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JÓZSA
A biztonságosabb közlekedésért

Újabb közlekedési tükröt helyeztek ki Józsán,
és a kerékpárút minőségén is javítanak, kar -
ban tartják azt – tudtuk meg Debrecen város
ön kormányzatától.

Az elmúlt években több veszélyes ke reszte ző -
dés ben is helyeztek ki tükröket azért, hogy a ne he -
zen belátható útkereszteződésekben segítsék a
tá jékozódást, a biztonságos áthaladást. Így tükör
van kihelyezve a Felsőjózsai-Rózsavölgy utcák, a
Gönczy Pál-Felsőjózsai utcák, a Telek-Bocskai
utcák, a Telek-Nagyszentgyörgy utcák, a Nagy -
szent györgy-Alsójózsai utcák kereszteződésében
valamint az Erdőhát utca elején.

A Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis váro -
sért polgárőrei jelezték, hogy a Várdai Miklós utca
és a Sillye Gábor utca T-kereszteződésben is
szük ség lenne egy tükörre, mivel a Várdai Miklós
utcáról balra a Sillye Gáborra szinte lehetetlen biz-
tonságosan kikanyarodni a kereszteződés be lát -
ha tatlansága miatt. A napokban ide is helyezett ki
tük röt az önkormányzat.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Deb -
recen és Józsa közötti kerékpárút idén teljes köz -
világítást kap – melyből két ütem már elkészült –,
de a kerékpárút karbantartása is időszerűvé vált. A
35. számú főúttal párhuzamos, az úttesttől el vá -
lasztott kerékpárúton az elmúlt években nem volt
szükség javításra, viszont mára a felület öre ge -
dése miatt több helyen kialakult gyűrődések és

repedések javítási munkáit a városüzemeltetési
osztály megrendelte. A jelenleg nem baleset ve -
szélyes, de kellemetlen felületi hibák elhárítását
legkésőbb augusztus közepéig végzi el a szak ki vi -
te le ző.

A Józsai Közösségi Központ minden 
részintézménye (Könyvtár, Közösségi Ház,

Részönkormányzat, NYITOK) 
augusztus 11-től augusztus 31-ig ZÁRVA tart.

Zárva lesz

Tartalmasan telt az eddigi nyár a Józsai Könyv -
tárban. A szünidő kezdetével, ahogy évek óta
mindig, benépesült  a könyvtár. Gyerekek,
nagy szülők, szabadságukat töltő felnőttek tér -
tek be kölcsönözni, olvasgatni, beszélgetni. A
sak kozók hetente három alkalommal dél utá -
nonként vívták játszmáikat. 

A gyerekeknek három programsorozattal is ké -
szül tünk: hétfőn délelőttönként a Kis Könyvtáros
Klub résztvevői tanulhatták meg a könyvtáros
mes terség fortélyait. Csütörtök délelőttönként a
Geronimo Klub tagjai teljesítették a Fantázia biro-
dalom próbatételeit. Kiállták a bátorság próbáját,
az erő próbáját, lopakodtak, kémkedtek és el sa já -
tították az etikett szabályait. 

Csütörtök délutánonként a Szünidei barkácsoló
program keretében különböző kézműves techni ká -

kat ismerhettek meg a gyerekek. A résztvevők ki -
pró bálhatták a quillinget, dolgoztak dekorgumival,
pamuttal, zseníliával, miközben szebbnél-szebb
alkotások születtek.

A könyvtár az augusztus 11-től kezdődő nyári
bezárása után szeptember 2-től várja ismét láto -
ga tóit. A nyár hátralévő részére jó pihenést, kel le -
mes időtöltést kívánnak a könyvtár dolgozói!

Mozgalmas nyár a Józsai Könyvtárban

Focizz ingyen a Józsa Sport egye -
sületben a megújult füves pályán.
Várjuk a  1994–1999 között szü le -
tett fiatalokat. Jelentkezni lehet:
Szabó Mátyás +36305469189
vagy Szabó László +36707081743

Felhívás
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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) 708-5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2014. augusztus 29. • Megjelenés: 2014. szept. 6–7.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
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.

Tüzifa árusítás ürügyével jutottak be a gya nú -
sítottak az idős házaspárhoz Debrecen-Józsán.
Nem ez az első ilyen eset, tanulságként adjuk
közre. Forrás: hajdupress.hu police.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint július 28-án
12 óra körül Debrecen-Józsán egy családi ház
előtt két tehergépkocsival megjelent öt férfi és egy
nő, akik becsengettek az ott lakó idős férfihoz. A
társaság azt mondta a 83 éves bácsinak, hogy tü -
zi  fát árulnak, ezért a bácsi beengedte őket a kert -
be, ahova a férfiak lepakolták a tüzelőt.

Időközben hazaérkezett a sértett 79 éves fe le -
sé ge, aki nagyon meglepődött a hívatlan ven dé -
gek láttán, azonban mégis megállapodtak a vé tel -
árban.

Az asszony bement a házba a pénzért, hogy
kifizesse az árut, eközben az egyik terhelt megfi-
gyelte a nénit. Később a gyanúsítottak elterelték

az idős házaspár figyelmét és ellopták a házban
hagyott többi készpénzt.

A sértettek az árusok távozása után észrevet-
ték, hogy eltűnt a pénzük és az udvaron található
különböző vasanyagok, vashulladékok is hiányoz-
nak, ezért a néni telefonon tett bejelentést a ren -
dőr ségen.  

A rendőrök a helyszínre mentek és adatgyűj -
tést, tanukutatást végeztek, majd a tudomásukra
jutott információnak köszönhetően rövid időn belül
azonosították az egyik tehergépkocsit, amelyet a

járőrök – a másik teherautóval együtt – egy órán
belül a 47. számú főúton, Csökmő és Darvas kö -
zött megállítottak.

A rendőrök igazoltatták a gépkocsikban uta -
zókat és átvizsgálták a járművek rakterét, ahol
meg találták az eltulajdonított vasanyagokat, ame -
lye ket lefoglaltak.

A rendőrök bűncselekmény elkövetésének gya -
núja miatt elfogták és a rendőrkapitányságra elő -
állí tották a 21 éves R. Sándort, M. Olivért, Cs.
Olivért, a 39 éves R. Máriát, a 44 éves M. Sándort
és az 59 éves S. Attilát.

A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és
bűnügyi őrizetbe vették a gesztelyi, kazincbarcikai,
baktakéki, szikszói és izsófalvai lakosokat.

A Debreceni Rendőrkapitányság a terheltekkel
szemben kifosztás bűntett elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt folytatja a nyomozást.

Tüzifát kínáltak Józsán, loptak, amit csak tudtak

A Jobb Veled a Világ Alapítvány
10 hónapos INGYENES boldog -
ság programot indít.

A BOLDOGSÁG TANULHATÓ! A
boldogságra való hajlam egy meg-
tanulható képesség! Szeptember 1-
jén induló INGYENES boldogság-
programunk erre szeretne megtaní-
tani té ged. A klubvezetésre a ve ze -
tő ket Bagdi Bella, a Jobb Veled a Vi -
lág ala pít vány elnöke készíti fel, aki
a prog ram megálmodója és elindítója.

Sonja Lyubomirsky volt az első
olyan kutató pszichológus, aki
kutató cso portjával tudományosan is
bebi zo nyította, hogy az ember igenis
ké pes arra, hogy a mindennapi
életében függetlenül a külső
körülményektől, valóban boldognak
érezze magát, csak meg kell tanul-
nunk, hogy miként növelhetjük a
boldogságszintünket.

A boldogságprogram tudományos
vizsgálatokra épül, amely nyomán

hó napról hónapra letesztelheted a
sa ját életedben, hogy milyen vá lto -
zá so  kat képes eredményezni azok a
mód szerek és technikák, amelyek
tudósok szerint boldoggá tesznek
bennünket. Minden hónapban egy
konkrét boldogságfokozó gyakorlat-
tal fog lalkozunk. Személyes ta lálko -
zók ha vonta egyszer. A részvétel in -
gyenes!

Debrecenben az egyik klubve ze -
tő: Tabajdi Éva pszichológus. To váb -
bi információ és jelentkezés a kö vet -
ke ző e-mail címen lehetséges: tabaj -
dieva@gmail.com. Bővebb in for má -
ció a program hivatalos oldalán: 
jobbveledavilag.hu/boldosagprogram.

Boldogságprogram Újabb arany, újabb világcsúcs

Kislány ruhák, cipők 0–4 éves korig 50 Ft-tól, játékok, kiegészítők,
ajtófélfára akasztható babahinta, járássegítő, baldachin, tartóval és 
hozzáillő függönnyel, olcsón eladó. Ugyanitt hat részes fenyő színű

szekrénysor (20 000 Ft-ért), kihúzható két személyes, ágyazható kanapé
(kék alapon színes mintás) (18 000 Ft-ért), nagyméretű kutyaház (5000
Ft-ért), kenyérsütő gép (3000 Ft-ért), háromkerekű babakocsi (5500 Ft-
ért), autósülés (4500 Ft-ért), nagyméretű virágládák (500 Ft-ért) eladók!

Felsőjózsa, Deák utca • Telefon: (70) 70-85-301

Senánszky Petra az olaszországi
Európa-bajnokság zárónapján sem
talált legyőzőre. 

A nem olimpiai sportágak saj tó -
szol gálatától kapott vasárnapi tájé -
koz tatás szerint a korábban két
szám ban is győztes józsai Se nánsz ky
Petra világcsúccsal nyerte meg az
50 méteres uszonyos gyorsúszás fi -
ná léját, így három elsőségével az
egész női mezőny legeredménye-
sebb versenyzője lett. Senánszky
Pet ra Európa-bajnok az alábbi szá -
mokban:

50 méteres uszonyos gyorsúszás,
világcsúccsal
100 méteres uszonyos gyorsúszás,
világcsúccsal
200 méteres uszonyos gyorsúszás.

Idén szeptember 27-én lesz a 25. Józsai Szüreti Nap, amelyen lesz:
Józsai Szüreti Napi Futóverseny minden korosztálynak, Szüreti felvonulás, XI. Józsai Nyúlpaprikás-főző verseny

Színpadi programok meghívott csoportokkal és még sok-sok program.
A részletek a www.jozsanet.hu-n ill. a szeptemberi Józsa újságban.
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Augusztusi AKCIÓ
A hirdetés felmutatója egyszeri 

10% kedvezményt vehet igénybe.
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze!

✂ ✂

✂
✂

Kerékpárszállító és tetőbox bérelhető!

BRAVÓ 
Zöldség-gyümölcs
Tes co val  s zem ben  a 35-ös  f őú ton

Csere garancia!
A Bravóban idén is csak

mézédes dinnye kapható,
egyedül álló csere garanciával.
Kínálunk továbbá mindenféle

friss zöldség-gyümölcsöt.
Ha még nem tudná, a Kotkoda

melletti kisteherautó 
kölcsönző is mi vagyunk. 

Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda
Debrecen-Felsőjózsán működő 

ügyvédi irodájába 

ügyvédjelöltet, valamint részmunkaidőben 
jogi asszisztenst keres.

Feladatok: Okiratok, beadványok szerkesztése,
előkészítése, hivatali ügyintézés, 
általános asszisztensi feladatok, 
ügyfelekkel való kapcsolattartás. 

Elvárások: számítógépes ismeretek, rugalmasság,
precizitás, pontosság.

Munkavégzés helye: Debrecen-Felsőjózsa
Jelentkezés: dr.reti.gabriella@gmail.com e-mail
címen fényképes önéletrajz és motivációs levél

megküldésével. 

NTS

www.nts-debrecen.hu
06/30/530-9362

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

„Józsa apró”
Nyuszik (500 Ft), tengerimalac (1000 Ft) Alsójózsán
eladók. Tel: 06 20/55-95-706.
Örökzöldek, cserjék, páfrányfenyő, sziklakerti
évelők eladók. Cím: Rózsavölgy u. 216. T.: (52) 40
80 10. Mobil: (30) 644 9899.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házas -
pár kerti és ház körüli munkát, személy és áruszállí -
tást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
mun  ká kat vállal. Érd.: 20/235-7202.
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
Négyszemélyes hálófülkés camping sátor és 16
részes 7 réteges aljú új német edénykészlet –
zsír nélküli sütéshez is – olcsón eladó. 
Tel.: (06-20) 9784-407.
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 M Ft. Telefon: (06-30) 907-5594.
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított (bur -
kol va, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók. Irányár: 14,3 M Ft. Józsai
ingatlant 5 M Ft-ig be szá mítok. Tel.: (70) 708 5300.

Nyáron is érdemes nálunk vásárolni, hiszen minden lábbeli és női felső
20% kedvezménnyel kapható, valamint diákigazolvánnyal rendelkező
vá sárlóink az üzlet teljes árukészletéből 10% kedvezménnyel vá sá rol -
hat nak. 

Ízelítő kínálatunkból:
Férfi-, női-, bébi- és
gyer mekruhák, cipők,
játékok, porcelánok,
kaspók, ajándéktár-
gyak széles választé-
ka, függönyök, dra pé -
riák, kisbútorok, heve rők, divattáskák, kiegészítők.
Miért jó nálunk vásárolni?
– Mert minden itt vásárolt ruhaneműt ingyenesen méretre igazítunk.
– Mert minden ruhát egyenként válogatunk.
– Mert szakértő segítséget kap a vásárláshoz.
– Mert márkát, és minőséget kaphat nálunk a bolti ár töredékéért.
– Mert minden korosztály találhat kedvére valót.
– Mert mi vagyunk az egyetlen olyan üzlet, ahol nem csak költhet, hanem

PÉNZT is KERESHET!
– Mert családias hangulatban várjuk Tisztelt Vásárlóinkat!

Ruhajavítást továbbra is vállalunk, olcsón, rövid határidővel!

Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

F ak iv á g á s :  ( 0 6 - 3 0 )  6 5 4 - 3 8 4 1

Júliusi-augusztusi akciók 
a Fekete Pillangóban
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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
JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30. Telefon: (52) 955-245

B EL -  ÉS K ÜLTÉRI  FESTÉK
VA K OL AT

ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS

A UTÓ ÉS IPA RI  FESTÉK
SZÍNK EVERÉS,  SPRAY TÖLTÉS

NYITVA  TA RTÁ S
H–P 730–1600 • SZ.  7 30–1200

AZ AKCIÓS SZELVÉNY

FELMUTATÓJA 10–20%
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.

(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)

AKCIÓS SZELVÉNY

az akció érvényes
2014. SZEPTEMBER 10-ig

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás

Megrendelés ,  információ:  (06-70)  367 2359

A FÉSZER-SZERELVÉNYBOLT (víz-, gáz-, központi fűtés
szerelvények boltja) Sillye G. utca 66. szám alatti

kiskereskedése megszünt, a továbbiakban mint nagyker 
raktáráruházként működik.

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.

Szúnyogirtás
Július 24-én Józsa felett is látható volt a szú -
nyog irtó repülőgép.

Magyarország Kormánya elrendelte az ország
területén történő csípőszúnyog gyérítését. A szú -
nyog gyérítések koordinálásával a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központját bízta meg, aki a szervezésre és
lebonyolításra a SZEMP Air Konzorciumot, mint
ki vitelezőt és a Bio-Kalibra Kft-t, mint szakértőt vá -
lasz tották ki.

A kémiai irtás során K-OTHRIN 1 ULV, CORA-
TRIN, AQUAK-OTHRIN, illetve MOSQUITOX l
ULV készítményeket használnak fel.. A készít-
mény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra
van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre
nem veszélyes, a növényzetet sem károsítja.
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• karosszéria munkák
• fényezés
• szerelés
• vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• teljes körű kárügyintézés, szükség 

esetén csereautó biztosítás
• autóbérlés (több típus)

Beri Car Autójavító Kft.

Cím: 
Debrecen-Józsa, 
Vállalkozói telephely
Beri Tibor 
Telefon: 30/906-54 20
E-mail: bericarautojavito@gmail.com

Állati dolgok - utazás kedvenceinkkel
Sokan magukkal viszik nyaralásra, hosszú hét -
vé gére kedvenceiket. Az utazás módjától, úti
céltól függően sok dologra érdemes felkészül-
ni i lyenkor.

Amennyiben autóval történik az utazás, ér de -
mes ehhez előre hozzászoktatni rövidebb utakkal
a kisállatot. Legjobb, ha ketten viszik a kutyát,
ekkor egyikük foglalkozhat a kedvenccel, másikuk
a vezetéssel. Amennyiben már hosszabb utakra is
el mernek indulni, át kell gondolni, mire lehet szük-
ség az út során.

Kutyákat, és cicákat is érdemes erre tervezett
szállítóban utaztatni, ez számukra, és a sofőrnek
is biztonságosabb. Szükség van még itató edé ny -
re, tiszta ivóvízre, papírtörlőre, zacskóra az eset le -
ges „balesetek” miatt.

Nagyon fontos, hogy ne hagyja magára álló au -
tó ban kisállatát, mert pillanatok alatt felforrósodik
bent a levegő, ami számára hőgutához, akár halál-
hoz is vezethet.

Hosszabb menetidővel érdemes számolni, ter -
vez zen hosszabb szüneteket, hosszabb sétákat,
esetleg hosszabb út során szálljon meg út közben.
Ezzel nem csak a kutyájának, de saját magának
és a többi utasnak is kedvez.

Vonattal, busszal, repülővel történő utazáshoz,
érdeklődjön az adott személyszállító cégnél, hogy
milyen egyedi szabályokkal rendelkeznek kisálla-
tok tekintetében.

Mielőtt külföldre – va la -
mely Eu-tagállamba utaz-
na –, min den képpen szük-
sége lesz egy érvényes
állatútlevélre. Az állat út le -
véllel kutyák, macs kák és
vadászgörények utazhat-
nak, az útlevelet az arra
jogosult állatorvos állítja ki.
Az útlevél csak akkor ér vé nyes, ha érvényes
veszettség oltás szerepel ben ne!

Az állatútlevelet az arra jogosult állatorvosoknál
lehet igényelni, az állatútlevél sorszámozott szigo -
rú számadású okirat, melyet a jogosult állatorvo -
sok a Magyar Állatorvosi Kamarától szereznek be.

Az állattartó az útlevelet igénylésekor azonnal
meg is kaphatja, amennyiben megfelel a felté te -
lek nek az állat. 

Ezek a feltételek a következők:
• az állat egyedi azonosíthatósága → microchip

beültetés
• érvényes veszettség oltás
• amennyiben az állattartó olyan EU-tagállamba

szeretne utazni, amelyek különleges köve tel mé -
nye ket támasztanak, az útlevél csak azután állít -
ható ki, amikor a szükséges vizsgálati eredmé -
nyek rendelkezésre állnak. 

Az utazást legkorábban az első veszettség
elleni oltás dátumától számított 21 nap múlva lehet
meg kezdeni, mivel az Uniós irányelvek szerint a

ve szettség elleni vé -
dőoltást a beadá sá -
tól számított 21 nap
elteltével lehet ér vé -
nyesnek tekinteni.
Azonban az évente
kötelezően be adan dó oltást igazoltatnia kell álla-
torvosával.

Országonkénti sajátosságok, szabályok el tér -
hetnek egymástól, ezért kutya, macska és va -
dászgörény utazásakor Magyarországról a megje -
lölt országba, és onnan vissza, történő utazáskor
mindig tájékozódjanak utazás előtt az illető ország
szabályairól.

Jó utat, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
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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.

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.

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás :
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

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.

Telefon:  (70)  413 6363

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

FAKIVÁGÁS!
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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.

Grill kolbász (natúr, sajtos, pritamin)    1299 899 Ft/kg
Páros kolbász 1299     899 Ft/kg
Paraszt kolbász (csípős, csemege)       1599 1299 Ft/kg
Sertés karaj (hosszú, rövid) 1499 1349 Ft/kg
Növendék marha (comb, lapocka)         2199 1799 Ft/kg

Az akciós áraink augusztus 11–20-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk • Bankkártyás fizetési lehetőség.

Augusztusi „AKCIÓ”

• 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

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w ww.n emes v al l al k ozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Szi l á g y i  K ár o l y
Redô n y, rel u x a, szalag f ü g gö n y, harm o n i ka aj t ó , 

s zú n y og h ál 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

Fűkaszálás, fűnyírás-sövénynyírás,
egyéb parkmunkák, fakivágás,

fagal lyazás, tüzifa szál lítás, kuglizás.
Telefon: (30) 244 8737

Simon Antal Futafuga Kft.

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

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

Festés , mázolás , tapétázás, 
g ipszkarton -szerelés
Szondi Csaba

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

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom, kemenceépítés.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

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).

ÚJ Nyitva tartás:
h–p: 8–17-ig
Ebédidő: 12–13-ig
szo: 8–12-ig
Tel.: 0620 432 4477

Józsa, Függetlenség utca 1.
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Józsai benzinkút

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.

Minőségi tápok - minőséget kedvelőknek!
Baromfi-, nyúl-, bárány-, sertés-, szarvas-
marha- és lótápok. Takarmány kiegészítők,
vitaminok, premixek, extrahált szójadara,

lucerna pellet és egyéb takarmányok.   
Józsa területén ingyenes házhozszállítás.
Árak információk, megrendelés: 

06-30/9837657
babolnadebrecen@freemail.hu

Márkabolt: Db., Monostorpályi út 37.

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.

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

www.butorolcson-webaruhaz.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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Görögdinnye: 89 Ft/kg

Nektarin: 349 Ft/kg
Lecsópaprika: 99 Ft/kg

Patiszon: 99 Ft/kg
Padlizsán: 199 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

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

Autópálya-matr ica, mobil telefon feltöl tés és e-útdíj 3,5 t feletti  teherautóknak.

Tankoljon a Józsa TÜZÉPen!
Nyerjen 20 liter 

üzemanyagot hetente.

További részletek a www.jozsanet.hu weboldalon!

10 éves a Józsa TÜZÉP!
AKCIÓS TERMÉKEINK: B30-as,
putnoki ké mény tég la va lamint gipszkarton. 
Mindenféle vasanyag, térháló, betonacél kapható.
Darabolási lehetőség, házhozszállítás.

Júliusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben -
zin   kút ján júl iusban is
he    ten  te sorsoltak a 8000
Ft felett vásárlók között.

A júliusi nyertesek: 27.
hét: Dobrai Sándor (Jó -

zsa, Óiskola u.) 28. hét: Szabó Antal (Józsa, Elek
u.) 29. hét: dr. Tóth Zoltán (Józsa, Északi sor) 30.
hét: dr. Németi Zoltán (Józsa, Tócós u.) 31. hét:
dr. Végvári Anikó (Józsa, Józsakert u.) A képen dr.
Tóth Zoltán, a 29. heti nyer tes veszi át nye re mé -
nyét. Egész év ben folyta tódik a heti sorsolás, ér -
demes Józsán tan kolni.


