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JÓZSA
Harmadik évébe lép a FIDESZ frakció által el -
indított Kertségi Fejlesztési Program, melynek
köszönhetően újabb beruházások valósulhat-
nak meg 2013-ban Debrecenben.

A program célja a kertségek infrastrukturális el -
lá tottságának növelése, amelybe beletartozik töb -
bek között a csapadékvíz elvezetés, földút-stabili -
záció, kerékpárút építés, körforgalmi csomópont
építése, valamint az önkormányzati és lakossági
hoz zájárulással megvalósuló kertségi útépítés is. 

Józsán tovább folytatódhat az Aranykapu utca
aszfaltozása (II. ütem), folytatódik idén is földút és
korábban stabilizált utak karbantartása, valamint
be feje ződik a posta előtti tér kiépítése. Része a
prog  ram nak ebben az évben is a lombgyűjtő zsá -

kok be szer  zése, melyet ősszel osztanak szét in gy e -
nesen a kertségekben – így Józsán is – a lakók
kö zött.

A Kertségi Fejlesztési Program révén foko za to -
san javul ezeknek a területeknek az infrastruktu rá -

lis ellátottsága és az itt lakók életminősége, amely -
nek köszönhetően otthonosabban érezhetik ma -
gukat Debrecenben – tájékoztatta lapunkat Balázs
Ákos, Debrecen-Józsa városrész önkormányzati
képviselője.

Kertségi Fejlesztési Program

Az ízek versenye
Március kilencedike a megmérettetések napja
volt. Ezen a napon rendezték meg az V. Józsai
pálinka és pogácsaversenyt a Közösségi Ház -
ban. A megmérettetésre nagy számban jelent -
keztek a megyei kertbarátok. Többek között
kép viseltette magát a hajdúdorogi, a téglási, a
homokkerti, a földesi, a csapókerti, a boldogk-
erti, a böszörményi és a józsai kertbarát kör is.

A versenyekre bárki benevezhetett, aki meg
akarta mutatni milyen zamatos pálinkát főz, vagy
milyen finom pogácsát tud sütni. Szép számban
érkeztek mindkét kategóriában nevezések, pá lin -
ká ra 80 db, pogá csá ra összesen 16 db.

A beérkezett pálinkákat a zsűri négy kategóriá-
ba sorolta: szilva, vegyes, borpárlat és egyéb. Az
ér tékelés során figyelembe vették a technológiai
kor rektséget, mint tisztaságát, illatát, színét; a gyü -
mölcs jellegét, az íz tisztaságát és azt is, hogy
ezek mi lyen harmóniában állnak egymással.

Szilva kategóriában I. helyezést ért el Nemes
László. Második lett Szabó László. Harmadikként
Tóth Lajos vehette át a kupát. Negyedik helyen
Soltész Kálmán, V. helyen Szegy Imre végzett.

Vegyes ka te -
góriában el ső ként
vehette át a nye -
re ményét Deb re -
czeni Sán dor. A
második Vízhá -
nyó Róbert lett. A
harmadik és az
ötö dik díjat is ma -
gá nak tudhatta
Kállai Zoltán. Ne -

gye dik helyen pedig Kerékgyártó András végzett.
Egyéb kategóriában Papp László pálinkája bi zo -
nyult a legjobbnak. A másodiknak és a harma dik -
nak járó díjat Vízhányó Róbert vehette át. Ne gye -
dik he lyezett Fejszés Imre lett. Őt Kovács János
kö vette a díjazottak sorában.

Törköly, borpárlat kategóriában a legzama to -
sabb pálinkáért járó díjat Fejszés Imrének ítélték
oda. Nemes László nyerte meg a másodiknak és a

ne gyediknek járó kupát. Harmadik helyezést ért el
Kállai Zoltán. Az V. pedig Balázs János lett.

Nem volt könnyű helyzetben a pogácsák érté ke -
lé sénél a zsűri. Finomabbnál finomabb pogácsák
közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat. Az ér té ke -
lés nél – mint a pálinkánál –, itt is több szempontot
vettek figyelembe, a küllemét, az ízét és a színét.
Végül két első helyezett lett. A legfinomabbnak
Papp Ferencné krumplis pogácsája és Nagyné
Ko vács Ildikó túrós-sajtos pogácsája bizonyult.
Má sodik helyezést ért el Radócz Andrásné. Har -
ma dikként pedig Eszenyi Sándorné vehette át a
díjat. Kü lön díj ban részesítették azokat, akik a szo -

ká sostól eltértek, és nem hagyományos recepttel
indultak a versenyen. Ilyen volt Hajdú Jánosné, aki
zöldfű sze  reset (bazsalikom, kakukkfű, oregánó
hozzá adá sával) készített, valamint Debreczeni
Sán dorné, aki tepertőset sütött.

Amíg a zsűri meghozta a döntést, addig a részt -
ve vőket különböző fellépők szórakoztatták. Töb -
bek között megtekinthették a MEA AMI nö ven dé -
kei nek népzenei összeállítását, Garai Nagy Ta -
más nak a Csokonai Színház színművészének elő -
adá sát, valamint a Debreceni Honvéd Tánc együt -
tes műsorát. Csákvári Sándortól „A pálinka dicsé -
re tét” hallhatta a közönség. Műsorral készültek
még az alsó és felsőjózsai nyugdíjas klubok is. A
rendezvény tombolasorsolással, közös nótázással
és a nyer tes pálinkák és pogácsák kóstolásával
zárult. A han gulatról Szabó Sándor tangóhar-
monikás gon dos kodott. 

Képek megtekinthetők a www. jo zsa net.hu
weboldalon.
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Lorántffysok 
Gergely-járása

Egy nemzet, egy ünnep

Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mely-
lyel a helyi értékek, helyi közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támo-
gatni.  A  lenti táb lázatban 16 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adó -
szá mát találhatják. A táblázatot áprilisban és májusban is meg fogjuk jelen-

tetni, hi szen május 20. az SZJA bevallás határideje.  Minden józsai szer ve zet -
nek biztosítjuk a lapunkban történő megjelenést. 

Ha az ön szervezete hiányzik az alábbi táblázatból, keresse fel szer kesz -
tő  sé gün ket!

Támogassa a helyi értékeket adója 1%-ával!

A szervezet neve: Szervezet bemutatása pár szóban: Adószáma:

A JÓZSA újság/www.jozsanet.hu weboldal kiadója. 18557325-1-09
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája. 19119182-1-09

Józsai Reformátusokért Alapítvány Józsai református egyházközség alapítványa. 18992355-1-09
Józsai Római Katolikus Egyházközségért Alap. Józsai római katolikus egyházközséget támogató szervezet. 18553204-1-09

Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak. 18553929-1-09
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár. 18547508-1-09

Gyermekeinkért Egyesület 18550335-1-09
Fény Felé Alapítvány Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása. 18540855-1-09
Érmék Közhasznú Alapítvány 18545166-1-09
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete. 18554944-1-09
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18561751-1-09
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa. 18558120-1-09
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa. 18552478-1-09
Munkaiskola Alapítvány Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa. 19126920-1-09
Józsa Sportegyesület Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok. 19850755-1-09
Bushido Karate Sportegyesület Shotokan karate Józsán. 18558278-1-09

Az iskolás gyermekek régi dramatikus jellegű,
eredetileg adománygyűjtő játékát elevenítették
fel március 12-én, Gergely napján a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola második osztályos
tanulói.

A magyar néphagyomány szerint ehhez a
naphoz fűződik az írás, olvasás tudományának
elsajátítására készülő gyermekek felkeresése és
iskolába hívogatása. Az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda apróságai nagy érdeklődéssel fogadták
„Szent Gergely lovagjait”, akik a hagyomány
szerint beavatták őket a kardforgatás mester-
ségébe is. A nagycsoportosok Gergely-szalagot
kö töttek a gyermekpápa botjára, bizonyítva ezzel
azt, hogy szeptem-
bertől készen áll-
nak a tudás vá rá -
nak bevételére.

Az óvodások   –
akár csak a régi
idők ben – finom
ado   mányokkal kö -
szön ték meg az is -
ko lások mű sorát.

Radácsiné Gargya Csilla
Szülői Munkaközösség elnöke

Ünnepi megemlékezést tartottak Március 15.
alkalmából a Közösségi Házban. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc eseményeit ele -
ve níthették fel a Gönczy Pál Általános Iskola
ötö dikes tanulói.

Mikor tartson össze egy nemzet, ha nem akkor,
mikor a hazájának szüksége van rá. Bátor sá gu kat,
és hazaszeretetüket mutatták meg 1848. március
15-én a márciusi ifjak. Ekkor egy olyan erőről és
elszántságról tettek tanúbizonyságot, hogy nevük
és cselekedetük a mai napig büszkeséggel tölt el,
minket, magyar embereket. Balázs Ákos képviselő
úr is az összetartást, az egységet han goz  tatta az ünnepséget megnyitó beszédében. Szavait idézve
„Összetartásban az erő... Csak ekkor válhatunk méltó utódjául a 48-as hősöknek.” Képek a megem-
lékezésről megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

Megyei népdaléneklési verseny volt
Megyei népdaléneklési versenyt rendezett a
Muzsikáló Egészség Alapítványi Művészeti
Iskola és a Józsai Közösségi Ház közös szer -
vezésben március 22-én pénteken.

A rendezvényre a megye több településéről ér -
keztek énekelni szerető gyerekek. A napot a MEA
Citerazenekar nyitotta meg, majd a szólóénekesek versenye következett. A szünetben kézműves fog lal -
ko záson vehettek részt a jelenlévők. A rendezvény az énekegyüttes kategóriával folytatódott, majd Tóth
Gyula tárogatóművész tartott elő adást. A közönség is szavazhatott kedvenc éne ke seire, értékes ajándék
lett a nyertesek jutalma.  Az eredményhirdetésen minden versenyző aján dék ban részesült.

Helyreigazítás: lakó-pihenő övezetben 20km/órával
Márciusi számunkban tévesen írtuk le a lakó-

pihenő övezetre vonatkozó maximális meg en ge -
dett sebességet, ami nem 30 km/óra, hanem csak
20 km/óra. Több olvasónk is jelezte tévedésünket,
köszönjük. Ráadásul az ilyen táblával jelölt terület -
re csak célforgalomba hajthatunk be, azaz ha ott
valakihez megyünk, az áthajtás a területen 20
km/órával is szabálytalan. A két legismertebb ilyen

terület a Józsa-Liget lakópark (ahol kb. 10–15
ingatlan már felépült) és a Józsapark melletti még
üres terület. Az egyik ott lakó olvasónk azt is el -
mondta, hogy a Józsa-Liget lakópark útjai ráadá-
sul magánutak, azaz az ott lakók tulajdona, amit
nem átmenő forgalomra terveztek, így ha tönkre-
megy, nekik kell felújítaniuk.
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Áprilisi programajánló

Vesd ésszel, szívvel! Vendégigazgatók a
Gönczy

Tehetségpontban

Április 8  –12-ig

Egészség hét Alsójózsán
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és az Al só -
józsai Kerekerdő Óvoda közös rendezéssel idén is
megrendezi az egészséghetet. A részletes prog -
ramot megtekinthetik a www.jozsanet.hu web ol da -
lon és az iskola honlapján www.lo rantffy.suli.hu.

Április 9–30-ig

Aleszja Popova Kossuth díjas, Érdemes mű -
vész fotókiállítása
A kiállítás megnyitó időpontja: április 9-én 16 óra.
A kiállítást megnyitja: Somogyi Béla alpolgár -
mester. Közreműködnek: MEA Zeneiskola
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere

Április 11-én 10 órától

„ Mindenik embernek szívében dal van, és a
saját lelkét hallja minden dalban, és akinek
szép lel kében az ének, az hallja a mások énekét
is szépnek”  - Költészet Napja éjjel–nappal (a
részletes prog ram a jozsanet.hu weboldalon
olvasható)
Helyszín: Józsai Közösségi Ház termei és a Józsai
Könyvtárban

Április 25-én 17 órától

Molnár V. József: Pünkösd szentsége című elő -
adása
Együttműködő partnerek: a Józsai Hagyo mány -
őrző Csoport (belépődíjas)
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előadóterme

Április 27-én 17 órától

„ Ha táncolsz élsz,…ha élsz táncolsz”  - nép tán -
co sok gálaműsora a Tánc világnapján
Közreműködnek: A Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola, a Gönczy Pál Általános Iskola néptánccso-
portjai, a DNE Ifjúsági Csoportja. Együttműködő
partner: Főnix Alapfokú Művészetoktatási In téz -
mény
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme

Április 27-én 10-12 óráig

„ Jön egy sárkány napkeletről…”  kézműves ját-
szóház
Résztvevők: óvodás és kisiskolás gyerekek
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere

Április 30-án 18–21 óráig

CSOKICSODÁK - Csokoládé és bonbon ké szítő
tanfolyam a Józsai Közösségi Házban

A résztvevők megismerkednek a csokoládé tör té -
nel mével, csokoládégyártással: olvasztás, hűtés,
töl tés és csomagolás. Kóstoló a csokivariációk
szé les választékából. Kitűnő ajándék a saját ké -
szí tésű bon-bon névnapra, születésnapra! Oktató:
Vasmatics József, alias MARCI (Salt’n Pepper
Főzőiskola, Budapest) Részvételi díj: 15 000 Ft,
mely tartalmazza az alapanyag költségeket, az
eszközhasználatot és a bonbonok díszdobozát. A
tanfolyamot minimum 15 fő jelentkezése esetén
indítjuk! Jelentkezés a tanfolyami összeg be fi ze té -
sé vel április 25-ig a Józsai Közösségi Házban
(4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9.).

A FENTI PROGRAMOKRÓL RÉSZLETESEN
TÁJÉKOZÓDHAT A www.JOZSANET.Hu wEB -
OLDAL „ PROGRAMOK”  MENÜPONTJA ALATT.

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
4225 Debrecen-Józsa
Szentgyörgyfalv i út  9. 
Telefon: (52) 386-137

E-mai l:  
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Március 11-én iskolagyűlésen a Gönczy Te het -
ségsegítő Tanács képviselőjének jelenlétében
vehette át vetőmagcsomagját az a nyolcvanöt
gönczys diák, aki az idén is jelentkezett a
„ Vesd bele magad!”  felhívásra.

Az iskola már két éve cselekvő részese a Fiatal
Gazdák Szövetsége által hirdetett országos prog -
ramnak, melynek keretében kertészkednek t a nít -
ványaik. Tavaly az iskola tehetséggondozó prog -
ramjában tevékenykedő két tehetségígéretes ta -
nu  lója: Tóth Fanni és Tóth Szabolcs nyerték az
országos irodalmi pályázatot, ahol a program ka -
ba la-figurájának nevét keresték. Így Ré Pali már a
mezőgazdasági ismeretek tanulásán, tanításán túl
a „Gönczyt” is képviselhette a Galiba fesztiválon
2012. augusztusában.

Most helyi összefogással, támogatással, egy
szint tel feljebb léptek. Tanulóik vetőmagcsomagját
adományokból állíthatták össze, így kis kertészeik
dug hagymát, borsót, sárgarépát, retket, nap ra for -
gót, csemegekukoricát, spenótot, egynyári virá-
gokat veteményezhetnek a tavasz beköszöntével.
Az Ökológiai Oktatóközpont üvegházában szor-
gos kezek tűzdelik a kis paradicsom és paprika
nö vénykéket, melyeket a fagy elmúltával vihetnek
majd haza és ültethetnek el a gyerekek. Vállalják,
hogy otthon elveteményezik a fenti – akár egy csa -
lá dot is ellátó – magvakat, egész évben gondoz-
zák, amíg fogyaszthatóvá nem válik. A hitelesség

kedvéért folyamatosan fotókat készítenek, blogot
írnak, tevékenységükről folyamatosan ad számot
az iskola honlapja. Munkájuk segítésére kertész-
naptárat, és leírást kapott minden gyerek a vető-
magok tulajdonságairól, vetési jellemzőikről, gon-
dozási igényükről.

Az idei évben új jelmondatot választottak:
„VESD ÉSSZEL, SZÍVVEL!”, hiszen a mezőgaz-
dasági ismeretek tanításának, a diákok önszer ve -
ző désének sok évtizedes hagyománya van az is -
kolában. Ezzel a kezdeményezéssel segíteni sze -
retnék az önellátó háztartások számának nö ve ke -
dését, lehetőséget biztosítanak a fenntartható kör -
nyezet és egészségtudatos nevelésnek, te vé ke ny -
ség rendszernek.

Fodorné Magyar Ágnes
a Munkaiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke

Sarka Ferenc
a Magyar Tehetséggondozó Társaság

alelnöke

Látogatóban jártak a Balmazújvárosi Tan ke rü -
let igazgatói a Gönczy Tehetségpontban.

A Gönczy Pál Általános Iskola akkreditált Ki vá ló
Tehetségpont a hálózati együttműködések ke re té -
ben fogadta a Balmazújvárosi Tankerület tan ke rü -
le ti igazgatóját, valamint tizenhat intéz mény ve ze -
tőjét. Bemutatták az iskola pedagógiai prog ramját,
saját fejlesztésű speciális tehetség gon  dozó prog -
ramját, valamint a referencia in téz mé nyi tevé keny -
sé géhez kötődő minősített jó gya kor latait, ame-
lyek más intézmények számára adap tálhatóak. A
Gönczy Tehetségpont Te het ség se gítő Ta ná csa
örömmel támogatja a tehetség se gí tő hálózatok
bővítését, a jó gyakorlatok mento rá lását.

Sarka Ferenc
a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő

Tanácsának társelnöke

Akkreditált
Kiváló
Tehetségpont
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JÓZSA4

Az ügyvéd válaszol - Az illetékkel kapcsolatos
kérdésekre

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ezúttal il  le té -
kekkel kapcsolatos olvasói kérdésekre vála -
szol a mostani cikkben.

Olvasó: Nagybátyám nekem akar adni ajándék-
ba egy lakást, úgy tudom, hogy az illetéket aján -
dé kozás esetén a rokoni kapcsolat is befolyásolja,
kérdésem, hogy hány százalékos illetékre szá mít -
hat ok.

Ügyvéd: 2013. január 1-jétől az illetékekről szó ló
törvény megváltozott, az öröklési és az aján dé ko -
zási illeték mértéke egyaránt 18%, lakás esetén
9%. Megszűnt az ajándékozó és megajándékozott
közötti rokoni kapcsolat alapján történő besorolás
és az ajándék értékétől függő illetékkulcs.

Olvasó: Férjem februárban elhunyt, gyerme -
künk nem volt, ismereteim szerint én vagyok a tör -
vényes örököse. Azt hallottam, hogy nekem ille -
téket kell fizetnem, mert csak a gyermek öröklése
illetékmentes.

Ügyvéd: Az illetéktörvény ebben a körben is
meg változott, a túlélő házastárs örökrésze ugyan -
úgy illetékmentes, ahogy az egyenesági rokonok-
nak sem kell illetéket fizetnie. 

Olvasó: Lakást vásároltam, az illetékhivatal
4%-os illetéket szabott ki, holott szerintem 4 millió
Ft-ig az illeték 2%.

Ügyvéd: Ha a lakásvásárlás 2013. január 1.
után történt, az illeték kiszabása jogszerű, mert a
fent említett kedvezmény megszűnt.

Olvasó: Építkezni szeretnénk a feleségemmel,
a szüleink pénzzel segítenének, készpénzben,
vagy átutalással érdemesebb a pénzt nekünk adni
és kell-e ezután illetéket fizetni?

Ügyvéd: A készpénz szokásos mértéket meg -
ha ladó ajándékozása eddig is illetékköteles volt,
2013. január 1-jétől azonban a takarékbetét, fo lyó -
szám labetét ajándékozásának, öröklésének ille -
ték mentessége is megszűnt, vagyis bármelyik for-
mában kerül a pénz átadásra, illetéket kell utána
fizetni.

Fürdőruha akció a
Fekete Pillangóban!

Egészségügyi problémája van?

Áprilistól fürdőruhák verhetetlen áron 1000 és 1500 Ft/db-tól! Kapható
kiváló minőségű eldobható pelenka nagyon kedvező áron, tíz darabos cso -
ma  golásban. A pelenkák ára junior méretig 40 Ft/db, a junior méret pedig 45
Ft/db. Érdemes kipróbálni!

Megújult tavaszi áru készlettel: tavaszi férfi-, női-, gyermek-, bébi ruhák,
ka bátok, cipők széles választékával, valamint játékokkal, könyvekkel, hasz -
ná lati tárgyakkal, kerékpárokkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Továbbra is kaphatóak a fényvisszaverős cipőfűzők többféle színben! Még
a bicikliszezon előtt gondoljon rá, hiszen az ön és gyermeke biztonsága a leg -
fontosabb! Az itt vásárolt ruhaneműket ingyenesen méretre igazítjuk, az
otthonról ho zott ruhajavításokat pedig továbbra is olcsón, rövid határidővel
vállaljuk! Bizományba várunk: extra méretű női ruhákat, férfi-, női sport-
cipőket, férfi ru hákat (pólókat, pulóvereket, nadrágokat) valamint ágyneműket,
ágyta ka rókat!

Ízelítő még kínálatunkból:
180 cm-ig meghosszabbít -
ható fenyő gyerekágy, ba -
ba kocsik, testvér baba kocsi,
gyerekággyá ala kít ha tó kis -
ágy, baldachinok, bal da -
chin tartók, baba ágy ne műk,
autós ülések, sző nyegek,
füg gönyök, táskák, foci cipők, foci mezek…stb.

ADIDAS, NIKE, NEXT, PHILLIP RuSSEL, MANGÓ, 
ZARA, ZARA KIDS, MEXX, LONSDALE, SISLEY   

AMI MÁSNAK HASZNÁLT, AZ NEKED ÚJ!

Cím: Függetlenség utca 1. 
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)

Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13 Telefon: (30) 347 7186

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 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Akkor mi segítünk! Most, bevezető áron! Biomágneses készülékkel dol -
go zunk, amely  egyesíti magában a hagyományos kínai orvoslás az aku -
punk túra-elektroterápia-mágnesterápia és a frekvenciaterápia jótékony
hatását, és beindítja a szervezet öngyógyító mechanizmusát.

Betegség esetén gyors segítséget
nyúj tunk: fájdalomcsillapítás, akut és
kró nikus betegségek esetén. Hátfájás,
d e rékfájás és egyéb ízületi fájdalmak.
Méregtelenítés, immunerősítő, szív és
ér rendszeri problémák, alvászavar, kö -
ve sedés allergia, gyulladások, fogyás,
ránc talanítás stb. 

134 féle betegségnél klinikailag igazolt terápiás hatással rendelkezik. Iga -
zol tan – 99%-os arányú – pozitív visszajelzés!                            

MAGNET CENTER 
Debrecen-Józsa, Óiskola utca 31.   

Előjegyzés: (06-70) 947 9799 vagy (06-30) 716 4000 

Áprilisban 50% Kedvezménnyel
• Teljes testelemzést vehet igénybe  az Óiskola  utca 31. sz. alatti  

MAGNET CENTER-ben
• Mágneses testelemző készülékkel kimutatjuk az a rejtett elvál to- 

zá sokat a szervezetben.
Budai Piroska Kahi Healing terapeuta

Debrecen-Józsa, Óiskola utca 31.   
Előjegyzés: (06-70) 947 9799 vagy (06-30) 716 4000 

„Józsa apró”

„Józsa apró”

Sámsonkert, Száraz utcai építési telek eladó.
Irányár: 2 699 000 Ft Tel.: (06-70) 9-777-818
Házibor, vörös és fehér eladó. Józsa, Deák
Ferenc utca 101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Tel.: 30/9-537-153, 52/535-650  
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. (52) 535-650
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
országos főút mellett, a Gulyás tüzép közelében
58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyá rikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára
nyíló, összközműves, akár vál lal kozásra is alkal -
mas tel ken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is
szóba jö het. Irányár: 11,9 millió Ft. 
Telefon: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí -
tett üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft.
Telefon: (06-30) 958-3383.
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított (bur -
kol va, festve, klimatizálva), három helyiségből ál ló,
egymásba nyitható irodák, féláron eladók. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig
beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
APRÓHIRDETÉSI ÁRAINK 5 Ft/karakter. HIR  DE -
TÉS  FEL VÉTEL: 10. oldal az impresszum szerint
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Komplex kisállat szolgáltatás - Állati jó!

Vertcsipke kiállítás

Megújult a Józsanet

Komplex kisállat szolgáltatást nyújtó üzlet nyí-
lik ápril isban a Józsaparkban. A Józsa Kisállat
Jóléti és Gyógyászati Központ egyik tulajdo no -
sá val, Gyökös Petrával beszélgettünk arról,
hogy mit is kínálnak nekünk, állatbarátoknak.

„Állati jó” dolguk lesz áprilistól a józsai és kör -
nyék beli település kisállatainak és tulajdonosaik-
nak. Minden kisállattal kapcsolatban felmerülő igé -
nyüket egy helyen tudják majd kielégíteni.  Az
áprilisban nyitó üzlet recepcióval, patikai részleg -
gel, pet shoppal, kutyakozmetikával, kutyaaka dé -
mi ával, kutyamegőrzéssel, valamint orvosi rende -
lővel várja a vásárlókat.

A pet shop részlegben eledel, akvarisztika, va -
la mint számos állattartáshoz szükséges kellék, fel-
szerelés, kiegészítők (pl. fekhelyek, pórázok,
nyakörvek, etetők-itatók és hordozók) is kap ha tó ak
lesznek. Emellett élőállatokat (madarakat, hüllő -

ket, kisebb rágcsálókat) is vehetnek az ide be té -
rők. De nem csak a kisállatok, hanem a haszonál-
latok számára is árulnak majd takarmányt Józsán,
a Szárazmalom utcai telephelyükön. A házhoz
szál lítást a későbbiekben körjárat formájában kí -
ván ják megvalósítani.

A kozmetikában teljes körű szolgáltatásban ve -
het nek részt a kedvencek, mint fürdetés, nyírás,
fül tisztítás, karomvágás, fésülés, de emellett igye -
keznek majd az extrém igényeket is kielégíteni.

Az üzlet legfontosabb szolgáltatása közé tar-
tozik az orvosi ellátás. Az állatok számára minden
nap 17 órától 19 óráig a Vezér Állategészségügyi

Centrum szakorvosai biztosítanak szakrendelést
és tanácsadást. Az állatorvosi részleg kisebb mű -
té tek elvégzéséhez szükséges berendezéssel is el
van látva. A sürgősségi ellátás és a nagyobb mű -
té tek esetében mentőszolgálat vehető igénybe.
Ebben az esetben is a Józsa Kisállat Jóléti és
Gyó gyászati Központtal szorosan együttműködő
Vezér Állategészségügyi Centrumban szállítják a
be teg állatot.

A jövőre nézve kutyapanzió megnyitását is ter-
vezik, továbbá egész napos családi, szabadtéri
ren dezvényekkel fogják várni a kutyatulajdo no -
sokat. Ilyen lesz a 2–3 napra tervezett nyi tó ren -
dez  vény is, melyen agility bemutatóval és örök be -
fo ga dással várják az érdeklődőket.

Az üzlet teljes nyitva tartása:
H–p: 9:00–19:00 • Szo.: 9:00–13:00

Információ – Bejelentkezés:
Telefon: (52) 793 963

Mobil: (06-30) 2439 952

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt.

• Könyvelés egyéni és 
társas vállalkozások részére

• Bér bérszámfejtés

• Adóbevallás készítése

• Adótanácsadás

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

E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

Vietórisz Aranka iparművésznek és ta nít vá -
nyai nak vertcsipkéből rendezett 20 éves ju bi -
leumi kiállítása volt látható március 19.–ápri lis
5-ig a Józsai Közösségi Házban.

A kiállításon 14 alkotó szebbnél szebb kézi -
mun káját, köztük terítőket, kalapokat tekinthettek
meg a látogatók. A rendezvény megnyitóján Hu -
bert Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei Nép mű vé -
szeti Egyesület elnöke ismertette a közönség gel a
csipke történetét. Képek a megnyitóról meg te -
kinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

A 2009 októberében indult útjára a JÓZSANET
weboldal, mint a Józsa újság és a Józsai Szak -
névsor online felülete. Még 2010-ben kapott
egy korrekciót, azóta azzal az arculattal futott.
2012-ben sikeres pályázatot nyújtott be a szer -
kesztőség a NEA Közösségi Kollégiumához,
így 2013 márciusára új megjelenést kapott a
portál.

A portál fejlesztések leglátványosabb eleme,
hogy a főoldalon megjelenő legfrissebb 12 hírből 3
kiemelten jelenik meg, nagy fényképpel, dinamiku-
san váltakozva. Emellett a legnépszerűbb tartal-
mak legaktuálisabb elemei is megtekinthetők a fő -
oldalon, így a galéria, a programajánló és az ap -
róhirdetés legfrissebb elemei. Emellett az arculat

is változott, de minden csak egy picit, nem akartuk
teljesen felforgatni az eddig megszokott elrende -
zést. Az idei évtől már videókat is meg tudunk
jelentetni a jozsanet.hu weboldalon. 

Reméljük továbbra is szívesen böngésznek
majd ol da lun kon.



Hirdetés
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vásároljon 4 db
bridgestone nyári 

abroncsot és 
megajándékozzuk egy

üzemanyag utalvánnyal

5000 Ft, 10 000 Ft vagy
akár 15 000 Ft értékben!

A promóció időtartama 2013. 03. 25. és 2013. 04. 30. között vagy a készlet erejéig tart.
További részletek a www.bridgestone.hu weboldalon.

Nyárigumi AKCIÓ a Józsa autó-nál.
Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

Fakivágás, veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom, akár

anyagáért is.
Te l ef o n :  (20 ) 923-7931 • (70)  413 636 3

Tü z i f a  m eg r en d e l h et ő .

Fagallyazást, emelőkosárral 
27 méterig, 

továbbá fakivágást vállalok.

Telefon: (30) 244 8737

ACE nyelviskola JÓZSÁN. 
Angol, francia, orosz és

kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.

Telefon: 06 (70) 704 0742

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DuGuL Á SEL HÁ RÍTÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS

HOLBA FERENC
Műhely:

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

HáztartásI
és vas-műszakI bolt

JÓzsaPark (Józsa Fitness mellett)
Termékeinkből:

háztartási kisgépek (gyümölcscent -
ri fuga, kenyérpirító, kávéfőző,

mixer gép, vízforraló), bonyhádi
edények, kukták, kerámia szelet-
sütők, palacsintasütők, bogrács -

tartók, bográcsok, grillsütők, 
nyársak, csatornavas, lefolyóbi -

lincs, aknafedlap, szelemen csavar.

Napló hűségkártya felmutatása
esetén -5% kedvezmény 

a teljes áru termékekből.

Nyitva tartás: h–p: 9–18, 
szo–v: 9–12 • Tel.:  (30) 323 7407

www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.

boltaneten.hu

Legyen a kedvence biztonságban!
Készüljön a bolha és kullancs szezonra a

Kedvencek Eledel Centerében.

Debrecen-Józsa, Felsőjózsai utca 25.
Debrecen, Szabó Lőrinc u. 25.

www.jozsagumi.hu

Simon Antal
Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás

Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384
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A Józsavet Kisállatorvosi Rendelő ebben a cik -
kében a kutyafogászat rejtelmeibe avat be min-
ket.

Az evésen, rágáson kívül a kutyák szája hasonló
funkciót lát el, mint az emberek keze: akkor is a
szá jukat használják, amikor játszanak, vagy ami -
kor egy tárgyat akarnak megfogni. Éppen ezért
szá juk, fogazatuk és ínyük rendszeres ellenőrzése
és ápolása rendkívül fontos, az egészséges, ki -
egyen súlyozott kutyaélethez.

Három éves korára 5-ből 4 kutyánál általában
már előfordul valamilyen fogászati probléma. Sze -
ren c sére, soha sincs túl késő, hogy elkezdjük ku -
tyánk fogainak ápolását. Mi a teendő, ha egész -
séges és boldog állatot szeretnénk? Otthon gon -
dos kodjunk arról, hogy kedvencünknek legyen mit
rágnia. Bőrből készült és egyéb ehető „rágókák”
kiválóan megfelelnek erre a célra. A CSONT
ERRE A CÉLRA ALKALMATLAN. A fog a folyama -
tos csontrágástól hamar túlkopik, észrevétlenül el -
fertőződik, súlyos panaszokat okozva. Tá p lál -
kozás szempontjából sem helyes a csont etetése,
komoly problémákat okozhat az emésztőtraktus-
ban. Léteznek olyan száraztáp-kiegészítők, kife-
jezetten fogápolási céllal, melyek keményre van-
nak sütve és olyan nagyok, hogy a száraztáppal
összekeverve, muszáj a kutyának ezeket megrág-
ni, ezáltal tisztítva a fogfelszínét. Ezen kívül, még
amit tehet a gazdi: kutyáját évente hozza el fo gá -

szati vizsgálatra rendelőnkbe, ha hajlamos a fog -
kő képződésre, akkor hat havonta, hasonlóképpen,
mint az embereknél.

A kutyáknál a fogászati betegségeket alap ve -
tően a fogkőképződés, és nem a fogszuvasodás
(mint nálunk, embereknél) okozza. A fogkő meg -
ke ményedett lepedék. Ha a lepedéket nem tá -
volítjuk el az etetést követő 24 órán belül, akkor az
a baktériumok elszaporodása miatt kezd meg ke -
mé nyedni, ami fogkőképződéshez vezet. A fogkő
lerakódása miatt a fogínyszél eltávolodik a fog-
gyökértől. A fog fokozatosan kilazul, és a szájüreg-
ben fertőzés alakulhat ki. A fertőzés kö vet kez mé -
nye a fogínygyulladás vagy más néven gingivitis. A
fogkő és a fogínygyulladás a fogak meg lazu lá -
sához és végül elvesztéséhez vezet. A fogak meg -
la zulása vagy akár elvesztése miatt a kutya nem
tudja megfelelően megrágni és megemészteni az
eledelt. A lepedékben megtalálható baktériumok a
vérkeringésbe kerülve a különböző létfontosságú

szer veket is károsíthatják, főként a májat és a ve -
sét, keringési betegségeket okozhatnak.

A baktériumok okozzák a kellemetlen szájszag
je lentkezését is. Fogkövesség tünetei lehetnek:
sár gás-barnás fogkő a fogakon és az íny mentén;
be pirosodott, duzzadt vagy vérző íny; túlzott
nyáladzás, esetleg véres nyál; törött vagy hiányzó
fog; kellemetlen lehelet; csökkent étvágy. Ameny -
nyiben, ezeket a tüneteket tapasztalja, akkor az
éves ellenőrzések között is érdemes állatorvoshoz
fordulni, ahol a FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁSÁRA egy
ultrahangos készülékkel LEHETŐSÉG VAN, a
további problémák elkerülése érdekében.

Rendelőnkben április hónapban ingyenes fo gá -
szati szűrővizsgálatra van lehetőség telefonos idő -
pont egyeztetés alapján. A szűrővizsgálaton részt
vevő kutyusok ajándékcsomaggal távozhatnak
rendelőnkből.
További felvilágosítás az alábbi elér hetőségeken.

Állati dolgok - Ingyenes fogászati szűrővizsgálat kutyáknak

RENDELŐNKBEN TOVÁBBRA IS TART 
A VE SZETT SÉG ELLENI 

OLTÁSI AK CIÓNK: május 18-ig
3500 Ft-ba kerül, ingyenes fizikális 

vizsgálattal és féregtelenítéssel együtt.
web: www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés: 
+36-70/329-4305

Debrecen-Józsa, Március 15. utca 70.

ALFA-FÉSZER KFT.
Víz-, gáz,- központi fűtés szerelvények

kiskereskedése 
• Fűtés-víz-gáz szerelvények

• Golyóscsapok
• Ötrétegű csövek, idomaik, radiátorok

• Réz szerelvények, PVC csövek, idomok
• Szobatermosztátok, csaptelepek, és tartozékai

• Fürdőszoba felszerelések
• Porcelán mosdók, wc-k, tartályok, kádak

• Fúrószárak, gyémántkorongok
• Kéziszerszámok

Cím: Józsa, Sillye Gábor utca 66.
Telefon: (06-70) 367-2359

MEGNYÍLT! Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

De b r e c e n ,  B a r á t s á g  u t c a 6.  Deb r e c en ,  B a r át s á g  u t c a 6.  
Mo b i l :  (0 6- 70)  6 20 -26 84Mo b i l :  (0 6-7 0)  6 20- 268 4

Vállalom családi házak, köz épü le -
tek víz-, gáz-, fûtésszerelését, vala -
mint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari  műszaki  
bi z tonsági  
fe lülv i zsgálat .

Telefon :  (06-20) 33 18 944
www.nemesval l al kozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése:
lakóingatlanok eladásához,

pályázatokhoz.
Józsán 20% kedvezménnyel

15 000 Ft-tól

?



Hirdetés

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

Szerződéskötés, 
kárügyintézés

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

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja ot thonát , ér tékei t !
Kér je ingyenes 

lakásbiztos ítás i  tájékoztatónk at !

Biztosítók 1 helyen.

Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

ÚJ és HASZNÁLT

AKCIóS 
ajánlatunk:

Lux gardrób (239 cm tolóajtós): 89 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Szafaris szivacsos franciaágy: 49 900 Ft

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 169 Ft/kg

Piros retek: 149 Ft/csomó
Kígyóuborka: 599 Ft/kg
Paradicsom: 599 Ft/kg

Savanyú káposzta: 249 Ft/kg
Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

nyílt Józsán a vállalkozói telephelyen.
Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok,   

betonacélok, lemezek, síkhálók.
Vasanyagok megrendelhetők telefonon, 
kiszállítással: (52) 530-564 • (20) 530-7974 

SZABÉV KFT., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974 
E-mail: szabevkft@gmail.com web: www.szabev.hu

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,

valamint beton oszlopok. Gyártás, forgalmazás. 
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Benzinkút

JÓ
ZSA

N
ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozá sok, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

JÓZSA 9

Cím: Józsa, Vál lalkozói  telephelyek . Tel .:  (52) 530-947

Márciusi nyertes
A Józsai Benzinkúton a
már cius havi nyertes szel -
vényt Pinczés Ferenc
törzs vásárló, Józsa, Ok -
tóber 6. utcai lakos húzta
ki.

A fortuna kegyeltje ezúttal Marton Imre, Bo da -
szőlő, Csonkatorony utcai törzsvásárló, aki 10 0 0 0
Forint értékű ajándékutalványt nyert, melyet a
benzinkúton bármilyen termékre beválthat, legyen
az üzemanyag, alkatrész vagy shop termék.

(Fotó: magánarchívum)

Józsai építési telekért építőanyagot adunk cserébe.
Minden hónapban nyeremény! Vasárnap is nyitva 8–16-ig.
Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

Márciusban is keresse 
a megye egyik LEGOLCSÓBB

benzinkútját a JÓZSA TÜZÉPen!

SZABó ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA

Alkotás utca 46.
(06-20) 9608-659

(06-52) 387-767

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-,  GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!

Tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI, 
BIZTONSÁGTECHNIKAI

FELÜLVIZSGÁLAT!

Dr. Bíró Tamás 
állatorvos

• kis- és nagy állatok gyógyítása, 
telepi ellátása
• védőoltások

• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati 

beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21-ig 
szom.: 8–20-ig vas.: 8–16-ig

Telefon: (52) 780 953 • (70) 612 9948
weboldalunk:

facebook.com/jozsafitnesscenter

Minden bérlethez, napi jegyhez ingyenes SZAUNÁZÁS jár fitness termünkben a Józsapark emeletén.

GYMSTICK, alaKforMáló, 
STEP aEroBIC, ZSÍrÉGETŐ 

napi jegy: 500 ft • havi bérlet: 6500 ft/hó
női havi bérlet: 4500 ft/hó • futóbérlet: 2500 ft/hó

Hozz magaddal
egy új embert
április 8. és

május 8. között,
így a te bérleted

félárba kerül!
A fenti akció nem vonatkozik

a futó és szolárium 
bérletekre!

Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Bölcsi torna 

10-11
Zenebölcsi 

10-11

Zumba          

11-12
Zumba     

10-11

Ping-pong 

15.30-16.45

Thai-Box 

16.45-18.00 
Thai-Box 

16.30-18.00 
Thai-Box 

16.45-18.00 
Ping-pong 

16-18
Thai-Box 

16.30-18.00 

Primatorna 

18-19
Zumba          

18-19
Aikido      

17.30-19.00
Primatorna 

18-19
Alakformáló 

18-19
Aikido      

17.30-19.00

Alizetics     

19-20
Step Aerobic 

19-20
Alizetics      

19-20
Alizetics     

19-20 20-21

Alakformáló 
instruktor:     

30/516-1195

Thai-Box oktató: 
Balogh Norbert: 

30/301-4994

Zumba instruktor: 
Kardos Erika: 
30/483-8739

Alizetics oktató: 
Nagy Éva: 

30/401-8241

Aerobic instructor:      
Kiss Niki:        

30/981-3449

Aikido          
Sensei:          

Buda Sándor: 
30/246-9810

Órarend



Hirdetés

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4050 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk , hirdetésfelvétel: Józsa, Deák ferenc utca 43.

fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártája : 2013. május 3. • Megjelenés: 2013. május 11–12.

Készült: fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
a h ir detések ben  k özöl t a da tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em  v á ll a l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti lapja

Az újság letölthető (pdf) 
a www.jozsanet.hu oldal 

dokumentumtár menüpontjából.

Lapunk a 
Nemzeti Együttműködési Alap

támogatásával jelenik meg.

Cím: Józsa, Bocskai utca 5. • Telefon:  (06-20) 925-9045

NAPFÉNY SZÉPSÉGSZALON
Április 15-től FLABÉLOS: AZ ELSŐ 10 PERC INGYEN!

A Flabélos–szal 10 perc alatt kb. 45–50 percnyi klasszikus edzőtermi munkát
végezhetünk el, különösebb megerőltetés nélkül! 

Egyidejűleg több oldalról támadja a cellulitiszt és a zsírlerakódásokat.
KOZMETIKA: TAVASZI AKCIÓK!

• Arc és dekoltázs masszázs+ultrahang 1900 Ft
• Arc és dekoltázs masszázs+szemöldökszedés festéssel, 

szempillafestéssel 2900 Ft
• Gyémánt arckezelés: (ultrahang, „ gyémánt ampulla” , 

gumimaszk, oxigénmaszk…stb.) arc és dekoltázs masszázzsal+
szemöldökszedés festéssel, szempillafestéssel 7100 Ft 6000 Ft
• Arany arckezelés: (ultrahang, „ arany ampulla” , gumimaszk) 

arc- és dekoltázsmasszázs 6000 Ft 4000 Ft
FODRÁSZAT: (FÉRFI, NŐI, GYERMEK)

Női hajvágás szárítással: 2200 Ft-tól.
Hajfestés vágással, szárítással: 3800 Ft-tól.

Dauer vágással, szárítással: 4000 Ft-tól.
Gyermek hajvágás: 1000 Ft-tól • Férfi hajvágás: 1300 Ft-tól.

ÁLLÓ SZOLÁRIuM: MÉLYBARNÍTÓ, Eu-SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ, SZuPERBRONZ CSÖVEKKEL.

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy á llatgyógyítás

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.

VaGYoNVÉD
2000 BT.

Riasztórendszerek, tűzjelző 
rend sze rek, videó megfigyelő

rendsze rek telepítése, 
karbantartása, ja ví tá sa.

Cím: Józsa, Északi sor 114.
Telefon: 06 30 9587 344

E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

Szi l ág y i  K ár o l y
Red ôny, r el uxa,  s zalag f ü ggön y,  harm on ika aj t ó , 

s zún yogh áló  készí t ése, j av ít ása.
Debrecen-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés 1 év körüli keverék szuka kutya keresi gazdáját!
Ivartalanítva, chipezve, oltva, féregtelenítve van, 
na gyon barátságos az emberekkel, gyerekekkel.

Jelenleg ideiglenes befogadónál van, de ha nem találnak
neki hamarosan új gazdit, sajnos el kell altatni!

Érdeklődni: Balázsné Hudák Éva (06-30) 371 4146 


