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Kitüntetést vehetett át
Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető
díjban részesült Agárdiné Burger Angéla, a
Gönczy Pál Általános Iskola igazgatója.
A Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Deb
recen Város Közoktatásáért díjakat adták át a köz
gyűlés üléséhez kapcsolódva 2011. június 30 án a
Régi Városházán.
Az 1997 ben alkotott, hatályban lévő közgyűlési
rendelet szerint: Debrecen Város Közoktatásáért
kitüntető díjban részesülhet az a személy vagy kö
zösség, akinek/amelynek az oktató nevelő tevé
kenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éve
ken keresztül kimagasló. Maradandó, értékteremtő
tevékenységet folytat az oktatásügy területén.
Agárdiné Burger Angéla 1987 óta pedagógusa,
1997 től igazgatója a Gönczy Pál Általános Isko
lának. Vezetői tevékenységét a céltudatosság, in
tézménye iránti elkötelezettség jellemzi. Legfonto
sabb nevelési elvnek a szilárd erkölcsi értékrend
kialakítását tekinti. Innovatív szemléletű, ener

gikus pedagógusegyéniség, akinek a pályán eltöl
tött évek sem fakították meg gyermekszeretetét.
Különös gondot fordít a tehetséges diákok
fejlesztésére. Tevékenyen vesz részt az ökoisko
lák és a Magyar Hospice Alapítvány munkájában.
Emberi és szakmai értékeinek köszönhetően méltó
példaképe a jövő nemzedéknek – állt a kitüntetés
indoklásában.
Kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!

Ökoiskola lett a Lorántffy
Ökoiskola címet vehettek át a Lorántffy Zsu
zsanna Általános Iskola képviselői június 4 én
Budapesten. Az „öko” szócska arra utal, hogy
az intézmény az oktató nevelő tevékenységét
úgy végzi, hogy közben megpróbál a lehető
legkevesebb károsodást okozni az ökosziszté
mának.

Sapiens eszményképét. Ennek megfelelően az
iskola nagy gondot fordít úgy a közvetlen kör
nyezete, mint Józsa településrész tisztábbá és
zöldebbé tételére.
Az ökoiskola címhez gratulálunk!

2011. július
Ízelítő újságunk tartalmából:
– Július 1 jétől változott a buszmenetrend
2. oldal
– „Nem csak a jó pap, a jó kántor is holtig
tanul!”
3. oldal
– Áramszünetek Józsán
4. oldal
– A biztosítástól a kárügyintézésig
7. oldal
– Koncert lesz Józsán
8. oldal

Előrelépés a
Berkenye utca
ügyében
Debrecen Város közgyűlésének Tulajdonosi
Bizottsága június 28 án tartott ülésén döntött
a Berkenye utca kivitelezésére kiírt közbeszer
zési eljárásról, melyet eredményesnek ítélt.
Amennyiben nem érkezik kifogás az eljárás ellen
akkor 15 napon belül lehet eredményt hirdetni és
megkötni a szerződést a kivitelezővel. A kivitele
zésre 90 nap áll rendelkezésre – de valószínűleg
a munkálatok hamarabb elkészülnek – tudtuk meg
Balázs Ákostól a Tulajdonosi Bizottság elnökétől.

Annál is inkább fontos most a környezeti egység
megóvása, mivel az emberiség jelenlegi legna
gyobb kihívása a környezetei válság. A környezet
tudatosabb életvitel alapjainak kialakítása a vál
sággal való megküzdés egyik fő eszköze. A Lo
rántffy Zsuzsanna Általános Iskola pedagógusai a
jövő generációjának nevelése során szem előtt
tartják a környezettudatosan cselekvő Homo

5 évesek lettünk

Nyári AKCIÓK
Olajcsere akció:

Mobil Super 2000 10w 40
6561 Ft/4l
Áraink az áfát tartalmazzák!
Mobil Super 3000 5w 40
9167 Ft/4l
Az akció 2011. 08. 31 ig tart.
8127 Ft/4l
Mobil FE 5w 30 (Ford)
Minden Mobil kenőanyag Akciós áron!
Akciónk keretén belül minden szűrő és autóalkatrész 15% kedvezménnyel kapható!
Többféle márka a legolcsóbbtól a csúcsminőségig! Érdemes minket felkeresni.
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés • Teljes körű autójavítás

Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523 967 (30) 33 777 33

Júliusban is KEDVEZŐ ÁRAKKAL,
NAPI AKCIÓKKAL várjuk meglévő
és leendő vásárlóinkat:

• szezonális, idényjellegű hazai
zöldség gyümölcs vásár
• folyamatos görög és
sárgadinnye kínálat
Megbízható minőség, JÓZSA
KÖZPONTJÁBAN a Gyrosos melletti
ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS üzletben
Nyitva: h–p.: 7.30–19.30,
szo.: 7.30–17.30 • v.: 7.30–15.30
AKSD zsákok értékesítése csak nálunk.
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A 2011. július 1 jétől érvényes menetrend mó
dosítás a következő trolibusz és autóbuszjára
tokat érinti: 2/2A, 3/3A, 10/10A/10Y, 11, 15/15Y,
17, 17A, 17Y/171, 18, 18Y, 23, 23Y, 30, 30A,
34/34A, 35/35A, 35Y/351, 36/36A, 37, 39, 41,
41Y, 42, 43, 44, 44Y, 45, 45H, 46, 47, 48, 49/49I.

Munkanapokon – tanszünetben és tanítási idő
szakban egyaránt – minden órában egy 35 ös,
35Y os és 36 os autóbusz a Nagyállomásig közle
kedik. Emellett új megállókkal is javítják a belváros
és Józsa közti közlekedést. A józsai buszmenet
rend letölthető: jozsanet.hu weboldalról.

34/34A, 35/35A, 35Y/351, 36/36A jelű autóbusz
járatok esetében a járatok a reggeli és délutáni
csúcsidőszak között összességében 15 percen
ként közlekednek, Debrecen és Józsa között.

Bemutatkozik Bukovics József
A Józsai Részönkormányzat nem képviselői
tagjai közül ezúttal Bukovics Józseffel ismer
kedhetünk meg.
1954. március 30 án születtem Szabolcsban, az
iskoláimat is ott végeztem el, majd a Belügymi
nisztériumban dolgoztam 20 éven keresztül. 1990
ben kerültem Debrecenbe, Józsára 2000 ben köl
töztünk ki, azóta itt lakom. Az építőiparban dolgo
zom, saját cégemben ügyvezetőként dolgozom.
Kislányom most lesz harmadikos a Gönczy Pál
Általános Iskolában. A Józsai Részönkormányzat
nak ötödik éve vagyok a tagja, az MSZP delegálá
sában. Elsősorban a közrendért és a közbizton
ságért igyekszem tenni, a józsai lakosság érdeké
ben. Jó kapcsolatot ápolok a körzeti megbízot
takkal. Úgy látom, Józsa az elmúlt 10 évben na
gyon sokat változott pozitív irányban. Viszont itt az

2005 óta vannak ökoiskolák Magyarországon.
A Gönczy Pál Általános Iskola a kezdetek óta
kiérdemelte ezt a – három évenként megvé
dendő – címet.
2011. június 4 én Budapesten, a pályázatot lezáró
díjátadó ünnepségen Agárdiné Burger Angéla
igazgatónő Gloviczki Zoltántól, a Nemzeti Erő
forrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes
államtitkárától, valamint a Vidékfejlesztési Minisz
térium parlamenti államtitkárától Ángyán József
úrtól vette át a kitüntető címet.

erdő szélén sajnos sok a szemetelés, szemétlera
kónak nézik egyesek az erdőt. Úgy látom, legfőbb
probléma az emberek közömbössége egymás
iránt, pedig egy kis odafigyeléssel sokat lehetne

tenni a közbiztonság terén is. A részönkor
mányzatban folyó munka pedig szerintem példa
értékű, ha az országban is ilyen egyetértés lenne,
sokkal gördülékenyebben mennének a dolgok.

Eredményes évet zárt a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Az Ökoiskola cím elnyerése mellett számos
kimagasló tanulmányi és sport sikerrel zárta a
2010–2011 es tanévet a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola.

Harmadszor is
ökoiskola a Gönczy

harmadik helyet szerzett – öregbítve ezzel az
alsójózsai oktatás és tehetséggondozás hírnevét.
Az intézmény néptáncosai és sportolói is rangos
megmérettetéseken arattak előkelő helyezéseket.

Az Ökoiskolák Országos Hálózatának vezetői re
gionális forrásközpontként való működésre kérték
fel a Gönczy Pál Általános Iskolát.

JTFE közgyűlés volt
Juráskó István, a Józsai Településfejlesztő
Egyesület elnöke értékelte az elmúlt egy évet,
a jelenlévők meghallgathatták a tagszerveze
tek beszámolóit is (lovasok, galambászok,
sportolók, polgárőrök). Sikerült új polgárőrve
zetőt választani Osváth Tamás személyében.

A tanévet tizenhat diák zárta kitűnő tanulmányi
eredménnyel. A most ballagó tanulókat mind fel
vették középfokú oktatási intézményekbe. Hatan
gimnáziumokban (Tóth Árpád, Fazekas Mihály,
Csokonai Vitéz Mihály), kilencen szakközépisko
lákban (Mechwart, Dienes, Bethlen) és hatan
szakiskolákban folytatják a tanulmányaikat.
A városi és megyei versenyeken tizenhárom tanuló
első, tizenegy diák második és tizennégy gyermek

Elkezdődtek az útstabilizálások

A Platán (baloldalon), a Kiserdő (jobboldalon), és a Hatház utcákon dolgoztak a munkagépek.
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Jöttek új tagok az egyesületbe, de még több
emberre lenne szükség – mondta Juráskó István.
Őri Krisztián felszólalásában elmondta, egyre több
a betörés, a lopás településrészünkön, melynek
megelőzése, visszaszorítása egyre nagyobb fela
dat a józsai polgárőröknek, rendőröknek. Balázs
Ákos is hangsúlyozta, mindenképpen szükség van
a közbiztonság javítására, együttműködve a rend
őrséggel. Elmondta továbbá, hogy a még kivilágí
tatlan Ördögkert utca is hamarosan közvilágítást
kap.

JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Július 1 jétől változott a buszmenetrend

Józsán történt

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

„Nem csak a jó pap,
a jó kántor is holtig tanul!”
Vallja ezt a 69 éves Veréb Sándor, a józsai
római katolikusok kántora, aki május 28 án si
keres vizsgát tett (elméleti és orgona) a kántor
képző iskolában. Gratulálunk neki.
Veréb István: A világi zenélés volt a legfőbb hob
bim. Az 50 es évek vége felé összeálltunk néhány
jó hallású hangszer, valamint zenetanulásra hajla
mos barátommal, és autodidakta elkezdtünk
zenélni. Innen a 60 as évek elejétől napjainkig, a
Józsán megkötött esküvőkön, rendezvényeken
játszottunk. Kedvenc hangszerem a hegedű volt
és ma is az.
Egészen fiatal korom óta járok templomba. Római
katolikus vallású vagyok. Rendszeres szentmise
látogató voltam és az egyik szentmisén a prédiká
ción az akkori plébánosunk Szegedi Kálmán atya
felhívta a figyelmünket, hogy aki a hívek között
látott már fehér fekete billentyűs orgonát, az je
lentkezzen. Mindenki rám nézett és azzal bíztat
tak, hogy „ha hegedülni tudok az orgonán is tud
nom kell játszani”. Az én orgonatudásom az nagyon
kevés, kezdetleges volt. Bosák Nándor püspök úr
átszervezte 2006 ban a Debrecen területén lévő
plébánia hivatalokat és így új plébánost kapott a
józsai Szent Család templom. Elhatároztam, hogy
beiratkozom egy 2006 szeptemberében kezdődő
4 éves időtartamú kántorképző iskolába. Ez év

A Debreceni Művelődési Központ Józsai Díszí
tőművészeti Szakköre kiállítás keretében mu
tatja be azokat az alkotásait, amelyek az elmúlt
időszakban több országos pályázaton (Kis
Jankó Bori Országos Hímző pályázat, Orszá
gos Népművészeti Kiállítás) is sikerrel szere
peltek.

május 28 án sikeres vizsgát tettem (elméleti, orgo
na). Természetesen kaptam egy oklevelet is,
amire egy „vén” diák büszke lehet 69 éves fejjel.
Ezt a kemény és nehéz tanulási időszakot segít
ség nélkül nem tudtam volna véghezvinni! Ez a
segítség: a Jóisten irgalma és szeretete, a mos
tani plébános: Felföldi László atya támogatása, a
feleségem önzetlen biztatása, hogy ne adjam fel
és csináljam végig. Végül pedig a szorgalmam és
a zeneszeretetem.
Az egyház zene alapja: szent, művészi és a Biblia
elemeit tartalmazza. Ezeket úgy lehet minőségileg
összerakni, hogy komolyan kell foglalkozni Liszt,
Bartók, Kodály és a többi klasszikus tanításokkal.
Egy képzett kántor tudása ennél a szint elérésénél
kezdődik és innen végtelen tanulással lehet az
Istent és a józsai városrész római katolikus egy
ház közösséget szent alázattal szolgálni.

Véradás volt a Közösségi Házban
A 18 és 60 év közöttieket vártak véradásra a
Közösségi Házban június 8 án. A véradóknak
apró ajándékokkal kedveskedtek és egyéb
programok is voltak.

Díszítőművészeti
kiállítás nyílt

tista Egyház és azoknak a magánszemélyeknek,
akik a tombola tárgyakat ajánlották fel.
Külön köszönet a Debreceni Művelődési Központ
és Józsai Közösségi Ház dolgozóinak, akik min
denben segítették és támogatták a programot!

A nap fő célja az volt, hogy a fiatal felnőttek figyel
mét felhívják a véradás fontosságára, hiszen na
gyon gyakran van vérhiány Magyarországon, de
az emberek többsége egészen addig nem gondol
arra, hogy vért adjon, míg ez a probléma nem őt
magát, vagy valamelyik családtagját érinti – tudtuk
meg Virág Zsuzsától a program koordinátorától.
Köszönet a következő cégeknek a támogatásért,
akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre: Aszt
Ella divatcenter, Napfény Szépségszalon, Sodó
Cukrászda, Szőllősy Műhely Kft., Sodexo, Adven

Józsán járt a Világjáró Biblia

A kiállítás megnyitójára június 21 én 17 órakor ke
rült sor a DMK Józsai Közösségi Házában. Az ér
deklődők láthatnak ágynemű garnitúrát, függönyt,
kötényeket, terítőket, párnákat, falvédőket, ame
lyek az úri, a szlovák és a torockói hímzés jegyeit
hordozzák. A 12 szakkörtag 83 darab alkotását
július 22 ig hétköznapokon 10–18 óráig tekinthetik
meg az érdeklődők.

Svéd katonazenekar
a Józsaparkban
Szokatlan zenei élményben volt részük azok
nak, akik június 1 jén 15 órakor a Józsapark
ban bemutatkozó svéd Blekinge i Honi Gárda
Zenekarát hallották játszani. A zenekar a XVII.
Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválra érke
zett Debrecenbe.
A város öt pontján, egy egy zenekar egy időben,
azaz 15 órakor egyszerre kezdett játszani. Józsa
városrész egyike lehetett az öt helyszínnek (Liget
Lakópark, Széna tér, Tócóskert, Kossuth tér). A
svéd társaság nem volt megilletődve a zord időjá
rástól, igazán fantasztikus hangulatot hozott a
péntek délutáni józsaparki forgatagba.

Június 8 án Józsán járt a Világjáró Biblia, ami
már egyszer megkerülte a Földet és bejárta a
világot. Ez a nagyméretű 66 nyelvű különleges
Biblia 2008 ban indult el Manilából világ körüli
útjára és 2010 júliusában Atlantában ért célba.
Az eredeti 66 nyelvű Bibliának egy másolata
2010 ben kezdte meg utazását Magyarországon a
Dunántúlon. Most miután Debrecenben a könyv
vásáron ezrek tekintették meg, elérkezett Józsára
is, a Józsaparkban tekinthették meg az érdeklő
dők.

JÓZSA
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Három józsai lopást akadályoztak meg egy
napon a DPE polgárőrei. Június 18 án szom
baton igen tevékenyek voltak a tolvajok, de a
polgárőrök három esetben is sikeresen akadá
lyoztak meg lopásokat. Vasárnap hajnalban
pedig garázdaságra lettek figyelmesek a
járőrök.
„Malacperzselés” éjfélkor?
Június 18 án, nem sokkal éjfél után a Debreceni
Polgárőr Egyesület a Cívis Városért tagjai két fia
talembert vontak kérdőre, akik két gázpalackot,
két hosszabbító és egy disznóperzselőt cipeltek.
Ők magyarázat helyett futásnak eredtek. A polgár
őrök értesítették a körzeti megbízottakat és az
eszközöket biztonságba helyezték. A talált esz
közöket a rendőrségre szállították be. A sértett je
lentkezett értük, aki a sikeres megelőzés hatására
belépett a polgárőrségbe.
Két láb lógott ki fényes nappal az autó ablakán!
Ugyanezen a napon 16:20 kor, az Unokakert
utcán Haszonics György a Debreceni Polgárőr
Egyesület a Cívis Városért Szomszédok Egy
másért Mozgalmának tagja akadályozta meg,
hogy egy fiatalember az ott parkoló autó kesz
tyűtartóját kiürítse. Sajnos az elkövető elmenekült,
de legalább anyagi kár nem keletkezett.

elkövető sajnos szintén elmenekült, de csomagjai
kat eldobták, így az egy darab ütvefúrót, és a négy
darab elektromos kézi szerszámot, a kábelekkel
együtt a helyszínre kiérkező rendőrök beszál
lították a kapitányságra.
A következő konzekvenciákat kell levonnunk:
1. A polgárőrség áldozatos munkájára, az önkén
tes szolgálat ellátásra feltétlenül szükség van.
2. „Össze kellene fognunk” ilyen mérvű, ilyen in
tenzitású bűnözési hullámmal szemben! Aki csat
lakozni szeretne az egyesülethez az az alábbi
elérhetőségeken jelentkezhet: (06 20) 389 48 53
telefonon vagy az orikrisz@t online.hu e mail
címen. Mindhárom fenti esetben tevékenykedő
polgárőrök dicséretet érdemelnek!
Június 19 én hajnalban, a Gönczy Pál utcán (az
óvoda előtt) ismeretlenek a szelektív hulladék
gyűjtő kukákat felborogatták, megrongálták! Ha
bárkinek van információja a fenti garázdasággal
kapcsolatban, az jelezze vagy a rendőrségnek
vagy a fenti telefonszámon. Segítségüket és fi
gyelmüket köszönjük! Őri Krisztián, DPE elnök

150 000 forint értékű szerszámok szállítása
éjfélkor
Ugyanezen a napon 23:45 kor két 16–17 év körüli
fiatalembert vontak kérdőre a polgárőrök. A két

Áramszünetek Józsán
Július 11 én 8.00–15.30 ig az alábbi utcákon:
Csonkatorony u. 45–101. számig és a
32–86.számig, Kastély u. végig, Hajdúszent
györgy MÁV állomás, Db Józsa MÁV állomás,
Boros István tanya, Rákóczi szőlőskert végig, Rá
kóczi Erdészház, Október 6. u. 31–73. számig és
a 26–66. számig, Március 15. u. 18–74. számig,
Telek u. 21–45. számig és a 30–68. számig, Mi
hálylaki u. végig, Ókastély u. végig, Bodai u. 1–39.
számig és a 4–44. számig, Berkenye u. végig,
Telek u. végénél a Kertészet, Szeszfőzde és a Kis
erdő u. 17. szám alatt.
Július 12 én 8.00–15.30 ig az alábbi utcákon:
Deák Ferenc, Sillye Gábor, Galagonya, Boglárka,
Pipacs, Pitypang, Jósa Miklós, Nyári Pál, Barako
nyi, Szirom, Harmat, Róna, Kútfő, Vértanú, Őrhegy,
Fény, Zászlós, Sereg, Csatár, Barátság, Doboka,
Függetlenség, Rózsástelep, Ördögkert, Váradi
Miklós utcákban végig. Valamint az Elek u. 1–103.
számig és a 2–114. számig, Felsőjózsai u. 1–5.
számig és a 2–6. számig, a Szentgyörgyfalvi u.
páros oldala Sillye Gábor u tól a Deák Ferenc u.
sarkáig, a Barakonyi u. végén a Pannon illetve a
Matáv torony, és a Nagy Sándor tanyában áram
szünet lesz.
Július 13 án 8.00–15.30 ig az alábbi utcákon:
Hadház, Szőlőhegy, Erdőhát, Homokhát, Arany
kapu, Csúcs, Zsindely, Szárazmalom, Monostor
erdő, Alsójózsai, Várnagy, Ispán, Gulyakút,
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Vadmeggyes, Meszesi, Templom, Óiskola utcák
ban végig, Szennyvízátemelő a Hatház utcán, Er
dészház a Csúcs u. végén, Domokos Márton Kert
végig. Valamint a Kiserdő u. 38–112. számig,
Nagyszentgyörgy u. 39 93. számig és a 38–100.
számig, Kertekalja u. 21–61/B. számig és a
22–66.számig, Józsakert u. 15–43. számig és a
18–46.számig, Kiskert u. 13–41.számig és a
12–44.számig, Tokaji u. 15–41.számig és a
16–30.számig.
Július 14 én 8.00–15.30 ig az alábbi utcákon: a
Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskolában, Kiserdő
u. 1–45. számig és a 2–62. számig, Kiserdő u.
Szennyvízátemelő, Kiserdő u. Telek u. sarkánál
lévő Kábel TV erősítő, Platán u végig, Telek u.
1–19. számig és a 2–28. számig, Síntelep u.
végig, Bocskai István u. 47–69. számig és a
36–52. számig, Október 6. u. 1–27. számig és a
2–22. számig, Március 15. u. 1–25. számig és a
2/A–26. számig, Kiskert u. 1–11. számig és a
2–10. számig, Józsakert u. 1–13. számig és a
2–16. számig, Tokaji u. 1–13.számig és a 2–14.
számig, Kertekalja u. 1–19. számig és a 2–20.
számig, Nagyszentgyörgy u. 1–37. számig és a
2–36. számig áramszünet lesz.
Július 15 én 8.00–15.30 ig az alábbi utcákon: a
Völgy u. végig, a Hegy u. végig, az Unokakert u.
végig, a Bocskai I. utca 32–36.számig, valamint a
Józsa MÁV megállóban.

50 éves
osztálytalálkozó
Az 1961 ben a Felsőjózsai Állami Általános Isko
lában végzettek tartották 50 éves osztálytalálko
zójukat a Józsai Közösségi Házban június 18 án
szombaton. Az akkori osztályból 18 fő tudott eljön
ni a találkozóra, mely a rózsavölgyi utcai iskolá
ban – ahol végeztek anno – kezdődött.

Gyermekmosoly tábor
Idén is megrendezésre kerül az immár 5.
szülinapját ünneplő Gyermekmosoly tábor
5–12 év közötti gyermekek részére.
Időpont: 2011. július 25–29
naponta 7.30–17.00 ig.
Helyszín: Józsa, Völgy utca 33/A.
Szeretettel várjuk régi és új táborozóinkat.
Zágonyiné Nagy Szilvia. Telefon: 30/585 51 70
E mail: mosolytabor@gmail.com

Csicseri és Borsó
Június 20–25 ig, a Józsai Könyvtár adott
helyett a Retúr Kulturális Egyesület által
szervezett és vezetett Csicseri és Borsó tábor
nak.
A gyerekek a zenés foglalkozásokon népdalokat
tanultak, hangszerekkel ismerkedtek, zenéltek.
Beszélgettek a hangszerek típusairól, számos
hangszert ők maguk is megszólaltattak. A hang
szerkészítő délutánon a háztartásokban található
alapanyagokból alkottak csörgőket, ütős hangsze
reket és egyéb muzsikálásra alkalmas eszközt. A
kézműves foglalkozásokon bábokat, rongybabát
készítettek, és üvegfestékkel képet festettek,
mely a kirándulás keretében megismert zeleméri
Csonkatornyot ábrázolta. A tábor utolsó délután
ján a gyerekek az egy hét alatt tanult dalokból,
hangszeres produkciókból és versekből összeállí
tott műsorral szórakoztatták a családtagokat és a
könyvtár látogatóit.
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Három lopást akadályoztak meg egy napon

Helyi hírek

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Bajnok lett a
Józsa SE

Tűzifán jelent meg Jézus...
A józsai Szakáll Sándor éppen tűzifát hasoga
tott, mikor az egyik kettéhasított farönkön
Jézus arcát vélte felfedezni. A képet megmu
tatta családtagjainak is, és ők is megerősítet
ték, hogy a farönkön valóban mintha egy
Jézus ábrázat lenne látható.

A Józsa SE történelmet írt. Fennállása óta csak
a 90 es évek elején szerepelt a csapat a Megye
I. osztályban, akkor is mindössze egy évig.
Június 19 én véget ért a bajnokság, a csapat 4
pontos előnnyel lett a Megye II. Észak bajnoka.

Szakáll Sándortól megtudtuk, hogy még véletlenül
sem tüzelik el a Jézus arcát ábrázoló fadarabot,
hanem vitrinben őrzik majd. A kőművesként dol
gozó Szakáll úr azt is hozzátette, az alakot
leginkább este és lámpafénynél lehet kivenni.

Elballagtak a józsai ovisok
Június 3 án elballagtak a nagycsoportosok az
Alsójózsai Kerekerdő Óvodában, június 4 én
pedig a Kerekerdő Gála keretében búcsúztatták el
az elmúlt évet a Közösségi Ház színháztermében.

Június 19 én az utolsó fordulót itthon, az Unoka
kert utcai sportpályán tartották. A csapat ettől a
meccstől függetlenül már matematikailag bajnok
volt. A Józsa SE felszabadult, magabiztos játékkal
fölényes 6:1 es győzelemmel zárta a bajnoki soro
zatot a Nádudvar ellen.

A Gönczy Pál Utcai Óvodában szintén június 4 én
ballagtak el színvonalas Évzáró és Ballagó műsort
előadva az óvoda nagycsoportosai. További képek
a www.jozsanet.hu weboldal galériájában.

Nyári nyitva tartás a Közösségi Központban:
A Könyvtár nyáron szombatonként zárva,
illetve augusztus 8–26 ig ZÁRVA lesz.
A Közösségi Ház nyáron szombatonként
zárva, illetve augusztus 8–19 ig ZÁRVA lesz.
A Józsai Részönkormányzat
július 18 augusztus 19 ig ZÁRVA lesz.
Megértésüket köszönjük.

KATICA Presszó
Megnyitottuk a kerthelyiségünket!
• főzési lehetőség • baráti rendezvények
Ízelítő árainkból:
szabadtéri lebonyolítása • sportközvetítések
Csapolt kőbányai 0,5l
200 Ft
kivetítőn • pingpong, darts, csocsó, póker,
450 Ft
nyerőgépek • magyar és nemzetközi focimeccsek Jim Beam kóla
Soproni (üveges) 0,5l
250 Ft
kivetítőn és tv n

Nyitva: minden nap 8–22 ig • Címünk: Józsa, Sereg utca 3.
Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
JÓZSA
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Benzinkút

A józsai benzinkút június havi nyertes szelvé
nyének kihúzására Lukácsné dr. Patakvölgyi
Piroska ügyvédnőt kérte fel a Józsa Tüzép
vezetése. A nyertes nyugta sorszáma a
0350/00060.
A szerencsés
nyertes ezúttal
is 20 liter üzem
anyagot nyert
(benzin vagy
gázolaj).
Minden hónap
ban azon nyug
ták közül sorsol
nak, melyeken
legalább 8000
forintos összeg
szerepel.

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

Új termék a józsai benzinkúton a Józsa Tüzépen:

BIOETANOL: 272 Ft/l
VÁSÁROLJA LE A TÖRZSVÁSÁRLÓI
KÁRTYÁJÁN ÖSSZEGYŰLT PONTJAIT
SHOPUNKBAN!
Folyamatos havi nyereményjáték a 8000 Ft felett vásárlók között.
Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!
Mindenféle építôanyag a pincétôl a tetôig kapható nálunk!

ÓRIÁSI SÓDER ÉS CEMENTVÁSÁR
JÚLIUSBAN A JÓZSA TÜZÉPEN!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás.
Telefonos anyagmegrendelés.
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

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

Akció Törpfalván!
Nyári gyermek felügyelet

8000 Ft/hét
teljes ellátással (7–17).
Pónilovaglási lehetőséggel.
Tel.: (06 30) 746 90 28
www.torpfalva.hu
Józsa, Tócós utca 22.

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06 20) 320 9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12
6
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Kihúzták a
júniusi nyerőszámot

Biztosítás

A biztosítástól a kárügyintézésig helyben Józsán
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk
arról, hogy Pelles Tibor irodája nem csak új
helyre költözött a Szentgyörgyfalvi út 4/A alá,
hanem kibővült szolgáltatásokkal várja régi és
leendő ügyfeleit. Most arról kérdeztük, mire
hívja fel a figyelmünket a nyári szezonban?
Pelles Tibor: Több helyen is felhívták figyelmünket
arra, hogy nagyon megszaporodtak Józsán a
vagyon elleni bűncselekmények, betörések, lopá
sok, besurranások. A nyári szabadságolás idősza
ka különösen kedvelt a betörők számára, hiszen
könnyedén kifigyelik, melyik ház az, ahol hosz
szabb ideig nem tartózkodnak otthon. Az illetékte
len behatolók ellen jól felszerelt zárakkal, kamera
rendszerrel, stb. védekezhetünk, vagyontárgyain
kat és a betörés során keletkezett kárunkat a la
kásbiztosítás védi.
Nagyon fontos, hogy aki még nem kötött lakásbiz
tosítást, annak is tudok segíteni, kiválasztani a leg
megfelelőbb konstrukciót, több biztosító ajánlatát
is áttekintve, de azok figyelmét is felhívom egy fon
tos dologra, akik már rendelkeznek lakásbiztosí
tással. Érdemes átnézetni meglévő szerződé
seiket, hiszen az elmúlt időszakban nagyon ked
vező ajánlatokkal jött ki több biztosító is. Van olyan
cég, amely már fizet például a szabadban hagyott
vagyontárgyainkért is, vagy jóhiszemű beengedés
során keletkezett kárunkat is megtéríti, de akár
nyitva hagyott nyílászáró miatt történt beázás ese

tén is fizethet. Így előfordulhat, hogy ugyanazért
az összegért, sokkal kedvezőbb konstrukciót is
találhatunk a meglévőnél. Ebben is tudok segíteni.
A lakásbiztosítás természetesen nem csak a
betörések esetén fontos, hanem viharkár esetén
is. A nagyobb viharok, jégesők is ebben az év
szakban a legjellemzőbbek.
Józsa: Most van az utazások, nyaralások szezon
ja is. Miért fontos, hogy mindig kössünk utasbizto
sítást, ha nyaralni indulunk?
Pelles Tibor: Idegen helyen mindig kiszolgáltatot
tabbak vagyunk és az sem kivitelezhető, hogy a
strandra, tengerpartra, ne vigyünk ki magunkkal
semmit. Sajnos azonban a strandlopások száma
is évről évre nő, így azon kívül, hogy tényleg
igyekszünk megóvni értékeinket, csak a biztosító
kármentesíthet minket, ha mégis megtörténik a
baj. Már van például kifejezetten tengerparti cso
mag is, amely tartalmazza például a strandlopást,
de a szállodai vagy kemping felelősségbiztosítást
is. Ráadásul néhány száz forint/fő/naptól már
megköthetőek ezek a biztosítások, így tehát úgy
gondolom, nem ezen az összegen érdemes
spórolni.
Józsa: Milyen további szolgáltatásokkal várja még
régi és leendő ügyfeleit?
Pelles Tibor: Nem csak biztosításkötéssel, hanem
meglévő biztosítási ügyek intézésében is tudok
közreműködni – bármely biztosítónál van is szer
ződése az ügyfélnek –, illetve kárügyintézéssel és

OKULA optika
a Józsaparkban
Visioffice mérőberendezésünkkel
meg tudjuk vizsgálni keretviselési,
valamint tekintési szokásait!
Itt a nyár, a napsütés.
Fontos, hogy védjük szemünket
az UV sugárzástól, káprázástól.
2011 es Solano szemüvegkeretek
– beépített mágneses, polár előtéttel –
akár 19 750 Ft ért már kaphatóak!
További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
Nyitva: hétfő–péntek: 9–19, szombat: 9–15
Telefon: (52) 386 143
Web: www.okula optika.hu
JÓZSA

nemzetközi zöldkártya kibocsátásával is várom
ügyfeleimet. Így nem kell senkinek bemennie Deb
recenbe, parkolással, sorban állással bajlódnia.
Úgy gondolom ez így nagyon kényelmes minden
ki számára.

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 14–18 ig
Szabadság miatt ZÁRVA:
augusztus 8–12 ig
Telefon:
(06 20) 583 7474
(06 70) 377 7744
E mail:
info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis és nagy állatgyógyítás

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása

3500 Ft.
Március 1 jétôl október 31 ig
E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00 ig
a 06 30/9 555 066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

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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Jazz & Swing koncert
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Állati dolgok

Állati dolgok 4. – Miért ivartalaníttassam a kutyámat, macskámat?
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A feltett kérdésre kapjuk meg a választ az alábbi
cikkben a Józsavet Kisállatorvosi rendelő tol
mácsolásában.
A nem tenyésztésre szánt, kedvencként tartott
kutyák, cicák ivartalanítása részét képezi a felelős
társállattartásnak. Mind állategészségügyi, mind
állatvédelmi, mind gazdi szempontból számos érv
hozható fel a beavatkozás mellett.
Milyen előnyökkel jár az ivartalanítás?
• Megelőzhető vele a nem kívánt szaporulat.
• Csökken a nemi hormontermeléssel összefüggő
kórképek, például a végbél , emlődaganatok kiala
kulásának valószínűsége.
• Megszűnik a szukák tüzelésével összefüggő kó
borlás és az ebből adódó veszélyhelyzetek, kelle
metlenségek.
• Elmarad az ivarzás, ami kellemetlen tünetekkel,
bonyodalmakkal jár.
• Nem vonzza a házhoz a szuka a környék kanjait.
• A heredaganat kialakulása megelőzhető.
• Az ivartalanítással nagyban csökkenthető az idős
kan kutyákban gyakran kialakuló prosztata daga
natok és prosztata megnagyobbodás kialakulásá
nak veszélye.
• Csökken a kanokkal szembeni agresszió, illetve
az ivartalanított kan kutyát rendszerint más kanok
sem támadják meg, nem tekintik riválisnak.
• Szukáknál csökken a tejmirigy daganatok való
színűsége.

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476 7218 • (52) 414 716

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását
és rendbe tételét vállaljuk.

• Nem alakulhat ki a méh gennykórja és daganata.
Milyen hátrányai lehetnek a beavatkozásnak?
A legtöbb feltételezett hátrány rendszerint nem
hozható összefüggésbe az ivartalanítással. Leg
gyakrabban az elhízást, a lustaságot, az állat
egyéniségének, játékosságának elvesztését
említik, mint a műtét negatív következményeit. Az
elhízás a túlzott tápanyagfelvétel következménye.
Így az eleség mennyiségének csökkentésével,
vagy összetételének megváltoztatásával előzhető
meg, mind az ivartalanított, mind a nem ivartalaní
tott kutyák, cicák esetén. Az ivartalanítás az állat
személyiségét, elevenségét, intelligenciáját nem
változtatja meg. Tévhit, hogy a szukának legalább
egyszer ellenie kell! Az sem igaz, hogy a fiatal kor
ban végzett ivartalanítás után gyakrabban lép fel
inkontinencia, mint később. Ezzel szemben a fiata
labb kutyák műtétének kisebb a kockázata, problé
mamentes és gyorsabb a gyógyulás és több be

JÓZSA

További felvilágosítás, állatorvosi segítségnyújtás
a Józsavet Kisállatorvosi Rendelőben.

JózsaVet

Kisállatorvosi Rendelő

www.jozsavet.hu
(06 70) 329 4305

Józsa, Március 15. utca 70.

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Telefon: (06 30) 401 2644
www.mgazszerviz.hu

Telefon: (06 20) 923 7931

Kőműves és ácsmunkákat
(filagória, garázs, kerítés,
járda, térkövezés, lakások
belső felújítása, ablakcsere,
kisebb javítások, felújítások)
vállalok.
Füzesi Tibor
Telefon: (06 20) 347 3110

tegség előzhető
meg vele, mint idő
sebb korban.
Milyen kockázatai
lehetnek az operá
ciónak?
Az
ivartalanítás
csak műtéti narkózisban végezhető el. Az ebből
adódó kockázat nagymértékben csökkenthető a
modern altatási módszerek alkalmazásával, az
állat vérnyomásának fenntartásával infúzió segít
ségével, illetve a műtét során az állat gépi mo
nitorizálásával. A műtét időpontjának megválasz
tásához figyelembe kell azt is venni, hogy az
ivarzás alatt a szokásosnál nagyobb sebet kell ké
szíteni, mert a méh duzzadt, valamint vérzéke
nyebbek a szövetek. Mindez csekély mértékben
növeli a kockázatot, ezért ha lehet, érdemes a
műtétet két tüzelés között, a nyugalmi időszakban
elvégezni.

Simon Krisztián

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

Józsai Járőrszolgálat és
Távfelügyelet
Ügyfélszolgálati
irodánk:
Debrecen,
Pesti utca 63.
Telefon:
(52) 249 176

kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,
tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil kemencék építését, telepítését.

Riasztó rendszerek telepítése is.

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06 30) 742 5685
E mail: simonkriszt@t online.hu
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Józsa apró

Matematikából általános iskolások nyári kor
repetálását vállalom. (06 30) 630 63 24
Vállalkozót keres büfé üzemeltetésére a
Gönczy Pál Általános Iskola a Gönczy Pál u. 1–3.
szám alatti főépületébe. Tovább információk és az
ajánlattétel leadása az iskola titkárságán szemé
lyesen.
Állás! Gyakorlott virágkötő kisegítőt részmun
kaidőben felveszek. Lehet nyugdíjas is.
Maya virág ajándék üzlet. Telefon: (52) 387 189
(06 30) 262 4109
Új tetők készítése, régi tetők héjazatának cseréje
(cserép, zsindely, lemez). Teljes körű anyagbe
szerzés, nagykeráron. Referenciák, ingyenes fel
mérés. T.: (06 70) 771 0396, (06 30) 341 8748
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.
Alsójózsán 126 nm es erdőközeli amerikai típusú
igényes családi ház sürgősen eladó. Irányár: 28
M Ft. Telefon: 06 20/851 59 56. Képek a www.jo
zsanet.hu apróhirdetéseiben.

Az apróhirdetésekről
Júniustól indult el lapunkban a fenti apróhirdetési
rovat, „Józsa apró” címmel. Már 500 forinttól ad
hatnak fel hirdetést olvasóink. Az újságba feladott
apróhirdetések megjelennek még a www.
jozsanet.hu weboldal apróhirdetései között is.
Az apróhirdetések jelenleg még vegyesen, tema
tizálás nélkül jelennek meg. Amint növekszik a
számuk, témák szerint csoportosítjuk. Emiatt
most még javasoljuk a téma nevével kezdődő
hirdetési szöveg kialakítását, mivel a hirdetés
első része, a téma kiemelten (vastagon szedve)
van megjelentetve.

Apróhirdetési áraink
45 karakterenként 500 Forint.
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
Minden leütés/karakter számít (szóköz is).
"Tojás eladó! Józsa u. 5 Tel: 99/000-1111"
Ez kereken 40 leütés.

Megnyílt a GYROS BÜFÉ Debrecenben
a Doberdó Nonstop mellett a buszmegállóban!

Óriási választék, óriási adagok, törpe áron.
• Nagy adag milánói makaróni
550 Ft
• Nagy adag gyros tál, körettel
770 Ft
• Nagy adag tarja tál, körettel
770 Ft
• Nagy adag csülök tál, körettel
770 Ft
• Nagy adag pirított csirkemáj, körettel 650 Ft
• Óriás retro hamburger
390 Ft
• Óriás retro hamburger sajttal
440 Ft
• Nagy adag kolbászos lecsó körettel 500 Ft
• Nagy adag toroskáposzta
650 Ft
• Pizza (sonkás, magyaros)
500 Ft
• Gyros óriás kiflibe, sajttal
450 Ft
• Melegszendvics (milánói virslis)
220 Ft
• Melegszendvics (milánói sonkás)
220 Ft
• Kolbászzsíros kenyér lilahagymával 70 Ft
és még sok finomsággal, továbbá kávéval, üditővel, snackkel
várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva: hétfő péntek: 8–20, szombat: 11–20, vasárnap: zárva

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Csillag utca 53.
Telefon: (52) 451 053 • (20) 9 739 744
• Családi ház építése kulcsra készen akár ingyenes
tervezéssel, költségvetés készítéssel.
• Térburkolatok, utak építése.
• Kerítések építése.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Magas és mélyépítő munkák végzése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Garanciavállalás!

Hirdetését feladhatja szerkesztőségünkben:
Józsa, Deák Ferenc utca 43.,
érdemes előzetesen bejelentkezni
az alábbi telefonon:
(06 70) 70 85 300.

„Józsa apró”
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Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.
JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

„Józsa apró”

Autósoknak

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Autósoknak Fékberendezések és karbantartásuk
A mostani a részben az autóknál használatos
fékberendezések legfontosabb jellemzőit vesz
szük át és néhány szót ejtünk a karbantartá
sukról is.
A fékrendszer feladata a gépjármű lassítása illetve
megállítása. Alapvetően két típusa van: a tárcsa
és a dobfék. Az alapvető különbség a kettő között,
hogy míg a tárcsafék egy külső súrlódó felülettel,
két oldallal rendelkező szerkezet, addig a dobfék
(nevéből adódóan egy dobhoz hasonlító) egy po
fás, belső súrlódású fékszerkezet. A dobféknek ki
sebb a súrlódó felülete, kisebb a hatásfoka, nem
öntisztuló, kevésbé hűthető. Ez a régebbi, elavul
tabb szerkezet. Ma már csak a hátsó tengelyeken
használják, kisebb autókon. A tárcsafék ezzel
szemben öntisztuló, nagyobb súrlódású felülettel
rendelkezik, hatékonyabb fékezési tulajdonságok
kal rendelkezik. Ezt használják az első tengelye
ken illetve a modernebb, nagyobb teljesítményű
autókon már hátul is a nagyobb fékhatás miatt. En
nek is a modernebb verziója, a belső hűtésű ven
tillációs elvű, köznyelven a hűtőbordás féktárcsa.
Ennek sokkal jobb a hőelvezetése, mint a tömör
féktárcsának (a tömörtárcsát is jellemzően hátul
használják).
Sokan azt gondolják, ha kemény a pedál, akkor a
fék jó. Ez azonban nem így van. Ha a fékrendszer
nél nem tapasztalunk semmilyen problémát, akkor
is érdemes évente az állapotát felülvizsgáltatni.

Minimális megbon
tással, szemrevéte
lezéssel is rögtön
láthatóak bizonyos
problémák, hibák. Itt
nem csak a fékbe
tétek állapotáról van
szó, hanem a tárcsa,
illetve a dob állapotáról, és a hajlékony illetve
merev fékcsövek állapotáról, valamint arról, hogy
nincs e folyás, szivárgás a munkahengerek kör
nyékén. Fontos, hogy a tárcsák, dobok is kopnak,
nemcsak a betétek. Így ha elkopott a betét, mindig
meg kell vizsgálni a dob/tárcsa állapotát, méretét
is, lehet e még szabályozni, vagy cserélni kell azt.
Napjainkban egyre ritkább az olyan tárcsa, ami
annyira vastag, hogy kiad még egy szabályzást.
Csupán a fékbetétek cseréjét önmagában, a tárcsa
szabályzása vagy cseréje nélkül nem javaslom.
Ugyanis a szabálytalan, nem sima súrlódó felü
lettel találkozó új betét bár – ugyan előbb utóbb
bekopik –, de akár 40% al is rövidülhet az élettar
tama, nem beszélve a tökéletes bekopásig észlel
hető kisebb fékhatásról. Emellett előfordulhat,
hogy a betét a nagy nyomás és a nem sima felület
miatt megég, leporlik, majd visítani, csikorogni fog,
és a fékhatás is jóval gyengébb természetesen.
A fékzaj, a fék visítása egy rezonancia, egy magas
frekvenciás rezgés. Ennek oka vagy az előbb em
lített jelenség, vagy pedig hogy a gyengébb minő

FRUIT MARKET AKCIÓ
Málna: 149 Ft/15dkg (doboz)
Banán: 239 Ft/kg
Étkezési paprika (tv): 199 Ft/kg
Padlizsán: 199 Ft/kg
Cukkíni: 99 Ft/kg
Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

A Józsapark
földszintjén
Nyitva tartás: h p: 9–18 ig, szo.: 9–13 ig.

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
Folyamatosan megújuló árukészlet. Minőség kedvező áron!
A megrendelt bútorok
ingyenes házhozszállítása Józsa területén.
Telefon: (06 70) 778 2710 • (06 20) 943 2003 • E mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor debrecen.hu
JÓZSA

ségű betétek (költségcsökkentés miatt) nem tartal
mazzák azokat zaj/rezgés csillapító védő rétege
ket/lemezeket, amit a gyártók előírnak. A fékcsö
veket azért kell ellenőrizni, mert a fém hollanderek,
fém fékcsövek korróziónak vannak kitéve, a haj
lékony (gumi vagy műanyag) rész pedig sérülhet,
kirepedezhet idővel.
Sokszor találkozunk azzal is, hogy a fékpor megje
lenik a felnin. Ez egy normális jelenség. Érdemes
ezt rendszeresen eltávolítani, mert hosszútávon
beleég a fékpor a felnibe, és akkor már szinte le
hetetlen eltüntetni.
A kézifék, azaz a rögzítő fék, általában bowdenes
megoldású. Itt fontos megjegyezni, hogy télen
nem érdemes éjszakára behúzni, mert (főleg csa
padékos időben) befagyhat, és hiába engedjük ki
a kart, a fék nem fog oldódni.

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
Maya virág ajándék
(Józsapark földszintjén)

Ezüst ékszerek 30% engedménnyel
kaphatók a készlet erejéig!
2000 Ft feletti vásárlásnál
törzsvásárlói kártyát adunk,
ami állandó 10% kedvezményre jogosít a
következő vásárlásoknál 2011. dec. 31 ig.

Vállalunk:
esküvői , alkalmi csokrok
koszorúk sírcsokrok (ingyenes kiszállítás!)
Telefon: (52) 387 189 • (06 30) 262 4109

Füzesi István

víz , gáz , fûtésszerelô mester

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

Gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálat.
Debrecen, Barátság utca 6.
Mobil: (06 70) 620 2684
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Asztalos

Konyhabútor készítés kedvező áron, minőségi kivitelben
Legyen szó akár lakásfelújításról, vagy új ház
berendezéséről, a konyhabútor meghatározó
eleme lesz lakásunknak. Ezért érdemes jól át
gondolni, milyen konyhabútorunk legyen, hi
szen számos lehetőség kínálkozik. Természe
tesen mindenki addig nyújtózkodhat, ameddig
a takarója ér, így cégünknél többféle árfekvésű
megoldás közül választhatnak.
Néhány gondolat erejéig térjünk rá arra, milyen
lehetőségek vannak. A bútorlapok közül a kiváló
minőségű Falco és Egger cég termékeit használ
juk. Az élzárás lehet hagyományos élfólia, de a 2
milliméteres ABS iránt is nagy az igény. Az ajtók le
hetnek a legegyszerűbb bútorlaptól, a legnépsze
rűbb MDF frontokon át a tömörfáig, bármiből. A va
salatok közül a fiókoknál is kérhető a sima görgőktől
az önbehúzós BLUM rendszerekig bármilyen meg
oldás. A fogók és vasalatok (kamrapolcok, edény
csepegtető, forgókosár stb.) kínálatát pedig fel
sorolni sem lehet. Az előbb említett anyagok mind
egyike megtalálható mintatermünkben Józsán, a
Deák Ferenc utca 68. szám alatt. Mintatermünk

Referenciáinkat megtalálják a www.jozsaaszta
los.hu weboldalon. Józsa területén ingyenes fel
mérést, és szaktanácsadást biztosítunk, árajánlat
tal. Minden esetben a vevő mondja meg, mi fér bele
a költségvetésébe, a műszaki tulajdonságokat pe
dig ehhez igazítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a
megbeszélt minőség, az ár, és a határidő betartá
sára. A népszerű MDF frontos konyhát 2–3 hetes
vállalási határidővel tudjuk szállítani. Áraink a
kialakított beszerzési forrásainknak és a szakem

Redônykészítés

TINTAPATRONOK, TONEREK
FELÚJÍTÁSA, ÚJRATÖLTÉSE

Db Józsa, Harmat utca 7.

Telefon: (52) 386 072
(06 20) 534 6555
– Női divatáruk
– Nadrágok
– Férfi ingek
– Pólók

A megrendelés nagyságától függően személyre szabott árakkal.

ISO MINŐSÍTÉSSEL 10 éves szakmai
tapasztalattal, GARANCIÁVAL
Telefon: (52) 541 088

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen Józsa, Deák F. u. 96/A
Modern és antik kárpitozott bútorok
javítása, áthúzása.
Ingyenes felmérés és szállítás.

06 52 497 189 • 06 70 367 2010

50% ÁRÁBÓL!
Minden második db

2000 Ft ért! Utalvánnyal, bankkártyával fizethet!
VIRÁGÜZLETÜNK: Nyitva: h–sz.: 7–19 ig, v.: 8–17 ig
ASZT ELLA DIVATÁRU és VIRÁGÜZLET
Női szandálok már

Cím: Db Józsa, Bocskai utca 5.

Telefon: (52) 387 424 • (06 20) 293 2398

Július 15 től ÚJ NYITVA TARTÁS

h–p: 7–20, szo: 7–16
FODRÁSZAT
Női hajvágás szárítással: 2200 Ft tól
Férfi hajvágás: 1000 Ft tól

KOZMETIKA
ANESI arc és dekoltázs masszázs
+ kézmasszázs (40 perc)
2850 Ft 1700 Ft
AJÁNDÉK A BŐRNEK!

MANIKŰR MŰKÖRÖMÉPÍTÉS
SZOLÁRIUM
(06 20) 925 9045 JÓZSA, Bocskai utca 5.

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
A városrész információs és közéleti lapja
Következô számunk lapzártája: augusztus 5. • Megjelenés: augusztus 12.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

JÓZSA

Érvényes visszavonásig!

Szilágyi Károly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny,
harmonika ajtó,
szunyogháló készítése, javítása.

hétköznap 18 óráig tart nyitva, hétvégén pedig te
lefonos egyeztetés alapján.

bereinknek köszönhetően garantáltan a legked
vezőbbek.
Végül néhány érv, amiért nem érdemes nélkülünk
konyhabútort vásárolni:
– megbízható minőség
– legkedvezőbb ár érték arány
– egyszerűtől a luxusig
– kiemelkedően megbízható háttér
– Józsán ingyenes árajánlat
– alapanyag minták helyben megtekinthetőek
– hosszú, rugalmas nyitva tartás (telefonos egyez
tetés után).

Támogató:

www.jozsanet.hu

