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JÓZSA
Megszépülnek a református templomaink 

MEGNYÍLT
az új ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS bolt

Józsa központjában.

(Szentgyörgyfalvi u. 6., a Gyrosos mellett)

Amit kínálunk:
• naponta friss árukészlet

• magyar termékek

• megbízható minőség

• kedvező árak

• napi akciók

A hét minden napján várjuk 

tisztelt vásárlóinkat, 

érdemes benézni hozzánk.

Megújulnak Debrecen-Józsán a református
temp lomok és a közösségi ház (református
gyülekezeti ház). A munkálatokra a gyü lekezet
pályázaton nyert 51 360 060 forintot. Az al só jó -
zsai templom már elkészült és a tervek szerint
au gusztusra a felsőjózsai templom és a gyü le -
ke zeti ház felújítása is befejeződik.

A több mint 100 éves templomokat utoljára két év -
tizede újították fel részlegesen, azóta szüksé ge s sé
vált a nyílászárók cseréje és a külső-, belső hom -
lok  zat felújítása is – sorolja a teendőket a józsai
gyü  lekezet lelkipásztora Gacsályi Zsolt. A temp lo -
mok ban kialakították a fűtést és lecserélték a to -
rony süveg fedését, valamint mindhárom épületet
akadálymentesítik. A felújítás során nemcsak a
gyü  lekezeti tagok segítenek építkezni – mondta
Ga  csályi Zsolt, majd hozzátette: szerinte a józsaiak
fontosnak tartják, hogy épül és szépül a kör nye ze -
tük.

A felújított
k ö    z ö s s é g i
ház  ban a
ter vek sze -
rint bibli kus
ima  órákat ,
if  júsági al -
k a l    m a k a t ,
tánc  házat és
kis ma ma kö -
rö ket tar ta -
ná nak. Az
„itt élő em -
 be  rek nek te -
ret sze ret né -
nek adni,

hogy a közösségi éle tüket megéljék” – fogalmaz
Gacsályi Zsolt. 

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség a
Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a
vidéki települések meg újítására és fejlesztésére
igénybe vehető támoga tásról szóló 145/2009
(XI.6.) FVM rendelet alapján nyert támoga tást. A
gyülekezet 2010 januárjában nyújtotta be a pá lyá -
za tot a „Deb re cen-Józsai református temp lomok
külső-, belső felújítására, komforto sítása és a
közösségi ház külső felújítására” címmel. A munka
az európai Mezőgazdasági Garancia Alap és a
Magyar Köztársaság támogatásával készül el.

Dobos Zita

A felújított alsójózsai templom

Fehér belsőt kapott az alsójózsai templom

Elkészültek a  felsőjózsai templom belső
munkálataival

Kertségi Fejlesztési
Program Józsán

Folytatódnak Józsán az útstabilizálási mun ká -
la tok, tudtuk meg Balázs Ákostól, a Tu laj do no si
Bizottság elnökétől.

A  debreceni közgyűlés által elfogadott Kertségi
Fej lesztési Program keretében több józsai út sza -
ka  szon végez az önkormányzat útstabilizálási
mun  kálatokat. Az érintett útszakaszok a kö vet -
kező utcákban találhatóak: a Kiserdő, a Platán, a
Hatház, a Csúcs utcákon, illetve a Sillye Gábor
utca folytatásán.

Szintén a Kertségi Fejlesztési Program keretében
a Gönczy Pál utcai Óvoda és Iskola, parkoló ka -
pa  citásának bővítésére is sor kerül a Szilegyházi
utca felől. A munkálatokat a nyár folyamán fogják
elvégezni, az ehhez szükséges közbeszerzési el -
já rást már megindította az önkormányzat.

Május 6–7–8-án a
Józsai Közösségi 
Házban
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Május 6–7–8-án (6-án 12–18 óráig, 7-én
9–18 óráig, 8-án 9–17 óráig) 
VASÚTMODELL ÉS TEREPASZTAL KI -
ÁLLÍTÁS
Helyszín. Józsai Közösségi Ház színhá z ter -
me, előtere. Belépő: felnőtteknek: 500 Ft,
gye  rekeknek: 300 Ft, csoportoknak: 250 Ft. 

Május 14-én 
„Értékek és élmények” - 15 éves a MEA AMI
(rajzkiállítás a növendékek munkáiból) - ju bi -
le umi ünnepség 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház termei
A kiállítás megtekinthető: június 14-ig.
Együtt működő partner: A Muzsikáló Egész -
ség Alapítvány Alapfokú Művészetoktatási In -
téz  ménye 

Május 21–22 (21-én 9 órától, 22-én 13 óráig)
„Nyitott templom egyházi napok” - Ma gyar
református egység napja
Lásd a 2. oldalon keretes ajánlónkat.

Május 28-án 15–18 óráig
„Hajdúsági hagyományaink” - józsai gyer -
mek nap
Helyszín: Józsapark - A Józsai Közösségi
Ház előtti tér
Részletek: lásd lenti keretes felhívásunkat.

A Közösségi ház és Könyvtár májusi programajánlója

Józsai Közösségi Ház
Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9. 

Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Józsai Könyvtár májusi programjai

Május 14. 10 óra
Családi rejtvényfejtő verseny jelentkezni
személyesen a könyvtárban, e-mailen:
jozsa@dbvk.hu, telefonon: (06-52) 386-125

Május 23. 17 óra
Tanulási zavarra utaló jelek felismerése, a
kezelés módja óvodás és kisiskolás korban
Előadó: Kovácsné Elek Margit fejlesztő pe da -
gó gus, oktatási szakértő

Május 28. 13–17 óráig
Gyermeknap a könyvtárban, kézműves fog -
lal kozások
14 órától: „Szülőhelyem 100 év múlva” rajz -
ver  seny eredményhirdetése

Gyere el te is! 

A magyar népi gyermekjátékok soka sá -
gával ismerkedünk, régi sport já té ko kat
űzünk, kézműveskedünk, hang sze  r eket,
játékokat készítünk, éne ke lünk, me sé -

lünk, mondókázunk, kon cer  tet hallga -
tunk, és élő zenére tánco lunk.
Jelentkezés:
Gyarmati Anettnél, naponta 9 és 16 óra
között, vagy elekt ro nikus úton (jelent ke -
zé si lap a Retúr Kulturális Egyesület

web oldaláról tölt hető le: www.returke.hu
Turnusok:
2011 június 20–25, július 4–8.
Információ:
(06-30) 610-2792-es számon, vagy a
Józsai Könyvtárban (52) 386-125

Csicseri és Borsó kézműves tábor a Józsai Könyvtárban

JÓZSAI GYERMEKNAP 
2011. május 28-án, szombaton 15.00–18.00-ig

Helyszín: Józsapark - DMK Józsai Közösségi Háza
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

Programok
Interaktív dramatikus játék a Pergő Zenekar közreműködésével

Gönczy Pál Utcai Óvoda Tulipán csoportjának műsora

Józsai Közösségi Ház majorett csoportjának bemutatója

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Csiga csoportjának táncbemutatója

Gönczy Pál Általános Iskola tanulóinak bemutatói

a Főnix AMI Csürdöngölő csoportjának néptánc bemutatója

MEA AMI növendékeinek műsora

Józsai Közösségi Ház akrobatikus rock and roll csoportja

Bushido Karate Sportegyesület bemutatója

A KENGURU TSE - akrobatikus rock and roll bemutatója

Kézműves játszóház 

Kisállat bemutató, kisállat simogatás

A Szőnyi Pál Ásványbarát Kör ásvány bemutatója és 

„dobjál - nyerjél” játéka

Póni lovaglás 

Gazsó Játékpark

Raliautós bemutató: BMW vs. Lada 

Szeretettel várunk minden debrecen-józsai családot!
Szervező: a Debreceni Művelődési Központ

Együttműködő partnereink: Józsai Településfejlesztő Egyesület, PB Invest Kft.
Fő támogató: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Egészséghét volt Alsójózsán

Egészséges környezet – egészséges ember
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Ezzel a címmel ihletett ökológiai programso ro -
zat volt a Gönczy Pál Általános Iskolában. Az
is kola tanulói egész tanéven át tartó egész ség -
ne  ve lési projektjük keretében március–április
hónapban a környezet egészségével foglalkoz-
tak. A program kiemelkedő rendezvénye volt a
Föld hete.

A program részeként volt természetismereti vetél -
ke dő a kisebbeknek, komplex természettudományi
vetélkedő a nagyobbaknak. Rendhagyó tanítási
órák keretében vizsgáltuk a Tócó-patak víz m i nő -
ségét, látogatást tettünk a Vízmű II. számú Víz -
termelő Telepén. Két évfolyam gazdagodott a „Tü -
kör ben a világ” elnevezésű interaktív kiállításon

való részvétellel. Éppen ezen a héten volt a Nár -
cisz Futófesztivál is, ahol közel hatvan gönczys
diák, tanár futott a beteg emberek méltóságáért. 
A programsorozat része volt a Megyei Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézettel közös pályázat:
„Tudatos fogyasztással a fenntartható életért” pro -
jekt  nyitó rendezvénye a 6–7–8. osztályos tanulók-
nak. Eredményes összefogásról tanúskodott a
sze lektív hulladékgyűjtés is. Közel 100 mázsa
papír- és fémhulladékot gyűjtöttek a gye rekek a
szü lők támogatásával.
A hónap záró rendezvénye az „Élő bolygó” ökoló-
giai vetélkedő volt a Rózsavölgyi Gyer mek kert ben.
A Gönczy Pál Általános Iskola második alkalom-
mal rendezett a Föld napjához kapcsolódóan
városi ökológiai vetélkedőt, „Élő bolygó” címmel
Debrecen általános iskolásainak részvételével. A
tavaly novemberben meghirdetett versenyre 11
iskola 16 csapata nevezett. A megmérettetésre
készülő csapatok a vetélkedő honlapján találhat-
ták meg heteken keresztül a felkészüléshez szük-
séges anyagokat. Előzetes feladatként „öko-
portyán” ismerkedhettek meg kicsit más – öko -
szem mel – Debrecen nevezetes helyeivel, fáival.

Április 20-án iskolánk Regionális Ökológiai Oktató
Köz pontjában 17 állomáson mérték össze tudá-
sukat és ügyességüket a tanulók. A lelkes ver -
seny zőket neves zsűri faggatta: dr. Aradi Csaba, a
Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója,
Nagy Sándor Tibor, a Nagyerdei Kultúrpark igaz -
ga tója, Jurácsik Zoltán az AKSD Kft. szolgáltatási
igaz gatója.
A vetélkedőt idén is a tavalyi nyertes – iskolánk
test vériskolája – az érmihályfalvi Zelk Zoltán Ál ta -
lá nos Iskola csapata nyerte.

Somogyiné Víg Éva
munkaközösség vezető

Idén is változatos programokkal várt kicsiket
és nagyokat egyaránt a Lorántffy Zsuzsanna
Ál talános Iskola és az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda közös szervezésében megtartott egész
hetes rendezvénysorozat, amit április 4. és 9.
között rendeztek meg.

Hétfőn az orvostanhallgatók látogatása volt a hét
nyi tórendezvénye. Az eseményen a Debreceni Or -
vos tudományi Egyetem hallgatói mutatták be a
gye rekeknek a doktorok által használt eszközöket,
műszereket. A Teddy maci kórháza elnevezésű
program keretében a kisdiákok és az óvodások
bepillantást nyerhettek az egészségügyi dolgozók
munkájába. Kedden a gyógyító kutyák voltak a
főszereplők. Ekkor a terápiás kutyákkal ismerked-
hettek meg a Lorántffy-s kisdiákok.

Szerdán a reform ételek kóstolójával folytatódott a
programsorozat. Új ízekkel ismerkedhettek meg a
gyerekek az Egészséghét programja során az Al -
só józsai Kerekerdő Óvodában. Az ételkóstoló előtt
egy kis tornával mozgathatták át magukat a részt -
ve vők. A szokatlan, új ízek ellenére pillanatok alatt
elfogyott minden az asztalokról.

Ovi-suli focikupával folytatódott csütörtökön az
Egészséghét, az izgalmas meccsről a pom-pom
lányok sem hiányoztak. Szoros mérkőzésen nyer -
tek 3:2-re a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
elsős és másodikos tanulói a Kerekerdő Óvoda
nagycsoportosai ellen. A tétmeccs tisztaságának
megőrzésében a DVSC futballistája, Spitzmüller
István segédkezett, aki az egészségheti rangadó
után LOKI ajándékokat osztott ki a lelkes gyerek-
seregnek.

Pénteken következett a gyalogtúra. Napsütés kí -
sérte útjukon a túrázó gyerekeket, akik kirándultak
Ze le mérre a templomromhoz.

Szombaton családi vetélkedővel zárult a hét az
iskola tornatermében. A hagyományos játékos
délelőttöt Danku Attila igazgató úr nyitotta meg,
ez után vette kezdetét a kicsik és nagyok ver sen -
gé se. Idén azzal vált még izgalmasabbá a családi
prog ram, hogy a tíz csapat – a feladatok is me re té -
ben – az előre kiosztott száz egészség-tallérból
minden forduló előtt tétet tett fel saját belátása
sze rint. A feltett tétet egyesek elvesztették, míg
mások megsokszorozták az adott versenyszám si -
ke rességétől függően. Ezáltal a vetélkedő végső

kimenetelét nem csupán az elméleti- és ügyességi
fel adatok végrehajtása befolyásolta, hanem a
meg  felelő helyzetfelismerés és a szerencse is. A
há rom generációt is vonzó egészség délelőtt szü -
ne  tében a vérnyomás, a testsúly, valamint a test -
zsír mérésére nyílt lehetőségük az érdeklő dők nek
a helyi védőnők közreműködésének köszön he -
tően.
A két intézmény ezúton is megköszöni a rendez -
vény támogatását a következő cé geknek: Arcadia-
Reklám Kft., Maranta Patika, Nagyné és fiai Tej -
bolt, Sodexo Magyarország Kft., Szatmári Ízek Kft.
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Püspöki bejárás Józsán Versenyeredmények
a Lorántffy napon2011. április. 9-én a Debrecen-Józsai Görög ka -

to likus Szervezőlelkészség meghívására Jó -
zsá ra látogatott Kocsis Fülöp, Hajdúdorog Gö -
rög katolikus Egyházmegye püspöke.

A Püspök úr Szentesi Csaba szervezőlelkész és
Balázs Ákos településrészünk önkormányzati kép -
vi selőjével közösen bejárta a Felsőjózsai u. 9–11
szám alatti ingatlanokat, amit az önkormányzat

adott át a Szervezőlelkészségnek. A Püspökségtől
kapott támogatásból húsvét után kezdődik a pa -
rókia kialakítása a régi önkormányzati épület át -
ala  kításával, ezzel is elősegítve a lelkészség még
aktívabb működését, mivel a lelkész ezután már
Józsán tudja a munkáját végezni. A felújítás sike -
res befejezése után remélhetőleg a templom épí -
tés is megkezdődhet, bízva a pályázati lehe tő sé -
gek ben, illetve a jószolgálati adományokban.

Balázs Ákos, Kocsis Fülöp Püspök, Szentesi Csaba
szer  vezőlelkész

A leendő parókia épülete a Felsőjózsai utcán.
Fotó: Molnár Tamás

Alsójózsai néptáncosok sikere

Köszöntünk a Gönczysek táborában!

Megújult a „Mindenki keresztje”

A legkiemelkedőbb néptáncos elismerésben
részesítettek 2011. április 15–én két Lorántffys
diákot a Nyíregyházán IX. alkalommal megren-
dezett Móra Regionális Gyermek Szólótánc
Fesztiválon.

Hercz Lili (2. o.) a pántlikás, míg Csáki Levente (7. o.)
a bokrétás címet nyerte el. Mindkét gyermek első
osz tályos kora óta tanul néptáncolni a Főnix Alap -
fokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül. A
néptánc oktatásához a helyszínt a Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola biztosítja heti két alkalom-
mal. A tanulókat Puskás László néptáncpedagó-
gus készítette fel a neves megmérettetésre.

Lezárult a beiskolázás folyamata Debrecen
város általános iskoláiban.

A Gönczy Pál Általános Iskolába 54 leendő első
osz tályos kisgyermeket írattak be szüleik. Min de -
nekelőtt köszönjük megtisztelő bizalmukat, hogy a
család legféltettebb kincseit a gondjainkra bízzák.
Arra törekszünk majd, hogy gyermekeik örömet ta -
lál janak a munkájukban, a tanulásban, harmó niá -
ban éljenek egymással és a környező világgal,
saját kis világukban találják meg a szépséget. Vál -

janak kreatív, érdeklődő tanulóvá, akik tanulásban,
tudásban és emberségben is megállják majd a he -
lyü ket. Ehhez a szép feladathoz várjuk a szülői
ház nem nélkülözhető együttműködését és támo -
ga  tását.
Szíves figyelmükbe ajánljuk az iskola honlapját, a
www.gonczy.hu-t, ahol aktuális információkhoz
juthatnak.

Agárdiné Burger Angélai
igazgató

A Józsai Turul Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület felújította a Józsai Köztemetőben
lévő, 1998-ban dr. Kiss András által felállított
kereszt emlékművet.

A „Doktor” úr kérésére a keresztet az egyesület
fel csiszolta és lazúrral bevonta, így a temetőbe ki -
lá togatók már a felújított alkotásban gyönyörköd-
hetnek.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola a név -
adója előtt tisztelegve évről évre minden ta -
vasszal megrendezi a Lorántffy napot. Ilyenkor
az intézményben megyeszékhelyünk általános
iskolás diákjai népdaléneklésben és memori -
ter mondásban mérik össze tehetségüket és
fel készültségüket.

Az idei tanévben május 2-án délelőtt tartották a
debreceni gyerekeknek a többéves hagyományra
visszatekintő versenyt, ahol is a következő ered -
mé nyek születtek:
Memoriter verseny:
5–6. osztályosok:
I. Juhász Flóra (Gönczy Pál Általános Iskola)
II. Kovács Edit (Bányai Júlia Általános Iskola)
III. Mészáros Lilla (Bányai Júlia Általános Iskola)
7–8. osztályosok:
I. Fehér Rita (Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola)
II. Bujdosó Máté (Bányai Júlia Általános Iskola)
III. Makai Mariann (Gönczy Pál Általános Iskola)
Népdaléneklési verseny, Szóló produkciók:
1–2. osztályosok:
I. Hercz Lili (Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola)
II. Vén Odett (Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola)
III. Cseke Rebeka (Bányai Júlia Általános Iskola)
3–4. osztályosok:
I. Péntek Mátyás (Bányai Júlia Általános Iskola)
II. Kalmár János (Bányai Júlia Általános Iskola)
III. Zágonyi Dorka (Lorántffy Zs. Ált. Iskola)
5–6. osztályosok:
I. Szabó Kata (Fazekas Mihály Általános Iskola)
II. Tóth Huba (Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola)
III. Tiszai Zsombor (Karácsony Sándor Ált. Iskola)
7–8. osztályosok:
I. Rácz Boglárka (Bányai Júlia Általános Iskola)
II. Varga Viktória (Vénkerti Általános Isk. és AMI)
III. Rézműves Roland (József Attila Ált. Iskola)
Népdaléneklési verseny, Csoportok éneklése
1–4. osztályosok:
I. Bányai Júlia Általános Iskola 3–4. osztályos „A”
csoportja (Kerekes Laura, Dani Luca, Lővei Ka -
talin, Molnár Petra, Szacsuri Panna)
II. Bányai Júlia Általános iskola 1–2. osztályos
cso portja (Karsai Melinda, Bálint Éliás)
III. Bányai Júlia Általános Iskola 3–4. osztályos „B”
cso portja (Juhász Dominika, Tóth Boglárka, Vat ta -
mány Tekla, Rácz Kitti, Kocsár Katalin)
5–8. osztályosok:
I. és II. helyezést nem osztottak.
III. Bárczi Gusztáv Általános Iskola (Lőrincz Krisz -
tina, Góré Borostyán).

Áprilisi nyertes

A Bikers Caffe áprilisi nyertese:
Borúzs Klára 

(nyugtaszám: 0242/00033)

Gratulálunk a nyertesnek!
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Adója 1%-át ajánlja fel józsai szervezeteknek, józsai célokra!
A szervezet neve: Szervezet bemutatása pár szóban: Adószáma:

A Józsa újságot ez a szervezet jelenteti meg. 18557325-1-09
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája. 19119182-1-09

Józsai Reformátusokért Alapítvány Józsai református egyházközség alapítványa. 18992355-1-09
Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak.18553929-1-09
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár. 18547508-1-09

Gyermekeinkért Egyesület 18550335-1-09
Fény Felé Alapítvány Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása. 18540855-1-09
Érmék Közhasznú Alapítvány 18545166-1-09
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete. 18554944-1-09
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18561751-1-09
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa. 18558120-1-09
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa. 18552478-1-09
Munkaiskola Alapítvány Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa. 19126920-1-09
Józsa Sportegyesület Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok. 19850755-1-09
Bushido Karate Sportegyesület Shotokan karate Józsán. 18558278-1-09

  

„SZIVÁRVÁNY” NÉPI KÉZMŰVES ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR

június 27.–július 1., és július 11–15.

Azokat a gyerekeket várjuk táborainkba, akik szívesen foglalkoz-
nak a hagyományos kismerteségek alapjaival. A programban
sze repel: ismerkedés a környék nevezetességeivel, szekerezés,
íjászkodás, lovaglás, játékos vetélkedők, tábori ötpróba, népda -
lok tanulása és táncház. Sokszínű, változatos, érdekes prog ra -
mok kal várjuk táborainkba az érdeklődő gyerekeket.

Táborvezető: Buglyóné Király eleonóra
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő

Helyszín: DMK Józsai Közösségi Háza, Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
Szervező: Pósán Györgyné • Telefon: (52) 386-137 és (06-30) 450-45-21

E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Bővebb információk: www.jozsanet.hu (Programok menüpont)

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda ezzel a címmel
hirdetett tavaszi rajzpályázatot, valamint vers-,
illetve meseíró versenyt.

A rajzpályázatra sokszínű, változatos technikával
készült 71 szebbnél szebb alkotás érkezett, felad-
va ezzel a leckét a zsűri tagjainak (Masits István
festőművész, Orbán Andrea a MEA rajzpedagó-
gusa, Kunkli Róza rajztanár). A vers és meseíró
ver senyre 13 képzelet gazdag pályázat érkezett.
A zsű rinek itt sem volt könnyű dolga (Némethné
Var sányi Mónika, Varga Adrienn, Lénárt Sándorné
könyvtárosok). A díjátadó ünnepséget a Józsai
Könyvtárban rendeztük meg, ahol kis műsorral és
sok-sok ajándékkal kedveskedtünk a részt ve vők -
nek. A Tócó patak partján színvonalas bábjátékkal
szó rakoztatták óvodapedagógusaink a gyere ke -
ket, feledhetetlen perceket szerezve szá mukra.
Ezúton is köszönjük a Józsai Könyvtár dolgozói-
nak közreműködését a díjátadó ünnepség le bo -
nyo  lításában. A pályázati munkákból kiállítás te -
kinthető meg a könyvtárban május 15-ig. További
köszönet illeti az Alsójózsai Óvodás Gyer me ke -
kért Alapítványt, valamint a Kerekerdő Óvodát
hiszen az NTP OKA XX. sz. pályázatán el nyert
összeggel támogatták a program megvaló su  lását.

A Tócó patak és
élővilága

Szemétdomb a józsai erdőkben
Sajnos ismét olyan dologra kell felhívnunk a
józsaiak figyelmét, amelynek ma gától értető -
dő nek kellene lennie. A Józsát kö rül ölelő erdők
szennyezéséről van szó.

Úgy tűnik, hiába megoldott a szemétszállítás Jó -
zsán, hiába a házhoz menő – igen kényelmes –
sze lektív hulladékgyűjtési rendszer és a kihe-
lyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek, egye-
sek – nem tudni miért –, még mindig úgy gondol -
ják, a hulladéknak „jobb” helye van az erdőben.
Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy egye-
sek illegális szemétlerakónak használják a Józsát
körülvevő erdős részeket. Ez a tevékenység amel-
lett, hogy egyáltalán nem környezettudatos maga-
tartásra vall, súlyosan büntetendő is. Így mindenkit
arra kérünk, hogy senki ne hordja a szemetét sem
az erdőbe, sem semmilyen közterületre. Ha pedig

valaki ilyet észlel, értesítse a hatóságokat, vagy bi -
zo nyítékként készítsen képet az illegális sze mét le -
ra kókról! Környezetünk védelme közös érdekünk,
hiszen mindenki azt szeretné, hogy családja, gyer-
mekei, unokái is élvezhessék a szép, tiszta erdő
nyújtotta örömöket, élményeket.

„Híres” józsai kerestetik
Olyan józsai embereket szeretnénk port ré -
szerűen bemutatni lapunk hasábjain, akik
köz tünk élnek, és az illető élete, eredmé -
nyei, sikerei, munkássága alapján büszkék
lehetünk rá, példaként állhatnak előttünk.

Ha ön tud ilyen személyről környezetében,
kér jük ossza meg velünk, és pár sorban írja le
az illető érdemeit, és elérhetőségét. Siker és
ered mény az élet bármilyen területéről jöhet,
így nem csak a kitüntetésekkel és elisme ré -
sek kel rendelkező tudósok és sikeremberek a
cél csoport. Ide várjuk ajánlásaikat: e-mail:
info@jozsanet.hu 
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Itt a tavasz!

Velünk nem szállnak el lakástervei!
A HAJDÚ Takaréknál most kedvezményes 

9,5%-os ügyleti kamattal (THM: 9,75%*)
vehet fel forint alapú KOMPAKT** felújítási, vásárlási hitelt

Ügyfél előnyök:
– Állami támogatás kihasználása (Fundamenta megtakarítás után akár
évi 72 000 Ft)
– Kiszámítható FIX törlesztőrészlet
– Sokrétű, rugalmas felhasználhatóság
* A THM (Teljes hiteldíj mutató) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és
a feltételek vál¬tozása esetén a mértéke módosulhat. A THM (Teljes hiteldíj mutató) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM
számítás 1 301 843 Ft hitelösszeg és 9,5% ügyleti kamat, 0% kezelési költség 53 hónapos futamidővel, 0,5% max. 20 000 Ft hitel-
bírálati díj alapján lett kiszámolva.
** A Takarékszövetkezet saját hiteléből és a Fundamenta LTP előtakarékossági szerződéséből álló halasztott tőketörlesztésű ter-
mékkombináció, mely felhasználható: 

• lakás (lakótelek), családi ház vásárlására, építésére, felújítására, átépítésre, házzal egybeépített garázsra 
• közművesítésre, nyílászáró cserére, kandalló építésre, kertépítésre, öntözőrendszer kialakítására 
• lakáscélú hitel kiváltására (ha nem lejárt, vagy átütemezett)

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Debrecen-Józsai Kirendeltsége
4225 Debrecen-Józsa, JÓZSAPARK Telefon: (52) 386-230

Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Koncz Tibor
reumatológus szakorvos

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.

Bejelentkezés:

(06-20) 3-644-564

www.drkoncztibor.hu

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Cím: Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65

E-mail: bedobt@index.hu

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 14-18-ig

Telefon: 

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)

KÁR ÜGYINTÉZÉS,  GÉPJÁRMŰVEK
TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI

ÜGYINTÉZÉSE, EREDETVIZSGÁLAT.

Biztosítók
egy helyen!

Tehetségsegítő munkaközösség
2011. április 27-én a Kerekerdő Óvodában
tartot ták a 2011. januárjában megalakult térségi
tehetségsegítő munkaközösség soron kö ve t -
kező foglalkozását.

A tehetségek felkutatását megkönnyítendő úgy ne -
vezett tehetségdiagnosztizáló „kíváncsi ládát”
mutattak be a szakemberek. A láda már négy éves
korú gyermekeknél alkalmazható annak meg hatá -
ro zására, hogy milyen területen vannak ki emel ke -
dő képességei, illetve mely területeken szorul a
gyer mek fejlesztésre. A diagnosztizálás játékos
for má ban történik. A képzésen komoly módszer-

tani tudásra tettek szert mindazok az óvoda pe da -
gó gusok, akik részt vet tek a programon közel 30
fő. Képességfejlesztő játékokat is tanulhattak,
ame  lyeket beépítve mindennapi munkájukba min-
den bizonnyal nagy siker követ majd.

(ZNSZ)

Gyermeknapi Családi Sportnap
Gyermeknapi Családi Sportnapot rendez

a Józsa SE a sportpályán. 
Várunk 6+1 fős csapatok jelentkezését 

különböző korosztályokban: 
felnőtt, általános iskoláskorú gyermek, és

családi-baráti (vegyes korosztályú).
Főzőverseny, vetélkedők. 

Bővebb információ a szórólapokon, a
www.jozsanet.hu weboldalon,
vagy az alábbi telefonszámon:

Szabó László, Józsa SE
(06-70) 708-1743
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Megvan az áprilisi
nyertes

Cím: Józsa, Vállalkozói telephelyek. Telefon: (52) 530-947

Nyitva: hétfő–szombat: 6–19, vasárnap és ünnep zárva.

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!

ÚJ  termék a józsai benzinkúton!

BIOETANOL: 275 ft/liter
Hamarosan LPG-autógáz forgalmazása.

Kapható: benzin, gázolaj, PB palack, olajok, 
shop termékek, édesség, üdítő.

Óriási tavaszi sóder- és cement vásár!
Május 6–13. között, aki a Józsa Tüzépen vásárol, annak az első
fuvart Józsa belterületén kisautónkkal ingyen házhoz szállítjuk!

Mindenféle építőanyag, a pincétôl a tetőig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás 1–24t, gépi rakodás, 

telefonos anyagmegrendelés.
Nyitva: Hétfő–Péntek: 7.30–16.00 Szombat: 7.30–12.00

Molnár József, a Józsaparkban lévő Hajdú
Takarék Takarékszövetkezet Józsai Kiren delt -
sé gének a vezetője húzta ki az áprilisi nyertes
nyugta számát. A szerencsés nyertes ezúttal is
20 liter üzemanyagot nyerhetett, a nyertes
nyug ta sorszáma: 0312/ 00079.

A szelvényt a benzinkút üzemeltetői nem találták
meg az adatbázisukban, tehát az illető még nem
ren delkezik törzsvásárlói kártyával (nem törzskár-
tyás a szerencsés nyertes – ezért nem jelent meg
ezúttal a nyertes neve). A nyertes a 20 liter üzem -
anya got átveheti 2011. 05. 31-ig a józsai benzin -
kúton, a Józsa Tüzép telephelyén, mely a Józsai
Vál lalkozói Telephelyeken található.
Megkezdtük a BIOETANOL forgalmazását (ára:
275 Forint/liter), és hamarosan az LPG-autógáz
for gal  mazását is bevezetjük.
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A védőoltás fontosságára szeretné felhívni a fi -
gyelmet a Józsavet Kisállatorvosi Rendelő
cikk sorozatunk második részében.

Évente sok kutya betegszik meg, vagy pusztul el
olyan fertőző betegségek miatt, amelyeket vak ci -
ná zással meg lehet előzni. A fertőző betegségeket
okozó vírusok és baktériumok nagyon elterjedtek
a kutyák között. A nem oltott kutyákra óriási veszély
leselkedik, hogy megbetegszenek és elpusztulnak
parvovírus okozta bélgyulladás, szopornyica, fer-
tőző májgyulladás, lep to spirosis vagy kennel kö -
högés és szövődményeik kö vetkez té ben. Tény,
hogy a fertőző betegségek ese té ben a megelőzés
a legfontosabb, hiszen számos betegség követ -
kez ményét gyógyke ze lés sel már nem tudjuk
megszüntetni. Amikor a kutya már megbe te ge dett,
a tüneteket súlyos költségek árán valameny nyire
enyhíteni lehet, de ez nem mindig jár sikerrel. A
kutya vakcinázása a tulajdonos felelőssége és
érdeke egyaránt, mivel a nem oltott kutyák fer-
tőzési forrást jelentenek a többi kutya számára is.
A vakcinában található gyengített vagy elölt
mikroorganizmus aktiválja a szervezet saját védel-
mi rendszerét és ezáltal a szervezetben vé dő -
anya gok, ellenanyagok képződését indukálja.
Ezek az ellenanyagok védik meg a fertőző b e teg -
sé gek ellen a kutyát. Ezt a védelmet nevezzük im -
mu nitásnak. Az általunk használt oltóanyagok
hatékony és biztos védelmet nyújtanak a kö vet -
kező betegségekkel szemben: szopornyica, par -

vo vírusos bélgyulladás,
coronavírusos bél gyu l -
la  dás, fertőző májgyul-
ladás, leptospirosis,
ken  nel kö högés.
A kölyökkutya alapim-
munitásának létreho zá -
sához 7–8 hetes kortól
kezdve valamennyi fer-
tőző betegség ellen
oltást kell kapnia. Az
anyától kapott ellen -
anya gok szintje (mater-
nális immunitás) egyre csökken. Ezek a védőoltá-
sok a kölyköknél csak akkor hatékonyak, ha
megismétlésre kerülnek. Állatorvosa tájékoztatja
Önt a kutyus számára szük séges valamennyi
oltásról és arról, hogy meddig nem érintkezhet
más kutyákkal, azaz nem me het ki utcára. Az állat -
orvos a védőoltásokat oltási könyvbe írja be, hogy
nyomon lehessen követni, milyen fertőző be teg -
ségek ellen védett az állat. Ez nagyon fontos doku-
mentum, a kötelező veszett ség  oltásokat is tartal-
mazza és kiállítások, utazások esetén az állat
egészségi állapotának igazo lá sá ra szolgál.
A kölyök állatok alapoltásokkal szerzett védett sé -
ge nem tart egész életükön át. A védőoltásokat
éven te egyszer ismételni kell, hogy a felnőtt is biz -
to san védett legyen a fertőző betegségek ellen. Az
évi ismétlő oltások emlékeztetik, felfrissítik a kutya
immunrendszerét. Mi a teendő, ha a kutya kö lyök -

korában nem kapott oltásokat, vagy az évi vé dő ol -
tást nem kapta meg? Azonnal kérdezze állatorvo -
sát, mert a fertőző betegségek kórokozói nagyon
elterjedtek a környezetben. Az oltások elhagyása
veszélyezteti kutyája és a többi kutya egészségét!
A védőoltások mellett a paraziták elleni kezelés is
fontos. A kölyök állatok nagyon gyakran születnek
parazitákkal fertőzötten. Ha szervezetükben
paraziták vannak, akkor az alapoltásokra nem tud
a szervezet megfelelő immunválaszt adni. Leg jel -
lem zőbb a bolhásság, és az orsóférgesség, mind-
kettő ellen léteznek hatásos szerek.

AZ EGYETLEN MEGOLDÁS KUTYÁNK ÉS
CSALÁDUNK EGÉSZSÉGÉNEK BIZ TOSÍ TÁ -
SÁHOZ AZ ÉVI RENDSZERES VÉDŐOLTÁSOK
ALKALMAZÁSA! 

További felvilágosítással, kedvencének teljes körű
(röntgen, ultrahang, felszerelt műtő, labor) állator-
vosi ellátásában segít önnek dr. Gargya Sándor,
klinikus állatorvos.

Állati dolgok 2. – Miért kell évente oltani a kutyámat?

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

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs
• Alu- és lemezfelni
• Szerelés, centrírozás, javítás
• Gumitárolás
• Autójavítás
• olajcsere

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

Megérkeztek az akciós nyári gumiabroncsok!

Nyitva tartás:

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Telefon: (52) 409-847

Mobil: (06-20) 527-1150

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

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

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

Folyamatosan megújuló árukészlet. Minőség kedvező áron!
A megrendelt bútorok 

ingyenes házhozszállítása Józsa területén.

A Józsapark 
földszintjén

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő
www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305
Józsa, Március 15. utca 70.

h.: zárva
k.: 8–18

sze.: 13–18
cs.: 8–18
p.: 8–18

szo.: 8–14
v.: zárva

Dr. Kovács Gabriella
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 és 

üdülési csekk elfogadása.
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BELTÉRI FESTÉKEK, KÜLTÉRI FESTÉKEK,
VAKOLATOK, ZOMÁNCOK, LAZÚROK,

SZÍNKEVERÉSE!

AUTÓFESTÉKEK, IPARIFESTÉKEK,
SZÍNKEVERÉSE!
SPRAY TÖLTÉS!

FAIPARI PÁCOK SZÍNKEVERÉSE
SZESZES ÉS VIZES KÖTŐANYAGOKBÓL

REISSER CSAVAROK FORGALMAZÁSA!

KÍNÁLATUNKRÓL ÉS AKCIÓINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN.

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30.         Telefon: (52) 387-903

WEB: www.civislakk.hu                                                    E-MAIL: info@civislakk.hu

RedônykészítésRedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

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

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
Web: www.szabev.hu

Kalifornia manikür havonta

bővülő színválasztékkal

Danka Zita
körömkozmetikus, 

kéz- és lábápoló

• manikür • pedikür 

• műkörömépítés 

minőségi alapanyagokból

Telefon: (06-20) 278-44-65

Rozsos Szalon, 

Józsapark emelete

FRUIT MARKET AKCIÓ
Banán: 349 Ft/kg

Gála alma: 249 Ft/kg
Paradicsom: 399 Ft/kg

Karalábé: 99 Ft/db
Burgonya 5 kg-os: 799 Ft/zsák

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Megnyilt 
BALU lángossütője

Józsán a főúton 
(a pavilonsoron).

Lángos•töltött lángos
•palacsinta•hamburger

•kenyérlángos.

Nyitva: minden nap 10–19
Szeretettel várunk 

mindenkit.

HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Akciós áraink:
5 cm vastag          1100 Ft/m2

6 cm vastag          1220 Ft/m2

7 cm vastag          1340 Ft/m2

8 cm vastag          1480 Ft/m2

(A rendszer tartalma: 1 m2 EPS80 polisztirol hőszigetelő lemez,
1,1 m2 üvegszövet háló, 5 kg ragasztótapasz, 4 db tárcsás dübel)

Fenti árak az Áfa-t tartalmazzák.

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889

VAKOLAT AKCIÓ
május 20-ig

209 Ft/kg + ÁFA 25%

+ alapozó
+ színfelár

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889
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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.

JÓZSA 11

A megoldás: VARILUX ® az OKULA Optikában
40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti természetes alkalmaz ko dó ké pes sé -
gét, és az olvasnivalót egyre távolabb kell tartanunk a szemünktől, hogy élesen lát -
has suk. Ez egy teljesen természetes folyamat, amely előbb-utóbb mindenkinél be -
kö vetkezik és presbyopiának nevezzük. A VARILUX a világ első multifokális lencséje,
amely látható választóvonal nélkül biztosít éles képet minden távolságra.

Az Okula Optikában 2011. április 1. és június 30. között 
hihetetlen kedvezménnyel vásárolhat Varilux multifokális lencsét!

Varilux lencse már 15 990 Ft-ért!
Varilux Transitions lencse már 27 990 Ft-ért!
Vékonyított Varilux lencsék most 

alap lencse áron vásárolhatók meg üzletünkben.
Ha már az ön karja sem elég hosszú ahhoz, hogy tisztán lássa az apró betűs szö -
ve get, vessen véget a szenvedésnek és keresse fel üzletünket. Mi segítünk ki vá -
lasz tani az ön életstílusához leginkább megfelelő Varilux szemüveglencsét!

Cím: Józsapark emelete ■ Nyitva: h–p: 9–19, szo: 9–15
Telefon: (52) 386-143 ■ Web: www.okula-optika.hu

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy állatgyógyítás

Március 1-jétôl október 31-ig

Kutyák veszettség elleni

oltása + féreghajtása 

3500 Ft.

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.

Mi az igazság a gázkészülékek kötelező fe lü l -
vizs gálatáról? Ezt a kérdést tettük fel Lukácsné
dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnőnek, aki kész -
sé gesen utána nézett a kérdés törvényi hátte -
ré nek.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 98 §
(6) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa köteles
a csatlakozóvezeték és a felhasználói  berende zé -
sek üzemképes és biztonságos állapotban tar tá -
sá ra, kötelező felülvizsgálatának elvégeztetésére.
Ennek a törvénynek a végrehajtási rendelete alap -
ján a gázszolgáltató szünetelteti a szolgáltatást,
ha a felhasználói berendezések ellenőrzését iga -
zo  ló dokumentumot a felhasználó/ingatlan tulajdo -
nos nem tudja felmutatni.
A 11/2004 (II)13) GKM rendelet alapján a Magyar
Energia Hivatal által elkészített és kihirdetett Gáz
csat lakozó vezetékek és fogyasztói berendezések
lé tesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági sza -
bály zat (GMBSZ) 6.3.1.  pontja alapján a csat-
lakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés idő -
sza kos (legalább ötévenkénti) műszaki-biztonsági
fe lülvizsgálatának elvégeztetése (7.7. sz. mellék-
let) a tulajdonos kötelessége. Ezt a köte le zett sé -
gét az ingatlan bérlőjére, használójára, üze mel te -
tő jére átháríthatja.
A kérdésre a válasz tehát: igen, igaz, hogy a gáz -
ké szülékeket 5 évenként kötelező felülvizsgáltatni.
A jelenlegi szabályozás alapján felülvizsgálat hiá -
nyá ban a gázszolgáltató a gázszolgáltatást szü ne -

tel teti. Mivel a fenti jogszabályok 2008-ban léptek
hatályba, várhatóan 2013-tól kérik a felülvizsgálat -
ról készült bizonylatok bemutatását a gázszolgál -
ta tók (illetve amikor gázóracserére kerül sor), így
célszerű a felülvizsgálatok mielőbbi elvégeztetése.
A felülvizsgálat elvégzésére jogosult gázszerelők
jegyzéke a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Ka mara honlapján megtalálható. A témában ké -
szülő uniós jogharmonizáció keretében készülő
ren delet módosítás várható, mely a felülvizsgála-
tok megtörténtének bizonylatolását, a bizonylatok
nyil vántartásának bevezetését célozza.

Az ügyvéd válaszol (16.) – Gázkészülékek felülvizsgálata

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen,  Barátság utca  6 .  Debrecen,  Barátság utca  6 .  
Mobi l :  (06-70)  620-2684Mobi l :  (06-70)  620-2684

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipar i  műszaki  biztonsági  
fe lülvizsgálat .

Dr. Patakvölgyi 
Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411

Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján

Józsai Járőrszolgálat és
Távfelügyelet

Ügyfélszolgálati
irodánk:

Debrecen, 
Pesti utca 63.

Telefon: 
(52) 249-176

Köszönjük új ügyfeleink bizalmát!



Asztalos

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
Következô számunk lapzártája: június 3. • Megjelenés: június 10.

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

Támogató:

mgazszerviz.hupont.hu

Vízvezeték- és készülékszerelés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Szerviz – lakásfelújítás – SOS segítség

Molnár László

06 70 226 0888

06 30 401 2644

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba

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

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

Ingyenes felmérés és szállítás.

… 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Buxus (sövénynek való is),
smaragd tuja, normand fenyő 

termelőtől eladó!
Cím: Józsa, Zsindely utca 50.

Telefon: 
(06-52) 386-173 • (06-30) 5782-987

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását

és rendbe tételét vállaljuk.

Telefon:  (06-20)  923-7931

Modern és antik 
kárpitozott bútorok 

javítása, áthúzása.

UGRÁLÓVÁR BÉRLÉS

5000 Ft-tól (70) 612-4543
www.legvar.boltaneten.hu

A Józsanet
már a
Facebook-on
is megtalálható.

www.jozsanet.hu

Fa nyílászárók – olcsón, jó minőségben a gyártótól
Rólunk
Cégünk, a Tripó Sándor és fiai, Józsa meg hatá ro zó
asztalosipari cégévé nőtte ki magát. Gépe sített sé -
günk és szakembergárdánk inkább a bútorgyár -
tás ra szakosodott, de nyílászárókat is jó áron, jó
mi nőségben készítünk, éppen ezért ezek iránt is
nagy a kereslet nálunk. Ezen igények kielégítésére
egy másik telephelyen csak erre szakosodott
szak  emberekkel folyik a gyártás. Természetesen a
ki alakult törzsvásárlói körünk és a helyi lakosok to -
vábbra is számíthatnak ránk, bármilyen asztalos -
mun káról is legyen szó.

Mire figyeljünk a nyílászáróknál?
Elsősorban külső nyílászáróknál szoktak prob-
lémák jelentkezni, hiszen itt minden intenzív külső

be  hatástól meg
kell vé deni a la -
ká sun kat. Saj nos
még ma is nagy
mennyi ség   ben
vannak jelen a
piacon gyenge
mi nő ségű nyí lás -
zá rók, amikről
ha mar kiderül,
hogy már új ko -
ruk ban ki kell
őket cserélni. En -
 nek elkerülé sére
ér demes odafi -

gyel  ni arra, hogy minősített nyílászárókat hasz nál -
junk (ezek nél külön szervezet ellenőrzi például a
nyílászárók víz-, hő- és szélállóságát). Ezen kívül
fontos, hogy le hetőleg a gyártó felületkezelje és
építse be, egyéb ként a garancia érvényét veszti,
ami a gya nú san olcsó áruházi termékeknél elég
gyakori.

Termékeink alapismérvei:
– rétegragasztott, hossztoldott alapanyag
– 1 vagy 2 gumiszigetelés falzban
– minimum 1,1 értékű hőszigetelő üveg
– fém hőhídmentes vízvető 
– felületkezelés vizes bázisú, UV álló, többrétegű   

Milesi felületkezelő rendszerrel
– kiváló minőségű vasalatok.

Természetesen mindezekről bárki meggyőződhet
a felsőjózsai mintatermünkben. Termékeink túlnyo -
mó részét beszerelve, felületkezelve kérik meg -
ren delőink, de ettől eltérő rendelésre is van le he -
tőség, azonban a garanciát csak az előbbi esetben
tudjuk biztosítani. Kétféle minőségben készülnek a
nyí lászárók, ami műszaki tartalmában és így az
árá ban is különbözik.

Ízelítő termékeinkből (magasabb minőség, fe -
lü let kezelve, beépítve):
– 150×150 középen nyíló-bukó-nyíló: 91 000 Ft
– 90×150 bukó-nyíló: 55 000 Ft
– 100×210 tömör bejárati ajtó: 125 000 Ft.

Természetesen nagyobb megrendelés esetén ked -
vez ményeket biztosítunk, szériaméretek nin cse -
 nek.

Homlokzati kiegészítők:
Természetesen kínálatunk különféle kiegészítőkre
is kiterjed. Ezek közül a zsalugáterek és a spalet-
ták különféle formái a legelterjedtebbek az ár nyé -
ko lás megoldására, míg a rovarvédelem ellen a
szú nyoghálók különféle típusait ajánljuk.

Nem érdemes nélkülünk nyílászárót vásárolni,
mert nálunk:
– kedvező árak vannak
– megbízható a minőség
– kötelezettség nélküli ingyenes felmérés szakta -

nács adással, árajánlattal
– rugalmas nyitva tartás: 8–18-ig (hétvégén is 

akár, telefonos egyeztetés után)
– garanciavállalás.


