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Józsai
szaknévsor

Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi út 7.

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 16 ÓRÁTÓL MINDEN
HELYBEN FOGYASZTOTT ÉTEL FÉLÁRON!

Vállaljuk lakodalmak, családi, 
baráti rendezvények lebonyolítását.

Étkezési és üdülési csekk elfogadóhely!
www.rozsas.segitek.hu • rozsas@fraktal.hu
Asztalfoglalás: (52) 386-120 • (20) 920-9632

Hétvégén kemencés ételekkel várjuk 
kedves vendégeinket.

2012



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

Cím: Db-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 11.
(35-ös fôút mellett)
Nyitva tartás: 
h–p: 8.00–18.00 • sz: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 3377733
E-mail: jozsagumi@t-online.hu

www.jozsagumi.hu • www.jozsaauto.hu

JÓZSA AUTÓCENTRUM Kft.

Széles körû pénzügyi szolgáltatásokkal várjuk 
meg lé  vô és leendô ügyfeleinket:

• lakossági és vállalkozói számlavezetés  korszerû
elekt ronikus szolgáltatásokkal (bankkártya, 
ATM, Net bank,SMS stb)

• különféle betételhelyezési, befektetési le he tô sé gek
NYESZ, TBSZ és értékpapírszámla, Babakötvény

• lakossági és vállalkozói hitelek széles skálája, 
Diákhitel

• biztosításkötés, FUNDAMENTA, WESTERN  
UNION pénzátutalás

Elérhetôségeink:
Cím:  Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9.
Telefon/fax: (52) 386-230 • (06-30) 650-86-12

E-mai l : jozsa@hajdutakarek.hu
Nyi tva tartás: H: 8.00–17.00

K–Sz–Cs: 7.30–16.30 • P: 7.30–13.00
www.hajdutakarek.hu

Kis- és nagy állatok gyógyítása: 
műtétek, diagnosztikai vizsgálatok 

– ultrahang, röntgen, labor 
(vér, vizelet, kenetek).

Ne feledje, a z  ön állator vosa : dr . Dobó 

Elérhetôség telefonon 00:00–24:00-ig

Telefon: (06-30) 9-555-066

Dr . Dobó Nagy Zsolt
á llatorvos

4225 Debrecen-Józsa
Sz irom utca  11.

„Nem csak az állatok állatorvosa, hanem a barátjuk is!”

Gyönyörű virágcsokrok

Finom borok, ízletes desszertek

Apró, kedves ajándéktárgyak

Nikoletta Virágkuckó

Esküvői csokrok és díszek,

Koszorúk és sírcsokrok készítését

...ahol az ajándékozás kezdődik!

Szeretettel várom virág- és
ajándéküzletünkbe!

Rendelje meg rövid határidővel:

Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20 / 293-2398
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00

Vasárnap: 8:00-15:00
www.nikolettaviragkucko.hu



ta
rta

lo
m

el
ős

zó
ta

rta
lo

m
Józsai Szaknévsor 2012.

3

Sok minden megtalálható Józsán

Eltelt egy év, így 2012-ben is elkészült a Józsai Szak -
név sor. Bár vannak vállalkozások, melyek idén nem
szerepelnek a kiadványban (megszűntek, vagy nem
hir detik magukat), de ugyanakkor sok új szolgáltatás
vi szont bekerült a füzetbe. Így ezúttal 123 vállal ko -
zást, szolgáltatást, üzletet találhat meg kiadvá nyunk -
ban a kedves olvasó tematikusan összegyűjtve. Idén
is támogassuk érdeklődésünkkel, vásárlási szán dé -
kunk kal a helyi vállalkozásokat, erősítve ezzel is a to -
vábbi megmaradásukat, fejlődésüket. Ezúttal is a ki-
ad vány középén találhatóak meg a busz- és vo nat -
me netrendek és a helyi közérdekű in for mációk.
A szaknévsor teljes anyaga most is megtalálható a
www.jozsanet.hu weboldalon: a vállalkozások tema ti -
ku san a „helyi vállalkozások” menüpontban, a köz ér -
de  kű információk a „hasznos” menüpontban, a me -
net   rendek pedig a „dokumentumtárban”.
Köszönjük a kapott információkat és kívánjuk, hogy
min den józsai háztartásban nyújtson segítséget ez a
kis füzet!

Molnár Tamás, kiadványszerkesztő

Tartalomjegyzék

Állateledel bolt 4. oldal
Állatorvos 4. oldal
Asztalos 4–5. oldal
Autójavítás   5–6. oldal
Autósiskola 6. oldal
Benzinkút lásd: Tüzép
Biztosítás 6. oldal
Bútor 6. oldal
Cipôjavítás-kulcsmásolás 6. oldal
Cukrászda 7. oldal
Csárda 1. oldal
Cserépkályhás 7. oldal
Csomagolástechnika 6. oldal
Daruzás 7. oldal
Dekoráció 7. oldal
Divatáru 7. oldal
Drótfonat készítés 7. oldal
Építôipar 8. oldal
Fakivágás 7. oldal
Festékbolt 9. oldal

Festés-gipszkarton szerelés 9. oldal
Fodrász lásd: szépségápolás
Fogorvos 9. oldal
Fogtechnikus 9. oldal
Fordítás 9. oldal
Földmérés 8. oldal
Gázkészülék javítás 9. oldal
Gépi forgácsolás 8. oldal
Gyógyszertár 10. oldal
Gyorsbüfé 10. oldal
Háztartásigép-szerelő 10. oldal
Húsbolt 27. oldal
Ingatlanközvetítés 10. oldal
Kandallóépítés 10. oldal
Kárpitos 10. oldal
Klímaszerelés 19. oldal
Kőfaragó 19. oldal
Kômûves 19. oldal
Könyvelés 20. oldal
Kutyakozmetika 19. oldal
Lakatos 20. oldal
Lottózó 19. oldal
Magánrendelés 21. oldal
Mérlegelés 20. oldal
Méz 20. oldal
Műanyagjavítás 22. oldal
Műszaki-kertészeti bolt 21. oldal
Nyílászárók 22. oldal
Nyomda 22. oldal
Presszó 22. oldal
Redőny-reluxa 22. oldal
Serleggyártás 24. oldal
Sport 22. oldal
Szabóság 23. oldal
Számítástechnika 22. oldal
Szépségápolás-fodrász 23. oldal
Takarékszövetkezet 2. oldal
Takarítás 23. oldal
Távfelügyelet-vagyonvédelem 24. oldal
Tüzép 24. oldal
Ügyvéd 24. oldal
Vegyeskereskedés 26. oldal
Videó 24. oldal
Villanyszerelés 25. oldal
Virág- és ajándéküzlet 25. oldal
Víz-, gázszerelés 25–26. oldal
Vőfély 24. oldal
Zeneoktatás 25. oldal
Zöldség-gyümölcs 26. oldal
Közérdekű információk, menetrendek 11–18. oldal

Kiadó: Józsa Fejlődéséért Alapítvány
Hirdetésfelvétel, szerkesztőség: (70) 708-5300
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen

www.jozsanet.hu • A józsai információs weboldal: hírek, programok, galériák, fórum...
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Nagyhegyesi, Szoboszlói, Nádudvari
tápok és takarmányok árusítása Józsán,
az Elek utca 2. alatti Háziasszonyok boltjában.

Józsa területén 
minden szombaton 
ingyenes házhozszállítás!
Nyitva: H–P: 7.30–18.00  Szo: 7.30–13.00
(November 1. és Március 31 között 17-ig vagyunk nyitva)

Telefon:  (52) 387-871

TÁP - ,  TAKARMÁNY-  ÉS  
ÁL LATEL EDEL  BOL T

Debrecen-Józsa
Várdai Miklós utca 7.

Telefon: (52) 387-217
Mobil: (06-20) 96-52-152

Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Annamária és Imre

Nyitva tartás: H–P: 8–18 • Szo: 8–13 • V: 8–10

Sári-96 Faipari és Szolgáltató Bt.
4225 Debrecen-Józsa, Templom utca 48–49.

Mobil: (06-30) 985-1734 • Fax: (52) 496-085
www.saributor.hu • saributor@freemail.hu

Tevékenységeink: konyhabútorok, szobabútorok, gyermekbútorok, 
irodabútorok, elôszobafalak,  fürdôszobaszekrények, szaunák, 

egyedi bútorok készítése, üzlethelyiségek berendezése.
FELMÉRÉS, TERVEZÉS, KIVITELEZÉS!

(LÁTVÁNYTERVEZÉS)

Lépcsôk, kerítések, faházak, elôtetôk, zsalugáterek, ajtók, ablakok gyártása.
Beépíthetô konyhagépek forgalmazása kedvezô áron!

Igény szerint lakberendezôt is biztosítunk!
Kérjük tekintse meg honlapunkat: www.saributor.hu

Szuper prémium minőségű JOSERA 
állateledelek (ló-, kutya-, macskatápok) 

forgalmazása ingyenes házhozszállítással.
Tel.: (06-30) 447-8005 • feketeterrier@gmail.com

www.josera.feketeterrier.hu

Dr. Dobó Nagy Zsolt 
állatorvos
hirdetése a 2. oldalon található

Dr. Gargya Sándor 
kisállatklinikus, állatorvos

Db-Józsa, Március 15. utca 70.
Telefon: (06-70) 329-4305

Web: www.jozsavet.hu

Teljesen felszerelt (ultrahang, röntgen,
műtő, labor) kisállatorvosi rendelőben, 
10 éves szakmai tapasztalattal várom 

gyógyulásra váró pácienseimet.

A józsai Szaknévsor tematikusan, naprakészen az interneten: www.jozsanet.hu
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Józsa Gumi
Józsa Autócentrum Kft.
hirdetése a 2. oldalon található

Tripó Sándor és fia i

aSzTaloS
- bútorgyártás - konyhabútorok 

- beépített szekrények
- egyéb bútorok gyártása 
- egyéb asztalosmunkák 

a legjobb árakon, helyben.
Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.

Referenciák: www.jozsaasztalos.hu
Telefon: (06-20) 5-20-20-40

E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

VARGA ISTVÁN
Épület, bútorasztalos és üvegezési munkákat vállalok.

Belsô lépcsôrendszerek készitése.
Telephely és lakcím: Db-Józsa, Gönczy Pál utca 112.

Telefon: (52) 387-984 • (06-20) 9559-306

asztalosmester, üvegezô és 
képkeretezô

Séra autó- és
motorszerv iz

RE-CAR-MOBIL  Bt . 
Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Rózsástelep  u tca 22.

Tel .:  52/386-195 • (06-70) 511-6473 • (06-70) 360-2235

Elromlo t t  az au tója?  
Nem indu l? Gyanús  zajokat  hal l?

Hozza el hozzánk és 
mi orvosoljuk a problémát!

Nem tudja hogyan hozza el?
Hívjon minket és megoldjuk!

Javítás , szerv izelés , 
diagnoszt ika, elektromos j av ítás, 

v i zsgára fel készítés.
Motorkerékpár, robogó és 

kerti gépek javítása.

Bocskai és fia Kft.
Vállalkozói telephelyek

Debrecen-Józsa

Bontott Peugeot a lkatrész ek forgalmazása,

karosszéria  javítás, fényezés.
Optikai tuning, egyedi spoilerek, karbon

kiegészítôk, mûanyag- hegesz tés és javítás.

Telefon: 52/535-979 • 06-30/9552-164 • 06-30/2899-756
www.peugeotbonto.com . www.automuanyag.com

ifj. Fábián István
a utószerelô mester

Cím: Óiskola u. 12/A • Telefon: (06-20) 9-193-454
Nyitva tartás: H–P: 9–17

• Autójavítás • vizsgáztatás 
• kipuf ogójavítás 

•  beletört izzítógyertyák kiszedése
• beszakadt csavar kiszedés, menetjavítás

Takács Sándor
gépjármûtechnikus

Db.-Józsa, Sillye Gábor utca 75.
Telefon: (52) 409-295

Mobil: (06-30) 532-5191

Olajcsere FuchS olajjal
Zöldkártya elôzetes

További szolgáltatásaink:
• Vizsgára felkészítés,

vizsgáztatás
• Autó elektromos javítások
• hibakódolvasás, -javítás
• Fékjavítás, fékpadi mérés

• Gumijavítás, szerelés, centrírozás
• Lengéscsillapító mérés

www.jozsanet.hu • A józsai információs weboldal: hírek, programok, galériák, fórum...
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GÉP-ÉSZ ’99 Szolgál tató és gyár tó  Bt.

Nagy István
autószerelô mester

Mi n d en  t íp u s ú  g ép k o c s i  j av ít ás a, 
s zer v i ze l és e,  v i zs g ázt a t ás a.

Cím : Db -J ó z s a , Már c i u s  15 . u t c a  16/B
Mo b i l : (06-30)  240-7760

4225 Deb r ec en -A l s ó j ó zs a,  Tel ek  u t c a 28 .
Mo b i l :  20/94-49-512 •  30/  664-3496

Járművezetőképző tanfolyamok
szervezése az Automobil 

autósiskola részére.
Krammer Laj os  Árpád

okl. közlekedésmérnök, járműjavító szakmérnök,
gépjárművezetői szakoktató,

járművezetői vizsgabiztos, 
utánképzés foglalkozásvezető

E-mail:  info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán
Biztosítók

egy helyen!

Telefon: 
(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744

Cipôjavítás – Kulcsmásolás
Nôi, férfi, gyermek cipôk talpalása,
sarkalása, tágítása, sarok erôsítése, 

spiccezése, varrása, ragasztása, 
zipzár cseréje stb.

Precíz munka minôségi anyagokból!

Nyitva: H–P: 8:00–18:00 • Szo: 8:00–13:00
Ebédidô: 12:00–13:00 • Telefon: (06-30) 606-8511

Cím: 35-ös fôút, a Függetlenség utca sarkán

• Bútorok széles választéka
• Konyhatervezés, lakberendezés
• Hitellehetőség, házhozszállítás

• Használt bútor beszámítás

Minőség kedvező áron.
Tel ./Fax:  52/387-574 • 20/943-2003 • 70/778-2710

www.butor-debrecen.hu

Kárpitozott- és 
konyhabútorok gyártása.
Egyedi igény szerint is!

• 3–2–1 ülôgarnitúra
• 3–1–1 ülôgarnitúra
• sarok ülôk, heverôk

• franciaágyak 
(140–180 cm szélesség)

bonellrugós és habszivacsos kivitelben is.

Debrecen-Józsa, Tokaj i u. 19/B
Telefon /Fax: (52) 386-313 • (06-30) 9452-755

E-mai l:  bu-fa-tex@inv i tel .hu
Web: www.bu-fa-tex.hu

Csomagolástechnika
Nyomtatás, laminálás

Polietilén és BOPP tasakkészítés

„ L OóS”
CSOMAGOLÁSTECHNIKAI KFT.

C ím :  De b r ec e n -J ó zs a,  Vá l l al k o zó i  t el e p h el y e k
(52 ) 534 -792  •  ( 06-3 0) 68 9-19 -37
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A józsai Szaknévsor tematikusan, naprakészen az interneten: www.jozsanet.hu
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SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: minden nap: 9–21
Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep u. 96.

www.sodocuki.hu • sodoaniko@freemail.hu
Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, valamint 

candidás és diabetikus sütemények és torták
készítése előrendelés alapján.

Esküvőkre, rendezvényekre kiszállítás!
Személyes kapcsolattartó: 

Varga Anikó, cukrászm ester  
Telefon: (06-70) 360-72-70

B O N - B O N  C U K R Á S Z D A
Alsójózsa, Tokaj i  utca 2.

• Helyben készült sütemények,
rétesek, torták, pogácsák.

• Nyáron fagylalt is. 
• Rendezvényekre, esküvôkre

megrendelést felveszünk.
Tel.: (52) 536-743 • (06-30) 218-2531

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Német óriás nyulak eladása.

Telefon: (30) 476-7218 • (52) 414-716

Simon Krisztiá n
kályhás

Vá lla lom:

• cserépkályhák építését, átrakását, t iszt ítását,
• kandallók építését  • kandallóbetétek beépítését,

• kemencék építését • mob il-kemencék építését , telepítését.
Cím :  J ó zs a,  Ró zs a v ö l g y  u t c a 1 33/A

Tel ef o n :  (06- 30) 742 -568 5
E-m ai l :  s i mo n k r i s z t 007@f r eem a i l .h u

Dobos-Dekor
Esküvőhöz meghívók, textilek, virágok, 

mindent egy helyen, Dobos Editnél.
30/279-3442 • dobos.edit@chello.hu 

www.dobosedit.shp.hu

7–20–30 t autódarukkal.
Épületszerkezetek, csarnokok, 

gépek daruzása.

SZIL-DARU Kft.

C í m :  4 2 2 5  D e b r e c e n ,  B o c s k a i  u t c a  2 2 .
Te l e f o n :  ( 0 6 - 3 0 )  9 6 7 - 3 9 9 3

E - m a i l :  s z i l d a r u k f t @s z i l d a r u k f t . h u

D ar u z á s ,  a n y a g m o z g a t á s

Sportosan elegáns 
DivaTáru üzletemben 
szeretettel várom régi és 
új vevőimet: Bakóné Éva

Méretek: 36–60-ig.

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 
(a virágbolt épületében)

SZABÉV KFT.
Drótfonatok, csibefonatok, 

ponthegesztett hálók, 
huzalok, betonoszlopok. 
Gyártás, forgalmazás.

cím: Józsa, Vállalkozói telephely
Telefon: (52) 530-564 • Fax: (52) 530-565

Mobil: (06-20) 530-7532 • (06-20) 530-7974
Web: www.szabev.hu

Nagyerdô Kft.

• fakivágás • gyepszônyegezés
• fûkaszálás 

• parkosítás, parkrendezés
• kosaras emelés

Telefon :  (06-30) 9418-390
E-mai l :  puskas@nagyerdo.hu

Web:  www.nagyerdo.hu

www.jozsanet.hu • A józsai információs weboldal: hírek, programok, galériák, fórum...
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• Épületenergetikai tanúsítás
• Hôkamerás épületvizsgá latok
• ISO szabvány szerinti 

rendszerkiépítések, tanúsíttatások
• Környezetvédelmi szolgáltatások

Te le fon : (06-20)  331-8944
www.nemesva l l a lkoz a s.hu

SZIGÉP-D Kft.
Vállaljuk családi házak és 

középületek
tetőszigetelő, tetőfedő,
és bádogos munkáit.

Db-Józsa, Gönczy Pál u. 60/D
Tel.: 20/9-259-263 • 20/460-23-52

Tetôfedések, szigetelések,
bádogos munkák kivitelezése, 

-javítása, -felújítása.
Aljzatok szigetelése.

ÉP-TETÔ  2000 Bt.
4225 Debrecen, Bondorhát utca 6.

Tel./Fax: (52) 387-808 • (06-30) 9450-116 • E-mail :  epteto@freemail .hu

Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

ZSOLI  BT.

Db-Józsa, Gönczy Pál utca 98.

Gépi forgácsolás, 
esztergálás, marás.
Telefon: (52) 386-059

(06-20) 541-8187

BAT TA  C S A B A  földmérô
• Vállalom új épületek felmérését, telekmegosztás- ,

egyesítés elkészítését kedvezményes áron.
• Józsaiaknak 10% kedvezmény.

Telefon: (06-30) 686-4064 • (52) 785-987

Universal Bau 96 Bt.
építőipari cég
hirdetése a 28. oldalon található

A józsai Szaknévsor tematikusan, naprakészen az interneten: www.jozsanet.hu
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Herpai Nóra német tolmács
Telefon: (06-30) 299-0804

Festés, mázo lás, tapétázás, gipszkar ton-szerelés
Szondi Csaba

Cím: Józsa, Hátszeg utca 19. • Telefon: (06-30) 9756-289

Als ó jó z sa ,  B o csk a i  u .  53.  
A vasúti átjáró után, Józsaparktól 1 percre

Telefon: (06-20) 319-5046

BALAJTI FESTÉKBOLT
Festékek, lakkok, szerszámok

a  régi kisboltban 
a  legolcsóbban!

JóZSA, ÉSZAKI SOR 30.      Telefon: (52) 387-903

BELTÉRI-, KÜLTÉRI FESTÉK
VAKOLAT 

ZOMÁNC ÉS LAZÚR
SZÍNKEVERÉS

AUTÓ ÉS IPARI FESTÉK
SZÍNKEVERÉS 
SPRAY TÖLTÉS

JANKA MóNIKA
fogtechnikus

Józsa, Függetlenség utca 52.
Telefon: (52) 386-047 • (06-30) 219-4507

Dr. K ovács  Gabr i el l a
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! 

Gázkészülék javítás ,
v íz-, gáz-, központ i  fűtés,

napkol lektor, központ i  porszívó
szerelés, duguláselhár ítás.

Kathy Gábor
Cím: Józsa, Nyáry Pál utca 53/B

Telefon: (52) 387-052
(06-20) 9-614-424 • (06-70) 949-0734

Gázkészülék szerelés, -javítás, 
-karbantartás, -beüzemelés,

típustól függetlenül.
Dobolán Gyula

Telefon: (06-30) 319-64-95

NYITVA TARTÁS
H–P: 7:30–18:00 • SZ: 7:30–13:00
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Józsapark
Szentgyörgyfalv i  ú t  9.

Nyitva tartás:
Hétfô–péntek: 8–18 • Szombat: 8–12

Vasárnap: Zárva

Telefon: (52) 533-533 • Fax: (52) 533-534

JóZSAI GYóGYSZERTÁR

MARANTA

PATIKA

Nyitva: 
H–P: 8:00–18:00

Szo: 8:00–12:00

Debrecen-Józsa, Alsójózsai u. 6.

Telefon: 06-52/530-289

Fax: 06-52/530-288

GYROS SHOP
gyorsbüfé

Nyitva  ta r tá s: 
h–sz: 8–22 • v: 14–22

Tel.: (06-30) 40-30-346

Józsán a  35-ös számú főúton

Ételét rendelje meg telefonon, s mire
hozzánk ér, az étel már el is készült!

Aszalós Antal
háztartásigép-szerelő

4225 Debrecen-Józsa, Hatház utca 7.
Telefon: (06-30) 532 5157

www.haztartasigep-szerelo.hu

• Kandallók
• Téglakályhák

• Kemencék
• Schiedel kémények építését 

és egyéb kômûves munkákat vállalok.

Molnár Mihály
Telefon: 06-20/32-55-295

cím: Józsa, Mihálylaki utca 2/A

Moldován Sándor, kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák Ferenc utca 96/A

Telefon: (06-52) 497-189 • (06-70) 367-20-10

Mo dern és ant ik  kárpi t ozott  b útorok javítása, áth úzása. 
Ingyenes felmérés és szál l ít ás.
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Baj esetén/Hibabejelentés/Ügyeletek

Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107
Általános segélyhívó szám: 112
Hibabejelentés: Áram: 06-80/210-310, Gáz:
06-80/300-300, Víz: 52/534-509, 534-510
Baleseti sebészet/ügyelet (0–24):
Kenézy Kórház, Bartók B. 2–26. Tel.: 52/511-777
Felnőtt háziorvosi ügyelet (0–24):
I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tel.: 52/404-040
Gyermekorvosi ügyelet (hétköznap 18–08,

hétvégén és munkaszüneti napokon egész
nap): Gyermekgyógyászati Klinika, Tel.: 52/416-
275. Gyermek sürgősségi betegellátás (0–24):
Gyermekgyógyászati Klinika, Tel.: 52/255-603
Fogászati ügyelet (hétvégén és munkaszüneti
napokon 8–14): Szent A. u. 11., Tel.: 52/416-261
Gyógyszertári ügyelet: 8–22 naponta: Nap Pa -
ti ka, Hatvan u. 1., Tel.: 52/413-115. 22–08 hét -
köz nap: Libra Patika, Nagyerdei krt. 98., Tel.:
52/432-288. 22–08 hétvége: Auguszta Patika,
Móricz Zs.krt. 22. Tel.: 52/535-752.
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Házi-, gyermek-, fogorvosok, szakrendelések

Háziorvosok:
Dr. Csernyák Marianna, Tel.: 52/408-161 
R.: h–k: 14–18, sze–cs–p: 8–12
Dr. Fördős Zsolt, Tel.: 52/386-241 
R.: h–k–p: 8–12, sze–cs: 14–18
Dr. Boldogh Zoltán, Tel.: 52/536-668 
R.: h, sze, p: 8–12, k, cs: 14–18.
Gyermekorvosok:
Dr. Kiss János, Tel.: 52/386-255 Rendel:

h, sze: 8–11, k, cs: 15–18, p: páros hét: 15–18,
ptl hét: 8–11. Tanácsadás: csütörtök: 11-től.
Dr. Grósz Olga, Tel.: 52/387-239, 30/394-9987
R: h–sze: 15–18, k, cs: 8–11, p: páros hét:
8–11, ptl hét: 15–18. Tanácsadás: kedd: 11-től.
Fogorvosok:
Dr. Makszin Mária, Tel.: 30/355-6543 R.: h, sze:
7–13,  k, cs: 13–19, p: ptl 7–13, páros 13–19
Dr. Szabó Zoltán, Tel.: 52/716-473 30/388-7266
R.: h, sze: 13–19, k, cs: 7–13, p: páros 7–13, ptl
13–19
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Egészségügyi Járóbeteg Központ (EJK) Non -
pro fit Kft. (Szentgyörgyfalvi út 9.) Józsapark
emelete szakrendelései (előjegyzés kötelező):
Reumatológia: Dr. Horváth Irén H: 7.30–12.30
Nőgyógyászat: Dr. Nagy István Géza 
H: 13.30–17.30
Terhesgondozás: Dr. Nagy István Géza 
K: 08.00–12.30
Szemészet: Dr. Kokas Anikó K: 12–17, Sze.: 8–12
Ideggyógyászat: Dr. José Rosa K: 12.20–16.20
Ultrahang: Dr. Balogh Eszter Sze.: 12.10–14.30

Belgyógyászat:
Dr. Balogh Ágnes Cs.: 7.40–11.40
Neurózis: Dr. Szabó Edit Cs.: 13–18
Kardiológia: Dr. Bedő Zoltán P: 12.20–15.20
A rendelésekre be kell jelentkezni Nagyné Gom-
bá csi Nóra diszpécsernél: 788-056 vagy 20/661-
6506. Beutaló köteles: reumatológia, ideggyó-
gyászat, ultrahang, belgyógyászat, kardiológia.
Védőnői Szolgálat, Tel.: 52/788-985, 788-758
Védőnők: Toldyné S. Mária, Vozárik Anita, Tóth
Csabáné, Andorkóné Sóvágó Edit. 
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Helyi intézmények:

DMJV Polgármesteri Hivatal józsai tele pülés -
ré  szi kirendeltsége Szentgyörgyfalvi u. 9. (Jó -
zsa  park földszint, Közösségi Központ). Tel.:
52/386-100 Ügyfélfogadás: h, sze 10–14, cs: 13–17.
Képviselőnk fogadóórája ru gal mas, telefo nos
egyeztetést követően: Balázs Ákos: 20/923-80-55
Debreceni Művelődési Központ Józsai Kö -
zös ségi Háza Szentgyörgyfalvi u. 9. (Józsa park
fsz, Közösségi Központ). Tel.: 52/386-137, 06-

30/450-45-21 Nyitva: h–p: 10–19, szo 9–13
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
Web: debrecenimuvkozpont.hu, jozsanet.hu
Debreceni Városi Könyvtár Józsai Fiók -
könyv tára Szentgyörgyfalvi u. 9. (Józsa park
fsz, Közösségi Központ). Tel.: 52/386-125 
Nyit va: h, k, sze, p: 10–18 cs: zárva, szo: 9–13 
e-mail: jozsa@dbvk.hu web: www.dbvk.hu
Debrecen-Józsa Köztemető nyitva tartása:
Nov 1–márc. 31: 7–17, Ápr. 1–ápr. 30: 7–18
Máj 1–aug. 31: 6–20, Szept. 1–okt. 31: 7–18
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Rendőrség józsai körzeti megbízottjai:
Osváth Tamás, telefon: 06-30/382-6305
Varga Imre, telefon: 06-70/342-2695
Juhos András, telefon: 06-70/779-7793
Körzeti iroda: Deák Ferenc utca 84.
Józsai Településfejlesztő Egyesület Deák F.
u. 84. Elnök: Juráskó István Tel.: 30/943-5478.
Polgárőr szervezet vezető: Osváth Tamás
Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívisvárosért
Kiserdő u. 74. Elnök: Őri Krisztián: 30/621-3094
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ jó-

zsai területi irodája, Felsőjózsai utca 7. Tel.:
52/536-092 Telefon/fax: 52/536-093 Nyitva: h:
12–16 k, sze, p: 8–16 cs: 10–18. Ingyenes jogi
tanácsadás: cs: 14–16
Deák Ferenc utcai Idősek Klubja Deák F. 7.
Telefon: 52/386-135 Nyitva: hétfő–csütörtök:
7.30–16.00 péntek, szombat: 9.00–15.00
Gönczy Pál Utcai óvoda Tel.: 52/536-682
Alsójózsai Kerekerdő óvoda Tel.: 52/386-129
Gönczy Pál Ált. Iskola Tel.: 52/535-820, 786-310
Lorántffy Zs. Ált. Iskola Tel.: 52/386-240
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Poroszka László
kőfaragó-betűvésnök

Sírem lékek készítése m ár vány ból,

gránitból, m űkőből.

Régi sírem lékek felújítása, tisztítása.

Cím : Józsa, Felsőjózsai utca 34.
Telefon: 52/387-888 •20/362-63-97

Nagy Lajos kômûves mester

Cím: Db-Józsa, Pál utca 3.

Telefon: (06-20) 346-7975

Dobi Ferenc
kőműves vállalkozó

Hidegburkolást is vállalok.

Józsa, Csárdás utca 1. • Telefon: (06-20) 31-92-311

Masni kutya- és kozmetikai szalon
Debrecen, Vezér utca 8.

WEB: www.masnikutyakozmetika.hu
Keress minket a facebook-on is!

Bejelentkezés:
Szegô Erika
(30) 206-0822

RÉGI LOTTóZó
ÚJ HELYEN!

Nyitva: H–P: 8–19 • Szo: 8–16 • V: 8–12
Cím: Db-Józsa, Deák Ferenc utca 1.

Telefon: (06-20) 462-3677

Hírlapok,  DKV bérlet és buszjegy

értékesítés, telefonfeltöltés. 
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K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások számára. 

Igény szerint helyszínre megyek.

Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő
Telefon:  (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

S E G Í T Ü N K  E L I G A Z O D N I !
Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

• Könyvelés
• Adóbevallás készítése

• Adótanácsadás
• Ingatlan értékbecslés

Cím: Józsa, Telek utca 5.
Telefon: (06-30) 6591 951

E-mail: 
segitunkeligazodni@gmail.com

KÖNYVELÉS – ADÓTANÁCSADÁS
Liget–Kovács Kft.

Kovácsné Halász Gyöngyi
Cím: Debrecen-Józsa, Hátszeg utca 2.
Telefon: (06-30) 9556-339

Vál lalkozók, f igyelem!
Könyvelés, tanácsadás Józsán

Egyéni vállalkozók, 
gazdasági társaságok ré szére 

teljes körû gazdasági ügyintézéssel.
PONTOSSÁG, MEGBÍZHATóSÁG, 

DISZKRÉCIó

Varga Imréné Szôcs Krisztina
közgazdász, mérlegképes könyvelô,

adótanácsadó
Alsójózsa, Telek utca 62.
Telefon: (06-20) 4-630-048

KÖNYVELÉS, ADóTANÁCSADÁS
társas vállalkozások könyvelése

anyagi felelôsségvállalással,
kedvezô áron.

Széll János
mérlegképes könyvelô, adószakértô

Db-Józsa, Északi sor 45.
Telefon: (52) 785-041 • (06-70) 311-8881

E-mail: szell.janos3@chello.hu

Verdes László vas- és fémszerkezeti lakatos
Józsa, Őrhegy u. 10. • T.: (06-30) 915-6846
Vállalom: tetőszerkezeti munkák, előtetők, fémvázas

pavilonok, kovácsoltvas- és egyéb kerítések, 
úszókapuk, lépcsők, korlátok készítését és 

egyéb lakatosipari munkákat.

Cím: Db-Józsa, Vállalkozói telephely Nyitva tartás: H–P: 7–16
Telefon: (06-52) 716-214 • (06-30) 299-1819

E-mail: anger2000bt@gmail.com
Web: www.anger2000bt.hu

Anger 2000 Bt.
Andirkó József
Lakatos, hegesztô mûhely

Rozsdamentes anyagok feldolgozása.
Színesfémek hegesztése, forrasztása.

Fémcsiszolás, homok- és üveggyöngyszórás.
Kovácsoltvas jel legû kerítések, korlátok készítése.

BERI LÁSZLÓ
lakatos mester

Kovácsoltvas kerítések, 
korlátok készítését

és mindenféle lakatos munkát vállalok.
Cím: Debrecen-Józsa, Zsindely utca 33.

Telefon: (52) 386-393 • Mobil: (06-30) 904-60-85

MÉRLEgELÉSI LEhETőSÉg
20 tonnás digitális hídmérlegen
Józsa, Vállalkozói telephelyek

Telefon: (30) 95-37-153

Bálint János, méhész

Termelői méz (vegyes virág, akác)

egész évben kedvező áron kapható.

Telefon: 06 70 70 85 304
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Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Koncz  Tibor
Reumatológus sz akorvos

Józ sapark, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Bejelentkezés: 20/36-44-564
Web: www.drkoncztibor.hu

• Családorvos i és üzemorvosi el látás, 
egészségügyi könyvek, 

munkaalkalmassági v iszgálatok.
• Hétfôtôl csütörtök ig 

reggel 8 órakor és este 18 órakor 
várom régi és új betegeimet , 

valamint  más idôpontban is megbeszélés szerint.

Dr . Kiss Andrá s
Debrecen-Józsa, Alkotás utca 3.

Telefon: (06-30) 2-397-929

Kardiológiai
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(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:
Józsapark, Szentgörgyfalvi út 9.

Rendelés elôzetes egyeztetés
alapján:

(06-70) 459-06-16

Pszichiátriai magánrendelés
Dr. Kolcsár Hajnalka

Bejelentkezés: (06-70) 544-57-27

Psz ichológiai  tanácsadás és psz ichoterápiás magánrendelés

Zolnai Erika klinikai  szakpsz ichológus

Rendelés: elôz etes egyez tetés a lapján:

(20) 982-0867
Józsapark, Szentgyörgyfalvi  út 9.

FóKUSZ 
Kertészeti és Mûszaki Bolt

Cím: Db-Józsa, Tokaji utca 13.
Telefon: (06-52) 496-322

E-mail: fokusz93jozsa@citromail.hu
Kertészeti cikkek, szerszámok és mûszaki

anyagok, festék-vegyi áruk, 
kerékpáralkatrészek széles választékával 

várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva tartás: H–P: 7.30–18.00 • Szo: 7.30–13.00

VA S-,  MÛSZA K I  K ISK ER
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat, 

szolid árakkal, bôvített árukészlettel, 
színvonalas kiszolgálással.

Az üzlet kínálatából:
villamossági szerelési anyagok, ereszcsatornák,
vasáruk, víz-, fûtésszerelési anyagok, festékek,

vegyi áruk, háztartási cikkek, növényvédô -
szerek, mezôgazdasági termékek, agro fóliák,

vetômagok, kertészeti szerszámok, kötôelemek,
vágó- és tisztító korongok, zárak-lakatok-

vasalatok, kéziszerszámok, barkácsgépek,
kerékpárok és alkatrészeik

Nyitva tartás:
Hétfô–Péntek: 8:00-tól 17:30-ig,

Szombat: 8:00-tól 13:00-ig
Cím: Vas-, Mûszaki Kisker, Sütô Imre. 

4225 Józsa, Függetlenség utca 97. 
Telefon, fax: 06-52/386-226
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Műanyag javítás (hegesztés) Józsán.
Háztartási eszközök, járművek, játékok és egyéb

műanyag eszközök hegesztése, ragasztása.
Telefon: 06 20/ 802 08 75

Műanyag nyílászárók 
a  régióba n a  legolcsóbba n

közvetlenül a  gyá r tótól,

német alapanyagból,
szakszerű beépítéssel.

Telefo n:  ( 06-20)  515-63 -46

KATICA PRESSZÓ
Pókerasztal, 

darts, biliárd.
Kedvező italárak, italakciók.

Cím : Józsa, Sereg utca 3.
Ny itva  ta r tás : minden nap 8–22-ig

Red ô n y, rel ux a, s zalag fü g g ö n y, h arm o n ik a aj tó , 
s zu n yo g h áló  k és zítés e, j av ít ása.
Cím :  Db -J ó zs a, Harm at  u tc a 7. 

Telefo n :  (52)  386-072 • (06-20) 534-6555

Sz i l á g y i  K ár o l y  •  Redőnykészí tés

8–14 ÉVES KORIG VÁRJUK A GYEREKEKET!

4028 Debrecen, Nyíl utca 6.

Szabolcsi Zoltán
(52) 340-093 ◆ (70) 381-6041

Józsán díjtalan kiszállás
www.computer-net.hu

Hificomp Kft.
számítástechnikai kereskedés és -szerviz
hirdetése a címlapon található

Teljes körű nyomdai
szolgáltatás JÓZSÁN is.
Újságok, plakátok, könyvek,
prospektusok, cégismertetők,

szórólapok, címkék
nyomtatványok  gyártása.

Rendelésfelvétel:
naponta személyesen 

4027 Debrecen, Füredi u. 76. 
(Super-Divatáruház udvar)
Vider-Plusz Nyomdában 

8.00–16.30-ig vagy e-mail-ben:
lunczer@viderplusz.axelero.net.

Telefon/fax: (06-52) 311-782
Mobil: (06-30) 9-250-389

17 óra után e-mail: 
viderpluszbt@t-email.hu
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Szabóság
Öltönyök, Bocskai ruhák

Vôlegényi, exkluzív öltönyök
Szalagavatói és céges formaruhák

Telefon: 
(52) 423-005 • (06-20) 958-69-70

Nyitva: 
H–K–Sz: 9–17 • Cs–P: 9–16

Szombat: bejelentkezés szerint
www.tarcsaimodi.hu

Napfény Szépségszalon
Fodrászat, kozmetika, műköröm, szolárium 

Cím: Debrecen, Bocskai utca 5.
Telefon: (20) 925-9045

Szalókiné Béres Andrea
fodrász

Telefon: 06-70/60-60-917
Cím: Debrecen-Józsa, Alkotás utca 122.

Kozmet ika:
Szilágyi Jánosné

Telefon: (06-30) 301 57 87

Fodrászat :
Szathmári Szilvia

Telefon: (06-30) 434 434 9

S I S S Y   S Z É P S É G S Z A L O N
Db-Józsa,  Gönczy Pál utca 46.

Telefon:   (52)  387-992

ROZSOS SZALON 
a Józsapark emeletén

Fodrászat: 
professzionális női-férfi fodrászat, hajterápiás kezelések

Nyitva: 8–19
Bejelentkezés: (30) 285-86-14

Kozmetika: Barta Éva
Nyitva: páros héten 13–19-ig, páratlan héten: 9–13-ig

Telefon: (70) 636-65-20

Emil és Társai Kft.

Debrecen, Füredi út 59/B
Telefon/fax: (52) 441-335
Mobil: (06-30) 382-3195

E-mail: emiltakarit@freemail.hu
Web: www.emiltakarit.hu

Takarítás, 
épülettisztítás.

Szônyegtisztítás,
márványfényezés.

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel .: (52) 409-847 • (20) 527-1150

Nyitva tar tás :

Férfifodrászat
Felsôjózsai u. 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12
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Józsai Járőrszolgálat és
Távfelügyelet

Ügyfélszolgálati
irodánk:

Debrecen, 
Pesti utca 63.

Telefon: 
(52) 249-176

(70) 394-4081

Ingyenes helyszíni felmérést
követően riasztó rendszerek

telepítése. Keressék járőreinket!

„Építôanyagok a pincétôl a tetôig”

Cím: Józsa, Vállalkozói Telephelyek
Telefon/Fax: (52) 530-947 • E-mail: jozsatuzep@t-online.hu

• Házhozszállítás, árufuvarozás 1–26 tonnáig
• Anyagmegrendelés telefonon is
• Pinceásás, raklapos áru mozgatása terepen is

Folyamatos kedvezmények és akciós termékek a józsai
benzinkúton. Nyitva tartás:
hétfő–szombat: 06–19-ig Vasárnap és ünnepnap: ZÁRVA
Aktuális árainkat weboldalunkon találják meg.

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7:30–16, szombat: 7:30–12
Web: www.jozsatuzep.boltaneten.hu

Tóth József

Tüzép
Telefon: (06-20) 939-4239

E-mail: toth.tuzep@vipmail.hu
Józsa, Gönczy Pál utca 86.

PÓKER TRÓFEA
Serleggyártó és Kereskedelmi Kft.

4225 Debrecen-Józsa
Róna utca 35.

Telefon: (52) 536-555

Dr. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Czére-Réti  Gabr iel la
ügyvéd, adójogi szakjogász

Telefon: (52) 747-949 • (06-20) 210-9939
E-mai l : dr.reti.gabriella@gmail.com

§

§ Rádi Ügyvédi Iroda
Debrecen-Józsa 

Telefon: (06-30) 326-0053

Lukácsné Dr. Patakvölgy i  Pi roska
ügyvéd

Cím: Db-Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (06-20) 340-7411

§
Esküvôk, családi felvételek, 

reklámfilmek készítése.
Józsa, Kiskert utca 15/A

E-mail: vavistudio@gmail.com
Tel.: (06-20) 522-3643

VaVi VideóStúdió

Esküvôi videó készítését vállalom.
Régi VHS esküvôi kazettáját 

DVD-re másolom.

Telefon: (06-70) 2852-110

Magyari 
Tibor 
vőfély

magyari.t ibor@chello.hu
www.magyarit ibor.atw.hu 2
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Telefon: (30) 262-4109 • (52) 387-189

Vállalom esküvői- és 
alkalmi csokrok készítését.

Koszorúk és sírcsokrok megrendelése 

esetén 15% kedvezmény egész évben.

Cím: Józsapark földszint
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 8–14, V: 9–13

Virág-ajándék

TURGY ÁN PÉTER
villanyszerelô

Cím: Józsa, Homokhát utca 2.

Tel./Fax.: (52) 535-374 • (06-30) 9385-701
turgyan.peter@upc.hu • www.neonteam.hu

• Fény- és neonreklámok kész ítése
• Épületek és család i házak villanyszerelése

• Érintésvédelmi és szabványossági
felülviz sgá latok végzése

Sárosi Lajos
E-on Regisztrált vil lanyszerelô

Tel efo n :  (06-20) 215-7404
Lak ás :  4225 Db-J ózsa,  Cs árdás  u t c a 11.

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

Mérôhelyek kialakítása. 
Gyengeáramú hálózatok építése. 

Központi porszívó szerelés.

Szabó Imre
villanyszerelô

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

karbantartása.

Cím: Józsa, Sillye Gábor utca 123.
Telefon: (52) 439-960 • (06-30) 9636-342

VIRÁG, AJÁNDÉKÜZLET

Db-Józsa, Gönczy Pál utca 56.

Koszorúk, sírcsokrok,
alkalmi csokrok
megrendelése.

KRONER RUDOLFNÉ
Telefon:

(06-30) 565-7779 • (06-30) 576-4776

Gu t i  A n d r ea
virág-, ajándékboltja

Üzlet :
4225 Db-Józsa, Deák F. utca 2.

Telefon: (52) 386-225
Mobil: (06-20) 9442-766

Nikoletta Virágkuckó
virág-ajándéküzlet
hirdetése a 2. oldalon található

ZENEOKTATÁS
zongora, furulya, szolfézs, szintetizátor

Hangbújócska ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla zenetanár

06-20/426-4208 • www.zenebolcsi.freewb.hu
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Víz-, gáz-, központifűtés szerelése,
tervezés, kivi telezés, 
gázkészülék javítás,

gáz biztonságtechnikai felülvizsgá lat.

SZABÓ ATTILA
06/20-9-608-659

Cím: Józsa, Alkotás utca 46.
52/387-767

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Szerv iz - lakásfelúj ítás - S.O.S. seg íts ég

- vízvezeték, csaptelep, WC-tartály javítása, cseréje,
vízóraszerelés, duguláselhárítás 1 év garanciával

- mosó-, mosogatógép bekötése
- csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
- fürdőszoba-, WC-, konyha átalakítás
- fűtési rendszerek szervizelése, radiátorok javítása, cse ré je
- árajánlat anyagbeszerzés, bontás stb.

Molnár László
06 70 226 0888 • 06 30 401 2644

Víz-, gáz-, központ i  fűtés,
napkol lektor, közpon t i  po rszívó

szerelés , duguláselhárítás,
gázkészülék  javítás.

Kathy Gábor
Cím: Józsa, Nyáry Pál utca 53/B

Telefon: (52) 387-052
(06-20) 9-614-424 • (06-70) 949-0734

Víz-, gáz-, fûtés-, csatorna szerelés.

VARGA LAJOS
Db-Józsa, Gönczy Pál utca 140.

Telefon: (52) 387-002 • (06-20) 3132-530

C ím :  J ó zs a,  B ar ak o n y i  u tc a 11.  •  Tel ef o n :  (06-30)  848 -79 15

FÜZESI JÓZSEF
Új- és felújításra szoruló házak

víz-, gáz-, fûtés szerelése, csatornázás és 
öntözôrendszerek tervezése, kivitelezése.

Nyitva: h–p: 7–18, Szo.: 7–13

Cím:
Debrecen-Józsa

Deák Ferenc utca 1.

A Háziasszonyok boltja
az Elek utca 2. szám alatt

szeretettel, szolid árakkal és 

folyamatos akciókkal 

várja kedves vásárlóit.

Kínálatunkból:
háztartási cikkek, vegyiáruk, 

papíráruk, WC papír, papirtörlő, 

papirzsebkendő, pelenkák, 

törlőkendők, műanyagtermékek,

virágcserép, virágládák, lavorok, 

vödrök, kádak, csirke önitató, önetető,

virágföld, vetőmagok, tápoldatok és

PB gázpalack csere 

(szombatonként ingyenes 

házhozszállítás Józsa területén).

Nyitva: H–P: 7.30–18.00  

Szo: 7.30–13.00
(November 1. és Március 31 között 

17-ig vagyunk nyitva)

Telefon: (52) 387-871

Fruit Market 
Zöldség-gyümölcs a Józsapark emeletén

Akciós term ékeink havonta a Józsa újságban.
Nyitva: hétfő-szombat: 7–19, vasárnap: 7–14

Balajti sarok, Alsójózsa, Bocskai István u. 53.
Nyitva: minden nap 7–22 • Tel.: 20/319-5041

• Friss zöldség-gyümölcs (felvásárlás is)
• Palackozott italok

• Édességek, konzervek, jégkrém

• Állateledel



Minden nap friss marha-, sertés-, 
baromfi- és birkahúsok 

saját vágóhídról.
Töltelék- és füstölt áruk

nagy választékban kaphatók 
kedvezô áron!

Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

S ok szer etettel  vá r j a  mi n den  kedves  
r égi  és  ú j  vá sá r l ój á t a  Léta i - Huszti  Hús!

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



• Családi ház építése kulcsra készen akár ingyenes 
tervezéssel, költségvetés készítéssel.

• Térburkolatok, utak építése.
• Kerítések építése.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Magas és mélyépítő munkák végzése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Garanciavállalás!

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Cs i l l ag  u tca 53.

Telefon:  (52) 451-053 • (20) 9-739-744

Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.


