga Luca
Néptánc csoport - gyermek (felnőtt) hétfő
19.15–20.30, Deák Viktor-Varga Luca
Gyógytorna Csoport: hétfő 16.00–17.00,
Varga Ildikó
Társastánc csoport:
kedd 17.30–18.45, Badacsonyi Róbert
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: kedd
15.00–17.00, Soltészné Czifra Ibolya Julian na
Józsai Csipkeverő Szakkör:
kedd 16.00–18.00, Buka Csabáné
Fitness Csoport: kedd 18.00–19.00, szerda
18.00–19.00, péntek 17.30–18.30, Budai-
Király Edit
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület: szerda
16.00–18.00, Pásztor Ferencné
„ Varázskéz”  Rajz Szakkör: 
csütörtök 16.15–18.00, Gárdonyi Sándor
Hangbújócska Zenebölcsi: 
csütörtök 10.00–11.00, Nagyné Lövei Lilla
Reménypont Klub: 
csütörtök 18.00–19.00 Szőllősi Árpád
Kertbarát Kör: hónap első keddjén 17.00
órától, Juráskó István
Fafaragó Szakkör: egyeztetés szerint, Vass
Tamás
Nordic Walking: egyeztetés szerint heti 1–4
alkalommal az időjárás függvényében, Her -
bák né Illyés Ilona
V-37 Galamb és Kisállattenyésztő Egye sü -
let: egyeztetés szerint, Juráskó István
Józsai Galambász Kör: havonta egy al ka -
lom  mal előzetes egyeztetés szerint, Oláh
János
Arduino Szakkör: minden hónap 2. hétfőjén
16–19-ig, Horváth Lajos
ILCO Egyesület: egyeztetés szerint havi egy
alkalommal szombati napokon, Bátori Jó zsef -
né.
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l.

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.

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.

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 tva tar tás:

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

Cím: A lsójózsa, 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

• 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

(06-30) 388 -52-67
(06-52) 387-871

Az Elek utca 2 szám alatti
TÁP és TAKARMÁNY BOLT

új tulajdonosa szeretettel várja
régi és új vásárlóit a

megszokott árakkal és árukészlettel.
Új szolgáltatásunk a díjmentes 

házhoz szállítás!
Székácsné Marika ajánlásával:

Maták Attila

Köszönet 

a vásárlóknak!

Egy korszak lezárult az Elek u. 2. szám
alatti takarmányboltosok életében, 

a Székács házaspár nyugdíjba ment.
De az új tulajdonos tovább folytatja a

tevékenységet és a megszokott
udvarias kiszolgálással várja kedves

vásárlóit. Ezalatt a 22 év alatt a
vevőkkel kialakított kapcsolatunk olyan

volt, mintha egy nagy család lettünk
volna. Együtt voltunk jóban, rosszban,
együtt sírtunk és nevettünk. Nem volt

szükségünk közösségi oldalakra, 
nagyon sok élményt, örömöt és bánatot

megosztottunk egymással. 
Nem maradtak el a sütéssel, főzéssel,
kertészkedéssel kapcsolatos informá-

ciócserék sem. Nagyon sok 
kedvességet, biztató szót és pozitív

energiát kaptunk, amit mi próbáltunk
viszonozni. Rengeteg törzsvásárlót

megismerhettünk. Ezúttal szeretnénk
megköszönni mindenkinek az elmúlt

évek vásárlásait és azt, hogy kitartottak
mellettünk. Valamint hálás szívvel gon-
dolunk mindazokra, akik munkájukkal

bármilyen formában segítették a
tevékenységünket. Végül, de nem 

utolsó sorban szeretnénk az új 
tulajdonosoknak (Maták Attilának) 

is sok szerencsét és jó egészséget 
kívánni a háziasszonyok/takarmánybolt

működtetéséhez.

Székács István és felesége

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289
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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!

Nagyszüleim mind az anyai, mind az apai ágon sertés
tenyésztéssel, szántóföldi növény termesztéssel foglalkoz-
tak. Ennek hatására már gyerekkorom óta vonzott a
gazdálkodás és a természetközeli munka.  2014-ben
elvégeztem a mezőgazdasági technikusi  képzést, a
következő évben pedig  elindultam a fiatal gazda pályáza-
ton. Sikeres elbírálást követően vállalkozá-
somat az EU fiatal mezőgazdasági ter-
melők számára nyújtott vissza nem térí-
tendő jövedelempótló támogatásából hoz-
tam létre. Ebből a pályázati összegből
tanyát és termőföldet vásároltam
Debrecen-Halápon. A gazdaságom a
Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben található,
amelyhez 3 ha szántó, 1 ha erdő, valamint
400 m2 szőlő ültetvény tartozik. Az évek során főleg szán-
tóföldi kultúrnövényeket termeltem, mint pl.: tavaszi árpát,
tönkölybúzát, kukoricát, sütőtököt. 
A növénytermesztés mellett az állatállomány növelése és
a tanya sokszínűsítése is cél volt. Az állatok között te -
nyész kocák és azok szaporulatai, nyulak, valamint a ta -
nyasi autentikussághoz egy szamár is található. Az állat-
tenyésztés, és -tartás során a hagyományos módszereket

tűztem ki célul.  Az utóbbi 30-40 esztendő mezőgazdasági
fejlesztési iránya a koncentráció és specializáció. A ter-
melő állatok iparszerű, túlmechanizált, környezetszen-
nyező, természetszerűtlen tartása, takarmányozása
jellemző. Az így nyert termékek (tej, hús, tojás) minő -
ségével szembeni fogyasztói kifogások indokolják a

hagyo mányos úton előállított élelmiszerek
létjogosultságát. A szemléletem beiga -
z o lódni látszik, hiszen visszajáró vásár-
lóim is vannak. A célunk a jövőben, hogy
olyan élelmiszer alapanyagokat ter-
meljünk, ame lyek tápláló jellegük mellett
élettanilag kedvező hatású komponen -
seket tartalmaznak: erősítik a szervezet
védekező mechanizmusait, hozzájárulnak

a beteg ségek kockázatának csökkentéséhez, javítják a
fizikai és szellemi állapotot. Számomra a legnagyobb
kihívást a klímaváltozás, a szeszélyes időjárás és a vadak
okozta károk okozzák, amely jelentős termés- és jöve de -
lem ki esést okoz. Ezen tényezők hatására újabb eszközök
beszerzésére és folyamatos tanulásra van szükségem.

Telefon: (06-30) 564-4806 
E-mail: blazsek85@gmail.com

Bemutatkozik Sőrés Balázs, 
2015-ben Fiatal Gazda Pályázatot nyert 

egyéni vállalkozó



Ira
tk

oz
zo

n 
fe

l h
írl

ev
el

ün
kr

e 
a 

w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u 
w

eb
ol

da
lo

n,
 h

et
en

te
 e

gy
sz

er
 k

ik
ül

dö
tt 

e-
m

ai
lü

nk
be

n 
tá

jé
ko

zt
at

ás
t k

ap
 a

 le
gf

ris
eb

b 
hí

re
kr

ől
 é

s 
az

 a
kt

uá
lis

 p
ro

gr
am

ok
ró

l.Adventi mozaik a Gönczyből 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!

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.

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

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

Az advent iskolai életünk egyik legszebb, ugyan -
akkor a legtöbb kihívást jelentő időszaka. Miért is?
…, mert szeretnénk megmutatni a tehetségünket,
szeretnénk felhőtlenül kikapcsolódni, együtt ünne-
pelni, részei és részesei lenni a településrészünk
közösségének, olyan ajándékot adni, amit csak tő -
lünk a Gönczyben lehet kapni. Ebben a tan év ben
is mindezek a kívánságok sorra teljesültek: sok-
sok közös munkával a gönczys közösség mél tó
módon fejezte be a 2019. évet. Az adventi mo zai -
kunk pedig az alábbi programokkal vált teljes sé:

Hagyományos kézműves délelőttel indítottuk a
vá rakozás hónapját: november 30-án szülők, gye -
re kek, tanárok közösen készíthették el a családjuk
adventi koszorúját.

Az adventi hónap hétfőin az 5. A és B osztályo -
sok valamint a 3. évfolyamosok szép karácsony -
váró műsorral lepték meg az iskola közösségét,
min den héttel közelebb hozták az ünnep fényét,
meg gyújtották az iskolai koszorúnkon az ünnep
be teljesedését jelző gyertyákat. A 3. évfolyamosok
de cember 8-án a Közösségi Házban a Józsai Ad -
venti Családi Napon is bemutatták a műsorukat,
kép viselték az iskolánkat, és elvitték a józsai lako -
sok hoz a jókívánságainkat.

A Mikulás-nap a felső tagozatosok számára a
felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást jelentette.
Miután minden osztály a maga választotta módon
köszöntötte a Mikulást, következett a sulibuli. Az
alsó tagozatosokhoz december 7-én látogatott el a
Mikulás, a puttonyából nemcsak finomságok,
hanem megfontolandó jótanácsok is előkerültek.
A Lázár Ervin Program keretében az 5. évfolya mo -

sok a Csokonai Színházban A Padlás című nagy -
si kerű előadást nézték meg. A 6. évfolyamosok az
utolsó tanítási napon Budapestre a Fővárosi
Nagy cirkuszba utaztak, és egy nagyon különleges
előadást, a Hófödte álom címűt tekintették meg. A
Lázár Ervin Programot Magyarország Kormánya
hívta életre a kulturális értékeink, nemzeti identitá-
sunk megőrzése és az általános iskolás gyerekek
művelődése céljából.

Az adventi időszak legjobban várt napja az
adventi nap a gálával. Az adventi nap délelőttjén
vásári forgatag fogadta az iskolába érkezőket, a
kézműves termékek mellett nagy sikert arattak a
sütemények. A vásárban megfáradt gyerekeket és
szülőket teaház és filmvetítés várta. A nap fény-
pontja azonban az ünnepi gála volt. Szerencsére,
évek óta a gála látványos műsorszámait az iskola
apraja és nagyja is megismerheti a gyerekelőadás
keretében. A sokak számára emlékezetes adventi
gálán részünk lehetett a zene, az ének, a tánc
szép ségében, tanulságos jelenetekben, gyönyörű,
szív hez szóló üzenetekben.
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Nyitva: H-P: 7:30-9:00, 15:00-18:00
Szo: 8:00-12:00 -- Vas.: zárva 

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK

o SZÁRÍTOTT FŰSZEREK

o FŰSZERKEVERÉKEK

o CHUTNEY

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK

o GYÓGYNÖVÉNY TEAKEVERÉKEK

o GYÓGYNÖVÉNY TINKTÚRÁK

GYÓGYNÖVÉNYES CUKORKÁK, KEKSZEK

ÖKO SZAPPANOK, KOZMETIKUMOK

o AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS

Környezettudatos csomagolás,
újrahasznosítható csomagoló

anyagok

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

A pályázat elnyerése előtt Józsán éltem, azóta pedig
Debrecen-Halápon lévő tanyánkon élünk, férjemmel és két
kislányommal. Családunk nagy része ma is Józsán él, és
sze retünk itt lenni.  A pályázat elnyerése után tanyát és
szán tóföldet vásároltunk, így foglalkoztam tavaszi árpa,
tön kölybúza, kukorica, homoktövis, szőlő, napraforgó és
ka nadai sütőtök termesztésével 4 hektáron. Azon kívül
szabad tartású hortobágyi rackajuhokat, egy magyar 
parlagi kanca szamarat, barom-
fikat és nyulakat tartunk. 
Nagyon sokat tanultunk a ter-
mészettől az elmúlt években, sok
volt a tanulópénz is, de a
Jóistennek hála összefogással és
kitartással mindenen túl lehet
jutni. 
Fontos számunkra a hagyo -
mányos tanyasi családi gazdasá-
gunk fenntartása és fejlesztése
olyan módon, hogy az a közvetlen
környezetünk és vásárlóink boldogulását és egészségét
segítse elő. Az ipari üzemekben előállított élelmiszerek
minősége egységes ugyan, de beltartalmilag romló ten-

denciát mutat. Hiszek
abban, hogy a mai
modern városi életmó-
dot élő embereknek is
hozzá kell jutniuk
hagyo má nyos előál-
lítású élel misze rek hez,
amelyek egész sé gük

megőrzését segítik elő. A pályázat-
ban elnyert forrás nélkül nem tudtuk
volna kialakítani ezt a vállalkozást.
Úgy gondolom, hogy mindenkiben
ott rejtőzik a gazda, csak bátorság
kell annak megvalósításához. 

Amennyiben kérdésük van, 
kérem keressenek az alábbi      
elérhetőségeimen:

Ilyés Andrea 
(06-20) 530-0321
ilyesandi30@gmail.com

Bemutatkozik Ilyés Andrea, 
2015-ben Fiatal Gazda Pályázatot nyert 

főállású gazdaasszony

Tel: +36 30 522-3494

ÚJ

ÚJ

Rendelési időnk februártól megváltozik:

hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 
kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.


