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Papp László levele a 65 év feletti debrecenieknek

Tisztelt Debreceni Honfitársam!

A napjainkban zajló koronavírus-járvány Ma gyar -
országon és világszerte olyan rég nem ta pasztalt
egészségügyi veszélyt jelent, amely minden
korosztályt, de a 65 év felettieket különösen nagy
mértékben veszélyezteti. Nap mint nap ér te sül -
hetünk arról, hogy a járvány milyen gyors ütemben
terjed, és ezzel együtt újabb és újabb áldo za to kat
követel.

Debrecen polgármestereként a járványveszély
súlyosságára tekintettel magam is szeretném kérni
szíves együttműködését annak érdekében, hogy a
betegség terjedését a helyzet által megkívánt
magatartással megfékezni, majd megállítani le -
gyünk képesek.

AZ ÖN EgÉSZSÉgE ÉS A járváNy
MEgfÉKEZÉSE, lElASSÍTáSA ÉrDEKÉbEN

KÉrEM, Hogy E NEHÉZ HElyZETbEN
MArADjoN oTTHoN!

Debrecen Megyei jogú város Önkormányza-
ta – amennyiben igényli – segítséget nyújt az ön
számára, több lehetőséget kínálva. Ha nem tudja
másképp megoldani a bevásárlást, gyógyszer ki -
vál tást vagy egyéb halaszthatatlan hivatalos ügye

elintézését, akkor az alábbi telefonszámokon kér -
het ehhez segítséget:

A városháza ügyfélközpontjában a CoviD-19
ko ronavírus okozta járvánnyal kapcsolatban meg -
hozott önkormányzati döntéseinkről megfelelő is -
me retekkel rendelkező munkatársak fogadják hí -
vá sát munkanapokon – hétfőtől péntekig – 8.00 és
16.00 óra között.

Önkormányzatunk fontos célkitűzésének és fel -
ada tának tekinti, hogy a lehetőségekhez mérten
gondoskodjon városunk nehéz élethelyzetben lévő
lakosairól, ezért működtetjük, az ország egyik leg-
nagyobb szociális ellátórendszerét. Ezzel párhu -
za mosan életre hívtuk a – ma már több mint har -

minc tagszervezettel összehangoltan és eredmé -
nye sen működő – Debreceni Karitatív Tes tü le -
tet, melynek munkatársai, önkéntesei jelen kö rül -
mé  nyek között is folyamatosan látogatják az idő -
se ket és a rászorulókat, és tartósélelmiszer-cso -
ma  go kat, valamint egy debreceni vállalkozó jó vol -
tá ból meleg ebédet osztanak.

Kérem, ha a koronavírus-járvány miatt
kialakult helyzetben a fentiekben jelzett 

segítségre van szük sége, a már megadott
elérhetőségek valamelyikén 

szíveskedjen azt jelezni!
Ezen nehéz pillanatokban mindannyiunk közös

érdeke, hogy ki-ki a maga területén és lehetőségei
szerint részt vegyen a védekezésben. Ön ehhez
az otthonmaradásával járulhat hozzá a leghaté ko -
nyabban. Szíves és felelős együttműködését meg -
kö szönve ezúton is kívánok önnek nagyon jó
egész   séget!

vigyázzunk egymásra, hogy szeretteinkkel a
veszély elmúltával is együtt lehessünk, mert 

EgyüTT vAgyUNK DEbrECEN!

Tisztelettel: dr. Papp lászló polgármester

Dritor Plusz Kft. 
H-4014 Debrecen, Külső Kassai út 49.
(Megközelítés: a 4-es számú főút Pallagi kereszteződésénél)
Telefon: (52) 534-323 • (30) 269-7978
Web: www.dritorpluszkft.hu • E-mail: dobaine.ildiko@dritorpluszkft.hu

A kétoldalas faerezetes kerítés készítésekor nálunk lehetőség van rendelni
zárt lambéria mintás trapézlemezt, és ugyanazon mintázattal acél 

kerítéselemet is, illetve hozzá tartozó szegőlemezt is.

ÉPÍTKEZZEN, SZigETEljEN vElüNK!

Fém kerítéslemezek bevezető áron 
– széles szín és méretválasztékban egy 

és kétoldalas kivitelben. 
– kétoldalas rusztikus dió trapézlemez és acél kerítésléc.

Tetőfelújításhoz: faanyagok, trapéz- és cserepes lemezek, tetőfóliák,
szigetelések, orosz minőségi lambériák, csatorna rendszerek, élhajlított
lemezek. ÚJ termékünk: alucink lemez 30 év garanciával!

Homlokzati hőszigeteléshez: komplett hőszigetelő rendszerek
(üveggyapot, kőzetgyapot), zsákos anyagok.

06-52/517-768
06-52/517-614
06-52/517-631

Kedvezményes 
kiszállítás!
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A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B

Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2020. május 1. Megjelenés: 2020. május 9–10.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Ez a lapszám 2020. április 8-án került nyomdába.

lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-Tf-20-o-v-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

A Debreceni Művelődési Központ józsai
Közösségi Háza a kialakult  helyzet miatt
határozatlan időre bezárta kapuit.

A közösségi házban dolgozók és az ott működő
közösségek viszont, – ha fizikailag nem is tudnak
találkozni, állandó kapcsolattartásban vannak
egymással és az érdeklődőkkel. 
Azt is mondhatjuk, hogy egy virtuális közösségi
teret hoztak létre a DMK józsai Közösségi Ház
nevű facebook ol dalon,
ahol folyamato san érde -
kes ségek jelennek meg
csoportokról és egyéb
ismeretterjesztő tartal-
makról. Az aktivitást mi
sem mutatja jobban,
hogy a közösségi ház
dol gozói áprilisi prog -
ram jaikat is megtartják
kicsit máshogy.

április 11-én Debre -
cen város Napján gár donyi Sándor történész,
grafikus kalauzolásával tudhatnak meg többet
Deb  recen történelméről a facebook oldalt kö -
vetők.

A már hagyománnyá váló vasútmodell kiállítás
sem marad el. A program tervezett időpontjában
április 17–19. között kisfilmet, fotókat nézhetnek
meg az érdeklődők.

Még áprilisban egy jól ismert helyi művésszel
Czimer-Szendrei judittal is megismerkedhetnek
az oldal látogatói. Az alkotó bélyegkiállítását és

élet történetét április 23-án csütörtökön tesszük
közzé.

A közösségi ház dolgozói az informatív tartal-
mak mellett interaktív feladatokkal és kihívásokkal
is készülnek, mely egy-egy jelesnaphoz, szo kás -
hoz, józsai értékhez vagy valamelyik csoporthoz
kötődik majd.

A DMK józsai Közösségi Ház oldala mellett a
józsai Cselekvő Közösségek felületet is ajánlják,
ahol „eseménytár”, „értéktár” és „videótár” létre-

hozását tervezzük.
Mi a józsai  Közösségi

Ház dolgozói azt gondol -
juk, hogy a közösség és
a közösségi erő fontos
szerepet játszik a nehéz
idők átvészelésében. A
magunk eszközeivel sze -
ret nénk segíteni ebben
az időszakban, – híreink -
kel,  bejegyzéseinkkel
sze   retnénk színesíteni a

józsán élők mindennapjait. 
Tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk önöket,

part nereinket, látogatóinkat az online térbe, re -
mélve, hogy hamarosan újra személyesen is kö -
szönt hetjük egymást.

Addig is vigyázzanak magukra, szeretteikre és
adjanak hírt magukról oldalainkon.

üdvözlettel a DMK józsai Közösségi Házának
munkatársai.

Zárva tartunk...

Egynyári virágok

Cím: Józsa, Gönczy Pál út 56.
Április hónaptól a készlet 
erejéig megvásárolhatók.

Telefon: (06 30) 565 7779

Muskátlik, álló, félfutó és futók
Többféle ampolnás futó 

virágok kaphatók.

Kertgondozást, kertépítést 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás...

Telefon: 20/235-72-02

FESTÉK ÉS BARKÁCS ÜZLET
Festékek, szerszámok, kerékpár alkatrészek, 

villanyszerelési anyagok, csavarok valamint vető-
magok, növényvédő szerek, kertészeti aruk 

forgalmazása
Józsa, Gönczy Pál u. 120. Tel.: (52) 387-135

Nyitvatartás: H–P: 8–15 Sz: 8–12 V: 8–11

A bikers Caffe átmenetileg zárva, a házhoz
szállítás folyamatosan működik! T.: 52/386-180

Húsvéti készülődés a borhálóval
Nem telt még életünk során hasonló körülmények között Húsvét.  Mégis
min denkit arra biztatunk, hogy ne feledjük hagyományainkat, és ha csak
szűk családi körben is, de készüljünk az ünnepre ahogy szoktunk.
Ké szítsük fel lelkünket, díszítsük ki környezetünket. Szedjünk barkát, fes-
sünk tojást, süssünk pogácsát, tanuljunk új locsolóverset, főzzünk sonkát,
igyunk hozzá finom bort és öltözzünk fel szépen az ünnep örömére!
Hisszük, hogy a manapság rendellenesen beszűkült hétköznapokat az ün -
ne pek szebbé, elviselhetőbbé teszik majd.
A tökéletes ünnepi asztal összeállításához mi is nyújtunk egy
kis segítsé get. józsai borászunkkal Deák lajossal összeállítot-
tunk egy desszertbor csomagot: a kedvelt csipkeborokból két
pa lack megvásárlása esetén egy csipke balzsamecetet adunk
aján  dékba. A borokat csipkebogyó, kökény, körte, fűszeres
kökény és fűszeres csipke ízekből lehet választani. A bal zsam -
ecet könnyű saláták kiegészítője, de grillezett zöldséget, vagy
hú so kat locsolni vele is isteni. Desszertként sárgadinnye kocká -
kat bo lon dít ha tunk kevés citromlével és egy kis balzsamecettel.
Emellett a húsvéti ételek mellé természetesen kedvenc bo -
rainkból is – Maul Servus rose, balla fekete leányka, Mészáros

Prelude – kínálunk hús véti kedvezényeket. Mi a borhálóban maximálisan
el kötelezettek vagyunk a fertőzés lassítása mellett. Azonban szeretnénk –
hogy a sok bizonytalanság mellett – le ga lább kedvenc borodról ne kelljen
le mondani. Ezért józsa területén elindí tot tuk az „ingyenes Érintésmentes
borszállítást”! 
Hogyan működik?

– kiválasztod milyen bort szeretnél üzletünk oldalán:
https://www.borhalo.com/borlista.php?id=82
– e-mailben a jozsa@borhalo.com címre vagy 

a +36 30 602 0847 telefon szá mon leadod rendelésed
– az e-mailben vagy telefonon visszaigazolt rendelést előre       

egyeztetett idő pontban házhoz visszük
– a fizetés történhet átutalással vagy bankártyával is.

üzletünk a veszélyhelyzet alatt az aktuális 
szabályozásokhoz igazodva tart nyitva: 

hétfőtől péntekig 12:00–18:00 
szombati napokon 7:00–14:00 között.



A józsaház szolgáltatásai a járványügyi ve szély -
hely  zet miatt átmenetileg szünetelnek, tan fo lya -
main  kat felfüggesztettük és amint lehet, újra in -
dítjuk őket, addig is aktuális híreink és információ -
ink hon lapunkon (www.jozsahaz.hu) és facebook
ol  da lunkon elérhetőek.

A generációk Tudásáért Egyesület programjai a
jár ványügyi veszélyhelyzet miatt szintén elmarad-
nak, és későbbi időpontokban rendezzük meg, kö -
zös  sé gi tereink kialakítása folyamatban, az iskolai
kö  zös ségi programjaink online formá ban folyta -
tód nak tovább, minderről bővebb információ és
ak tuális hírek honlapunkon (www.generacioktuda -
sa ert.hu) és facebook oldalunkon találhatóak.

közleménye
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rovatunk most a koronavírus járvánnyal kap -
cso  latos jogszabályok és az ügyvédi irodák
működésének ismertetése miatt rendhagyó. 
El kép zelhető, hogy mire az újság megjelenik, a
sza bályok egy része módosul, szigorodik,
vagy ha a veszélyhelyzet csökken, pozitív
irány  ban módosul – tájékoztatta lapunkat lu -
kácsné dr. Patakvölgyi Piroska.

Az első és mindannyiunk egészsége védel mé -
ben, de különösen a 65 éve feletti, a járvány miatt
leginkább veszélyeztetett korosztály védelmében
meghozott szabály: kijárási korlátozás, ami nem
azonos a kijárási tilalommal, hiszen itt még alapos
indokkal a lakóhely elhagyható. Az alapos indok
példálózó jelleggel: munkavégzés, vásárlás, sport-
tevékenység, házasságkötés, temetés szűk családi
körben, tankolás, gyógyszertár, egészségügyi
szolgáltatás igénybevétele, a személyes megjele -
nést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénz -
ügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybe -
vé tele, az állatok ellátása, a szülői jogok és kötele -
zett  sé gek, a hitéleti tevékenység. A la kóhely el ha -
gyása esetén a 1,5 méteres távolság megtartása
köte le ző. A szabály be nem tartása, megszegése
esetén 5000–500 000 ft-ig terjedő szabálysértési
bírság kiszabására van lehetőség.

A korlátozás az élelmiszerboltok, piacok, dro gé -
riák és gyógyszertárak vonatkozásában (és csak
ezen üzletek esetén) további szigorítást tartalmaz:
65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet,
drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és
12.00 óra közötti időben látogathatja, az élelmi -

szer  üzletben, drogériában, piacon vagy gyógy -
szer  tárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az
ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. élet -
évét betöltött személy tartózkodhat. Azonban to -
vább ra is az a javaslat, hogy a 65 év feletti kor -
osztály lehetőség szerint maradjon otthon, szük-
ség esetén forduljon az önkormányzathoz, ahol ki -
fe jezetten részükre és fogyatékkal élő társaink
részére telefonos ügyfélszolgálat áll rendel ke zés re,
és tőlük lehet segítséget kérni, kapni.

A veszélyhelyzet elrendelésével egyidejűleg
rend kívüli törvénykezési szünet is elrendelésre
került, amely időközben megszűnt ugyanakkor a
ve szélyhelyzet fennállása ideje alatt a bíróságo -
kon, közjegyzői irodákban a személyes ügyfélfo-
gadás, tárgyalások, eljárási cselekmények szü ne -
tel nek, illetve elektronikus hírközlő hálózat vagy
más elektronikus kép- és hang továbbítására al -
kal mas eszköz útján foganatosíthatók, beadvá -
nyo  kat kizárólag elektronikus úton, vagy a papír
ala  pon, postán, bíróságon a bíróság gyűjtődo bo -
zá  ban lehet benyújtani.

Szünetelnek a végrehajtási eljárások azon
részei, amelyeken a végrehajtó személyes jelenlé -
te szükséges, továbbá a kormányhivatalok is kor -
lá  tozottan működnek, ezért bármilyen ügyintézés
előtt érdemes a hivatalt, bíróságot, közjegyzőt te -
le fonon, vagy elektronikusan megkeresni.

Az ügyvédi irodák is a veszélyhelyzetnek meg -
fe lelően működnek, érdemes előre tájékozódni az
ügy védi iroda működésének mikéntjéről.

A Dr. Patakvölgyi ügyvédi iroda szolgáltatásai
közül a személyes megjelenési kötelezettséggel,

Ügyvéd válaszol - koronavírus járvánnyal kapcsolatos jogszabályok

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,

online felületen.

ellenjegyzéssel járó jogügyletek (pl. szerződés,
végintézkedés) esetén az ügyfelek az előzetesen
megküldött igazolással hagyhatják el jogszerűen
lakóhelyüket. Minden más esetében távazono sí -
tás után, elektronikusan van lehetőség ügyvédi
szol gáltatás igénybevételére. A veszélyhelyzet
meg szűnéséig az ingyenes jogi szolgáltatást
továbbra is minden héten, csütörtökön 16–18 óra
között – előzetes bejelentkezés után – telefonon,
skype-n, messengeren keresztül lehet igénybe
venni. Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Tájékoztatjuk az ebtartókat arról, hogy a koronaví -
rus járványhelyzet miatt az április-május hónapok-
ban szokásos úgynevezett „összevezetéses
eboltást” későbbi időpontban tartjuk meg. A rend-
szeresen oltott ebek esetében az éves határidő
el tolódása nem jelent problémát és nem jár ha -
tósági szankcionálással. A még oltatlan fiatal ku -
tyák oltása előzetes egyeztetés után az állatorvosi
rendelőkben, illetve az ellátó állatorvosok útján
történhet meg.

Eboltási tájékoztató A Lorántffy iskola elismerései
Akkreditált kiváló tehetségpont
A Debreceni lorántffy Zsuzsanna általános iskola a 2019/2020 évi
akkreditációs folyamatban való rész vétele eredményeként az Akkreditált
ki váló tehetségpont címet nyerte el, mely méltó elismerése az in téz -
ményben folyó szakmai munkának, az elért eredményeknek.

A minősítőbizottság véleménye alapján az oktatási intézményben
évtizedek óta átgondolt és eredmé nyes tehetségsegítő munka folyik. Ettől
az évtől kezdődően kidolgozták azt a komplex tehetséggondozó prog -
ramjukat, mellyel a tehetségpont cím elnyerésére pályáztak. A személyi
feltételek adottak, az in téz ményben több tehetségsegítési tapasztalattal rendelkező szakember van,
akinek tevékenysége eredmé nyekkel igazolható, valamint jelenleg is több kolléga végez kiegészítő,
online tanfolyamokon. A pedagó gu sok munkáját iskolapszichológus segíti, aki aktívan vesz részt a tehet-
ségek azonosításában és a sze mé lyiségüket fejlesztő munkában. 
A lorántffy Zsuzsanna általános iskola szakmailag megalapozott tehetséggondozó programjai részlete-
sen kidolgozottak, mivel alsó és felső tagozatban széles választási lehetőséget nyújtanak a különböző
gard neri fejlesztési területeken. A magyar nyelvi, matematikai-logikai, művészeti programok mellett a bo -
zsik elnevezésű labdarúgást fejlesztő programjuk példaértékű tehetséggondozó tevékenységet foglal
ma  gában. Tehetséggondozásukban ügyelnek a komplex személyiségfejlesztésre, valamint a hatás vizs -
gá  latokra. Tehetség tanácsadásuk kiterjed a diákokra, szülőkre és az iskola pedagógusaira is, kapcso-
lataik a tehetséggondozást segítik. A tantestület tagjai aktívan vesznek részt a munkában.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) díjátadó ünnepségére, a tehetség-
pont akkreditáció eredményét szimbolizáló tábla és oklevél átadására ősszel kerül sor.

bázisintézmény lett
Elbírálták az oktatási Hivatal által kiírt, az „oktatási Hivatal bázisintézménye” felhívásra benyújtott pá -
lyá zati dokumentációkat. Azok az in téz mények válhattak bázisintézménnyé, amelyekben kimagasló a
szak mai közösség innovációs mun kája, amelyek készek arra, hogy jó gyakorlataikat megosszák más in -
téz ményekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a pedagógiai szakmai köz -
élet fejlődéséhez. A pályaművek közül a Pedagógiai oktatási Köz pont és a bíráló bizottság javaslatai
alap ján az oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Debreceni lorántffy Zsuzsanna általános is -
kolát al kalmasnak tartotta az „oktatási Hivatal bázisin téz ménye” cím viselésére.
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Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, rendelői körülmények

között, professzionális műszeres diagnosztikai eszközök segítségével.

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 

kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

Harap-lak Állateledel, 
Táp- és Takarmánybolt

Nádudvari takarmányok (tápok, koncentrátumok, premixek) 

széles választékban.

HARAP-LAK

Az üzlet telefonszáma: (06-30) 913-65-96

Címünk: Szentgyörgyfalvi út és a függetlenség utca sarkán. 
A főút mellett.

Továbbra is nyitva vagyunk! Hétfőtől péntekig 
08:30-tól 15:00-ig. Szombaton 08:00–13:00-ig.

Üzletünk folyamatosan friss árukészlettel várja 
kedves vásárlóit!

Ingyenes házhozszállítás!
Üzletünk a kijárási korlátozás alatt is életkori megkötés nélkül

látogatható a nyitva tartási időben.

Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási

lehetőséggel. Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,

elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, védőkesztyűk stb.

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: 7.30–15.00 • szo: ZárvA

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, 

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
gyártás, forgalmazás. 

Vas-, műszaki bolt

vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.

133 LPI

Rendelés: +36/30-757-7723

grillcsirkesdebrecen@gmail.com

KÓSTOLJA MEG
ÖN IS!

Grillcsirke*
Csirkecomb

Hátsó sertés csülök

Sertés oldalas*
Sertés császárhús*

1800 Ft/db
400 Ft/db
2800 Ft/db
1500 Ft/db
2500 Ft/db
2500 Ft/db

* A megjelölt termékekből  adag is rendelhető!FÉL

Az oRSZÁG EGYIK
LEGFINOMABB cSIRKÉJÉT sÜTJÜK!

Az ebéd 12:00-13:00, a vacsora 17:00-18:00
között kerül kiszállításra.

Bankkártyás fizetési igényüket kérem előre jelezzék!

Mi házhoz visszük!Ebéd?! Vacsora?!

T
www.facebook.com/grillcsirkesdebrecen/menu/

Szószok: BBQ, Édes-savanyú chili, Remulád

Savanyúság: Kovászos, csemege ubi, alma paprika

200 Ft/db
200 Ft/db
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gumiszerelés • gumiabroncs- és felni értékesítés • gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

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

www.jozsagumi.hu
Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

bANKKárTyáS fiZETÉSi lEHETőSÉg!

Továbbra is nyitva vagyunk a szükséges óvintézkedések betartása mellett. 

Használják online időpontfoglaló rendszerünket: www.jozsagumi.hu. 

Nyitva: hétköznap 8–17. Szombat zárva.

• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

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.

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: m inden nap: 9–15
J ózs a ,  R ó zsá s telep u .  96.

A SODÓ CUKRÁSZDA a válság idején
is nyitvatart m inden nap! 

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, valamint 
candidás és diabetikus sütemények és
torták készítése előrendelés alapján.

Esküvőkre, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemény

rendelhető.
Süti  v á la sz ték un k  a  fa cebo ok -on :  

E lőr en delés eket fe lves zü n k :

70/360-73-26
Varga Anikó, cukrászmester

MÁTÉ zöldséges a
Józsapark piacterén
megkezdte termékei 
házhozszállítását.
Rendelésleadás:
hétfőtől szombatig 

8–14 óráig.
Rendelésfelvétel:
06-20-629-11-64

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • józsa, Csárdás u. 11.

régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Térkövezést, betonozást,
járdák és kerítések

kivitelezését valamint egyéb
parkosítási munkákat 

vállalok. 06 70 413 63 63

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Éva divatáru üzletem határozatlan ideig zárva.
Telefon: 06-20/272-9323

józsa Tető Kft. (trapézlemez) jelenleg telefonon
érhető el. Telefon: 06-70/623-1377

férfifodrászat (Telek u. 35.)  telefonos bejelent -
ke zést követően fogadja vendégeit, 30/577-9625
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FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

Üdvözöljük kedves vásárlóinkat!
Üzletünk 2020. 04. 03-tól Józsán belül
házhozszállítást vállal.
Legalább 3000 Ft értékű vásárlás estén
INGYEN házhoz szállítunk!
3000 Ft alatti vásárlás esetén 100 Ft
szállítási díjat számítunk fel.
Rendelésfelvétel:
Hétfőtől–péntekig: 8–15 óráig.
Szombaton: 8–14 óráig.

Szállítás:
Hétfőtől–péntekig: 15–17 óra között.
Szombaton: 14–16 óra között.
Rendelését az alábbi elérhetőségek egyikén lehet
leadni:
Telefon: (06-20) 629-11-29
E-mail: haminyami17@gmail.com
E-mail rendelés estén kérjük feltüntetni:
Név, cím, telefonszám, 
termék neve és mennyisége.

bízza szakemberre! Ker ti és ház kö rüli mun   kákat,
személy- és áru  szállítást, és egyéb mun    kákat vál lalok.
Ér dek lődni: (06-20) 235-7202.
Kisegítőt keresek őstermelői kertészetembe (gyom -
 lálás, növényápolási munkák). Zsindely u. 50. 
Tel.: (06-30) 578-2987.

„Józsa apró”

gipszkarton-szerelés
festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Aszt-Ella virágüzlet április 10. péntektől 8-tól
15-ig tart nyitva. Telefon: 06-30/262-4109

133 LPI

Gyógyászati Segédeszköz 
szaküzlet

4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. 
Tel.: +36 30 185 9236 • +36 30 157 8060 • Nyitva tartás: H–P: 8–15
NEAK által támogatott eszközök vényes kiszolgá lá  sa,

valamint a jelenlegi veszélyhelyzethez igazodva
maszkok, fertőtlenítők, kesztyűk folyamatos ellátását

is biztosítjuk.

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

A Nyitok Tanulási Központ országos hálózata
le hetőséget biztosít arra, hogy képzéseit az ott -
hon biztonságából, ingyenesen online formá -
ban is igénybe tudják venni a tanulni vágyók. 

Az e-learning képzések nagy előnye, hogy a tanu ló
maga osztja be az idejét, és
személyre szabva tud haladni
a tananyag elsajátításával.
Hamarosan 40 különböző
típusú képzés válik elér he -
tővé, melyek közül jelenleg
az alábbiakra lehet jelent kez -
ni: Excel táblázatkezelő prog -
ram kezdőknek és haladók-
nak; innovatív számítástech-
nika-felhőalapú adattárolás;
Munkahelyi matematika; Pre -
zen tációs technikák; Ki vá ló -
ság az irodai szolgáltatások-
ban; vállalati kultúra, munka-
helyi együttműködés; Tűz- és
balesetvédelmi alapismeretek; Hatékony ön me -

nedzs ment; Középvezetői akadémia. A jelentke -
zéshez csupán a NyiToK honlapján kell megadni
néhány adatot, és akár pár napon belül már indít -
ható is az online képzés: https://nyitok.hu/elearn-
ing_kepzesek. 

Szervezetünk továbbá igyekszik figyelemmel
kí sérni a munkavállalók és a munkáltatók igényeit
egyaránt, így a folyamatosan bővülő e-learning
képzések mellett már e-kontakt képzésekre is
lehet jelentkezni. Az eddigi Tanulási Központokban
zajló képzések átalakításra kerültek, így meglehet
tartani a csoportos órákat, amelyet egy oktató tart,
csak éppenséggel mindenki otthonról videokon fe -
ren  cia keretén belül csatlakozik az órákhoz. Az e-
kon takt órákra Szarka Margit, tanulási tanács adó -
nál lehet jelentkezni. 

Az iNgyENES képzésékkel kapcsolatos kér -
dés vagy jelentkezés esetén Szarka Margit tanu lá -
si tanácsadó az alábbi elérhetőségeken ke res -
hető: 

Telefon: +36 30/799-2282
E-mail: szarka.margit@nyitok.hu

Használd ki jól az otthon töltött időt, jelentkezz
mi előbb valamely iNgyENES képzésre!
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KONYHABÚTOROK

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
- beépített szekrények, 

- tömörfa bútorok

REFERENCIÁK: 

Tel: 06/30 442-1493, 
06/20 520-2040

Maták Attila: (06-30) 388-52-67
(06-52) 387-871

Az Elek utca 2. szám alatti 
Takarmánybolt szeretettel várja 

régi és új vásárlóit a megváltozott 
nyitvatartás ellenére is!

vegye igénybe iNgyENES
házhozszállításunkat!

Hétfő: 8:00–15:00
Kedd: 8:00–15:00

Szerda: Zárva
Csütörtök: 8:00–15:00

Péntek: 8:00–15:00
Szombat: 8:00–12:00

Nyitvatartásunkat a facebook-on jelezzük:
facebook.com/bazsalikomkert.fuszermuhely

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

o illÓolAjoK, KÉZTiSZTÍTÓ gÉl

o lEvEgő- ÉS fElülETfErTőTlENÍTőK

o KÉZMŰvES SZÖrPÖK, fŰSZErEK

o gyÓgyNÖvÉNy TEáK

o TiNKTÚráK, HiDEgEN SAjTolT olAjoK

o gyÓgyHATáSÚ KrÉMEK, SZAPPANoK

o KÉZMŰvES lEKvároK, ZAKUSZKáK

o KÉZMŰvES TEKSZTÍliáK

o AjáNDÉKCSoMAgoláS

Tel.: +36 30 522-3494
Cím:  A lsó józsa, Homokhát  utca 31.

Mobi l :  (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

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál, 

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 
FORGALMAZÁSA

✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI 
EGYSÉGEINEK TÍSZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112


