
Józsa városrész információs és közéleti havilapja                                                              2013. július

JÓZSA
Tehetségnapot szervezett 2013. június 5-én a
Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Ta ná -
csa. 

A tehetségsegítő tanácsok új szervezeti formák
a magyar tehetséggondozásban. Feladatuk, hogy
se gítsék, támogassák, összehangolják a te het -
ség   gondozó munkát. A Gönczy Tehetségsegítő
Ta  nács Tagjait tehetségprogramokban részt vevő
or szágos és helyi szakemberek, a térségben te -
hetséggondozást végző oktatási-nevelési int éz -
mé nyek delegáltjai, a tehetséggondozást támo-
gató önkormányzati, gazdálkodó, és civil szer ve -
ze tek képviselői alkotják.

A rangos, egész napos szakmai program nagy
érdeklődésre tartott számot a megyében: a 140
részt vevő regisztrált, vagy akkreditált Tehet ség -
pontot, illetve Tehetségsegítő tanácsot, egyeteme -
ket, pedagógiai intézeteket képviselt.

A délelőtti programnak a Közösségi Ház szín -
ház   terme adott helyet. 

A résztvevőket Somogyi Béla, Debrecen Me -
gyei Jogú Város oktatásért felelős alpolgár me s tere
köszöntötte, a megnyitót Balázs Ákos frakció ve -
zető, képviselő úr, a Józsai Településrészi Ön kor -
mányzat elnöke, a Gönczy Tehetségpont Te het -
ségsegítő Tanácsának elnöke tartotta.

A tehetséggondozás témakörében az előadá-
sokat Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szer -

ve zetek Szövetségének elnöke, Pappné Gyu lai
Katalin, a Debreceni Tankerület tankerületi igaz ga -
tója, Sarka Ferenc, a Magyar Tehet ség gon dozó
Tár saság alelnöke, a Gönczy Tehetségpont Te -
hetségsegítő Tanács társelnöke, a Miskolci Egye -
tem tanára, Páskuné dr. Kiss Judit, a Deb re ceni
Egyetem Pszichológiai Intézet tanszékvezető
habilitált egyetemi adjunktusa, valamint Agárdiné
Burger Angéla igazgató, a Gönczy Tehetségpont
Tehetségsegítő Tanácsának társelnöke tartották.

A felnőttek előadásai között tehetséges gön -
czys diákok tartottak bemutatót saját kuta tó mun -
 ká jukról, vagy mutatták be ének, zene és tánc mű -
vé szetüket.

A Közösségi Házban Kézműves kiállítás nyílt a
gönczys diákok és pedagógusok munkáiból.

A délután folyamán a Rózsavölgyi Gyer mek -
kert ben öt tehetséggondozó műhely foglalkozásait
lát hatták a vendégek, és az érintett diákok szülei.

A Tehetségnapot egy szabad tűzön főtt finom
estebéd zárta, melyet a Generációk kincseinek át -
adása jegyében az Alsójózsai Nyugdíjas Egye -
sület kiváló szakácsmesterei készítettek.

A Tehetségnap a Nemzeti Tehetség Program
ré szeként az NTP-TTM-12-P-0006 számú projekt
se gítségével valósult meg. 

Tehetségnap a Gönczy Pál Általános Iskolában Kitüntető díjat kapott 
a Gönczy óvoda

közössége

A Tehetségnapot Balázs Ákos nyitotta meg.

Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szö -
vet ségének elnöke.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése nagyra értékelte a Gönczy Pál
Utcai Óvoda nevelő – oktató munkáját, ezért
2013. má jus 30-án „ Debrecen Város Köz ok ta -
tá sáért”  díjat adományozott a város érdekében
kifejtett ki emel kedő szakmai munka elisme ré -
se ként.

A díjat 2013. június 27-én – ünnepélyes keretek
között – a DMJV Önkormányzatának Köz gyű lé -
sén Deák Józsefné óvodavezető vette át.

Nyári nyitva tartás
Június 15. és szeptember 1. között a Józsai
Közösségi Központ nyári nyitva tartás szerint
hétfőtől péntekig 10–18 óra között látogatható.
Szom ba tonként az intézmény zárva tart.
Augusztus 5. és szeptember 1. között a Józsai
Kö zös ségi Ház zárva tart.

Augusztus 12. és szeptember 1. között a Jó -
zsai Könyv tár zárva lesz.
Augusztus 5. és szeptember 1. között a Tele -
pü  lés részi Önkormányzati Iroda zárva lesz.

Július 1-jén nyílt meg Hajdú Ádám termé szet -
fotós kiállítása a Józsai Közösségi Ház elő te -
ré ben. A kiállítás három hónapig, szeptember
30-ig látogatható.

Ádámot 2011 szeptemberében, 33 éves ko rá -
ban, Ausztriában súlyos baleset érte: elütötte egy
autó. Súlyos koponyasérülés miatt ott, Auszt riá -
ban életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd
hosszú ideig kómában volt. Szülei mindent meg -
tet tek és megtesznek fiúk felépüléséért. A kiállítás
meg tekintése alatt a látogatók adományaikkal se -
gít hetik Ádám gyógyulását, gyógykezelését.

Természetfotó kiállí tás
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Nagyfelületű útjavítási munkák Józsán

Kertségi fejlesztési program: földutak stabilizálása és karbantartása

Debrecen város önkormányzata két ütemben –
2013. április és június eleje között – közel 28 500
m2 felületen, több mint 7 km hosszban, összesen
155 millió forint értékben végeztetett nagyfelületű
útjavítási munkákat Debrecenben. Alsó- és Fel ső -
józsa területén e beavatkozások során közel 4000
m2 felületen, több mint 1,5 km hosszban, összesen
20,2 millió forint értékben történtek nagyfelületű
útjavítási munkák, melynek célja az elmúlt tél fo -
lya mán kritikus állapotba került útszakaszok fel újí -
tása volt.
A felújítási munkák során a burkolatok felső ré te -
gé nek lemarása és új kopóréteg terítése történt
meg. 
Nagyfelületű útjavítási munkák az alábbi utcákon
történtek:
• Rózsavölgyi utca
• Sillye Gábor utca

• Elek utca
• Gönczy Pál utca
• Rózsástelep utca
• Kiserdő utca
A beavatkozások nem minden esetben fedik le az
ut cák teljes hosszát, a legrosszabb állapotban
lévő szakaszok kerültek kijavításra.

Az önkormányzat május 30-án kezdte meg a
tulajdonában lévő földutak, stabil izált felületű
utak karbantartását. A programban 62 mil lió
forintos keretösszeg áll rendelkezésre, hogy a
város összesen 106 km hosszúságú nem
szilárd burkolatú útjain útstabilizálási, felül-
terítési, illetve gréderezési munkákat végez tes -
sen az önkormányzat, javítva ezzel az ott lakók
közlekedési feltételeit.

A rendelkezésre álló összegből Alsó- és Fel ső -
józsa területén 14 db utca vagy utcaszakasz sta bi -
li zálását, felülterítését és gréderezését végeztette
el az önkormányzat, a beavatkozások összesen
kö zel 3,5 km hosszúságban történtek meg – tud -
tuk meg Balázs Ákos képviselőtől.

A stabilzálási munkák során a földutak
felületén 20 cm mélységű tükör került kiszedésre,
melybe elő ször nagy, majd kis frakciójú kő került
be hor dásra. 

Ezt követően az így kialakított felület tö mö rítésre
került. Az így kapott felület a korábbi föld úthoz
képest nagyságrendekkel javítja a köz le ke dés
feltételeit. Stabilizálásra került utcák Józsa te rü -
letén:

• Kertekalja utca
• Kastély utca (zug)
• Szentgyörgyerdő utca
• Erdőhát (zug)

• Szárazmalom
• Aranykapu

A felülterítési munkák a már korábban stabi-
lizálásra került utcákban keletkezett kátyúk, süllye -
dések kijavítását foglalják magukban, melynek kö -
vetkeztében az út „eredeti állapotának” megfelelő
lesz. 

Felülterítési munkákkal érintett józsai utcák:
• Jósa Miklós utca
• Szőlőhegy utca
• Meszesi utca
• Hatház utca
• Északi sor
• Vashámor 
• Érsek

A gréderezési munkákat, egy a földutak kar-
bantartására használt speciális gép végezte el. A
gréder súlyánál fogva, tolólapja, illetve kése segít-
ségével a földutak felső fellazult rétegét lenyesve,
a kialakult mélyedéseket feltöltve olyan állapotba
hozza a földutat, hogy az átmenetileg – több na -
gyobb esőzést követően előbb-utóbb tönkremegy
– sokkal járhatóbb lesz mint a munkák elvégzését
meg előzően volt. Józsán a Csúcs utcán vé gez tek
gréderezési munkálatokat.

A Kertekalja utca mostmár végig jól járható.

A Szárazmalom utcán eső után sem lesz sár.

A Meszesi utca (Tokaji utca folytatása) felülterítésével
az egész utca ismét jó állapotú lett.

A Jósa Miklós utca a felülterítés után.

A Csúcs utca a homokos talaj ellenére is szinte aszfalt
simaságú lett a munkálatok után.

A Kiserdő utca. A Sillye Gábor utca mint belterületi gyűjtő út teljes hosz -
szá ban félpályás aszfaltburkolatot kapott.
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Népzenei együttesek találkozója Családi Sportnap
Június 29-én hatodik alkalommal rendezték
meg a Népzenei Együttesek Térségi Talál ko zó -
ját a Józsai Közösségi Házban.

A népzenei találkozót a Debreceni Művelődési
Központ a Józsai Segítő Szolgálattal együt t mű -
köd ve szervezte, a Hajdú-Bihar megyében mű kö -
dő népzenei csoportok, hangszeres együttesek
rész vételével. Az idei találkozón 10 csoport köz -
reműködött és mutatta be a summás, arató és
sze relmi dalokból összeállított dalcsokrait.

A csoportok között voltak évek óta visszajáró
együttesek és olyanok is, akik most először jöttek
el a programra.

A szervezők fontos feladatuknak tartják a ha -
gyo  mányápolást, a kulturális értékek megőrzését,
továbbadását a fiatal nemzedéknek. Céljuk ezzel
a programmal még az is, hogy találkozási alkal -
mat, lehetőséget biztosítsanak a népzenei csopor-
toknak. Jó alkalom ez a találkozó arra is, hogy
kap csolatok, együttműködések, barátságok kötőd-
jenek a csoportok között. A június 29-i népzenei
találkozón fellépett az Árvácska Népdalkör (Pol -
gár), a Csapókerti Pávakör (Debrecen), a Por csal -

mai Búzakalász Férfi Kórus Egyesület, a Cserfa
Népdalkör (Görbeháza), a Szalmakalap Citera
Együttes (Hajdúnánás), a Rozmaring Népdalkör
(Debrecen), a Bokréta Énekegyüttes (Hajdú sám -
son), a Tiszavirág Citerazenekar (Polgár), az Alsó -
jó zsai Nyugdíjas Egyesület, a Józsai Nép dal cso -
port, valamint Szabóné Medgyesi Lívia, aki népda -
lo kat, magyar nótákat énekelt. A programot a Tör -
köly Zenekar koncertje zárta, amely nagy élményt
jelentett a programon résztvevőknek.

Szakértők voltak: Magyari Ágnes zenepedagó-
gus; Csendesné Tóth Lilla népi ének tanár; Tó sze -
gi Imre a Népművészet Ifjú Mestere. 

Köszönjük munkájukat, segítségüket! Képek a
találkozóról megtekinthetők a www.jozsanet.hu
web oldalon.

Június 24-én közgyűlést tartott a Debreceni
Polgárőr Egyesület a Cívis Városért. A közgyű -
lés két legfontosabb napirendi pontja az új ve -
ze t őség megválasztása illetve kitüntetések, el -
is merések átadása volt.

Megemlékeztek és emlékplakettet adtak át
négy polgárőrnek, akik hősiesen helyt álltak a
2013-as dunai árvízi védekezésben. Név szerint
To kaji Imre, Roós János, Harangi Sándor polgár -
őrök és Plébán István önkéntes katasztrófavédő
munkáját ismerte el a vezetőség.

Őri Krisztián elnök úr kérésére új vezetőségvá -
lasztás történt, aki munkahelyi változással indokol-
ta lemondását. Az egyesület új elnökének Molnár
Miklóst választották meg, az új alelnök Dolycsák
Ferenc lett, Pásztor Ferencné pedig az egyesület
új titkára. Őri Krisztián tiszteletbeli elnök és tag
ma radt az egyesületben. Az új vezetőség köszöni

a bizalmat, és ígéri, folytatják azt az áldozatos és
eredményes munkát, amit elmúlt három évben a
le köszönő elnök vezetésével végzett az egyesület.
Mol nár Miklós megválasztott elnök úr szeretne
meg felelni a törvényi előírásoknak és az abban
fog laltakat a lehető legjobban kihasználni.

Az önkormányzat által szervezett nagyrendez -
vények biztosítása mellett elsősorban a belváros
és a menekült tábor szemmel tartását várja el a
polgárőröktől. Így a szórakozóhelyek környékét is
figyelemmel kísérik, a rendőrséggel pedig szoros
együttműködésben dolgoznak a polgárőrök.

Kitüntetések és az új elnökség

„ Buzsákon jártunk...”  címmel 2013. június 12-én
17 órakor a Józsai Díszítőművészeti Szakkör
kiállítása nyílt meg a DMK Józsai Közösségi
Há zában.

A szakkör tagjai 2012 nyarán 2 napos kirán-
duláson voltak Buzsákon és Karádon. Céljuk a
néphagyományok, szokások megismerésén túl a
fellelhető buzsáki és karádi minták gyűjtése volt.
Jártak tájházakban, templomokban, ahol le fény ké -
pez ték a talált mintákat, és még a sekrestyében a
szekrényekből is előkerültek régi terítők, minták. 

A szak kör gyűjtőmunkáját kiemelkedő módon
ér té kel ték és segítették az ott lakók. Rendkívüli

tisz  ta sá gú, vendégszerető falut ismertek meg a
csoport tagjai. A gyűjtött anyag feldolgozása még
jövőre is ele gendő munkát ad a szakkör tagjainak.

A mostani kiállításon a szakkör tagjai által az
utóbbi évben készített buzsáki mintával készült te -
rít őket, párnákat, öveket, karádi terítőket, blúzt, úri
hímzéssel készült terítőket mutattak be.  

Meg le pe tés ként a kiállításon egy kamra enteriőr
is látható volt. A megnyitóról készült képek meg te -
kint hetők a www.jo  zsa net.hu weboldalon.

Fotó: magánarchívum

Díszítőművészeti Szakkör kiállítása

A Józsai Sportegyesület és a helyi civi l szer ve -
zetek szervezésében tartalmas és színvonalas
sportnapra várták a józsai családokat június 8-án
a józsai sportpályán.

Reggel kilenc órától kezdődtek a gyermek-, és
fel nőtt mini focitornák, de volt motoros találkozó,
csa ládi játékos vetélkedő, kutyaügyességi bemu-
tató és még sok egyéb más.

A programok ideje alatt kézműves vásár,
ugrálóvár, sportbemutatók, szerencsekerék…stb.
vár ták az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket.
Köz ben a bográcsokban is elkészültek a fi no -
mabb nál finomabb ételek, amelyeket zsűri is
értékelt.

Délután színpadi produkciókat tekinthettek meg
pihenésképpen a sportolásban megfáradt csalá-
dok. További képek megtekinthetők a www.jo zsa -
net.hu weboldal Galéria menüpontjában.
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Június 19-én – a 153. tanévének lezárásával a
nyári szünidőre – be zárta kapuit a Gönczy Pál
Általános Iskola.

Nagyon tartalmas, sok kihívást, és sok ered-
ményt hozó, különleges tanév van a gönczys diá -
kok-tanárok háta mögött, sok-sok eseménnyel,
ren dezvénnyel, és tanulmányi sikerekkel.

Azon túlmenően, hogy a tantervi követel mé nye -
ket tőle telhetően igyekezett elsajátítani minden
diák, az iskola saját fejlesztésű tehetséggondozó
programjaival, és a versenyeztetéssel nagyon sok
olyan tehetséget nevelt, aki tudásával és szor-
galmával messze kiemelkedett a Debrecen városi,
a megyei és az országos, valamint a nemzetközi
élmezőnyből is. Legyen az elméleti tantárgy, sport,
aerobik vagy tánc. A súlyozott versenylista a Gön -
czy Irkában, a teljes évi versenyeredmények listá-
ja a www.gonczy. hu-n megtalálható.

Gratulálunk minden versenyzőnek, felkészítő
tanáraiknak és a hátteret biztosító, támogató
szülőknek!
A tanév eredményessége a számok tükrében:
220 alsó tagozatos, 176 felső tagozatos, összesen
396 tanulója van az iskolánknak az évzáráskor. Ez

20 diákkal több, mint tavaly ilyenkor. A fiú-lány
arány idén is csaknem 50–50 %. Az iskolai tanul-
mányi átlag: 4,2. Magatartás: 4,55. A legeredmé -
nye sebb alsótagozatos osztály a 4. A, tanulmányi

átlaga 4,55. A legeredményesebb felső tagozatos
osztály az 5. A, tanulmányi átlaga 4,41. Dicséretek
száma: 1031 (120-szal több a tavalyi nál).
Elmarasztalások száma: 139 (24-gyel ke ve sebb a
tavalyinál). 65 diák lett kitűnő tanuló az 1–8.
évfolyamon.  Hiányzási átlag: 8,6 nap/fő. A tanévet
eredménytelenül zárta 1 tanuló, a ja ví tó vizsga
ered ményességétől függően folytathatja ta nul -
mányait.

Köszönjük a Klebelsberg intézményfenntartó
Köz pont, a Debreceni Intézményműködtetési Köz -
pont, a szülők, a Munkaiskola Alapítvány támoga -
tá sát.

Köszönjük mindazon szervezetnek és magán-
személynek a segítségét, aki az oktatás fel té te lei -
nek javításához, az iskola tehetséggondozó mun -
ká jához hozzájárult, diákjaink nevelésében velünk
kö zösséget vállalt.

Évet zárt a Gönczy Tehetségpont

Eredményes évet zárt
a Lorántffy Iskola

Spanyolországban a lorántffys tanulók

A nyertes Comenius pályázat mellett – mely -
nek megvalósítása során az iskola néhány ta -
nu  lója eljutott Spanyolországba és viszont fo -
gadta a spanyol gyerekeket – számos kima-
gasló tanulmányi, valamint zeneművészeti és
tánc művészeti sikerrel zárta a 2012–2013-as
tan évet a Lorántffy Zsuzsanna Általános Is -
kola.

A tanévzáró ünnepséget és ballagást június 22-én,
hagyományosan szombaton rendezte az in téz -
mény. A tanévet 21 diák végezte kitűnő tanulmá -
nyi eredménnyel. A most ballagó tanulókat mind
fel vették középfokú oktatási intézményekbe. A
nyol cadikosok 24%-a gimnáziumban, 57%-a
szak  középiskolában és 19%-a szakiskolában
foly  tatja tanulmányait.

A városi és megyei versenyeken 14 tanuló
első, 18 diák második és 7 gyermek harmadik he -
lyet szerzett – öregbítve ezzel az alsójózsai ok -
tatás és tehetséggondozás hírnevét. Az in téz -
mény néptáncosai és sportolói is rangos megmé -
ret tetéseken hozhattak el előkelő díjakat.

Az iskola a nyárra is szervez programot a diák -
jai nak, hiszen július 15-től táborozást szervez
Cse  répváraljára. Ide még korlátozott számban je -
lent kezéseket elfogadnak. Az oktatási intézményt
a nyári szünidőben szerdánként 8–12 óráig lehet
fel keresni.

Spanyolországban került sor a Tempus Köz ala -
pítvány által támogatott Comenius project első
tanévének ünnepi lezárására, a tapasztalatok
meg beszélésére, a következő tanév felada tai -
nak rögzítésére.

Május végén lorán tf -
fys diákok és tanáraik
utaztak Torrelavegába,
hogy találkozzanak
spa  nyol és ciprusi part -
ne  reikkel.

Vendéglátóik, az El
Salvador iskola idén ünnepelte fennállásának 30
éves évfordulóját, és az ün nep ségen felléptek a
partneriskolák képviselői is. A Lorántffy diákjainak
népzene és néptánc bemu ta  tóját vastapssal jutal-
mazta a lelkes közönség.

Rendkívül érdekes és tanulságos volt a lo ránt f -
fys diákoknak betekinteni egy másik nép minden-
napjaiba, hiszen azoknál a családoknál – már ba -
rá toknál – lettek elszállásolva, akiket korábban ők
ma guk is vendégül láttak Magyarországon. A ba -
rát ságok tovább mélyültek, a nyelvi korlátokat fel -
ol d otta a szeretet, az egymásra hangolódás, egy -
más gondolatainak kitalálása.

A gyerekek életre szóló élményekkel gazdagod-
tak: repülőút, a vendéglátók kedvessége, a gyö -
nyörű látnivalók, a már nemcsak a tankönyvekben

látott – barlangrajzok és a hajókirándulás a ten-
geren – örök emlékek maradnak.

További képek megtekinthetők a www.jozsa -
net.hu weboldal Galéria menüpontjában, valamint
program oldalán: http://folklore4.webnode.hu.

Június 29-én 24 órás, páros horgászversenyt
rendezett a Hajdú-Volán Pródon, a Bojlis „ Nagy
tavon” . 

A Fábián István-Barabás János páros 2. he lye -
zést ért el 104,3 kg-os összfogással. 

A felvételen Fábián István látható.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Horgászsiker
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Törvényváltozások július 1-jétől Kiváló eredményt
értek elJúlius 1-jétől több új jogszabály lépett hatályba

illetve változott meg, ezek közül néhány fon to -
sabbat oszt meg olvasóinkkal ügyvédünk, Lu -
kácsné dr. Patakvölgyi Piroska.

Bevezették az elektronikus útdíjat, mely alatt a
3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek vo -
nat kozásában az autópályák, autóutak és főutak
használatának során fizetendő díjat kell érteni és
bár ez a díj a fuvarozókat érinti a szállítás költsé -
gé nek növekedésével jár együtt.

Hatályba lépett az új Büntető törvénykönyv,
mely a korábbi jogszabállyal szemben sok új válto -
zást hozott:
– nemcsak új bűncselekményeket nevezett meg,
ha nem új büntetési formákat is, pl. elzárás, jóvá té -
te li munka, 
– bizonyos súlyos bűncselekmények ese tén 14 év
helyett 12 éves kortól büntethető a kiskorú el kö ve tő,
– jogos védelmi helyzet újraszabályozása során
„Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a
saját, illetve a mások személye vagy javai elleni
jogtalan támadás megelőzése céljából telepített,
az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel
a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy
a védekező mindent megtett, ami az adott hely zet -
ben elvárható annak érdekében, hogy az általa te -
le pített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. A
jog talan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a
vé dekező életének kioltására is irányult volna, ha

• azt személy ellen éjjel, fegyveresen, felfegy ver -
 kezve vagy csoportosan követik el,
• az a lakásba éjjel, fegyveresen, felfegy ver kez ve
vagy csoportosan történő jogtalan behato lás, vagy
• az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegy ve re -
sen történő jogtalan behatolás.”

Ezekben az esetekben a tulajdonos, védekező
ellen nem indítható büntető eljárás.

Változtak a banki költségek és a külföldre uta zók
számára jó hír, hogy csökkentek a roaming dí jak.

Hatályba lépett a dohánytermékek árusításának
új szabályai. A dohányterméket árusító trafikokba
18 év alattiak be sem léphetnek, még felnőtt kí sé -
ret tel sem, így aki kiskorúval akar dohányterméket
vá sárolni, a gyermeket a vásárlás idejére a trafi -
kon kívül kell elhelyeznie. Ebben az esetben a fel -
nőtt nek kell gondoskodnia a gyermek megfelelő
fel ügyeletéről, mivel a trafikból a közterületre nem
lehet kilátni, a trafik ajtaját pedig zárni kell. Ezt a
sza  bályt az időjárási viszonyok sem változtatják
meg.

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.

Áldozatsegítés és áldozattá válás megelőzése Hajdú-Bihar megyében

KÓTA minősítőn vettek részt a MEA Zeneiskola
népzenész növendékei. 2013. május 25-én Haj -
dú dorogon térségi szinten kiváló eredményt
értek el. Ezzel az eredménnyel indulhattak az
országos megmérettetésen is, mely 2013.
június 2-án Egerben volt.

Egerben is nagyon eredményesen helytálltak.
Vén Odett szólóének kategóriában ARANY mi nő -
sítést vehetett át. Mihalik András szólóhangszer
kategóriában szintén ARANY minősítést kapott.  A
MEA Citerazenekar tagjai (Boros Bálint, Guba
Sarolta, Farkas Ágnes, Farkas Sára, Kozák Jo -
hanna, Mihalik András, Póka Lili,  Szanics Ildikó,
Szabó Panna, Vén Odett) is ARANY minősítéssél
térhettek haza.

Gratulálunk a gyerekeknek! Felkészítő ta ná -
raik: dr. Borosné Toplenszki Tímea és Magyari
Ág nes. Köszönet a MEA, a szülők és a Józsai Kö -
zösségi Ház támogatásáért!

„Józsa apró”
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói
Telephelyek. Telefon: (30) 9-537-153, (52) 535-650 

Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
főút mellett, a Gulyás tüzép közelében 58 m2-es
fel újítható/lebontható ház, 14 m2-es nyá ri kony ha-

szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló, össz köz mű -
ves, akár vál lal kozásra is alkal mas tel  ken eladó.
Jó zsai telek, vagy ház csere is szó ba jö het. Irány ár:
11,9 millió Ft. T.: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383

2013. január elejétől a Komp Egyesület és kon-
zorciumi partnere, a Hajdú-Bihar Megyei Pol -
gár őr Szövetség megkezdte a TÁMOP-5.6.1.C-
11/2-2011-0019 „ Az áldozattá válás meg elő zé -
se, áldozatsegítés Hajdú-Bihar megyében”  cí -
mű projekt megvalósítását.

Célunk, hogy az áldozatok lelki és érzelmi ter-
heit enyhítsük, életvezetési nehézségeit csök kent -
sük, kiemelt feladatunknak tekintjük továbbá az ál -
do zattá válás megelőzését.

Segítünk, ha ön vagy hozzátartozója, ismerőse
áldozattá vált:

• Bűncselekmény: pl. lopás, betörés, testi sér -
tés, szexuális bűncselekmény, uzsora

• Katasztrófa: természeti (vihar, tűzeset, árvíz,
bel víz), ember által okozott kár

• Baleset: pl. közlekedési, tömegbaleset
• Családon belüli (testi-lelki) bántalmazás kö vet -

kez tében.
Szolgáltatásaink, amit nyújtunk:

• Lelki elsősegélynyújtás, pszichés egyensúlyi
ál lapot mielőbbi visszaállítása

• Egyéni, csoportos terápiák, amelyeknek célja
a súlyos stressztünetek csökkentése

• A felfokozott, szenvedéssel teli érzelmi állapot
eny hítése, az érzelmi biztonság megteremtése

• Veszteségek, gyász feldolgozása
• A normál élethez való újra alkalmazkodás elő -

se gítése
• Egyéni és csoportos

életvezetési tanácsadás
• Tájékoztatás szociális

téren igénybe vehető szol -
gáltatásokról és ellátásokról

• Ügyintézésben történő
segítségnyújtás

• Az egyén társas támogatásának, természetes
se gítőhálójának növelése

Forduljon bizalommal a helyben önkéntesen
szolgálatot teljesítő polgárőrökhöz, szociális
munkás és pszichológus szakembereinkhez, akik
a nehéz helyzetben személyre szabottan, elfoga -
dóan és teljes titoktartással nyújtanak segítséget.
Debrecen-Józsa területén az önkéntesen szol-
gálatot teljesítő polgárőrök helyben, személyre

sza bottan nyújtanak azonnali segítséget, tájékoz-
tatást a szolgáltatásról a lakosság illetve az ál do -
za tok számára, lehetőséget biztosítanak a szo-
ciális munkás és adott esetben pszichológus szak -
em berekhez történő jutáshoz. Szolgáltatásainkat
teljes titoktartás valamint diszkréció mellett, ön -
kén tesen és térítésmentesen vehetik igénybe.

Ügyfélfogadási idő: h–cs: 8–16 óra, p: 8–12 óra
Elérhetőségeink: 
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. I/5–6. II/4–5.
Telefon: (06-52) 955-345 Mobil: (06-70) 670-63-57
E-mail: info@aldozatvedelem.hu; 

tamop561c@gmail.com
Honlap: www.aldozatvedelem.hu
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Fakivágás, veszélyes helyen lévő 
fák kivágását vállalom 

– akár anyagáért is – alpin technikával, 
il letve emelőkosárral.

Te l ef o n :  (20)  923-7931
(70)  413 6363

TÜZIFA!
Akác gallyfa, akác-tölgy-nyár kuglisan,

illetve akác-tölgy-nyár hasgatva 

MEGRENDELHETŐ.
Tel ef o n :  (20) 92 3-793 1 •  (7 0) 413  6 363

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

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

Simon Antal Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás).

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

Festés, mázolás, tapétázás, 
g ipszkar ton -szerelés
Szondi Csaba

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

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Fakivágás, fagal lyazás, fűkaszálás,
fűnyírás-sövénynyírás, egyéb park-
munkák, tüzi fa szál lítás, kugl izás.
Telefon: (30) 244 8737

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt. 

Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 
vagy fájnak az izületei: 

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 
ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 

cellulitis masszázs.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik:

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés

• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok

• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés

• Smink tanácsadás.

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (06-30) 495 61 02

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. 

FRUIT MARKET AKCIÓ
Paprika fehér: 199 Ft/kg
Görögdinnye: 159 Ft/db

Málna: 1190 Ft/kg
Kovászolni való uborka: 169 Ft/kg

Főzőtök: 79 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józsa pa r k emeletén

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Szerződéskötés, kárügyintézés

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu • Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja otthonát, értékei t! Kérje ingyenes lakásbiztosítás i tájékoztatónkat!

Családi jogvédelem és felelősségbiztosítás 
a legkedvezőbb feltételekkel.

Biztosítók 1 helyen.
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Folytatjuk a Burai Tamással ké szí tett bizto sí -
tás sal kapcsolatos cikksorozatunkat, eb ben az
írásban kiemelt témánk a lakásbizto sí tás.

Józsa: Miért fontos dolog, a lakásbiztosítás?
Burai Tamás: A munkámban a legfontosabbnak

azt tartom, hogy segítsek felkészülni az em be -
reknek az életükben adódó nem várt helyzetekre.
Bizonyára több olvasó is került már olyan hely -
zetbe, hogy a szélsőséges időjárás vagy más vá -
ratlan esemény miatt anyagi kár érte. Az életünk
tele van kockázatokkal, ezekre a kockázatokra vi -
szont fel lehet készülni, én ezért tartom fontosnak
a biztosítást, így a lakásbiztosítást is. Nagyon sok
ember számára az otthona, egy élet munkájának
eredménye, így nem kérdés, hogy szüksége van
arra a védelemre, amit a biztosítással tudunk neki
nyúj tani.

Józsa: Hogy látod a jelenlegi lakásbiztosítási pi a  cot?
B. T.: A jelenlegi adatok alapján, Magyar or szá gon

10 ingatlanból, 7 rendelkezik valamilyen szintű biz -
to  sítással, ami európai viszonylatban is jónak
mond ható. Véleményem szerint, a probléma in -
kább az, hogy a biztosítások többsége elavult, il -
let ve nem nyújtanak megfelelő és valós védelmet,
ami sajnos csak egy esetleges káreseményt kö ve -
tő en derül ki.

Józsa: Mondanál erre konkrét példákat?
B. T.: Az udvarról eltulajdonított kerékpár, a hi -

va talos okmányok elvesztése, megsemmisülése,

zu hanykabin vagy akvárium üvegének repedése,
a villámcsapás másodlagos hatása. A szerződő
munkanélkülivé válása esetén, fél évig nem terhe-
lik a lakásbiztosítás költségei.

Józsa: Mit tanácsolsz azoknak, akiknek régi a
lakásbiztosításuk?

B. T.: Ha én valakivel beszélgetek és egy régebbi
lakásbiztosítása van, akkor elmondom neki, hogy
ha ma kötnénk egy lakásbiztosítást, akkor milyen
eseményekre terjedne ki a biztosítása, sőt nagyon
örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetés fo lya -
mán mindenkinek a személyes igényeinek meg -
felelően tudjuk kialakítani a lakásbiztosítását.
Számomra fontos az, hogy ne csak az új, hanem
a meglévő ügyfeleimnek is segítsek abban, hogy
megfelelő védelemmel rendelkezzenek. Azt is el
szoktam mondani, hogy szolgáltatások száma és
minősége komolyan emelkedett. Egy mai korszerű
la kásbiztosítás számos olyan káreseményre is ki -
terjed, amelyek a régebbi szerződésekben nem
vol tak megtalálhatóak. 

Józsa: Mit kell tudni egy mai modern lakásbizto -
sí tásról?

B. T.: A lakásbiztosítások alapja ugyanaz, mint
korábban. Alapvetően az épület és a benne talál-
ható belső értékek, azaz a háztartási ingóság,
amire kiterjed a biztosítás. Ezekkel kapcsolatban
ér demes azt tudni, hogy a biztosító mindig
újjáépítési és újra beszerezési értéket számol, ami
a biztosítási összeg lesz. Azaz, ha valakinek ki -

gyullad a háza, akkor újra be kell bútoroznia a la -
kást így erre fogja megkapni azt az összeget, ami
az ingóságnál szerepel, a kötvényében. Ter mé -
sze tesen, ha nagyobb baj van és porig ég a ház,
akkor az épület és az ingóság értékét is megkapja
a biztosított.  Emellett, pedig számtalan veszélyre
fel lehet készülni a lakásbiztosítás keretein belül,
egy sze mélyes tanácsadás folyamán mindenki ki -
vá laszthatja azokat a kockázatokat, amelyek az
ott honát leginkább fenyegetik, és amelyek ellen
biztosítani szeretné otthonát. A választáshoz ér de -
mes szakember segítségét
kérni, annak ér de ké ben, hogy
otthonunk ne csupán átlagos
mértékű, hanem személyre
sza bott, széles körű védelem-
ben részesüljön.

Jósza: Miről olvashatunk, majd a következő
szám ban?

B. T.: A legtöbb embernek nem kérdés az, hogy
védi a vagyon tárgyait, legyen az az otthona vagy
éppen az autója, de nem gondoskodik megfelelő
védelemről az életével kapcsolatban és a család-
járól. Ezt nagyon komoly problémának és hi ányos -
ságnak tartom, így ezzel kapcsolatban készülök
majd nagyon sok információval segíteni minden
Józsa újság olvasónak.

Jó időben gondoljunk a rossz időkre

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

• 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

Dr. Bíró 
Tamás 
állatorvos

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

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

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

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!

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

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése:
lakóingatlan eladásához, hasz -

nálatbavételi engedélyhez.

Józsán 20% kedvezménnyel
15 000 Ft-tól

?

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

Nyi tva:  hétfô-pén tek:  7–19- ig ,  szombaton:  7–16- ig ,  vas ár nap:  7– 12- i g

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vá gó híd ról.

Perzselt bőrű malachús 949 749 Ft/kg
Libanyak 399 249 Ft/kg
Liba far-hát 199 99 Ft/kg
Növendék marha rostélyos 1399 1199 Ft/kg
Parasztkolbász (csípős, csemege)       1599 1249 Ft/kg
Grill kolbász (több féle)      1299 999 Ft/kg

Az akciós áraink július 15–21-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk.

„Júliusi AKCIÓ”

(natúr, sajtos, pritaminos)

Nyári  ny itva tar tás:  májustól szeptember 30-ig
h–p: 9–18-ig (ebédszünet:  12–12:40-ig), szo: 9–13-ig

Cím:  Józsa, Bocskai utca 6. • Telefon: (06-20) 31 44 808

JÚLIUSBAN 

NYEREMÉNYJÁTÉK 

A FÜZESI

BABABIZOMÁNYIBAN!
Minden nálunk elköltött 1000 Ft  után 

sorsjegyet adunk ajándékba! 
Nyeremény: egy 5000 Ft értékű

(választható: tupperware-, avonos-,
papír-írószeres ajándékcsomag vagy

ugráló vár kölcsönzése 1 napra)
SORSOLÁS AZ AUGUSZTUS 3-ÁN

MEGRENDEZETT CSALÁDI NAPON,
ahová minden gyereket és felnőttet

szeretettel  várunk! 
Lesz ugráló vár, csil lámtetoválás, 

főzőbemutató, rajzverseny!
Továbbra is kaphatók gyerekruhák,

játékok már 50 Ft-tól. 
Babakocsik, bébi hordozók,

etetőszékek és egyéb kiegészítők
széles választéka 

a füzesi  bababizományiban!

Nyári programok a Zsebibabában

Szenzációs józsai győzelem

Júliusban még lehet jelentkezni a Zsebibaba
Játszóház egyhetes utolsó táborába, augusz-
tustól pedig nyári gyermekfelügyeletet vállal-
nak.

Zsebi angol tábor lesz július 15–19-ig, még le -
het jelentkezni, akár 1–2 napra is. 1 nap  8–17-ig
3400 Ft étkezéssel, fél nap  8.00–12.30-ig 2500 Ft
ét kezéssel, 1 hét egész napos tábor 17 000 Ft, 1
hét fél napos tábor 10 000 Ft.

Augusztus 5-től nyári gyermekfelügyeletet vál -
la lunk hétfőtől péntekig. 8–16-ig 3000 Ft/nap ét ke -
zés sel, 8–12:30-ig 2000 Ft/nap étkezéssel. Egy
hét teljes felügyelet esetén 10% kedvezményt
adunk!

Mindenkit nagy szeretettel várunk játszó há -
zunk ba!

Elérhetőségeink:
Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu

E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040

Immár idei második maratoniját nyerte Kovács
Zsolt, akit rendszeresen látunk Józsán és kör -
nyé kén edzeni.

Kovács Zsolt a kiváló debreceni (józsai) hos z -
szú távfutó nyerte az ausztria Imstben megren-
dezett 8. Gletschermarathon futóversenyt. Az igen
komoly szintkülönbségekkel tarkított hegyi mara-
toni versenyen Zsolt egyből a rajt után az élre állt
és a célig nem is engedte ki kezéből az elsőséget.
18 nemzet 585 futója állt rajthoz a tiroli viadalon és
az erős nemzetközi me zőny ben Zsolt értékes győ -

zel  met aratott. A BAB
SE versenyzőjének ez
idén már a második
diadala volt a klasszikus
maratoni távon, mely
igen jó előjel az őszi
Fél maraton- és Ma raton
Or szá gos Bajnokságok
előtt. Zsolt a mein be -
zirk.at tu dósítása sze -
rint 2:37:02-es idővel di -
ada l mas ko dott.



Állati dolgok

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

Sokan kihasználva a nyári szép időt elutaznak
nyaralni, és magukkal viszik kedvenceiket is.
Utazással kapcsolatos tudnivalókra hívja fel ol -
vasóink figyelmét a Józsavet Kisállatorvosi
Ren delő a mostani cikkben.

Magyarországon kívüli utazáshoz a kutyáknak,
cicáknak és vadászgörényeknek is szükségük van
állatútlevélre. Általában elmondható, hogy az uta -
zás feltétele az állatútlevél érvényessége, amit a
rend szeresen megkapott veszettség elleni védő -
oltás tesz érvényessé. Csak egyedileg azonosított
(chippel megjelölt) állat kaphat útlevelet, ami a ku -
tyák esetében nem kérdés, elvégre január óta kö -
te lező a chippel történő megjelölés. Cicák és va -
dász görények esetében a chippel történő meg-
jelölés rendszerint bódított állapotban történik. Az
uta zás előtt megfelelő féreghajtásban és kullancs
elleni védelemben is részesülnie kell kedven cünk -
nek. Bizonyos országok más, komolyabb felté te le -
ket is támasztanak az állatokkal szemben, ezért

ér demes minden esetben időben kérni az állator-
vos segítségét, hogy ne hiúsuljon meg az utazás a
kedvencünkkel szemben támasztott köve tel mé -
nyek teljesítésének hiánya miatt.

Utazás előtt, ismerve kedvencünket, érdemes
az utazás alatti szorongást, hányást, hányingert is
elkerülni, mert ez beárnyékolhatja utunkat. Na -
gyon jó állatgyógyászati készítmények állnak ren-
delkezésre a szorongás, az utazási betegség
meg  előzésére, amelynek beszerzéséről is időben
ér  demes gondoskodni.

Amennyiben valamely távoli, egzotikus ország-
ba utazunk, nagyon fontos felmérni az adott or -
szág ban található fertőző eredetű betegségeket,
és mindent megtenni, hogy kedvencünk ezeket ne
kap ja meg (védőoltás, fertőzést közvetítő vér -
szívók elleni védelem).

Magyarországon is felütötte fejét a szúnyogok
által terjesztett bőr- és szívférgesség (Dirofilaria
repens és immitis). Ez a betegség főleg a mediter-

rán országokra volt jellemző, de sajnos hazánkban
is endémiás eseteket állapítottak meg. A szúnyo-
gok vérszívás során oltják be az apró lárvákat a
ku tya vérkeringésébe. A lárvák a bőr alatt vagy a
szívben fejlődnek ki, és okoznak tüneteket. A bőr-
férgek a bőr alatt hoznak létre tumorra emlé kez te -
tő gócokat, olykor a szem kötőhártyájában tele -
ped nek meg. A szívférgek a szívben fejlődnek ki,
és olykor halálos keringési zavarokat okoznak. A
leg fontosabb itt is a védekezés, amely lehetséges
a szúnyogok távoltartásával, de léteznek olyan ké -
szítmények, amely a férgek ellen jelentenek egy
hó napos védelmet. Amennyiben vízpartra uta -
zunk, vagy mediterrán országba, úgy feltétlen gon-
doljunk a megfelelő védekezésre az ilyen fér ges -
ségek megelőzésére.

Nyári utazások kedvencünkkel

Telefonos időpontegyeztetés: 

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

FÉSZER-SZERELVÉNYBOLT
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelvények

kiskereskedése 
• Fűtés-víz-gáz szerelvények • Golyóscsapok

• Ötrétegű csövek, idomaik, radiátorok
• Vegyestüzelésű/gázkazánok, bojlerek

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

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

• Kéziszerszámok, fúrószárak, gyémántkorongok
• Minőségi kertészeti áruk (csatlakozók, összekötők)

Érdeklődjön termékeinkről, árainkról üzletünkben, polcon
nem található termékeket rövid határidővel beszerezzük.

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

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

Deb r ec en ,  B a r á t s ág  u t c a 6 .  Deb r ec en ,  B ar á t s ág  u t c a  6 .  
Mo b i l :  (06 -70 )  620-2684Mo b i l :  ( 06-70)  620 -2684

Vállalom családi házak, köz épü le -
tek víz-, gáz-, fûtésszerelését, vala -
mint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipar i  műszaki  
b iztonsági  
fe lü lv i zsgá la t .

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos

Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák elfogadása.
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Tisztán és biztonságosan!

DYNAMAX NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ-FOLYADÉK
• HÍGÍTOTT 5L 750 Ft
• KONCENTRÁLT 1:10 1L 500 Ft

DYNAMAX SZÉLVÉDŐMOSÓ AKCIÓ 
2013. június 1. és augusztus 31. között

Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
www.jozsaauto.hu • www.jozsagumi.hu
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Józsa Fejlődéséér t Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4100 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70 85 300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártája : 2013. augusztus 2. • Megjelenés: 2013. augusztus 10–11.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A  h irde tés ekb en  k özöl t a da to kér t ,  i l lu sztrá ciók ér t  fe lel ôssé get  n em  v á l la l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja

Lapunk 2013-ban 
a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával 
jelenik meg.

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

Mindenféle vasanyag kapható (zártszelvény, betonacél, térháló...) 
Hamarosan autópálya matrica, telefon feltöltés és e-útdíj fizetése fuvarozóknak.

A józsai benzinkúton magyar termékek
kiváló minőségben, olcsó árakon.

Minden hónapban nyeremény! 
Vasárnap is nyitva vagyunk 8–16-ig.

A júniusi nyertes
A júniusi nyertes szel -
 vény kihúzására Kecs -
kés Melinda törzs vá -
sár lót, a deb re ceni Ve -
zér Fitness Stúdiók
üze meltetőjét kérte fel
a Józsa Tüzép benzin -
kút ve ze  tősége. 

A nyertes szelvény száma: 0822. Tulajdonosa
Dobi Zoltánné, Józsa, Perem utcai lakos, aki 10
000 forintos vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb.

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

www.butor-debrecen.hu

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

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

ÚJ és HASZNÁLT

AKCIÓS 
ajánlatunk:

Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 102 900 Ft-tól

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Szafaris szivacsos franciaágy: 46 900 Ft-tól

Minimum 10%-os akció új bútorainkból, például:

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

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.



ADU és MAX
Élelmiszer, vegyi áru

kiskereskedelem
Privát Max Üzletlánc tagjai

Józsa
Gönczy P. utca 118.
Nyitva tartás:
h–p: 6:30–18:30
szo.: 6:30–12:30
v.: 7–11

Józsa
Sillye-Harmat u. sarok
Nyitva tartás:
h–p: 6:00–20:00
szo.: 7:00–16:00
v.: 7–13

Bankkártyás fizetési lehetőség • Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Keresse postaládájában a két hetente megjelenő Privát Max akciós újságunkat!

Ízelítő

AKCIÓS
termékeinkből:

Szoboszlói parasztkolbász 1599 Ft/kg
Privát ecet 10%-os 1l 125 Ft
Privát macskakonzerv 415g 125 Ft
Milárió kutyaszalámi 1kg 199 Ft
Privát eü. papír 24 tek. 3 rtg.   1099 Ft
Papírtörlő Ooops! 2 tek. 2 rtg. 169 Ft
Privát tejtábla 100g 3 féle 119 Ft
Cafetero 3in1 180g 239 Ft

Privát jégkrém családi 1500ml 599 Ft
Olympos ivólé 1,5l 199 Ft
Privát citromlé 30% 1,5l 199 Ft
Privát üdítők 2l 85 Ft
Mizse 2l (dús, mentes) 65 Ft
Kőbányai 2l PET 499 Ft
Steffl 0,5l dob 165 Ft
Hajdú Finom liszt 1kg 145 Ft

Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. További akciós termékeinket keresse az üzleteinkben.

új üzemeltető!

Privát Max Üzletlánc


