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JÓZSA
Tanácsosi címet

vehetett át...
Évnyitók a józsai iskolákban

Lebontották

Tiszta udvar, rendes ház

Magas színvonalú szakmai munkája elisme -
ré seként Agárdiné Burger Angéla, a Gönczy
Pál Általános Iskola igazgatója, Debrecen
Me gyei Jogú Város önkormányzat közgyû lé -
se által adományozott tanácsosi címet ve he -
tett át ünnepélyes keretek között 2010. au -
gusz tus 31-én a városi tanévnyitó ünnepsé-
gen Kósa Lajos polgármester úrtól. 

Színvonalas mûsorokkal köszöntötték az
el sô söket és az új tanévet az évnyitókon a
józs ai általános iskolákban. Alsón 30, míg
Fel sôn 55 kisdiák kezdi meg tanulmányait
szer dán.

Augusztus 30-án, hétfôn 17 órakor kezdôdött

mindkét tanévnyi tó. A Gönczy Pál Általános
Iskolában lát vá nyos táncbemutatóval kápráz-
tatták el a legif jab  bakat az iskola tanulói. 
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában
egy aranyos kabalával kedveskedtek az év -
nyi tó alkalmából az elsôsöknek.

A Bocskai utca elején lévô régi könyvtár
épületét lebontották, kíváncsiak voltunk
miért és mi épül a helyére.

A bontásnak, mint megtudtuk több oka is volt.
Egyrészt az épület a mellette lévô szolgálati
la kással együtt életveszélyes állapotban volt,
más részt a város szabályozási terve érintette
a régi könyvtár épületét és telkét oly módon,
hogy a 35-ös fôút számára egy jobbra le k a -
ny a rodó sáv részére lecsípjen abból néhány
métert. Ugyanakkor az önkormányzat azt is
sze rette volna megakadályozni, hogy ön ké -
nyes lakásfoglalók ismét beköltözzenek az
in gatlanokba. Egy új telekalakítással pedig
Józsa központi helyén egy értékes telek jöhet
létre, ahol akár újabb közszolgáltatás is meg-
jelenhet. Az állami közútkezelô pedig, ha for-
rásai engedik, megépítheti Alsójózsa irányá-
ba a jobbra kanyarodó sávot is, ami tovább
ja vítaná településünk közlekedési helyzetét.

Közel 200 pályázat érkezett a város felhí -
vá sára, és a „családi házak” kategóriában
az Alkotás utca 116. szám alatt levô ház,
má sodik helyezett lett. Megkerestük a ház
tu lajdonosát, hogy bemutathassuk önök -
nek a házat.

„Egy szép kert önmagában is üdítô és lé lek -
eme lô, ugyanakkor a közízlést is formálja” -
mondta Kósa Lajos a „Tiszta udvar, rendes
ház 2010” verseny díjátadó ünnepségén. Az
Al kotás utcai ház az utcáról is feltûnik rende -
zett ségével. Szabó Sándorné tulajdonos bol -
do gan invitált be bennünket, és készségesen
vá laszolt kérdéseinkre.
Józsa: Most nevezett elôször?
Szabó Sándorné: Igen, most elôször neveztem. 
Józsa: Mit jelent önnek ez a díj?
Szabó Sándorné: Nagyon örülök neki, hiszen
ez nagy elismerése a munkámnak. Egye dül csi -
ná lok mindent, a fûnyírás kivételével. Nagyon
sok munkám van benne, már évek óta nyugdí-
jas vagyok, de azért a házimunka és a fôzés

mellett így is elég rendben tartani mindent a
kertben.
Józsa: Mikor kezdte szépíteni a kertet? Hány
év alatt vált ilyen rendezetté?
Szabó Sándorné: A fákat, bokrokat nyolc éve
ültettem, és mostanra lettek akkorák, hogy
már mutatnak. A kertet is azóta csinálom, csi -
nosítom.
Gratulálunk a józsaiak nevében is és kívá-
nunk jó egészséget, erôt, hogy a kert és a
ház továbbra is ilyen szép legyen!
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Közélet

Józsa, a mi otthonunk
Képes beszámolónkkal a közelgő önkormányzati választások előtt összefoglaltuk, hogy milyen fontosabb fej -
lesz tések és események történtek az elmúlt négy évben lakóhelyünkön.

Elkészült a Józsapark új könyvtárral, közösségi és egészségházzal.

A közösségi központ és a könyvtár elôterében rendszeresen lát ha tó ak
kiállítások.

Megújult a tömegközlekedés, megszûnt a szakaszhatár, euro 5-ös
korszerû buszokkal csúcsidôben elérhetô átszállás nélkül a belváros.

Házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés mûködik Józsán.

A Józsapark fedett elôtere ad otthont a józsai gyereknapnak és a
szüreti napnak.

Az új színházteremben koncerteket, programokat tekinthetünk meg.

Néhány utca kivételével megvalósult Józsa teljes csatornázása. 

A józsai iskolákban, óvodákban közel 100 millió forint értékû felújítá-
sok történtek a négy év alatt. Többek között megvalósult a Gönczy
Pál utcai óvoda teljes nyílászáróinak cseréje, valamint új bejárat épí -
té se, mosdó felújítása, a Gönczy Pál Általános Iskolában világítás fel -
újí tás, tetôszigetelés. A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában kül sô
nyílászáró csere, mosdó felújítása, a Kerekerdô óvodában tetô szer -
 kezet felújítás és padló burkolatok cseréje, valamint mosdó felújítás
volt.
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Józsa, a mi otthonunk

Útépítések. Elkészült többek között a Tokaji utca folytatása I. ütem (a
képen), az Ókastély utca, Józsa központja és a Rózsavölgy utca re -
konst rukciója.

Két teljesen új játszótér épült, az egyik Alsójózsán a Kiserdô utcán.

Felújították a járdát a Gönczy Pál Általános Iskola és a SPAR között. 

Padokat és fedett buszvárókat helyeztek ki a buszmegállókba.

A józsai temetôben új szilárd útburkolatok és vízvételi helyek épültek. 

A Tócó patak partján, Józsa központjában megépült a második játszótér. 

Posta elôtti terület parkosítása, díszburkolattal való ellátása is megva ló -
sult. 

Több rendôr teljesít szolgálatot Józsán.



Programok
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HittanoktatásGyermektábor volt
Alsójózsán

Rajzpályázat Rajzverseny

Józsai Nyitott
Templom

Egyházi Napok
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2010/2011-es
ne velési évben is lehetôség nyílik arra, hogy
az alsó- és felsôjózsai óvodákban (a kis-, kö -
zép sô- és nagycsoportokban), általános is -
ko lákban hittan óra keretében a gyerekek já -
té kos formában, koruknak megfelelôen is -
mer  kedjenek a Biblia világával. 

A foglalkozásokat Kissné Fábián Zsuzsanna
hit tanoktató lelkész, Szolnokiné Gyökös Gi -
zel la presbiter óvónô és Petricska Eszter
kán tor tanító tartja.
Amennyiben szeretné gyermekét beíratni re -
for mátus hittanoktatásra, jelentkezési laphoz
hozzájuthat az óvónôknél, az osztály fô nö -
kök nél illetve a reformatusjozsa@gmail.com
e-mail címen is kérhetô.
A hittanórák idôpontjáról – az intézmények
ve zetôivel történô egyeztetés után – ér te sít -
jük önöket. 
Kérdéseikkel a (06-30) 910-21-58 telefon -
szá  mon fordulhatnak hozzánk.

Gacsályi Zsolt 
református lelkipásztor 

2010. szeptember 18. szombat, 18 óra
Protestáns Énekmondók Találkozója - Jó té -
kony sági est. Fellépnek: Béke Csaba,
Dinnyés József, Kátai Zoltán, Zsoltáros
együttes. (Támogatójegyek vásárolhatók a
Lel ki pász tori Hivatalban, Deák Ferenc u.
67.), ill. az elôadás elôtt a helyszínen).
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

2010. szeptember 19. vasárnap 
Helyszín: Felsôjózsai Templom 
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 67–69.
Programok: 
9.00: „Mi Atyánk” - interaktív imakert a temp -
lom kert ben, gyermekeknek játszóház a gyü -
le  ke ze ti teremben.
11.00: Istentisztelet. Határon túli ifi csoportok
rövid bemutatkozása, bizonyságtétele.
12.30: Közös batyus ebéd a templomudvarban 
14.00: Elôadás az imádságról, Alternatív
imád  ságok. Népdalzsoltárok éneklése zene -
ka ri kísérettel. Táncház a gyülekezeti teremben.

A Debrecen-Józsai Református
Egyházköz ség Presbitériuma és a Józsai
Refor má tu so kért Közhasznú Ala pítvány

2010. augusztus 9–13. között Alsójózsán
gye rmektábort szervezett a Józsai Re for -
mátus Gyülekezet és a Józsai Re for má tu -
so kért Alapítvány. Egy héten keresztül
50–60 gyerek élvezhette a kreatív és sz ó ra -
ko ztató programokat, amelyeken sokat ta -
nul  hattak az apróságok.

Az egész hét programja Isten és a magyar
népi hagyományok körül forgott. Minden reg -
gel egy rövid áhítat nyitotta a napot, ahol a ki -
csik több énekkel és egy bibliai történettel is -
mer kedtek meg. Mivel nagyon sok gyerek
volt többféle korosztályból (5–15 éves kor kö -
zött) a gyerekek – koruknak megfelelôen – 3
cso portban munkálkodtak. Minden nap nak
meg volt a témája. A részletes be szá mo  ló el -
ol  vasható a www.jozsanet.hu web ol dalon.
Szeretnénk köszönetet mondani Danku Atti -
lá  nak, hogy  rendel ke zé sünkre bocsátotta az
is kola épületét. Köszönjük a se gítôknek az
ön kéntes munkát, akik süteménnyel, gyümöl cs -
csel támogatták a gyer mekek étkeztetését.
Kö szönjük Gacsályi Zsolt református lel ki -
pász tornak, hogy valósággá tette a gyermek -
tá bort.

Szakács Andrea
mûvelôdésszervezô

A Debreceni Mûvelôdési Központ Józsai
Kö zösségi Háza rajzpályázatot hirdet ál ta -
lá nos iskolás gyermekek számára Tamkó
Si ra tó Károly halálának 30. évfordulója al -
kal mából.

A rajzpályázaton alsó tagozatos tanulók ve -
het nek részt. 
Téma: „Szellôk szárnyán, felhôk fölött” - Egy
Tamkó Sirató Károly vers illusztrálása. A
pályamunkákat szabadon választott techni -
ká val A/3-as nagyságban kérjük elkészíteni.
Nevezés határideje: 2010. november 8. 
A pályamunkák leadhatók: 

• A Gönczy Pál Általános Iskolában, Sol tész né
Cifra Ibolya tanárnônél;
• A Lorántffy Zs. Általános Iskolában, Dr. Var -
gá né Nagy Anikó tanárnônél; 
• A Józsai Közösségi Házban (Szent györgy -
falvi u. 9. sz.) személyesen az információban.  
Az elkészült munkák hátoldalára ne felejtsé -
tek el felírni a neveteket, osztályotokat, illetve
az iskolátok nevét. A rajzpályázat ered-
ményhirdetése: 2010. november 15-én (hét-
fôn) 17 órától a Józsai Közösségi Ház elô te -
ré ben lesz. A rajzpályázaton korosztályon -
ként az I., II., III. helyezett tárgyjutalmat és
ok levelet kap.

Majorett csoport indult

2010. szeptember 06-án (hétfôn) 17 órá -
tól a DMK Józsai Közösségi Házba ma jo -
rett csoport indult óvodásoknak és kis is -
ko lásoknak. A foglalkozást Herbák Ágnes
vezeti. Szeretettel várunk minden érdek -
lô dôt a helyszínen (4225 Debrecen,
Szent györgyfalvi u. 9) vagy a 386-137-es
tele fonszámon.

Nôk Klubja

A Nôk Klubjában szeretettel várunk ér -
dek lôdôket bármelyik programunkra.
Klubnap: minden hó elsô csü tör tö kén
18h-tól a Közösségi Házban. Info: Z á-
gonyiné Szilvi +3630 585 51 70, nokk lub -
ja  jozsa@gmail.com. Re form kony ha fôzô-
tanfolyam lesz október 7-én 17.30-tól a
Völgy u. 33/A alatt az emeleten. 

A Gyermekmosoly Tábor és a Hetednapi
Ad ventista  Egyház józsai gyülekezete kö -
zös szervezésében rajzverseny lesz szep -
tember 18-án 15 órától Alsójózsán a Völgy
u. 33/A alatti gyülekezeti teremben. 

Téma: Kedvenc történetem a Bibliából. Vár -
juk mindazokat az alkotó kedvû óvodáso kat 5
éves kortól, illetve alsó- és felsôta go za tos ál -
ta lános iskolásokat, akik kedvet érez nek,
hogy a megjelölt idôpontban rajz esz kö zeik kel
együtt részt vegyenek a versenyen. Rajz -
lapot  A/4-es méretben a szervezôk biz to sí ta -
nak. Az alkotások bármilyen technikával ké -
szül hetnek, amelyeket szakmai zsûri fog el bí -
rálni, emellett a www.jozsanet.hu web lapon
szep tember 20-a után leadott kö zön ség sza -
va zatok alapján különdíjakat is fogunk kiosz-
tani. 
Info: mo soly ta bor @gmail.com 
Telefon: (+36 30) 433 01 20
A részvételi szándékot szeptember 15-ig kér-
jük jelezni a megadott elérhetôségeken.
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Szüreti nap

XXI. Szüreti nap versenyfelhívásai

Táboroztak a Gönczysek Lorántffysok Angliában

Kultúrházak 
éjjel–nappalXXI. Józsai Szüreti Nap

Szeptember 25-én 10.30–18 óráig
Helyszín: A Tócó völgy, a Józsai Közösségi
Köz pont és az intézmény elôtti terület
Szervezôk: a Józsai Közösségi Ház és a Jó -
zsai Településfejlesztô Egyesület
Programajánló: 
– Szüreti felvonulás
– szôlôpréselés, mustkóstolás
– VII. Józsai Nyúlpaprikás-fôzô Verseny
– Színpadi programok meghívott csoportok kal
– Kézmûvesek bemutatói és vására 
– A Józsai Kertbarát Kör kertészeti kiállítása
– Gazsó Játékpark
– Egész nap: Cs. Horváth Judit festômûvész
kiállítása a Józsai Közösségi Ház elôterében
A részletes program a www.jozsanet.hu
weboldalon, valamint szórólapon.

2010. Szeptember 18.

10:00 ZOOMOLJ! Mûvészetpedagógiai
fog lalkozás iskolásoknak
Vezeti: Cs. Horváth Judit festômûvész
12:00 Tárlatvezetés Cs.  Horváth Judit fes-
tô mû vész  „KÖZELÍTÉS” c. kiállításán
18.00: „Protestáns énekmondók ta lál ko -
zó ja” - jótékonysági elôadóest a reformá-
tus templomok felújítására. Köz re mû kö dôk:
Kátai Zoltán, Béke Csaba, Dinnyés Jó zsef,
Zsol táros Együttes. 
Együttmûködô partner: A Józsai Református
Egy házközösség. Információ a Józsai Kö zös -
sé gi Házban Pó sán György nétôl, vagy az (52)
386-137-es telefo non.

KIÁLLÍTÁS: 
szeptember 15–október 16-ig

„Közelítés” - Cs. Horváth Judit festô mû -
vész kiállítása
Megnyitó: szeptember 15-én 17 óra
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház elôtere

Újra baba-mama klub

Az Alsójózsai Kerekerdô Óvodában mû -
kö dô baba-mama klub szeretettel várja az
ér deklôdô babákat és mamákat minden
hónap utolsó szerdáján (Alsójózsai u. 13.
a 36-os autóbusz végállomásánál) 10.30-
tól 12-ig egy közös játékra, mini kéz mû -
ves te vékenységre.
Következô alkalom: szeptember 29-én 
Info: (52) 386-129 
E-mail: alsojozsa@gmail.com

VII. JÓZSAI NYÚLPAPRIKÁSFÔZÔ VER SENY

Ez évben is megszervezzük a hagyományos,
és egyre nagyobb ismertségnek örvendô Jó -
zsai Nyúlpaprikásfôzô versenyt. 
Várjuk baráti társaságok, civil szervezetek je -
lent kezését. Az elsô 25 jelentkezônek a sze r -
ve zôk egy konyhakész nyulat biztosítanak. A
fô zôhelyeket és a tûzifát minden ver seny zô -
nek biztosítják. Térítés ellenében természete-
sen több nyúl is rendelhetô (1700 Ft/db áron).
A kellô mennyiségû hús biztosítása ér de ké -
ben, a versenyre jelentkezni legkésôbb 2010.
szep tember 23-ig lehet személyesen, vagy
te lefonon a Józsai Kö zös ségi Házban: (52)
386-137.
A nyulak átvehetôk szeptember 24-én 10–12
óráig a Józsai közösségi Házban.
Az értékelésnél a zsûri figyelembe veszi: az

étel tálalását, küllemét, illatát, ízét, a szakács
stí lusos megjelenését is. 
Mindenkinek eredményes versenyzést kívá-
nunk!

„LEG”- EK VERSENYE

A szüreti nap szervezôi zöldség-, szôlô- és
gyü mölcs kategóriában „LEG”-ek versenyét
hir detik meg józsai termelôknek. A versenyre
be nevezett termékeket szeptember 25-én
szom baton 10–11 óra között kérjük leadni a
Józsai Közösségi Házban. A beérkezett ter-
mékeket szakmai zsûri vé le mé nyezi, értékeli.

MADÁRIJESZTÔ VERSENY

A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítô
Szol gálat a szüreti naphoz kapcsolódó ma -

dár ijesztô kiállítást hirdet egyének, in té z mé -
nyek és civil csoportok részére. A pályázók a
ma dárijesztô bábukat leszúrható botra készít-
sék el. Leadási határidô: szeptember 23 (csü -
törtökön) a Józsai Közösségi Ház.
Díjazás a Józsai Szüreti Napon.

ASZFALTRAJZVERSENY

A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítô
Szolgálat aszfaltrajzversenyt hirdet általános
iskolás gyermekeknek a szüreti naphoz kap -
cso lódóan szeptember 24-én (pénteken) 17
órától.
Téma: szüret, ôsz. Gyülekezô: a posta és a
kínai bolt melletti parkolóban.
Értékelés, díjazás a Józsai Szüreti Napon

Józsai Kö zös ségi Ház telefon: 
(52) 386-137

Nyári táboraink a tehetséggon -
do zás je gyé ben teltek. Júliusban
a hagyományos kéz mû ves tábo -
run kat tartottuk a Rózsavölgyi
Gyer   mek kertben, augusztus ele-
jén tánctábor volt a Balatonnál,

augusztus közepén termé szet já ró,
környezetvédô tábor a Me csek -
ben. Táborainkkal közel száz
gyer  meknek biztosí tot  tunk tar tal -
mas szünidei programot.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola tanu lói a nyár során egy fe -
lejthetetlen, tizenkét na pos ang -
liai utazáson vehettek részt, aho -
vá Sol tészné Bácsi Ágnes ta nár nô
kísérte el a gye  rekeket. Öt napon
ke resztül ismerkedtek London
turista lát vá nyos ságaival, mú -
zeu maival. A csoport nagyon él -
vez  te a tengerpart közelségét,
hiszen mind össze 200 méterre a
ten gertôl voltak elszállásolva.
Há rom alkalommal vidéki kirán -
du  lá son voltak a Stonehenge-nél,

Eveburry köveinél, Canterburry-
ben, Rochesterben és a Leeds-i
kas  télynál.
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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.-

Nézze a LOKI Európa Liga meccseit
óriáskivetítôn!

Szeptember 16.: DVSC-FC METALIST
Szeptember 30.: SAMPDORIA-DVSC
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PARTNER REFERENS DEBRECEN-JÓZSAI INGATLAN IRODA

– Kizárólag józsai ingatlanok közvetítése
– Teljes körû ügyintézés
– Pályázatírás vállalkozásoknak
– Közbeszerzés bonyolítás

Kapcsolat: 06 30 527 3416
www.jozsaingatlan.hu

Több, mint 4 éve az Önök szolgálatában

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Almalé 5 liter:                1100 Ft/csomag
Leves zöldség 500 g-os:   169 Ft/csomag
Dísztök:                         299 Ft/kg
Vöröshagyma:                       149 Ft/kg
Tojás „M”:                              23 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

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.

Ô S Z I  A K C I Ó !
Vegye meg most háza hôszigetelését!

5 cm vastag       990 Ft/m2

6 cm vastag     1085 Ft/m2

7 cm vastag     1200 Ft/m2

8 cm vastag     1300 Ft/m2

(A rendszer tartalma: 1 m2 EPS80 hôszigetelô le -
mez, 1,1 m2 üvegszövet háló, 5 kg ragasztó-ta -
pasz, 4 db tárcsás dübel)

Áraink a 25%-os Áfa-t tartalmazzák!

VARIO
vakolat akció október 15-ig

199 Ft /kg
+ ÁFA 25%

+ alapozó, + színfelár

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építôk)
Cím: Józsa, Barakonyi utca 8.

Telefon: (52) 532-889 • (06-20) 983-6190

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

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.

Kedvencek Eledel Centere
• Fagyasztott csirke láb: 79 Ft/kg
• Száraz kutyatáp SENA: 199 Ft/kg

• Tavi haltáp: 349 Ft/liter

Kutyaólak különbözô méretekben
megrendelhetôek.

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

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 
Debrecen-Józsai Kirendeltsége

4225 Debrecen-Józsa, Józsapark
Telefon: (52) 386-230

Találkozzunk!

a HAJDÚ Takaréknál!

Minden figyelmünk az Öné!

Kösse le pénzét nálunk!Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

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

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

Józsa Diszkont
kávé,  i ta l ,  édesség

Nyitva tartás: 

h–p: 8–19 • szo: 7–15 • v: 7–12

Szeptember 15–30-ig 
minden 2000 Ft feletti vásárlás esetén

ajándékba adunk 
egy liter HEY-HO szûrt gyümölcslevet.

Cím: Szentgyörgyfalvi utca 9. 
(A Józsapark emeletén)

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

Zongora, furulya, 
szolfézs (hagyományos/számítógépes),

szintetizátor, keyboard oktatás
Nagyné Lövei Lilla

zenetanár
Telefon: (06-20) 426-4208
E-mail: loveililla@freemail.hu

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

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



Törhetetlen vékonyított Airwear 
szemüveg- lencse- most az 

egyszerû plastic lencse árán kapható.
Márkás szemüvegkeretek akár

80% kedvezménnyel! *
A szemüvegvizsgálat vásárlóinknak továbbra is ingyenes!

Kontaktlencsések figyelem!
Vegyen részt hûségprogramunkban, és a legkedvezôbb áron

juthat hozzá lencséhez.
Itt az idô, hogy levásárolja az egészségpénztári számlájára gyûjtött pénzt!

* Az akció 2010. szeptember 15-ig illetve a készlet erejéig tart.
Részleteirôl érdeklôdjön üzleteinkben.
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Címünk: Józsapark emelete • Telefon: (52) 386-143
Nyitva tartás: Hétfôtôl–péntekig: 9–19 Szombaton: 9–15

Web: www.okula-optika.hu

SZALÓKINÉ 

BÉRES ANDREA
fodrász

Mobil: (06-70) 6060-917

BÉRES BARBARA
kozmetikus

Mobil: (06-30) 3246-497

Debrecen-Józsa • Alkotás utca 122.

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

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.

RedônykészítésRedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

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

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



Józsai benzinkút

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

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Októberi számunk lapzártája: október 1. Megjelenés: október 8.

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

• 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

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

www.butor-debrecen.hu

Folyamatosan megúju ló  árukész lette l

várjuk kedves vásárlóinkat 

a Józsapark földszintjén

TÜZÉP ÉS BENZINKÚT
A VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEKEN

ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT? KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!

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

Folyamatosan, minden hónapban
nyereményjáték

Aki legalább 8150 Ft értékben nálunk tankol 25 liter üzemanyagot
nyerhet. Sorsolás: minden hónap elsô hete.

A nyertes nyugta számát a JÓZSA újság szeptemberi számában és
a jozsanet-en is megtalálják.

Benzinkút nyitva tartása: H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap és ünnepnap: zárva.

A 0110/00184 számú nyugtával tankoló
vá sárló lett az a szerencsés, aki a Józsa
Tü zép augusztusi játékában visszanyerte
tan kolása árát. Szeptemberben már akár
dup lán is nyerhet!

Szeptember 2-án ismét egy híres józsai la -
kost kért fel a Józsa Tüzép a sorsolásra. Ez -
út tal Dánielfy Zsolt, a Csokonai Színház
szín  mûvésze sorsolta ki a szerencsést. A Jó -
zsa Tüzép vezetôi örömmel jelentették be,
hogy folyamatosan növekszik a benzinkúton
tan kolók és a játékban részt vevôk száma
egyaránt, így folyamatosan lesz havi nye -
reményjáték. Augusztusban már 924 nyugta
vett részt a játékban. Hamar Zoltán sze rint
szeptemberben minden bizonnyal el érik a

bûvös 1000-es számot, és ebben az eset ben
két nyugtát fognak sorsolni, így dupla esélye
lesz mindenkinek! Em lé kez te tô ül elmondjuk,
hogy az augusztusi játék lényege is az volt

(mint júliusban), hogy aki e hónapban
legalább 8000 forint értékben benzint vagy
gázolajat tankolt, az sorsoláson vett részt.
Fortuna kegyeltje pedig 25 liter üzem anya got
nyerhetett (benzint vagy gázolajat). A sze ren -
csés nyertes a nyugtáját, szeptember 25-éig
válthatja be!
SZEPTEMBERBEN folytatódik a NYE RE -
MÉNY JÁTÉK, tehát szeptemberben is ér de -
mes a józsai benzinkúton tankolni, minimum

8000 forintért és játszani. (A törzsvásárlóknak
– akik kapnak 5 forint kedvezményt lite ren -
ként – 8200 forintért érdemes tankolni, mivel
a listaárból lejön a kedvezmény, és így ebben
az esetben éri el biztosan a nyugtán a vég -
összeg a 8000-et.)
Szeptemberi játék sorsolása október elsô
napjaiban lesz, a nyertes nyugta számát a
JÓZSA újság októberi számában és a
jozsanet-en is megtalálják.

Kisorsolták a
nyertes szelvényt

A  k ö r n y é k  
l e g j o b b  á r a i v a l

A JÓZSA Sportiskola nagy
szeretettel várja a focizni vágyó
gyerekeket 4–14 éves korig.

Jelentkezés: 

Szabó László • 0670/7081743
Józsai Sportpályán hétfô, kedd,
csütörtök, péntek 17 órától.
Cél: Szeresd meg a focit, 

szerezz barátokat!


