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Beiktatták Gacsályi Zsolt református lelkipásztort

Megalakult a városi közgyûlés

Vad Zsigmond a Debreceni Református
Egyházmegye esperese iktatta be Ga-
csályi Zsolt megválasztott lelkipásztort, a
helyi gyülekezetbe november 24-én. Az
igehirdetés szolgálatát dr. Bölcskei Gusz-
táv, a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let püspöke végezte.

Gacsályi Zsolt már több mint egy éve, 2009
augusztusa óta szolgál Józsán. A Debrecen-
Józsai Református Egyházközség alsójózsai
templomában kezdôdött 15 órakor a lelkész-
beiktató istentisztelet, Bölcskei Gusztáv püs-
pök úr a 65. zsoltár alapján hirdette az igét,

majd Vad Zsigmond esperes úr és Hadháziné
Péntek Ágnes presbiter köszöntése követke-
zett, végül Nagy Csaba karnagy úr lelkész
beiktatásra komponált hálaadó énekét éne-
kelte a gyülekezet énekkara. A felsôjózsai
templomban került sor a beiktatásra, ami után
a palást átadása következett, melyet Fancsik
Gyula fôgondnok úr és Váradi József gond-
nok úr adott át. Ezután több más gyülekezet-
bôl érkezett lelkipásztor köszöntötte a beikta-
tott lelkészt. Az ünnepség szeretetvendég-
séggel zárult a Józsai Közösségi Házban,
ahol Tószegi Imre és barátai muzsikáltak.

Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett
az október 18-án tartott alakuló közgyûlé-
sen, mely során a polgármesteri és képvi-
selôi eskütétel után minden képviselônek
személyesen is gratulált.

A helyhatósági választás eredményeit Mo-
hácsi Lajos ismertette, s bemutatta mind a 34
képviselôt és a polgármestert.
Orbán Viktor köszöntôjében kiemelte, hogy „a
debreceni együttmûködés rendszere már
többszörösen bizonyított”, most arra van
szükség, hogy a helyi tapasztalatokat minél
szélesebb körben osszák meg az ország
többi részével. A miniszterelnökünk szerint „a
cívis polgárok pozitív gondolkodása, az élet-
hez való hozzáállása példaértékû az egész

országra nézve. Mert ebben a városban az
elmúlt években olyan dolgok váltak valóra –
példaként említve a Loki Bajnokok Ligájába

való bejutását –, amelyet
nemcsak az itt lakók, hanem
egy egész ország átérzett.
Kósa Lajos a polgármesteri
esküje utáni köszöntôjében
Rakovszky Dániel 1832-es
fôbírói beszédét idézte: „A
király akaratát végre kell
hajtani, a veszedelmet el
kell hárítani, vagy ha arra
nincs mód, akkor annak ha-
tását csökkenteni, az elöl-
járók és a nép közötti bizal-
mat fenntartani és erôsíte-

ni.” Kósa Lajos szerint Debrecen határon túl
mutató jelentôségû: a Vagyonkezelô Zrt., az
egészségügyi holding, a közösségi közleke-
dés területén példát mutat az országnak. Ez
egy olyan hagyomány, amit Debrecenben kö-
vetni kell; hívta fel a képviselôk figyelmét a
polgármester. Kósa Lajos beszélt arról, hogy
a városi összefogás az egyházakkal, az
egyetemmel, a vállalkozásokkal jól mûködik.

Kósa Lajos polgármester úr a Fidesz frakció
vezetésére Széles Diána képviselô asszonyt,
frakcióvezetô helyettesnek pedig Józsa meg-
választott képviselôjét Balázs Ákos urat kérte
fel. Képviselônk a következô négy évben ve-
zeti a Józsai Települési Részönkormányzatot
és dolgozik a Tulajdonosi valamint az
Ügyrendi és Etikai Bizottságokban.

(Fotó: Molnár Tamás)
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Helyi hírek

Változások a józsai szakrendelésekben
Reumatológia:
Rendelés: Hétfô: 8–14
Rendel: dr. Horváth Irén
Szemészet:
Rendelés: Kedd 12–17

Elôjegyzés kérhetô az összes szakrende-
lésre:
(52) 788-056 és (06-20] 661-6506 telefonszá-
mokon Nagyné Gombácsi Nóra diszpécser-
nél.

Fontos változás továbbá:
A betegfelvétel a diszpécsernél, a folyosó
elején lévô pultnál Nagyné Gombácsi Nórá-
nál lesz, nem pedig a szakrendelés elôtt.

21 évig dolgozott a józsai betegekért

A Debreceni Sportiskola a Gönczyben

Veresné Pásztor Adrienne befejezte józsai
pályafutását október végén. 1989-ben dr.
Kiss András körzeti orvosnál kezdett
Józsán dolgozni, mint körzeti ápoló a fel-
sôjózsai utcai rendelôben. 

A Józsapark átadása után az EJK szakrende-

léseinek volt a vezetôasszisztense. Novem-
bertôl már Debrecenben dolgozik, de két ma-
gánorvos asszisztenseként azért láthatjuk
még hetente kétszer a Józsaparkban is, így
teljesen nem tûnik el Józsáról. Adrienne min-
den kedves volt betegére szeretettel gondol.

A Gönczy Pál Általános Iskola, mint
Gönczy Tehetségpont és a Debreceni
Sportcentrum - Sportiskola, mint Tehet-
ségpont együttmûködési megállapodást
kötött annak érdekében, hogy minél haté-
konyabb segítséget tudjanak nyújtani a
sport iránt érdeklôdô és valamely sportág-
ban feltûnô fiatal gönczys tehetségeknek. 

A foglalkozáson résztvevô diákok a Debrece-
ni Sportcentum - Sportiskola diákjaivá is vál-
nak az intézmény saját házirendje szerint. Az

együttmûködés kialakításában kiemelt szem-
pont volt a Gönczy Pál Általános Iskola diák
és szülôi kör elégedettségének fokozása az
intézményen belül újabb sportolási lehetôsé-
gek biztosításával. Az edzések kedden és
csütörtökön délután zajlanak a Gönczy Pál u.
1–3. szám alatti tornateremben, elôször
2010. november 09-én. 
A programról részletesebben az iskola hon-
lapján olvashatnak: www.gonczy.hu

Tanulmányúton
A Gönczy Pál Általános Iskola nevelôtes-
tülete októberben tanulmányúton járt
Ausztriában és Pannonhalmán.

A tanulmányút része annak a szervezet- és
humánerôforrás fejlesztô programnak, mely a
TÁMOP 3.4.4. (Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program) – Országos Tehetségsegítô Háló-
zat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítô Program keretében az Euró-
pai Unió támogatásával valósul meg az isko-
lában.
Cél, hogy a tehetséggondozással közvetlenül
foglalkozó, abban szakmai ismeretekkel ren-
delkezô pedagógusok megismerjék más si-
keresen mûködô tehetségpontok munkáját,
annak jó gyakorlatát alkalmazni tudják saját
intézményükben. 
A tanulmányút során ismerkedtek az osztrák
környezetvédelmi neveléssel, hagyományôr-
zô manufaktúrával. 
Testvériskolai kapcsolatot kezdeményeztek
az ausztriai ÖKO-Volksschule Wienerwald is-

kolával, mely pél-
daértékû az oszt-
rák ökoiskolák so-
rában, s erôsíti a
gönczys diákok
német nyelvtudá-
sát. 
Pannonhalma a
Világörökség ré-
sze, ezért fokozott
figyelmet fordíta-
nak a tehetség-
gondozás mellett a környezetvédelemre is. A
nevelôtestület az egyházi-történelmi emlék-
helyek mellett megtekintette az arborétumot
és a gyógynövénykertet.
Elôadást hallgattak, majd megtekintették a
biomassza erômûvet, melyben biohulladékot
égetnek el, és az így nyert melegvízzel fûtik
az Apátság épületeit. Azt tapasztalhatták,
hogy a gazdálkodás és a környezetvédelem
összhangját Pannonhalmán sikerült megte-
remteni. 

„Az igazi természetvédô az, aki tudja, hogy a
világot nem szüleinktôl örököltük, hanem
gyermekeinktôl kölcsönözzük.”

John James Audubon

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép
vendégfogadó.” 

Wass Albert

Dr .  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig :
a  06-30/9-555-066

telefonon

Kis- és nagy állatgyógyítás

Április 1-jétôl december 31-ig

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása 

3200 Ft.
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In-spirál

Városi 
angol verseny

Lorántffy-s büszkeség

Halloween a Lorántffyban

A Debreceni Mûvelôdési Központ 5 neve-
lési és oktatási intézmény bevonásával,
In-spirál címmel 50 millió forintot nyert
projektjét mutatta be pénteken a DMK-
ban.

A tanórai, a tanórán kívüli és szabadidôs te-
vékenységek támogatására kiírt TÁMOP-os
pályázat keretében, 2011. augusztus 31-ig
101 különbözô programot 412 alkalommal
valósítanak meg 2470 gyermek és fiatal szá-
mára. Ebben szerepel 9 féle havi, 9 féle heti
szakkör, 10 féle témanap 4 vetélkedô, 3 tábor
és 33 túranap – számoltak be róla a
szervezôk, és a nyertes intézmények vezetôi,

köztük Danku Attila igazgató úr a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola igazgatója.
Az új szakmai együttmûködésben a Lorántffy
Zsuzsa Általános Iskola is részt vesz, míg a
helyszíneket az Újkerti Közösségi Ház,
Józsai Közösségi Ház, a Tímárház, valamint
az iskola adja. A különbözô szakkörök, verse-
nyek és vetélkedôk, illetve tematikus napok
programja kitûnô lehetôséget biztosít a gye-
rekek – köztük halmozottak hátrányos hely-
zetûek – számára, sôt a városrészben élôk-
nek is értékes ismeretek szerzésére, mûvé-
szeti és közösségi élmények megélésére. Az
elképzelést a projektnyitó rendezvényre
meghívott Halász János, a Nemzeti Erôforrás

Minisztérium parlamenti államtitkára is üdvö-
zölte, aki gratulált a nyertes Debreceni Mûve-
lôdési Központnak, illetve az intézmé-
nyeknek, köztük a Lorántffy Zsuzsanna Álta-
lános Iskolának is.
A szakkörök, tematikus napok stb. részletes
programja az iskola honlapján megtalálható.
www.lorantff.suli.hu
Gratulálunk az intézményeknek!

Városi angol versenyen remekeltek a
Lorántffysok.

Október 27-én az Árpád Vezér Általános Is-
kolában rendezték meg azt a városi angol
versenyt, ahol a Lorántffy Zsuzsanna Általá-
nos Iskola negyedikes diákjai az elôkelô har-
madik helyet szerezték meg.
A megmérettetés témáját ezúttal az ôsz és a
halloween adta.
A dobogós csapat tagjai: Farkas Ágnes, Ado-
nyi János és Árva Péter voltak.
Felkészítô tanáruk: Soltészné Bácsi Ágnes.

Amíg a diákok többsége a nyár folyamán a
vakáció gondtalanságát élvezte, addig a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulója, Orosz
József párjával, Berecz Viviennel akroba-
tikus Rock and Rollban bekerült a világ-
ranglista legjobb nyolc versenyzôje közé
a kitartó, kemény edzéseknek köszönhe-
tôen.

A Riminiben megrendezett Világkupán 22 or-
szág 96 versenyzôje közül az elôkelô máso-
dik helyet szerezték meg.
Az alsójózsai Orosz Józsefnek, a Kenguru
SE versenyzôjének, valamint táncos párjá-

nak és nem utolsósorban edzôjüknek, Szar-
vas Ferencnek ezúton is gratulálunk és to-
vábbi szép sikereket kívánunk.

Köszönet-
nyilvánítás

Az Alapítvány a Józsakert Utcai
Általános Iskoláért Kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a személyi jövedelemadójuk

1%-át felajánlották. 

A 203 337 Ft-ból a tanulók 
korcsolyaoktatását, 

az erdei iskola programját,
táborozását és a 

versenyeken való nevezéseket
finanszírozták.

Halloween-bulival tették emlékezetessé a
diákoknak az ôszi szünet elôtti utolsó taní-
tási nap délutánját a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola pedagógusai.

Az ijesztô jelmezek versenye mellett tökvadá-
szatban, sütôtök-evô versenyben és számos
hasonló izgalmas vetélkedôben mérhették
össze a tudásukat és ügyességüket a ver-
sengô csapatok.
A gyerekboszorkányok és vámpírok önfeledt
mulatságát akárcsak az elmúlt tanévben,
idén is zene és tánc zárta.
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Programajánló

Egészségnap volt a Közösségi Házban

November 12–december 12-ig
„Tükörkép(p)em” - Koroknai Róza festômû-
vész kiállítása
Megnyitó idôpontja: november 12-én 17 óra
Megnyitja: Angyal László az AKT Képzômû-
vészeti Társaság titkára 
Közremûködik: Szebellédi Soma gitáron
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôtere

November 15-én 10 órától
Élô zenehallgatás - vendégünk a Debreceni
Gitárkvartett
Résztvevôk: a Gönczy Pál Általános Iskola és
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola felsô
tagozatos tanulói
Közremûködik: a Debreceni Gitárkvartett
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színház-
terme

November 15-én 17 órától
„Szellôk szárnyán felhôk fölött …” – rajzpá-
lyázat Tamkó Sirató Károly halálának 30. év-
fordulója alkalmából – díjátadás, értékelés
Résztvevôk: a Gönczy Pál Általános Iskola és
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere

November 23-án 10–18 óra között
A Véradók Napja (a Vérellátó Állomással kö-
zös szervezésben)

Elôadó: dr. Molnár Attila
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházter-
me, elôadóterme

November 24-én 10.30–12.00-ig
Baba-mama klub. A babaklub minden hó utolsó
szerdáján várja a babákat és a mamákat egy
vidám, játékos délelôttre.
Helyszín: Alsójózsai Kerekerdô Óvoda 

A Józsai Közösségi Ház mûködô körei,
klubjai, mûvészeti csoportjai:

– Alsójózsai Nyugdíjas Klub: szerda: 16.00–
18.00
– Felsôjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: kedd:
15.00–17.00 
– Józsai Díszítômûvészeti Szakkör: kedd:
14.00–16.00
– Józsai Népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 
– Józsai Kertbarát Kör: kéthetente kedd:
17.00–19.00
– Mazsorett csoport: hétfô: 17.00–18.00
– Akrobatikus rock and roll csoport: csütörtö-
kön 17.00–18.00
– „Varázskéz” Rajz-szakkör: hétfô: 15.00–16.00
– Sakk klub: hétfô: 14.00–19.00
– Nôk Klubja: minden hónap elsô csütörtökén
18.00–19.00
– Hangszeres zeneoktatás általános iskolás
gyerekeknek. Választható hangszerek: cite-

ra, furulya, gitár, népi ének. A foglalkozásokat
vezetik: Mihályi Katalin és Magyari Ágnes ze-
nepedagógusok. Idôpont: szerda, csütörtök,
péntek 12.00-tól 17.00-ig, szombaton 9.00-
–13.00

A Közösségi Ház egyéb szolgáltatásai:

– INFORMÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS az intéz-
mény rendezvényeirôl, a városban, a megyé-
ben zajló kulturális programokról, pályázati
lehetôségekrôl, amatôr mûvészeti csopor-
tokról, a városban mûködô körökrôl, klubok-
ról, non-profit szervezetekrôl
– TEREMBÉRLET - rendezvényekre, konfe-
renciákra
– GYERMEKKUCKÓ ingyenes szolgáltatása
6 éves korig szülôi felügyelet mellett vehetô
igénybe.
– RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE ÉS LE-
BONYOLÍTÁSA.

Érdeklôdni és jelentkezni lehet: szemé-
lyesen a Józsaparkban található Józsai
Közösségi Házban (4225, Debrecen-
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. sz.) vagy a
(06-52) 386-137-es telefonszámon. 
E-mail: 
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Október 9-én, a Lelki Egészség Világnapja
jegyében vehették igénybe az érdeklôdôk
a különbözô programokat és szolgáltatá-
sokat a Közösségi Házban. A program kö-
zös szervezésben valósult meg az ÁNTSZ-
szel. Elsôsorban az ingyenes szûrések,
vizsgálatok, állapotfelmérések arattak
nagy sikert.

Volt olyan érdeklôdô, aki rendszeres orvosi
kezelés alatt áll, és most is kilátogatott a pro-
gramra, mert fontosnak tartja az egészségét,
és akadt olyan is, akinek itt ezen a programon
hívták fel a figyelmét valamilyen rossz ered-
ményre, amire érdemes odafigyelni.
A „szív sokat ér” címmel dr. Gömöri Gabriella
kistérségi tisztiorvos tartott elôadást a szív és

érrendszeri betegségekrôl, az
aktív testmozgás jótékony sze-
repérôl.
Hallhattunk a testedzés szere-
pérôl ôsidôktôl napjainkig, meg-
tudhattuk azt is, hogy milyen jó-
tékony hatása van a rendszeres
testmozgásnak.
Nagy sikert aratott a Kenguru
TSE akrobatikus rock and roll és
a Debreceni Kötélugró Klub
bemutatója. Igazán különleges
élményben lehetett része annak
is, aki Tar Kata vezetésével
kipróbálta az Etka-jógát.

(Fotó: Pósán Györgyné)

Október 23-ra
emlékeztünk

Dr. Forisek Péter egyetemi docens elôadá-
sával emlékezhettek meg a résztvevôk az
'56-os forradalomról a Közösségi Házban
október 20-án.

Az elôadó projektoros kivetítéssel, képekkel
és feliratokkal idézte fel a korszak esemé-
nyeit. Beszélt a pesti, debreceni események-
rôl, illetve a forradalom utáni megtorlásról. A
korszak jeles képviselôirôl (Kerényi Károly,
Alföldi András, Moravcsik Gyula) is megem-
lékeztek, valamint az egyetemek átalakulásá-
ról is. Ezzel az elôadással minden érdeklôdô
méltó módon emlékezhetett meg az 1956-
ban történt eseményekrôl.
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Szüreti hét az Alsójózsai Kerekerdô Óvodában
Október elsô hete a szokottabbnál is moz-
galmasabb volt az Alsójózsai Kerekerdô
Óvodában, ugyanis a hagyományosnak
számító szüreti héten több programmal is
készültek az óvoda dolgozói a gyerekek
és a családok számára. Az elôkészületek –
melyben a szülôk is részt vállaltak – már
szeptember végén megkezdôdtek, de az
igazi izgalmak csak ezután következtek.

Minden csoport saját kiállítást rendezett,
zöldség- és gyümölcsbábokat készíthettek a
gyerekek pedagógusaikkal és szüleikkel
együtt. A folyosó így telis tele lett különbözô
ôszi zöldségekbôl és gyümölcsökbôl kreált

figurákkal, köztük uborkahernyó, padlizsán-
madár, gesztenyesüni és faragott tökfej. Ez a
kiállítás aztán kellemes ôszi hangulatot vará-
zsolt az óvoda épületébe, nem is beszélve a
gyerekek örömérôl, melyet a szülôkkel való
közös „munka” és egy-egy figura felismerése
okozott.
Természetesen az óvodai Mihály napi vásár
sem maradhatott ki a programok sora közül,
amely egy igazi vásári sokadalom látványát
idézte. A gyerekek népi ruhákba öltözve sé-
táltak a csoportok asztalai között, miközben
mindenféle portékával igyekeztek telepakolni
kis kosarukat. Fizetôeszközként makkot, mo-
gyorót, gesztenyét és egyéb ôszi termést
használhattak, a megvásárolható árut pedig
még korábban ôk maguk készíthették el szü-
leikkel és óvodapedagógusaikkal közösen.
A pénteken megrendezett családi napon szí-
nes programokkal várta az óvoda a gyereke-
ket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Egy
néptáncos elôadással kedveskedett a Csiga-
csoport a közönségnek, majd „A kis kakas
gyémánt félkrajcárja” címû mesét adták elô
az óvodapedagógusok óriásbábokkal. (Ezzel
az elôadással a Vojtina bábszínház által szer-
vezett tavaszi bábtalálkozón nyertes lett a
bábcsoport.)

Az elôadásokat népi ügyességi játékok és
kézmûves tevékenységek követték, amelyek
közül a gyerekek kedvük szerint válogathat-
tak. Természetesen a szülôk sem maradhat-
tak ki, számukra is lehetôség nyílott kipróbál-
ni tehetségüket a lufi hajtogatásban, célba
dobásban és megcsillogtathatták fôzôtudá-
sukat is – babgulyás, harcsapaprikás, rotyo-
gott a bográcsokban, de finom volt a kemen-
cében sült kenyérlángos is.
A nap zárásaként egy minden testrészt meg-
mozgató táncház kerekedett. Így aztán min-
denki sok-sok élménnyel, teli hassal és kelle-
mes fáradtsággal térhetett haza a családi fé-
szekbe.

Józsaiak segítettek az iszapkatasztrófa helyszínén
A Debreceni Polgárôr Egyesület Józsai
Csoportjának tagjai a vörösiszap-ömlés
katasztrófánál Devecseren segítettek. 

A DPE tagjai rengeteg dologban segítettek a
devecseri kárhelyszínen. Részt vettek a terü-
let lezárásában, a vagyonbiztonság,  közbiz-
tonság fenntartásában az elhagyott utcák-
ban, házakban. Ôrizték a veszélyesanyag-tá-
roló és elhullott állatitetem-gyûjtô konténere-
ket, mivel ezek emberi egészségre ártalmas
anyagokat tartalmaztak. A már megtisztított,
feltakarított területekrôl segítették a gépjármû
forgalom elterelését.

Tapasztalataikat megosztották velünk: 
A katasztrófa sújtotta lakosság mélységesen
elkeseredett, viszont nagyon jól szervezett a
katasztrófavédelmi törzsirányítás. Rengeteg
volt a helyszínen az odaadó munkát végzô
katasztrófavédô, tûzoltó, katona és rendôr. A
helyi lakosok nagyon hálásak voltak, és sok-
szor megköszönték, hogy Debrecenbôl is el-
mentünk Devecserbe (az út 400 km oda, 400
km vissza) és önkéntesen, veszélyt és fáradt-
ságot nem ismerve segítettünk nekik, ebben
a leírhatatlan katasztrófahelyzetben. Összes-
ségében elmondhatjuk, hogy voltunk a DPE

tagokkal Ongán az árvíznél, voltunk Tégláson
a szélvihar után, a vörös-iszap okozta pusztí-
tás Devecseren azonban mindennél ször-
nyûbb rombolást végzett. 
Amikor hazajöttünk és megkérdezték a józsai
emberek, hogy milyenek a körülmények

Devecseren, csak annyit tudtam mondani:
„Olyan a helyzet ott, mint a háborúban!” Soha
ne tapasztaljuk meg, milyen érzés mindenün-
ket elveszíteni egy pillanat alatt! 
Itt hívom fel újra a figyelmet a polgárôrség
fontos szerepére, hiszen a devecseri Város-
házán a Védelmi Bizottság elsôdleges
támasza is a helyi polgárôrség. Ôk segítenek
az élelmiszer, az ivóvíz, a védôruhák, védô-
maszkok, a gumicsizmák kiosztásában, az
emberek tájékoztatásában, a terület lezárás-
ban, a kárfelmérésben és még sorolhatnám...
Józsai vállalkozók támogatásával vásároltuk
azokat az eszközöket, felszereléseket, ame-
lyeket munkánk során használtunk. Az akciót
támogató józsai székhelyû, vagy lakcímû vál-
lalkozók: 
– Doberdó Non-Stop Élelmiszer Bolt – Molnár
Miklós,
– Józsa Tüzép-Benzinkút, a vállalkozói telep-
helyrôl, 
– Kincsesbolt-munkaruházat, a Józsa Park
emeletrôl,
– Beri Tibor autófényezô és autókozmetika, a
Zsindely utcából. 
Nélkülük a veszélyt vállaló józsai polgárôrök
nem tudtak volna segíteni! Köszönet a segít-
ségért!
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Fotópályázat

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 

Debrecen-Józsai Kirendeltsége

4225 Debrecen-Józsa, Józsapark

Telefon: (52) 386-230

Takarékoskodni jó!

a HAJDÚ Takaréknál!

A HAJDÚ TAKARÉK
a Takarékossági Világnap alkalmából

A 7% Önnek is jár, csak jöjjön be hozzánk!
HAJDÚ TAKARÉK

2in1 akció
A józsai szaknévsor egy évente megje-
lenô információs adatbázis. Lassan itt a
2011-es esztendô, januárban ismét megje-
lenik a kiadvány. De jövôre többet kap, aki
a Szaknévsorban hirdet, mind idén.

Januárban Szaknévsor, februártól decembe-
rig pedig Józsa újság. Így minden hónapban
kézhez kapnak egy józsai kiadványt az itt
élôk. A Szaknévsor várható megjelenése
2011 január közepe, lapzártája pedig 2010
december 20. Mivel a nyomtatott formában
megjelenô kiadványoknak a JOZSANET.HU
weboldal az online felülete, így értelemsze-
rûen ott is megjelennek a Szaknévsor hirde-
tôi a Helyi vállalkozások menüpontban. Ed-
dig alapadatokkal jelentek meg a hirdetôk
díjmentesen, és 500 Forintos havidíjért kap-
ták meg a teljes felületet, azaz az összes ro-
vatot. Jövôre viszont egy igen kedvezô akció-
val lepjük meg a Szaknévsorban hirdetôket:
aki megjelenik a Szaknévsorban, az díjmen-
tesen, automatikusan megjelenik a jozsa-
net.hu Helyi vállalkozások menüpontjában is,
minden információval. Eddig ez az internetes
megjelenési forma évi 6000 Forintba került,
most ajándékba kapja minden szaknévsoros
hirdetô. A legkisebb 4000 Forintos felülethez
is jár a 6000 Forintos ajándék felület. Aki ki-
hagyja a Szaknévsort, annak továbbra is le-
hetôsége lesz fizetôs formában a Józsanetre
bekerülni, de mivel most ingyen megkapja
minden hirdetô a webes megjelenést, így
most kihagyhatatlan a Józsai Szaknévsor-
ban való megjelenés. Egyet fizet, kettôt kap!
A Józsai Szaknévsor 2011 így „online&offli-
ne” reklámfelület egyszerre, azaz elektroni-
kus formában és nyomtatásban is megjelenik
a hirdetése, a szakmák szerinti adatbázis-
ban.

Érdeklôdni lehet:
Telefon: (06-70) 70-85-300

E-mail: moltomi@moltomi.hu

A Jozsanet.hu és a Józsa újság közös fo-
tópályázatot hirdet a Bikers Kávézó támo-
gatásával.

Keressük a legjobb Józsán készült fotót.
Olyan fényképeket várunk, melyek az alábbi
két feltételnek megfelelnek:
– A kép Józsát, Józsa egy részét, egy tipikus
épületét, a Tócó-patakot, a legelôt, egy házat,
egy Józsára jellemzô tevékenységet, történe-
tet, utcaképet, rendezvényt, életképet ábrá-
zol. 

– A kép 2008. január 1. és 2010. december
31. között készült (lehet tehát a már korábban
készült képek közül is mazsolázni).
Díjazzuk a legjobb 3 kép beküldôjét. Az elsô
három helyezett pizza és serlegdíjazásban
részesül. A legjobb képeket folyamatosan fel-
töltjük a www.jozsanet.hu weboldalra, és a dí-
jazott képeket a Józsa újság is bemutatja. Az
értékelésnél fotós szakember véleményét is
kikérjük. Fontos szempont a kreativitás, így
nem feltétlenül elôny, ha valakinek komoly
háttere van (profi gép, objektív, vaku, photo-

shop), persze jó technikával és rutinnal köny-
nyebb jó képet készíteni. A képeket az
info@jozsanet.hu e-mail címre kérjük
küldeni. Jó fotózást mindenkinek!

„Józsa“ fotópályázat 2010
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Banán:                                 299 Ft/kg
Alma:                                    99 Ft/kg
Natúr almalé 5 l:                      990 Ft/db
Gyalult káposzta:                    99 Ft/kg
Tojás M:                                23 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

MOLNÁR 
SZÁRAZÉPÍTÉSZET

Gipszkarton rendszer és 
Homlokzati hôszigetelô 

rendszer anyagai

Mûanyag hôszigetelô
nyílászárók

Cím: Józsa, Barakonyi u. 8.
Telefon: (52/) 532-889

F o l y a m a t o s a n  m e g ú j u l ó  á r u k é s z l e t t e l

vár juk  kedves vásár ló inkat

a  Józsapark  fö ldsz int jén

Minôség kedvezô áron!
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

várjuk vásárlóinkat!
Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás

AA   kk öö rr nn yy éé kk   

ll ee gg jj oo bb bb   áá rr aa ii vv aa ll

HARAP-LAK 
állateledel bolt

Cím: Józsa, 35-ös fôút
a Függetlenség utca sarkánál

Megkezdtük az

prémium tápcsalád forgalmazását.
Csúcsminôségû eledelek speciális
receptekkel, versenyképes áron.
Az EMINENT tápok
nem tartalmaznak
marha- és
sertéshúst,
mesterséges
színezé-
keket 
és tartó-
sítószert.

1 euro-s diszkont nyílik a Józsaparkban
Debrecenben elsôként Józsán, a Józsa-
park emeletén nyílik november közepén „1
euro-s diszkont”.

Az euros üzletek országunk nyugati részében
és Budapesten már jól ismertek a vásárlók
elôtt. Elsôsorban a kedvezô áru márkás ter-
mékek forgalmazása miatt lettek közkedvel-
tek és elismertek. De alapvetôen ezen üzle-
tek az egyéb termékeik esetében is a minô-
séget célozzák meg a kedvezô ár mellett. Az
üzletben természetesen forintért lehet majd

megvásárolni mindent, az euro elnevezés a
minôségre utal, és jelzi azt, hogy ami olcsó az
nem feltétlenül rossz. Szakítanunk kell tehát
a rossz beidegzôdéssel, mivel ezen üzletcso-
portok azért tudnak olcsóbban értékesíteni,
mert közvetlenül a gyártól, importôrtôl vásá-
rolják meg a készlet-többletet. Természete-
sen ez azt is jelenti, hogy nem mindig, és
nem minden márkás termék található meg
ezen üzletek polcain. Folyamatosan változik
a termékpaletta, vissza-vissza térnek a jól is-
mert termékek, amit célszerû akkor

megvásárolni, amikor van a polcokon. Ízelítô
az üzlet termékeibôl: Cillit, Jar, Vanish, Ariel,
Tide, Coccolino, Silan, Dosia, Perwoll, Pal-
molive, Signal, Schwarzkopf termékcsaládok
termékei, de megtalálható lesz, a Lóbalzsam
és az Ice gél is. Továbbá konyhai kiegészítôk,
játékok, édességek, Coca Cola termékek,
ajándékok, kerámiák, mûanyag áruk is meg-
találhatóak lesznek, sok-sok más termékkel
együtt.
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Sorsolás

TÜZÉP ÉS BENZINKÚT

A VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEKEN

ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT? KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk! 
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00 • Tel.: (52) 530-947

FFoollyyaammaattoossaann,,  mmiinnddeenn  hhóónnaappbbaann

nnyyeerreemméénnyyjjááttéékk

Aki legalább 8150 Ft értékben nálunk tankol 25 liter üzemanyagot
nyerhet. Sorsolás: minden hónap elsô hete.

Benzinkút nyitva tartása: H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap és ünnepnap: zárva.

A nagy érdeklôdésre való tekintettel, a jó-
zsai benzinkút tulajdonosa ezúttal kétszer
25 liter üzemanyagot ajánlott fel fortuna
kegyeltjeinek, így októberben dupla esél-
lyel indult minden nyugta, melynek össze-
ge elérte a 8000 forintos összeghatárt.

Ezúttal Deák Józsefnét, a Gönczy Pál Utcai
Óvoda vezetôjét kérték fel, hogy húzza ki a
két szerencsés nyugta sorszámát. 

A szerencsés nyugták sorszámai:
0152/00042
0155/00146
A józsai benzinkúton novemberben is folyta-
tódik a nyereményjáték, így e hónapban is ér-
demes itt tankolni. A shopban a téli idôszak
közeledtével kedvezô áron kaphatóak a téli
szélvédômosók, és fagyálló folyadékok. No-
vemberben is folytatódik a nyereményjáték,
így érdemes továbbra is Józsán tankolni. 

(Fotó: Molnár Tamás)

Két szerencsést sorsoltak

Fagyálló, Téli szélvédô mosó AKCIÓ!

Ilyen lehetôség csak egyszer van, Világszínvonalú termék verhetetlen áron!

C í m ü n k : J ó z s a p a r k  e m e l e t e  •  Te l e f o n : ( 5 2 )  3 8 6 - 1 4 3
N y i t v a  t a r t á s : H é t f ô t ô l – p é n t e k i g :  9 – 1 9 ,  S z o m b a t o n :  9 – 1 5

„a tisztánlátás kedvéért”

A Varilux crizal szemüveglencse család 

minden távolságra tökéletes látásélményt nyújt.

Vásárolja meg most és takarítsa meg az egyik lencse árát:

(32 220 Ft-tól 118 150 Ft-ig)

Szemüvegkeretek 2500 Ft-tól kaphatóak.
Az akció november 30-ig tart 

és komplett szemüveg vásárlása esetén

érvényes.

www.okula-opt ika.hu

Józsa Diszkont
k á v é ,  i t a l ,  é d e s s é g

• Tchibo Family kávé 250 g 349 Ft
• TPaloma kávé 250 g 349 Ft

• Namény 4 tojásos száraztészta 250 g 135 Ft
• Adambrau dobozos sör 0,5 l 125 Ft

• Beregi szeszesitalok 0,2 l (szilva, körte, vodka) 499 Ft+ü

Cím: Szentgyörgyfalvi utca 9. 
(A Józsapark emeletén)

Nyitva tartás: 
h–p: 8–19 • szo: 7–15 • v: 7–12
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Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasárnap: 7–12-ig

AAKKCCIIÓÓSS  TTEERRMMÉÉKKEEIINNKK::

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Az árak az áfát tartalmazzák. Az akció a készlet erejéig tart.

sütni való kolbász 799 Ft/kg
májas-, véres hurka 499 Ft/kg
perzselt bôrû malachús 599 Ft/kg
fûszeres vér 499 Ft/kg
parasztkolbász csípôs-csemege 999 Ft/kg
sertés karaj 879 Ft/kg
sertés lapocka 849 Ft/kg
sertés belszerv 199 Ft/kg

Városunkban elôször a 
Józsaparkban nyíl ik

1 EURO-s DISZKONT
Euro-s minôség, apró forintért!

A nyitás várható idôpontja: 2010. november 18.

Vegyen részt  nyitási  akciónkban,
melyet  a  helyszínen teszünk közzé!

(a Józsapark emeletén)

Üzletünk jelmondata:
Minôségi ,  márkás áruk,

melyeknek nálunk 
mindig kedvezô az áruk!

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.

Telefon:  (06-30)  9756-289

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Modern és antik kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása.

Ingyenes felmérés és szállítás.
� 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

Szabó Imre
villanyszerelô

Épületek, családi házak villanyszerelése,
ipari gépek telepítése, javítása, 

karbantartása.
Józsa, Sillye G. utca 123.

Telefon: (52) 439-960 • (06-30) 9636-342

1700 Ft/mázsától megrendelhetô.

Telefon: (06-30) 244-8737

Tûzifa, gallyfa

TYÚK VÁSÁR!
November 20-tól tojó tyúk

eladó 380 Ft/db áron.
Cím: Józsa, Nyáry Pál utca 14.

Telefon: (52) 386-322

ARTEL ASZTALOSIPARI BT.
vállalja minden épület ajtó, ablak, szobabútor,

konyhabútor, lépcsôk, kerítések, 
faházak gyártását minôségi munkával 

rövid határidôvel, kedvezô áron.

Telefon: (06-20) 9245-387
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Szaknévsor 2011

IPARI FESTÉK KEVERÉS
MEZÔGAZDASÁGI ÉS MUNKAGÉP SZÍNEKBEN

AUTÓ FESTÉK SZÍNKEVERÉS
METÁL ÉS ACRIL SZÍNEKBEN
IPARI FAPÁC KEVERÉS 
KÜLÖNBÖZÔ FA FAJTÁKRA

SZESZES ÉS VIZES RENDSZERBEN
REISSER MINÔSÉGI CSAVAROK 

FORGALMAZÁSA

Egyes termékek 50% kedvezménnyel kaphatók.
TOVÁBBI AKCIÓS AJÁNLATAINKRÓL

ÉRDEKLÔDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

DEBRECEN-JÓZSA ÉSZAKI SOR 30. • Tel: (52) 387-903

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 11. (35-ös fôút mellett)
Nyitva tartás: Hétfô–péntek: 8.00–18.00, Szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 33-777-33
E-mail: jozsagumi@t-online.hu • Akciós árak: www.jozsagumi.hu

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs
• Alu- és lemezfelni
• Szerelés, centrírozás, javítás
• Gumitárolás
• Autójavítás
• olajcsere
• Bankkáryás fizetési lehetôség

• AKCIÓS TÉLI 

GUMIABRONCSOK 

• TÉLI ÁTSZERELÉS

• BEJELENTKEZÉSI LEHETÔSÉG

VÁRAKOZÁS NÉLKÜL

Józsai
Szaknévsor 2011

Megjelenés:
2011. január

Lapzártája:
2010. december 20.

AKCIÓ!
Aki a Szaknévsorban

benne lesz,
az egy éves teljes körû

megjelenést kap
a JOZSANET.HU

weboldal 
helyi vállalkozások

menüpontjában.
2in1:

1 hirdetés 2 felületen.
Józsai Szaknévsor 2011:

az „online&offline” 
reklámfelület.
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PARTNER REFERENS DEBRECEN-JÓZSAI INGATLAN IRODA

– Kizárólag józsai ingatlanok közvetítése
– Teljes körû ügyintézés
– Pályázatírás vállalkozásoknak
– Közbeszerzés bonyolítás

Kapcsolat: 06 30 527 3416
www.jozsaingatlan.hu

Több, mint 4 éve az Önök szolgálatában

Igyon meg egy jó kávét, vagy kapucsínót,
míg kiszámolom a 2011. évi kötelezô gép-
jármû-felelôsségbiztosításának a díját, és
nyerjen egy félpanziós welness hétvégét! 

Pelles Tibor már egy jó ideje képviseli a Ge-
nerali biztosítót Józsán. Most, a kedvezô gép-
jármû-felelôsségbiztosításokkal is várja min-
den kedves régi és új ügyfelét a Gönczy Pál
utca 54. szám alatt. Kellemes környezetben
egy finom frissítô elfogyasztása mellett, szí-
vesen kiszámolja minden érdeklôdônek, hogy
jár a legjobban, ha a Generalinál köti meg kö-
telezôjét.
Józsa: Miért érdemes a Generalit választani?
Pelles Tibor: A Független Biztosítási Alkuszok
Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) ötödik
alkalommal osztotta ki idén a hazai biztosítók
szolgáltatási minôségét értékelô díjait. A
casco és kötelezô gépjármû-biztosítások te-
rén immár negyedik alkalommal bizonyult a
Generali a legjobbnak. 
Emellett idén, igazán jó ajánlatokkal várjuk
ügyfeleinket. És itt nem csak a kedvezô díjak-
ra gondolok, hanem a további akcióinkra is.
Például ha most köt valaki családi otthon-
biztosítást, baleset biztosítást vagy családi
jogvédelem biztosítást, az termékenként 2

havi díjjóváírást kap a kötelezô díjából, ami
így összesen akár 6 havi jóváírást jelent a
2011-es éves kötelezô gépjármû-felelôsség-
biztosítás éves díjából.
Arra is felhívnám mindenki figyelmét, hogy
amikor biztosítót választ, ne csak az ár le-
gyen az elsôdleges szempont, hanem az ár
mögött lévô szolgáltatás. Nálunk garantáltan
azt kapja az ügyfél, amit vár!
Józsa: És persze nem mellékes, hogy ön itt
helyben képviseli a Generali biztosítót, nem
kell Debrecenbe bemennünk és hosszú soro-
kat is kivárnunk, hogy biztosítási ügyeinket in-
tézhessük.
Pelles Tibor: Mivel jómagam is Józsai va-
gyok, azért is nyitottam meg az irodát itt a
Gönczy Pál utcán, hogy ezzel is a helyben
lévô ügyfeleim kényelmét szolgáljam. A nyitva
tartást is igyekeztem úgy alakítani, hogy aki

Debrecenben dolgozik és esetleg csak
munka után vagy hétvégén ér rá, az is el tud-
jon hozzám jönni. De extrém esetben termé-
szetesen nyitva tartási idôn túl is állok az ügy-
feleim rendelkezésére, de ez esetben telefo-
nos egyeztetés azért szükséges. (06-20/583-
74-74)
Józsa: És még különleges nyereményjáté-
kokkal is kedveskedik a józsaiaknak…
Pelles Tibor: Igen. Akik idén novemberben és
decemberben nálam kötnek gépjármû fele-
lôsség biztosítást, azok közt januárban, egy
félpanziós wellness hétvégét sorsolok ki. Aki
pedig bármilyen biztosítást köt nálam, az egy
kaparós sorsjegyet kap.
Ennyi jó ajánlatra nehéz nemet mondani, de
nem is kell, inkább látogasson el mindenki a
Gönczy Pál utca 54. szám alatt lévô irodába
és kösse meg biztosításait helyben, kényel-
mesen!

Váltson biztosítót, a Generali helyben van!

ÚJRA MEGNYITOTT!
Manikür, pedikür és

mûkörömkészítéssel várom
Kedves vendégeimet

a Józsaparkban:
Danka Zita

Telefon: (06-20) 278-44-65
Nyitva: H, Sze, P: 12–18,

K,Cs: 8–14, páratlan Szo: 8–12
Cím: Rozsos Szalon

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Meghosszabbított nyitva tartás
november–december hónapban:

h–p: 15–19, szo: 9–12

Cím: Józsa, Gönczy Pál u. 54.
Telefon: 

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: 

tibor.pelles@tanacsado.generali.hu

Ár varázs  d iszkont

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 • Szo: 8–13

Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)

• Játék, ajándék:
megújult árukészlet!

• November 8–15 között 
minden könyv 100 Ft

• Névnapokra, Mikulásra 
vásároljon tôlünk!
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180
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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 és 

üdülési csekk elfogadása.

Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Koncz Tibor
reumatológus szakorvos

Cím:
Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.

Bejelentkezés:
(06-20) 3-644-564

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Cím: Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65

E-mail: bedobt@index.hu

G y ó g y t o r n a  é s
f i z i k o t e r á p i á s

m a g á n r e n d e l é s
Bedô Borbála

klinikai gyógytornász

Rendelô:
Cím: Józsapark, Szentgörgyfalvi út 9.

Rendelés elôzetes egyeztetés
alapján:

(06-70) 459-06-16

Az ügyvéd válaszol (15.) Miért és mire jó a
JOZSANET.HU

hírlevél?
November idén még a gépjármû kötelezô
felelôsségbiztosításról szól. A felelôsség-
biztosítás szabályai azonban jelentôsen
megváltoztak, ezeket a változásokat gyûj-
tötte össze az alábbiakban Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska ügyvédnô.

1. A biztosítóváltás évfordulója megváltozott:
a 2010-ben vásárolt autóknál a vásárlás nap-
ján esedékes, míg a 2010. elôtt vásárolt au-
tóknál december 31. napja marad. Ehhez
kapcsolódik a kötelezô díjértesítés, azaz a
biztosítónak 50 nappal a biztosítás lejárta
elôtt értesítenie kell az ügyfelet az új díjról. 
2.  A 2011. évi díjakat már nem hengerûrtar-
talom (cm3), hanem a motor teljesítménye
(kW) alapján számolják a biztosítók.
3. Egységes kártörténeti nyilvántartást vezet-
nek be, ahol minden biztosított adatait és bo-
nus-malus besorolását nyilvántartják. Nem fi-
zetés esetén történô biztosítás megszûnése
a bonus-malus besorolásra nincs kihatással.
4. A díjjal elmaradt ügyfél türelmi ideje meg-
duplázódik, azaz a mostani 30 nap kockázat-
vállalás 60 napra nô, a biztosító 60 napig
nem bontja fel a szerzôdést. Késedelmi díjat
azonban felszámíthat, melynek összege tár-
saságonként változhat.

5. Ezen túl az üzembentartó kötheti meg a
kötelezô biztosításszerzôdést, kivéve, ha
nincs külön üzembentartója csak tulajdonosa
a gépjármûnek. Akár a jármû tulajdonosa,
akár az üzembentartója megváltozik, újra kell
kötni a szerzôdést.

A biztosítás kiválasztásában nagy segítséget
nyújthatnak az interneten fellelhetô összeha-
sonlító táblázatok, fôleg úgy hogy most más
besorolásba kerülnek a gépjármûvek a tel-
jesítményalapú számítás szerint. (A kW érték
a gépjármû forgalmi engedélyében van fel-
tüntetve, ami nem azonos a mindennap
használt lóerô értékkel.)

Dr. Patakvölgyi 

Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska

Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803

Mobil: (60-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos

egyeztetés alapján

A www.jozsanet.hu józsai weboldal
naponta frissül ugyan, viszont mivel kizá-
rólag józsai hírek kerülnek fel az oldalra,
így napi szinten azért nem jellemzô a tö-
meges híráradat és az olvasmányok, érde-
kességek tömkelege. Ezért nem várható
el, hogy naponta nézegesse mindenki.

Viszont aki nem akar lemaradni semmirôl,
annak érdemes feliratkoznia a hírlevélre. Így
hetente egyszer, hétfô reggel kap egy emlé-
keztetôt e-mailben, egy hírlevelet, az elmúlt
hét frissítéseirôl. Megkérdeztük a hírlevére
feliratkozottakat, ôk miért használják e szol-
gáltatást.

Égerházi Péterné: Számomra azért praktikus
a hírlevél szolgáltatás, mert az e-mail-eket ál-
talában naponta többször is megnézem, és
felhívja a figyelmemet a településrész fontos
eseményeire. Különösen jó szolgálatot tett
most az utóbbi hetekben a buszmenetrend
változásánál, mert nem kellett a DKV hon-
lapján keresgélni. A józsai járatokkal kapcso-
latos információkhoz egy kattintással hozzá
lehetett férni. Mindenkinek csak ajánlani tu-
dom!

Dr. Bácsó Éva Amarilla: Én azért iratkoztam
fel a Hírlevélre, mert józsai lakos vagyok, és
a legfrissebb híreket, információkat Józsával
kapcsolatosan összegyûjtve innen tudom
meg. Hasznosak számomra a Dokumentum-
tár, továbbá a Helyi vállalkozások, Civil szer-
vezetek, Intézmények menüpontok is. Na-
gyon érdekesek a településtörténettel kap-
csolatos információk is.

www.jozsanet .hu

Simon Krisztián
kályhás

Vál la lom:
• cserépkályhák építését, átrakását,

tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, telepítését.

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685

E-mail: simonkriszt@t-online.hu
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Tesco
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Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen,  Barátság utca  6 .  Debrecen,  Barátság utca  6 .  
Mobi l :  (06-70)  620-2684Mobi l :  (06-70)  620-2684

Vállalom családi házak, középületek
víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint
csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.

KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS
társas vállalkozások könyvelése

anyagi felelôsségvállalással,
kedvezô áron.

Széll János
mérlegképes könyvelô, adószakértô
Cím: Józsa, Északi sor 55.

Telefon:
(52) 785-041 • (06-70) 311-8881

E-mail: szell.janos3@chello.hu

Menetjavítás felsôfokon
Ifj. Fábián István autószerelô nemcsak
autószereléssel foglalkozik. Specialitása
a furatokba beszakadt csavarok kiszedé-
se, és a menetes furatok eredeti állapotá-
nak a visszaállítása, azaz menetjavítás. Ifj.
Fábián Istvánnal beszélgettünk:

F. I.: 1992-ben tettem le az autószerelô szak-
munkás vizsgát, azóta is ezzel foglalkozom.
2002-ben költöztem Józsára, és 2004-ben
épült meg a saját mûhelyem, mely egy 45 m2,
egyállásos mûhely Alsójózsán. Egyedül dol-
gozom, mindent jómagam csinálok az elejé-
tôl a végéig, ugyanis csak így tudok teljes kö-
rûen felelôsséget vállalni a minôségi munká-
ért. Mindenféle munkát el kell vállalni a mos-
tani helyzetben, így igyekszem az ügyfelek
igényeihez lehetôségeimhez mérten alkal-
mazkodni, így elôfordul, hogy gyakran túlórá-
zom. Teljes körû autójavítással foglalkozom a
karosszériajavítás és az autóvillamosság ki-
vételével. Vizsgára felkészítést, vizsgáztatást
is vállalok. Két éve felvettem a tevékenysé-
geim közé a kipufogó javítást is, mivel ezzel
kevesen foglalkoznak itt Józsán.
Józsa: Én úgy ismerlek István, aki nagyon
alapos és precíz és igazából javítani szeret,
nem alkatrészt cserélni.
F. I.: Igen, a szakma szépsége a javítás len-
ne, de sajnos a mai technológia abba az
irányba halad, hogy egyre rövidebb ideig
használhatóak az alkatrészek, és nem javít-
hatóak, hanem cserélendôk. Emiatt ez a
munka bár kétségtelen, hogy szakértelmet
kíván, inkább csak betanított munka jellegû.
Józsa: Emiatt is érezted kihívásnak, hozzád
közelállónak és ugyanakkor hiánypótlónak a
menetjavítást?
F. I.: Igen. Hat éve fogalalkozom ezzel. Egy
német technológiával dolgozom, ezt én folya-
matosan fejlesztem, célszerszámokat találok
ki és gyártok a meglévô rendszerhez. Így
most már elmondhatom, hogy komoly meg-

rendeléseim vannak megyeszerte. Most már
35 nagyobb céghez járok, mint pl. a Hajdú-
Volán, Intertanker, Mercedes, Volkswagen,
Seat, kamionszervizek stb. Gyakorlatilag az
M4-tôl az M24,2-ig szinte minden menetet
tudok javítani, és zömében a helyszínen,
azaz kiszállással, így nem kell egy gépmû-
helybe szállítani a hibás darabot.
Józsa: Melyek a tipikus munkák, hogyan kell
ezt elképzelni?
F. I.: Itt ugye zsák- vagy átmenô furatok javí-
tásáról van szó, amikbe a legtöbbször bele-
szakad a csavar. Ezt a beszakadt csavarda-
rabot elôször is el kell távolítani, majd az ere-
deti metrikus furatot újból létre kell hozni egy
speciális javító betéttel. Itt van pl. ez a Seat
lengôkar. Ebbe is bele van szakadva a szi-
lentet rögzítô csavar. Ami nem is szerelôi
hiba, egyszerûen a technológia olyan, hogy
szinte nem, vagy csak így bontható. Én pár-

ezer forintért megjavítom, ha meg ki kellene
cserélni emiatt, az több tízezer vagy százezer
forint lenne. De volt olyanra is példa, hogy
egy Volkswagen Phaeton V10-es motorblok-
kot kellet javítanom, kamionmotort, vagy bár-
milyen más motort, ahol mondanom sem kell,
egy ilyen alkatrész milliós tétel is lehet.
Józsa: Jól gondolom, hogy nemcsak az autó-
szerelés területén tudsz segíteni?
F.I.: Igen. Ezért is akartam bemutatni ezt a te-
vékenységet, mert gyakorlatilag ahol menet
van, ott mindenhol tudok segíteni, legyen az
bármilyen dolog az élet területén, vagy más
ipari terület, ahol a csavarszakadás elôfordul,
és az eredeti állapotot kell visszaállítani.

ifj. Fábián István
autószerelô mester

Cím: Józsa, Óiskola utca 12/A.
Telefon: (06-20) 9-193-454
• teljes körû autójavítás, 

vizsgáztatás
• kipufogó javítás

• beszakadt csavarok kiszedése, 
menetjavítás

Bébibolt
Baba-, gyermek-, bizományi- és használtáru üzlet.

SZUPER SZOMBAT 
A FÜZESI 

BABA BIZOMÁNYIBAN!
NOVEMBER 13-ÁN 

10–15 ÓRÁIG ÓRIÁSI
Á R E N G E D M É N Y !
Felnôtt-  és gyermek 

ôszi -tél i  ruhák, játékok már 
100 Ft/db-tól !

Babakocsik,  bébihordók, 
autós ülések továbbra is  
kedvezô áron kaphatók!

Cím: Bocskai  I .  utca 6.  szám alatt  
Nyitva tartás:  h–p:  10–12,  14–16,  szo:  9–12

Érdeklôdni: (52)  387-432



Aszt-Ella

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Decemberi számunk lapzártája: november 26. Megjelenés: december 3.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

www.jozsanet.hu

Józsa, Bocskai utca 5. •  Telefon: (52) 387-424 • Nyitva: h–p: 8–18 • szo: 8–13

ASZT-ELLA-ba!ÔSZI-TÉLI ÁRUK 
ÉRKEZTEK AZ

NÉZZEN BE HOZZÁNK MIELÔTT MÁSHOL TÖBBET FIZETNE!

• Nôi felsôk már 1280 Ft-tól • Farmerek 1760 Ft-tól
• Divatsálak 1000 Ft-tól • Férfi ingek, pulóverek 1100 Ft-tól

• Bársony- és farmer nadrágok 3040 Ft-tól 
• Nôi csizmák ÚJ modellek is! 2560 Ft-tól

ISMÉT a 2. db FÉLÁRON!
I. osztályú magyar gyermekruházat

• Kordbársony nadrágok BÉLELT IS! • Pamut tréningek, pulóverek ... stb.
S z e r e t e t t e l  v á r u n k  m i n d e n  k e d v e s  v á s á r l ó t !

Józsa, Bocskai utca 5–7. • Bejelentkezés: (06-20) 925-9045

NAPFÉNY SZÉPSÉGSZALON
F O D R Á S Z A T : n ô i ,  f é r f i ,  g y e r m e k

M Û K Ö R Ö M É P Í T É S  
S Z O L Á R I U M 3  p e r c  2 5 0  F t

K O Z M E T I K A :
Szezonál is  ajánlat!  Ôsz/ tél

1. AHA-s mélyhámlasztás: 
Célja: eltávolítja az elhalt hámsejteket, ezáltal az alatta lévô sejteket
megújulásra ösztönzi. Kiválóan alkalmazható minden bôrtípusra,
különösen gyulladásra hajlamos, AKNE-s, májfoltos, idôsödô bôr
kezelésére is. Már egy kezelés is látványos eredményt mutat. 

Kezelés ára: 2500 Ft.
2. Hatóanyagos kezelések: 
C-vitamin, Anti-age, BOTOX hatású, Q-10 ... stb. arc- és dekoltázs masszázzsal 2800 Ft.

Kozmetikus: Szilvia

Fodrász: Kriszti
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