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Karácsonyi angyalok Józsán

Sok lelkes ember idén is összefogott, hogy
meg ajándékozza településünket a mindenki
ka rácsonyfájával. Advent első vasárnapjának
reg gelén már díszbe öltözött fenyő várta a jó -
zsai akat a piactéren. 

November 28-án, szombaton megérkezett az első
ha vazás, emlékeztetve mindenkit, hogy hamaro -
san kopogtat a karácsony. Eljött az ünnepi kész ü -
lő dés ideje, és mi nyújthat erre jobb ráhangoló -
dást, mint a hópelyhek csendes szállongása. Láb -
ujj hegyen érkezik, hogy figyelmeztessen az el -
csen  desülésre, a megnyugvásra. Berettyán Gyula
kertjében is örömmel nyújtogatta ágait a pompás
fenyőfa a hópelyhek felé, nem is sejtve, hogy ha -
ma rosan sokkal kegyesebb díszek fogják éke sí -
teni, és egy egész település lakóinak hozza el a
ka rácsony üzenetét. 

A fa délutáni órákban érkezett a Józsapark
piac terére. Itt már lelkes kis angyalcsapat várta,
hogy fenyőfából karácsonyfává varázsolja. A tűz -
oltóság alkalmazottai nagy szakértelemmel hamar
beleállították a talpba. A járványveszély miatt most
nem vehetett részt a település minden közössége

a fa fogadásában és díszítésében, csak néhány
kép viselőt küldhettek erre az eseményre, akik el -
hozták csoportjaik díszeit, a nagy gonddal ké szí -
tett angyalkákat, hóemberkéket, csillagokat, hó -

pely  heket. Legnagyobb örömet a gyerekeknek
jelentett a fa karácsonyi díszbe öltöztetése. 

Ez az ünnep most más lesz, mint az eddigiek.
Ezért is gondolták a szervezők, hogy rendhagyó
módon csupa fehér díszekkel öltöztetik fel a fát.
Legyen ez a fehérség kegyelet azokért, akik tavaly
még velünk ünnepeltek, de már eltávoztak kö -
zülünk. És legyen kifejezője egy új, tiszta világnak,
ami most karácsonykor megszületik a szívünkben,
legbelül, és szerte a földkerekségen.

Áldott, békés karácsonyt mindenkinek! 

November utolsó hetében Józsán több helyen javították a szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszokat. A Vashámor köz – Vasvirág utcák esetében új úta-
lap épült, illetve a Barakonyi utca végét (hivatalos nevén Ragoda dűlő) is rendbe tette a Debrecen Város megbízásából a kivitelező. 

Járhatóvá tették a Vashámor köz földútját

PÉKSÉG
Debrecen-Józsa, Harmat utca 2.
Nyitva minden nap 5–19 óráig

Az elkészült útszakasz

Mindig friss, finom!
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A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Ez a lapszám 2020. december 2-án került nyomdába.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-20-O-V-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

Balázs Ákos: A Civaqua programnak köszönhetően 
Józsa még vonzóbb lesz

Több évtizedes várakozás után végre megvaló-
sulhat a Civaqua-program. A kormány az első
ütemre és a következő ütem előkészítésére
több, mint 16 mil liárd forint támogatást bizto -
sít. Környezetvédelmi szempontból ez volt az
év legfontosabb híre, de számos új kez de mé -
nye zés indult útjára 2020-ban, és akkor a vá -
ros  üze meltetésről még nem is beszéltünk. Az
e l  múlt év történéseiről és a legaktuálisabb fej -
le  mé nyekről beszélt Balázs Ákos alpolgár mes -
ter.

– Rendkívüli volt ez az év, sokszor kellett erőn
felül teljesíteni – mondta elöljáróban Balázs Ákos. 

– Hiszen a koronavírus járvány miatt gyakran
volt szükség újratervezésre. Nagy köszönet jár
ezért sok munkatársamnak. A munkát különösen
nehézzé tette az alpolgármester szerint, hogy a
vírus elleni védekezési rutint be kellett építeni a
hét köznapokba.

Ám a városüzemeltetés területén olyan felada-
tok vannak, amiket minden körülmények között el
kell végezni. Ráadásul új városüzemeltetési kon -
cep  ciót fogadtak el, amihez hozzá kellett igazítani
a hivatal szervezeti struktúráját.

Ami a Civaqua-program jelenlegi állását illeti,
Balázs Ákos közölte, nagyon komoly munka folyik
közösen az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a
szakminisztériummal, a Tivizig és a Nyírerdő mun -
ka társaival, valamint a Zöld Munkacsoporttal. 

– Nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, hogy
el tudjon indulni a közbeszerzési eljárás meghirde -
tése. Gyorsan kellett cselekednünk, hiszen a
pénz ügyi forrás megérkezett és 2023 végéig az el -
szá molással együtt be kell fejezni a munkát – mu -
ta tott rá Balázs Ákos. Az első ütem tehát ha ma ro -
san el tud indulni, de megkezdődött a második
ütem stratégiai előkészítése is. Az első ütemben a
Keleti főcsatornától egy zárt, 1,6 méteres átmérőjű
csatornarendszeren keresztül, körülbelül 3500 li -
ter/másodpercnyi kapacitással a bodaszőlői bekö -
tő útig fog eljutni a víz, onnan indul tovább a Tócó-
patak irányába, ahová befolyik, s onnan immár
gravitációs úton jut el Debrecenbe. Ez nagy vállal -
kozás, hiszen egy olyan városba hozzák el a Tisza
vizét, ahol nincsen folyó.

– Nagyon fontos, hogy ne csak a vizet hozzuk
ide, hanem alakítsunk ki minél több vizes élőhelyet
is. Ezzel kapcsolatban először a Tócó-patak kör -
nyé két vizsgáltuk meg ebből a szempontból is. Így
egyrészt természetes környezet veszi majd körbe
az ott élőket, másrészt kevesebb szálló por lehet
majd Debrecenben. Ebbe a munkába bevontuk a
kör nyezetvédelmi munkacsoport tagjait is. Ők ja -

va  solták például, hogy – miután a megnövekvő
víz felület több szúnyoggal is jár majd – hozzunk
lét re fecske- és denevérodúkat a környéken.

Az alpolgármester hozzátette: az úgynevezett
kettes ütemnek lesz része az a koncepció, ami a
jóléti funkciókat, a kirándulóhelyeket tartalmazza
majd. Ennek tervezésébe bevonják a helyi la ko so -
kat is. A második ütemben tovább megy a víz Kon -
doros irányába, majd szintén
gra vitációs úton a Fancsikai-
tavakig és a Vekeri-tóig. Közben
a Nagyerdő vízpótlását is meg
kell oldani.

Ami a város zöld jövőjét illeti,
kulcsfontosságú a fák kérdése.
Balázs Ákos elmondta: szeret -
né nek a város köré véderdő sá -
vo kat telepíteni – ez a munka is
elkezdődött. Papp László pol-
gármester hirdette meg az
„Ültessünk tízezer fát!” akciót,
tavaly ebből ezret már el is ültettek, az idén ez
folytatódott. Az ak ció hoz cégek is csatlakoztak,
például az NI és a Ma gyar Posta felajánlott száz
fát. 

A Debrecenben elindult Zöld Busz programmal
kapcsolatban az alpolgármester emlékeztetett: el -
sőként jelentkezett erre a programra a város és
egy hónapon keresztül járt Debrecenben a kor leg -
mo dernebb technikáját képviselő jármű. A buszról
nagyon pozitívan vélekedtek a DKV szakemberei
és az utazóközönség is. 

– Elsőként fogunk a kormányzattól támogatást
kapni arra is, hogy 12 ilyen autóbuszt tudjunk vá -
sárolni – hangsúlyozta Balázs Ákos.

– A szerződés előkészítési fázisban van, egy-
két héten belül alá tudjuk írni és elindulhat a jármű -

vek beszerzése. A közbeszerzési eljárás lefolyta -
tá sát egy-másfél évre becsüljük. Debrecen forga-
lomszabályozásáról, közlekedésszervezéséről az
alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy a város szá -
mára ez az egyik legnagyobb kihívás. A város gaz-
dasági, kulturális fejlődése miatt egyre többen
érkeznek ide napi szinten is, egyre több járművel –
ezért kell nagyon átgondolni a fejlesztéseket. 

Fon t os, hogy minél több forgalmi adat legyen
ehhez. Az elmúlt időszakban például számos ke -
resz te ző dést építettek át, csökkenteni kell a
légszeny nyezettséget, hogy az emberek minél
hamarabb eljussanak „A”-ból „B”-be, lehetőleg
minél kisebb környezet terheléssel. Az úgyne ve -
zett Smart City, az okosváros-program is ezt a célt
szolgálja. Kulcskérdés lenne megállítani a város
határában azt a forgalmat, aminek nem feltétlenül
fon tos bejönnie a városba – vizsgálják az ehhez
szük sé ges par ko lók kialakításának lehetőségét és
ezek csat lakoztatását a tömegközlekedéshez.

Végezetül megragadom az alkalmat, hogy a
Józsa Magazin olvasóinak és minden józsainak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánjak!

A Civaqua programnak köszönhetően ilyen bővizű 
kiránduló hellyé válhat a Tócó-patak és környéke.
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Hírek az elvarázsolt aulából

Advent első hétfőjén a Gönczybe érkezőket külön-
leges látvány fogadta. Az aulába lépő gyerekek
nem ismertek rá iskolájukra. A tér közepén hatal-
mas kandalló, karácsonyfa áll, hívogatva a be té -
rőket. A varázslók a nyolcadikos diákok voltak,
akik a kézműves munkaközösség tagjaival Kap -
czár né Péli Erika intézményvezető helyettes
asszon nyal és Csőke Ilona, Somogyiné Győri
Mag dolna tanító nénikkel ünnepi díszbe öltöztették
az iskolai aulát.
Hagyomány, hogy az adventi időszakban hétfőn -
ként közösen gyújtunk gyertyát. Ez az idén is így
van, csak nem iskolaközösségben, hanem az osz -
tályok, a saját közösségeikben gyújtják meg ad -
vent fényeit. Karácsonyfánk alatt sorakoznak az
aján dékok:

Nyertes pályázat

November utolsó hetében érkezett a hír, miszerint
a Nemzeti Tehetség Program a tehetségsegítés
feltételrendszerének javítását célzó hazai progra -
mok támogatási pályázatán 1 350 000 Forint visz -
sza nem térítendő támogatást nyújtott a Gönczy
Te hetségpontnak, a digitális alkotóműhely fej lesz -
té sére és a textilfestő-nemezelő műhely esz köz -
kész letének megújítására.

Tevékenyen diákok a környezetért -
Európai Hulladékcsökkentési Hét 
a Gönczyben.

Már hagyomány, hogy ebben az évben is több
akcióval készültünk az Európai Hulladék csök -
kentési Hétre. A komposztálás fontosságát szem
előtt tartva tanulóink is segédkeztek az iskola
udvarán lehullott nagymennyiségű falevél össze-
gyűjtésében és a komposztálóba történő eljut-
tatásában. Osztályfőnöki órákon foglalkoztunk a
3R fogalmával, a hulladék keletkezésének meg -
előzésével, az újrahasználattal és az újrahasz -
nosítással. Beszéltünk a tudatos vásárlás fontos -
ságáról és mikéntjéről. Gyakorlati tanácsokat osz-
tottak meg egymással a tanulóink ebben a
témakörben. Készültek olyan tárgyak, amelyekhez

újrahasznosított anyagokat használtak a gye -
rekek. A 3.B osztályban használt tejes dobozokból
pénztárcát és újratárcát készítettek a kisdiákok.
Erdei Emese 7.B osztályos tanuló pe dig adventi
naptárt, és különböző díszeket ké szített újra-
hasznosított anyagokból.

Segítünk jobbnak lenni -
Tudásmegosztó pedagógusok

„ Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola”
2020. november 16–20-a között az Oktatási
Hivatal „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola”
elnevezésű online konferenciát szervezett. Is ko -
lánkat felkérték, hogy mutassuk be jógyakorla -
tunkat: Hogyan alkalmazkodunk, mint ökoiskola a
megváltozott helyzethez, hogyan tudjuk a minden-
napi életünket úgy szervezni, hogy a fenntart ha tó -
ságra nevelés szellemisége ne sérüljön. Fazekas
Sándorné, az ökológiai munkaközösség-vezetője
mutatta be iskolánk jógyakorlatát a meghirdetett
témakörben közel 60 érdeklődőnek az online tér-
ben. Elmondta, hogy azokat a prog ram elemeket

tudtuk megvalósítani, amelyeket az online fe lü le -
ten is meg tudtunk szervezni. A gyerekek aktívan
végezték a kiadott feladatokat, sok család együtt
vett részt a feladatok meg ol dá sában. Így év végén
a legaktívabb család címet is ki tudtuk osztani.

Iskolakerti találkozók

Az idei tanévben november 20-án volt az Agrár mi -
nisztérium Iskolakerti Alapozó programjában men-
torkert feladatokat ellátó iskolakertek vezetőinek
találkozója, az on-line térben. Kovács Zsuzsanna
Iskolakert vezető tanárnő mutatta be iskolakertün-
ket, pedagógiai rendszerünket, hagyományőrző
te vékenységeinket.
November 27-én on-line hálózati találkozó volt,
melynek témája a Digitális tanulás és az iskolakert
volt. A témában Fodor László tanár úr osztotta
meg gondolatait, bemutatva iskolánk eredményeit
a digitális tanulási folyamat szervezésében, irá nyí -
tá sában, a játékosításban, a több, mint 100 érdek -
lő dő iskolakert vezetőnek.

Köszönet
A Józsa Fejlődéséért Alapítvány kuratóriuma
nevében köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a 2019. évi személyi jövedelem adójuk
1%-át felajánlották az alapítvány részére.
A szervezet számlájára szeptemberben meg -
ér kezett 81 144 Forintot a korábbi évekhez ha -
son lóan az alapítvány működtetésére, az ala -
pít vány gondozásában megjelentetett Józsa
Ma gazin havilap valamint a www.jozsanet.hu
web oldal működtetésére fordítottuk.

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány közhasznú
jog állása 1999. június 14. óta folyamatos, így
jövőre is tudja fogadni a 2020. évi SZJA 1%-ot,
amit előre is köszönünk.

Drága Szüleink! 
(Szabó Lajos és felesége Szabó Lajosné,

született: Koroknai Zsuzsánna)

Házasságkötésetek 60. évfordulója
alkalmából Sok Boldogságot, 

Jó egészséget kívánunk szeretettel!
Zsuzsika és családja

Lali és családja.

Bízza szakemberre! Ker ti és ház kö rüli mun   kákat,
személy- és áru  szállítást, és egyéb mun    kákat vál lalok.
Ér dek lődni: (06-20) 235-7202.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

Köszönjük olvasóink egész éves
figyelmét, hirdetőink bizalmát!  

A Józsa Magazin szerkesztősége
ezúton kíván minden kedves

olvasójának, 
partnerének  Áldott Karácsonyt és

Boldog Új Esztendőt!



4 A XXI. század fehérjeforrása: a nyúl
Idén ősszel már 17. alkalommal rendezték meg
Józsán a nyúlfőző versenyt, amely már egy
igazi gasztrofesztivállá nőtte ki magát. Juráskó
Róbert – aki a Nyúl Terméktanács elnöke – bea-
vat bennünket a nyúlhúsfogyasztás kulissza-
titkaiba.

Mi a feladata a Nyúl Terméktanácsnak?
Juráskó Róbert: Elsődleges célunk, hogy meg -

is mertessük a magyar lakossággal a nyúlhúsfo -
gyasz tás előnyeit, és hogy havonta egyszer ke rül -
jön a családok asztalára ebből a kiváló fehérjefor-
rásból. Az egyik legegészségesebb húsféleségről
van szó, mivel a nyúlhús nagyon jó minőségű fe -
hér jét tartalmaz. Gazdag esszenciális amino sa -
vakban, viszont a zsír-, és koleszterintartalma
ugyan akkor alacsony. Ideális fogyókúrázóknak,
valamint szív- és érrendszeri betegségben szen -
ve  dők nek. Alacsony nátrium tartalma miatt külö -
nösen jó a magasvérnyomásúak számára. Húsa
könnyen emészthető, így a betegek, a gyerekek,
sőt a táplálékallergiások és a csecsemők is bátran
fo gyaszthatják.  Nem véletlen, hogy a német, sváj-
ci családok, a kórházak és a közétkeztetés is igen -
csak preferálja a nyúlhúst. Korábban hazánkban is
sok kal magasabb volt a fogyasztás, azonban a
ház táji nyúltartás megszűnésével a felhasználása
is felejtésbe merült.

Ha jól tudom, külföldön nagyobb népszerűségnek
örvend a nyúl.

Igen, de hál istenek az olyan rendezvényeknek
köszönhetően, mint a józsai „Csak Nyúl elne ve -
zésű XVII. Debreceni Nyúlfesztivál” az utóbbi
három évben sikerült megduplázni a hazai nyúl -
hús  fogyasztást. Ez természetesen hatalmas siker,
mégis ha a számokat vesszük górcső alá, igen
cse kély mennyiségről van szó. Míg Ma gyar or szá -

gon 15–20 dkg az egy főre jutó átlagfogyasz tás,
addig más országokban ennek több tízsze re se
(olaszok, spanyolok, franciák, kínaiak), vagy akár
százszorosa is jellemző lehet (pl. Máltán 15–20
kg!).

Otthon mennyire megoldható a nyúlhús előállítá -
sa?

2017-ben indítottunk egy nyúlhúsfogyasztást
ösztönző kampányt az Agrárminisztérium és az
Agrármarketing Centrum közreműködésével. A
háztáji kistermelők buzdítása is célunk, hogy ott -
hon, saját családjukat ellássák jó minőségű nyúl-
hússal. A család egész éves nyúlhús igényét né -
hány anyanyúl termelésével biztosítani lehet. Egy
anyanyúl után éves szinten 40–45 utódot fel lehet
nevelni normál takarmányozás mellett. Az évi 45
nyúl egy 110–120 kg-os süldő disznónak felel
meg, de folyamatos, friss, egészséges húst jelent
a család számára.

Hol érdemes nyúlhúst vásárolni és mennyibe
kerül, ha mégsem vállalkoznánk nyúl tartásra?

Arra a kérdésre, hogy hol érdemes minőségi
nyúlhúst beszerezni, nagyon egyszerű a válasz: a
termelő tagjaink mindenütt egységes rendszerben
dolgoznak. Mindenütt azonos a takarmányozás,
illetve a tartáskörülmény. Gyakorlatilag minden be -
szerzési ponton ugyanazt a minőséget lehet be -
sze  rezni. A 0,5–1 kg konyhakész, vákuum-cso-
magolt, kis kiszerelésű termékek nagyobb áruház -
lán cok polcain elérhetőek (Lidl, Auchan, Inter -
Spar). De fordulhatnak bármelyik húsnagyke res -
ke dőhöz is, hiszen itt, az egyéb húsok mellett ál ta -
lá ban a nyúlhús is beszerezhető. A választék igen
széles: egésznyúl, egész nyúl darabolva, nyúl
eleje, nyúl comb, nyúl lapocka, nyúl gerinc, nyúl
file, nyúl máj. A nyúlhúsféleségek vákuum csoma -

golt állapotában kerülnek értékesítésre. Például
egy egész friss darabolt nyúl, 1,1–1,3 kilós, májjal
és belsőséggel, egyenként csomagolva és elő hű -
töt ten, 2000–2500 Forintért szerezhető be.

Bede Róbert mesterszakács is nagy támogatója a
nyúlfogyasztásnak, ráadásul ő szokott a zsűri
elnöke is lenne a főzőversenyeken.

Igen, kampányunkat Bede Róbert mestersza-
kács is segíti, akinek gasztro-blogja a megtalál-
ható a Nyúl Terméktanács honlapján. Várhatóan
december elején jelenik meg a népszerű séf
szerkesztésében egy receptfüzetet, benne 7 kü -
lön böző speciális nyúlétel-receptjével. Most az
olvasóknak ebből szeretnénk egy recepttel ked -
ves kedni, mely akár a karácsonyi asztalon is he -
lyet kaphat. 

Jó főzést, és jó étvágyat kívánok!

Hozzávalók:
60 dkg csontozott nyúlcomb
1,5 dl száraz fehérbor
2 db sárgarépa
1 db petrezselyemgyökér
1/4 zellergumó
1/4 karalábé
1 fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
20 dkg fagyasztott brokkoli
1 evőkanál kristálycukor
1 evőkanál mustár
2 dl tejföl
1/2 dl tejszín
3–4 db babérlevél
1 db citrom
2 evőkanál friss kék áfonya
2 evőkanál tört, pirított mandula
majoranna
só
őrölt bors
olaj

Kukoricalepényhez:
15 dkg kukoricadara
3 dl tej
3 dl víz
2 dkg vaj
só
őrölt bors

A nyúlcombokat sóval, borssal, majorannával
ala posan bedörzsöljük, spárgával rögzítjük. Ke -
vés forró olajban elősütjük, kivesszük. Ebben az
olajban cukrot karamellizálunk. Beletesszük a
da rabolt zöldségeket és a vöröshagymát. Ba bér -
levéllel, borssal fűszerezzük, mustárral és sóval
ízesítjük. Beleöntjük a fehérbort. Felöntjük vízzel
és ebbe visszapakoljuk a nyúlcombokat. Fi gyel -
jünk arra nehogy túlfőzzük a combokat. Ha kell
vegyük ki előbb és főzzük tovább a zöldségeket.
A visszamaradt alapon annyi vizet hagyjunk,
hogy amikor leturmixoljuk jó bevonóképességű
már tást kapjunk. Hozzáadjuk a tejfölt és a tej -
színt, majd néhány perc alatt beforraljuk, citrom-

lével ízesítjük. A kukoricalepényhez a tejet a víz -
zel, sóval, borssal felforraljuk. Beleöntjük a ku -
koricadarát és folyamatosan kevergetve puhára
főzzük. Vajjal kikeverjük és olajjal megkent tál-
cára terítjük. Hagyjuk megdermedni. Kívánt for-
mákra vágjuk és kevés olajban megpirítjuk.
Tálaláskor a mártásba helyezzük a húst, mellé
adjuk a forró vajban átforgatott, forrázott brokkoli
rózsákat, kukoricalepényt és mandulával, áfo -
nyá val megszórva kínáljuk.

Majorannás nyúlcomb vadasan mandulával, 
áfonyával és pirított kukoricalepénnyel
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Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Térkövezést, térbetonozást, 
kapuk, bejárók, kerítések

elkészítését vállalom.
Telefon: (70) 252-0281

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.

• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

SMINKTETOVÁLÁS

Sorosi Orsolya
sminktetováló kozmetikus mester

+36 30 93 92 835
Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.

RELAX MASSZÁZSSZALON
Kellemes környezetben várom kedves

vendégeimet Alsójózsán:

Ha ellazulásra, kikapcsolódásra, 
fizikai fájdalom enyhítésére vágyik, 

kérem keressen az alábbi telefonszámon:
Ónodyné Orosz Katalin

06 20 970 43 21
Forduljon hozzám bizalommal!

• nyirokmasszázs
• talpmasszázs
• svéd, frissítő masszázs
• hátmasszázs

Kedves
Vásárlóim!

Szeretném megköszönni
az éves vásárlásukat!

Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt Kívánok!

Szeretettel várom Önöket
jövőre is!

Maták Attila: 
06-30/388-52-67

Elek utca 2. szám, 
Takarmánybolt

Egyházi ünnepi alkalmak

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI MISEREND
A SZENT GYöRGY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

ADVENT:
2020. december 14–23. - Roráté szentmisék: de. 6:00
KARÁCSONY:
2020. december 24. Szenteste - 20:00 (16:00 – kijárási tilalom esetén!)
„Éjféli”/Előesti szentmise
2020. december 25. Karácsony I. napja - de. 9:30 – Ünnepi szentmise 
2020. december 26. Karácsony II. napja - de. 9:30 – Ünnepi szentmise 
2020. december 27. Szent Család vasárnapja - de. 9:30 – Ünnepi szent-
mise
2020. december 31. Év végi hálaadás - du. 16:30 - Szentmise

ÚJÉV – VÍZKERESZT:
2021. január 1. Újév - de. 9:30 – Ünnepi szentmise 
2021. január 6. Vízkereszt - du. 16:30 – Ünnepi szentmise

GöRöGKATOLIKUS ÜNNEPI 
SZERTARTÁSREND:

December 24. 16:00 Vecsernye Liturgiával
December 25. 10:30 Ünnepi Liturgia
December 26. 10:30 Ünnepi Liturgia
December 27. 10:30 Ünnepi Liturgia

December 31. 18:00 Hálaadó Liturgia  
Január 1. 10:30 Szent Liturgia

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

December 24. 15:00 Szentesti istentisztelet
December 25.  9:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26.  9:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 27.  9:00 Istentisztelet
December 31. 15:00 Óévi istentisztelet
Január 1. 15:00 (péntek) Újévi istentisztelet

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

December 24. 16:30 Szabadtéri Szentesti istentisztelet  a templom 
udvarban

December 25. 11:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26. 11:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 27. 11:00 Istentisztelet
December 31. 16:30 Óévi istentisztelet
Január 1. 11:00 Újévi istentisztelet

A kialakult járványhelyzet miatt a templomaink befogadóképessége korlátozott. A járványügyi előírásokat figyelembe véve az alsójózsai templom befogadóképessége 35,
fel sőjózsai templomé 50 fő. Kérjük mindazokat, akik az ünnepi istentiszteleteken részt kívánnak venni, ezen szándékukat telefonon előre jelezzék. Az istentiszteletekre re -
giszt rálni december 16-tól lehet. Alsójózsán:  Kiss Lajosné presbiternél, tel.: 06-70-772-1336. Felsőjózsán: Bélteki Gábor presbiternél, tel.: 06-30-598-392.
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Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, rendelői körülmények

között, professzionális műszeres diagnosztikai eszközök segítségével.

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 

kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

Harap-lak Állateledel, 
Táp- és Takarmánybolt

Nádudvari takarmányok (tápok, koncentrátumok, premixek) 

széles választékban, folyamatosan kaphatók.

HARAP-LAK

Az üzlet telefonszáma: (06-30) 913-65-96

Címünk: Szentgyörgyfalvi út és a 
Függetlenség utca sarkán. A főút mellett.

DECEMBERI AKCIÓNK:
Téli madár eleségek, faggyúgolyók akcióban!

Halpép a nélkülözhetetlen vitaminokért 
kutyáknak és macskáknak kapható!

Minden kedves 
Ügyfelünknek 
békés Karácsonyt és 
boldog új évet kíván 
a Józsa Tető Kft. 
csapata. 
Köszönjük 
a bizalmat, találkozzunk 
jövőre is!

4225 Debrecen

Róna utca 19.

+36706231377

beatamaczko1974@gmail.com

Józsa Tető Kft.

Folyamatosan frissülő árukészlettel várjuk vásárlóinkat!
Ingyenes házhozszállítás a kapuig!

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 2020. szeptember 30-án
a debreceni általános iskolák közül elsőként rendezte meg iskolai Pá lya -
ori entációs napját.

Az egész napos program célja az alsó és felső tagozatos tanulók érdeklő dé -
sé nek felkeltése a különböző szakmák iránt. Az alsósok és az 5–6. osztályo -
sok életkoruknak megfelelően oldottak meg rejtvényeket, játékos, csoportos
fel adatokat és néztek szakmákat bemutató kisfilmeket. A nyolcadikosok
online pályaorientációs önismereti tesztek kitöltésével kezdték a napot. Kö -
szönetet mondunk a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatójának, Há -
mori Évának, aki elsőként adott részletes online tájékoztatást a pá lya vá lasz -
tás előtt álló 7. és 8. osztályosoknak a továbbtanulási lehetőségekről, az ak -
tuális munkaerőpiaci viszonyokról. Továbbá online jelentkezett be a továbbta -
nu lókhoz a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is, akik szintén
el sőként iskolánknak állították össze a szakmákat és a debreceni nagyvállala -
to kat bemutató kisfilmjüket, és juttattak el diákjainknak egy pályaválasztást
segítő kiadványt és egy tájékoztató füzetet az alapszakmákról. 
Nekik is mindent hálásan köszönünk. Eredményes és mozgalmas nap volt,
amely során tanulóink sok hasznos információhoz jutottak.

Pályaorientációs nap
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A koronavírus járvánnyal kapcsolatos szabá-
lyok a vírushelyzettől függően folyamatosan
vál toznak, ezért fokozottan kérjük az olvasókat
ekörben az aktuális szabályokról a hivatalos
https://koronavirus.gov.hu/ weboldalról tájé ko -
zód janak. Sokak kérdésére válaszolva a gyer-
meket nevelő családok otthonfelújítási támo-
gatásáról megjelent 518/2020. (XI. 25.) Korm.
rendelete kormányrendelet főbb szabályait
ismerteti Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska a
teljesség igénye nélkül:

Ki jogosult igénybe venni?
– az a magyar állampolgár és a magyar állampol-
gárságról szóló törvény alapján magyar állampol-
gárnak tekintendő nagykorú, cselekvőképes ter -
mé szetes személy igényelheti, akinek
– egy magzata a várandósság 12. hetét betöltötte, 
– vagy egy vér szerinti vagy örökbefogadott eltar-
tott gyermeke 25. életévét még nem töltötte be, 
– vagy egy vér szerinti vagy örökbefogadott eltar-
tott gyermeke a 25. életévét már betöltött, megvál-
tozott munkaképességű személy,
– vagy egy kiskorú rokona van, ha a gyermek szü -
lei nek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;
ha több gyermek van, akkor is csak egy igénylés
nyújtható be.

Milyen lakás felújítására igényelhető?
– az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke a támo-
gatással érintett lakásban együttesen legalább

50%-os mértékű,
az ingatlan-nyil -
ván  tartásba be -
jegy  zett tulajdoni
há nyaddal rendel -
kez nek, 
– az igénylő(k),
valamint a tá mo -
ga tásra való jo go -
sult  ságnál fi gye lem be vett valamennyi kiskorú
gyer mek a támogatással érintett lakásban lega -
lább egy éve lakóhellyel rendelkezik, 
c) az igénylő(k)nek az állami adóhatóságnál nincs
nyilvántartott köztartozása. 
Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos,
– az a szülő jogosult támogatási összegre, akinél
az összes közös gyermek lakóhelye van,
– vagy mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os
mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mind-
kettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik
gyermekük lakóhelyével.

Mennyi a támogatás összege?
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási
költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 Forint.
A támogatás a rendeletben tételesen felsorolt
felújítási munkákra vehető igénybe, több felújítás,
több számla esetén egyetlen alkalommal előter-
jesztett kérelemben. 
A támogatás a lakáson végzett építési tevé keny -
sé gek befejezését és a számlák kifizetését kö ve -

tően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. decem-
ber 31-ig igényelhető. Több számla esetén az
igénylési határidő számításánál a legutolsó kifi ze -
tési időpontot kell alapul venni 
A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincs -
tár által rendszeresített formanyomtatványon, 
a) az igénylő(k) a Kincstár által üzemeltetett
elektro nikus felületen, 
b) postai úton vagy 
c) személyesen a kormányablaknál nyújtható be. 
A támogatás 2021. január 1-t követően megkötött
vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a laká-
son végzett felújítás befejezését és a számlák kifi -
ze tését követően igényelhető.
Részletes szabályokkal kapcsolatosan a Kor -
mány  hivatalnál érdemes érdeklődni.

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,

online felületen.

Ügyvéd válaszol - Indul a családok 
otthonfelújítási programja

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.

Telefo n :  (06-20) 33 18 944
ww w.n emesv al l al ko zas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

HÁZI VÉRVÉTEL
Vérvétel otthonában, előre

egyeztetett időpontban.

Sipos Andrea
06 30 6223404

pirosangyal2019@gmail.com

• Ágyhoz kötött? Kísérővel tudna csak elmenni?
• Nehezen viseli a rendelői környezetet?
• Nincs ideje sorban állni, elfoglalt?
• Kismama? Rövid ideig bírja éhgyomorral?
• Vagy csak mert önnek így kényelmes?
• Akár beutaló nélkül, külön térítés ellenében.

Piros Angyal

SEGÍTEK!

Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

AJÁNDÉKKOSARAK 

Tel.: +36 30 522-3494
AJÁNDÉKCSOMAGOK



8 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!

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

Cím:  Alsó józsa, Homokhát  utca 31.

Mob i l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás

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

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

Telefon: (52) 523-967
www.jozsagumi.hu

Lepd meg szeretteidet – az általad gondolt értékben – masszázs, ajándék
utalvánnyal! Születésnapra, névnapra, évfordulóra, Karácsonyra!

Borosné Balogh Szilvi Bejelentkezés: +36 70/333 54 52
gyógymasszőr

Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11.
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Fizethet
bankkártyával,

SZÉP kártyával,
készpénzzel.

Józsán
INGYENES
kiszállítás!

Rendelés leadás:  
52/386-120

Kedves Vásárlóink!
Idén Decemberben is rengeteg 

új termékekkel és
kedvezményekkel készültünk önöknek!

Új tápok (pl. Eukanuba), 
Új felszerelések

(pl. fekhelyek, kutyaruhák), 
Széles választéka várja önöket!

Ne maradjanak le év végi 
kedvezményeinkről

és ajándékainkról sem.
Pl. minden EUKANUBA és

EURO PRÉMIUM tápunk mellé
ajándékba adunk

1db táptartó vödröt! 
Ajándékok csak a készlet erejéig!!!

Bővebb információkért látogassanak el 
a Haminyami Állateledel boltunkba!
------------------------------------------------

Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 8–18-ig, 
szombaton 7-14-ig, vasárnap Zárva.

Telefon: 0620/629-11-29

DR. SZABOLCSI ERIKA
ÜGYVÉD

• Földügyek
• Ingatlannal kapcsolatos    

Szerződések 
• Cégalapítás
• Kártérítés
• Egészségügyi Jog

Telefon: (06-20) 966-4017

4225 Debrecen, Vadmeggyes utca 19.  
E-mail: drszabolcsierika@gmail.com

§
Nyitva: Hétfő–Péntek: 7:30–9:00, 15:00–18:00

Szombat: 8:00–12:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

Tel.: +36 30 522-3494

o TERMELŐI AKÁC, HÁRS, REPCE ÉS

VEGYES VIRÁGMÉZ

o KISTERMELŐI FÜSTöLT ÉS CSEMEGE

HÚSÁRU

o HIDEGEN SAJTOLT OLAJOK

o KÉZMŰVES SZöRPöK, FŰSZEREK

o GYÓGYNöVÉNY TEÁK, ILLÓOLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

Köszönjük ügyfeleink egész éves
bizalmát, és ezúton kívánunk 

Békés Karácsonyt és 
Boldog Új esztendőt!

Debrecen-Józsa,
Tokaji út 19/B

Facebook: Bufatex Kft

Álláslehetőség! 
Asztalos szakmájú vagy betanított munkás 

jelentkezését várjuk.

Telefon: 06-30/945-2755
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FOLYAMATOS AKCIÓK 
A KARÁCSONYI DEKORÁCIÓKRA

Ünnepi ételeit rendelje a 
FullZ’ Gasztro-tól!

Filézett harcsa halászlé     1650 Ft/adag
Ponty halászlé 1590 Ft/adag
Halászlé alap 1350 Ft/adag
Korhely halászlé harcsából 1850 Ft/adag
Korhely halászlé pontyból 1790 Ft/adag
Húsleves csigatésztával  900 Ft/adag

(A levesek mennyisége 0,5 l)

- sajttal sonkával töltött csirkemell - rántott sertésborda 
- mustáros sertésflekken - rántott sertésborda

- szezámmagos csirkemell csíkok - rántott  gomba 
- rántott  karfiol, köret: rizibizi, sült burgonya

Hidegtál 2500 Ft/fő
burgonya saláta - francia saláta - baconba tekert csirkemell
sonkatekercs - fasírtgolyó - töltött dagadó - sült csirkecomb

Házi töltöttkáposzta tejföllel 1600 Ft
Fullz’ Gasztro 2 személyes frissensültes tál 4990 Ft/tál

Kellemes ünnepeket kíván a
FULLZ’ GASZTRO RENDEZVÉNYHÁZ!

https://www.facebook.com/FullzGasztro

Veszélyes helyen lévő fák 
KIVÁGÁSA, akár emelőkosárral.

Papp László e.v.
06 30/244-87-37

Emelő kosarazás 
22 méter magasságig:
– stablon deszka 

festése
– kémény átrakás
– tetőbontás
– ereszcsatorna 

tisztítása

„M
ag

as
ab

ban, mint a
m

ad
ár.”

AZ ÁRAK AZ ÉTELEK CSOMAGOLÁSÁT NEM TARTALMAZZÁK!
Rendelésfelvétel telefonon (06 20) 312 9750 ill., 

személyesen H–P 11:30–15h-ig a Rózsavölgy utca 47–53. szám alatt.
Ajánlatunk december 24–26. illetve 31-re szól.


