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JÓZSA
Fejlesztik az Alsójózsai Kerekerdő Óvodát

Öt helyett hat óvodás csoportot indítanak a
Kerekerdő Óvodában szeptembertől, mivel
egyre több a gyermek Józsán.

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvodá-
ba évek óta egy re többen jelent kez -
nek. A megnövekedett gyer mek vál -
lalási kedv mellett egyre több család
költözik Józsára, főleg kisgyerme -
kesek, ezért van szükség a fejlesz -
tésre. A város közgyűlése támogat-
ta a csoportlétszám emelését az
óvo dában, így 150 főre emelik a
felvehető gyerekek számát. Azzal,
hogy több gyerek érkezik az óvodá-
ba, több nevelőre is szükség van. A
közgyűlés döntése értelmében a
cso portlétszám fejlesztésével két

óvó  nőt, egy dajkát és két pedagógiai asszisz -
tenst is felvesznek az intézménybe – tájékozat-
ta lap un kat Balázs Ákos frakcióvezető.

Május 2-án érkezett a megtisztelő hír Bu da pestről – a
Magyarországi Európai Tehet ség köz pontból –, hogy
a Gönczy Tehetségpont Eu rópai Tehetségpont lett.

Az Európai Tehetségtámogató Hálózatot hivata lo san
2015-ben Brüsszelben alapították meg. Je lenleg 14 Eu -
rópai Tehetségközpontban 25 or szág ból körülbelül 250
Európai Tehetségpont része a há lózatnak.

Az Európai Tehetségsegítő Hálózatba való be ke  rülés
meghatározott követelménye, és legfon tosabb kritériuma
a magas szintű tehetségsegítő munka, valamint az egy -
más iránti nyitottság, a nem zetközi kapcsolatépítésben
és -tartásban való részvételi hajlandóság, a jó gyakorla-
tok cseréjére való törekvés, különböző nemzetközi proje k -
tekben való részvételi szándék.

A Gönczy Európai Tehetségpont legfontosabb adatai
elérhetőek az Európai Tehetségtérképen http:// www. -
echa. info/high-ability-in-europe/.

Európai Tehetségpont

27. JÓZSAI 
GYERMEKNAP

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretettel hívunk minden, Debrecen-Józsán élő gyermeket, anyukát, apukát, nagymamát, nagypapát a józsai

gyermeknap programjaira. A rendezvény védnöke: BALÁZS ÁKOS a városrész önkormányzati képviselője
Tervezett programok

2016. június 4-én, szombaton 9.30 órától
Józsapark – DMK Józsai Közösségi Háza

9.30 órától
Térzene fúvósokkal

10 órától
Alkossunk együtt a Varázskéz szakkörrel –

foglalkozás és képleleplezés
11 órától

Kökény Matyi bábszínház az ORT-IKI
előadásában

Délelőtt folyamán ügyességi játékokkal és
kézműves foglakozásokkal várjuk 

az érdeklődőket

12 órától
Szekerezés

12.30–13.30 óra
Lovagoltatás

13 órától 
Családi vetélkedő - 
(részletek a 3. oldalon)

14 órától
SZÍNPADI PROGRAMOK

Hangvarázs – Reschofszky György zenés
műsora, Gönczy Pál Utcai Óvoda, Alsójózsai

Kerekerdő Óvoda, Gönczy Pál Általános
Iskola, Lorántffy Zsuzsanna Általános

Iskola, Józsai Közösségi Ház csoportjainak
műsora

KÖZÖS MEGLEPETÉS DAL
18 órától

SuperStereo - koncert
19 órától 

Kísérleti Stádium - koncert
20 órától 

Retro Disco

A nap folyamán egyedülálló játék park, Huntraco, Caterpillar munkagép bemutató, kisállat-simogató, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás
és egyéb meglepetések várják a kicsiket és nagyokat a Józsaparkban, mert … Józsán élni jó!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! – Részletes végleges program a www.jozsanet.hu weboldalon.

Fotó: www.dehir.hu
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Józsa  Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 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 : 2016. június 3.

Következô számunk m egjelenése: 2016. június 11–12.
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
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2016. 03. 31–2017. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A 60 éves Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Ál -
talános Iskola jubileumi gálaműsort rendezett
május 5-én.

Danku Attila intézményvezető úr köszöntő be -
szédében kiemelte azt, hogy az elmúlt hat évtized-
ben számos dolog változott mind a tárgyi kör -
nyezet, mind az oktatási módszerek tekintetében,
azonban vannak az oktatási intézményben a kez -
detektől maradandó tényezők: a tanító és a diák, s
nem változott a cél sem, hogy a társadalom szá -
mára hasznos, pozitív gondolkodással bíró em be -
reket neveljenek, akik tanulmányaik befejezése
után képesek önállóan eligazodni a társadalom ál -
landó változásaiban. Intézményvezető úr szerint
na gyon fontos olyan hellyé tenni az iskolát, ahová
a tanuló és a tanár nap, mint nap szívesen jön,
ahol öröm együtt munkálkodni, közösen leküzdeni
a nehézségeket és együtt átélni a sikereket. A be -
szédben hálás szavakkal emlékezett meg azokról
a néhai kollégákról, akik személyes példájukkal

helyes utat mutattak az oktató-nevelő munka te -
kin  tetében. Pappné Gyulai Katalin, a Klebensberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tanke rüle -
tének igazgató asszonya ünnepi köszöntőjében
há rom szóval jellemezte az iskolát: szerethető,
csa ládias és emberi. Szavaiban kitért az in téz -
mény szeretetteljes légkörére és tartalmi gaz dag -
sá gára is.

Balázs Ákos frakcióvezető úr – Józsa városrész
ön kormányzati képviselője – ezúttal Debrecent
kép viselve méltatta a Debreceni Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola eredményeit, valamint
kitért benne a folyamatosan növekvő gyermeklét-
számra, és reményét fejezte ki a jövőbeli fej -
lesztések tekintetében. Balázs Ákos hangsúlyozta:
egy város akkor igazán erős, ha megfelelően mű -
ködnek oktatási intézményei, s ebben példaértékű
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola. Kép vi selő
úr az intézmény vezetőjének egy emléklapot is
átadott.

A nyugdíjas pedagógusok nevében Székely
Pálné intézett kedves, visszaemlékező szavakat.
Az ünnepi műsorban nagy sikerrel léptek fel a
MEA citerásai és a Főnix Alapfokú Művészeti Is -
kola néptáncosai. A rendezvény izgalmas pontja
volt az iskoláról készített humoros film vetítése,
amely nek elkészítésében Varga József filmrende -
ző, valamint Dánielfy Zsolt színművész működött
közre.

Ünnepi gálaműsor a Lorántffyban

Lorántffys hírmozaik
Matematikai siker

Kiemelkedő tanulmányi sikereket értek el a Deb re -
ceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói
ma tematikából.
A Csillagszerző matematikai verseny megyei dön-
tőjén – amit a Vénkerti Általános Iskola és AMI-ban
ren deztek – Posvancz Olivér első, Trunger Ger -
gely második, Elek Zoltán harmadik helyezést ért
el.
A tehetséges és szorgalmas Lorántffysnak, és
felkészítő tanárának ezúton is gratulálunk és to -
vábbi szép sikereket kívánunk!

Egészségünkre!

Egészségnapokat tartottak a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában. A gyerekek változatos prog ra -
mo kon keresztül ismerkedhettek az egészséges
élet móddal.
Mozgásban volt az egész iskola április első hetei -
ben. Nem áprilisi tréfa volt az elsején megrende -
zett DÖK nap. A Józsakert utcától a Kiskert utcáig
futottak a diákok, foci- és röplabdabajnokság,
egyé ni versengések zajlottak az iskolában. He te -
dikén a már hagyományos Nárcisz futáson vettek
részt a Lorántffy tanulói.
Április 12-én a látássérültek érzékenyítő prog -
ramján azt tudhatták meg a gyerekek, hogy a lá -

tás zavarral küzdők is tudnak teljes életet élni.
Talán a legkedveltebb esemény volt a SANSZ Ala -
pítvány segítő kutya programja. Az elsősök és a
másodikosok is nagyon élvezték az okos négy lá -
búak bemutatóját.

Ezúttal sem maradhattak el az osztályok közötti
vetélkedők. Április 15-én az egészséges életmód
jegyében versengtek egymással a gyerekek.
Jutalmul finom tejtermékeket kaptak a résztvevők.
Nem csak a testmozgás, a helyes táplálkozás is

fontos. Erről a „Terülj, terülj asztalkám” elnevezésű
programon tanulhattak sokat a diákok. Zöldség és
gyümölcskóstolás is volt, a gyerekek nagy örö -
mére. Az idei egészségnapokat az Ovi-suli
Focikupa zárta április 20-án.

Föld napja

A Lorántffysok április hónapban két alkalommal is
részt vettek szemétszedő akciókban. A leg ki seb -
bek a Föld napja alkalmából vettek részt április 22-
én a gyűjtésben, amikor Alsójózsa számos utcá já -
ban zsákokba szedték össze a szemetet.
A nagyobbak hazánk legnagyobb önkéntes moz -
gal mához, a „Te Szedd” megmozduláshoz csat -
lakoztak idén is. Az immár hatodik alkalommal,
2016. április 28. és május 1. megrendezett orszá-
gos szemétgyűjtő akcióban lelkesen vettek részt a
környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó
tanulók.
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Fenntarthatósági Témahét a Gönczyben
A víz nyomában

Iskolánk felső tagozatos tanulói hosszú évek óta a
Föld Hetében egy délelőttön a környezet véde lem -
hez kötődő üzemlátogatásokon vesznek részt.
Ezen a tematikus napon tanulóink a víz illetve a
szemét nyomába erednek.
Az 5. évfolyamosok a Tócó patak vízminőség vizs-
gálatát végezték el a Bisel módszer alkalmazásá-
val. Megállapították, hogy a Tócó vízminősége jó.
A 6. évfolyamosok a Debreceni Vízmű Pallagi úti
telepére látogattak, ahol megtudhatták, hogy hon-
nan van Debrecen város ivóvize, s mi minden tör -
té nik vele, míg a csapból kifolyik.
A 7. évfolyamosok a város szennyvíztelepére láto-
gattak.
A 8. évfolyamosok egy hulladék feldolgozó üzem-
ben szereztek tapasztalatokat.

Szelektív hulladékgyűjtés

Régi hagyomány örökös ökoiskolánkban, hogy a
Föld hetének utolsó nagy rendezvénye az egész
településrészre kiterjedő szelektív hulladék-
gyűjtés. Az előző héten szórólapok, plakátok
segítségével hívtuk fel a lakosság figyelmét a hul-
ladékgyűjtés lehetőségére. Az AKSD Kft által biz-
tosított papír- és elektronikai hulladékgyűjtő kon-
ténerekbe a gönczys tanulók 11 000 kg papírt és
6540 kg elektronikus hulladékot gyűjtöttek. 
Ugyanezen a napon Gárdonyi Sándor tanár úr
vezetésével egy kis csapat iskolánk ökológiai láb-
nyomát jelenítette meg újrahasznosított színes ku -
pa kok segítségével. Az elkészült kép a Rózsa -
völgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpontunkat
színesíti majd.

Őrizzük a sokszínűséget!  Az élőlé -
nyek szeretetével a fenntartható
fej lődésért

Ez volt a mottója a Gönczy Tehetségpont 5. Tehet -
ség napjának, melyet 2016. április 21-én tartot-
tunk. Egy tűt sem lehetett leejteni a Józsai Kö zös -
ségi Házban, úgy megtöltötte a több száz kíván csi
gyermek, pedagógusaik és szülők képviselői. Már
hetekkel ezelőtt minden osztály elkezdte a bú vár -
ko dást a 2016. év valamely élőlényének tanulmá -
nyo zásában. Sokoldalúan közelítve a témát – pro-
jektet készítettek belőle, és itt a tehetségnapon
elő adták az iskola többi tanulójának. Ötletes, szi -
por  kázó bemutatók váltogatták egymást. Igazi tu -
dásmegosztás volt, játszva tanultak a gyerekek.
Láthattunk tudományos ismertetést, történelmi,
irodalmi megközelítést, saját verset és mesét, dra -
ma tizált színi jelenetet is. Az emelkedett hangula-
tot a pedagógusok meglepetése alapozta meg:
ani mációs mesefilmet készítettek, és mutattak be,
hangjukat kölcsönözték az év élőlényeinek. A gye -
re kek nagy tapssal jutalmazták az újszerű kez de -
mé nyezést. A Tehetségnapon láthatta a közönség
a „Kincseink” 3. Tehetséggondozó Diákkon fe ren -
cia iskolai fordulójára készített előadásokat is.
Itt került bemutatásra és elemzésre a Gönczys
ökológiai lábnyom is. 150 család töltötte ki az
online kérdőívet – köszönet érte – , amely alapján
el készültek a számítások. Kiderült, miben va -
gyunk jók, miben kell további erőfeszítéseket ten-
nünk. Az elemzés a www.gonczy.hu honlapon
meg tekinthető.

A Világűrben jártunk

A Föld hete programok a Partiscum Csillagászati
Egyesület mozgó planetáriumának bemutatóival
kezdődtek. Iskolánk minden tanulója részt vett az
életkori sajátosságaiknak megfelelő témájú elő -
adáson. A legkisebbek a „Legyél te is űrhajós!”, a
4–6. osztályosok „Az utazás a Naprendszerben”,
míg a legnagyobbak a „Földtől az Univerzumig”
lát ványos előadás résztvevőiként ismerkedtek a
ben nünket körülvevő tágabb környezetünkkel.
Ezen a napon vendégül láttuk egy előadás erejéig
a Debreceni Ökoiskolák Hálózatának tagjait is. A
deb receni ökoiskolák képviselői, tanulók és ta ná -
raik, is részesei lehettek a világűrben tett utazás-
nak.
Köszönjük a Szülői Szervezet támogatását a
prog ram megvalósításához!

Gyermeknapi családi
vetélkedő – 

versenyfelhívás

Idén is megrendezésre kerül a Józsai
Gyer meknapon tavaly nagy sikert aratott
CSALÁDI VETÉLKEDŐ, ahol most is ér -
tékes nyereményekben részesül az első
há rom helyezett család.

A versenyre regisztrálni június 4-én 12.00
órától 13.00 óráig lesz lehetőség a Bikers
pizzéria nyitott teraszán.
A verseny most is egy rajzfeladattal fog in -
dulni 13.00-kor, majd ezt követően 5 ál lo má -
son kell a versenyfeladatokat teljesíteni a
részt vevő családoknak:
1. állomás: KVÍZ JÁTÉK: Dr. Aradi Csaba
öko lógus előadásának meghallgatása után
egy ökológiai totó kitöltése, és leadása az
állo másvezetőnél.
2. állomás: CÉLBALÖVÉS: légpuska fegy ve -
rekkel 10 méterről a körkörös célképbe lö -
vés, melyben családonként a két legjobb
ered ményt pontozzák.
3. állomás: LOVAGLÁS: 13.00-tól 15.30-ig
családonként 2 fő részvételével, lovon ülve,
körbevezetve, a középen elhelyezett kosár-
ba kell labdával beletalálni.
4. NÉPI JÁTÉKOK: malacröptető, krum-
pliütő, 10–10 próbálkozási lehetőség csalá-
donként
5. SPORT VERSENY: kosárlabda kosárra
dobás, focikapura rúgás, 10–10 próbál ko -
zási lehetőség családonként.

A verseny várhatóan 17 óráig tart. A verseny
végeztével a kitöltött menetleveleket a Bi -
kers pizzéria nyitott teraszán lehet leadni a
szer vezőknek. 
Akik a nap folyamán megtervezik a Józsai
Gyermeknap logóját, a menetlevéllel együtt
itt adhatják le azt is. A pontok összeszám-
lálása után lesz az eredményhirdetés, vár ha -
tóan 17.45-kor a színpadon. 
A verseny díjazása:
1. helyezett: egy hétvégére egy autó teli
tank kal a Pappas Autó Magyarország fel -
aján  lásával
2. helyezett: családi vacsora a Bikers étte -
rem felajánlásával
3. helyezett: családi hintózás Lóska Eszter
fel  ajánlásával.
A fenti díjak mellett egy mobiltelefont is ki -
sor solnak a részt vevők között, és a ver se -
nyen a feladatokat teljesítő családok további
nye reményekben részesülnek. 

Minden családot szeretettel várunk!
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Helyi hírek

Kelet-Magyarország legjobb népzenei 
csoportjai és szólistái találkoztak Józsán

Kihívás estje Józsán -
május 18-án

Erdélyi textilcsodák Józsán A Józsai Könyvtár programjai:

Május 25. 17.00: „A világ megvár, míg olva-
sunk!” Az Olvasókör következő foglalkozásá-
nak a témája: Regényes történelem, történelmi
regények.

Május 28. 9.00–13.00: A dzsungel könyvei -
őserdei gyermeknapi délelőtt. A program
keretében, 10 órától az „Élet a dzsungelben”
című rajzpályázat eredményhirdetésére és a
rajzokból összeállított kiállítás megnyitójára
várjuk a családokat.

Az erdélyi textilművesség reme kei -
ből nyílt kiállítás május 5-én a Jó -
zsai Közösségi Házban. A gyűj te -
mény tulajdonosának, Hatvaniné
Módy Györgyinek köszönhetően le -
he tőségünk nyílt egymás mellett
látni az összes szövési formát és
tech nikát, amit Erdélyben, a ma -
gyar lakta vidékeken évszázadok
óta használnak. 
Az erdélyi textilekből és mezőségi
viseletekből álló gyűj temény június
11-ig látható a Jó zsai Közösségi
Ház ban.

Nagyszabású népzenei rendezvénynek
adott ott hont a Józsai Közösségi Ház.
Április 6–7-én került sor a „Dunától kele-
tre” Népzenei Versenyre, és Tér ségi
Nép zenei Találkozóra, amelyet tele pü lé -
sünk közösségi házában rendeztek
meg. Az első napon a 18 év alattiak ver -
senyeztek, számot adva népi hang sze -
res tudásukról. A versengés – ami az
idei évtől a Cívis Népzenei Verseny
nevet viseli – nem az első, második,
har madik díjért folyt, mint egy hagy-
ományos értelemben vett versenyen, ha nem min-
den egyes jelentkező valamilyen minősítő be so -
rolást kapott. A neves előadóművészekből, nép -
zenekutatókból álló zsűri – Sebő Ferenc, Bi ri nyi
József, Eredics Gábor – „Cívis” bronz, ezüst,
arany és gyémánt minősítéseket adományozott a
bemutatkozó szólistáknak és együtteseknek.
Emellett lehetett országos KÓTA minősítést is
kérni azoknak az előadóknak, akik úgy érezték,
hogy szakmai fejlődésük újabb szintjéhez ér -
keztek, és vállalták ezt a megmérettetést. A 18 év
alattiak versenyére 16 népzenei csoport, 15 alsó
ta gozatos, 12 felső tagozatos, és 15 fő kö zép is -
kolás jelentkezett a Dunától keletre eső tele pü lé -
sekről. Összesen 14 városból érkeztek a szerep -
lők, még a határon túlról, a vajdasági Csókáról is
jöttek a versenyre. Debrecenből és Józsáról is
több, mint tízen jelentkeztek a MEA Népzenei Ta -
gozat növendékei közül, néhányan egyéni és cso-
port kategóriában is. Az ő szereplésükről, elért
ered ményeikről egy későbbi tudósításban rész le -
te sen beszámolunk. A versennyel egyidőben a Jó -
zsapark piactere mellett felállított színpadon a

nagy közönséget szórakoztatták a településünkre
érkezett ifjú zenészek. A közösségi házon belül,
és azon kívül is jó hangulatot varázsoltak nagy -
sze rű hangszeres játékukkal. A díjkiosztás után
Sebő Ferenc és Birinyi József tartott filmvetítéssel
egybekötött előadást az érdeklődőknek.  Este a jó
hangulatról a Szeredás együttes gondoskodott,
akik 7 órától koncertet adtak a színházteremben,
utána hajnalig húzták a nótát a táncolni, énekelni
vá gyóknak. 

A népzenei rendezvény második napján a fel-
nőtt korosztályú népzenei csoportok értékelésére
került sor a Birinyi József, Magyari Ágnes és dr.
Borosné Toplenszki Timea alkotta zsűri szakmai
véleménye alapján. Összesen 14, a keleti térség-
ből érkezett csoport értékelésére került sor. Ezen
a napon is kiadták a „Cívis” művészi minősítéseket
és a KÓTA  minősítéseket a szereplőknek. 

Mindkét napon a közösségi ház előterében
helyi kézművesek tartottak bemutatót és vásárt
sa  ját készítésű ajándéktárgyakból, ékszerekből,
népi hangszerekből. 

A kétnapos rendezvény résztvevői sok ta pasz -
ta lattal, értékes díjakkal, és sok kellemes él mény -
nyel tértek haza. Jó alkalom volt ez az is mer ke -
désre, a régi ismerős zenészekkel való találkozás-
ra, a különböző összetételű és felállású csoportok
be  mutatkozására, a népzenei hagyományok él te-
 t é  sére, és a nagyközönséggel való megismer te té -
sére is. Reméljük, jövőre ismét a vendégeink lesz -
nek!

További képek a megújult www.jozsanet.hu
web  oldalon.

Sokféle sportággal ismerkedhetünk a Józsai
Kö zösségi Házban ezen a napon!

A Kihívás Napja országos kezdeményezés célja,
hogy minden évben felhívja a figyelmet a spor -
tolás fontosságára, az egészségünk meg őr zé -
sére. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a
Józsai Közösségi Ház és a JÓTEKE települési
egyesület, amikor célul tűzték ki a Kihívás Estje
kezdeményezést. Az idei évben május 18-án 18
órától kerül megrendezésre a Kihívás Estje a kö -
zös ségi házban. A rendezvény célja, hogy ér de -
kes bemutatókkal, a különböző sporttevé keny sé -
gek be való bekapcsolódási lehetőséggel kedvet
csináljon a sportoláshoz, olyan közösségi élmény-
hez juttasson, amely hozzájárul egészségünk
meg őrzéséhez, felhívja a figyelmet a sportolás jó -
té kony hatásaira. 

Az este 6 órakor kezdődő program során lesz
karate bemutató, aerobic, szkander, mazsorett,
lovaglás, súlyzózás, asztalitenisz…és sok minden
más…a felsorolást nem folytatom. Jöjjön el, nézze
meg a saját szemével mindenki, próbálja ki, mert
érdemes! Nemcsak egy szórakoztató szabadidős
program résztvevője lesz, aki ellátogat a kihívás
estjére, hanem az egészségéért is nagy lépést
tesz, ha talál valaki egy neki tetsző sportágat, és
elkezdi a rendszeres sportolást!
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Az ügyvéd válaszol, avagy jogeset a Kúria elvi határozataiból
A mostani cikkben a Kúriának Bfv.II. 1. 1348 / -
2015/6. számú elvi határozata: a gya logos-át ke -
lőhelyen kerékpárjával áthajtó sértett magatar -
tá sának az értékelésére, a kerékpárral való
köz lekedés veszélyeire szeretném felhívni a fi -
gyelmet.

„A terhelt hajnali 4:20 órakor lakott területén
belül a főúton vezette a tulajdonát képező sze -
mély  gépkocsit. A baleset helyszíne 5 forgalmi sáv -
ból (az ellentétes irányú forgalom számára 3+2
sávból) álló útszakasz, a forgalmi sávok 3,5 m szé -
le sek. A sértett  – kerékpárját hajtva –, a gyalogos
át kelőhelyen a terhelt menetirányát tekintve balról
jobb ra, a járdaszigetről lehaladva kb. 15–20 km/h
se bességgel megkezdte az áthaladását. Eközben
a terhelt a gyalogos átkelőhely térségét az adott
he lyen megengedett 50 km/h sebességhez közeli
50–60 km/h sebességgel közelítette meg a mene t -
 irányát tekintve jobb oldalról a második (középső)
forgalmi sávban. A terhelt haladási irányához vi -
szo  nyítva tehát a sértett az ellenkező oldalról
kezd te meg az áthaladást.

A terhelt a sértettet a gyalogos átkelőhelyen
akkor vette észre, amikor az már 4 métert beha -
ladt. A sértettet 17 métert tett meg a gyalogosát ke -
lőhelyen, amikor a terhelt a jobboldali útpálya kö -
zép ső forgalmi sávjában – fékezése ellenére –,
mintegy 38–45 km/h sebességgel, elütötte. A ter-
helt a baleset elkerülése érdekében a gépjármű

kormányát jobbra rántotta, és az úttest szélétől 0,6
mé terre állt meg. A sértett az ütközés kö vet kez -
tében a kerékpárja stabilitását elvesztette, és az
aszfaltburkolatú úttestre esett. A baleset során
elszenvedett sérüléseivel okozati összefüggésben
másnap elhunyt.

A Kúria azt állapította meg, hogy a sértett meg -
szegte a KRESZ 54. §-ának (4) bekezdésében
foglalt rendelkezést. Aszerint ugyanis a kerék pá -
ros nak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva –
a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok
sze rint – kell az úttesten áthaladnia. A sértett e
köz lekedési szabályszegésével a baleset bekö vet -
ke zésének a közvetlen veszélyét idézte elő. Eb -
ben a baleseti veszélyhelyzetben a terheltet bale-
set-elhárítási kötelezettség terhelte.

A terhelt késedelem nélkül reagált a baleseti
veszélyhelyzetre. Ez reakcióidőt vett igénybe,
amely az általános szakértői gyakorlat szerint 1
má sodperc körüli időtartam. A baleset bekö vet ke -
zé séig a terhelt a gépjármű sebességét 38–45
km/órára mérsékelte, és a járművét jobbra, az
általa igénybe vett forgalmi sáv legszélére kormá -
nyozta. 

Mindezekből a tényadatokból a Kúria arra
következtetett, hogy sem a veszélyhelyzet ész lelé -
sé ben, sem a veszély elhárításában késedelem
nem róható a terhére. KRESZ 43. §-ának (2) be -
kez désében foglalt szabály a gyalogosok vé del -
mét szolgálja. A Kúria azt állapította meg, hogy a

terhelt büntetőjogi felelősségének a megálla pí tá -
sá ra a halálos közúti baleset gondatlan okozásá-
nak vétségében a büntető anyagi jog szabályainak
a megsértésével került sor; cselekménye sem ezt,
sem más bűncselekményt nem valósított meg.”

Az eset tanulsága, ha a kerékpáros szegi meg
a közlekedési szabályokat és a baleset emiatt kö -
vetkezik be, továbbá a gépjármű vezetője mindent
megtesz a baleset elkerülésére, annak kivé dé -
sére, akkor nem lesz büntethető, sőt a keletkezett
károk megtérítésére sem kötelezhető. 

A Kresz sza bályainak figyelmen kívül hagyása a
fizika tör vé nyeit nem írja felül, ezt a tény nem sza -
bad el fe lej teni.

A Debrecenben tapasztalható útfelbontási és
egyéb munkák miatt kialakuló dugókra is figyelem-
mel a Kresz szabályainak betartása életmentő le -
het.

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.

18557071-1-09

Magán
jógaóra

Az első óra ingyenes!
• személyre szabott órafelépítés
• ászana elemzés és beállítás

• egyéni célokat támogató gyakorlás (nyújtás, erősítés,
koncentrációs készség fejlesztése, légzés, 

stresszkezelés, meditáció stb.)
• napi beosztásodhoz illeszkedő, rugalmas időpontok

• igény szerint 60 vagy 90 perces foglalkozások
• megismerheted a saját tested képességeit, határait 

és  megtanulsz vele bánni
• megalapozhatod vele akár az egyéni gyakorlásod

06-30/526-4183 vagy tundeioga@gmail.com
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Hirdetés

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák

kivágását válla lom 
alpintechnikával vagy emelőkosárral.

További szolgáltatások: 
Fűnyírás, bérfűrészelés, elhanyagolt 

kertek rendbetétele.

Igény szerint a fahulladékot elszállítom.

Te
l.:

 (7
0)

 4
13
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3 
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SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: m inden nap: 9–20

Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, va la mint candidás és
diabe ti kus sü te mé nyek és tor ták készítése elő  rendelés

alap ján. Eskü vők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

Megrendelés: Varga Anikó, cukrászm ester 70/360-72-70
sodoaniko@freem ail.hu 

www.sodocukraszda.hu • Facebook: Sodó Presszó Cukrászda 

Megkezdtük olasz csavart fagyi árusítását
csoki és vanília ízekben!

Cím :  Függet l en ség u t ca 1. 
Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Májusban is várjuk
a Fekete Pillangóban

Széles, folyamatosan megújuló választékunkkal
várjuk kedves vásárlóinkat. Női-, férfi-, gyermek -
ruhák, cipők, játékok, táskák, ajándéktárgyak,
bakelit le me -
zek közül vá -
lo  gathatnak. 
Több száz fé -
le könyvünk
100 Ft-os áron
kapható. 
B i zományba
várunk: 
nyári ru   hákat,
szan    dálokat,
pólókat, 
le me zeket.
Babapelenka
továbbra is
40–45 Ft-os
da rabáron kapható! 
Ruhajavítást rövid határidővel vállalunk (ülepja ví -
tás, zseb csere, szakadások, cipzár cserék)!

Veszélyes fák kivágása, gallyazása:

(06-30) 654-3841
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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).

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

S zi l ág y i  K á r o l y
Red ô n y, rel u xa, s zalag f ü g g ö n y, h ar m o n ik a aj t ó , 

s zú n y o g h ál ó  k és zít ése, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

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

Kedvencek eledel centere

Cím: Felsőjózsai utca 25.
Nyitva: h–p: 9–12, 13–17:30, szo: 9–12

• Bolha-, kul-
lancs írtó csep -
pek, nyak ör -
 vek, per metek
szé les választékban kaphatók.
• Tavi haltápok érkeztek.

Simon Kr iszt ián
kályhás

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

E-mai l : s imonkr iszt007@freemai l .hu

Vállalom:

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

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.

Nyári napközis tábor

2016. 06. 20–08. 19-ig

heti turnusokban

5–14 éves gyermekek részére

A táborba jelentkezni lehet 
személyesen a játszóházban (Józsapark) 

vagy telefonon: (52) 789 034

Áraink: 
1 hét tábor napi 4× étkezéssel 20 000 Ft
1 hét félnapos tábor napi 3× étkezéssel 15 000 Ft
1 nap 4500 Ft
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Adóbevallás         Könyvelés         Adótanácsadás

Cím: Józsa, Telek utca 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI
SEGÍTÜNK!

Telefon: 06 30 6591 951

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Berta étkező 6 személyes 73 200 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 400 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

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

Folyamatos akciók 

új bútorainkból

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792

FRUIT MARKET AKCIÓ
Magyar eper: 1390 Ft/kg
Paradicsom: 499 Ft/kg
Új káposzta: 149 Ft/kg

Kovászolni való uborka: 399 Ft/kg
Új hagyma: 129 Ft/csomag

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

Tel efon :  (06-20) 33 18 944
www.nem esval l al kozas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

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

Dr. Kovács G abriella
fogszakorvos

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

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

BALESETET SZENVEDETT?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

www.karterites-debrecen.hu
Tel.: 06-20/583-7474
E-mail: info@karterites-debrecen.hu

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Jó zsa, B ar át ság  u t ca 6. •  (70) 620-2684Jó zs a, B arát ság ut ca 6. • (70) 620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le tek víz-, gáz,
fû tésszerelését, vala mint csatornarendszer ki -
épí té sét. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.

Egyszerűs ít et t  gázkészü lék  csere
valamint szennyv ízbekötés

tel jes ügy in tézéssel .

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!

§

Telefon: (06-20) 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.

Állati dolgok - de miért káros a toklász?
A toklász egy közönséges gyomnövény, az
egér árpa (Hordeum murinum) megszáradt,
szét eső kalászának egy darabja. Minden olyan
területen fellelhető, ahol a talajt takaró nö vény -
zet rendszeres nyírása elmarad. Időjárástól
füg gően május vége-június elején kezdenek a
kalászok száradni, ettől az időponttól okoznak
problémát a kutyáknál.

A száraz növényi rész a szúrós végével bár ho -
vá be tud fúródni a kutya bőrébe, illetve bármely
testnyíláson keresztül bekerülhet az állatba, ami
lehet a szem, száj, orr, fül, hüvely, pénisz, majd a
bejutás után az állat mozgásával együtt a toklász
is vándorol egyre tovább egyre mélyebbre, ugya-
nis a rajta található szálkák megakadályozzák a
mag kipottyanását, vagy visszafelé haladását.
Bár mely testrészbe jutva súlyos gyulladást okoz,
előrehaladott állapotban felfakadó, gennyedző,
váladékozó seb jelzi jelenlétét.

A toklász leggyakrabban a kutyák fülének külső
hallójáratába kerül, ahol nagyon rövid idő alatt ki -
alakul a külső hallójárat gyulladása. Friss esetben
a kutya séta közben vagy hazaérve hirtelen rázni
kezdi a fejét. Idült esetben a kialakult fülgyulladás
tünetei észlelhető: a kutya rázza, esetleg ferdén
tartja a fejét, dörzsöli a füleit, a fülekben bűzös vá -
la dék gyűlik össze. Friss esetben általában elég az
állatorvosnak a toklászt eltávolítania, régebbi eset-
ben sokszor már a szétrohadt toklászt megtalálni

sem egyszerű a felgyü -
lemlett váladékban, és
ilyenkor mindig a halló -
já rat-gyulladást is kezelni
kell. Elhanyagolt eset -
ben a dobhártyát átfúr-
va középfül gyulladást és innen tovaterjedve bel-
sőfül gyulladást is okozhat.

A fülek után talán a leggyakoribb, hogy a lábuj-
jak közé fúródik be a toklász. Eleinte csak egy kis
duzzanat látszik, majd kialakul egy gennyes tá -
lyog, ami később kifakad, a kutya nyalja a lábát,
sántít. A gazdi sokszor csak a gennyező si poly nyí -
lást veszi már észre, ami nem akar begyógyulni. A
toklász bekerülhet az állatok szemhéja mögé, ahol
gennyes kötőhártya-gyulladást és szaruhártya
sérülést is okozhat. A kutya az orrán keresztül is
beszippanthatja a toklászt, amit hosszas prüsz -
kölés fejrázás, orrdörzsölés jelez, befúródhat a
kutya száj-garat üregébe a mandulák nyálkahár -
tya redőibe, szuka kutyák hüvelyébe, vagy kan ku -
tyák tasakjába.
Megelőzés:

1. A legkézenfekvőbb: kerüljük a toklásszal,
gyom mal fertőzött területeket!

2. A kutya szőrzetének rendszeres ápolása
(fésülés, nyírás).

3. Javasolt minden séta után különös gonddal
átvizsgálni kutyusunk veszélyeztetett testrészeit.

4. Nyírassuk ki amennyire csak lehetséges a

lábujjak és talppárnák közötti részt, a fül belső
feléről főleg lógó fülű kutyák esetén nyírjuk le a
szőrt teljesen. Áldozzuk föl ilyenkor a klasszikus
fazont, nyugodtan nyírassuk ki a hónalj szőrét, a
combok belső felét, a has alját, az ivarszervek
környékét, tehát a fokozottan veszélyeztetett te rü -
le teket.

Már a legkisebb gyanú esetén is javasolt hala -
dék talanul állatorvoshoz fordulni! Ugyanis minél
kevésbé jut befelé a toklász, annál könnyebben tá -
vo lítható el! Eltávolítása ritkán sikerül bódítás
nélkül, több okból is. Egyrészt kényes, fájdalmas
helyekre nyúlunk, amit ritkán tűrnek a kutyák, más-
részt az eltávolításhoz szükséges eszközzel – egy
hirtelen mozdulat következtében – akaratunkon kí -
vül is sérülést okozhatunk a kutyusnak, de akár a
tok lászt is beljebb tolhatjuk.

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
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Hirdetés

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Bankkártyás fizetési lehetőség! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

Gumiabroncsok: www.jozsagumi.hu

Autójavítás: www.jozsaauto.hu

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Gumiszerelés, gumiabroncs és felni értékesítés,
gumiabroncs tárolása.

Autóelektromos javítás • Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
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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

Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00

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

Kútkezelőt keresünk a Józsa Tüzép Benzinkútjára,  pénzzel, emberekkel bán -
ni tudó fiatal hölgy személyében. Érd.: (06-20) 9 522 031.
A Józsaparki Autómosó főállású munkatársat keres. Fiatal, rugalmas, precíz
munkavállalót, fix havibér várja. Jelentkezni lehet: (06-70) 22 99 219-es tele -
fon számon, vagy személyesen.
Paprika, paradicsom palánta és török szegfű eladó. Józsa, Zsindely u. 50. Tel.: 06-30-
578-2987.
Több fajta paradicsom és paprika palánta van eladó. Cím: Bodai u. 21. Papp József
Telefon: 387-447.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun kákat
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, (06-52) 535-650.
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. Telefon: (52) 53 5-650.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica szalonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Építési telek eladó, 720 m2, a SPAR mellett. Érdeklődni: (06-20) 9 522 031.

„Józsa apró”

TÜZIFA ELADÓ!
Akác, tölgy, kuglizva, hasítva, ömlesztve 
vagy raklaposan, egyedi kiszállítással.
Érdeklődni: Szotákné Kata
06-30-562-2490 • 06-30-487-6555
www.tuzifa-debrecen.hu
Debrecenben a Monostorpályi úton 
(az Acsádi úton nem mi vagyunk!)
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HÁZIASSZONYOK BOLTJA
Műanyag áruk • Műanyag hordók
Műanyag kannák • Virágcserepek

Locsolók • Római tál
Zománcozott edények

Papírzsebkendő • WC-papírok, stb.
KEDVEZŐ ÁRON!

Cím: Józsa, Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871)

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás
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

A Józsafa Kft-t már több mint 15 éves tapaszta -
lattal gyárt konyhabútorokat. E termékeket a
mi nőségi kivitelezés mellett a kedvező ár is jel -
lemzi.

Kínálatunkban megtalálhatók a modern kivitelű
magas fényű bútoroktól a klasszikus tömörfáig tar -
tó teljes kínálat. A bútorok árát minden esetben a
min tatermünkben tárgyaljuk meg, hiszen sok
múlik a kiválasztott vasalatokon is, amit termé sze -
te sen a mintatermünkben mutatunk be ügy fe leink -
nek. 

Alapanyagunk minden esetben a bútorváz
merevségét biztosító kiváló minőségű EGGER bú -
tor lapok, melyben a vasalatok nagyszerűen tarta -
nak. A stílus kiválasztásában segítséget nyújtanak
az eddigi munkáinkról készült képek, melyek a
www.jozsaasztalos.hu weboldalunkon meg te kint -
hetők. Józsán és Debrecenben ingyenes helyszíni

felméréssel és árajánlattal kedveskedünk érdeklő -
dőinknek. A minőség mellett a megbízhatóság is
rend kívül fontos számunkra, ezért mindig ké szí -
tünk megrendelőlapot, amiben a kiszállítás idő -
pontját is rögzítjük a felhasználandó alapanya go -
kon túl. 

Határidőnk a konyhabútorok esetében 2–6 hét
an nak függvényében, hogy milyen alapanyagból
ké szül a termék.

Termékeink:
– konyhabútorok

– tolóajtós gardróbok
– lépcsők

– bejárati ajtók
– ablakok 2 és 3 rétegű üvegezéssel

– beépített szekrények
– ágyak, hálószobabútorok

– egyéb bútorok

Konyhabútor készítés Józsán

Elérhetőségeink:
Mintaterem: 

Józsa, Deák Ferenc u. 68. 
(Telefonos egyeztetés szükséges)

Web: 
www.jozsaasztalos.hu

E-mail: 
tripo.sandor@upcmail.hu 
Telefon: 0620-520-2040
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Cím: Józsa, Vál lalkozói  telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947
Autópálya-matrica, mobi ltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t  felet ti teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is

a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3200 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Aktuális áraink weboldalon: www.jozsatuzep.boltaneten.hu
Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin    kútján idén is he     ten -
te sorsol nak a 8000 Ft
fe lett tan kolók kö      zött.

Áprilisi nyertesek: 13.
hét: Sütő Betrix (Józsa,
Füg getlenség u.) 14.
hét: Juhász Imre (Jó zsa,
Kútfő u.) 15. hét: Beri

Zol tán (Jó zsa) 16. hét: Bácsi Márton (Hajdú bö -
ször mény). 17. hét: Pincés Ferenc (Józsa, Ok tó -
ber 6. u.) A 17. heti szerencsés nyertest Boros Il -
di kó húzta ki. 

Áprilisi nyertesek

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
üzletembe

folyamatosan
érkeznek a 

NYÁRI ÁRUK.

KÉT ÜZLETHELYISÉG

KIADÓ/ELADÓ
Józsa, Bocskai u. 53. alatt!

Bérleti díj: 35 000 Ft/hó/üzlet

Tel.: (06-20) 451-2515

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.


