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Elkezdődött a parókia felújítása
Már javában zajlanak a felújítási munkák a Fel sőjózsai utca 9. szám alatti épületben (a régi
tanács háza, rendőrség épülete), ahol a józsai
görög katolikusok új parókiája épül.

híveket vasárnaponként a Rózsavölgy utcai római
katolikus templomban tartott misékre.

2011. augusztus

Folynak a
munkálatok
Korábbi lapszámunkban beszámoltunk már arról,
hogy a Berkenye utca aszfaltburkolatot kap. A
munkálatok már elkezdődtek, az aszfaltburkolat
nagy része már készen van.

Mind a belső, mind a külső felújítási munkálatok
(tetőcsere) jól haladnak, köszönhetően a püspökségtől kapott 12 millió forintos támogatásnak és a
józsai hívek folyamatos adományainak. Korábban
már beszámoltunk róla, a Felsőjózsai utca 9–11.
szám alatti ingatlanokon fog felépülni az új görög
katolikus templom, illetve mellette kap helyet a
parókia.
A józsai görög katolikus szervező lelkészség szeretettel várja a településrészen élő görög katolikus

Szögligeten táboroztak
Jazz és Swing
koncert volt

A Debreceni Művelődési Központ partnerintézményeként – a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola a TÁMOP 3.2.11/10/1 nyertes pályázatának köszönhetően –, július 19–24-e között
lehetőséget kapott arra, hogy kiválasztott diákjai ingyenes táborozásban vegyenek részt
Szög ligeten.

A Debreceni Dixieland Jazz Band és a Debrecen
Swing Singers szórakoztatta június 22-én az igényes zene kedvelőit a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tornatermében. A koncertre szép
számmal ellátogattak. Képek a koncertről megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

A szlovákiai kirándulás élményei mellett az alsójózsai gyerekek számos – a tanulmányaik során
hasznosítható – ismeretet szereztek az aggteleki
karszt keletkezéséről és élővilágáról, valamint
megismerkedtek a népi kismesterségek alapfogásaival és az autentikus helyi hagyományokkal.
Az élményszintű ismeretszerzésen túl izgalmas
sportvetélkedők és kézműves tevékenységek
színesítették a 10–14 éves tanulók szünidei programját. Képek a táborról megtekinthetők a
www.jozsanet.hu weboldalon.

Fotó: magánarchívum

5 évesek lettünk

Nyári AKCIÓK
Olajcsere akció:

Mobil Super 2000 10w-40 6561 Ft/4l
Áraink az áfát
tartalmazzák!
9167 Ft/4l
Mobil Super 3000 5w-40
Az akció
8127 Ft/4l
Mobil FE 5w-30 (Ford)
2011.
08. 31-ig tart.
Minden Mobil kenőanyag akciós áron!
Akciónk keretén belül minden szűrő 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

A Közösségi Központ
zárva van.
A Könyvtár
augusztus 8–26-ig ZÁRVA tart.
A Közösségi Ház
augusztus 8–19-ig ZÁRVA tart.
A Józsai Részönkormányzat
augusztus 19-ig ZÁRVA tart.
Megértésüket köszönjük.

Helyi hírek

Hírek a Józsai Segítő Szolgálattól

Beszéljünk nyíltan a helyi drogproblémákról!
A helyi szakemberek, pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, civilszervezetek önkéntesei, és polgárőrök információi alapján sajnos
Józsán is jelen van a kábítószer, remélhetőleg
még csak az enyhébb fajtái.
Mindenki előtt ismert dolog, hogy milyen romboló
hatással van a drogfogyasztó személyére a
kábítószer és hogyan érinti ez a szűkebb-tágabb
környezetét.
A fentiek ismeretében célul tűztük ki:
– a közösségi együttélési normákat sértő viselkedések által a család és tágabb közösségek számára okozható károk megelőzését, csökkentését
– a drogfogyasztó egészségkárosodásának, életminőség romlásának megelőzését

Áramszünet lesz
2011. augusztus 15-én hétfőn 8.00 órától
várhatóan 15.30-ig áramszünet lesz Józsán az
alábbi helyeken:
Deák Ferenc, Sillye Gábor, Galagonya, Boglárka,
Pipacs, Pitypang, Jósa Miklós, Nyári Pál,
Barakonyi, 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 utcától a Deák Ferenc
u. sarkáig, a Barakonyi u. végén a Pannon ill. a
Matáv torony, és a Nagy Sándor tanyában.

– a közösségi szintű együttműködés fejlesztését,
koordinációs struktúra kialakítását.
Mindezek érdekében rövidesen útjára indítjuk telefonos S. O. S. információs vonalunkat. A hét öt
napján – hétfőtől–péntekig – önkéntesként pszichiáter, pszichológus, vagy szociális munkás szakemberek adnak információt arról, hova fordulhatnak a bajban lévők és/vagy hozzátartozóik.
A segítő szolgálat a Nemzeti Civil Alapkezelőtől
kap támogatást a telefonkészülékek beszerzéséhez.
Bátorítunk minden érintettet (drogfogyasztót,
családot, barátot) tegye meg az első lépést, éljen
a lehetőséggel, kérjen segítséget!
A telefonszámokról és ügyeleti időpontokról a későbbi Józsa újságban, a józsaneten és hirdetőtábláinkon adunk tájékoztatást.
Kérjenek ingyenes jogi tanácsot!
A Józsai Segítő Szolgálat tagjaként dr. Kunkli
Tibor ügyvéd vállal egyszeri, tájékoztató tanácsadást irodájában, előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: (52) 286-235

Kérjük, aki arra jár, vagy arra lakik és ideje engedi,
szükség esetén segítsen a virágok locsolásában,
gyomlálásában, ezzel is bekapcsolódva egyesületünk önkéntes munkájába.
a Józsai Segítő Szolgálat nevében
Buglyóné Király Eleonóra

Táborozás Cserépváralján
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola ezen a
nyáron is ápolta azt a több évtizedes hagyo mányát, hogy a vakáció napjaiban táborozni
viszi diákjait Cserépváraljára.

rűségét jelzi, hogy már korábban végzett Lorántffy-s
diákok és más általános iskolák tanulói is részt
vettek ezen a szünidei programon. Képek a táborról megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

Idén július 11–16 között szervezett Danku Attila
igazgató úr felejthetetlen tábori élményeket az intézmény tanulóinak. A megunhatatlan erdei számháborúzás, a bogácsi fürdőzés és a számtalan
tréfás játék mellett interaktív kommandós bemutató és agility (kutya ügyességiverseny) edzés is
színesítette a programot. Nagy sikert aratott a
gyerekek körében az ilyenkor elmaradhatatlan tábortűz, valamint a vízibomba csata és a teliholdas
éjszakára időzített éjszakai túra is. A tábor népsze-

Szivárvány tábor volt
A városrészen bőséges tábori kínálat közül
választhatták ki a szü lők a nyári szüneten levő
gyerekek nek a leginkább megfelelőt. A nagy
kínálat ellenére a Debreceni Művelődési
Központ Józsai Kö zösségi Házában a
„ Szivárvány” népi kézműves és hagyo mány ápo ló tábor mindkét turnusát si került megvalósítani.

Ebben az évben is virítanak a Segítő Szolgálat
virágládáiban a virágok az alsójózsai játszó téren.

Véget ért a tábor
Pácinban
2011. június 24–30-ig tartott a józsai szervezésű
tábor Pácinban. Az itt táborozó gyerekek nem
unatkoztak, hiszen íjászkodhattak, lovas kocsikázhattak, lovagolhattak, libegőzhettek, de volt erdei
kisvonatozás a hegyekben, szlovákiai túra és még
sok más érdekes program is.

A résztvevő gyerekeknek tartalmas, sokszínű programban volt részük. Volt íjászkodás, szekerezés,
lovaglás, Rózsavölgyi Gyermekkert látogatás,
gyalogtúra, kézműves foglalkozások (fafaragás,
szalmafonás, agyagozás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, varrás), tábori ötpróba, és sok-sok játék,
mely élményekben gazdaggá tette az egy hetes
tábort. További képek a www.jozsanet.hu weboldalon.
Fotó: magánarchívum
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JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Buglyóné Király Eleonóra, a Segítő Szolgálat
vezetője egy aktuális problémára (drogfogyasztás) hívja fel olvasóink fi gyelmét, illetve
felajánlja a Segítő Szolgálat új szolgáltatásait a
drogfogyasztóknak és hozzátartozóiknak.
Ingyenes jogi tanács adással is segítenek a rászo rulóknak.

Eperkert Családi Napközi

Megnyitott az Eperkert Családi Napközi Parlagfű-mentesítés
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

2011. július 1-jén megnyitotta kapuit az
Eperkert Családi Napközi a Gönczy Pál utca
80. szám alatt. A napköziben 1–14 éves korú
gyermekek számára nyújtanak életkoruknak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást, étkeztetést családias
környezetben.
A napközi három csoporttal működik, ahol a
gyerekek életkoruk szerint vannak elhelyezve. A
kis csoportlétszám miatt a hagyományos intézményekkel szemben – bölcsőde, óvoda, iskolai napközi – gyorsabban, rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a változó igényekhez, szokásokhoz,
ezáltal a napközi átmenetet biztosít a családias
környezetből az óvodai létbe. A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt a gyermekek fejletségét, egyéni szükségleteit figyelembe vevő nevelésre, gondozásra. Az itt biztosított kisközösségben a gyermekeknek alakalma nyílik a fokozatos
szocializációra, a közösségbe való zökkenőmentes beilleszkedésre, a hasonló korú gyermekekkel
való megismerkedésre és közös játékra. Az itt dolgozók különös gondot fordítanak a gyermekek
erkölcsi normáinak, toleranciájának, érzelmi intelligenciájának kialakítására, fejlesztésére, az egészséges környezet kialakítására. Szakképzett, gyakorlott és gyermekszerető gondozónők biztosítják
a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő törődést, biztosítják a családias, szeretettel-

A Debreceni Művelődési Központ az ÁNTSZ-szel
közös szervezésben az idén is elindította parlagfűmentesítési akcióját. A két hétig tartó irtásban
tevékenyen részt vettek a józsaiak és a
Szivárvány népi kézműves és hagyományápoló
tábor mindkét turnusába járó gyerekek is. Az
intézmény kiemelkedő feladatának tekinti a
környezettudatos magatartásra való nevelést,
ezért az itt dolgozók fontosnak tartják, hogy minél
korábban felhívják a gyerekek figyelmét a parlagfű
pusztítására.
jes légkört. Hamarosan angol anyanyelvű csoport
is indul!

Akció az Eperkertben:
Aki 2011. augusztus 31-ig
legalább 3 hónapra jelentkezik a napközibe,
az 30 000 forint + étkezési díjat fizet/hó.
2011. augusztus 31-ig
időszakos gyermekfelügyeletet vállalunk
heti 8000 forintért.

Eperkert Családi Napközi
Józsa, Gönczy Pál u. 80.
Telefon: 06-30-355-66-35
www.eperkertnapkozi.hu

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása...

Újra alakult
A Józsa SZTSE újra alakult. A szeptembertől kezdődő idényben a Megye III-ban indul a csapat. A
megújult csapat célja a dobogó első foka. Már két
sikeres felkészülési meccsen is túl van a gárda.

A józsai Bakó Team ralicsapata nemcsak az
autóversenyzés területén jeleskedik. A csapat
és a megautóztatott beteg gyerekek részére
egyaránt felejthetetlen élményt jelentett a nyár
elején Debrecenben megrendezett körverseny,
ahol ezúttal a salakpályás körverseny nem a
hagyományos formájában zajlott.
Meghívásunkra kilátogattak a versenyre a daganatos és leukémiás gyerekek, valamint több alapítvány is jelen volt. Megtisztelt minket jelenlétével
a „Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus Beteg
Gyermekekért Alapítvány”, az „Egri Leukémiás,
Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért
Alapítvány”, és a „Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány” is. Ezen kívül a Debreceni
Gyermekklinika orvosának engedélyével két kezelés alatt lévő gyermek is kilátogathatott a versenyre.
A megérkezést követően bemelegítésként közös
szendvicsgyártással indult a nap. Az izgatottabb
gyerekek már kora reggeltől kint tevékenykedtek
szüleikkel, úgyhogy segítség mindig akadt.
Egymás után érkeztek a csemeték, és eleinte kicsit félve, majd nem sokkal később már mindenről
megfeledkezve birtokolták a versenyautókat. Nem
kellett sokat várniuk, hamarosan indulhatott az „élményterápia”. A körverseny megszokott lebonyolítási rendjét többször megszakítottuk, és betétfu-
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tamként történt a beteg gyermekek autóztatása,
amit a versenyre kilátogató nézők állva tapsoltak
végig. Az autóban ülő gyerekek fülig érő mosollyal
integettek vissza a szurkolóknak, és persze az
őket figyelő büszke szüleiknek. A versenytáv
megtételét követően minden résztvevő gyermeket
érmével és emlék oklevéllel díjaztunk, amiért sikeresen teljesítették „alkalmi” navigátorként a futamot.
Ezen a napon is nagyon sokat tanulhattunk mi felnőttek ezektől a beteg gyerekektől! Köszönet
mindazoknak, akik segítségünkre voltak ezen a
hétvégén, velünk együtt autóztatták a gyerekeket,
illetve azoknak, akik a két kihelyezett alapítványi
perselybe dobtak egy kis pénzt.
Minden beteg gyereknek köszönjük a megtisztelő
részvételt és számítunk rátok máskor is. Gyógyuljatok meg, hogy minél hamarabb újra találkozhassunk!

Gyermekmosoly
tábor volt...
A táborban a gyerekek Bibliai történeteket tanultak, énekeltek, angol nyelvet tanultak. Emellett
voltak kirándulni Hortobágyon, ahol kisvonatoztak
a Hortobágyi-Halastónál, ellátogattak a tűzoltóságra, sport és más vidám vetélkedőkön vettek
részt, kürtős kalácsot sütöttek, lovagoltak, kézműveskedtek.

Bakó Team, Tiba Anita
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Józsa apró

Kerti kisgépek javítása rövid határidővel:
06-20/205-6004.
Örökzöldek, sziklakerti növények eladók.
Rózsavölgyi 216. T.: 06-30/644-9899, 52/408-010.
Szekrénysorok, ágyak és egyéb bútorok
költözés miatt eladók. Tel.: 06-20/5389-688.
Angol nyelvből, magyar nyelv és irodalomból
általános iskolások részére középiskolai felvételire
felkészítést és korrepetálást vállal többéves gyakorlattal rendelkező tanár Alsójózsán.
Tel.: 30/449-42-33.
Új tetők készítése, régi tetők héjazatának cseréje
(cserép, zsindely, lemez). Teljes körű anyagbeszerzés, nagykeráron. Referenciák-ingyenes felmérés. T.: 70/771-0396, 30/341-8748.
Paradicsomfa terméssel most megtekinthető,
tavasszal palánta megvásárolható. Kútfő u. 13.
Tel.: 20/439-10-81
Zongora, furulya, szolfézs, szintetizátor oktatás: Nagyné Lövei Lilla, 06-20/426-4208 Tócós u.

AKCIÓ!
Szeptemberben
1-et fizet
2 havi megjelenést
kap.

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

„Józsa apró”
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Telefon: 70/708-5300

„Józsa apró”

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

Az apróhirdetésekről
Júniustól indult el lapunkban a fenti apróhirdetési
rovat, „Józsa apró” címmel. Már 500 forinttól adhatnak fel hirdetést olvasóink. Az újságba feladott
apróhirdetések megjelennek még a www.jozsanet.hu weboldal apróhirdetései között is.
Az apróhirdetések jelenleg még vegyesen, tematizálás 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.

Szeptemberben
feladott hirdetése
októberben is
megjelenik.
Lapzárta: szeptember 2.

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés

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

D UGU L Á S EL HÁ RÍ TÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644
www.mgazszerviz.hu

Szondi Csaba
Hátszeg u tca 19.
Tel ef o n : (06 -30) 9756-289

A J ó zs ap ar k
f ö l d s zi n t j én
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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Banán: 229 Ft/kg
Görögdinnye (magyar): 58 Ft/kg
Kovászolni való uborka: 89 Ft/kg
Sárgarépa: 99 Ft/kg
Padlizsán: 99 Ft/kg
Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén
JÓZSA

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

„Józsa apró” „Józsa apró”

Józsai benzinkút

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

Tankoljon Hajdú-Bihar megye egyik
LEGOLCSÓBB benzinkútján, a Józsa-Tüzépen!
AUGUSZTUSI AKCIÓ:
• Készpénzzel vásárló törzsvásárlóink hűségét -3 Forint
extra kedvezménnyel jutalmazzuk (95, G)
• Törzsvásárlói kedvezmény (-5 Ft/liter) bankkártyával is!
• Ha nálunk tankol, 10% kedvezményt kap
a Józsaparkban lévő autómosóban.

Kihúzták a júliusi
nyertest
A nyertes szám kihúzására ezúttal dr. Fördős
Zsoltot, a Józsaparkban rendelő 72-es körzet
házi orvosát kérte fel a benzinkút vezetősége,
aki egyéb ként törzsvásárló is.

LPG AUTÓGÁZ és BIOETANOL forgalmazása.
PB gázpalack csere, olajok, üdítők, édesség, Algida jégkrémek,
autófelszerelési cikkek és udvarias kiszolgálás shopunkban.
Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.
Jöjjön hozzánk, megéri!

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás. Telefonos anyagmegrendelés.
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Cím : J ózs a, Vállalko zói telephely ek . Tel .: (52) 530-947

A nyertes szelvény száma a 0380/00233.
A 20 liter üzemanyagot – dr. Kátai János dékán –,
Érsek utcai józsai lakos nyerte, aki törzsvásárlója
a benzinkútnak. Nyereményét a szelvény felmutatásával azonnal átveheti a Józsai Benzinkúton.

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Csi ll ag utc a 53.
Tel efon: (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!

Badacsonyban,
a Balatontól 300 méterre,
gyönyörű panorámával,
kellemes környezetben
lévő apartmanokban
várjuk a pihenni vágyókat.
Telefon:
06-20/9-42-41-57
E-mail:
molnarketrin@gmail.com
Web:
www.badacsonyapartman.hu

Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.
JÓZSA
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✂

✂

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

✂

✂

AUTÓMOSÓ Józsapark

✂

Új szolgáltatások:

✂

• Teflonos védőbevonat autójára, mely 6 hónapig védelmet biztosít
• Igény szerint értemegyünk autójáért

✂

✂

Új üzemeltető, új szakemberek!

Nyitva tartás:

✂

Telefonos időpontegyeztetés:

Hétfő–péntek: 8–19, Szo: 8–17.30, V: előzetes egyeztetés alapján.

Telefo n: 06 30 519-81-87 • 06 20 350 73 05

Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

A h i r d e t és f el m u t at ó j a 10% k e d v e zm én y t k ap
au g u s zt u s h ó n a p b a n !

Minden hónap utolsó hétvégéjén +18 MEGLEPETÉS!

✂

A lángossütő elköltözött a Bocskai u. 55/B alá.

✂

✂

✂

✂

✂

Kedvtelésből tartott állatok
teljes körű állategészségügyi
ellátása.

✂

+36-70/329-4305

✂

Dr. Gargya Sándor

✂

Intézze biztosítási ügyeit Józsán
Biztosítók
egy helyen!

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)
KÁR ÜGYINTÉZÉS, GÉPJÁRMŰVEK
TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI
ÜGYINTÉZÉSE, EREDETVIZSGÁLAT.
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

Dr. K ov ács Gabr iell a
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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JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

✂

Bérlet akció!
Polírozás: 9000 Ft-tól
4 féle bérlet közül választhat
Kárpit-tisztítás: 9000 Ft-tól
10 alkalom 8 áráért
Külső-, belső takarítás: 2500 Ft-tól
(Józsa Tüzép és Bikers
Külső mosás: 950 Ft-tól
Belső takarítás: 1250 Ft-tól akciókkal nem vonható össze)

✂

Tel ef o n : (06-20) 923-7931

✂

✂

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

✂

✂

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.

Hirdetés

JÓZSA

Hirdetés

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

ÓRIÁSI JÁTÉKVÁSÁR
A FÜZESI BABABIZOMÁNYIBAN

AUGUSZTUS 15–16-ÁN

1 gyermeknél -5%
2 gyermeknél -10%
3 vagy több gyermeknél -15%

CSAK KÉT NAPIG MINDEN JÁTÉK

BESZERZÉSI ÁRON,
MÁR 100 FT-TÓL KAPHATÓ!
Cím : B o c s k ai I. u t c a 6. s zám al a t t
Ny i t v a t ar t á s : h – p : 10 –12, 14 –16, s zo : 9–12
Ér d e k l ô d n i : (52) 3 87-432

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,
tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, telepítését.
Cím: Józs a, Rózsavölgy ut ca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: simonkriszt@t-online.hu

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30.

Telefon: (52) 387-903

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.
WEB: www.civislakk.hu
JÓZSA

E-MAIL: info@civislakk.hu

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

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

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

Gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálat.
Deb r ec en , B ar át s ág u t c a 6.
Mo b i l : (06-70) 620-2684
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Asztalos

Bútorkészítés olcsón, jó minőségben a gyártótól
A Tripó Sándor és Fiai asztalosipari manufaktúra mára Józsa egyik meghatározó asztalos ipari cégévé nőtte ki magát. Mostanra eljött az
idő a szakosodásra, a cég a bútorgyártás mellett tette le voksát.
Ebben az ágazatban a szakembergárdánknak, a
korszerű gépeinknek, és a beszállítói kedvezményeknek köszönhetően az eddig is versenyképes
árainkat jelentősen sikerült lejjebb vinni, így bárki
elégedetten távozhat tőlünk, legyen
szó akár az árról,
akár a minőségről.
Alapanyagaink közt
elsősorban bútorlapokat és MDF frontokat használunk, de
fából is szívesen
dolgozunk. Természetesen a kialakult
törzsvásárlói körünk,
és a helyi lakosok továbbra is számíthatnak ránk a
kisebb munkáktól, pászítástól egészen nagy asztalos munkákig.
Szériatermékek
Elkezdtük verhetetlen áru szériatermékeink árusítását lakossági részre, nagykereskedelmi áron.
Ezen termékek jellemzői, hogy sűrű szerkezetű,

18 mm-es bútorlapból készülnek, jó minőségű vasalatok felhasználásával. Ezeket a bútorokat öszszeszerelve árusítjuk.
TOP termékeink, verhetetlen árakon:
– Ruhásszekrény: (180×80×50) 2 ajtós 14 500 Ft/db
– Író-számítógépasztal: (100×50) 1 ajtós, 1 fiókos
11 500 Ft/db
– Konyhablokk: (200-as) 53 000 Ft/db
– Tolóajtós gardrób: (200×135) 36 000 Ft/db
– Tolóajtós ruhásszekrény: 13 000 Ft/db
Természetesen ezeken kívül számtalan termékünk
van, ezekről érdeklődni mintatermünkben, vagy
telefonon lehet.
Egyedi bútorkészítés
Természetesen mivel gyártók vagyunk, egyedi bútorok készítésével is foglalkozunk. Beszállítói,
gépi, tudásbeli előnyeinket kihasználva garantáltan a legkedvezőbb árat tudjuk biztosítani a megszokott minőség mellett. Egyedi gyártásunk minden bútortípusra kiterjed: konyha, beépített szekrény, gardrób, hálószoba-, iroda-, fürdőszoba, gyerek-, előszoba-, nappali-, üzletbútorok. Helyszíni
szemle után ingyenes árajánlatot és szaktanácsadást biztosítunk.

FIGYELEM! DIÓFÁT FELVÁSÁROLUNK!

Amiért nem érdemes nélkülünk bútort vásárolni:
– Kedvező árak (20–30% olcsóbb árak vagy akár
még több is egyedi bútoroknál)

Dr. Dobó Nagy Zsolt

SZÁMÍTÓGÉP AKCIÓ!
Ár: 79 000 Ft 66 000 Ft (bruttó)

– Megbízható minőség
– Kötelezettség nélküli ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat
– Rugalmas nyitva tartás
– Szériabútorok verhetetlen áron.

állatorvos

GIGABYTE GA-G41MT ALAPLAP
INTEL E5800 DUAL CORE CPU
2GB RAM DDR3 1333MHz KINGSTON
ATX HÁZ 450 TÁPEGYSÉG
BILLENTYŰZET, EGÉR

FODRÁSZAT: Női hajvágás szárítással: 2200 Ft-tól,
férfi hajvágás: 1000 Ft-tól
Újdonság: hőillesztéses hajhosszabbítás!
KOZMETIKA: ANESI arc- és dekoltázs masszázs
+ kézmasszázs (40 perc) 2850 Ft 1700 Ft (Érvényes visszavonásig)

+ AJÁNDÉK 19” ACER TFT MONITOR

MANIKŰR-MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

3 ÉV GARANCIA

SZOLÁRIUM

COMPUTERNET KFT.,
DEBRECEN, SZENT ANNA U. 66.
TELEFON: (52) 340-093 • (70) 381-6041

(06-20) 925-9045 JÓZSA, Bocskai utca 5.
Nyitva tartás: h–p: 7–20, szo: 7–16

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.

Apróhirdetési lehetőség a Józsa újságban
(lakossági és vállalkozói egyaránt).
Részletek a 4. oldalon.
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: szeptember 2. • Megjelenés: szeptember 9.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

JÓZSA

Támogató:

www.jozsanet.hu

