
Józsa városrész információs és közéleti havilapja                                                         2014. szeptember

JÓZSA
Épül a mentesítő út Alsójózsára

Évek óta probléma, hogy Alsójózsára csak egy
úton, a Bocskai utcán keresztül lehet eljutni az
ott lakóknak. Igaz voltak úgynevezett „ egéru-
tak” , de egy széles, jó minőségű, gyors má so -
dik útvonal hiányzott. A Meszesi utca (Tokaji
utca folytatása Debrecen felé) teljes leaszfalto -
zá sával ez a probléma megoldódik – tájé koz -
tat ta lapunkat Balázs Ákos.

A Kertségi Fejlesztési Program keretében Deb -
recen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.
június 24-én aláírta a Meszesi utca III. ütem
szilárd burkolattal és csapadékvíz-elvezetéssel
való ellátásának kivitelezési szerződését a köz be -
szer zési eljárás nyertesével, a Nagymester Mély -
épí tési, Útépítési és Szállítmányozási Kft-vel. A
munkaterület átadás-átvételi eljárás június 30-án
megtörtént, a szerződés szerint a kivitelezés be fe -

je  zési határideje 2014. szeptember 22. A kivi te le -
zés bruttó költsége: 53 678 948 Forint. Az utca
szilárd burkolattal való ellátása 450 méter hossz -
ban épül meg, így a Meszesi utca teljes hosszban
szilárd burkolattal lesz ellátva. A burkolat 6 m szé-
lességgel épül. Az útra hulló csapadékvíz a be ru -
há zás keretein belül megvalósuló szikkasztó ár -
kokban kerül elvezetésre. Az út északi oldalán
még az ősz folyamán 110 db kislombú fát is fog
ültetni a kivitelező az önkor mány zat kérésére, így
teljesen megújul ez az ut ca.
Ezzel a beruházással Alsójózsa immáron hivata -
losan is két megközelítési lehetőséggel rendel ke -
zik, megkönnyítve az odajutást. (Eddig ugyan két
helyen is, a Tócó Liget lakóparkon át és a Ró zsás
Csárda mögött is közlekedtek sokan, de sza bály -
ta lanul, hiszen ezek lakó-pihenő övezetek. Ugyan -
akkor a Bocskai utcáról a Józsaparkot meg kerülve
a lámpás kereszteződésen keresztül is el lehetett
a 35-ös főutat érni szabályosan, bár ez sem ne -
vez hető valós alternatívának.)

Gyerekek és felnőttek számára készül új játszó-
park a Gönczy Pál utcán. Eddig i lyen típusú ját-
szótér nem volt Józsán, így ez egy hiánypótló
beruházás.  Balázs Ákos szerint végre a csalá-
dok együtt játszhatnak, edzhetnek: kicsik és
na gyok együtt használhatják majd az esz kö zö -
ket családi programként.

Az idei év szeptemberétől 5 újabb, európai
uniós szabványoknak megfelelő játszótérrel gaz -
da godik Debrecen városa. Ezek közül az egyik
Józsán a Gönczy Pál utcai Általános Iskola te rü -
letén valósul meg. A játszótér mellett késő ősszel-
egy kombinált (8 féle eszközt magába foglaló) kon -
di-park telepítésre kerül (fiatalok és felnőtteknek
ré  szé re egyaránt).

A játszóeszközök az érvényes MSZ EN szabvá -
nyoknak megfelelőek, környezetbe illőek esz téti ku -
sak lesznek, valamint több gyermek korosztály
(4–12 éves korig) számára is használható bizton-
ságos játékokat fognak tartalmazni. A mintegy 250
m2-es területen kihelyezésre kerül többek között
kombinált játszóvár csúszdával, mászófallal, má -
szó hálóval, továbbá négyüléses hinta, rugós já -
tékok és homokozó. A játszótér mellett kite le pí tés -
re kerül egy kültéri mobiltréner eszköz is a nagyob -
baknak.

A területen helyet kap 2 db pad és hulladékgyűj tő.
A játszótér árnyékolásának biztosítása érdekében
lomb hullató díszfák (csörgőfák) kerülnek kiülte tés -
re. A beruházások hozzájárulnak a helyi gyerme -
kek és idősebb generációk kikapcsolódásának mi -
nő  sé gi javulásához, mozgásterük bővítéséhez.

Bár a játszótér a Gönczy Pál Iskola területén
kapott helyet, bárki látogathatja, lesz bejárata az
utcáról, de az iskola udvara felől is megközelít hető
lesz természetesen.

A beruházások teljes mértékben önkormány zati
forrásból valósulnak meg, több mint 8 millió Ft-ból.
Az építési munkálatok 2014. augusztus kö zepén
kezdődtek, a játszóeszközök telepítésének befeje -
zé se szeptember végére várható.

Családi játszópark
épül

25. Józsai Szüreti Nap
2014. szeptember 27-én a Józsaparkban

A Debreceni Művelődési Központ és a Józsai Településfejlesztő Egyesület szeretettel hív és vár 
minden családot a szüreti nap programjaira!

A rendezvény védnöke: BALÁZS ÁKOS a városrész önkormányzati képviselője

PROGRAMOK
10.00-tól: Józsai szüreti napi futóverseny  (Részletek a 3. oldalon.)

10.30–12.30: Szüreti felvonulás (a két településrészen végighaladva)
10.30-tól: Póni lovaglás (a Tócó-völgyben)

11.00–13.00: XI. Józsai Nyúlpaprikás-főző Verseny a Tócó-völgyben, részletek a 3. oldalon)
14.00–18.00: helyi és meghívott csoportok, fellépők bemutatói, műsorai 

(néptánc, moderntánc, népzenei együttesek, önvédelmi bemutatók) 
14.00–18.00 Alföldi Legendárium - interaktív óriás társasjáték gyerekeknek (Bővebben a 3. oldalon)

14.00–17.00: kézműves játszóház természetes anyagok felhasználásával 
Eredményhirdetések: főzőverseny, szőlőfürtök versenye, aszfaltrajzverseny

FOLYAMATOS PROGRAMOK
„Keresztmetszet” - Potyók Tamás festőművész kiállítása ill. „A Józsai Szüreti nap elmúlt 25 éve ké pek -
ben” - kiállítás (Józsai Közösségi Ház előterében) • Rendőrségi bemutató • Népi játékok • Welness ter -
mé kek kipróbálása, smink, arcápolás • Masits István - portrérajzolás • Kertészeti kiállítás a Józsai Kert -

ba rátkör szervezésében • Szőlőfürtök kiállítása • Kézműves bemutatók és vásár • Gazsó Já ték park
A rendezvény fő támogatja: Debrecen Város Önkormányzata
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2014. szeptember 26. • Megjelenés: 2014. október 4–5.

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.

Debrecenben a választási el járásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény új eljárási szabályai
alapján 2014. évben sor került az önkormány -
zati egyéni választókerületek felülvizsgálatára.

Ennek eredményeként Alsójózsa településrész
utcái két önkormányzati egyéni választókerület ré -
szét képezik. A két önkormányzati egyéni vá lasz -
tó kerület közül egyik a korábbi választókerületi
beosztásban is józsai közterületeket tartalmazó
24. számú egyéni választókerület, a másik a 19.
számú egyéni választókerület – amely az új jogi
sza bályozásban az egyéni választókerületek ki ala -
kítására vonatkozóan meghatározott vá lasz tó pol -
gárszám és -arány számítási módra tekintettel, az
érintett terület földrajzi elhelyezkedéséből adó dó -
an tartalmaz kis részben józsai köz te rü le te ket.
Mivel Józsa lakossága folyamatosan növekszik,
szükségessé vált a törvény által előírt megosztás.
A 24-es józsai körzethez tartozó választópolgárok
száma az új megosztás szerint is az egyik leg-
nagyobb maradt a városban. A választási eljárási

jogszabályi előírások érvényre juttattása ér de -
kében a 19. számú egyé ni  választókerülethez ke -
rült besorolásra az Al só józsai utca páratlan oldala
és a tőle ke let re, illetve az Óiskola utca és a tőle
délre eső te rület, va la mint a Templom utca párat-
lan oldala, a Ker tekalja utca, és az Alsójózsai utca
páros oldala a 20. szám tól végig.
A 19-es választó körzethez tartozó józsai ré -
szek /utcák:

Alsójózsai utca páratlan oldala végig, valamint a
páros oldal 20-tól végig

Aranykapu utca teljes közterület
Csúcs utca teljes közterület
Domokos Márton kert teljes közterület
Domokoskert utca teljes közterület
Erdőhát utca teljes közterület
Gulyakút utca teljes közterület
Harstein kert utca teljes közterület
Homokhát utca teljes közterület
Hatház utca teljes közterület
Ispán utca teljes közterület
Kiserdő utca páros oldala 70-től végig

Kamarás utca teljes közterület
Kertekalja utca teljes közterület
Kismacs 1–48 tanya teljes közterület
Mandula utca teljes közterület
Meszesi utca teljes közterület
Mókus utca teljes közterület
Monostorerdő utca teljes közterület
Nagyszentgyörgy utca 65-től végig
Óiskola utca teljes közterület
Pohárnok utca teljes közterület
Szárazmalom utca teljes közterület
Szőlőhegy utca teljes közterület
Templom utca páratlan oldala végig
Vadmeggyes utca teljes közterület
Várnagy utca teljes közterület
Zsindely utca teljes közterület

Az itt nem szereplő és korábban is a 24-es vá -
lasz tó kerülethez tartozó részek maradtak a 24-es
vá lasz tókerületben.
A megosztásnak azért van jelentősége, mert más
lesz a képviselője a 19-es körzetnek, és más a 24-
es    nek.

Változnak az egyéni választókerületek

Városi tanévnyitó a Lorántffyban Becsengettek
A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában idén szeptem-
ber elsején újra megszólalt a nyáron berozsdásodott csengő,
és kezdetét vette a 2014/15-ös tanév.

Az iskola folya -
ma  tosan növekvő
lét számú, immár
429 tanulója – köz -
tük 64 első osztá-
lyos – kezdte el új
tanévét, mely szá-
mos változást tarto-
gat diáknak, tanárnak, szülőnek egyaránt. Sok – az elmúlt tan -
évben kezdődő program – felmenő rendszerben folytatódik to -
vább. Folytatódik az emelt óraszámú természettudományos ok ta -
tás, a gyakorlatorientált természettudományos képzés, az er -
kölcs  tan vagy a hit- és erkölcstan, a mindennapos testnevelés és
az egész napos oktatás is.

Balázs Ákos képviselő úr, a Gönczy Tehetségpont Tehet ség se -
gí tő Tanácsának elnöke három, az iskolát érintő fejlesztésről szá-
molt be. Uniós forrásból megvalósuló energetikai fejlesztés során
meg újul majd a fűtésrendszer, a nyílászárók, a tető, a homlokzat,
az épület hőszigetelése, sőt napkollektorok elhelyezésére is sor
ke rül. Jó hír, hogy újra lesz lehetőség a lovaglásra a Rózsavölgyi
Gyer mekkertben. A szabadidős program megvalósulását Deb re -
cen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja. Játszótér
épül a Gönczy Pál úti épület udvarán, erről bővebben a cím ol da -
lon lévő cikkben olvashatnak.

Sikeres, eredményekben gazdag, és vidámsággal teli új tan -
évet kívánunk minden gönczys diáknak, pedagógusnak és szü lő -
nek egyaránt!

A 2014/2015-ös városi tanévnyitót Alsójózsán, a Lorántffy Zsuzsanna Általános
iskolában tartották szeptember 1-jén. A debreceni Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ kezelésében lévő iskolákban összesen közel 28 500 diáknak kezdődött el
az iskola. Az elsősök száma ebből 1564.

Kósa Lajos polgármester szerint a gyerekek hozzáállása
jó, tehát az intézményfenntartóknak, a tanároknak, és a Mi -
nisz tériumnak a feladata, hogy megsze ret tessék a tanu lók kal
az iskolát. 6 évesen még várják a gye rekek az iskolakezdést,
16 évesen pedig már inkább a szünidőre gondolnak a diákok
– ezt a példát hozta fel Kósa Lajos, ami a megnyitón is beiga-
zolódott.

Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerület vezetője hangsúlyozta, hogy a Kle bels -
berg Intézményfenntartó Központ debreceni tankerülete minden feltételt igyekszik bizto -
sí tani gyermekeink számára ahhoz, hogy kibontakoztathassák a képességeiket.

Danku Attila intézményvezető érdek -
lő   désünkre elmondta, hogy az iskola
egyre növekvő népszerűségének ered -
mé  nyeként 225 tanuló – közülük két
első osztályban negyvennégy első osz -
tályos kisdiák – kezdte meg szeptember
elsején a tanulmányait a Debreceni
Lorántffy Zsuzsanna Általános Isko lá -
ban. A nyár folyamán az oktatási in téz -
mény ben számos felújítást végeztek,

többek között parkettacsiszolás, festés, mázolás tette szebbé a nagy múltú iskolát. Két
évfolyamon új padokba ülhetnek immár a gyerekek, és minden osztály interaktív táblával
ren delkezik. A nyár elején tizenöt, majd augusztus végén újabb tizenhat modern szá mí -
tó géppel lett gazdagabb az iskola. Az ősz folyamán elkészül a Lorántffy új tálalókonyhá-
ja és étkezője is a Józsakert utcán. A gyerekek idén is több mint tíz tehetséggondozó tan -
órán kívüli lehetőség közül választhatnak majd kedvük szerint.
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Szeptemberi programajánló
Szeptember 16-án 15 órától
„ Látogatás a Honvédtemetőbe - az I. világháború 100 éves évfordulója

alkalmából” . Résztvevők: közösségeink tagjai és érdeklődők.
Helyszín: Honvédtemető.

Szeptember 17–szeptember 30-ig
„ Keresztmetszet”  - Potyók Tamás festőművész kiállítása
Megnyitó időpontja: szeptember 17-én 17 óra. A kiállítást megnyitja: Somogyi
Béla alpolgármester. Köszöntőt mond: Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója.  Köz -
re működnek: a MEA Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, növendékei.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
Jó zs a Szen t gy ö rgy f alv i  ú t  9. • 

Telef on :  (52) 386-137 • E-m ai l :  j ozs aik h@debr ecen i mu vk ozpon t .hu

Józsai Szüreti Naphoz kapcsolódó versenyek

Immár 25. alkalommal kerül megrendezésre a Józsai Szüreti Nap. Erre
az alkalomra készülve a Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő Szol -
gá lat több felhívást is intéz a lakossághoz.

„ ÉRIK A SZŐLŐ, HAJLIK A VESSZŐ…”
Alkotó kedvű egyének, csapatok intézmények és civil szervezetek jelent -
ke zését várjuk, akik bármilyen technikával, síkban vagy térben elkészítik
a legszebb, legnagyobb, legötletesebb megoldással járó szőlőfürtöt.
Minden szőlőfürt kiállításra kerül.
Leadási határidő: szeptember 23.
Leadási hely: Józsai Közösségi Ház
Díjazás a Józsai Szüreti Napon

ASZFALTRAJZVERSENY
Általános iskolás gyerekeknek számára meghirdetett, a szüreti naphoz
kapcsolódó verseny szeptember 26-án (pénteken) 17 órától lesz a Jó -
zsa  park mögötti játszótéren. Téma: Szüretelni jó - Szüret.
Díjazás a Józsai Szüreti Napon

Alföldi Legendárium - interaktív óriás társasjáték
gyerekeknek a Szüreti Napon

Szeretnéd megismerni az Alföldi legendáit, mondáit és ezzel részesévé
válni magának a legendának? Ha igen, szükséged lesz a bátorságodra,
egy jókora szerencsére, no meg egy kis furfangra. Alföld legendáinak
mesés szereplői életre kelnek és ők segítik vagy állják utadat a játék
során, legyen szó szárazföldről, vagy vízről, hiszen ha jól gazdálkodsz
tallérjaiddal, csónakkal is folytathatod utadat. Oldd meg jól a feladatokat,
próbáld meg kivédeni a táltosok ártó varázslatait, a boszorkányok ár -
mány kodásait, használd az eszed utad során, hogy gazdagon és győz -
tes ként érj a célba! Tarts velünk, kalandozzunk együtt a legendák vi lá gá -
ban!

A három történelmi egyház összefogásával ismét megrendezésre kerül

a NYITOTT TEMPLOM Egyházi Nap
2014. október 5.-én vasárnap 13 órai kezdettel. 

Helyszín: a felsőjózsai református templom, gyülekezeti ház és játszótér.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt:
Debrecen-Józsai Református Egyházközség
Debrecen-Józsai Római Katolikus Egyházközség
Debrecen-Józsai Görög Katolikus Szervező Lelkészség
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MŰANYAG HORDÓ VÁSÁR!
60 liter töltési térfogatú:
Körmös, menetes fedéllel
záródó hordók. A fedél
gumitömítéssel tömített.
4290 Ft

120 liter töltési térfogatú:
Anyagában regranulátumot is tartalma -
zó fedeles hordók. Záróbilincs és fedél -
tö mítés nélkül kerülnek értékesítésre.
5990 Ft

Telefon: 06 70 426 54 49

„Özv. Iván Gézáné, Vincze Erzsébetet 
(sz. i. 1926. 08. 16.) köszönti családja 

88. születésnapja alkalmából! Gratulálunk neki!

Drága Dédimamánk! Az Isten éltessen jó egész -
ségben még hosszú ideig Iván Dédi, és köszönjük,
hogy vagy nekünk. Ha Te nem lennél, Mi sem lé -
tez nénk. Nagyon szeretünk Téged!”

AUTÓKÖLCSÖNZŐ
Megnyitottuk Debrecen legújabb autó-,
teherautó-, és utánfutó kölcsönzőjét. 

A környék legolcsóbb áraival,
hónapról hónapra bővülő járműparkkal

várjuk.
Cím: Józsa, 35-ös főút, 
a Rózsás Csárda mellett

Autót bérelni már nem luxus!

70/633-22-91
nonstopkolcsonzo.hu

Sz i l ág y i  K ár o l y
Red ô ny, relu x a, szalag f ü g g ön y, h arm o n i k a aj t ó , 

s zú n y o gh ál ó  k észít és e, jav ítás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Fűkaszálás, fűnyírás, 
egyéb parkmunkák, fakivágás,

fagallyazás, tüzifa szállítás, 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, 
gipszkar ton-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).

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nadrágkosztümök 25 600 Ft helyett 

15 000 Ft. 

Egyes termékek 50% kedvezménnyel.

Várjuk régi és új vevőinket!

w w w . e v a d i v a t . h u
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12

Telefon: (06-20) 977-9814

Sportosan elegáns divatáru üz le -
tem be megérkeztek az őszi áruk:
nagy választékban farmerek, za -
kók, pólók, pulóverek, kar di gá nok,
átmeneti dzsekik.

Józsai mazsorettesek a Virágkarneválon
A józsai Muskétások mazsorettcsoport 6 tagja

Nagy-Herbák Ágnes vezetésével felvonult
augusztus 20-án a Virágkarneválon a Feeling

Tánc és Mazsorett Egyesület táncosaival.

Gerincjóga
a Józsa Fitnessben

Az első óra INGYENES!
csütörtök: 19–20-ig
szombat: 17–18-ig.
További információ, beje-
lentkezés: 

Gaál Tünde: (30) 526-4183

E-mail: tundejoga@gmail.com

Alkalmanként: 500 Ft/óra

„Józsa apró”
Angolból és magyarból általános iskolások korre -
pe tá lását vállalom. Telefon: (06-20) 942-4157
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár
kerti, házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy
és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és
egyéb munkákat 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 
Apróhirdetési áraink: 5 Ft/leütés
Hirdetésfeladás: lásd 2. oldal lap alja!

A pillanat varázsának sokszínűségét jelenítették
meg a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Is kola tanulói, pedagógusai, és lelkes szülői kö -
zös sége augusztus 19-én az immár többéves ha -
gyo mányú Galiba Fesztiválon. A virágkarneválhoz
kapcsolódó gyermekrendezvényen megyénk is -
kolái és óvodái mutatják be a gyerekeik által ké -
szített fantáziadús kompozíciókat. A lorántffysok
ezúttal virágokkal díszített esernyőkkel vonultak
fel, miközben buboréktengert varázsoltak a né ző -
kö zönség köré. A látványos és kreatív felvonulás
maradandó élményt jelentett az iskola diákjainak.
(Fotó: magánarchívum)

Lorántffysok a Galiba Fesztiválon
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Mátrai Balzsam használatával a fájdalmak
csök kenhetnek, és szinte észrevétlenül el is
tűn hetnek.

Sokan vannak, akik évek óta küzdenek ízületi
vagy izomfájdalmakkal, tőlük gyak ran hallható, hogy a fájdalom már szinte
életük részévé vált, már meg szok ták, hogy a mozgás nehéz és kellemetlen,
és sem a pihentetés, sem pedig a bevett gyógyszerek nem segítenek tar tó -
san. Pedig a fájdalom nem kell, hogy az életünk részévé váljon, hiszen lehet
tenni ellene! Ez történhet fáj dalomcsillapító tablettákkal és gyógyszeres kré -
mekkel, de ennél sokkal jobb a természetes megoldás, a fájdalom csillapítása
gyógy növényekkel!
Már a történelem kezdetekor is a gyógyítók elsődleges és legfontosabb fel -
ada  ta a beteg fájdalmának csillapítása volt. Az idők folyamán sok minden vál-
tozott a világban, de a mai gyógyítók, az orvosok és a betegek legfontosabb
szem pontjai közé tartozik ma is a fájdalom csillapítása, a minőségi élet bizto -
sí tása mindenek előtt. Meg kell látnia a lehetőséget, amit a természet által
nyújt a Mátrai Balzsam, melynek folyamatos, előírásszerű használata során
a fájdalmak fokozatosan csökkenhetnek, és szinte észrevétlenül el is tűnhet-
nek, hogy mindenki élvezhesse a mozgás, a teljes élet örömeit, az évek óta
tűrt fájdalom nélkül! A fájdalom nem az élet része, és az ezzel élők is meg ér -
demlik, amit más: felszabadultan, boldogan sétálni, a kert körüli munkákat el -
vé gezni, és az unokák után szaladni!

Gyógymód az ízületi és 
izompanaszokra

Az ízületi és izomfájdalmakra, illetve a visszérproblémák kezelésére
alkalmas Mátrai Balzsam megrendelhető (ingyenesen házhoz szállítással):

www.matraigyogynoveny.hu weboldalon 
és a 06-20-987-6654-es telefonszámon.

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 

rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai

eszközök segítségével.

Szeptemberi ÚJDONSÁG
Robbanómotoros kisgépek javítása

(rotációs kapa, fűnyíró, 
láncfűrész stb.)

Kerékpárszállító és tetőbox bérelhető!

R E D Ő N Y K L I N I K A
Redőny javítás :

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.

Rolet ta, szalagfüggöny, reluxa,
harmonika aj tó , rozsdamentes  küszöb

szerelése, javítása.

Utólagos nyílászáró 
szigetelés.

Telefon: 30/601-0102

REDŐNY AKCIÓ!
Ha ön 10m2 fölött rendel, 

egyedi árat kínálunk.



JÓZSA6

H
ir

de
ss

en
 a

 J
Ó

ZS
A

 ú
js

ág
ba

n.
 A

pr
óh

ir
de

té
s:

 5
 F

t/l
eü

té
s.

 K
er

et
es

 h
ir

de
té

se
k:

 3
50

0–
35

 0
00

 (
1/

24
 fe

lü
le

t-
1/

1 
fe

lü
le

tig
). 

H
ir

de
té

sf
el

ad
ás

: 
(7

0)
 7

0 
85

 3
00

Hirdetés

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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma (gála, jonatán, golden): 199 Ft/kg

Szőlő: 399 Ft/kg
Szilva: 199 Ft/kg

Lecsópaprika: 129 Ft/kg
Tojás „S”: 30 Ft/db

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

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)

Berta étkező 6 személyes 63 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 49 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 69 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 52 900 Ft

Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Folyamatos akciók 
új bútorainkból

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel .: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Nyi tva tartás :
• 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.

Telefon:  (70)  413 6363

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

FAKIVÁGÁS!

Füzesi István 
víz-, gáz-, fűtésszerelő mester

Vállalom családi házak, középületek
víz-, gáz-, fűtésszerelését, valamint csa -
tor narendszerek kiépítését, anyagbe -
szer  zéssel, tervezéssel.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizs-
gálat által feltárt hibákat szak sze rűen
és a gázszolgáltató által el -
fo gadott minőségben kijaví-
tom.

Józsa, Barátság u. 6. • (70) 620-2684
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A Vertex ’92 Kft Hajdúböszörményben 1992-
ben kezdte meg működését textilipari kellékek
kis- és nagykereskedelmével. A helyi és kör -
nyék beli ruhaipari üzemek beszállítója lett, de
a lakossági – így a józsai – igényeket is sze ret -
nénk kiszolgálni.

A megújult gazdasági környezetben kiemelt fon -
 tosságúvá vált a szakma pontos ismerete. Gyor -
 san, jól és olcsón kellett dolgozni. A lakossági
vásárlók részére megnyitott Petőfi utcai bolt 22
éve, több mint 4000 féle termékkel várja vevőit,
meg rendelőit. 2014 áprilisában a debreceni Déli -
báb Üz let házban nyitottuk meg második ruházati
rövidáru üzletünket, ahol az eltelt évtizedek ta -
pasz tala tai val alakítottuk ki kínálatunkat. 

Ter mé keink: szalag, zsinór, kötél, cipőfűző,
varró- és kézimun ka cérna, horgoló- és kötőfonal,
tépőzár, fém- és mű anyag kellékek, szilikon- és
polisztirol tömő anyag, vatelin és sok-sok máshol
nehezen be sze rezhető apróság. 

Igény van rá, ezért a szolgáltatásaink között
alap   vetővé vált a cipzár csere/javítás, patento zás,
ringlizés, táskajavítás. 

Ipari gépeinkkel tu dunk bőrt és textilt javítani,
ollót és kést élezni.

Várjuk közületi és lakossági vásárlóinkat üz le -
teink ben Hajdúböszörményben a Petőfi utca 36.
szám alatt. Debrecenben a Délibáb Üzletház el ső
emeletén, az Ötvenhatosok tere 6/A alatt.

Rövidáru kellékek nagy választékban

Elérhetőségünk telefonon: 
(52) 227-513 • (20) 458-7884 

e-mail címünk: 
vertex92@freemail.hu

Az ügyvéd válaszol - olvasói kérdésre
Az új reklámadóról i lletve a KRESZ válto zá -
sáról is érkezett olvasói kérdés, melyeket ezút-
tal is Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska vála -
szol meg.

Olvasó: Igaz-e, hogy a reklámadó törvény válto -
zá sa miatt a reklámozónak is adót kell fizetni?

Ügyvéd: A reklámadót elsősorban a médiatar-
talmat szolgáltatónak kell megfizetnie, azzal, hogy
az adófizetési kötelezettségéről nyilatkoznia is
kell. Nyilatkozat hiányában valóban a reklámot
meg rendelő félnek kell az adót bevallani és be fi -
zetni. Az adó alapja a reklám-közzététel havi
össze sített ellenértékének 2 500 000 forintot
meghaladó része.

Olvasó: Azt hallottam, hogy kerékpárral köz -
lekedve már nem lehet ittas járművezetésért bün-
tetni a kerékpározót. A kérdésem, hogy ez igaz-e?

Ügyvéd: A pontos törvényi szöveg szerint jár-
művet az vezethet, aki a jármű biztonságos veze -
tésére képes állapotban van, ennek a feltételnek a
fennállása esetén a kerékpárosra nem kell alkal -
mazni a járművezető szervezetében szeszesital
fogyasztásából származó alkohol jelenlétére vo -
natkozó korlátozást, azaz, hogy a szervezetében
nincs szeszes ital fogyasztásából származó alko-
hol. Annak a megítélése azonban, hogy a jármű
biztonságos vezetésére képes állapotban van már
a jogalkalmazó döntése. Javaslom, hogy aki alko-
holt fogyasztott, továbbra se üljön kerékpárra a
bal esetek megelőzése érdekében.

Ügyvéd: Több olvasó is kérdezte, valóban újra
kell vizsgázni KRESZ-ből mindenkinek, akinek
már van vezetői engedélye. Az érdeklődésre tekin -
tettel, amennyiben megjelenik erre vonatkozóan
törvény, vagy jogszabályi módosítás, arról az ol va -

sókat tájékoztatni fogom. Jelenleg ilyen szabályo -
zás nincs érvényben.

Várjuk olvasóink bármilyen jogi jellegű kérdéseit
az infor@jozsanet.hu e-mail címre.

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.

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

Iskolakezdés 
a Fekete Pillangóban

Szeptemberben is ér -
de  mes betérni hoz-
zánk, hi szen iskola tás -
kák, ovis zsá kok, benti
cipők, tor na cipők is
érkeztek!
Továbbra is kapható
női-, férfi-, és gyermekruha, cipő, válogasson kedvére az őszi árukészletből! 

A bébi ruhákra szeptember hónapban 10% kedvezményt adunk. 
Kínálatunk az elmúlt hónapban is frissült, így érkezett: gyerek szobabútor,
babakocsik, pelenkázó szekrény, tv-, és tv állvány, trambulin, egyszemélyes
fran ciaágy, diplomata táska, kerékpárok, szőnyegek, padlószőnyeg, fali sző -
nyeg, porcelánok.
Diákok, diákigazolvánnyal 10% kedvezménnyel vásárolhatnak nálunk!

Az itt vásárolt ruhákat ingyenesen méretre igazítjuk!
Ruhajavítást továbbra is vállalunk olcsón, rövid határidővel!

Hatvanéves osztálytalálkozó
Kivételes ajándéka a sors -
nak, hogy megünne pel -
 het tük hatvanéves osz -
tálytalálkozónkat. Kö szö -
 net érte Tóth Sándor és
Nagy Sári szer ve zők nek,
hiszen az ő jóvoltá ból ta -
lál kozhattunk Deb re cen-
Józsán 2014. augusz  tus
9-én. Az 1954-ben, az
alsójózsai iskolában vég -
zett diákok láthatták egy mást újra hatvan év után.

Bár a névsorolvasáskor sokan már az égi osz tályból tekintettek le ránk, de
jó szívvel gondoltunk rájuk és tanárainkra. A tanárainkból, érthető okok miatt
már testi valóságában senki sem lehetett jelen, de hálásan gondoltunk rájuk
is, mert sokat köszönhetünk nekik a különböző „életpályák” meg találásában.
A II. világégés után 1946-ban kezd tük az iskolát. Ebben az osztályban 1936
és 1940 között születettek voltak. Eddig sajnos nem volt semmilyen osztály-
találkozónk, (be is kellett mu tatkoznunk egymásnak, hiszen hatvan év az
bizony hatvan év…) de úgy határoztunk, hogy két éven te ismét összejövünk.
A kellemes találkozás al kalmából beszélgettünk, emlékeztünk, „is mer ked -
tünk” (mert 60 év alatt sokat változtunk) és fő leg nosztalgiáztunk.

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

Nézze a BL meccseket nálunk, így minden 30 cm-es pizzát 1050 Ft-ért fogyaszthat.

Soproni csapolt sör
320 Ft helyett
280 Ft/korsó 
a BL meccsek ideje
alatt.

Már bankkártyával is fizethet!

Bikers caffe & pizza
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Elgondolkoztak már azon, hogy minden mo to -
ros fűrészt STIHL fűrésznek hívunk? Nem vé le t -
len. A STIHL név a cégalapítás óta egyet jelent
a forradalmian új technológiával és az inno-
vatív ötletekkel, így volt ez végig a STIHL több
mint 85 éves történelme során is.

A STIHL márka világszerte a minőségről és a
szer vizszolgáltatásról ismert. Termékeik több mint
160 országban segítik az emberek munkáját, és
ez a világ vezető motorfűrész márkájává tette a
vál lalatot. 1926-ban Andreas Stihl két alkalmazot-
tal megalapítja Stuttgartban az A. STIHL gépgyá -
rat, amely elsősorban vízmelegítő berendezéseket
és mosógépeket gyártott. 1929-ben tudta az első
fűrészét Andreas Stihl benzinmotorral ellátni. Ez
egy kétemberes fűrész volt, 46 kg-os súllyal és hat
lóerővel. A cég azóta is tartja magát az eredeti ígé -
re téhez. Szakszerű kiszolgálás, tökéletes mi nő sé -
gű termékek, kiváló szervizháttér. 1992-ben a
STIHL 100 százalékos tulajdonosa lesz az osztrák

ker ti gépeket gyár -
tó VIKING cégnek.
A STIHL csoport
elkészíti és érté -
ke síti 2006 de -
cem berében a 40
milliomodik motor-
fűrészt. A vállal -
kozást 1926-ban
alapította Andreas
Stihl mára kere -
ken 160 or szág -
ban van jelen érté -
kesítő vállalatokon
ke resz tül. 2010-ben a STIHL csoport éves forgal-
ma eléri a 2363 millió eurót, a dolgozók száma
meghaladta 11 000 főt.

A STIHL Magyarországon 300 értékesítési
ponttal, és 200 szerviz állomással áll a vevők ren -
del  kezésére. Termékeiket tudatosan nem ér té ke sí -
tik multinacionális áruházi láncokban. A legfőbb
szempont a vevők szakszerű kiszolgálása, és a
prob lémamentes alkatrészellátás. A Hajdú-Bihar
megyei képviseletet ellátó Nagy és Társa Kft. a
megnövekedett igényeket kielégítve nyitotta meg
Debrecenben a Böszörményi út 200. alatt Kelet-
Magyarország legnagyobb STIHL VIKING Szak -
áru házát, a legnagyobb árukészlettel. A 200
négyzetméteres bemutatóteremben felvonul a
STIHL és VIKING szinte teljes áruválasztéka, kerti
trak torok, motoros és akkumulátoros láncfűrészek,
ta lajfúrók, fűkaszák, ágaprítók, fűnyírók, sö vény -

nyírók, motoros
háti permetezők,
olajok, adalékok,
és Timbersports
ru házat. A Kuf -
stein ben készült
Viking fűnyírók és
ágaprítók a meg-
fizethető prémium
kategóriát kép vi -
se lik. Évente két-
szer, ta vasszal és
ősszel jelentős
ked vez mé nyek kel,

„megnyújtott” garancia idővel várják az érdeklő dő -
ket. Őszi akció keretében most minden láncfűrész
akciósan kapható. Emellett a szervizben minden
márkájú kerti gépek javítását vállalják a STIHL és
VIKING márkákon túlmenően. A választékról,
árakról szaküzletünkben személyesen, vagy a
www.stihl.hu oldalon is tájékozódhatnak a kert tu -
laj  donosok.

STIHL és VIKING szakáruház nyílt a Böszörményi úton

Elérhetőségeink:
STIHL és VIKING Szakáruház

4032 Debrecen, Böszörményi út 200.

Telefon: 
(52) 955-955

E-mail:
nagyestarsa10kft@gmail.com

Ízelítő az őszi akciós STIHL motorfűrészekből
STIHL MS170

63 900 Ft helyett 

54 900 Ft

STIHL MS211

115 000 Ft helyett 

94 900 Ft

STIHL MS261

215 000 Ft helyett 

179 900 Ft

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Asztalos munkák igényes, 
minőségi kivitelben

Készítünk szoba, konyha, fürdőszoba
bútorokat, korszerű hőszigetelt

nyílászárókat, lépcsőt és egyéb faipari
munkákat. Látványterv ill. referencia

alapján. Minőségi munkával, 
nagy szakmai gyakorlattal és 

technikusi háttérrel állunk 
az önök rendelkezésére.

Hosszú István, asztalos vállalkozó
Debrecen-Józsa, Kiskert utca 31.

Telefon: (52) 387-568 • (30) 495-51-55
E-mail: hosszui@freemail.hu

Hamarosan indul a 

Zsebi Családi Napközi!
Érdeklődni lehet a játszóházban vagy 

honlapunkon.
Addig is várunk benneteket, 

gyertek játszani és megajándékozunk 
egy Danone Actimel joghurttal.

Nyitva tartásunk: 
minden nap 10–18 óráig

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

Web: www.zsebibaba.huJ
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Húsbolt

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

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

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

Az akciós áraink szeptember 8–14-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.

Erzsébet utalványt elfogadunk • Bankkártyás fizetési lehetőség.

Sertés zsír 1kg-os 599 399 Ft/kg
Sertés virsli 899 699 Ft/kg
Előfőzött, fagyasztott marha pacal    1499 1099 Ft/kg
Erdélyi paprikás szalonna 1299 999 Ft/kg
Marha szegy-oldalas   949 799 Ft/kg
Növendék marha comb 2199 1799 Ft/kg
Létai paraszt kolbász (csípős, csemege) 1599 1299 Ft/kg
Létai vastag kolbász (csípős, csemege) 1299 999 Ft/kg

Szeptemberi AKCIÓ
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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

Életbiztosítások a család védelmére
Ismételten Burai Tamás pénzügyi és biztosítási
ta nácsadóval beszélgettünk, aktuális témánk
az emberi élet és a család védelmének fon tos -
sá ga és az ezzel kapcsolatos lehetőségek.

Józsa: Korábban is beszélgettünk már veled
erről a témáról, van valami változás az akkori ta lál -
ko zásunk óta?

Burai Tamás: Erre nagyon egyszerű válaszol-
nom, hisz eltelt egy év és egy év alatt rengeteg
minden történik mindenkivel így velem is. Utólag
visszanézve egy év nem nagy idő, sőt azon szok-
tuk magunkat észrevenni, hogy már megint jön a
Karácsony és oda is van az év. Ugyanakkor azért
évközben a dolgos hétköznapok és a pillanatok
alatt eltelő hétvégék közepette mindenki érzi, hogy
milyen sok idő is egy év. Én magam is sokkal ta -
pasz taltabb lettem és máshogy látok dolgokat,
mint egy évvel ezelőtt.

Józsa: Miben változtál meg?
Burai Tamás: Egy év folyamatos munka nagyon

sok tapasztalattal jár minden szakmában, így az
enyémben is. Nagyon sok embert ismertem meg
és ezzel együtt nagyon sok sorsot. Nagyon nagy
örömmel tölt az el, hogy sok családnak tudtam
segíteni bizonyos kérdésekben és a tapasztalat
hozza azt magával, hogy egy-egy területet ma már
más szemszögből tudok nézni. Az én munkám
olyan, hogy sokat beszélgetek, és ahogy több és
több életutat és emberi történetet ismerek meg,

annál inkább érzem a
jelentőségét a biztosí -
tá soknak.

Józsa: Hogyan érinti
ez az életbiztosítások -
kal kapcsolatos néze -
tei det?

Burai Tamás: Egy évvel ezelőtt is pontosan tud -
tam, hogy az életbiztosításokra szükség van. Egy -
szerűen, azért mert nincs más olyan megoldás,
amivel egy tragédia bekövetkezésére fel lehet
készülni. Érzelmileg egyébként se lehet a vesz -
teséget pótolni, de legalább anyagi oldalról te he -
tünk valamit, hogy egy nem várt eseménynek ne
legyen olyan következménye, hogy akár egy
egész család élete omlik össze. Én magam is gon -
dos kodom a szeretteimről nap, mint nap. Vannak
terveim, ahogy általában mindenkinek, hosszabb
távra és rövidtávra egyaránt. Ha valaki tervez ah -
hoz általában pénz szükséges. Legyen az egy
autó vagy lakásvásárlás, de még egy nyaralás is.
Olyan dolgokról nem is beszélve, mint az esküvő
vagy a tovább tanulás.

Józsa: Hogyan érinti ezeket a terveket az élet -
biz tosítás?

Burai Tamás: Minden esetben segíteni tudja
eze ket a terveket! Egyik oldalról nem várt hely -
zetekre tudunk felkészülni, másik oldalról, ha nem
történik semmi baj, akkor a biztosításban össze-
gyűlt pénzt a korábbi céljaink megvalósítására

fordíthatjuk. Sokszor
ta lálkozom azzal,
hogy valaki panasz -
ko dik, hogy 10 év
után annyi pénzt kap
vissza egy biztosítás-
ból, amit befizetett.
Ezzel azt mondja, hogy nem érte meg, ami egy
érdekes szemlélet, hisz ha egyszerűen akarom
néz ni, akkor 10 évig ingyen volt biztosítása! Tény -
leg az a baj, hogy nem történt haláleset vagy rok -
kantság? Akkor azt lehetne mondani, hogy meg -
érte? Sok ilyen kérdés kavarog bennem, de most
aktuálisan leginkább az foglalkoztat, hogy igen is
se gítsek felkészülni arra, hogy ha probléma tör -
ténik. Amikor valaki stabilan és jól keres, akkor kell
gondolnia arra, hogy ez meg is változhat és nem
az a legnagyobb baj, ha elveszíti a munkáját, ha -
nem az, ha nem tud már dolgozni! Akkor ki fog
gondoskodni akár róla, akár a szeretteiről? Nem
egyszer előfordult már, hogy egy-egy tragédia
miatt egy egész család élete omlott össze. Havi
2000 Ft vagy havi 5000 Ft nem kerül sok esetben
rosszabb helyre? Ezek azok a gondolatok, kér dé -
sek, amik bennem manapság kavarognak…

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881



Józsai benzinkút

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!

PB gázpalack 4600 Ft
Fabrikett, tőzegbrikett, zsákos szén, B30-as,
putnoki ké mény tég la, gipszkarton és szigetelő anyagok.

Mindenféle vasanyag, tér háló, betonacél kapható.
Darabolási lehetőség, házhozszállítás.

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, Árpád tér 37.

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.

Augusztusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben -
zin   kútján augusztusban
is he    ten  te sorsoltak a
8000 Ft felett vásárlók
között.

Az augusztusi nyertesek:
32. hét: Veress Imre (Jó -

zsa, Kiskert u.) 33. hét: Wladimirné Papp Éva (Jó -
zsa, Templom u.) 34. hét: Illyés Miklósné (Józsa,
Telek u.) 35. hét: Kónya Tibor (Bodaszőlő, Gohér
u.) A képen a 34. heti nyer test húzza ki Demény
György törzsvásárló. Egész év ben folyta tódik a
heti sorsolás, ér demes Józsán tan kolni.

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Mindenféle autóelektromos javítás • Klímatöltés, -szerviz
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás 

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

www.jozsagumi.hu
Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

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


