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JÓZSA
Templom- és közösségépítés Józsán

Gyülekezetünkben jelenleg emberpróbáló
munka: építkezés folyik. Gacsályi Zsolt lel ki -
pásztor vezetésével zajlik a két templom és a
gyülekezeti ház nagyszabású felújítása, ezt kö -
vetően pedig játszó- és közösségi tér ki ala kí tá -
sá ra kerül sor. A fizikai megújulással pár hu za -
mo san a közösség, az emberi kapcsolatok is
épülnek, erősödnek.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem
hall gatói is szép számmal kiveszik részüket a
mun   kából: számítani lehet rájuk, akár falbontásról,
szolgálatról, vagy szervezési feladatokról legyen
szó. Komoly összefogást, együtt mun kál ko dást,
áldozatvállalást igényel, hogy minden szép rend-
ben, a tervek szerint haladjon. Istenünknek hála,
növekedünk!
2011. május 21–22-én gyülekezetünk a „Nyitott
Temp lom Egyházi Napok” című rendezvénnyel vett

részt a Magyar Református Egység Napja meg -
ünneplésében. Színhelyéül (nem titkolt missziói
céllal) a városrész központjában lévő kulturális-
egészségügyi-bevásárló komplexumot, a Józsa -
par kot választottuk. Az itt működő DMK Józsai Kö -
zös ségi Ház – mint együttműködő partner – se gít -
sé  gére mindenben számíthattunk. A rendezvény
meg  nyitóján megjelent és méltató szavakat szólt
Bölcs kei Gusztáv püspök, Somogyi Béla alpolgár -

mester és Balázs Ákos önkormányzati képviselő –
aki külön köszönetet mondott a gyülekezetnek
azért a programsorozatért, amivel az elmúlt hó na -
pok  ban felpezsdítette Józsa kulturális életét.
Most is gazdag, változatos programmal igye kez -
tünk megszólítani Józsa lakosait. A legkisebbeket
kézműves játszóház várta, ahol alkothattak, illetve
a természetes anyagokból készült akadálypályán
végighaladva teljesíthették a „Bibliai hétpróbát”.

Köz ben a Teológus Zenekar játszott gyermek- és
ifjú sági dalokat. Délután Levente Péter „Égből
pottyant Könyv” című előadásán vehettek részt,
melyet Vad Zsigmond esperes nyitott meg. A fel -
nőt tek a „Végig a 66-os úton” című, a Bibliáról szó ló
interaktív kiállításba kapcsolódhattak be, il let ve a
Magyar Bibliatársulat bibliatörténeti kiállí tá sán is -
merkedhettek a könyvek könyvével. Szak emberek
be vonásával egészségügyi fórumot tar tot  tunk a hit
és a szeretet gyógyulásra gyakorolt ha tásairól. A
lé lek tápláléka mellett nem ha nya goltuk el a test
táplálását sem: az archaikus ételek fesztiváljára
ha táron túlról is érkeztek főző mes terek egy-egy
táj  egység speciális ételeinek bemu ta  tására. Az
asszony testvérek finom házi sü te mé nyekkel ked-
veskedtek. Lehetőség nyílt az íjás z ko dásra, kispá-
lyás focibajnokságra és a kézműves ki rako dó vá -
sár szép portékáiban való gyö nyör kö désre, vá sár -
lásra. Délután a Debreceni Gi tár kvar tett latinos
zeneszámai, a Dóczy Gimnázium diákjainak szín-

Ön is vegye ki a részét a szülinapi kedvezményekből!

5 évesek lettünk

Figyelje akcióinkat
a Józsa újságban és a Józsaneten! 

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
bolt Józsa központjában.

(Szentgyörgyfalvi u. 6., a Gyrosos mellett)

• naponta friss árukészlet
• magyar áruk
• szezonális termékek
• egzotikus gyümölcsök

Kedvező árakkal, napi akciókkal
várjuk tisztelt vásárlóinkat

a hét minden napján.
Nyitva: h–p.: 7.30–19.30, 

szo.: 7.30–17.30 • v.: 7.30–15.30
Napról napra bővülő áruválaszték.

AKSD zsákok értékesítése csak nálunk.

Júniusban 16 oldalon, ízelítő újsá-
gunkból:

Az új józsai buszmenetrend 
3–4. oldal

Nyári program és tábor ajánló 
5. oldal

Papp Olivér hihetetlen gyógyulása 
6. oldal

Józsa apró – új rovat indult    
8. oldal 

darabja, majd táncház vonzotta a kö zönséget a
színpad elé. A szombati napot az „Is merős arcok”
zenekar koncertje zárta.

Vasárnap fellépett a Hajdúböszörményi Baptista
Fúvószenekar, a Teológus Zenekar, Béke Csaba
lantművész és a gyülekezet Szigethi Gyula kó -
rusa. Az ezt követő szabadtéri ünnepi úrvacso rás
istentiszteleten örömmel adtunk hálát a sikeresen
lezajlott rendezvényért, Istenünk áldó sze re te té ért
és az újból átélt, megélt egységért, kö zös sé gért.

A programot a Magyar Református Egyház hiva -
ta  los rendezvényének tekintette és támogatta.
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A 2009. július 1-jén megalakult, 2011 februárjá -
ban a Magyar Tehetségsegítő Tanács által ki -
váló minősítéssel akkreditált Gönczy Te het -
ség pont Tehetségsegítő Tanács létrehozását
kez deményezte. A szakmai grémium 2011.
május 26-án alakult meg.

A Tanács kiemelt feladata, hogy a lehető legszéle-
sebb szakmai és társadalmi összefogással segítse
a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetsé -
gesek produktumainak hasznosulását és a szük -
sé ges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Te vé -
kenységével hozzájárul a tehetségbarát társa da -
lom kialakításához. A Tehetségsegítő Tanács tag-
jai a tehetségsegítés iránt elkötelezett szakembe -
rek, a Debrecenben működő tehetségsegítő szer -
ve zetek képviselői, a tehetségek segítését támo-
gató magánszemélyek és civil szervezetek kép vi -
se lői.
A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Ta ná -
csá nak tagjai:
Elnöke: Balázs Ákos, DMJV Önkormányzatának
kép viselője, a Józsai Településrészi Önkormány -
zat Elnöke.
Társelnökök: Sarka Ferenc, a Magyar Tehet ség -
gon  dozó Társaság Alelnöke, Agárdiné Burger An -
gé la, a Gönczy Pál Általános Iskola igazgatója.
Titkár: Fodorné Magyar Ágnes, a Munkaiskola
Ala pítvány Elnöke, igazgatóhelyettes. 
Tagok: dr. Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti
Park nyugalmazott igazgatója, szakmai főtanács -

adó. Jurácsik Zoltán, az AKSD Városgazdálkodási
Kft., szolgáltatási igaz gatója. Molnár Tamás, a
Józsa újság főszer kesztője, a Józsa Fejlődéséért
Alapítvány Elnöke. Szatmáriné Varga Erika, a
Gön czy Pál Általános Iskola Szülői Szervezetének
El nöke. Ignáth Ildikó, a Rózsavölgyi Gyermekkert
Reg ionális Ökológiai Oktatóközpont Intéz mény -
egy   ség-vezetője. Kapczárné Péli Erika, a Fel ső jó -
zsai 4H Klub Egyesület Elnöke. Barankovics Anna,
a Gönczy Pál Általános Iskola Tehetséggondozó
Mun   kaközösségének Vezetője. Somogyiné Víg Éva,
Debreceni Megyei Jogú Város Ökoiskoláinak kép -
viselője, továbbá Debrecen Megyei Jogú Vá ros
óvo dáinak, általános iskoláinak és közép iskolái -
nak delegált képviselői.
A Tehetségsegítő Tanács feladatainak ellátásához
Tehetségalapot kíván létrehozni. Várja valamennyi
szer vezet és a magánszemélyek segítő együtt mű -
kö dését a társadalmi felelősségvállalás jegyében.
Jelentkezni lehet az iskola e-mail címén:
gonczy@chello.hu 

Agárdiné Burger Angéla
igazgató

Tehetségsegítő Tanács működik a 
Gönczy tehetségpontban

Prosztata rákszűrés
és csontritkulás

mérés Józsán
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. június
15–17-ig csontritkulás (DEXA), 2011. június 17-én
pedig prosztata rákszűrést (PSA) (újbegyből vér -
vé tellel) végzünk. A szűrővizsgálatok díjmentesek.
Minden 55. életévét betöltött nőt, és 50. életévét
betöltött férfit várunk, akinek egy éven belül nem
volt ilyen vizsgálata.
Időpontok:
DEXA (csontritkulás): június 15-én 14–18 óráig,
június 16-án 12–18 óráig, június 17-én 8–16 óráig
PSA (prosztata rák): június 17-én 8–17 óráig.
A DEXA vizsgálat mintegy tíz percet vesz
igénybe, ezért csak előjegyzés alapján fogadunk.
Vizs gálati eredmények a következő héten lesznek
elérhetőek. Időpont előjegyzés dr. Fördős Zsolt
rendelési idejében az (52) 386-241 telefonszá-
mon. A PSA vizsgálatra előjegyzés nem kell, az
eredmény a helyszínen megvárható.
A szűrés helye: dr. Fördős Zsolt háziorvosi ren-
delője, Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9. (Jó zsa -
park).
Jó egészséget kívánva mindenkinek:

Dr. Fördős Zsolt

Felhívás! Bemutatkozik: Simon Imre
Józsai Településfejlesztő Egyesület elnökségének
a felhívását tesszük közzé, melyben Józsáért ten ni
vágyó embereket keresnek a megújulás je gyé ben.

Kedves józsaiak!

A Józsai Településfejlesztő Egyesület közgyűlése
2011. 06. 20-án 17 órakor lesz a Józsai Közösségi
Ház ban (Józsapark). Tisztelettel meghívjuk azo -
kat a józsai lakosokat is, akik jelenleg az egye sü -
let nek nem tagjai, de érdekli őket az egyesület te -
vé kenysége. 
Megújulási programot hirdetünk.
– Az egyesület megüresedett titkárnői helyére tár-
sadalmi munkást keres (férfi, nő) személyében,
aki könyvelői gyakorlattal rendelkezik. A havi el -
fog laltság néhány óra. Jelentkezni lehet: (06-30)
9435-478-as telefonszámon.
– A Józsai Településfejlesztő Egyesület keretén
belül működő polgárőr szervezet parancsnoki hely
meg üresedett – megfelelő szakirányú vég zett ség -
gel (nyugdíjas rendőr, közigazgatásban jártas,
vagy gyakorlott szervező készséggel rendelkező
tár sadalmi munkást keresünk vezetőnek (pa -
rancs  noknak) jelentkezni: (06-30) 9435-478-as
telefonszámon lehet.
– Megkérjük a Józsán működő valamennyi civil
szervezet vezetőségét, vegye fel a kapcsolatot a
Településfejlesztő Egyesület elnökségével (06-30)
9435-478 a Civil Szervezetek Háza jobb ki hasz -
ná lása érdekében.
A Józsai Településfejlesztő Egyesület elnöksége
ne vében: 

Juráskó István

Folytatjuk a Józsai Részönkormányzat nem
kép  viselői tagjainak a bemutatását. Ezúttal
Simon Imre mutatkozik be.

1954. március 31-én születtem Józsán, és azóta is
itt élek a katonaság és pár év külföldi munka idejét
ki véve. Éppen ezért nagyon jól ismerem az itt élő
embereket és mindennapos gondjaikat. Nincs
olyan nap, hogy ne keresne meg valaki valamilyen
prob lémával. Ezeket továbbítom a képviselő úr
felé, és igyekszünk azokat közösen megoldani. 
1968-ban az ipari iskola elvégzése után 14 éven
keresztül mint gép lakatos tevékenykedtem. Utána
még elvégeztem egy nehézgépkezelői és egy ács-
tetőfedő szakmunkás iskolát. Pár évet dolgoztam
Németországban is. Az elmúlt 10 évben az építői-

parban kamatoz-
tattam a tudáso-
mat. Munkám je -
len leg is Józsához
köt. Ősz óta va -
gyok tagja a rész -
önkormányzatnak. 
Feleségem az Al -
só józsai Ke rek er dő
Óvoda vezetője.
Két lányunk és
négy unokánk van.
Szabadidőnk nagy részét az unokák mellett a kert-
ben töltjük el. Szeretünk kertészkedni, ke rék pá -
rozni és ha időnk engedi úszni is járunk.

Expressz járatok Józsáról Debrecenbe
Május 16-a óta „expressz” járatok közlekednek Jó -
zsá ról Debrecenbe 35E és 36E jelzéssel. A járatok
nem állnak meg minden debreceni meg állóhelyen,
így reggel csúcsidőben 7–9 perccel hamarabb ér -
nek a Nagyállomásra. Jelenleg két reggeli járat
hasz nálja a megkü lön böz  tetett „E” jelzést. Tanítási
idő szakban mun ka na pokon Felsőjózsáról a 6.48-
kor induló 35E, míg Alsójózsáról a 7.00-kor induló
36E járatok az expressz járatok.
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6:05, 6:25, 6:45

Tanszünet munkanap 6:10, 6:40

   

   

 

Doberdó utca - 

Alsójózsai utca36Y 6:20, 6:40

Tanszünet munkanap 6:25

   

   

 

 Alsójózsai utca - 

Doberdó utca36Y

35E
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Június 17-én 18–21 óráig
MIT CSINÁLSZ PÉNTEK ESTE?
Ha unod a füstös bulikat, nincs hová menned, de szereted a mozgást és a jó
társaságot, akkor a Józsai Közösségi Központban a helyed: pingpongozhatsz, a
könyvtárban sakkozhatsz, dartsozhatsz. A program szervezői: Gyer me kein -
kért Egyesület, Debreceni Városi Könyvtár Józsai Könyvtára, Debreceni Mű -
ve lődési Központ Józsai Közösségi Háza.Támogatónk: Széchenyi kerti Re -
for mátus Egyházközség.
Helyszín: Józsai Közösségi Központ

Június 21–július 22.
A JÓZSAI DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR KIÁLLTÁSA
Kiállítás megnyitó: június 21-én 17 órától
Helyszín. Józsai Közösségi Ház előtere

Június 25-én 10 órától
NÉPZENEI EGYÜTTESEK RÉGIÓS TALÁLKOZÓJA
Résztvevők: a Hajdú-Bihar Megyében működő népdalcsoportok, hangszeres
együttesek
Szervezők: A DMK Józsai Közösségi Háza és a Józsai Segítő Szolgálat
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház színházterme

Nyári programajánló Zsákos szelektív 
hulladékgyűjtés

Táborozási lehetőségek

Változás a Könyvtár nyitva tartásában

A könyvtár nyáron szombatonként ZÁRVA tart. 
Június 18-án, szombaton, még rendes időpont szerint 9–13-ig nyitva va -
gyunk, utána majd szeptember 3-án. A hétköznapi nyitva tartásunk nem
vál tozik. 
Hétfő, kedd, szerda és péntek 10–18-ig várjuk az olvasókat, csü törtö kön -
ként zárva.

Az AKSD Városgazdálkodási Kft. két éve Józsán vezette be elsőként a
zsákos szelektív hulladékgyűjtést. Ennek sikerét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy már a város több részén is alkalmazzák ezt a rendszert. Sajnálatos,
viszont az a tény, hogy még mindig magas a szemét aránya, amit egyébként
a kommunális gyűjtésre alkalmas kék kukában kellene elhelyezni és nem az
újrahasznosítható másodnyersanyagok gyűjtésére alkalmas sárga zsákok-
ban. Az AKSD arra kéri a lakosságot, jobban figyeljen oda arra, hogy mi kerül
bele ezekbe a zsákokba, valamint az is nagyon fon -
tos, főleg az elkövetkező időszakban, hogy a PET
pa lackokat tapossák laposra!

Együttműködésüket továbbra is nagyon köszönjük!

Csicseri és Borsókézműves tábor a Józsai Könyvtárban
A magyar népi gyermekjátékok sokaságával ismerkedünk, régi sportjá té ko kat
űzünk, kézműveskedünk, hangszereket, játékokat készítünk, énekelünk,
mesélünk, mondókázunk, koncertet hallgatunk, és élőzenére táncolunk.
A tábor helyszíne: Józsai Könyvtár, Szentgyörgyfalvi u. 9. Időpont: 2011.
június 20–25 és július 4–8. (két turnus). Jelentkezés: Gyarmati Anettnél,
naponta 9 és 16 óra között, vagy elektronikus úton (jelentkezési lap a Retúr
Kulturális Egyesület weboldaláról tölthető le: www.returke.hu. További infor-
mációk (06-30) 610-2792-es számon, vagy a Józsai Könyvtárban (52) 386-125.

Táborozz velünk Pácinban! 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ gyermeket a 2011. június 24–30-ig tartó
táborunkba, melynek helyszíne Pácin. Időpont: 2011. június 24–30.
Programok: íjászat, lovas kocsikázás, erdei kisvonatozás a hegyekben (Pál -
háza-Kőkapu), libegőzés (Sátoraljaújhely), Rákóczi vár, várkert, Vízikapu (Sá -
ros patak), szlovákiai túra, strandolás, kastélylátogatás, lovaglás (Ber zseny -
falu). Indulás és érkezés Debrecen: Nagyállomás. Az elszállásolás: kőházakban
történik, étkezés naponta 3× biztosított. A tábor területén röplabdapálya, sza -
lon  nasütő, csocsó, biliárdasztal, ping pong asztal van. (Szülők is jelentkez het  nek
táborunkba). További információk és jelentkezés: Magyari Ágnes, (06-30)
924-54-41, magyari.tibor@chello.hu.

Napsugár tábor
Szivárvány népi kézmûves és hagyományörzõ tábor általános iskolásoknak.
Azokat a gyerekeket várjuk a táborba, akik szívesen foglalkoznak a hagyo má -
nyos kismesterségek alapjaival. A tábor helyszíne: Józsai Közösségi Ház,
Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. Időpont: 2011 június 27–július 1. és 2011. július
11–15. (két turnus) Naponta 8–16 ill. 17 óráig. A tábor díja: 15 000 Ft/fő,
amely tartalmazza a szakmai programokat, az alapanyagokat, a napi három-
szori étkezést. A részvételi díjat legkésőbb a tábor kezdetét megelőző hét hét-
főjén be kell fizetni. Program: ismerkedés a környék nevezetességeivel, sze -
ke  rezés, íjászkodás, lovaglás, játékos vetélkedők, tábori ötpróba, népdalok
ta nulása és táncház. További információ és jelentkezés: Pósán Györgyné,
0652/386-137, 0630/450-452, jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu.

A Debrecen-Józsai Református Egyházközség és a Józsai Re for má tu so -
kért Közhasznú Alapítvány tábora
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra megszervezzük nyári táborunkat
5–14 éves korig! A tábor helyszíne: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Alsójózsa, Józsakert u. 9. Időpont: 2011. augusztus 8–14. A programok és
fog lalkozások minden nap 9–15 óra között lesznek, de 8–9 és 15–16 óra kö -
zött gyermekfelügyeletet biztosítunk. Ellátás: ebédet és uzsonnát biztosítunk.
Programok: éneklés, bibliai történetek, néptánc, körjáték, társasjáték, kéz mű ves
foglalkozások, korosztályonként külön csoportokban. A tábor díja: 9000 Ft/fő
(tartalmazza az étkezések és az alapanyagok árát). Amennyiben egy család-
ból több gyermek is jelentkezik, kedvezményt biztosítunk! További informá-
ciók és jelentkezés: személyesen a Református Lelkipásztori Hivatalban,
vagy Gacsályi Zsolt (06-30) 910-21-58 telefonszámon, vagy e-mail címen
július 31-ig: refor matusjozsa@gmail.com.
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A Józsán élő Papp Olivér hihetetlen történetével
nemrégiben a TV2 „Frizbi” című műsorában is -
mer kedhettek meg az emberek. Kíváncsiak vol -
tunk Olivérre, és arra is, hogy mi történt azóta
vele, valamint megkértük, mesélje el nekünk,
minek köszönheti különleges gyógyu lá sát.

Józsa: Röviden elmesélnéd olvasóinknak, hogy
miken mentél keresztül?
Papp Olivér: 1980-ban születettem, egy gyógyít -
ha tatlan genetikai betegséggel, cisztás fibrózissal,
ami egy súlyos anyagcserezavar. Egyéves korom-
ban diagnosztizálták nálam a betegséget. Az or vo -
sok már akkor lemondtak rólam. De meg le pe té -
sükre megértem a 24. életévemet is, de ekkor már
annyira rossz állapotban volt a tüdőm (15%-san
működött), hogy tüdő transzplantációra került sor
Bécsben. Ami jól is sikerült, így kaptam még egy
esélyt az élettől. Viszont itthon a rehabilitáció már
kevésbé volt sikeres. Még ebben évben hasfájá-
sos tüneteim lettek, a vizsgálatok megállapították,
hogy B-sejtes rosszindulatú limfóma alakult ki ná -
lam. De mire ezt észrevették, már áttétes volt a rák
a szerveimben, sőt az új tüdőmet is elérte a kór.
Ke moterápiás, immunterápiás kezelések kö vet -
kez tek ezután, mégis egyre rosszabb állapotba
ke rültem. Ekkor legbelül feladtam a küzdelmet.
Em lékszem, ekkor már szinte nem hallottam sem-
mit, és beküldték a sógoromat, hátha tud rám
hatni. Érdekes módon meghallottam őt, elkezdett
mesélni a nagy vágyamról, hogy egészségesen

szeretnék elmenni egyszer nyaralni együtt a
családdal. Eközben párhuzamosan lepergett egy
filmszerűség előttem, ahol láttam a saját te me té -
se met. Nem megnyugvást éreztem, hanem hogy
kö rülöttem mindenkit összetörök. Megkérdezte a
só gorom, akarom-e ezt a nyaralást, mert ha igen,
akkor nem hagy-
hatom itt őket. Ekkor
úgy éreztem, ennyit
nem ér, hogy meg -
szabaduljak et től a
sok szen ve dés től.
Ezután rendkívül
gyorsan felépültem,
s alig gyógyultam ki
betegségből, rá
félévre újabb da ga -
nat keletkezett, ekkor a fejemben, há rom gócot az o -
nosítottak. A sok kemoterápiás és sugaras kezelés
ellenére is nagyon rossz állapotba kerültem: bal
szememre nem láttam, meg sü ke tül tem, a fej fá jás -
tól pedig menni sem tudtam. Ekkor kezdtem el az
orvosi kezelések mellett más gyógymódot keresni.
A keleti orvoslás készítmé nyeit kezdtem el használ-
ni – egy véletlen folytán –, amit a mai napig is
szedek. E tisztítókúra/méregtelenítés után szép
lassan eltűntek ezek a daganatok, az alapbe teg -
sé gem tünetei is enyhültek, s be teg sem voltam az
elmúlt években. 
Közben a keleti orvoslás filozófiájával is behatób-
ban kezdtem fog lal kozni, kí ván csi voltam, hogyan

működik az em beri szervezet, mert meg akartam
gyógyulni.
J.: Úgy tudjuk, egy könyvet is írtál a történetedről.
Papp O.: Megírtam életem történetét, melyhez a
tévé műsor után kiadót is találtam. Június má so di -
kán jelent meg könyv „Második esély, avagy ho -
gyan éltem túl a magyar egészségügyet” címmel.
Azzal a céllal írtam, hogy mindenki számára tanul -
ság  gal szolgáljon a történetem, mely remélem se -
gít az embereknek.
J.: Milyen változást hozott még az életedben a té -
vé műsor?
Papp O.: Nagyon sok megkeresést kaptam, több
ezret, sokszor nem is tudtam ezeket kezelni, vá la -
szolni. De jó érzéssel tölt el, hogy ennyi ember bí -
zik bennem, és kíváncsi arra, hogyan lehet meg -
gyó gyulni.
J.: Hogyan lehet? Szerinted neked miért sikerült?
Papp O.: Nekem sokat segítenek pl. a filmek, sok
Sylvester Stallone filmet néztem. Szerintem, ha az
ember hajlandó ragaszkodni ahhoz, amiben hisz,
amit szeretne elérni, és hajlandó kőkeményen har-
colni érte, akkor tényleg sikerülhet. Ha valakinek
olyan ragaszkodó és segítőkész családja van,
mint nekem, hiszen szüleim és testvéreim mindig
mellettem álltak. Bármi baj volt – akár éjjel, akár
nappal –, bátyám orvostól orvosig vitt, ha kellett.
Nagyon sokat harcoltak értem és számomra ez
egy óriási segítséget jelentett, hiszen ha ott van
melletted a családod, az egy nagyon hatalmas
erő, ami segít elérni céljaidat.

Csodák márpedig vannak

Régi tárgyak, eszközök gyűjtéseDohányzásmentes 
játszóteret! Nagy Mihály és segítői egy „Józsai Tájház” lét -

re jöttén dolgoznak. A gyűjtő munkát már már-
cius közepén elkezdték, s várják a józsaiak fel -
ajánlásait.

Kezdeményezésüket pozitívan fogadta dr. Vajda
Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa is, aki örö -
mét fejezte ki, hogy megmozdult a lakosság. A kö -
zel múltban elhunyt Prof. dr. Lévai Béla sokévi ku -
tató munkája is arra bíztatja a szervezőket, hogy a
Józsára jellemző régiségeket, a még fellelhető
esz közöket összegyűjtsék, és ne hagyják ve szen -
dőbe menni. Főleg az idősebb korosztály segít-
ségére számítanak, mivel elsősorban az ő családi
lakóházaikban találhatóak a múlt századok mun -
káira, életére jellemző eszközök, a háztar tással
össze függő személyes használati tárgyak – tudtuk
megy Nagy Mihálytól. Többek között azt is elárul-
ta, hogy próbaként egy családi háznál össze írta a
leendő Tájházba szánt tárgyakat, és meg le pe -
tésére 51 olyan eszközt, tárgyat talált egyetlen
idős család birtokában, amely ide tartozhatna. Sőt
ez a család 52 régi fényképet is a leendő Tájház
ren delkezésére bocsájt. Ez arra enged követ kez -
tet ni, hogy ha megmozdul Józsa lakossága, ren -
geteg dolog kerülhet elő, melyeknek mind helye
lenne egy ilyen gyűjteményben.

Józsát 1981-ben egyesítették Debrecennel, az -
előtt, mint Józsa nagyközség szerepelt a ma gyar
helységnévtárban. Településünk kezdeti szaka -

szá  ban Józsa-Szentgyörgyi szőlős kertként sze re -
pelt Debrecen és Hajdúböszörmény szorí tá sá ban.
Prof. dr. Lévai Béla településünk szülötte je len tős
kutató munkát végzett Józsa és környéke fel tá rá -
sá ban, de sorolhatnánk itt dr. Szűcs Ernő egyete-
mi tanár, Módy György, Dankó Imre mun kás ságait
is, melyben megírták „Józsa Nagy köz ség 100 éve”
című könyvet. A település szőlős ker tekből fe j lő -
dött lakott hellyé. Ezeket az évtizedeket sze ret  nék
föltárni a szervezők a lakosság segítségével, az
akkori lakosok életét, az akkori Józsát be mutatni.
Ezért határoztuk el, hogy egy Táj há zat fogunk
létrehozni – összegezte a motivációját Nagy
Mihály, aki hozzátette: Hajdúböszörmény vá ros -
ban négy tájház is van, így Józsán is helye len ne
legalább egynek.

FELHÍVÁS
Kedves józsai Lakosok!

Tisztelettel kérjük azokat, akiknek a tulajdonában,
használatában, esetleg a padlásán olyan esz kö -
zök, tárgyi fennmaradások vannak, amelyeket már
nem használnak, feleslegessé váltak, esetleg fel
tudnának ajánlani, gyűjtsék össze, és ajánlják fel a
leendő „Józsai Tájház” felszereléséhez. Vár juk
tisztelt lakótársainkat, barátainkat, támogassák
szervező munkánkat! 
Kapcsolattartó:
Kerek Erdő Óvoda titkára, Mo lná r né Gál Zsuzsanna
Telefon: (52) 386-129

A józsai játszótereken sajnos egyre többször
látni dohányzó fiatalokat, illetve dohányzó szü -
lőket. Sajnos nem mindenkinek egyértelmű,
hogy a dohányzás súlyosan rongálja a szer ve -
zetet, de  nem csak annak aki dohányzik, ha -
nem annak is, aki a közelében tartózkodik.

Jelen esetben pár éves gyermekekét. Ugyanakkor
a dohányzók rossz példát mutatnak a nemdo-
hányzó szülők gyermekeinek is, akik felnőttként
vagy már fiatalon is könnyen dohányzóvá válhat-
nak ezt a rossz mintát látva. És amellett, hogy a
do  hány zók rossz példát mutatnak, sajnos a leg -
több esetben a csikkeket is szétdobálják – pedig
van kuka – nem törődve azzal, hogy azt a pici gye -
re kek aztán felszedik, a szájukba vehetik. Kér vé -
nyez zük ezért az önkormányzatnál, hogy úgy, mint
például a Vezér utcai játszótéren, te gye nek ki

házirendet, dohányzást tiltó táblát, mert most még
szólni sem lehet a dohányzóknak. Ké rünk min-
denkit, ne dohányozzon a játszótereken!
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Erdélyben jártak
a Lorántffysok

Testvériskolai kapcsolatát ápolta a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola május 26–28 kö -
zött, amikor Torockóra látogatott az intézmény
tizennégy tanulója.

A gyerekek a tantestület kíséretében számos ado -
mánnyal érkeztek Erdélybe, amit a külhoni ma -
gyar ifjúság mindennapjainak szebbé tétele re mé -
nyé ben ajándékozott Danku Attila igazgató úr a
torockói Sebes Pál Általános Iskolának és a helyi
árvaháznak.

A debreceni diákok néptáncos és hangszeres be -
mu tatóval, valamint versmondással léptek fel az
utá nozhatatlan hangulatú falu kulturális bemuta tó -
ján – nagy sikert aratva.

„TEszedd”
Alsójózsán

Az Önkéntesség Európai Évének legfontosabb
magyarországi eseményéhez csatlakozott a
Lo rántffy Zsuzsanna Általános Iskola, amikor
má jus 21-én részt vett a Közigazgatási és Igaz -
ság ügyi Minisztérium által kezdeményezett or -
szágos „TEszedd” hulladékgyűjtő akción.

A „TEszedd 2011 - Önkéntesen a tiszta Magyar or -
szágért” címmel megszervezett megmozdulás
célja az volt, hogy egyetlen tavaszi nap leforgása
alatt a lehető legtöbb szeméttől szabaduljanak
meg erdőink, mezőink, közterületeink. 

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola lelkes
diákjai is kitettek magukért, hiszen amellett, hogy
valódi kö zös ségi élményben volt részük, három
köbméter hulladéktól szabadították meg Alsójózsa
kör nyékét (régi te mető, Józsakert utca, Kiskert ut ca,
Óiskola utca, Alsójózsai út, Domonkos Már ton
kert), elősegítve ez zel mindannyiunk érdekét, a
környezeti értékek meg óvását.

Vasútmodell és
terepasztal kiállítás

A nagyszabású kiállítást május 6–8-ig te kint -
het ték meg az érdeklődők a Közösségi Ház -
ban. Az 52 méteres modulterepasztal, 22 mé -
teres kerti vasút, favonatok, szimulátorok és
még sok érdekes dolog megtekintése mellett,
új és használt modellek vásárlására is volt le -
he tőség. Emellett nyereményjátékkal és szak-
mai tanácsadással várták a gyerekeket és a
fel nőtteket a szervezők.

Nemes gesztus
100 óvodás és általános iskolás józsai gyermek
in gyenesen juthatott el a kiállításra Balázs Ákos
kép viselő anyagi támogatásával és a szervezők
se gítségével. A két józsai óvoda és a két általános
iskola 25–25 jegyet kapott, hogy a téma iránt
érdeklődő, rászoruló vagy kiváló eredményeket
fel mutató diákok (az iskolákra és óvodákra bízva
a döntést) eljuthassanak erre a nem mindennapi
kiállításra. Balázs Ákos képviselő elmondta: gyer-
mekkorában ő is vasútmodellezett, így személye-
sen is átérzi a terepasztal építés örömét, s reméli,
se gítségével azok is ellátogathattak erre a kiál-
lításra, akik egyébként nem tehetnék meg.

Trianonra
emlékeztek

1920. június negyedike gyászos napjáról em lé -
keztek meg a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Is kola pe dagógusai és diákjai június harmadika
délelőttjén. A Magyar Országgyűlés 2010 má -
ju sában a Nem zeti Összetartozás Napjává nyil-
vánította a trianoni békeszerződés aláírásának
napját.

A megrendítő emlékműsort Danku Attila igazgató
úr szavai nyitották meg, majd ünnepi beszédet
mon dott Balázs Ákos képviselő úr, a Józsai Te le -

pü lési Részönkormányzat Elnöke. A tanulók a
korabeli események soraiba bepillantást nyerve
szembesültek a XX. század magyar tragédiájával:
a trianoni dekrétum okozta nemzeti összeomlás
fáj dalmas gyászával, hiszen az ország te rü le té -
nek 71, lakosságának 64%-át vesztette el ezen a
na pon Magyarország. A külhoni magyarság tisz te -
le tére a Főnix Alapfokú Művészetoktatási In téz -
mény Lorántffy-s néptán co sai szilágysági tánco -
kat mutattak be, majd ezt kö vetően a rendezvény
zá róakkordjaként az erdélyi kürtöskalácsot, va la -
mint a szilágysági fehér csö rö gét kóstolták meg a
gyerekek.

Bikaülő verseny
és Bika Buli

Május 14-én, immár második alkalommal ren-
dezték meg a Bikaülő versenyt és a Bika Bulit
a Bikers Caffe-ban. Jelentkezőkben nem volt
hiány, az első három helyezettet díjazták és
egy különdíj is született. Az este a „Bika”
Bulival zárult.

1. Horváth Ádám
2. Erdei Dávid
3. Őri Anikó
Különdíj: 
Kovács Lajosné

Virágosztás volt
Idén is volt virágosztás május 20-án, a „Tiszta és
virágos Debrecenért” mozgalom keretében. Ba -
lázs Ákos képviselőnk osztotta a virágokat a jó -
zsaiaknak az alsó-, és felsőjózsai iskolákban.
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Józsa apró
Júniustól apróhirdetési rovatot indítottunk
„Józsa apró” címmel. Olvasóink már 500 fo -
rint  tól adhatnak fel hirdetéseket. A hirdetések
auto matikusan megjelennek a www.jozsa net. hu
weboldal apróhirdetései között is.

Az apróhirdetések kezdetben vegyesen, tem-
atizálás nélkül jelennek meg, de ahogy növekszik
a számuk, akkor már témákra fognak oszlani. A
tema ti zá lás hiánya miatt kezdetben javasoljuk, a
téma nevével kezdődő hirdetési szöveg ki ala kí tá -
sát, mely egyébként kiemelten (bold) lesz megje-
lentetve.
Hirdetését feladhatja szerkesztőségünkben: Deák
Ferenc utca 43., érdemes bejelent ke z ni előzete-
sen az alábbi telefonon: 70/70-85-300

Új tetők készítése, régi tetők héjazatának cseréje
(cserép, zsindely, lemez). Teljes körű anyag be -
szer  zés, nagykeráron. Referenciák, ingyenes fel -
mé rés. T.: (06-70) 771-0396, (06-30) 341-8748
Zongora, szintetizátor oktatást vállalok, (felnőtt-
gyerek) a volt Közösségi Házban (házhoz is
megyek). T.: (06-20) 350-7305
Nyúlketrecet vásárolok. Ajánlatokat a (06-70)
513-4984 telefonra várok.
Szakképzett gyermekfelügyelő a nyári szün idő -
re is vállal gyermekfelügyeletet (számlaképesen).
Telefon: (06-30) 545-7832.
Gyermekruhák, játékok széles választéka, ked-
vező áron a Füzesi Bizományiban. Ugyanitt
ugráló vár bérlés 5000 Ft/nap. Józsa, Bocskai u.
6. Tel.: (06-20) 314-4808.
Minden 100 Ft a Bogi Turiban. H: zárva, K, Cs:
10–14, Sz–P: 10–18, Szo: 9–13. Sillye G. u.
148/A.
Fatüzelésű vízmelegítő kályha, V80-as, alig
hasz  nált (80 literes) eladó. Ár: megegyezés
szerint. Érdeklődni: (06-30) 907-5594.
Bútorok hagyatékból olcsón eladók. Szek rény -
sorok, ágyneműtartós ágyak, fotelek, székek, asz-
talok. Érdeklődni: 0630/907- 5594.
Állás! Gyakorlattal rendelkező pultos-felszolgálót,
konyhai kisegítőt felveszünk. (06-30) 283-4023

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK 
A ROZSOS SZALONBAN

HAJTERÁPIÁS KEZELÉS 5 LÉPÉSBEN
FÉNYESEBB ÉS MINŐSÉGIBB HAJ MÁR 

AZ ELSŐ ALKALOM UTÁN.
A KEZELÉS ÁRA: 

3000 FT + A FODRÁSZIPARI SZOLGÁLTATÁS ÁRA

HAJSZÁLVASTAGÍTÁS 3 LÉPÉSBEN
AZONNAL ÉREZHETŐ TARTÁS ÉS ERŐ 

A HAJSZÁLAKBAN.
A KEZELÉS ÁRA: 

2000 FT + A FODRÁSZIPARI SZOLGÁLTATÁS ÁRA

ROZSOS SZALON 
JÓZSAPARK BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT

TELEFON: 06-30/285-8614
www.rozsosszalon.hu

Lorántffy-gála
Május 6-án, pénteken tartotta a Lorántffy Zsu -
zsan na Általános Iskola hagyományos gála -
estjét. A rendezvényt Danku Attila igazgató úr
köszöntő beszéde után Szabó Gyula, Deb -
recen Oktatási Bizottságának Elnöke nyitotta
meg.

A sokszínű rendezvényen zenés és prózai, va la -
mint csoportos és egyéni produkciókkal léptek fel
az iskola diákjai. Nagy sikert arattak azok a tanu lók
is, akik a Főnix Alapfokú Művészetoktatási In téz -
mény keretein belül sajátították el a magyar kul tú -
ra szerves részét képező néptánc lépéseit.

Pályázaton nyert
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda NTP-OKA-
XXsz pályázatán 300–300 ezer Forintot nyert
te hetségműhelyek működtetésére.

A támogatás révén a „Csengettyű”, és a „Töp ren -
gő” tehetségműhely tárgyi eszközök be szer  zé sé -
vel lett gazdagabb (hangolt csengettyűk a zenei
fejlesztéshez, illetve nagyítók, mik rosz kó pok,
egyéb eszközök a természet felfe de zé sé hez). Le -
he tőség volt a Debreceni botanikus kert, illetve a
hortobágyi Madárkórház megtekintésére is, ezen
kívül a Vojtina Bábászínházba is elvihettük a gyer-
mekeket úgy, hogy szüleik számára mind ez sem-
milyen anyagi
megterhelést
nem jelentett.
A „Csilingelő
K e  r e k e r d ő ”
han  golt csen-
gettyű együt -
tes elismerést
érdemlően képviselte intézményünket 2011. 05.
21-én az Országos Csen gettyű ta lál ko  zón, vagy
ahogy a szervezők nevezik a Csen gettyű fest-en,
szintén a pályázati keretből. A ta lál ko zó helyszíne
Besnyő község volt. Két óvodai csoport, néhány
iskolai, valamint felnőtt csoportok is megszólaltat-
ták hangolt nyeles csengettyűiket. Né met or szág -
ból egy felnőtt együttes is részt vett, ahol a közös
zenélésen túl szakmai eszmecsere is várta a
„zenészeket”. Óvodánkból 8 felnőtt és 6 gyermek
közismert dal la mokat adott elő. A szülők örömmel
engedték el gyermekeiket, hiszen nem minden-
napi lehetőség egy ilyen jelentős programon részt
venni, ahonnan gyermekek és felnőttek nagy
örömmel és si ker rel tértek haza.

(ZNSZ)
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1-45 leütés/karakter: 500 Forint
46-90 leütés/karakter: 1 000 Forint

91-135 leütés/karakter: 1 500 Forint
136-180 leütés/karakter: 2 000 Forint

Apróhirdetési áraink
45 karakterenként 500 Forint.

Minden leütés/karakter számít (szóköz is).
"Tojás eladó! Józsa u. 5 Tel: 99/000-1111"
Ez kereken 40 leütés.„Józsa apró”



Elektronikai szerviz
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Megnyílt 
BALU lángossütője

Józsán a főúton 
(a pavilonsoron).

Lángos•töltött lángos
•palacsinta•hamburger

•kenyérlángos.

Nyitva: 
kedd–vasárnap 9–21

hétfő: zárva

Szeretettel várunk mindenkit.

Józsai Járőrszolgálat és
Távfelügyelet

Ügyfélszolgálati
irodánk:

Debrecen, 
Pesti utca 63.

Telefon: 
(52) 249-176

Riasztó rendszerek telepítése is.

Kézenfekvő tűnik a válasz: megkeresni a szak -
embert, aki gyorsan és szakszerűen elhárítja a
hibát. Vajon elérjük-e a megfelelő segítséget,
ab ban az esetben, ha munkaidőn túl, hétvégén
vagy éppen ünnepnapokon történik ez a kel le -
met lenség. Erre kínál megoldást Kovács Imre.

A szolgáltatók, az esetek többségében nem tudják
az adott időpontokban az azonnali vagy rövid időn
belüli hibaelhárítást vállalni. Sok bosszúságtól kí -
mélhetjük meg magunkat, ha helyben van a meg -
felelő szakember, akit bármikor lehet keresni a
problémával.
Vállalkozásunk húsz éve tevékenykedik a la kos -
ság, és közületek szolgálatában. A kezdetekkor
műholdvevő-, földi antennák és antennahálózatok
kiépítésével, javításával és szervizelésével fog lal -
koz tunk. A kábeltévé elterjedésével megnőtt az
igény, a lakáshálózatok átalakítására, bővítésére,
felújítására. A szolgáltató által nem teljesíthető ké -
ré sekre is tudunk megoldást nyújtani, ügyfeleink
megelégedésére.
Tevékenységi körünkben szerepel kapuautoma ti -
kák szerelése, javítása, szervizelése: tolókapu-
motor, kétszárnyú kapumozgató motor, be nyú ló -
ka ros motor. Ezen kívül garázskapu motorok ja ví -
tá sát is vállaljuk, szíjjas és láncos kivitelek ese té -
ben egyaránt. Kaputelefonok, videó és hangos,

illetve mágneszáras kiskapuk esetében nem csak
az elektronikai, hanem a mechanikai javítást, szer -
vizelést is el tudjuk látni. Ezen kívül biztonsági
megfigyelő kamerák telepítését, javítását és szer -
vizelését is vállaljuk.

Mit tegyek, ha az elektronikai berendezések
meghibásodnak a háztartásomban?

További információ:
Kovács Imre

Cím: Józsa, Tócós utca 35.
Honlap: www.vilagitas.co.hu

Telefon:
(06-20) 512-0836 • (06-52) 387-691

Értesítem 
kedves régi és új vendégeimet, hogy
május 30-tól ÚJ HELYEN dolgozom:

Debrecenben, a Füredi Kapuban
(Füredi-Böszörményi út kereszteződés)

az új lakóparkban lévő 
Beauty Boksz Szépségszalonban.

Páros héten 13–19-ig, 
páratlan héten 8–13-ig 

várok mindenkit szeretettel,
Lukács Gabriella

a józsaparki szépségszalonból.
Elérhetőségeim:

(06-20) 987-18-58 • (06-30) 944-09-15
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Bikers caffe
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Józsapark • (52) 386-180 • www.bikerscaffe.com

Bikers caffe & pizza

Italakciónk:
Koktéljaink: 600 Ft

(Mojito, Cuba Libre, Blue Hawaii, Pina Colada...)
Dunstone skót whiskey 4cl. 250 Ft

Házhozszállítási akciónk:
Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5íl): 290 Ft

Soproni sör (hűtött) 0,5l dobozos: 250 Ft
Steffl sör (hűtött) 0,5l dobozos: 250 Ft

(személyi igazolvány felmutatásával)

Étel rendelés esetén fél adagnál 
60%-os árat számítunk.

Rendezvények szervezését, lebonyolítását,
továbbá sültes tálak készítését vállaljuk.

Nyitva tartás: h: 8–22 • k–szo: 8–24 • v: 10–22

7000 Ft-os helybenfogyasztás esetén vendégeink 
között havonta kisorsolunk egy 50 cm-es pizzát.

Májusi nyertesünk: Morcin Mihály (0288/00084 sz. nyugta)

4+1 pizza akció!
Helybenfogyasztáskor 4 pizza rendelés esetén 

az 5.  ingyen van!
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Állati dolgok
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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 .

RedônykészítésRedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

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

Ezekre a veszélyekre hívjuk fel az állattulajdo -
no sok figyelmét, a teljesség igénye nélkül. A
cikket a JózsaVet Kisállatorvosi Ren delőnek
kö szönhetjük.

Hőguta: A kutyusok nem tudnak izzadni úgy, mint
mi emberek, csak a talppárnákban és az orrtükör-
ben vannak izzadságmirigyeik. Vagyis nem tudják
a felesleges hőt ez által leadni, csak lihegés for -
má  jában. Amennyiben a hőleadás nem elég sé ges,
úgy fellép a hőguta, a testhőmérséklet tar tó san 41
C-fok felé emelkedik, amely halálos ki me ne telű
keringési zavart, tüdővizenyőt, központi ideg -
rendszeri károsodást, az enzimek mű kö dés -
képtelenségét okozza. Mindig biztosítsunk ked -
ven cünknek árnyékot, tiszta, hűs ivóvizet, esetleg
pancsolót, ha szeret fürödni. Ha kocsiban hagyjuk
ku tyusunkat – akár pár percre is –, álljunk ár -
nyékos helyre, húzzuk le az ablakot.

Toklász: Nyáridőszakban a legfontosabb a toklász
figyelése a szőrben, mancsban, fülben a kutyán
bárhol előfordulhat! Ez egy kis hegyes végű leg -
többször már száraz növény, valódi neve egérár-
pa, ami különösen a lábujjak párnái közt juthat a
kutya lábába. Befúrja magát a bőr alá, és el kezd
„vándorolni”, amennyiben nem vesszük észre és
nem távolítjuk el időben. Felduzzadt, ki pi rult terület
figyelmeztet a jelenlétére, ami később gennyedz -
het is, és szembetűnően sokat nyalogatja a kutya.
Ez az alattomos növény hónaljba, lágyékba, fülbe

(főként spá ni -
elek nél, mivel
ló gó füle van és
mindent össze -
szed), szinte
bár hova be fu -
ra  kodhat, ahol
he lyet talál.
Leg  inkább az
e l  h a n y a g o l t ,
nagy bundájú kutyusok az áldozatai, mivel nem
lehet az óriási szőrben észrevenni. Ezért is kell
kinyírni a talppárnák között a szőrt, hogy ezt a
veszélyforrást meg szün tessük.

Fül: A fül tisztítása különös gondot igényel, főleg
nyáron. Hetente nem árt megnézni kedvencünk
fülét nem koszos, zsíros-e. Ha nagyon vakarja,
rázza annak több oka is lehet: 
1. A fül gyulladt, ez lehet: bűzmirigy teltség, gyul-
ladás miatt, de lehet, hogy toklász van benne,
esetleg tele van szőrrel, és mivel nem tudott szel-
lőzni viszketést, gyulladást váltott ki.
2. A fül atkás: ezt fekete lerakódás és csilla pít ha -
tat lan viszketés jelzi. Sokszor már sebes a fül a
sok vakarástól! Egyes kutyáknak teljesen benövi a
szőr a hallójáratát, ezt mindenképp ki kell tépked-
ni, mert nem engedi szellőzni és fülgyulladáshoz
vezethet. Különböző fültisztító folyadékok kap -
hatók, amikkel hatékonyan ki lehet tisztítani a fület.
Hosszú, lógó fülű kutyáknál célszerű a fül belső

részén lenyíratni a szőrt. Ez a már említett toklász
ellen is véd.

Paraziták: Kullancsok, bolhák ellen használjunk
meg előző eszközöket, nyakörvet, vagy rácse peg -
tető oldatot, ha ennek ellenére a kullancsok által
hordozott babeziozis gyanúja (bágyadt, elesett a
kutya, magas láza van, és barnás a vizelete) merül
fel, azonnal forduljunk állatorvoshoz.

Szerelem: Nyári, tavaszi veszély még általában a
nem kívánt vemhesség, ez ellen a legbiztosabban
az ivartalanítással védekezhetünk, melynek szám-
talan egészségügyi előnyéről mind kutyák, mind
cicák esetében a következő cikkünkben olvashat-
nak.

További kérdésekkel, problé -
mákkal keressék a JózsaVet
Kis állatorvosi Rendelőt, dr.
Gar gya Sán dor kisállatkli ni kus
állatorvost a (06-70) 329-4305
telefonszámon, Debrecen-Józsa, Már cius 15. utca
70.

Állati dolgok 3. – Kedvencünket nyáron is sok veszély fenyegeti

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

Újdonságok
a Háziasszonyok boltjában.
Megkezdtük a környezet és bőrkímélő 

termékek értékesítését: pl. folyékony
mosószer, mosópor, mosószóda, öblítő
koncentrátum, wc olaj, vízkőoldó stb.
Továbbá olcsó háztartási vegyiárukat,

papírárukat és műanyagárukat kínálunk.

Cím: Józsa, Elek utca 2. 
Telefon: (06-52) 387-871

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–18 • Szo: 7.30–13

Coca-Cola termékek 2l 289 Ft
Cappy, Nestea 1,5l 289 Ft

Lift üdítő 2,5l 169 Ft
Dreher (üveges) 199 Ft+ü
Dreher (dobozos) 209 Ft
Kozel (üveges) 129 Ft+ü
Kozel (dobozos) 159 Ft

és még nagyon sok 
akciós termékkel várjuk vásárlóinkat

Józsapark: Józsa Diszkont az emeleten
Nyitva: h–sz: 7–19, v: 7–14, ünnepnapokon: 7–12

5000 Ft feletti vásárlás esetén 
Józsa területén házhozszállítást is vállalunk! 

Józsa Diszkont

BÚTORT A GYÁRTÓTÓL!
Minőség elérhető áron

– Termékeink szivacsos és rugós kivitelben készülnek.
– Szövetválasztási lehetőség MÉRETRE gyártás!

4225 Debrecen, Tokaji utca 19/B
Telefon/Fax: (52) 386-313
Mobil: (06-30) 9-452-755

E-mail: bufatex@gmail.com
www.bu-fa-tex.hu
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Ceragem

12 JÓZSA

Immár öt éve nyitotta meg kapuit Debrecenben
a Ceragem központ, és az ősi keleti gyógy mó -
do kat ötvöző gyógyító eljárás csodáját számos
debreceni és környékbeli megtapasztalhatta
már saját magán. Kiemelendő, hogy ingyen,
azaz a látványos gyógyulásokat kiváltó Ce ra -
gem készülék használatát a központ vezetői
ellenszolgáltatás nélkül bocsájtják a vendégeik
rendelkezésére.

Mi az a Ceragem?

A hétféle távol-keleti gyógymódot ötvöző készülék
a masszázs, az akupresszúra, a moxa, a hő te rá -
pia, a fényterápia, a kiropraktika és a biorezonan-
cia áldásos hatásaival gyógyítja a betegeket. Az
infravörös, a Jadekő, a hélium gyógyhatásait ki ak -
ná zó gyógymasszázságy egyaránt rendelkezik
gyó gyászati segédeszköz és orvostechnikai esz -
köz minősítéssel, ami egyedülálló a piacon. Azaz
otthon is, és kórházakban is használhatják az
egészség visszanyerése és megőrzése érde ké -
ben. A gerinc kezelése által kompletten hat az
egész szervezetre, ezért a használók széles kör-
ben tapasztalnak gyógyulásokat, amelyeket orvosi
leletekkel is alá tudnak támasztani. A Ceragem
készülék titka a görgők meridiánokra gyakorolt
nyo másában rejlik. Hiszen az sem mindegy, hogy
az akupunktúras orvos is hova szúrja a tűt. A ge -
rinc S-vonalát gyengéden követve a létfontosságú
akupresszúrás pontokat masszírozzák a görgők. S
a titok itt nem csupán szófordulat, a dél-koreai Ce -
ra gem cég által kifejlesztett készülék titkát sza ba -
da lom védi, más a piacon jelenlévő termékek
csupán wellness élményt nyújtanak szemben a
Ceragem készülék bizonyítottan gyógyító hatásá-
val. A központ igazgatója elmondta, hogy nagyon
sokan, akik kipróbálták és hatékonynak tartották a
Ceragemet, helyette sajnos az ugyan olcsóbb
árfekvésű, de csupán wellness élményt nyújtó ké -
szü léket vásárolták meg, abban a hiszemben,
hogy ugyanazt a hatást érik el. Pedig ismerik a
mon dást: ne hagyja magát becsapni, félrevezetni.
meg károsítani! A központ napi háromszáz ven -
déget képes fogadni, az érdeklődés hatalmas a
ka ritatív szolgáltatás iránt. Sorok állnak a bejárat

előtt, hogy helyet kaphassanak a gyógyulni vá -
gyók. Az ágyak nemcsak megvásárolhatók, ha -
nem bérelhetők is, így otthonukban gyógyulhatnak
és relaxálhatnak a stresszes, fáradt emberek.

A józsai Takács Zoltán is a Ceragemnek kö -
szön heti egészségét

Igen rossz állapotban, nagy fájdalmakkal, lumbális
porckorong sérvvel érkeztem a Ceragem központ-
ba – mondta el Takács Zoltán. A sérv nyomta az
ideg  gyököt, ezért nem tudtam ki e gye  nesedve járni
és zsibbadt a lá bam. Két hét vá lasztott el csu pán
a gerincmű tét től,
amitől fő ként
azért tartottam,
mert komoly ki e -
sést jelentett vol -
na a munkából.
Ezért – hallgatva
egy jó barátomra,
aki elkísért a Ce -
ragem központba
 – kipróbáltam a
készüléket.
Nem tagadom, nagyon keserves 40 perc kö vet ke -
zett számomra, és az ezt követő jó néhány alka-
lom sem volt sokkal jobb. Kellett a biztatás és a tá -
mogatás, amit az igazgatónőtől, az oda járó ven -
dé gektől és az ott dolgozó lányoktól is megkap-
tam. Tartották bennem a lelket, hogy javulni fogok
és a fájdalmaim is el fognak múlni hamarosan,
csak ne hagyjam abba. Szorgalmasan használtam
min den nap a masszázságyat, ami meg is hozta
az eredményt, mert egy hónap után már komoly
ja vulást tapasztaltam. A készülék megvásárlása
után három hónappal elmúlt a folyamatos láb zsib -

ba dás, elmúlt a fájdalmam és végre egyenes ge -
rinc cel tudtam járni. A családom és a saját
egészségem megőrzésére gondolva vásároltam
meg a készüléket otthonra. Lassan öt éve napi
rendszerességgel használom a készüléket, és ma
már újra tudok fájdalom nélkül élni, dolgozni,
sportolni, s nagy meglepetésemre még a vérered-
ményem is jó lett. A központban a ke zelések előtti
előadásokból teljesen egy ér tel mű vé vált számom-
ra, hogy ez a készülék nem csak a fájdalmat, mint
tünetet, hanem a fájdalmam igazi okát is képes
megszüntetni. Mindenkinek csak aján lani tudom,
akinek számít az egészsége, ne le gyen rest és
szánjon az idejéből a Ceragemre.

Guti Andrea: Hamar megkedveltem a ké szü lé ket

Öt éve vagyok ágy tulajdonos – kezdte a tapasz-
talatai ecsetelését Guti Andrea 52 éves vállalkozó.
Hallottam az ingyenes próba lehetőségről. Igen
ha  mar a készülék meg vásárlása mel  lett döntöt-
tem, mert napi 9–12 órát dolgozom, és nem volt
mó dom rendsze re sen eljárni a köz pontba. Ma már
Ceragem füg  gő vagyok. Az ágyvásárlást követő
két hónapban reg -
 gel és délben is
befeküdtem, ma
már a napi egy
használat is kar-
ban tart. Na gyon
jót tesz a ge  rin -
cem nek, ízü le -
teim nek, és al vás -
problémáim sin -
cse  nek már. Min -
den fájdalmam meg szűnt, nagyon sok energiát
kapok a géptől és sok kal fittebbnek érzem magam.
Biztatok mindenkit, hogy keresse fel a debreceni
Ceragem központot, hiszen van lehetőség arra,
hogy megszűnjenek a fáj dalmaink. Üz let ve ze tő -
ként, akinek tudok be szé lek róla, ezzel is segítve a
barátaim ismerőseim egész ségét.

Csodálatos gyógyulások a Ceragem központban

Cím: Debrecen, Bethlen utca 40.
Telefon: (52) 531-934

Web: www.ceragemdebrecen.hu
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Józsai gyermeknap
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Megvan a
májusi nyertes

Józsai gyermeknap

A Józsa Tüzép benzinkútján kisorsolták a má -
ju si nyertest! Az ötödik havi szerencsés, a
0344/00109 sorszámú szelvény tulajdonosa,
Bo dolai László, Északi sor 16 sz. alatti lakos,
aki a benzinkút törzsvásárlója.

A sorsolásra ezúttal Agárdiné Burger Angélát, a
józsai Gönczy Pál Úti Általános Iskola igazgatóját
kérték fel. 

Igazgatónő kö ve ten -
dő példának tartja,
hogy a te le pülésrész
la kossága vásárlásai -
val a helyi vállal ko zó -
kat segíti, akik viszon -
zás képpen olyan ked -
vez  ményeket adnak
cserébe, mint például
a sor so lással nyer-

hető 20 liter üzem -
anyag. Egy kö zös ség
összetartását, meg -
tar  tó erejét segíthetik
az ilyen kezde mé nye -
zé  sek. 
Gratulálunk a nyer -
tes  nek!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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Görögdinnye: 249 Ft/kg
Paradicsom: 299 Ft/kg

Étkezési paprika (tv): 399 Ft/kg
Új káposzta: 129 Ft/kg

Burgonya 5 kg-os: 699 Ft/csomag
Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

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

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

Mindenféle építôanyag, a
pincétôl a te tôig kapható

nálunk! 
Házhozszállítás, fuvarozás, 

gépi rakodás.
Telefonos anyagmegrendelés.

Nyitva: H–P: 7.30–16.00
Szo: 7.30–12.00

BIOETANOL: 
275 Ft/l

Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, 

vasárnap, ünnepnap: zárva.

Ha Józsán építkezik,
kezdjen a Józsa
Tüzépen!

Új termék a józsai 
benzinkúton a Józsa
Tüzépen!

Az ügyvéd válaszol(na)

Kedves Olvasóink! Már megszokhatták, hogy
minden újságban találkozhatunk Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroska ügyvédnő hasznos taná -
csa ival. Ezúttal arra kérjük önöket, írják meg
nekünk, mely témákban olvasnának szívesen
további tanácsokat az ügyvédnőtől. Szeretnénk,
ha írásai minél több embernek válaszul szolgál-
nának az esetlegesen felmerülő problémáival
kapcsolatban. Ötleteiket e-mailben várjuk az
info@jozsanet.hu e-mail címen, vagy levélben a
4225 Debrecen, Deák Ferenc utca 43. szám
alatti postacímen.
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Május 28-án szombat délután volt a hagyományos
Józsai Gyermeknap a Józsaparkban. A Könyv tár -
ban kézmûves foglalkozások és a „Szülõhelyem
100 év múlva” című rajzverseny eredményhirde-
tése volt. A Józsapark területén felállított színpa -
don fellépet a Pergő Zenekar, a helyi iskolák és
óvo dák csoportjai, továbbá tánc, sport, és majorett
be  mutatókat is láthattunk. A Kézműves Ját szó ház -
ban volt arcfestés, a gyerekek kipróbálhatták a
mé zeskalács díszítést, a nemezelést (nemez virá-
gok és állatok készítése), a zsugorkázást, és pot-
pourrit (illatos zsákok készítése), ügyességi já té -
ko kat, és különböző termésekből hangszereket is
ké szít hettek. Az állatkedvelő gyerekeket kisállat

bemutató, és simogató, póni lovaglás várta. A kéz -
műves kirakodó vásáron ékszerkészítők, fa ze kas,
foltvarró, fajáték készítő és fafaragók termé keit is
megcsodálhatták és meg is vásárolhatták a kiláto-
gatók.
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M U TA S D  A  D I Á K O D !

K O N TA K T L E N C S É K
Ó R I Á S I  K E D V E Z M É N N Y E L !

A program további részleteiről érdeklődj az üzletben!

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.

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.

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

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

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

NYÁRI AKCIÓ
június 30-ig

Műanyag nyílászárók 

akár 52%
engedménnyel.

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

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!
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Autósoknak
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Sokan csak a motorolajok rendszeres cse ré jé -
vel vannak tisztában, ezért ifj. Fábián István
autószerelő ezúttal a hajtóműolajokról, a fék-
és kormányszervó folyadékok tulajdonságai -
ról, tudnivalóiról ad némi áttekintést.

Kezdjük a hajtóműolajokkal. A sebességváltókban,
differenciálművekben, osztóművekben találjuk e
ke nőanyagokat, de különböző igényekhez más-
más teljesítményszintű olajra van szükség. A ha -
gyo mányos 80W90-es ún. sűrű hajtóműolaj már
kiszoruló félben van, helyette elsősorban a fél- ill.
teljesen szintetikus 75W90, 75W80 vagy a spe ciá -
lis gyártó specifikus olajokat használják a mai mo -
dern autókban. Sok gyártó csak a saját speciális
olaját engedi az autójába (pl. az Opelnek a piros
hajtóműolaja). Ma sajnos egyre inkább trend a
gyártóknál, hogy nem
szervizelési előírás a
hajtóműolaj cseréje,
sőt még olajle eresz tőt
sem építenek be a
haj tóműegységbe (pl.
Ford, Opel, Renault).
Emiatt kissé ne héz -
kes e típusokban ola-
jat cserélni. Pedig az
a tapasztalatom, hogy
sok se besség vál tó
meg hibásodás vezet -

hető vissza az elfáradt olajra, vagy az így-úgy el -
szivárgott olaj hiányára. Ezért én határozottan azt
javaslom, hogy 80 000–100 000 kilóméterenként
cseréljük le ezeket az olajokat, és állítsuk be az
eredeti olajszintet, ami esetleg elszivároghatott.
Sokkal könnyebben kezelhetővé válik a váltó az
olajcsere után, és nem utolsósorban így az élettar -
ta ma is megnő ezeknek a berendezéseknek.

A másik fontos kenőanyag a mai autókban a hid -
ra u likus rendszerű szervokormányok működését
biz  tosító szervo olaj. A régebbi típusúakban a
Dext ron 2, 3, 4 típusú automataváltó olajat hasz -
nál ják a gyártók. Az újabb típusok (elektromos szi-
vattyús) már szintetikus alapú olajokat igényelnek.
Mindkét esetben nagyon fontos, hogy  cse rél tes -
sük le eze ket a kenőanyagokat 80 000–100 000
kiló méterenként, mert a kormányberendezés ja ví -
tá sát (inkább költséges cseréjét) előzhetjük meg
így. Tapasztalatom, hogy ezek az olajok is elfárad-
nak, ragacsossá, szurkossá válnak idővel, így a
kor mánymű élettartamát jelentősen megrövidítik.

A harmadik téma a fékfolyadék. Ez nem is annyira
olaj, hanem inkább folyadék. A fékfolyadékok
egyes típusai nedvszívóak, emiatt a forráspontja
ezek nek lecsökken a használat során. Ezek a fo -
lya  dékok is elhasználódnak idővel, még ha a fék -
rendszer tökéletes is. A fékfolyadékok nem biz o -
nyos futás kilóméter után, hanem időszakonként

kell cserélni. Javaslom,
hogy 2 évente műszaki
előtt – de legfeljebb 4
évente – mindenképp
cse rélni kell a fékrend -
szer ben a fékfo lya dékot,
füg getlenül attól, hány
kiló métert tettünk meg.

Akinek esetleg kérdése
van, vagy további infor -
má cióra van szüksége,
ke  resse bizalommal ifj. Fábián István autószerelő
mestert.

Autósoknak - „Egyéb” kenőolajok az autókban

ifj. Fábián István
autószerelô mester

Cím: Józsa, Óiskola utca 12/A.
Telefon: (06-20) 9-193-454
• teljes körû autójavítás, 

vizsgáztatás
• kipufogó javítás

• beszakadt csavarok
kiszedése, menetjavítás

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

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.

Kőműves és ácsmunkákat

(filagória, garázs, kerítés,
járda, térkövezés, lakások

belső felújítása, ablakcsere,
kisebb javítások, 

felújítások) vállalok.
Füzesi Tibor

Telefon: (06-20) 347-3110
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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: július 1. • Megjelenés: július 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

Támogató:

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba

Hátszeg utca 19.
Te l e f o n :  ( 0 6 - 3 0 )  9 7 5 6 - 2 8 9

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

Tyúk vásár!
Tojó tyúk kapható 350 Ft/db áron.

Kopasztást is vállalunk.
Debrecen-Józsa, Nyáry Pál utca 14.

Telefon: (52) 386-332 • (06-70) 362-0924 
(06-30) 354-6510 • (06-20) 339-7058

Buxus, cukorsüveg, cserjék, 
gömbtuják, kúszók, 

páfrányfenyő, törpe örökzöldek, 
sziklakertiek eladók.
Rózsavölgy utca 216.

Telefon: (52) 408-010 • (06-30) 644-9899

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

Kerti rönktermékek
Rendkívüli módon kedvelt kertes házaknál a
kü lönböző rönktermékek használata. Ter mé -
kein ket mindazok figyelmébe ajánljuk, akik
sze retik a természetes alapanyagokat és időálló,
strapabíró kerti kiegészítőket szeretnének ott -
ho nukban. Egyedi elképzelés alapján bármit
elkészítünk, nekünk csak az ön képzelete szab-
hat határt.

Rönkjátékok

Természetesen egy kisgyermekes ház udvaráról
sem hiányozhatnak a kerti fajátékok. Ez a játék
lehet egy egyszerű hinta, de természetesen akár
egy egész játszóvár is szóba jöhet (hinta, csúszda,
má szóka, homokozók, tornyok illetve ezek kombi -
ná ciói).

Rönkbútorok

Ezek a kerti bútorok a fárasztó napok utáni pi he -
nést, kikapcsolódást biztosítják számunkra. Ide
soroljuk a sörpadokat, lócákat, asztalokat illetve
nagyon elterjedtek a hintaágyak, tetővel vagy
anélkül.

Karámkerítés

Ha természetes kerítést szeretne – ami még szép
is –, akkor a karámkerítés az ideális választás.
Ezek a termékekeink akácoszlopokra szerelt akác -
la pokkal készülnek, így nincs szükség kőmű ves -
mun kára.

Rönkszaletlik, rönkfilagóriák

Ezeknek a termékeknek a legfőbb jellemzője a ter -

mé  sze tes ség. Az egész kicsitől (4 fős), az extra
nagy  mé re tű ig (10–12 fős) minden méretben ren -
del  hető.

Bővebb felvilágosítást a józsai mintateremben
(Deák Ferenc utca 68.), illetve a (06-20) 520-2040-es
telefonszámon kérhetnek.

További szolgáltatásaink és termékeink, amik szin-
tén megtalálhatóak mintatermünkben:
– konyhabútorok, beépített szekrények
– tömörfa termékek
– nyílászárók, zsaluk
– üvegezés
– egyéb asztalosmunkák.

Józsa területén ingyenes árajánlatot és szakta -
nács  adást biztosítunk. Mintatermünk telefonos
egye z tetés alapján hétvégén is látogatható!

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Telefon: (06-30) 401-2644


