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A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2010.
július 12-étôl Debrecen helyi közösségi
közlekedésének menetrendjében változta-
tást hajt végre. Szinte minden járat válto-
zik valamelyest, a józsai buszok ismét a
Segner térig közlekednek.

Az elmúlt idôszak utaslétszámának alakulá-
sát figyelembe véve, valamint a beérkezett la-
kossági igények és észrevételek alapján a
társaság módosítja a villamos, a trolibuszok
és az autóbuszok közlekedésének rendjét. A
belváros levegôszennyezettségének és zaj-
terhelésének csökkentése érdekében az
eddig Debrecen-Józsa és Dobozi lakótelep

között közlekedô autóbuszok (34-es, 35-ös,
35Y-os, 36-os) július 5-étôl Debrecen-
Józsa és Segner tér között közlekednek. A
34J, 35J, 351 és 36J jelû járatok pedig
beolvadnak a 34, 35, 35Y, 36 járatokba.
A meglévô trolibusz felsôvezeték-rendszert
kihasználva, a Segner tér-Dobozi lakótelep-
Segner tér útvonalon két új trolibuszjárat ke-
rül bevezetésre, melyek közül a 2D jelû troli-
busz a Nagyállomáson, a 4-es számú troli-
busz a Kossuth utcán keresztül közlekedve
áll majd az utasok rendelkezésére. 
A 2010. július 12-étôl bevezetésre kerülô me-
netrend-módosítás a 14-es, 16-os, 18-as,
18Y-os, 26-os, 26Y-os, 39-es, 44-es, 44Y-os

jelzésû autóbuszjáratok kivételével érinti a vil-
lamos, a trolibuszok és az autóbuszok menet-
rendjét. Az új menetrend letölthetô formában
megtalálható a www.dkv.hu honlapon, illetve
július 5-étôl nyomtatott formában elvihetô
(díjmentesen) a DKV alábbi irodáiból: a Füre-
di úti Ügyfélszolgálati Irodából (Malompark
II.), a Petôfi téri irányítóhelyrôl, a Segner téri
irányítóhelyrôl és a Doberdó utcai indítóhely-
rôl.
A ÚJ BUSZMENETREND letölthetô a
www.jozsanet.hu oldal dokumentumok
menüpontjából, lletve ingyenesen elvihetô
nyomtatott formában a Józsai Közösségi
Házból.

Július 12-tôl változik a buszmenetrend

150 éves évforduló a Gönczy Pál Általános Iskolában
Az elmúlt tanév az évfordulók éve volt:
éppen 150 éve annak, hogy iskolánk jog-
elôdje, a református egyház az Elek utcán
iskolát alapított, még ha csak egy tante-
remmel, és egyetlen tanítóval is. 150 év
alatt nagy utat járt be a magyar és a józsai
oktatás is. E másfél évszázad alatt a tartal-
mak, az eszközök, a feltételek rohamlép-
tekben változtak. 

A ma iskolája ezer szállal gyökerezik a múlt-
jában. Ôrzi értékeit, hagyományait, hogy rajta
biztos alapokon újítson, fejlesszen, küldeté-
sét teljesítve. Innovatív, lelkes, minden újító
szándékra nyitott pedagógusok a zálogai
annak a fejlôdésnek, amelynek eredménye-
ként a városszéli kisiskolából a környezeti ne-
velés terén regionális szerepkörben, illetve

országos tehetségpontként mûködô iskolává
vált a sárból épített, döngölt padlójú népisko-
la. A Gönczy Pál Általános Iskola közössége
igyekezett méltó módon emléket állítani a 150
évnek a felsôjózsai oktatás történetében. A
jubileumi tanév kezdetén gyönyörû iskola
zászlót adományozott nekünk a fenntartó ön-
kormányzat, melyet Balázs Ákos és Somogyi

Béla képviselôk avattak fel ünnepélyesen.
Számos versenyt szerveztünk az évforduló
jegyében saját diákjainknak, de Debrecen vá-
ros valamennyi általános iskolásának is. 
Emlékoszlopot avattunk a Gönczy Pál úti
épületben az alapítás évfordulójának tiszte-
letére. Ízelítôt kaptak diákjaink a régi idôk
osztott évfolyamos tanításából is. 

Új padok Józsán Végre elkészült a járda
Képviselôi kérésre új aszfaltréte-
get kapott a józsai SPAR áruház
és a Gönczy Pál Általános Iskola
közötti járdaszakasz. Ez az egyik
legforgalmasabb járdaszakasz
Józsán. A Gönczy Pál utcán
egyébként is nagy a forgalom és
veszélyes rajta gyalogosként
vagy babakocsival közlekedni.

Az önkormányzat – képviselôink
javaslatára –  összesen 10 új
köztéri padot helyezett ki a na-
pokban a józsai buszmegállókba
és a posta elôtti közterületre.
Felvételünkön a Felsôjózsai utca
8/D elôtti buszmegálló látható az
új paddal. 

(Fotó: Molnár Tamás)

(folytatás a második oldalon)
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Együtt a méltóság mezején

Gyermekmosoly tábor Józsai Gyermeknap
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A Magyar Hospice Alapítvány Méltóság
Mezeje programjának ez évi záró rendez-
vénye június 9-én volt a Gönczy Pál Álta-
lános Iskola Rózsavölgy utcai Regionális
Ökológiai Oktatóközpontjában.

A késô délutánig tartó programon az idén is
nagyon jól érezte magát a kb. 140 fôs
vendégsereg. A rendezvényt dr. Muszbek Ka-
talin, a Magyar Hospice Alapítvány budapesti
orvos-igazgatója is megtisztelte jelenlétével.
Porkoláb Gyöngyi debreceni projektvezetô
értékelését követôen fôzôverseny vette kez-
detét. A résztvevô nyolc iskola diákjai bog-
rácsban fôztek paprikás csirkét tésztával, az
óvodás csoport pedig kekszgolyókat készített

desszertként a résztvevôknek. Meghívást ka-
pott a rendezvényre a Hallássérültek Egysé-
ges Módszertani Intézményének és a dr. Ket-
tesy Aladár Általános Iskolájának 10-10 fôs
csapata is, akiknél a gönczys hospice-s diákok

is látogatást tettek a tanév során. Az elkészült
remekeket neves zsûri értékelte:
dr. Szekeres Antal, DMJV jegyzôje, dr. Ko-
vács Lászlóné, DMJV PH. Gazdálkodási Fô-
osztályának vezetôje, Pappné Gyulai Katalin,
DMJV PH. Oktatási Osztályának vezetôje. 
A fôzôverseny mellett tizenhat féle játék és lo-
vaglási lehetôség szórakoztatta az önfeledt
gyermeksereget. A Méltóság mezeje program
ôsszel, a tanév indításakor folytatódik. A ké-
pek a napról a www.jozsanet.hu weboldalon
tekinthetôk meg.

Agárdiné Burger Angéla
Igazgató

A tábor június 28-tól július 2-ig egy héten
át gazdag programmal várta a gyermekeket.

Idén ellátogatott hozzánk a Látássérültek
Észak-Alföldi Regionális Egyesülete képvise-
letében néhány fô, valamint a Hajdúsági Vak-
vezetô- és Segítôkutya Képzésért Alapítvány
is képviseltette magát, így a gyermekek szü-
leikkel együtt megismerkedhettek egy vakve-
zetô kutyával is. Játékos formában úgyneve-
zett érzékenyítô foglalkozás keretében, a
gyerekek beleélhették magukat a vak em-
berek helyzetébe, és megismerkedhettek a
pontírással is. Emellett a Felsôjózsán mû-
ködô ÉRMÉK alapítvány 2 kerekesszéket bo-
csátott rendelkezésünkre, hogy kipróbálhas-
suk milyen ma a kihívással élôk helyzete.
Köszönet az alapítványoknak, és az egyesü-
letnek, hiszen nagyon fontosnak tarjuk, hogy
már gyermekkorban hidat építsünk  az ép és
a kihívással élô emberek között, megértô,

segítô kezet nyújtva feléjük. Az utolsó napon
a táborozó kisiskolásokat és szüleiket meg-
kérdeztünk, „miért jó ez a tábor?” Az aláb-
biakban válaszaikból idézünk: „Mert itt nagyon
jó lenni. Olyan mintha a szülôk lennének Szil-
vi néniék meg a többiek, akik itt dolgoznak a
táborban” (P. Gergô 6 éves).
A cikk teljes terjedelemben az összes véle-
ménnyel a jozsanet.hu oldalon olvasható. 

Zágonyiné Nagy Szilvia
óvodapedagógus

„Gyermekmosoly tábor” szervezô

Június 5-én került megrendezésre a Gyer-
meknap Józsán.  

A színpadon folyamatosan követték egymást
a színvonalas produkciók. Ezúttal is bemuta-
tóval készültek a helyi iskolák és óvodák cso-
portjai és bemutatkoztak a helyi mûvészeti
csoportok, valamint a zenét tanuló józsai
gyerekek is. A parkolóban a gyerekeket kis-
vásár, ugráló vár és póni lovaglás várta, de
kézmûves foglalkozásokon is részt vehettek
a legügyesebbek. A Könyvtárban is színes
programokkal várták az érdeklôdô gyereke-
ket a nap folyamán. Képek: jozsanet.hu

Nagy boldogsággal énekeltünk a 400 szele-
tes születésnapi torta körül, és lakmározott
belôle az iskola apraja és nagyja egyaránt. Az
utókornak állít emléket az „Értékek és élmé-
nyek a Gönczy Pál Általános Iskolában” címû
iskolai évkönyvünk.
Méltó koronája volt az egész éves rendez-
vénysorozatnak a június 4-i Jubileumi Nap,

melynek Kósa Lajos polgármester úr volt a
fôvédnöke. A gálamûsort megtisztelte jelenlé-
tével és megható méltató köszöntôjével Deb-
recen város gazdálkodásért felelôs alpolgár-
mestere, Pajna Zoltán, az Ökoiskolák Orszá-
gos Szövetségének vezetôje, Varga Attila, és
a Magyar Tehetségsegítô Tanács alelnöke:
dr. Polonkai Mária is. Velünk ünnepeltek Deb-
recen város oktatási intézményeinek vezetôi,
az egyházak, az iskolával együttmûködô in-
tézmények és civil szervezetek képviselôi és
iskolánk szülôi szervezetének képviselôi is.
Kiállítás nyílt az iskola alkotó diákjainak és
tanárainak munkáiból. A délután folyamán
csaknem valamennyi osztály fellépett mûso-
rával a nagyszámú, és lelkes szülôi közönség
örömére. A napot zenés osztálytalálkozó

zárta, ahol még a rangidôs 50 éves találkozót
ünneplô egykori diákok is ropták a táncot.
Másfél évszázad egy tanév, egy jubileumi
nap tükrében.  A ma iskolája méltó emléket
állít elôdeinek, hogy tovább adja értékeit a  jö-
vônek.

Agárdiné Burger Angéla
Igazgató
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Józsai Summás és Aratódal Fesztivál

Közvilágítás és új játékok

KKÍÍNNAAII   DDIISSZZKKOONNTT
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7., a bútorbolt helyén

Nyitva tartás: Hétfô–Péntek: 9–18 • Szombat: 9–13

NYÁRI ÁRUK AKCIÓJA

–30% –50%

Elkezdôdött a Tócó-liget játszó-
tér további játszóeszközökkel
való bôvítése, ahol egy hajó
kombinált játszóeszköz, továbbá
hinta és rugós játékok lesznek
kihelyezve e hónapban. A köz-
világítás kiépítése is megtörténik
mindkét józsai játszótér eseté-
ben még a nyár folyamán.

Kiállítás nyílt
Kiállítás nyílt a Józsai Díszítômû-
vészeti Szakkör munkáiból június
15-én a Közösségi Házban. A
megnyitón Tóth Huba elôadásá-
ban nyírségi dalokat hallhattunk,
majd V. Szathmári Ibolya néprajz-
kutató mondott nyitó beszédet.
A kiállítás július 18-ig tekinthetô
meg. Képek a megnyitóról a
www.jozsanet.hu weboldalon.

Harmadik alkalommal került megrende-
zésre a dalfesztivál június 26-án, amelyet
közösen rendezett a Józsai Segítô Szolgá-
lat a Közösségi Házzal.

A megyébôl 12 csapat, illetve egyéni elôadó
jött el, hogy a régi idôket idézzék fel. A népda-
lok az arató és summás munka nehézségeit
örökítik meg.
Vidékenként más-más dallammal, vagy más-
más szöveggel hallhatjuk ugyanazt a dalt pl.
az intézô úrról, a summáslányról. A fesztivált
szakmai zsûri értékelte, a fináléban 4 arató-

dal közös éneklésével zárták a napot. Képek
a www.jozsanet.hu weboldalon.

Buglyóné Király Eleonóra

A Józsai Könyvtár 
nyári nyitva tartása!

A könyvtár június 19-tôl augusztus 28-ig
szombatonként nem lesz nyitva! 

Az elsô szombat, amikor újra nyitva lesz,
9–13 óráig: szeptember 4. 
A könyvtár augusztus 9. és 

augusztus 28. között teljesen ZÁRVA
lesz! Nyitás: augusztus 30, hétfô

Nôk Klubja következô programja 
augusztus 5-én 17.30-tól lesz.

Program:
kenyérsütés, dió fasírt készítés.

Helyszín: Völgy u. 33/A
Zágonyiné Szilvi: (06-30) 6585-51-70
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Lorántffy emlékplakettet kaptak

Debrecen Város Kiváló Pedagógusa - Danku Attila

Megkezdôdött a Vakáció a Lorántffyban

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola igaz-
gatója, Danku Attila a 2009-2010-es tanév
évzáróján Lorántffy emlékplakettel köszönte
meg a kiemelkedô pedagógusainak, a legki-
válóbb diáknak, valamint az intézményünkért
legtöbbet tevô szülôi munkaközösségi tagok
munkáját.

A tantestület részérôl Terna Péterné igaz-
gatóhelyettes asszony, valamint Asboltné Ke-
rekes Ágnes fejlesztôpedagógus, a szülôi
munkaközösség részérôl Radácsiné Gargya
Csilla és Dobrai Erzsébet, a tanulók közül pe-
dig Dalmi Hajnalka részesült idén az elisme-
résben.

2010. június 11-én az elmúlt tanévben
utoljára szólalt meg a csengô a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában. Június
15. után 200 tanuló vehette át a megérde-
melt munka gyümölcsét, a bizonyítványt.
Ilyenkor tanév végén mindenütt sor kerül
egy átfogó értékelésre, mérlegvonásra.

Küzdelmes, de eredményes évet zártunk. A
tanév során tanítványaink számtalan tanórán
kívüli lehetôség között válogathattak, melyek-
kel a tehetséggondozás, felzárkóztatás lehetô-
ségeit biztosítottuk. Az évközi, év végi meg-
mérettetések, versenyek, mérések szép
eredményekrôl tanúskodnak. Megyei tanul-
mányi versenyeken egy I., két II., négy III.,
valamint egy V. helyezést értek el tanulóink.
Városi megmérettetésekben is igen szép si-
kereket értünk el: 7 elsô helyezést, 4 máso-
dik, 7 harmadik helyezést, valamint 1 negye-
dik helyezést és két különdíjat hozhattak el
tanítványaink. Természetesen nagyon sok
szép eredménnyel büszkélkedhetnek még
diákjaink, de terjedelmi okok miatt csak az
1–4. helyezéseket említjük itt. Az elôbb emlí-
tett statisztikai adatokat még kiegészíthet-
nénk a középfokú beiskolázási mutatóinkkal
is, mely szerint minden volt 8. osztályos tanu-
lónk továbbtanul, 14%-uk gimnáziumban, kö-

zel 50% szakközépiskolában, ill. közel 1/3-uk
szakiskolában. A felvételi eljárás során a ta-
nulók 60%-át az elsô helyen megjelölt intéz-
ménybe vették fel. Mi sem mutatja jobban,
hogy pályaválasztásuk megfontolt, meggon-
dolt és eredményes volt.
Fenti eredmények is tanúsítják a mindennapi
oktató-nevelô munka eredményességét. Sze-
rencsére egy stabil tantestülettel, valamint az
oktató-nevelô munkát közvetlenül segítôkkel
(fejlesztô pedagógus, iskolapszichológus) a
nehézségek leküzdése, ill. az eredményes-
ség fokozása nem jelent gondot. Pedagógu-
saink kreatívak, innovatív szemléletûek, en-
nek valamint a fenntartói támogatásnak kö-
szönhetô, hogy feltételeink, környezetünk to-
vább szépült, bôvült az elmúlt tanév során.
Mindazok, akik akár személyesen, akár hon-
lapunkon virtuálisan (www.lorantffy.suli.hu)
látogatást tesznek intézményünkben, minder-
rôl meggyôzôdhetnek. Intézményünk Debre-
cen város legrégebbi oktatási intézményei
közé tartozik, hiszen 162 éve kezdôdött el Al-
sójózsán a szervezett oktatás, természete-
sen akkor még a református egyház volt az
alapító.
Intézményünk kapcsolatai közül kiemelkedett
az Alsójózsai Kerekerdô Óvodával való kap-
csolatunk, mely az elmúlt évben is eredmé-

nyes volt. Hála az óvoda vezetôségének, s
benne Simon Imréné óvodavezetô asszony-
nak, tanítványaink az év során sok közös ren-
dezvényen vehettek részt, (hagyományápo-
lás, játékos alkalmak stb.) és ugyanúgy a pe-
dagógusaink közötti szakmai együttmûködés
eredményének is tekinthetjük, hogy a
2010/2011-es tanévben, iskolánkban 30 elsô
osztályos gyerek kezdi meg tanulmányait.
Az óvoda-iskola átmenet nehézségeit a két
intézmény az elmúlt év során is eredménye-
sen együttmûködve oldotta meg. 
A teljesség igénye nélküli tanévi mérleget kö-
vetôen egy-két gondolatot a jövôrôl. Meggyô-
zôdésem, hogy az oktatási rendszer elkövet-
kezô reformja az iskolák, pedagógusok, szü-
lôk, tanulók helyzetét javítani fogja. Feltételeink
tovább javulnak majd, s tanítványaink továbbra
is büszkén vallhatják magukat Lorántffy-s
diáknak.
Végezetül megköszönöm a szülôk, pedagó-
gusok, iskolai alkalmazottak, valamint Debre-
cen Megyei Jogú Város, mint intézményfenn-
tartó segítségét, munkáját, mellyel a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola 2009/2010. tan-
évi eredményeihez, eredményességéhez
hozzájárultak.                                                

Danku Attila
igazgató

Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kitün-
tetô díjban részesült Danku Attila június
24-én, a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola igazgatója.

Danku Attila 1981-tôl az intézmény pedagó-
gusa, majd igazgatóhelyettese, 1997-tôl igaz-
gatója. Példamutató elkötelezettséggel folytat
értékteremtô pedagógiai munkát, irányítja az
iskola szakmai munkáját. Jelentôs szerepet
vállalt az intézmény pedagógiai és minôsé-
girányítási programjának kidolgozásában.
Segítôkész vezetô, ösztönzi és támogatja
kollégái szakmai megújulását. Kapcsolata a

szülôkkel és a diákokkal közvetlen és barát-
ságos. Célja a hatékony iskolai közösség mû-

ködtetése, a tudást értékként kezelô tanulói
közösség formálása. A közéletben is igen
aktív, a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Köz-

alapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint
tagja a településrészi önkormányzatnak,
amelyet szintén fáradhatatlanul, lelkiismere-
tesen végez.
Danku Attilát arról kérdeztük, mit jelent szá-
mára ez a díj?
Danku Attila: Ennél nagyobb elismerés egy
pedagógus számára nem is lehet, bár a leg-
nagyobb elismerés számomra a gyerekek
mosolya, amit az arcukon lát az ember nap,
mint nap. Természetesen a szakmai munka
elismerésének ez a csúcsa, melyet Debrecen
városa minden évben három pedagógusnak
ítél oda.
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Érelmeszesedés és a doppler-vizsgálat jelentôsége

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep u. 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 és 

üdülési csekk elfogadása.

Nyitva tartás: h.: zárva
k.: 8–18
sze.: 13–18
cs.: 8–18
p.: 8–18
szo.: 8–14
v.: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Telefon: (52) 409-847

KKeeddvveenncceekk  EElleeddeell  CCeenntteerree
Ha WHISKAS cicatápból 1 kg-ot
vásárol, 2 db 100 g-os alutasakos 

terméket (Whiskas) adunk ajándékba.

Megkezdtük DOVIT horgásztermékek
értékesítését 

(kukorica, borsó, etetôanyagok)

Cím: Józsa, Felsôjózsai utca 25.
Debrecen, Szabó Lôrinc u. 35.

Dr .  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

E l é r h e t ô s é g :  
a  06-30/9-555-066 te le fonon 

00:00–24:00- ig

Kis- és nagy állatgyógyítás

Április 1-jétôl október 31-ig

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása 

3200 Ft.

Dr. José Rosa, aki a Józsaparkban az
ideggyógyász szakrendelés fôorvosa és
egészségügyi szakmenedzser, megvilágítja
számunkra, miként alakulhat ki az érelme-
szesedés, mik a rizikófaktorok, és hogyan
elôzhetô meg.

A doppler-vizsgálat tulajdonképpen egy ultra-
hangos képalkotó eljárás, mely káros hatá-
soktól mentes, segítségével gyorsan és pon-
tosan lehet az ereket és a lágyszöveteket
vizsgálni. Alkalmazásával számos betegség
diagnosztizálható, illetve kizárható, így alkal-
mas szûrô-vizsgálatok elvégzésére is. A caro-
tis doppler-vizsgálat segítségével a nyakban
futó, és a központi idegrendszert ellátó nagy-
erek állapotát vizsgáljuk, és így az érelme-
szesedés már korai szakaszában felismer-
hetô.

Kockázati tényezôk és az érelmeszesedés
kialakulása
Kockázati tényezôk azok a tényezôk (do-
hányzás, kevés mozgás, elhízás, magas vér-
nyomás, magas koleszterinszint, cukorbeteg-
ség, stressz, mértéktelen alkoholfogyasztás,
egészségtelen táplálkozás, stb.) amelyek

stroke-ot (agyérgörcs, agyvérzés) vagy szív-
infarktust okozhatnak, ha tartósan fennállnak.
A dohányzás, a cukorbetegség, a magas vér-
nyomás és a magas koleszterinszint együtte-
sen, vagy akár külön-külön is okozhatnak el-
változásokat az erekben. Ilyenkor az érfal
belsejében felrakódások keletkeznek. Elô-
ször kásaszerû, majd elmeszesedô lerakódá-
sok (plakkok) szûkítik a verôereket és akadá-
lyozzák a szervek vérellátását, melyek töb-
bek között a szívinfarktust, illetve a stroke-ot
okozzák. Ha idôben felismerjük a nyaki ér-
szûkületet, és kezeljük, akkor egy esetleges
agyérgörcs nagy valószínûséggel megelôz-
hetô, és erre a doppler-vizsgálat elvégzése a
legmegfelelôbb.

A stroke tünetei
Féloldali végtaggyengeség, -bénulás; hirtelen
zsibbadásérzés az arc vagy test egyik felén,
átmeneti látászavar, beszédzavar, hirtelen
jelentkezô erôs fejfájás, szédülés, bizonyta-
lan járászavar, a végtagok ügyetlenné válása,
zavartság, hirtelen fellépô eszméletvesztés.
Ezek a tünetek lehetnek múló jellegûek is,
ami egy szélütés elôjele is lehet. A tünetek
együtt, vagy külön-külön is elôfordulhatnak,

illetve lehetnek maradandóak. Már a stroke
gyanúja esetén is azonnal mentôt kell hívni. A
stroke az esetek többségében életmód-vál-
toztatással és megfelelô kezeléssel megelôz-
hetô. Ahhoz, hogy eldöntse célszerû-e részt
vennie doppler-vizsgálaton, segítséget nyúj-
tanak az alábbi szempontok.
Olvassa el figyelmesen, hogy beletartozik-e
az alábbi csoportok valamelyikébe: gyakori
szédülés, zsibbadás a test egyik felében,
bizonytalan látászavarok, migrénes rohamok;
ha már ideggyógyászati érkatasztrófán áte-
sett; ha ideggyógyászati érkatasztrófán még
nem esett át, de rizikófaktorral rendelkezik;
alsóvégtagi érszûkülete van, koszorúér-be-
tegségben szenved, egészséges emberek is,
akik meg akarják ismerni egészségi állapotu-
kat. Magyarországon a stroke óránként 2–3
ember halálát okozza. Remélem, hogy a
fenti tájékoztató áttanulmányozása után minél
többen szánják rá magukat a doppler vizsgá-
latra történô jelentkezésre. A teljes cikk  és a
teszt, melybôl kiderül, hogy ön mennyire haj-
lamos a betegségre a jozsanet.hu-n olvasható.

Dr. José Rosa
ideggyógyász fôorvos

egészségügyi szakmenedzser

Megindítottam ideggyógyászati és 

neuroszonológiai magánrendelésemet.

Kedves jövendôbeli pácienseim! 
Fejfájás, szédülés, látászavar, zsibbadás, gerincpanasz, ide-
gesség, feszültség, stb. tüneteivel, illetve, ha csak arra kíváncsi,
hogy van-e agyi-érelmeszesedése, akkor bizalommal keres-
sen fel korszerû mûszerrel felszerelt, kulturált rendelômben.
Betegbarát áraim vannak.
Rendelô: Debrecen, Blaháné utca 7., fsz. 1.,
Bejelentkezés: (06-20) 285-7128-as  telefonszámon. 

Dr. José M. C. Rosa
ideggyógyász fôorvos, neuroszonológus, 

egészségügyi szakmenedzser
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SZERENCSE PÉNTEK A DEBRECEN PLAZABAN!
Nyerje meg ön nyaralása árát, az iskolakezdéshez

szükséges összeget! Vagy költse bármire!

MOST 100 000 Ft

KÉSZPÉNZT NYERHET,
amennyiben 2010. július 1-jétôl augusztus 12-ig belép,

vagy átlép az Allianz Magánnyugdíj Pénztárába!
A sorsolás közjegyzô jelenlétében 2010. augusztus
13-án, pénteken  lesz a Debrecen Plaza színpadán.

További információ és szerzôdéskötés:
Szanyi Krisztina, az Allianz képviselôje

Telefon: (06-20) 931-4367
Fô támogatónk a Debrecen Plaza

Ráadásul szerzôdésenként most 1000 Ft-os
Tesco-s vásárlási utalványt is kapnak azok az

ügyfelek, akik a következôk valamelyikét megkötik:
AAKKCCIIÓÓSS  LLAAKKÁÁSSBBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSS,,

Kötelezô, CASCO, Motor Casco, Önkéntes nyugdíjpénztár,
Életbiztosítás, Befektetés, Megtakarítás, Utasbiztosítás stb.
NNYYIISSSSOONN  IINNGGYYEENNEESS  BBAANNKKSSZZÁÁMMLLÁÁTT!!

A sorsjegy átadása szerzôdéskötéskor történik,
az utalványt postai úton kapja meg.

Utalványt az is kaphat, aki sorsjegyre nem jogosult.
Figyelem: sorsjegy, utalvány más üzletkötôtôl nem kérhetô!

IInnffóó::  ((0066--2200))  993311--44336677

Bon-bon Cukrászda

Db-Józsa,  Tokaj i  utca 2.
Nyitva:  Hétfô-Vasárnap:  10–19

Rendelés fe lvétel :  52/536-743 •  06-30/218-25-31

Helyben készült 
fagylalt különleges-

ségekkel várjuk kedves
vendégeinket, megújúlt

kerthelyiségünkben.
Júliusban minden fagy-
lalthoz ajándák roletti

és cukorka jár.

A 0045/00119 számú nyugtával tankoló
vásárló lett az a szerencsés, aki a Józsa
Tüzép juniusi játékában visszanyerhette
tankolása árát.

Július 1-jén Somogyi Béla, városrészünk
egyik képviselôje sorsolta ki a nyertest. A
júniusi akció lényege az volt, hogy aki e
hónapban legalább 8000 Ft értékben benzint
tankolt, az sorsoláson vett részt. A szeren-
csés visszanyerhette tankolása árát. A nyer-
tes nyugtáját július 25-éig válthatja be ingyen
benzinre. Júliusban újabb játékkal kedveske-
dik Józsa elsô benzinkútja, az akció részleteit
megtalálják cikkünk melletti keretes hirdetés-
ben. 

Kisorsolták a 
nyertest

TÜZÉP ÉS BENZINKÚT

A VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEKEN

ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT? KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk! 
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00 • Tel.: (52) 530-947

Forgalmazunk: 
benzint, gázolajat, PB-gázt, motorolajokat és shoptermékeket. 

Aktuális áraink: a www.jozsanet.hu weboldalon.
Csak a MOL-tól szállítunk. Gyors kiszolgálás, olcsó árak.

JJÚÚLLIIUUSSII  NNYYEERREEMMÉÉNNYYJJÁÁTTÉÉKKUUNNKK::

Aki júliusban legalább 8000 Ft értékben nálunk tankol 
(benzint vagy gázolajat) 

25 liter üzemanyagot nyerhet.
Sorsolás: augusztus 2.

A nyertes nyugta számát a JÓZSA újság augusztusi számában és
a JÓZSANET-en is megtalálják.

Július 1-jétôl elindítottuk 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁNKAT,

mellyel további 5 Forint kedvezményt kapnak a kártyával vásárlók a
meghirdetett árakból. Benzinkút nyitva tartása: H–Szo: 6.00–19.00
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Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, beton-

oszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.

Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely

Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974

E-mail: szabevkft@freemail.hu

RRedônykészítésedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen, Barátság utca 6. Debrecen, Barátság utca 6. 
Mobil:Mobil: (70) 246-9384 (70) 246-9384 •• (70) 620-2684(70) 620-2684

Vállalom családi házak, középületek
víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint
csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.

Telefon:  (06-30)  9756-289

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Modern és antik kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása.

Ingyenes felmérés és szállítás.
� 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

É l e l m i s z e r - v e g y e s  b o l t  é s  
u t á n f u t ó  k ö l c s ö n z ô .

H e l y i  j á r a t ú  b u s z j e g y  k a p h a t ó .
EZ MIND EGY HELYEN! 

Felsôjózsán az  Elek u. 94 alatt.
Telefon:  (06-30)  464-2726

Szabó Imre
villanyszerelô

Épületek, családi házak villanyszerelése,
ipari gépek telepítése, javítása, 

karbantartása.
Józsa, Sillye G. utca 123.

Telefon: (52) 439-960 • (06-30) 9636-342

Nyári kiárusítás keretében 
júliusban és augusztusban 

minden féláron kapható!
Pl. kilós áruk 1500 Ft/kg helyett 750 Ft/kg
Nyitva: H-P: 10–18 • Sz: 9–13 • Ebédidô: 13–14-ig

Cím: Sillye Gábor utca 148/A

Nôgyógyászati problémája van, vagy
esetleg fogyni szeretne?

Anion csíkos betétek már 750 Ft-tól, valamint különbözô
étrend kiegészítôk, vitaminok, növényi eredetû fogyasztó

kapszula. További információt a 
www.crystalanion.5mp.eu honlapomon vagy 
a 06-20/912-9126-os telefonszámon kaphat.

MINDEN FÉLÁRON

A BOGI-TURIBAN!
Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

A Generali Biztosító hivatalos partnerirodája 
a Gönczy Pál utca 54. szám alatt

Szolgáltatásaink:
személybiztosítás • lakásbiztosítás • felelôsségbiztosítás

vállalkozói vagyonbiztosítás • utasbiztosítás
gépjármû biztosítás • nemzetközi zöldkártya • jogvédelem

A Generalival valóra válthatja gyermeke álmait!
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-10-ig

Kedd, szerda, csütörtök: 16-18-ig
Telefon: (06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: tibor.pelles@tanacsado.generali.hu

Á l l á s h i r d e t é s
Az Érmék Alapítvány 

egy fô férfi munkaerôt felvesz 
udvaros-mindenes munkakörbe.

Jelentkezni személyesen, 
önéletrajzzal 

a Rózsavölgy utca 47–53 sz. 
alatt lehet 9–13 óráig.

Elôzetes telefonos bejelentkezés 
szükséges a 

(06-20) 3122-080 telefonszámon.

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség
és a Józsai Reformátusokért Közhasznú Alapítvány

5–14 éves gyerekek részére nyári tábort szervez.
A tábor helyszíne: Alsójózsai Református Gyülekezeti Ház, Alsójózsa, Templom u. 27.

Idôpont: 2010. augusztus 9–13.
A programok és foglalkozások 9.00–15.00 óra között lesznek.

8.00–9.00 és 15.00–16.00 óra között gyermek felügyeletet biztosítunk.
Ellátás: Ebéd a Rózsás Csárdában, uzsonna helyben lesz.

Programok korosztályonként külön csoportokban. Népdalok és népdal zsoltárok éneklése,
bibliai történetek, néptánc tanulás, körjáték, társasjáték, kézmûves foglalkozások.
A tábor díja: 5000 Ft/fô (Az ebéd árát és az alapanyag költséget tartalmazza.)

Jelentkezni Gacsályi Zsolt lelkipásztornál lehet a Református Lelkipásztori Hivatalban, 
vagy a (06-30) 910-21-58 telefonszámon, ill. reformatusjozsa@gmail.com-on július 31-ig.
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Nyitva: h–p: 9–18 • sz: 9–15 • v: 9–13
Telefon: (06-30) 262-4109

Maja virág-ajándéküzlet
a Józsaparkban, a DM mellett

Július hónapban 

minden vasárnap, 
minden ajándéktárgy 

50% kedvezménnyel kapható 
(kivéve ezüst ékszerek)

Koszorúk, sírcsokrok továbbra is
15% kedvezménnyel kaphatók!

Kínálatunkból:
•  cserepes és vágott virágok 

• ajándéktárgyak • ezüst ékszerek

Nyelvvizsga?
Külföldi munka?

Érettségi?
Javul az esélyed, ha velünk tanulsz

ANGOLUL.
• Nyelvvizsgára felkészítô 
alap-, közép-, felsôfokú

• Külföldi munkához 
gyors- és beszédcentrikus

• Gazdasági, pénzügyi és turisztikai
ANGOL

ZÖLD ÚT •  BGF • KITEX
Képzés helye: Felsôjózsa

Érdeklôdni: (06-20) 614-89-75

Simon Krisztián
kályhás

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

E-mail: simonkriszt@t-online.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,

tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, telepítését.

Újra megnyitott a

MÛKÖRÖM-MANIKÜR
szolgáltatás a

Rozsos Szalonban (Józsapark).

Bejelentkezés:
Gunda Anita

Telefon: (06-30) 402-27-19
Nyitva: H–P: 10–18

Szo: 10–12

Ár varázs  d iszkont

Fa latka  Pav i lon

Nyitva tartás: H–P: 8–18 • Szo: 8–13 • Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)

Cím: Függetlenség u. 2. (Fôút, a zöldséges mellett) • Telefon: (06-70) 629-5183

• 2 tekercs papírtörlô 120 Ft             • STEFFL dobozos sör 100 Ft/dob.
• Plüss vásár                                    • Strand játékok 

• Kerámiák 100 Ft-tól

Kibôvült kínálat:
• frissen sültek (csirkemell, grillcsirke, csirkecomb)

• hot-dog, hamburger
• Ász kimérôs saláták (jércemell, kukorica, 

burgonya, oroszhús, farncia)
• rántott hal

Továbbra is kapható 
• fagylalt (aki kitölti kérdôívünket egy gömb fagyit INGYEN kap)

• pékáru (kenyér, kifli, zsemle) 
• cukrász sütemény, torta megrendelésre

• hideg üdítô, hideg sör, édesség, rágcsálni valók
Frissen sültekre, salátákra, tortára elôrendelést felveszünk!

FRUIT MARKET AKCIÓ
Idared alma:                             99 Ft/kg
Tv paprika: 299 Ft/kg
Fôzôtök:                         99 Ft/kg
Hegyes erôs paprika:                   35 Ft/db
Tojás M-es:                             23 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 11.
(35-ös fôút mellett)

Nyitva tartás: 
Hétfô–péntek: 8.00–18.00
Szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 33-777-33
Fax: (52) 523-968
E-mail: jozsagumi@t-online.hu

w w w . j o z s a g u m i . h u

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs

• Alu- és lemezfelni

• Szerelés, centrírozás, javítás

• Gumitárolás

• Autójavítás

• olajcsere
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ERSTE-ING 
komplex jelzálogkölcsön

GARANTÁLT
életbiztosítási védelemmel!

Csökkentek a kamatok!
Ingyenes  tanácsadás és 

ügyintézés!

Hívjon bizalommal:
Huszánk Józsefné 
(06-20) 970-4337

Teljes átalakítás a Katica Presszóban
Külsô-belsô átalakítás, teljes felújítás
után, megújult berendezéssel, LCD tv-vel,
új játékokkal (darts, csocsó, játékgép,
igény esetén póker verseny) várja vendé-
geit a megújult Katica presszó.

A kerthelyiségben ping-pong asztal és fôzési
lehetôség várja a kisebb-nagyobb baráti tár-
saságokat. Születésnapok, névnapok rende-
zésére is van lehetôség. Havonta bulik, élô-
zenés estek és disco várja mindazokat, akik
ellátogatnak a Sereg utca 3. szám alatti Katica
Presszóba.
Kedvezô árakkal, minden nap 6–22 óráig vár-
ja minden kedves régi és új vendégét a meg-
újult Katica Presszó.

Katica Presszó
Józsa, Sereg utca 3.

Nyitva: minden nap 6–22-ig

2010. 07. 10-én szombaton
ÉLÔZENÉS EST
meglepetéssel.

Í z e l í t ô  á r a i n k b ó l :
Rocky Cellar 0,5 l (üveg) 140 Ft
Csapolt Kôbányai 0,5 l 190 Ft

Metaxa (0,05 l) + Cola (0,2 l) 370 Ft
Jim Beam (0,05 l) + Cola (0,2 l) 350 Ft

Kommersz szilva 0,05 l 90 Ft

Utalvánnyal és bankkártyával is fizethet!

Rózsa Papír - papírbolt a Józsaparkban
(Írószerek, irodaszerek, nyomtatványok)

Jöjjön el hozzánk és válasszon több 
mint 3000 féle termékünk közül!

Szolgáltatásaink:
fénymásolás • spirálozás • faxolás

Cím: Józsapark
Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9.

Telefon: (52) 386-046

Nyitva tartás:
Hétfô–péntek: 9–18-ig

Szombat: 8–13-ig

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓNK 
augusztus 02-tôl KEZDÔDIK!

ÚJRA CSALÁDI
KEDVEZMÉNY!

Telefon: 06-30/519-8187
Nyitva tartás:

h–p: 9–19, szo–v: 10–17

a JÓZSAPARKBAN

Esô esetén 30% kedvezmény!
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

ketchup, majonéz                                                                      180.-
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• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás

Minôség kedvezô áron!
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

AA  kköörrnnyyéékk  lleeggjjoobbbb  áárraaiivvaall
várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

Étkezô garnitúrák 27 900-tól
Berta 6-os 69 900
München 6-os 119 900

Konyhaszekrények 49 900-tól
Szekrénysorok 51 900-tól
3+2+1-es ülôgarnitúrák 89 900-tól
Kanapék 36 900-tól

Hálószoba garnitúra 119 900 
Francia ágy 31 900-tól
Heverôk 17 900-tól
Sarokülôk 49 900-tól
Komódok 8990-tôl
Elôszobák 10 900-tól
Cipôsszekrények 7200-tól

Ajánlatunkból:

www.butor-debrecen.hu

Az ügyvéd válaszol (12.)
A múlt havi cikkhez kapcsolódóan ezúttal
a közúti közlekedési bûncselekményekrôl
ad rövid tájékoztatást Lukácsné dr. Patak-
völgyi Piroska ügyvéd.

1. A közlekedés biztonsága elleni bûncselek-
mény: ha valaki közlekedési útvonal, jármû,
üzemi berendezés vagy ezek tartozéka meg-
rongálásával vagy megsemmisítésével, aka-
dály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolí-
tásával vagy megváltoztatásával, megtévesz-
tô jelzéssel, közlekedô jármû vezetôje ellen
erôszak vagy fenyegetés alkalmazásával,
avagy más, hasonló módon a közlekedés biz-
tonságát veszélyezteti, bûntettet követ el.
Idetartoznak pl. a közlekedési táblák, jelzôk
eltávolítása, megrongálása (lefestése, graffi-
ti). A közlekedô jármû vezetôje alatt pedig tö-
megközlekedési eszközök vezetôje is értendô.
2. Közúti veszélyeztetés: ha valaki a közúti
közlekedés szabályainak szándékos meg-
szegésével más vagy mások életét vagy testi
épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bûn-
tettet követ el.
3. Közúti baleset okozása: ha valaki a közúti
közlekedés szabályainak megszegésével
másnak vagy másoknak gondatlanságból sú-
lyos testi sértést okoz, vétséget követ el.
4. Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban:

ha valaki szeszes italtól befolyásolt állapot-
ban vagy a vezetési képességre hátrányosan
ható szer (ideértendô az ilyen hatást okozó
gyógyszer is) befolyása alatt gépi meghajtású
jármûvet vezet, vétséget követ el. Aki sze-
szes italtól befolyásolt állapotban vagy a ve-
zetési képességre hátrányosan ható szer be-
folyása alatt nem gépi meghajtású jármû ve-
zetésével súlyos testi sértést, maradandó fo-
gyatékosságot, súlyos egészségromlást,
vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettô-
nél több ember halálát okozza, vagy halálos
tömegszerencsétlenséget okoz ugyanúgy
büntetendô, mint a gépjármûvezetôk.
5. Jármûvezetés tiltott átengedése: ha valaki
jármû vezetését szeszes italtól befolyásolt ál-
lapotban levô vagy a vezetésre egyéb okból
alkalmatlan személynek engedi át, vétséget
követ. A fenti bûncselekmények esetén súlyo-
sabban minôsül a cselekmény, ha a bûncse-
lekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos
egészségromlást vagy tömegszerencsétlen-
séget, halált, kettônél több ember halálát
okozza, vagy halálos tömegszerencsétlen-
séget okoz.
6. Cserbenhagyás: Ha a közlekedési baleset-
tel érintett jármû vezetôje a helyszínen nem
áll meg, illetve onnan eltávozik, mielôtt meg-
gyôzôdnék arról, hogy valaki megsérült-e,

avagy az életét vagy testi épségét közvetle-
nül fenyegetô veszély miatt segítségnyújtásra
szorul-e, amennyiben súlyosabb bûncselek-
mény nem valósul meg, vétséget követ el.
Ezek a cselekmények már bûncselekmény-
nek minôsülnek, a közlekedési szabálysér-
téssel szemben a büntetés szabadságvesz-
tés lehet. Ezeknek a cselekményeknek a kö-
vetkezményei is súlyosabbak, mint a szabály-
sértési eseteké, akár a sértett, akár az elkö-
vetô az életével fizet, vagy az egész életét
meghatározó sérülést szerezhet. 
A közlekedési szabályok megsértése nem
csak a büntetôpontok növekedésével járhat,
bûncselekmény esetén az elkövetô a bûnügyi
nyilvántartásba is bekerül.
Az elkövetônek, mint minden bûncselek-
ménynél, a közlekedési bûncselekményeknél
is annak polgári jogi következményeit viselni
kell. A sértett valamennyi a sérüléssel össze-
függésben keletkezett költségét, kárát követel-
heti. Téves az a nézet, miszerint „úgyis van
felelôsségbiztosítás”, ugyanis ilyenkor a biz-
tosító a sértettel szemben helytáll, de bizo-
nyos esetekben az elkövetôtôl követelheti a
kár megtérítését.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803 • (06-20) 340-7411

Józsa Diszkont
kávé, ital, édesség, vegyiáruk

Nyitva tartás: 
h–p: 8–19 • szo: 7–15 • v: 7–12

Nescafé 3 in 1 180g 399 Ft
Paloma kávé 250g 580 Ft
Omnia kávé 250g       370 Ft
Mátyás sör 0,5 l                       99 Ft + ü.
Kôbányai sör dobozos 0,5 l            155 Ft
Cívis ásványvíz 1,5 l 55 Ft
Szentkirályi ásványvíz 5 l              325 Ft
Füredi ion lúgosított víz 5 l            699 Ft
Kristályvíz (dús, mentes, enyhe)1,5 l     85 Ft
Lift üdítô (többféle íz) 2,5 l                149 Ft
Slice üdítô (többféle íz) 2, l                119 Ft

Cím: Szentgyörgyfalvi utca 9. 
(A Józsapark emeletén)

Józsa területén 5000 Ft felett 
ingyenes kiszállítás! 

Az akciók a készlet erejéig érvényesek.



Divat-szépségápolás

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Augusztusi számunk lapzártája: 2010. július 30., péntek. Megjelenés: 2010. augusztus 6.

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

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából (pdf). www.jozsanet.hu

Józsa, Bocskai u. 5. Tel: (52) 387-424 • Nyitva: h–p: 8–18 • szo: 8–13

Józsa, Bocskai u. 5–7. • Bejelentkezés: 06-20/925-9045

NYÁRI VÁSÁR:

EZEN KÍVÜL: A teljes árukészletre vonatkozik, hogy 

MINDEN 2-ik db-ot (az olcsóbbat) FÉL ÁRONkapja!
(Ez két különbözô termék is lehet)

A legszebb OLASZ, TÖRÖK, MAGYAR jó minôségû DIVATÁRU közül válogathat nagy méretekben is

NAPFÉNY SZÉPSÉGSZALON
MÉLY barnító,  á l ló SZOLÁRIUM bérlet :  30 perc 2000 Ft

KOZMETIKA (Szilvi): arcápolás, szemöldök- és szempilla festés, MÛKÖRÖM építés, manikûr,      
gyantázás, fülbelövés (fülbevalóval 2000 Ft)

FODRÁSZAT (Kata): hagyományos dauer, modern frizurák, mellírozás, hajgöndörítés, hajsimítás.
Hozott anyagból INGYENES hajfestés. Férfi és gyerek hajvágást is vállalok.

S Z O L Í D Á R A K ! V á r j u k  k e d v e s  v e n d é g e i n k e t !

DISZKONT ÁRON!
fehérnemûk, zoknik

V I G Y E N T Ö B B E T, F I Z E S S E N K E V E S E B B E T !

MINDEN SZANDÁL (NÔI, FÉRFI, GYEREK)              ENGEDMÉNNYEL

DIVATOS NÔI SARUK, akciós áron: 2890 Ft

GYEREK PÓLÓK 500 Ft/egységáron

UJJATLAN PÓLÓK 400 Ft/egységáron

RÖVID NADRÁGOK 400 Ft/egységáron

30–50%
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