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JÓZSA
Október 3-án ragyogó napsütésben került
megrendezésre a DMK Józsai Közösségi Háza
és a Józsai Település és Közösségfejlesztő
Egye sület (JÓTEKE) közös szervezésében a
szüret i nyúlfeszt ivál – inyencségek napja.
Több mint 3000-en látogattak ki a rendez -
vényre, mely egyedülálló módon mára már
gasztronómiai fesztivállá nőtte ki magát.

A nyúlfőző versenynek idén is a már-már őszi
színekbe öltözött Tócó-patak partja, a színpadi
prog ramoknak és az éjfélig tartó térfesztiválnak
pedig a Józsapark adott otthont. A korán kelők már
8 órakor regisztrálhattak a kerékpáros felvonulás-
ra, ami 10:30-kor indult a 15 szekérből álló fel vo -
nu lással egyidőben a Tócó-ligetből. A biciklisek 12
kilométert tekertek, majd az 50 regisztráló között
kisorsoltak egy Cruiser kerékpárt. A szerencsés –
aki egy plusz biciklivel térhetett haza – Jeles Nor -
bert lett. A hagyományos lovaskocsis felvonulás
két helyen is megállt, ahol felhívták az emberek fi -
gyel mét a Szüreti Napra.

A Józsaparkban felállított színpadon már 10
órától elindultak a programok a Kodály Zoltán Ze -
ne iskola fúvósainak műsorával. Ezután a Tócó-
patak partján pedig Nagy Mária a Józsai Kö zös -
ségi Ház új intézményvezetője felkérte Balázs
Ákost, Józsa városrész önkormányzati kép vi se lő -
jét, Kósa Lajos országgyűlési képviselőt, Mazsu
János önkormányzati képviselőt, Jantyik Zsoltot a
DMK igazgatóját, valamint Juráskó Róbertet a
„JÓTEKE” elnökét, hogy az áldás előtt mondják el
köszöntőjüket és nyissák meg hivatalosan is a ren-
dezvényt. Gacsályi Zsolt református lelkész, Fel -

földi László római ka -
to likus pap és Szen -
tesi Csaba görög-kato-
likus pap áldásai után
elkezdődött a XII. Szü -
reti nyúlfesztivál Ben ke
Laci bácsi – vi lág baj -
nok magyar mes ter -
szakács és mes ter -
cuk rász fel ügyelete alatt.

Idén 40-en jelentkeztek a főzésre. Benke Laci
bácsinak a zsűri elnökének Gál Béla a Rózsás
csár da vezető séfje és Cseke István a Biker’s
Caffe tulajdonosa segítették a döntésben. A leg -

jobbnak járó serleget Másca Sándor hétfős csapa-
ta vehette át Laci bácsitól. Külön díjban részesült
Bartha Géza, aki különleges levest készített. 

A szervezők azokra is gondoltak, akik nem ne -
veztek be a főzőversenyre, kerékpáros felvonulás-
ra hisz egész napos színes programok várták a
gye rekeket és a felnőtteket egyaránt. Meg néz het -
tük Buglyó Péter kádármester kiállítását a Kö zös -
ségi Házban, ezen kivül Zöldkör-Ökojátszótér,
Francia játSZÓ-ház, Cserkész bemutató, valamint
a Fehérlófia Hagyományőrző Egyesület íj bemuta -
tó ját is megtekinthették a kilátogatók. A közösségi
házban működő Kertbarát kör portékáit a Jó zsa -
park piacterén csodálhattuk meg. A gyerekeket
vál tozatos kézműves foglakozásokkal, arc fes tés -
sel, csillámtetoválókkal, lufibohóccal várták a nap
fo lyamán. A felnőttek pedig mustot kóstolhatnak
és népi játékokat is kipróbálhattak. Az ORT-IKI báb
és utcaszínház gólyalábasai délután elkezdték hí -
vo gatni az embereket a Tócó-patak partjáról a

piactér felé ahol 14 órától elkezdődtek az egészen
éj félig tartó programok. A színpad házigazdája Fa -
zekas László a Best FM reggeli műsorvezetője
kon ferálta fel a fellépőket: Szeredás együttes,
Gön  czy Óvoda Gyöngyvirág Csoport, Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda Pántlika néptánccsoport, Al só jó -
zsai nyugdíjasok nótacsoport, Gönczy Pál Ál ta lá -
nos Iskola Modern Tánc csoportjai, Miklósi Dani,
Lo  rántffy Zsuzsanna Általános Iskola Nagykökény
Cso port, MEA-AMI Citerások műsora, Re schovsz -
ky Gyuri zenés programja, Aerobic bemutató, Dan -
ce Universe, Mazsorett, Break tánc, Akrobatikus
rock and roll, Berecz János.

Sötétedés után, felgyúltak a fények és kezdetét
vette a Térfesztivál. Idén ezzel az újítással minden
korosztálynak kedveztek a szervezők. Az est
sztárvendége Molnár Ferenc Caramel volt. Ca ra -
mel miután „elszállt a dallal”, jött az Aces and

eights zenekar zúzós hangzással, ezután a Corall
rúdtáncosok műsora következett. A Tűzzsonglőrök
showja után a Fantasy Tánc-show - Led táncosai
fényesítették a buli hangulatot.

A szüreti nap főnyereményét, a Mercedes GLC-t
dr. Szűcs Anikó vitte el egy egész hétvégre a
Pappas Auto Magyarország Kft. jóvoltából.

A Józsanetnek exkluzív videointerjút adott Ben -
ke Laci bácsi, aki elárulta a jó nyúlpaprikás recept -
jét. Caramelt pedig a koncert előtt kérdeztük, hogy
hogyan érzi magát mint újdonsült férj, sőt néhány
titkot is elárult a készülő új lemezéről. Ezeket a vi -
de ókat és rengeteg képet megtalálhatják a
www.jozsanet.hu weboldalon.
Nyúlfőző verseny eredményei:
I. 1+7 csapat (Másca Sándor) - „Nyúlpörkölt”
II. Csodavár csapat (Horváth Zsolt) „Nyúlpaprikás”
III. Tesco tesók (Tripó János)  „Fehér boros tejfölös
tárkonyos nyúlálom”
Különdíjasok:
Nyúl Vincze (Vincze Sándor) „Vörös boros nyúl -
pör költ áfonya ágyon”
Józsai Kertbarát Kör „Magyaros nyúlpaprikás”
Lajos és Társai „Jóllakott nyuszi”.

26. Józsai Szüreti Nap - tradíció, megújulás, siker
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Józsa  Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám 4075 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel. : (70) 708–5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2015. október 30.

Következô szám unk megjelenése: 2015. november 7–8.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja

Elsősavató a 60 éves Lorántffyban Hamarosan elkészül

A 26. Józsai Szüreti nap támogatói
Fő támogatók:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debreceni Művelődési Központ
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület
Balázs Ákos önkormányzati képviselő
JÓTEKE elnöke Juráskó Róbert
DH-Szerviz Kft., Pappas Autó Magyarország Kft.,
Unicorn Work Munkaruházati Bolt

Támogatók és a rendezvény sikeres
megvalósításában segítők:

Aces and Eights Zenekar, Agárdiné Burger Angéla
igazgató, Agrárius Kft., Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda Pántlika Néptánc csoportja és óvodape da -
gó gusai, Alsójózsai Nyugdíjas Klub, Alliance Fran -
cise, Andirkó Sándor, Barát Gergő, Berecz János,
Benke István, Benke Istvánné, Benke László,
Bikers Caffé Gastro Hungary Kft., Bodogán Kft.,
Bokor Géza, Bon-Bon Cukrászda, Boros István,
Buci Pékség, Bu-Fa-Tex Kft., China Shop (Szent -
györgy falvi út 7.), Czoller Fruzsina, Czol lerné
Végh Dorottya, Cseke István, Cserkész Csoport
Deb recen, Dance Universe, Daniella Keres ke -
delmi Kft., Danku Attila igazgató, Darócziné Dr.
Ba csó Krisztina aerobik oktató, Deák Józsefné
óvo davezető, Debrecen-Józsa S-06 Galambász
Sport Egyesület, Debreceni Polgárőr Egyesület a
Cívis Városért, Debreceni Polgárőr Egyesület a

Cívis Városért Józsai Csoport, Debreceni Ren dőr -
ka pitányság Körzeti Megbízottjai, Debreceni Tűz -
ol tóság, Debreceni Művelődési Központ dolgozói,
DMK Józsai Közösségi Ház dolgozói, DEHUSZ
Non profit Kft., dm kft., DMJV Családsegítő és
Gyer mekjóléti Szolgálata, Dobi Ferencné, Dob -
ránszky Kft., Dr Czére-Réti Ügyvédi Iroda, Dr.
Borosné Toplenszki Tímea, Dr. Gargya Sándor,
Elek Zoltán, Elek Zoltánné, Elsy Hungary Kft., Emil
és Társa Kft., Erdős Antalné, Family Market, Farm
Gép Kft. – Gyökös Sándor, Fazekas László Best
FM Rádió, Fehérlófia DHSE Egyesülete, Felföldi
László római katolikus pap, Felsőjózsai Állateledel
Bolt, Felsőjózsai Nyugdíjas Baráti Kör, Ferencziné
Sárosi Anita, Fény Világ Natúrbolt, Fogatos fel vo -
nu lók (Boros István, ifj. Boros István, Lévai Imre,
Tiba Mihály, Tiba Csaba, Katonka Róbert, Ge ren -
csik Zsolt, Neisz László, Balázs Attila és bo da -
szőlői fogatos társai). Gacsályi Zsolt református
lel kész, Gazsó Játékpark, Gál Béla, Gárdonyi
Sándor, Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
tanulói, Gönczy Pál Utcai Óvoda Gyöngy virág cso-
port és óvoda pedagógusai, Hajdúsági Diabetes
Egyesület, Hebu Medical Instrument Kft.,
Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért
Alapítvány, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet,
Hebu Medical Instrument Kft., Illyés Sándor, Inside
Natur Stúdió Kft, Józsa net. hu, Józsa Park Autó mo -
só és Kozmetika, Józsai Patika Bt., JózsaVet Kis -
ál latorvosi Rendelő, Józsa Tü zép Kft., Józsapark

Üze meltetési Iroda, Juhász Mihály, Juráskó Kft.,
Ken guruTánc – Sport Egyesület, Kiss Krisztina,
OTP Nyrt., Kocsis Zoltán, Kovács La jos né, Kovács
Melinda, Józsai Kertbarát Kör, Józsai Patika, Létai
– Huszti Kft., Liget Állateledel Bolt, Lo rántffy Zsu -
zsan na Általános Iskola tanulói, Loós Csoma go -
lás technikai Kft., Magyari Ágnes, Ma gyar Vörös -
kereszt Hajdú Bihar Megyei Szer ve ze te, Maranta
Patika/Trimed 96 Bt., Máthé Imréné, Mazsi 101
Élelmiszer, Méliusz Juhász Péter Könyv tár Józsai
Fiók Könyvtár, Miklósi Dani, Mir cse Tünde, Molnár
Sándor, Muzsikáló  Egészség Ala pítványi Művé -
sze ti Iskola citerásai, Nagy-Herbák Ágnes és Ma -
zso rett Csoportjai, Nagyné és Fiai Tehenészete és
Tejfeldolgozó Üzeme, Nagy Krisztina, Oktáv
Ráció, Oláh János, Pannon Guard, Papp László,
PB-INVEST, Pósán György né, Ráczné Veres Sára
lelkész, Regős Ádám, Ró zsás Csárda, Simon Bar -
na, Simon Imre, Sodó Cuk rászda, Soltész Kálmán,
Styro-tex Kft., Szabév Kft., Szabolcsi Gabriella,
Százszorszép Üzletlánc - Mező János, Szentesi
Csa ba görög-katolikus pap, Széll János, Szima
Sza bolcs - Zsebibaba Ját szó ház, Természet gyó -
gyá szati Centrum Józsa, Tóth Sán dorné, Tóth
Tüzép, Tőzsér Csilla, Törőcsik László, Vanília
Café - Halasi József, Vas-, műszaki és kertészeti
bolt - Sütő Imre, Vállalkozók és Mun káltatók Or -
szá gos Szövetségének Hajdú-Bi har Megyei Szer -
ve zete, Vinczéné Simon Nikolett óvodavezető,
Vol schits János.

Lapunk és weboldalunk megjelenését 
2015. 03. 31–2016. 03. 30. 

közötti időszakban a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Pontosan 60 évvel a Debreceni
Lorántffy Zsu zsanna Általános
Iskola ünnepélyes megnyi tása
után, szeptember 25-én elsősa-
vatót tartott az oktatási intézmény
a szülői munkaközösség közre -
mű ködésével a legifjabb tanulói-
nak.

A játékos hétpróba teljesítése után
az első osztályokban tanuló gye -
rekek fogadalmat tettek, misze rint az
iskola házirendjét betartják, maga -
tartásuk kal és szorgalmukkal örömet
okoznak szüleiknek és pe dagó gu -
saiknak. Ígéretet tettek arra vo nat ko -
zóan is, hogy tovább öregbítik az is -
kola jó hírnevét az előttük álló diák -
évek során. Danku Attila in téz mény -
vezető úr és Terna Péterné intéz -

mény vezető helyettes asszony az
iskolai jelvény feltűzésével tette a
napot emlékezetessé a kisdiákok
számára.
A családi délután – a hagyomá nyok -
hoz híven – a másodikosok által
szer  vezett vendéglátással zárult.

A kellemes őszi napsütésben a lágy szellők és a Tócó-patak halk csobogásá-
nak hangjai közül már messziről hallani lehet az építők kopácsolását és a
gépek hangjait. A józsai erdős-fás patakparton épülő, leendő Szent György
római katolikus templom építése hamarosan befejeződik. Az épület alakja,
mérete már jól látható. A szerelvényezési munkálatok után a templom beren-
dezése és a külső tereprendezés következik. A kivitelezőtől megtudtuk, hogy
a józsai hívek már idén használatba vehetik a templomot, hiszen a felszen-
telésének a tervezett időpontját év végére tervezik.
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Csatornahálózat bővítés LED-es lámpatestek
A lakók kérésének eleget téve, Debrecen Me -
gyei Jogú Város Önkormányzata saját be ru há -
zá sában a Debreceni Víz mű Zrt. közre mű kö dé -
sé vel közüzemi szen ny   vízcsatorna há ló zatot
épí tett Józsán, melynek első üteme az Érsek u.
9–31., és az Északi sor 124–128., valamint az
Északi sor 67–73. alatti ingatlanokat érintette.

Összesen 280 fm D 200-as gerinc vez e t ék épült
meg, mely a bekötő vezetékkel együtt 28 db ingat-
lan ellátását tudja biztosítani. A műszaki tervdoku-
mentációk a nyár elején elkészültek, az ille tékes
hatóság a megvalósításhoz szükséges vízjogi
létesítést megadta, mely augusztus 15-én jog -
erőre emelkedett, így a munkálatok szeptember
végére el is készültek. A beruházás I. üte mé nek
összköltsége 11,5 millió Ft + ÁFA volt. A kö vet ke ző

évben tervezzük a II. ütemben a szennyvíz-csator-
nahálózat kiépítését az Északi sor és Vashámor
utcák további ingatlanjainak esetében, mivel a
műszaki tervdokumentációk és engedélyek
azokra is rendelkezésre állnak  – tudtuk meg Ba -
lázs Ákos frakcióvezetőtől. Haasz Ferenc vá ros -
üze meltetési osztályvezető pedig arról tájékozta-
tott bennünket, hogy a csatornázás utáni út hely -
reállítása a kivitelező feladata, melyet a napokban
el is végeznek.

Már felszerelték a korszerű, energiatakarékos,
nagy fényerejű LED-es lámpatesteket Józsán.
Képünk a Bocskai utcán elején készült. Esténként
sokkal nagyobb fénnyel világítanak új lámpates -
tek, melyek mind a közbiztonságra, mind az esti
köz lekedésre jó hatással vannak.

Az Önkormányzat ebben az évben is elvégezte
a tulajdonában lévő földutak, stabil izált felületű
utak karbantartását. Debrecen 106 km
hosszúságú belterületi nem szilárd burkolatú
útjainak karbantartására (útstabilizálási, felül-
terítési és gréderezési munkákra) a Kertségi
Fejlesztési Program 25 millió forintot biztosí-
tott.

A karbantartási feladatok elvégzése az előző
években megkezdett, kifejezetten a nem szilárd
bur kolatú utak karbantartását megcélzó program
része. A 2010-2014-es időszakban az Önkor -
mány  zat földutak stabilizálására és karbantar tá -
sára 205 millió forintot fordított, melynek köszön-
hetően a belterületi burkolatlan utak mintegy 65%-a

stabilizálásra került, ami nagyságrendekkel
komfor tosabb közlekedési feltételeket biztosít a
közlekedők számára.

A 2015. évi burkolatlan utak javítási munkái
Józsán érintették a Kertekalja, Kiserdő, Hatház,

Berkenye, Szentgyörgyi erdő, Kastély, Jósa Miklós
utcákat, a Barakonyi utca ipari telep felé eső sza-
kaszát, a Gönczy Pál utca folytatását, valamint a
Sillye Gábor-Elek utca összekötő szakaszát.

A Kertségi Fejlesztési Program révén fo koza to -
san javul a kertvárosi területek infrastrukturális el -
látottsága és az itt lakók életminősége, amelynek
köszönhetően otthonosabban érezhetik magukat
Józsán – tájékoztatta lapunkat Balázs Ákos frak -
ció vezető.

Kertségi Fejlesztési Program - Földutak karbantartása Józsán

A Gönczy Pál utca vége

A Rózsavölgy utcán megújult a buszmegálló és több
helyen kátyúzást is végeztek

Több helyen járdafelújítást is végeztek Józsán - képünk
a Felsőjózsai utcán készült.

A Barakonyi utca vége évek óta kaotikus volt esőzések
után. Az útstabilizálást követően könnyebben és
gyorsabban megközelíthető a Vállalkozói telephelyek.

Bár közlekedési rovatunk nincs rendszeresen,
időnként sajnos muszáj elővennünk olyan
elemi közlekedési szituációkat, amik bosszan-
tóak és sajnos mindennaposak Józsa köz le ke -
dé sében is.

Kezdjük a szokásos gyorshajtással. Igen, siet
mindenki reggel, tudjuk. Persze a saját utcájában
mindenki óvatos, mert itt lakom, mert keskeny,
mert még hideg a jármű motorja stb. Aztán ráhajt-
va Józsa főbb gyűjtőútjaira, rögtön elfelejtjük az
előb bieket és 60-nal, 70-nel száguldozva előzzük
közlekedőtársunkat. Melyik utcára gondolok? A

Gönczy Pál, a Sillye Gábor, a Nagyszentgyörgy, a
Bocskai utcákra. Azért ne feledjük, itt is józsai
emberek laknak, ők is szeretnének biztonságosan
kilépni, átkelni ezeken az utcákon. Gondoljunk rá -
juk, vagy arra, hogy mi is lakhatnánk ezen az ut -
cán és milyen érzés lenne kifordulni az utcára a
saját udvarunkról, elindítani gyermekünket, mi köz -
ben így száguldoznak egyesek.

Másodszor miután elhagytuk Józsát és elérjük a
várva várt négysávos szakaszt, akkor rögtön a bel -
ső sávot választjuk, amivel nincs is addig baj,
amed dig előzzük a külső sávban közlekedőket. De

utána miért nem kell kisorolni a külső sávba? A
belső sáv nem alanyi jogon jár a jogosítványhoz!
És az sem mentség, hogy a maximális sebesség
környékén haladok. Ráadásul lehet itt 70-nel is
menni, majd a vasúti átkelőnél 90-nel, aztán
megint 70-nel. De a lényeg: jobbra tartási kö te le -
zett ség van, lakott területen belül és kívül is! És ha
szabad a külső sáv, akkor légy oly kedves ott köz -
lekedni, függetlenül attól, hogy mennyivel mész,
milyen kocsival mész, mióta van jogosítványod,
milyen hangulatban vagy!

Ha magadra ismersz, ne habozz változtatni!
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Programok

A Közösségi Ház programjai
2015. október 14- én 16 órától
„ DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI”  – IDőSEK KÖSZÖNTÉSE
Helyszín: JKH színházterem

2015. október 15. 14–18 óra
IDőSEK ÜNNEPI KÖSZÖNTÉSE – DEÁK FERENC UTCAI IDőSEK KLUB-
JA TAGJAINAK ÜNNEPLÉSE
Együttműködő partner: DMJV Városi Szociális Szolgálat.
Helyszín: JKH színházterem

2015. október 15. 18 óra
őSZI ÉLETIGEN PROGRAMSOROZAT – A MENEKÜLő EMBER KÜZ Dő -
VÉ VÁLÁSA – FIGHT OR FLIGHT
Előadó: Zsiga Attila, életvezetési és személyiségfejlesztési tréner. Együtt -
működő partner: Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egyházterület.
Helyszín: JKH színházterem

Október 21-én 16 órától
1956 MEGÍTÉLÉSE A NEMZETKÖZI POLITIKA TÜKRÉBEN
Előadó: Gárdonyi Sándor, történész
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előadóterem

2015. október 22. 18 óra
őSZI ÉLETIGEN PROGRAMSOROZAT – HOGyAN KEZELJÜK A HA RA GOT?
Előadó: Zsiga Attila, életvezetési és személyiségfejlesztési tréner. Együtt mű -
kö dő partner: Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egy ház te rü let.
Helyszín: JKH színházterem

Józsai Református Esték
Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…
Az Úri imádságot legtöbben nem tudjuk megmondani mikor tanultuk
meg. Tudjuk kívülről. Elimádkozzuk minden Istentiszteleten és hétközi
alkalmon. Sokan imádkozzák egyéni könyörgésként is, nap mint nap. 
Amit sokszor mondunk, annak nagy kísértése, hogy rutinszerűvé és 
felszínessé válik, és ezzel tartalmát, erejét veszti. A hét esti isten-

tiszteletein újra felfedezhetjük a Jézus Krisztustól tanult imádság titkát,
tartalmát és erejét.

Alkalmak helye: felsőjózsai református gyülekezeti ház (Józsa, Deák F. u. 67.)
Alkalmak rendje:

Október 12. (hétfő) 18.00 óra Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Igét hirdet: Dr. Fazakas Sándor - Egyetemi Tanár

Október 13. (kedd)  18.00 óra      szenteltessék meg a te neved;
Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv - Rektor, Egyetemi Tanár

Október 14. (szerda) 18.00 óra     jöjjön el a te országod;
Igét hirdet: Horsai Ede - Egyetemi lelkipásztor

Október 15. (csütörtök) 18.00 óra legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.

Igét hirdet: dr. Német Áron - Adjunktus
Október 16. (péntek) 18.00 óra     Mindennapi kenyerünket add meg 
ne künk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is  meg bo csá -
tunk az ellenünk vétkezőknek;

Igét hirdet: Dr. Kustár Zoltán - Rektor helyettes, Egyetemi Tanár
Október 17. (szombat) 18.00 óra  ne vígy minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól!
Igét hirdet: Czeglédi Péter Pál - Doktorandus, lelkipásztor

Október 18. (vasárnap) 11.00 óra  Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

Igét hirdet: Dr. Hodossy -Takács Előd - Egyetemi docens
Gyermekfelügyeletet biztosítunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A programokról részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők 
személyesen a Józsai Közösségi Házban, telefonon: (06-30) 566-0252

vagy e-mailen: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

Baba-Mama Club foglalkozások,
ill. Mazsola Torna indul októbertől 
az Alsójózsai Kerekerdő Óvodában, 

minden hónap utolsó szerdáján.
10.30-tól szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt, 

leendő óvodást.

VÉRADÁS 
A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN!

2015. október 15-én csütörtökön 
14.00–17.00 óra között kiszállásos

véradás lesz a 
Józsai Közösségi Házban.

Ezúton is felhívjuk a véradók figyelmét 
a véradás előtti étkezés és 

folyadékfogyasztás fontosságára,
valamint arra, hogy jelentkezéskor 

hozzák magukkal a szükséges iratokat:
személyi igazolvány, lakcímkártya, 

TAJ kártya.

Tisztelettel hívunk

és várunk 

minden véradót!

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
IFJÚSÁGI NÉPTÁNCCSOPORT INDUL

szeptembertől Alsójózsán.

Minden táncolni vágyó fiatalt 
szeretettel várok!
A próbák helyével, 

időpontjával kapcsolatban az 
alábbi telefonon vagy 

facebookon lehet érdeklődni.
Puskás László 

táncpedagógus

Telefon: (06-30) 920-2550

Fél évszázad munkája

Nem mindennapi jubileumi kiállítás nyílt
szeptember 15-én a Józsai Közösségi Ház
Előterében. A józsai Buglyó Péter kádár, népi
iparművész munkájának 50 éves évfordulóját
ünnepelte családja, barátai és a művészetek
iránt érdeklődők körében. A kiállítást Balázs
Ákos önkormányzati képviselő nyitotta meg.
A gyönyörű tárgyakat, fényképeket, régi szer-
számokat október 30-ig lehet megtekinteni.

BÖRZE
Gyermekruha börze és 

családi vásár lesz a 
Józsai Közösségi Házban

2015. november 7. 
szombat 9–12-ig

A belépés ingyenes!
Asztalfoglalás:
Szatmári Szilvia 
(30) 396 7831

debrecenborze.hu
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FAKIVÁGÁS

További 
szolgáltatások:
fűkaszálást, 
parlagfű irtást,
bérfűrészelést 
vállalok.
Tűzifa 
megrendel-
hető.

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását válla lom 

alpintechnikával vagy
emelőkosárral.

Tel.: (70) 413 63 63

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezút-
tal két józsai olvasói kérdésekre válaszol la -
punk hasábjain.

Olvasó: Az ingatlanom mögötti terület közterület-
nek minősül, de azt én gondozom, nyírom le a
füvet, takarítom, azt hallottam, hogy így elbirtok -
lás  sal az enyém lehet. Azt szeretném megtudni,
hogy ez igaz-e?
Ügyvéd: Az elbirtoklás a tulajdonszerzés speciális
fajtája: „elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulaj-
donjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó
dolog esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul
birtokolja”.
Bár a törvény elbirtoklás szempontjából nem tesz
különbséget a magán- és a köztulajdon között,
azon ban „A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI tv.” szerint kizárólag állami tulajdonba tar-
tozó ingatlanok tulajdonjoga elbirtoklással sem
sze rezhető meg. Ha megszerezhető ingatlan
lenne, akkor is több feltétel együttes fennállása
szük séges ahhoz, hogy ilyen módon lehetne tulaj -
don jogot szerezni, pl. ha a tulajdonos tudtával és
hozzájárulásával használja valaki a más ingat-
lanát, akkor elbirtoklásról szó sincs, akkor sem, ha
a használatért nem fizet.

Olvasó: Feleségemmel évekkel ezelőtt elváltunk,
de a közös tulajdonunkat képező ingatlanban va -
gyonközösséget nem szüntettük meg. Az ingatlant

közös nagykorú gyermekünk használja. Kérhetem,
hogy a feleségem az ingatlanban lévő tulajdon-
jogáról nagykorú gyermekünk javára lemondjon és
azt neki ajándékozza?
Ügyvéd: A házastársi vagyonközösség szerződé -
ses úton úgy szüntethető meg, ha a szerződés a
felek kölcsönös és egybehangzó akaratából jön
létre, tehát ha a felesége maga is ezt a módját
szeretné a közös vagyon megszüntetésének, ak -
kor az ajándékozásnak akadálya nincs, más mó -
don (pl. peres úton) ezt azonban követelni nem le -
het.

Az ügyvéd válaszol - olvasói kérdésekre

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.

Füstölt termékek, tisztított csirke, tömött kacsa kapható a Józsaparki Piac csar nok -
ban péntek délután és szombat délelőtt. Erdősné Marika 30/569-90-74
Garázsvásár! Ma és holnap (10. 10.–10. 11.) Játék, könyv, ruházat, háztartási-
műszaki eszközök stb. Kas tély u. 18., 10–17 óráig
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány fe nyő, törpe örökzöldek, tuja, szik-
lakerti nö vé nyek el adók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
Kandalló tűztér üveg ajtóval, fűtőcsővel, jó minőségű, német gyártmány (keveset
használt) valamint régebbi típusú 20 csöves fekvő szolárium eladó. Irányár: 65 000
Ft. mindkét termék. Érdeklődni: (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. Érdeklődni: (06-20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók. Debreceni fehér fajtájú. Juráskó
Kft. Vál lal ko zói Telep he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért –
elvihető. Tel.: (52) 53 5-650
Házibor (vörös, fehér)
eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Olcsó albérletet kertgon-
dozással keresek hosszú -
táv ra Józsán. Tel.: (20) 20 -
4-7077
Thomas ext re me, lengyel
babakocsi, újszülött kortól
használható, lap ra csuk ha -
tó piros-fekete színben el -
adó. A tolókar állítható, két
záró vég gel (sport és mó -
zes), mózeskosárral, eső -
vé  dővel, szúnyoghálóval,
rácsatolható hordóval. Ár:
25 000 Ft. T.: (20) 247-5909

„Józsa apró”VI. Családi Egészségnap
október 17-én szombaton 10-től 18 óráig

Józsai Közösségi Házban
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Részletes programunkat szórólapjainkon, 

facebook oldalunkon tekintheti meg!

Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül:
Előadások:

Mit jelent és miért fontos az atlasz korrekció? Somi Magdolnával.
Az életed rólad szól! Belőled fakadnak problémáid, de benned van
a tökéletes megoldás is! Végh Sándorral. Játék a kövekkel - Köves
Nóri foglalkozása. A nyirokrendszer a testünk „Szennyvíz tisztí tó -
be rendezése” - Nagy Margittal. Egészséged kulcsa a gerin cedben
rejlik - Koczka-Kiss Ilonával. Amit az Acces Barsról tudni kell - Bihari
Erika. Bemutatkozik: A „Maminvent” újrahasznosító műhelye:
Ko pócs Éva, masszázsok, asztrológia, lélekrajz elemzés aura fo tó -
zás sal, gyógynövények, kozmetikai cikkek, a „Dáma Szépségsarok”
az ősz színeivel, mandala kiállítás, gyermek kézműves foglalkozá-
sok. Értékes nyeremények tombola és játék! Ingyenes egészségü-
gyi mérések! S hogy egész napját velünk tölthesse: Büfé Ignátné
konyhájával. 

MINDEN ami a TEST, LÉLEK, SZELLEM egyensúlyát segíti!
Egy érdekes színes programon találkozzunk 

október 17-én szombaton! 
Szeretettel várja önt és kedves családját :

A TURMALIN EGYESÜLET • A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS A VITAL LIFE EGYESÜLET
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Hirdetés

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 bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás

kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Vas- műszaki bolt

Őszi AKCIÓ (okt. 1.–dec. 31.):
5000 Ft feletti vásárlás esetén
ajándék villogószettet adunk.

3000 Ft feletti szervizmunkák
díjaiból -20% kedvezmény jár!

Új és használt kerékpárok • Felszerelések-kiegészítők 
Kerékpárszerviz: a defekt javításától a nagy generálig

Kerékpáralkatrészek • Robbanómotoros kisgépek javítása

Nyitva tartás: hétfő–péntekih: 9–18-ig
szombat: 9–13-ig

Telefon: (06-30) 465 3106

Józsa belterületén – igény szerint – autójáért értemegyünk, tisztítás után visszavisszük.

NYITVATARTÁS: 8.00–20.00-ig minden nap
Telefon: (06-70) 229-9219

Októberben is várja önt

Külső samponos mosás 1650 Ft

Október 12.–18. között
minden nap más-más
au tómárka tulajdono-
sait ajándékozzuk meg
egy AKtíV Fény cso -
mag  gal, mely autójá-
nak bri liáns fényt ad.

Okt. 12. H  Renault
Okt. 13. K  Opel
Okt. 14. Sz VW
Okt. 15. Cs Ford
Okt. 16. P  Skoda
Okt. 17. Sz Suzuki
Okt. 18. V  BMW

2015-09-30

GÉP-ÉSZ’ 99. SZOLGÁLTATÓ ÉS GyÁRTÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNy
BÉR ÉS BÉRJÁRULÉK TÁMOGATÁSA A TANULÓSZERZőDÉS KE -
RE TÉ BEN TANULT ÉS TOVÁBB FOGLALKOZTATOTT PÁLyA KEZ -
DőK NÉL.

Gép-Ész ’99. Szolgáltató és Gyártó Betéti Társaság 1,04 millió forint
európai uniós támogatást nyert a „ Gyakornoki Program a tanulószer -
ződés ke re tében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia ré -
gi ókban„  című pályázati kiíráson, a projekt Széchenyi 2020 program
ke retében valósult meg.

A Gép-Ész ’99. Szolgáltató és Gyártó Betéti Társaság a TÁMOP-2.3.4.A-
13/1-2014-0019 azonosítószámú projekt támogatás teljes összegét a
gyakornok, illetve a mentor bér és bérjárulékainak kifizetésére fordította.
A fejlesztés eredményeként a vállalkozás egy agilis, az autószerelő szak-
ma íránt érdeklödő fiatal pályakezdőt tanított ki, illetve tanulmányait befe-
jezve a továbbiakban munkaviszonyban alkalmaz.

További információ kérhető:
Kárándi Aliz, ügyintéző
Telefon: (06-70) 386 4702
E-mail: karandializ@gmail.com
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A Szomorúfűz Temetkezés 2012-ben nyitotta
meg irodáját Debrecen belvárosában, ahol tel-
jes körű ügyintézést nyújtanak.

Határozott igény tapasztalható az európai szín -
vo nalú, és mégis megfizethető temetkezési szol -
gál  tatások iránt. Ennek a piaci elvárásnak meg fe -
le lően bővítjük szolgáltatási palettánkat és egyide-
jűleg működési területünket is. 

Mit is jelent ez a gyakorlatban? Leendő megren -
de lőink akár már otthonukból, az interneten ke -
resztül megtudhatják, hogy milyen iratokra, doku-
mentumokra lesz szükség irodánkban a temetés
meg rendelésekor, illetve tájékozódhatnak ke gye -
leti termékválasztékunkról. A választható temet ke -
zé si módozatokkal kapcsolatos tudnivalókról is ki -
merítő információt találnak honlapunkon, így iro -
dánk ban már ezek alapján tehetik fel kérdéseiket,
illetve rendelhetik meg elhunyt hozzátartozójuk
mél tó búcsúztatását.

Mindent magába foglaló, úgynevezett „egy -
ablakos” temetés felvételezés történik cé günk nél,
vagyis megrendelőinknek nem kell külön admi -
niszt rációs ügyekkel foglalkozniuk a kórházban,
eset leg az önkormányzatnál, temetőben vagy más
hi vatalban, mi ezek ügyintézését teljes körűen át -
vál laljuk. Minden igényt kielégítő, lehetőleg min-
denki számára elérhető áru, temetkezési szolgál-
tatást, kegyeleti kellékkínálatot biztosítunk. Szük -
ség esetén az elhunyt szállítását is elvégezzük,

Magyarország terü le tén vagy akár nem zet -
közi vi szonylatban is. Fontos számunkra,
hogy megrendelőink elé  gedetten, nyugodt
szív vel távozzanak iro dánkból, azzal a
tudattal, hogy az ügyinté zéssel kapcsolatos
te en dőket nem nekik kell elvégezniük.

Minden egyes ügyfelünknek a lehető legked-
vezőbb szolgáltatás- és árszínvonalat biztosítjuk.
Átlátható előzetes árkalkulációt adunk, nálunk nin -
csenek utólagosan felmerülő, vagy „rejtett” költ-
ségek! Mindig készséggel állunk ügyfeleink ren-
delkezésére kérdéseikkel-kéréseikkel kapcsolat-

ban. Végig segítjük a gyászolókat ezen a szomorú
úton, levesszük a vállukról az ügyintézés terhét,
hogy elhunyt szerettük méltó gyászolása legyen
az egyetlen dolog, amivel ebben az időszakban
foglalkozniuk kell.

Segítik a gyászolókat

kedvezmény kegyeleti termékekre20%
Érdeklődni lehet:

Web: www.debrecen.temetkezes.hu
Személyesen: 4029 Debrecen, Csapó utca 53.
Telefonon: +36-52/333-2840 
Mobiltelefonon: (36-30) 947-6638, (36-30) 947-6637
E-mailen: debrecen@temetkezes.hu

Irodánk nyitva tartása: 
hétfő –csütörtök: 8.00–17.00,
péntek: 8.00–16.00, szombat–vasárnap: zárva 

Egyéni időpont egyeztetéssel kapcsolatban keres -
sen bennünket.

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

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

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Szeptember 26-án nyitott meg Debrecen első
gyerekkönyv és játékboltja, a Pagony. A rossz
időjárás sem tartotta vissza az embereket,
hogy részt vegyenek a megnyitón, rengeteg
csa  lád választotta ezt a programot erre az esős
szombat délelőttre.

Délelőtt 10-től várták a látogatókat. Az ünnepé-
lyes megnyitó után zenebölcsi foglalkozást tartott
Lövei Lilla, majd érkezett egy lufibohóc is. A meg-
nyitó ideje alatt Hajni óvónénivel kreatívkodhattak
a gyerekek, háromféle kézműves technika ki pró -
bá lására volt lehetőségük. Ezeken kívül pedig
Bogyó és Babócaként készíthettek vidám fotókat.

A remek programok mellett a debreceniek el s ő -
ként itt ismerkedhettek meg a Pagony első há rom
saját társasjátékával, melyek közül minden kor -
osztály könnyen találhat magának valót. Bartos

Erika legújabb könyve, az Együtt lenni jó! is a
Pagonyban debütált vidéken először.

A bolt hátsó részében van egy játszósarok, ahol
a gyerekek lefoglalhatják magukat amíg a szülők
nézelődnek, vásárolnak. A későbbiekben itt külön-
böző foglalkozások és rendezvények lesznek, töb -
bek között kézműves délutánok, zenebölcsi fog lal -
ko zások, valamint születésnapi bulik.

A bolt vezetője Csikó Márta és kedves mun -
katársa mindenkit szeretettel vár a debreceni Pa -
gony ban.

Gyermekkönyv és játékbolt nyílt

Cím: 
Debrecen, Batthyány utca 11.

Nyitva: 
minden hétköznap 10–19-ig, 

szombaton 10–16-ig.
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Állati dolgok

Az evésen, rágáson kívül a kutyák szája hason-
ló funkciót lát el, mint az emberek keze: akkor
is a szájukat használják, amikor játszanak,
vagy amikor egy tárgyat akarnak megfogni. A
meg felelő emésztéshez, egészséges élethez
rend kívül fontos odafigyelni a kiskedvencek
fogaira csakúgy, mint nálunk az embereknél. A
Jó zsavet Kisállatorvosi Rendelő cikkét ol vas -
hatják az alábbiakban.

Három éves korára 5-ből 4 kutyánál általában
már előfordul valamilyen fogászati probléma. Sze -
ren csére, soha sincs túl késő, hogy elkezdjük ku -
tyánk fogainak ápolását.

A kutyáknál a fogászati betegségeket alap ve tő en
a fogkőképződés, és nem a fogszuvasodás (mint
ná lunk embereknél) okozza. A fogkő megke mé -
nye dett lepedék. Ha a lepedéket nem távolítjuk el
az etetést követő 24 órán belül, akkor az a bak té -
riu mok elszaporodása miatt kezd megkeményed-
ni, ami fogkőképződéshez vezet. A fogkő lera kó -
dása miatt a fogínyszél eltávolodik a foggyökértől.
A fog fokozatosan kilazul, és a szájüregben fer-
tőzés alakulhat ki. A fertőzés következménye a
fogínygyulladás vagy más néven gingivitis. A fog -
kő és a fogínygyulladás a fogak meg lazu lá sá hoz
és végül elvesztéséhez vezet. A fogak meg la zu -
lása vagy akár elvesztése miatt a kutya nem tudja
megfelelően megrágni és megemészteni az ele -
delt. A lepedékben megtalálható baktériumok a

vérkeringésbe ke rül -
ve a különböző lét -
fon tosságú szerveket
is károsíthatják, fő -
ként a májat és a ve -
sét, keringési betegségeket okozhatnak.

A baktériumok okozzák a kellemetlen szájszag
jelentkezését is. Fogkövesség tünetei lehetnek:
sárgás-barnás fogkő a fogakon és az íny mentén;
bepirosodott, duzzadt vagy vérző íny; túlzott nyá -
lad zás, esetleg véres nyál; törött vagy hiányzó fog;
kellemetlen lehelet; csökkent étvágy…

Amennyiben, ezeket a tüneteket tapasztalja,
akkor az éves ellenőrzések között is érdemes ál -
lat  orvoshoz fordulni, ahol a FOGKő EL TÁ VOLÍ TÁ -
SÁ RA egy ultrahangos készülékkel LEHETőSÉG
VAN, a további problémák elkerülése érdekében.

Mi a teendő, ha egészséges és boldog állatot
szeretnénk? Otthon gondoskodjunk arról, hogy
kedvencünknek legyen mit rágnia. Bőrből készült
és egyéb ehető „rágókák” kiválóan megfelelnek
erre a célra. A CSONT ERRE A CÉLRA ALKAL -
MATLAN. A fog a folyamatos csontrágástól hamar
túlkopik, észrevétlenül elfertőződik, súlyos pana -
szo  kat okozva. Táplálkozás szempontjából sem
helyes a csont etetése, komoly problémákat okoz -
hat az emésztőtraktusban.

Ezen kívül még amit tehet a gazdi: Kutyáját
évente hozza el fogászati vizsgálatra rendelőnkbe,
ha hajlamos a fogkőképződésre, akkor 6 havonta,

hasonlóképpen, mint
az embereknél.

Rendelőnk is részt
vesz a „Pedigree fo -
gá szati hónap” elne -
ve z ésű október 15-
től november15-ig tartó rendezvényen, így ennek
keretein belül a hozzánk érkező kisállatok a
máskor is, általános fizikális vizsgálatok során
elvégzett fogászati szűrés után egy Pedigree
Denta Stix ajándékcsomaggal tér het nek haza. A
cso magokat a Pedigree bocsátja rendelke zé -
sünkre, a vizsgálatokhoz a készlet erejéig tudjuk
biz tosítani az ajándékot.

További információ a Józsavet Kisállatorvosi
Ren de lőben kapható:

Állati dolgok - Pedigree Denta Stix ajándékcsomag a kutyájának

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Szőlő: 399 Ft/kg

Padlizsán: 399 Ft/kg
Paradicsom: 499 Ft/kg

Vöröshagyma: 159 Ft/kg
Savanyú káposzta: 299 Ft/kg

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

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.
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A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin    kútján szeptember-
ben is he     tente sorsol -
tak a 8000 Ft fe lett tan -
kolók kö      zött.

A szeptemberi nyertesek:
34. hét: Dani László (Jó -
 zsa, Alkotás u.) 35. hét:
Boros Ildikó (Józsa,

Zsindely u.) 36. hét: Szalóki Antal (Jó zsa, Hatház
u.) 37. hét: Dr. Bakonyi Tiborné (Jó zsa, Deák F.
u.).  A ké pen Máté László húzza ki az egyik heti
sze rencsés szel vényt.

Cím:  Józsa, Vál lalkozói  tel ephelyek • Tel .:  (52) 530-947

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

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? 

Keresse a Józsa TÜZÉPet!

Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

PB Gázpalack 3800 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Fabrikett folyamatosan kapható.
Fuvarozás, gépi rakodás, raklapleszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

Augusztusi nyertesek

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

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 69 250 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

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

Folyamatos akciók 

új bútorainkból

www.ZSUZSA-SZALON.hu
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

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(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).

Betonkeverő 220V-os több 
méretben, valamint 3 részes, 

többfunkciós kitolható létra (4,5 m)
kölcsönözhető hétvégén is. 
Telefon: 20/929-9566

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

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

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése ener-
gia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS

HOLBA FERENC
Műhely:

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

Sz i l ág y i  K ár o l y
Red ô n y, rel u xa, s zal ag f ü g g ö n y, h arm on i k a aj t ó , 

s zún y o g h ál ó  k és zít és e, j av ít ása.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Háromkerekű
babakocsi eladó.

Használt, kissé kopott,
de tökéletesen működik.

Irányár: 4500 Ft
Telefon: (20) 247 5909



Hirdetés

Vásároljon 
4db BRIDGEStOnE 
téli abroncsot és 

megajándékozzuk egy téli
autóápolási csomaggal.

Az akció 2015. 10. 01–2015. 11. 30-ig,
vagy a készlet erejéig érvényes.

BANKKÁRTyÁS FIZETÉSI LEHETőSÉG!
Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.
Weboldalunkon megtekintheti

teljes kínálatunkat:

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

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az éva Divat albumban:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns divatáru 
üz le tünk be folyamatosan 
érkeznek az őszi-téli áruk.

Nézzen be, megéri!

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.

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!

§

Tel.: 0652/782-645, 0620/210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@drreti.hu 

Adásvételi szerződések, cégeljárás,
társasági jog, családjog, öröklésjog, 

munkajog, peres ügyek!

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Cím: Józsa, Nyáry P. u. 2.

BONSANTÉ
tüdőgyógyászati és 

légúti allergológiai magánrendelés

Rendel: dr. Kiss Gabriella
tüdőgyógyász-aneszteziológus szakorvos

Rendelés helye: 
Józsapark (l. emelet, kardiológiai 

szakrendelés helyén)
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.

A rendelés időpontja: 
szombat 8–12 óra

Időpontegyeztetés: 
Telefon: (06-30) 768-88-38

E-mail: dr.kissgabi@freemail.hu

www.tudogyogyaszom.hu WWW.J OZSAI NGATLAN.H U

DEBRECEN-JÓZSAI
INGATLANÜGyNÖKSÉG

Jutalék már 1,5%+ÁFA-tól!

Telefon: (06-30) 527 3416


