
Józsa városrész információs és közéleti havilapja                                                                2014. május

JÓZSA
Lerakták az új római katolikus templom alapkövét

JÓZSAI GYERMEKNAP
2014. május 24-én, szombaton 13.30–18.00-ig

Helyszín: Józsapark – DMK Józsai Közösségi Háza

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!
Szeretettel hívunk minden, Debrecen-Józsán élő gyermeket, anyukát, apukát, 

nagymamát, nagypapát a józsai gyermeknap programjaira.

A rendezvény védnöke: BALÁZS ÁKOS a városrész önkormányzati képviselője

Programok
10 órától Józsai gyermeknapi futóverseny

(A futóverseny helye: Debrecen-Józsa, a 35-ös számú úton Debrecen felől a Józsa tábla előtti 
vállalkozói telephellyel szembeni, Tócó-patak és a vasúti sín által határolt zöld terület. 

Részletes információk külön felhíváson!)
13.30 Futóverseny eredményhirdetés (Józsapark)

14.00 Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Pántlika csoportjának műsora
Józsai Közösségi Ház majorett csoportjának bemutatója
Gönczy Pál Utcai Óvoda Pipacs csoportjának műsora
Csicseri és Borsó Zenekar interaktív gyermekműsora

Gönczy Pál Általános Iskola Csicsergő néptánc csoportjának bemutatója
Filling Tánc- és Majorett Egyesület bemutatói

MEA AMI növendékeinek műsora
a Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kökény és Nagykökény csoportjának 

(Lorántffy Zs. Általános Iskola tanulói) néptánc bemutatója és táncház
Attitüde Táncegyüttes 

Black Time Hip-Hap Csoport műsora
Karate bemutató (Bushido Karate Sportegyesület)

A KENGURU TSE és a Józsai Közösségi Ház csoportjainak akrobatikus rock and roll bemutatója
Kézműves játszóház, népi gyermekjátékok 

Kézművesek bemutatói, vásár 
Próbáld ki! (John Deere traktorbemutató)
16–17 óra között Tűzoltósági bemutató

Oriflame termékek kipróbálása, smink, arcápolás, wellness termékek kóstolása 
13 órától Gyermeknapi kutyakorzó a Játszótér melletti területen 

Amatőr kisállat szépségverseny - Agility bemutató - Örökbefogadó nap (árva kisállatok gazdit keresnek)
Kisállat-simogató - Ki mit tud a kisállatokról? - Játékos vetélkedő

„Ebadta Kutyaiskola” bemutatója 
Gazsó Játékpark 

Szeretettel várunk minden Debrecen-Józsai családot!

Szervező: a Debreceni Művelődési Központ 
Együttműködő partnereink: Józsai Településfejlesztő Egyesület, Józsai Segítő Szolgálat

Fő támogató: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Április 26-án Bosák Nándor római katolikus
püspök áldotta meg a templom helyét, melynek
a Szent György nevet adják. Hivatalos okiratok
már a 13. században megemlítik Szent György
templomát, melynek romjai nem messze talál-
hatóak a leendő templomtól (a 35-ös főút mel-
lett).

Az alapkőletételre sok érdeklődő kilátogatott a
Gát utcára, ahol meg lehetett tekinteni az új temp -

lom látványterveit, sőt egy ma kett formájában mé -
 ret ará nyos má sát is. Bosák Nándor be szé dé ben
ki emel te, hogy a templomot nem magunknak, ha -
nem a jövő nem ze dé kének építjük. Az alapkőleté-
tel előtt felolvasták az alapító okiratot, majd ezt
Felföldi László plébános belehelyezte abba az ur -
nába, ahová egy a korábbi templomromból szár-
mazó kődarab mellé, egy áprilisi Józsa újságot is
elhelyezett. Ezután az urnát behelyezték a he -
lyére, majd a betont Bosák Nándor püspök simí-
totta el.

A tervező, Győrffy Zoltán szerint óriási kihívás
volt egy olyan modern nem túl nagy templomot ter-
vezni, mely modernsége ellenére is tudjon ben-
sőséges, szakrális hangulatot árasztani, ideális
legyen az elmélyülésre. Törekedett a természetes
alapanyagok felhasználására a tervezés során. 

Ahogy arról korábban már írtunk, ezt a telket
Debrecen város önkormányzata ingyenesen adta
az egyháznak. Kósa Lajos polgármester beszé dé -
ben hangsúlyozta, hogy aki templomot épít az
jövőt épít, lelket épít, hitet épít, várost épít, és
ennél szebb, nemesebb feladat aligha van. Egy év
múlva Szent György napján szeretnék átadni a
200 fő befogadására tervezett templomot – mond-
ta Felföldi László plébános – és május 17-én a
római katolikusok egy adományozó Szent György
bált is szerveznek a Józsai Közösségi Házban. A
beruházás teljes költségvetése kb. 200 millió
Forint, melyhez pénzbeli felajánlásokat öröm  mel
elfogad a Debrecen-Nyíregyházi Egy ház  megye.

Balázs Ákos képviselő érdeklődésünkre el -
mond ta, nagy örömmel tölti el, hogy az önkor -
mány zat az elmúlt években három alkalommal is
ado mányozott ingatlanokat a józsai vallási kö zös -
ségek számára. Józsa ezen közösségek meg erő -
sí tése téren is sokat fejlődött az elmúlt időszak-
ban. A két református templom nemrég újult meg
helyi összefogás és pályázati támogatás segítsé -
gé  vel ugyanakkor az alsójózsai templom mögötti
tel ket kapta meg a gyülekezet az önkormányzattól,
jövőre átadásra kerül ez a római katolikus temp -
lom Józsa központjában a Tócó patak part ján, a
Fel sőjózsai úton pedig, szintén a város által ado -
má nyozott telekre egy görög katolikus temp lom
épül het, mely már a tervezési szakaszban van. 
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 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 lapzár tá ja: 2014. május 30. • Megjelenés: 2014. június 7–8.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detése kbe n  k özöl t a d a 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 havilapja

Lapunk 2014-ben 
a Nemzeti Együttműködési 

Alap támogatásával
jelenik meg.

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

Támogassa a helyi civil szervezeteket adója 1%-ával!

Józsai filmsiker
Újabb, ezúttal nagyjáték filmmel jelentkezik
Varga József józsai lakos, aki több országos
videó pályázaton nyert első- vagy különdíjat
rövid filmjeivel. Filmjének címe: „ Sikerült!?”

Az ankéttal egybekötött film bemutatója 2014.
május 15-én délután fél hatkor lesz a debreceni
Delta moziban, amely a volt Újkerti Művelődési
Köz pontban található a Jerikó utcán. A belépés
díjtalan, mindenkit szeretettel várnak, és felhívják
szíves figyelmüket a pontos megjelenésre, illetve
arra, hogy a mozi befogadóképessége korlátozott.

A film a rendszerváltás utáni időszak jelen-
ségeit dolgozza fel szatirikus formában egy
„kisember” életén keresztül. A főszereplő viszon-
tagságait szemlélve valószínű, hogy sok néző
magára is ismerhet. Az alkotás szereplői többnyire
józsai lakosok, amatőr színészek.

Főszereplője Kerékgyártó Zsolt, aki mentő ápo ló -
ként dolgozik, valamint Kerékgyártó Kálmán Deb -
recenben élő és alkotó költő, továbbá Lévai Imre,
Prosits Péter, Szebeni Miklós, Takács György,
Tóth Sándor, Szabó Krisztián, Szabó Ni ko lett és
Boros István, de a többi szereplőnek is van polgári
foglalkozása. A film forgatása főként jó zsai hely -
szí neken történt, nulla költségvetésből.

Intézményünkről
A nappali intézményünk korszerű, akadálymentes környezetben 24 férőhellyel
biz tosítja az értelmi – érzékszervi – és mozgásszervi fogyatékkal élők, és autista
személyek fizikai ellátását, mentális gondozását. Továbbá biztosítja a ké pes sé -
geik, és készségeik fejlesztését, szinten tartását.

Az intézmény szolgáltatásai az ellátottak számára ingyenesek.
Szolgáltatásainkat Hajdú-Bihar megye területén élők vehetik igénybe.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, hozzátartozót a következő elérhetőségen:

Kelet Magyarországi Szociális Szolgáltató Központ
KIHÍVÁSSAL ÉLŐK NAPPALI INTÉZMÉNYE

DEBRECEN-JÓZSÁN

Szolgáltatásaink:
– szabadidős és kulturális programok
szervezése
– mindennapi életvitelhez szükséges
ismeretek elsajátítása
– egészségi állapotnak és képességnek
megfelelő fejlesztő foglalkozások
– megszerzett ismeretek szinten tartása
– közösségi tevékenységek szervezése

4225 Debrecen-Józsa, Rózsavölgy utca 47–53. • Telefon: (52) 786 982

Gerincjóga
a Józsa Fitnessben Az első óra INGYENES!
csütörtök: 19–20-ig • szombat: 17–18-ig.
További információ, bejelentkezés:

Gaál Tünde: (30) 526-4183 • E-mail: tundejoga@gmail.com

Alkalmanként: 500 Ft/óra
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Május 13-án 15 órától 
Az I. Világháború előzményei - Gárdonyi Sán -
dor történész előadása
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színház terme

Május 17-én 18 órától
Szent György Bál a Józsai Római Katolikus
Egy ház szervezésében
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színház terme

Május 20-június 10-ig
Kiállítás a Miskolci Fotóklub Egyesület termé -
szet fotóiból
A kiállítás megnyitó időpontja: május 20-án 17 óra
Megnyitja: Szabó Antónia Holló László díjas fotó-
és képzőművész. Köszöntőt mond: Urbán Helga

Miskolci Fotóklub Egyesület tagja.  Köz re mű köd -
nek: Dr. Borosné Toplenszki Tímea ze ne pe da gó -
gus, Ritmus Mozgásművészeti Stúdió
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

Május 24-én 13.30–18.00-ig
Józsai gyermeknap
Részletes információk a címlapon., ill. a lap alján.
Helyszín: Józsapark, a Józsai Közösségi Ház előtti
tér

Május 30-án 16 órától
Kerekerdő gála
Közreműködnek: Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
óvodás csoportjai
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme

Májusi programok Józsán A Józsai Könyvtár
májusi programjai

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
J ózsa Szen t gyö r gy fal v i  ú t  9. • 

Tel ef on :  (52) 386-137 • E-m ai l :  j ozs ai k h@debr ec en i muv k ozpon t .h u

Gyermeknapi Kutyakorzó
A Józsapark Állategészségügyi Központ rendezésében

Kedves Szülők, Gyerekek és Gazdik! Szeretettel várunk titeket Gyer mek -
nap alkalmából megrendezésre kerülő Gyermeknapi Kutyakorzónkra, ahol
különféle kis kedvencek társaságában és az állatok szeretete jegyében
tölt  hettek el egy eseménydús szombat délutánt.

Helyszín: Józsapark mögötti játszótér 
Időpont: Május 24. szombat

Programok:
13:00: Örökbefogadó nap (Árva kisállatok gazdit keresnek)

Kisállat-simogató (törpe nyúl, tengerimalac, cica és kutya) 
Ingyenes Póni lovaglás
Agility bemutató

14:00: Kisállattartási, - táplálkozási és parazitológiai szaktanácsadás       
(állat orvosok által)
„Ebadta Kutyaiskola” bemutatója

14:30: Amatőr kisállat szépségverseny értékes ajándékokért
(Nevezés: április 23-tól a Józsapark Állategészségügyi Központban  
12 órától 19 óráig vagy a rendezvény napján a helyszínen 13 órától) 

15:00: Ki mit tud a kisállatokról? – Játékos vetélkedő a kisállattartásról 
különleges ajándékokért és a rendelőbe beváltható értékes nye re -
mé nye kért.

A részvétel mindenki számára INGYENES!
A rendezvény ideje alatt a Biker's Pizzéria jóvoltából vásárolható lángos,

üdítők és a felnőtteknek sör.

Gyere el és érezd jól magad Te is!
A rendezvény 
támogatója:

2014. május 17. 10.00
„Huszárparancs, négy betű” - rejtvényfejtő verseny
a 16. Simonyi Napok rendezvénysorozat keretén
be lül. A résztvevők gyerek, amatőr, haladó és ki -
emelt kategóriában mérhetik össze tudásukat.

2014. május 24. 13 órától
„Búzavirág, koszorú, ma senki se szomorú!” -
gyer meknapi délután a Gyermekeinkért Egyesület
és a Józsai Könyvtár közös szervezésében
Program:
13.00 Szentirmai Péter bűvész és lufibohóc
előadása
14.00 „Az én Hősöm” című rajzpályázat ered-
ményhirdetése és a rajzkiállítás megnyitója
Kézműves foglalkozás
Ügyességi játékok

SZERETETTEL HÍVJUK ÖNÖKET
A JÓZSAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

SZIGETHI GYULA KÓRUSÁNAK

X. JUBILEUMI ÉVZÁRÓ HANGVERSENYÉRE

2014. JÚNIUS 9-ÉN, HÉTFŐN
11 ÓRAKOR A 

FELSŐJÓZSAI REFORMÁTUS TEMPLOMBA 
(Deák Ferenc utca 67.)

MŰSORON: 
NAGY CSABA FELDOLGOZÁSAI, 

ÉS ÚJDONSÁGOK A KÓRUS EZ ÉVI
REPERTOÁRJÁBÓL 

A hangversenyen közreműködik:
A NAGYERDEI KAMARAEGYÜTTES 

A DEBRECENI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETEK KÓRUSAINAK KÉPVISELŐI

VEZÉNYEL: NAGY CSABA karnagy

Életre-valók
(Asztali beszélgetések az élet hétköznapi és ke -
vés bé hétköznapi dolgairól.) Dr. Marjovszky Tibor
pro fesszorral beszélget Révész Judit.
Beszélgetés témája: A lelkiismeret
Helye: Felsőjózsai Gyülekezeti Ház (Józsa, Deák
Fe renc u. 69.)
Időpontja: 2014. május 25., 18 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Debrecen-Jó -
zsai Református Egyházközség Pres bitériuma.
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„ Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te
ma gad!”  - ezzel a címmel tartott immáron 3. al -
ka lommal tehetségnapot a Gönczy Tehet ség -
pont április 4-én a Józsai Közösségi Házban.

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
nevelőtestülete sokszor, sokféle szakmai és
tudományos rendezvénnyel igyekezett az elmúlt
években az iskolában folyó szakmai munkát, az
elért eredményeket az iskola falain túl is megmu-
tatni. Három év óta kiemelt partnerük és segítőjük
ebben a munkában a Gönczy Tehetségpont Te het -
ség segítő Tanácsa. A tehetségsegítő tanácsok új
szer vezeti formák a magyar tehetséggondozás pa -
lettáján. Külön öröm, hogy Debrecenben má so dik -
ként alakult meg a Gönczy Tehetségpont Tehet -
ség segítő Tanácsa, melynek elnöke Balázs Ákos.

Az iskola mindennapi tehetséggondozó munká-
ja mellett a Tehetségnapot az egész napos iskola
tananyagfejlesztő tevékenysége jegyében szer -
vez ték. Az egész napos iskolai tanulásszervezési
forma támogatására öt nevelési oktatási program
készül az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
vezetésével. E programok a kerettantervek által le
nem kötött időkeretre nyújtanak pedagógiai és
szakmai támogatást az ország összes általános

iskolája számára. A Debreceni Gönczy Pál
Általános Iskola a természettudományos nevelés
és a gyakorlati életre nevelés terén vesz részt a
programok fejlesztésében, kipróbálásában, mely-
ben a Tehetségpont 12 pedagógusa dolgozik. Az
OFI és a Gönczy szakmai vezetői első kézből
adtak értékes információt a pedagógusoknak, tan -
kerületek képviselőinek a fejlesztő munkáról. Bajor
Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szer ve ze tek
Szövetségének (MATEHETSZ) elnöke két örven-
detes esemény kapcsán volt jelen a konferencián:
átadta Agárdiné Burger Angéla igazgató asszony-
nak és az iskolának a több mint 1 700 000 forint
értékű, tehetséggondozást segítő eszközöket,
amelyeket a MATEHETSZ pályázatán nyertek.

Négy digitális mikroszkópot, csengettyű hangszer -
készletet, 14 személyes komplex faműves esz köz -
kész letet, fűrészgépeket, és egy kerámiaégető
kemencét. Másrészt az iskola és a Tehetségnap
közössége előtt is átadta a Gönczy Tehet ség se gí -
tő Tanácsnak a Kiemelt Mentori Címet eddigi ma -
gas színvonalú munkájának elismeréseként. Az
országban öt Tehetségsegítő Tanács – közte a
Gönczy – kapott ilyen címet.

A tehetségnapon bemutatásra került két – az
iskola pedagógusai által készített – szerkesztett
szak mai kiadvány. Szereted a matekot? címmel az
alsó tagozatos pedagógusok tehetséggondozó
munkáját segítő papír alapú és digitális szakmai
anyag, valamint a Gazdálkodás falun című 40 órás
tehetséggondozó program munkatankönyve.

Kedves színfoltjai voltak a programnak azok a
tehetséges gönczys diákok, akik felnőttekhez illő
komolysággal adták elő projektjeiket, vagy csillog-
tatták meg zenei, művészeti tehetségüket.

A Tehetségnapot megelőzően, csütörtökön
délután Műhelykonferencia keretében mutatták be
a fejlesztett modulok egy részét, az új oktatási-
nevelési módszereket négy bemutató foglalkozá-
son, és a hozzá kapcsolódó konferencia-megbe -
szé léseken.

Tehetségnap a Gönczy Tehetségpontban

Lorántffy napok
Lorántffy Zsuzsannáról, I. Rákóczi György
feleségéről sokan nem tudhatják, hogy Józsa
határában, Zeleméren is voltak birtokai, így
személye szorosan összefonódik település-
részünk történelmével. A Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola a névadója előtt tisztelegve
évről évre minden tavasszal megrendezi a
Lorántffy napokat.

Az intézményben megyeszékhelyünk általános
iskolás diákjai népdaléneklésben, valamint memo-
ritermondásban mérték össze tehetségüket és fel -
ké  szültségüket. A gyerekek teljesítményét neves
zsű ri értékelte. A memoriterverseny zsűri elnöke
Vé kony Anna a Csokonai Színház színművésznő-
je volt.

A népdaléneklőket értékelők elnöki tisztségét
Benke Lászlóné dr. Mező Judit népzene-pedagó-
gus, népzenekutató látta el. Az idei tanévben
április 29-én délelőtt tartották a debreceni gye re -
kek nek az évtizedes hagyományra visszatekintő
ver senyt, ahol számos oktatási intézmény kép vi -
seltette magát. A következő eredmények szület-
tek:

Memoriterverseny:
5.–6. osztály: 1. Szijgyártó Petra
2. Kovács Réka
3. Csorba Roland
Különdíj: Erdősi Lili
7.–8. osztály: 1. Turuczkai Kata
2. Végh Zsombor
3. Friss Dóra - Balogh Péter
Különdíj: Vén Zsolt - Molnár Zsuzsanna

Népdaléneklési verseny:
1.–2. osztály: 1. Márta Szabolcs
Különdíj: Fekete Zsófia
3.–4. osztály: 1. Harangi Annamária
Különdíj: Erdei Máté
5.–6. osztály: 1. Rézműves Vivien
Különdíj: Jámbor Dorottya
7.–8. osztály: 1. Fazekas Sándor
Különdíj: Szilágyi Fruzsina
Csoportos ének:
1.–2. osztály: 1. Márta Anna - Márta Szabolcs
3.–4. osztály : Különdíj: Szegő Anna - Cseke Dóra
- Oláh Karolina
5.-–6. osztály: 1. Nagy Boglárka - Hercz Lili - Guba
Sarolta
Különdíj: Bodnár Erika - Pál Kristóf

A Lorántffy napok nagy sikerű rendezvénye a
Lorántffy gálaest. Az idei tanévben a kulturális
bemutatón a második osztályosok az „Egyszer
egy királyfi” színpadi feldolgozásával léptek fel, a
negyedikesek „A kőleves” című mesejátékot adták
elő. A hatodik osztályos tanulók Arany János Fü le -
mü léjét mutatták be, a végzős diákok pedig a

Greese fülbemászó slágerére léptek a népes kö -
zön ség elé táncos koreográfiájukkal.

A gálán a Lorántffys diákok egy angol nyelvű
humoros színdarabbal tették még változatosabbá
az est programját. Sikert arattak a gálaesten a
MEA Zeneiskola furulyásai, citerásai, népdal éne -
ke sei, valamint a Főnix Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény néptáncosai is. A Kenguru Tánc-sport-
egyesület Vadmacskák csoportja látványos, akro-
batikus elemekkel tarkított Rock'n' Roll számot
mutatott be a közönség nagy örömére.

Köszönet
Az Alapítvány a Lorántffy Zsuzsanna Általános

Iskoláért kuratóriuma köszönetét fejezi ki
azoknak, akik a 2012-es évi személyi jö v e de -
lem adójuk 1%-át az iskolának ajánlották fel. 
A befolyt 164 317 forintot a korábbi évekhez
hasonlóan most is tehetséggondozásra, kor -
csolyaoktatásra és az erdei iskola program

támogatására kívánjuk fordítani.
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a Józsaparkban. Extra minőségű felnőtt és gyer-
mekruhával (kilós ár) várjuk kedves vásárlóinkat. 

Továbbá várjuk viszonteladók jelentkezését.
Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. (Józsapark

emeletén)
Telefon: (30) 681 6990 • (20) 483 5848

Nyitva tartás: h–p: 8–18, sz.: 8–13.

Megnyílt angol használtruha kereskedésünk

Állategészségügyi 
Központ

Józsapark

Szeretettel várom azokat a gyerekeket és felnőtteket:
● akiknek tanulási nehézségeik, 
koncentrációs problémái vannak
● akik testi, lelki, szellemi egészségüket 
alternatív módszerrel szeretnék jobbá tenni.

Hogyan segítek? A kineziológia három terápiájával:
● Spirituális választerápia, ingával (SVT)
● Agytorna gyakorlatokkal (Braingym)
● Izomteszteléssel (Erőtér technika, AFT)

Minden csütörtökön Tóthné Ibolya masszőr várja a
felfrissülni, fogyni és gyógyulni vágyókat svéd-, talp,

nyirok-, fr issítő és zsírégető masszázzsal,
2700 Ft-os bevezető áron.

Cím: Debrecen-Józsa, Tokaji utca 2.
Kállai Karolina 06-30-328-39-84

A debreceni városi kispályás bajnokság III. osztá-
lyában a 2013-as évben bronzérmet szerzett a jó -
zsai csapat a 16 csapatos bajnokságban. Így idén
már a II. osztályban szerepelhetnek. 
Csapatvezető: Czirbik Róbert; csapatkapitány: Tri -
pó Sándor, Kiss József, kapus: Czirbik Dániel.
Csatár: Kurczina Zsolt, Zelizi Imre (48 gólt szer -
zett), Pecsérdi Balázs. Védő: Kovács János,
Halicsku Tamás, Kónya János. Gratulálunk!

Józsa SzTSE 
eredmények

„Ha táncolsz, élsz...”
„Ha táncolsz, élsz, ha élsz, táncolsz” címmel

tar tott táncvilágnapi gálaműsort a Józsai Kö zös -
ségi Ház és a Főnix Alapfokú Művé szet ok ta tási
Intézmény április 30-án.

A Tánc Világnapját 1982. április 29-án az
UNESCO azzal a céllal hozta létre, hogy a táncot
az emberekkel megismertesse, népszerűsítse és
meg szerettesse. Itt a helyi közösségi házban eb -
ből az alkalomból négy táncstílussal ismerkedhet-
tek meg a nézők. A modern tánccal, az akroba ti -
kus rock and rollal, a mazsorettel és a néptánccal.
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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
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Folyamatos akciók új bútorainkból. 2014-ben a korábbinál

kétszer nagyobb alapterületen dupla kínálattal, egy telje-

sen felújított üzletben várjuk kedves vásárlóinkat!

A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Megújult üzletben 

a régi árakkal

• 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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Földieper: 899 Ft/kg

Paradicsom: 399 Ft/kg
Paprika: 799 Ft/kg

Karalábé: 129 Ft/db
Tojás „M”: 33 Ft/db

Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

R E D Ő N Y K L I N I K A
Redőnyjavítás:

régi belsőtokos redőnyök javítása, 
külső tokos redőnyök javítása,

redőnyök bármilyen jellegű
javítása, cseréje.

Továbbá műanyag redőnyök,
alupofás redőnyök,

alumínium redőnyök,
motoros redőnyök.

Szúnyogháló:
fix műanyagkeretes szúnyoghálók,

fix alukeretes szúnyoghálók,
rolós szúnyoghálók.

Ro let ta, szalagfüggöny, reluxa,
harmonika aj tó , rozsdamentes küszöb

szerelése, javítása.

Telefon: 30/601-0102

REDŐNY AKCIÓ!
Ha ön 10m2 fölött rendel, 

egyedi árat kínálunk.

Továbbra is virágvásár 
a Fekete Pillangóban

Folytatódik a virágvásár a Fekete Pil langó Bizományiban, virágok már
100 Ft-tól kaphatók (kaspós, felakasztható virágok már 600 Ft-ért kap -
hatók)! Továbbra is kapható jó minőségű DADA pelenka olcsón, új szü -
lött (3–6 kg-os) méretben is!

További akciók: női szoknyák, férfiingek, táskák, plüss játékok 20% kedvez -
ménnyel kaphatók! Könyvek
már 100 Ft-tól kap hatók!
Für dőruhák kiáru sí tása 300
Ft-tól! Fürdőnadrágok 500
Ft-tól kaphatók. Ru ha ja ví -
tást olcsón vállalnak, rövid
ha táridővel és az itt vásárolt
ruhaneműket in gye nesen
méretre igazítják. 
Kaphatók a ruhaneműk, ci -
pők mellett: porcelánok, po harak, lakás kiegészítők, autósülések, kerékpáros
bukósisakok.
Bizományba várunk: kisbútorokat, szőnyegeket, gyerekjátékokat, kerék pá ro -
kat, babakocsit, sötétítőket, szandálokat, edényeket, porcelánokat, kerti bú -
torokat, vászon ágyneműket.
Továbbá ezúton értesítjük új és régi ügyfeleinket, hogy a téli ruházat
vissza cso magolása megtörtént, szíveskedjenek érte jönni!

Cím: Függetlenség utca 1. (A cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

Fak ivágás:  (06-30) 654-3841
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Az ügyvéd válaszol - az új PTK-ról (2. rész)
Az új 2014. március 15-én hatályba lépett Ptk
(Polgári Törvénykönyv) a gazdasági társasá-
gok vonatkozásában is nagyon sok változást
hozott. Olvasóink érdeklődésére most a leg -
fon tosabb változásokról lesz szó ügyvédünk
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska tolmá cso lá -
sá ban.

- A legfőbb változás, hogy a társaságok minden -
ben szabadon állapodhatnak meg, amitől való el -
té rést a jogszabály kifejezetten nem tilt.
- Valamennyi társaság jogi személynek minősül,
azaz a kkt-k és bt-k jogi személyiség nélküli tár-
saság helyett jogi személyként működnek tovább. 
- A korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjének
minimuma 500 000 Ft-ról 3 000 000 Ft-ra emel ke -
dett, a meglévő kft-nek törzstőkéjüket az első vál-
tozás bejegyzéskor, de legkésőbb 2016. március
15-ig kell megemelniük.
- Megszűnt a nonprofit társaság, azt azonban a
Ptk. nem tiltja, hogy a társaság tagjai úgy rendel -
kez  zenek, hogy a társaság nyereségét nem oszt -
ják fel, hanem a társaság tevékenységére for dít  sák.
- Valamennyi társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni az erről történt döntéstől kez dő dő -
en, de kkt és bt esetében legkésőbb 2015. már-
cius 15-től, kft, rt, egyesülés esetében 2016. már-
cius 15-től kezdődően. 
- Részvénytársaság csak zártkörűen alapítható, a
zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje

nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. A nyilvá no -
san működő részvénytársaság alaptőkéje nem le -
het kevesebb húszmillió forintnál.
- A pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor
nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalé -
ká nál.
- Megváltozott a vezető tisztségviselők felelősségi
szabályai is, a vezető tisztségviselők saját vagyo -
nuk terhére is kötelezhetők az ezen jogviszonyuk-
ból a társaságnak, vagy harmadik személynek
oko zott kárért.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy valamennyi
működő társaság esetében a fenti határidőkig mó -
do sítani kell a társaság létesítő okiratát, valamint
az eddig a cégbírósághoz benyújtott nyilatkozato -
kat. Az új Ptk-val kapcsolatosan http://ptk2013.hu/
honlapon tájékozódhatnak. Kérdés esetén keres -
senek bizalommal!

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska

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

Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos

egyeztetés alapján.

Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Simon Antal Futafuga Kft.

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

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

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

sít mény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
K ozma Ibol ya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w .k oz mak o n y v el d e.h u
Te l e f o n :  (52)  420 -423 • (06-30)  911 -7979

Szi l ág y i  Ká r o l y
Redôn y, r el ux a, s zal ag függön y, h armon i k a aj t ó , 

s zúny o ghál ó  k és zít és e, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

ZSUZSA SZALON
NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-FODRÁSZAT,

HAJHOSSZABBÍTÁS, HAJ  GYÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa 06-70/245-3499
Bódi Vivien 06-30/327-9898

Józsa, Bocskai István utca 50.

Nyitva: H–P: 8–17 Szombat: bejelentkezés alapján

Fest és, mázo lás, tapétázás, 
g ipszkart on -szerelés
Szondi Csaba

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

Fűkaszálás, fűnyírás-sövénynyírás,
egyéb parkmunkák, fakivágás,

fagal lyazás, tüzi fa szál lítás, kuglizás.
Telefon: (30) 244 8737Érdeklődni: (30) 681 6990

Komplett munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátása, tűzvédelmi 
szakvizsgáztatás, emelőgépek 

vizsgálata korrekt áron! 

Maci Kuckó Állateledel 
és Takarmány bolt

Alsójózsa, Bocskai I. u. 53.
Kutya-macska eledelek, baromfi,

sertés és nyúl takarmányok 
nagy választékban kaphatók.

Állandó akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: 
h–p: 8–17 • sz.: 8–12

Józsa területén díjtalan
házhozszállítás!

Tel.: (52) 797-510 • (70) 442-8956

A hirdetés felmutatója a
végösszegből 5% 
engedményt kap!

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

Simon Kr iszt ián
kályhás

Cím:  Józsa, Rózsavö lgy u tca 133/A
Telefon:  (06-30) 742-5685

E-mai l :  s imonkri szt007@freemai l .hu

Vállalom:

• cserépkályhák építését, 
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.
✂

✂

✂
✂
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Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (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. 

Megkezdtük zárak, vasalatok, csiszolóanyagok,
vágókorongok, csavarok, huzalszegek, elekt ró -
dák, patentívek, nádszövetek, táblás kerítések,

talicska árusítását üzletünkben.

Vas- műszaki bolt

Szeretne nyugodtan aludni 
könyvelését illetően?
Szathmári-Nagy Krisztina
regisztrált mérlegképes könyvelő

jogi szakokleveles közgazdász

Telefon: 06-30/320-0086
Email: nagyszentgyorgyiberni@gmail.com

Társas vállalkozások, egyéni 
vállalkozók, mezőgazdasági 

őstermelők 
teljes körű könyvelése, 
képviselet, tanácsadás.

Telefon:  (70)  413 6363

Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lom alpin-
technikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

FAKIVÁGÁS!

VAKOLAT, 
ÉPÍTŐANYAG CENTRUM

• VAKOLATOK, LÁBAZATI VAKOLATOK
• HŐSZIGETELŐ RENDSZER 

10 ÉV GARANCIÁVAL
• SZERSZÁMOK

• TÉRBURKOLÓ, RUGALMAS, 
SPORT GUMILAPOK

Ingyenes helyszíni felmérés, 
házhozszállítás.

Cím: Debrecen, Böszörményi út 209. 
(Skandináv fatelepen)

Minőség elérhető áron!

Telefon: 06 70 322 32 68 • 06 70 322 32 69
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Állati dolgok - Kullancsveszély

Józsa, Sillye Gábor utca 66. 
Nyitva tartás: hétfő–szombat 8–16-ig

Telefon: (06-70) 367 2359

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

kiskereskedése 

Füzesi István víz-, gáz-, fűtésszerelő mester. Józsa, Barátság u. 6. • (70) 620-2684
Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, fűtésszerelését, valamint
csa  tornarendszerek kiépítését anyagbeszerzéssel, tervezéssel.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat által feltárt hibákat szaksze -
rűen és a gázszolgáltató által elfogadott minőségben kijavítom.

„Józsa apró”
Örökzöldek, cserjék, páfrányfenyő, sziklakerti
évelők eladók. Cím: Rózsavölgy u. 216. T.: (52) 40
80 10. Mobil: (30) 644 9899.
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) 830 8607, (52) 535-650 
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított
(bur kol va, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók, féláron eladó. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig be -
szá mítok. Tel.: (70) 708 5300.
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: 9,5 millió Ft. Telefon: (06-30) 907-
5594.
Gyerekruhák 62–116-os méretig (főleg lány ru -
hák) és játékok 100–300 ft-ig eladók! 
Telefon: (0670) 708 5301.
Apróhirdetési áraink: 5 Ft/leütés
Hirdetésfeladás: lásd 2. oldal lap alja!

A mostani számunkban a Józsavet Kis állat or -
vosi Rendelő segítségével a kullancsokról ol -
vas hatnak olvasóink.

Magyarországon közel 40 kullancsfaj fordul elő.
A kifejlett kullancsok 2–6 mm hosszúak, de vér -
szívás után a nőstények borsónyi, babnyi nagysá-
got is elérhetnek. A hímek és a nőstények is egy -
aránt szívnak vért. A kullancsok fűszálakon és
bok rokon várakoznak az arra járó állatokra, amik
testükkel lesodorják őket, majd megtapadnak a
szőr szálaik közt. Lábaikkal megkapaszkodnak és
szívó szájszervüket a bőrbe mélyesztve rögzítik
magukat. A kullancsok kórokozókat (babesia,
Lyme-kór kórokozója, vírusos agyhártyagyulladás)
is terjeszthetnek nyálukkal, a néhány napos
vérszívás során. A befurakodott kullancsot ezért
tanácsos minél gyorsabban eltávolítani. A legalkal -
masabb eszköz ehhez egy speciális kullancsfogó
csipesz vagy kanál (patikákban kapható), amellyel
kihúzzuk vagy kitekerjük a kullancsot. Minél előbb

távolítsuk el a kul-
lancsot az állat tes -
téből, így csök kent -
he tő a fertőzés való -
szí nűsége. Soha ne
nyomjuk meg a kul-

lancs testét, és soha ne kenjük be semmivel, mert
ilyenkor a fulladás miatt meg nö veljük a fertőzés
esélyét. Hazánkban a kullan csok aktivitásában bi -
zo nyos szezonalitás figyelhető meg. Leg ak tí vab -

bak az áprilistól június vé géig tartó időszakban,
amit egy nyári nyugalmi idő szak követ. Augusztus
második felétől októberig ismét fokozódik az aktivi -
tásuk. Az idei enyhe télen is többször találkoztunk
kullancsfertőzéssel, mert az enyhe tél biztosítja a
kullancsok túlélését. Leg inkább az erdős, bokros
területeket kedvelik, de a belvárosok parkjaiban is
előfordulnak.

A Babesiosisról: a babesiosis egyre gyakrabban
előforduló súlyos vérszegénységgel járó megbe te -
ge dés kutyákban, amely gyors állatorvosi beavat -
kozás hiányában végzetes kimenetelű. A kórokozó
egysejtű parazita, amely a vörösvérsej tekben sza-
porodik. A betegség kórokozóját a kullancsok jut-
tatják az állat vérébe. A tünetek 10 nappal, 3 hét-
tel a fertőződést követően jelentkeznek. Leg gya -
ko ribb a heveny forma, ami nagyon jelleg zetes tü -
ne tekkel jár: nagyfokú elesettség, láz (akár 42 ºC),
a vérfestékvizelés miatt eleinte sötétsárga, később
sötétbarna a vizelet. Túl heveny lefolyás esetén
fiatal kutyák vagy legyengült ellenálló ké pes ségű
kutyák hirtelen elpusztulhatnak heveny lég zési
elégtelenségben, illetve a vérkeringés he veny
összeomlásában. Krónikus esetben láz, bá gyadt -
ság és a májelégtelenség tünetei jelent kez nek.
Amennyiben kullancsot talált kutyájában, és bá -
gyadttá válik kedvence, azonnal forduljon állat or -
voshoz, mert ennél a betegségnél nagyon fontos a
minél korábbi kezelés elkezdése.

Nagyon fontos a kullancsok elleni védekezés,
amelyre számos lehetőség (cseppek, bio-készít-

mények, ultrahangos
esz közök, nyakörvek)
kí  nál kozik. Sokszor ne -
héz a választás, ezért
kérje ki a gazdi az álla-
torvosa véleményét is. Merőben új megközelítése
a védekezésnek, egy most megjelent, szájon át
adható jutalomfalat, amely 12 hétig teljes körű
védelmet ad a kullancsok és bolhák ellen. Számos
előnnyel jár a használata (nem szakad le a
kutyáról a nyakörv, nem kell havonta ész ben tarta-
nunk a cseppentés időpontját, nem mos suk le
vízzel a készítményt…), és gyakorlatilag mel-
lékhatás mentes, ezért máj-, veseelégtelenségben
szenvedő állatnak is adható nagy biztonsággal.

További információ rendelőnkben illetve az
alábbi elérhetőségeken:

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

AKCIÓ:110 ∅ PVC cső 998 Ft/db
Egyéb PVC cső tartozékok, idomok, 

szerelvények széles választékban kaphatók.

Minőségi kertészeti áruk érkeztek üzletünkbe:
- csatlakozók, összekötők stb.

„Józsa apró”



Bikers caffe & pizza

JÓZSA10

(52) 386-180 • w w w . bi k e r s c a f f e . c o m

Né z z e  a  B L  m e c c s e k et  k á v é z ó n k ba n ,  í g y  m i n d en  3 0  c m - es  p i z z á t  1 0 5 0  F t - é r t  f o g y a s z t h a t .



Benzinkút

JÓZSA 11

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

Nyi tva:  hétfô-péntek:  7–19- i g,  s zombaton :  7–15-i g,  vasár nap:  7–12-i g

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

Sertés dagadó 1299 1149 Ft/kg
Sertés csülök 999     860 Ft/kg
Sertés köröm                            299 149 Ft/kg
Grill kolbász (natúr, sajtos, pritamin)    1299 999 Ft/kg
Birka hús                                             1199    999 Ft/kg
Növendék marhaszegy, -oldalas 1049 799 Ft/kg
Létai páros kolbász 1299 999 Ft/kg

Az akciós áraink május 12–18-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk • Bankkártyás fizetési lehetőség.

Májusi „AKCIÓ”

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, értékeit!  Kérje ingyenes lakásbiztosítási  tájékoztatónkat!

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

Telef on :  (06-20) 33 18 944
ww w.nemes v al l al k ozas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

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

Autópálya-matrica, mobil telefon fel töltés és e-útdíj 3,5 t  feletti  teherautóknak.

Tankoljon a Józsa TÜZÉPen!
Nyerjen 20 liter 

üzemanyagot hetente.

További részletek a www.jozsanet.hu weboldalon!

AKCIÓS TERMÉKEINK:
téglák, térkövek, gipszkarton,
szigetelőanyagok, min den féle vasanyag, zú -
zott kő, sóder, homok, egyéb szóródó áru.

Áprilisi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben -
zin kút ján ápril isban is
he ten  te sorsoltak a 8000
Ft felett vásárlók között.

Az áprilisi nyertesek: 14.
hét: Kiss Bertalan (Józsa,
Erdőhát u.) 15. hét: Társi
László (Debrecen) 16. hét:
Fekete László (Józsa,

Csonkatorony u.) 17. hét: Demeter Béla (Józsa,
Szirom u.) A képen a 16. heti nyertes látható,
amint átveszi nyereményét. Egész évben folyta -
tódik a heti sorsolás, érdemes Józsán tankolni.



Hirdetés

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

Autóelektromos javítások: generátor-, önindító-, központi zár-,            
riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

www.jozsaauto.hu
Megkezdtük autóklímák 

teljes körű javítását:

klímatöltés, klímatisztítás, 

klímajavítás.

Nyitva tartás: h–p: 8–18, szo: 7–14, v: 8–13

BRAVÓ 
Zöldség-gyümölcs
Tes c o v al  s zemb en  a 35-ö s  f őú to n

A könnyebb megközelíthetőség érdekében
felköltöztünk az utcafronti részre.

Továbbra is a környék legjobb áraival és
vevőbarát kiszolgálással várjuk 

kedves vásárlóinkat!
Hozzánk érdemes betérni!

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat

• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés
• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)

További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.

Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Pesti u. 63.

Napi csökkenő áras termékek:
Hétfő: 250 Ft/db (teljes árucsere)
Kedd: 200 Ft/db
Szerda: 150 Ft/db
Csütörtök: 250 Ft/db (teljes árucsere)
Péntek: 200 Ft/db
Szombat: 150 Ft/db
Vasárnap: 99 Ft/db

Józsapark I. emelet
a pékség mellett
Nyitva tartás:
hétfőtől–péntekig: 8–18
Szo: 8–13 Vas: 8–12

MÁJUSBAN MINDEN 1000 FT 
FELETT VÁSÁRLÓ DOBHAT 

A SZERENCSEKOCKÁNKKAL.
Aki hatost dob, 

ingyen vihet mindent 
kedden, szerdán és pénteken!


