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Kerékpárral biztonságosan és gyorsan Józsától a belvárosig
Debrecen város önkormányzata az ÉszakAlföldi Regionális Operatív Program ÉAOP3.1.4/A-09-2010-0009 azonosítójú kiírás keretében „ Közösségi közlekedés infrastrukturális
fejlesztése” tárgyú felhívásra projekt javaslatot
nyújtott be négy projektelemmel (Tócóskerti
kerékpárút bevezetése a belvárosba, a 35-ös
főút menti kerékpárút, valamint a Borzán Gás pár utcai és az Egyetem téri körforgalmak) melyet a támogató vissza nem térítendő támogatás ban részesített még 2010-ben.
A közel 700 millió forint összértékű beruházásból a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 680 milliós
pályázati összköltséget fogadott el, amelynek
85%-a – mintegy 578 millió forint – európai uniós
támogatás, az önkormányzatnak saját forrásból
kell biztosítania a fennmaradó közel 102 milliót.
Ennek, a négy projektelemet tartalmazó támogatási szerződésnek a része, a 35. számú főút
mentén – a Böszörményi útnak a Vezér utca és a
Füredi út közötti szakaszán – 120 millió forint értékű beruházással épül kerékpárút, amely gyakorlatilag összeköti majd egymással a Józsa felé ha-

ladó szakaszt, valamint
a Bartók Béla úttól a
Csigekert utcán és a
Füredi úton át a belvárosig tartó szakaszt. A
Doberdó utcai buszfordulóhoz is „bekanyarodó”, a Böszörményi
úton, a közúttól teljesen elválasztott nyomvonalon haladó kerékpárút mentén, a majd 2
km-es szakaszán 3
darab fedett kerékpár- Az Árpád Vezér Általános Iskola előtt már jól látható a kerékpár út nyomvonala
tároló is elkészül tárgyi
beruházás keretein belül. A tervezett kerékpárút kezdődtek el. A kivitelezés során, a védett fasor
része az országos kerékpárút-hálózatnak, így a melletti munkálatok kiemelt figyelemmel és gontervezési sebessége 20 km/h. Az Észak-Alföldi dossággal készülnek a fasor védelme érdekében.
Operatív Program bíráló bizottsága úgy döntött, A fasor gallyazása és lombkorona igazítása is elhogy a kerékpárutat két aszfaltréteggel és mini- készül a kivitelezés keretében. A szerződés szemum 20 cm vastag fagyvédő réteggel kell megépí- rinti befejezési határidő 2012. október 31., de várteni. A munkaterület átadása a nyertes kivitelező- hatóan korábban, 2012. augusztus 20-ra elkészül.
nek (D-Profil Kft.) 2012. május 14-én megtörtént.
Fotó: Molnár Tamás
A kivitelezési munkálatok – az előkészületek és
engedélyek beszerzése után – 2012. június 7-én

Sikeresen pályázott a Lorántffy
A Tempus Közalapítvány által kiírt, Comeni us
iskolai együttműködések pályázatán 20 000
Eurót (közel 6 millió forintot) nyert az iskola.
A kétéves projekt során három iskola: magyar,
spanyol, ciprusi dolgoznak közösen egy témában.
A nyertes pályázatuk címe: A folklór szerepe a
néphagyományok ápolásában.
A két év során a pedagógusoknak, diákoknak
lehetőségük lesz, hogy személyesen is megismertessék nemzeti kultúrájukat a partnerintézményekkel, valamint megismerhessék egymás kultúráját a

cserelátogatások során. A munkába a lehető
legtöbb osztályt, pedagógust bevonják, a témát az
iskolák pedagógiai programjához illesztik. A nyelvtanulás szempontjából is sokat tanulhatnak a
pedagógusok és a tanulók egyaránt, mivel a két
év során angol nyelven fognak kommunikálni.
Az iskola a józsai lakosokat is szeretné megismertetni a spanyol és ciprusi kultúrával, ezért folyamatosan tájékoztatni fogja a tanulókat, szüleiket a közös rendezvényekről, melyekre minden lakost szeretettel várnak.

FRUIT MARKET AKCIÓ
Őszibarack: 299 Ft/kg
Padlizsán: 149 Ft/kg
Kovászolni való uborka: 99 Ft/kg
Fekete szeder: 799 Ft/kg
TV paprika: 149 Ft/kg
Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

• fodrászat • kozmetika • manikűr

• szolárium (csőcsere)
Lájkolj aktuális akcióinkért a facebook-on!

Tel.: (06-20) 925 9045 • Józsa, Bocskai u. 5.

Nyári zárás
A Józsai Könyvtár
zárva lesz:
augusztus 13. és
augusztus 31. között.
A Józsai Közösségi Ház
zárva lesz:
augusztus 13. és
augusztus 27. között.
A Józsai Településrészi
önkormányzat
zárva lesz:
augusztus 13. és
augusztus 24., valamint
augusztus 30. és
szeptember 10. között.

Helyi hírek

Sokat hallani manapság, milyen fontos a sport
már kisgyermek kortól. Nem csak az egészségünk megőrzésében segít, de sok mindenen
átlendít. Lőrinczi Tibor 14 évesen került kerekes székbe egy gerincvelő gyulladás kö vet keztében. Kiskamaszként kellett elfogadnia, hogy
a hátralevő életét így kell leélnie.

Józsa: Nehéz lehetett ezt gyermekként átélni.
Mi segítette át a nehezén?
Lőrinczi Tibor: A sport volt az, ami segített, amit
mindig lehetett csinálni, ami mindig átlendített a
nehezén. 14 évesen még előttem állt az élet, tudtam, hogy nem szabad feladnom, folytatnom kell.
Érezni érzek mindent, csak mozgatni nem tudom a
lábaimat. 13 éve dolgozom egy multinacionális
cég biztonsági szolgálatánál. Mivel irodai munkát
végzek, a kerekesszék nem akadályoz a munkámban.
Józsa: Milyen sportágakban próbálta ki eddig
magát?
Lőrinczi Tibor: Gyerekként dzsúdóztam hét
évig, majd mikor kerekes székbe kerültem, több
mindent kipróbáltam. Úsztam, tollaslabdáztam, kosárlabdáztam, kipróbáltam a sportlövészetet is. A
lövészet öt évig az életem fontos része volt, nagyon szerettem. Csak sajnos ez egy elég költséges sportág, és mivel mindent magamnak kellett
finanszíroznom (pisztoly, lőszer, nevezések,
versenyhelyszínekre a kiutazás), sajnos ezt nem

tudtam tovább folytatni. Pedig ebben a sportágban
már komoly sikereim voltak. Többször voltam Magyar Bajnokságban helyezett, a Francia Világkupán pedig második voltam.
Józsa: Ezután jött a tollaslabda?
Lőrinczi Tibor: Már a lövészet mellett elkezdtem
tollaslabdázni. Mátyus Tibor és Borbély Sándor a
két tollaslabdaedzőm, ők edzenek engem heti 5–6
alkalommal.
Józsa: Hogy néz ki egy tollaslabda verseny kerekesszékben?
Lőrinczi Tibor: A tollaslabdát egy speciális székben játsszuk, mely nagyon gyors irányváltoztatásokra képes és ha hátrahajlok, akkor sem borul fel,
mert kitámasztó kerekei vannak. A versenyek előtt
orvosi vizsgálaton sorolják be a versenyzőket a
különböző kategóriákba.

Józsa: Milyen eredményeket ért el eddig ebben
a sportágban?
Lőrinczi Tibor: A Hajdúgabona Nemzetközi
Nagydíjon, kategóriámban első helyezést szereztem. Ezután szerettem volna magamat külföldön is
kipróbálni. Volt egy tollaslabda Paraeurópa Bajnokság. Itt három mérkőzésem volt egyéniben,
melyből egyet megnyertem, kettőt elveszítettem.
Nagyon sokat ad egy-egy ilyen kintlét, mert
rengeteget lehet belőle tanulni. Amit lát és tapasztal az ember, az megfizethetetlen. Magyarországon én vagyok az első, aki para tollaslabda bajnokságon elindult külföldön. A következő Európa
bajnokságon mindenképp szeretnék a legjobb
nyolcban benne lenni.
Józsa: Gondolom azért a tollaslabdázás sem
egy olcsó sport, ha versenyzik az ember…
Lőrinczi Tibor: Sajnos a költségek itt sem egyszerűek. Egy speciális szék, mely a sportoláshoz
kell, 500–600 000 Ft-tól kezdődik. A székem
sajnos a verseny előtt csak két héttel a verseny
előtt érkezett meg, ami nagy hátrány volt.
Józsa: A családja támogatja a sportszeretetét?
Lőrinczi Tibor: Igen, maximálisan mellettem állnak. Feleségemre tizenhárom éve számíthatok
mindenben. Tizenegy éves fiam és kilenc éves kislányom szintén tollaslabdázik. Mindemellett szeretném megköszönni támogatóim segítségét is:
Cool-Sat Klimacentrum, Józsa Tüzép, Huszti
Húsbolt, Póker Trófea, Molnár Mihály.

Figyeljünk egymásra - betörőt fogtak a szomszédok
Az Északi sor utcában egy betörést hiúsított
meg a figyelmes szomszéd, majd menekülés
közben sikerült elfogni és visszatartani a betörőt, míg a rendőrök kiérkeztek. Sőt, mi több,
végül az egész bandát lefülelték! A nem mindennapi történetet a sértett és kedves szom szédai osztották meg lapunkkal.
N. Ferenc éppen külföldön nyaralt, amikor telefonon kapta az értesítést, hogy betörési kísérlet
volt a lakásában, de figyelmes szomszédai meghiúsították azt. A telekszomszédja V. Tibor épp a
kertjében dolgozott – megjegyzendő, hogy az
esemény szombat délelőtt, fényes nappal 11
órakor történt –, amikor szöszmötölést hallott a

szomszédos udvarból. Mivel magas tujasor van a
telekhatáron, látni nem látta ki van a kertben, így a
tolvaj is biztonságban érezhette magát. Miután a
sövényt széthúzta, arra lett figyelmes, hogy a
fiatalember épp a redőnyt húzza fel a teraszajtón.
A redőny már egy fadarabbal ki is volt támasztva,
amikor megkérdezte tőle: „Te mit keresel itt?”.
Tolvajunk erre menekülésbe kezdett, de szerencsétlenségére a szembeszomszéd G. Tibor épp
akkor lépett ki a kapun, így rögtön üldözőbe is
vette, és a következő utcasarkon sikeresen földre
vitte. Ekkorra már több utcabeli is odaérkezett, és
közös erővel visszatartották a tolvajt, aki ekkor
már nem is tanúsított ellenállást, majd a kiérkező
rendőröknek átadták a bűnözőt.

Mint utólag kiderült, nem egyedül dolgozott a
tolvaj, egy sötét BMW-vel érkezett korábban, hiszen a gyanús kocsit többen is látták az utcában.
Menekülés közben a mobilját elhagyta, amit megtaláltak a helyiek és átadták a rendőrségnek. Hamarosan jött is rá egy sms, melyre visszaküldték a
választ: „gyere”. Majd ezután mit sem sejtve jöttek
a társak, akiket így kelepcébe csaltak, s a másik
rendőrautóval egy rövidebb üldözés után el is
fogták az egész társaságot.
Tanulság az esetből, hogy érdemes egymás
portáját figyelni, szükséges a jó szomszédi kapcsolatot ápolni, hiszen az előbbi történet is igazolja, vannak még olyan szomszédok, akik így vigyáznak egymás értékeire.

Véget ért a Gyermekmosoly tábor
Július 9–13-ig tartott a Gyermekmosoly napközis tábor, melyre 5 éves kortól 12 éves korig
várták a gyermekeket, és ahol mindenki megtalálhatta a kedvére való szórakozást – tudtuk
meg Zágonyiné Nagy Szilvia szervezőtől.
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A korábbi évek gyakorlatához híven remek időtöltést jelentett a gyermekek számára a Gyermekmosoly tábor, amelynek gazdag programja igazán

jó kedvet varázsolt a részt vevő gyermekek arcára.
Képek a táborról megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

JÓZSA

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

Sportolni nem csak épen...

Helyi hírek

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

– Dr. Csernyák Marianna (75-ös körzet): Józsapark I. emelet, Tel.: 52/408-161. Rendel: hétfő,
kedd: 14–18, szerda, csütörtök, péntek: 8–12
– Dr. Fördős Zsolt (72-es körzet): Józsapark I.
emelet, Tel.: 52/386-241. Rendel: hétfő, kedd,
péntek: 8–12, szerda, csütörtök: 14–18.
– Dr. Boldogh Zoltán (71-es körzet): Alsójózsai u.
6. Tel.: 52/536-668. Rendel: hétfő, szerda, péntek:
8–12, kedd,csütörtök: 14–18.
Egészségügyi Járóbeteg Központ (EJK) Non profit Kft. józsai Szakrendelései a Józsapark
emeletén (Szentgyörgyfalvi út 9.) – előjegyzés
kö telező:
– Reumatológia: Dr. Horváth Irén, hétfő:
7.30–12.30
– Nőgyógyászat: Dr. Nagy István Géza, hétfő:
13.30–17.30
– Terhesgondozás: Dr. Nagy István Géza, kedd:
8.00–12.30

– Szemészet: Dr. Kokas Anikó, kedd:
12.00–17.00, Szerda: 8.00–12.00
– Ideggyógyászat: Dr. José Rosa Kedd:
12.20–16.20
– Ultrahang: Dr. Balogh Eszter, szerda:
12.10–14.30
– Belgyógyászat: Dr. Balogh Ágnes, csütörtök
7.40–11.40
– Neurózis: Dr. Szabó Edit, csütörtök:
13.00–18.00
– Kardiológia: Dr. Bedő Zoltán, péntek:
12.20–15.20

Dán kórus koncertje
Józsán
Rögtönzött koncertet adott Józsán július 25-én
a dán Hymnia kamarakórus. A vegyes énekkar
a XXV. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny
és Folklórfesztivál egyik külföldi csoportjaként
vett részt a programon.

A rendelésekre be kell jelentkezni Nagyné
Gombácsi Nóra diszpécsernél, az (06-52) 788056 vagy a (06-20) 661-6506-os telefonszámokon. Beutaló köteles szakrendelések: reumatológia, ideggyógyászat, ultrahang, belgyógyászat,
kardiológia.

Rajzpályázat a
Józsai Könyvtárban!

A szervezők a csapatnak szekerezéssel kedveskedtek első szabadtéri koncertjük előtt.
Szerdán 17 órától a Józsaparkban a dánok csengő-bongó hangjukkal kápráztatták el a koncertre
érkező hallgatóságot. A capella dallamaikkal és
közvetlenségükkel hamar belopták magukat a józsaiak szívébe.

Parlagfűért
virágot cserébe
Parlagfű gyűjtési akciót szervezett a Józsai
Közösségi Ház június 27. és július 13. között. A
gyűjtési akcióban a felnőtteken kívül a gyermekek is részt vettek. A parlagfűért egynyári
virágokat, apró ajándékokat kaptak az allergiát
okozó parlagfüvet gyűjtők.
Az akciót Horváth Sándor virágkertész támogatta az általa felajánlott cserepes virágokkal.
Fogjunk össze a parlagfű ellen! Legyen virágos,
gondozott a városrészünk, ahol élünk mindannyian tegyünk érte!

Köszönjük azoknak a józsaiaknak a lelkesedését, aktivitását, akik tevőlegesen részt vettek a
parlagfűgyűjtési akcióban.
Józsai Közösségi Ház munkatársai

JÓZSA
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Bikers

Válasszon

HETI AJÁNL ATUNKBÓL

hétfőtől szombatig:
2 féle leves és 3 féle főételből választhat
990 Forintért (csak főétel 750 Ft).

Újdon
ság

!

Minden héten új ajánlattal várjuk!
Dönerek borjú húsból is!
Minden pizzához ajándék
0,5 literes ásványvizet adunk.
Rendelj weboldalunkon,
nyerj naponta egy pizzát!

Rendelésfelvétel: vas.–csüt.: 11–22 • p–szo.: 11–24
30 cm

Desszert/Édes töltött pizzák
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök

950.950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika,
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom,
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt
Friss saláta öntettel

990.990.990.990.690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda
Csirkemell steak
Rántott halfilé
Rántott sajt
Rántott gomba
Rántott csirkemell
Sajttal, sonkával töltött sertésborda
Sajttal töltött sertésborda
Brassói aprópecsenye körettel
Szezámmagos csirkemell csíkok
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell
Kapros juhtúróval töltött csirkemell
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili

1500.950.890.790.750.890.1200.1090.1200.890.1200.1200.1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt
„ Kukori” spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt
Bakonyi spagetti: trappista sajt

Levesek:
Pikáns csirkeragu leves
Újházi tyúkhúsleves

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
650.650.-

Coca-Cola, Coca-Cola light
Gyümölcsleves

350.350.350.400.450.450.-

Tenger gyümölcsei:
Sajt:
Hús:
Zöldség:
Tojás:

Köretek:
Sült burgonya:
Párolt rizs:
Párolt zöldség:
Steak burgonya:
Rizi-bizi:
Kukoricás rizs:

1050.1050.1050.1200.950.950.350.- Nestea
380.550.- Sör (Dreher 0,5l) 250.-

Öntetek:

Extra feltétek
300.300.250.150.120.-

Tartármártás
Ketchup
Majonéz
Barbecue
Kapros juhtúrós
Ezersziget

250.180.180.250.250.250.-

www.bi k er s ca f f e.co m
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Biker s caffe & piz za • Józsapa r k • (52) 386-180

JÓZSA APRÓ

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

„Józsa apró”
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
országos főút mellett, a Gulyás tüzép közelében
58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyárikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló,
összközműves, akár vállalkozásra is alkalmas
telken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba
jöhet. Irányár: 14,9 millió Ft.
Tel.: (06-30) 907 5594, (06-30) 958 3383
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdőspusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal közművesített üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft.
Tel.: (06-30) 958 3383
Gyomláláshoz segítséget keresek, őstermelőnél,
részmunkaidőben. Érd.: Zsindely utca 50.
Mi újjá varázsoljuk tetőszerkezetét. Palatetőket
akár palabontás nélkül átfedjük cseréppel, zsindellyel, cseréplemezzel, Gerard lemezzel. Teljes
körű anyagbeszerzés, ingyenes felmérés, árajánlat. Ami mellettünk szól: több éves tapasztalat,
összeszokott brigád, több referenciamunka.
Tel.: (06-30) 341 8748, (06-70) 771 0396

Állványozási munkák saját állvánnyal m2-es áron
(400–1000 Ft), gördülő állvánnyal (alu): 7 m magasságig, keretes állvánnyal (Ringer) 2000 m2-ig.
Ugyanitt állványkölcsönzés. Gördülő állvány: (7 m
magasságig) napid díj: 6000 Ft, keretes állvány
5–50 m2 napi díj: 3000 Ft + ÁFA, 50 m2–200 m2:
napi díj: 5000 Ft + ÁFA, 200 m2 felett m2 ár: 20 Ft
+ ÁFA. Tel.: (06-30) 341 8748, (06-70) 771 0396
Német nyelvoktatás Alsójózsán. Korrepetálás,
kommunikáció gyakorlás, irodai-, üzleti nyelvhasználat, ált. nyelvvizsga felkészítés, gazdasági
nyelvvizsgára felkészítés minden szinten.
Telefon: (06-30) 312 12 89
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal 40-es
megbízható, leinformálható hölgy.
Tel.: (06-20) 407 1444, (06-52) 786 060
Debrecen belvárosában 143 m 2 irodaegység
eladó. Irányár: 14,9 millió Ft. Józsai ingatlant 5
millió Ft-ig beszámítok. Tel.: (70) 708 5300

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

B EL - ÉS K ÜLTÉRI FESTÉK
VA K OL AT
ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS
A UTÓ ÉS IPA RI FESTÉK
SZÍNK EVERÉS, SPRAY TÖLTÉS
NYITVA TA RTÁ S
H–P 7 30 – 18 00 • SZ. 7 30 –13 00

AKCIÓS SZELVÉNY

„Józsa apró”
Hirdetési áraink: 5 Ft/karakter
Hirdetése díjmentesen megjelenik
a Józsanet weboldalon is.

Ox i g én t er áp i a, Ox i g én b ár

az akció érvényes
2012. augusztus 31-ig

AZ AKCIÓS SZELVÉNY
FELMUTATÓJA 10–20%
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)

EGYEDÜLÁLLÓ SZOLGÁLTATÁS
CSAK NÁLUNK!

További szolgáltatásaink:
fodrászat, kozmetika
hajterápiás kezelések
manikür-pedikür-műköröm

w w w.r o zs o s s zal o n .h u
JÓZSA
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Hirdetés

Milyen problémára alkalmazható:
• általános stressz-, félelem- és szorongásoldás,
• bármilyen negatív érzelem, félelmek, fóbiák,
káros szenvedélyek megszüntetése,
• fizikai fájdalomcsillapítás,
• testsúly csökkentése,
• kapcsolati problémák megoldása,
• testi tünetek megszüntetése, pl: allergiák,
• súlyos betegségek (a migréntől a rákig)
EFT-ről bővebb tájékoztatás és
előzetes időpont egyeztetés:

Fábián Balázs EFT-terapeuta
Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. II/20., Józsapark
Telefon: (06-20) 931 6637 (16–20 óra között)
E-mail: nermal93@hotmail.hu

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

+36-70/329-4305
Kis állatok, társ állatok
teljes körű állategészségügyi
ellátása.
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

A nyári szezonban
kiemelt hangsúlyt kap
a pollenszűrő és
klímaberendezés
állapota.

Ha MOBIL olajat vásárol
olajcsere szervizéhez, és
levegőszűrő, pollenszűrő
cseréjét
AUTO CHECK CENTER
szervizben végezteti el.

Biztosítók 1 helyen Józsán!
Szerződéskötés,
kárügyintézés
Óvj a o ttho nát, értékei t!
K érj e in gy enes
lak ásb izto sít ási táj éko ztatón kat!
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.
Május 1-jétôl december 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.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

Tripó Sándor és fiai

Dr. Patakvölgyi
Ügyvédi Iroda

- bútorgyártás, konyhabútorok
- beépített szekrények
- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák
a legjobb árakon, helyben.
Fakivágást vállalok.

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

aSzTaloS

Minta terem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.
Referenciá k: www.jozsaasztalos.hu
Telefon: (06-20) 5-20-20-40
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

finom BOROK
SÍRCSOKROK
KOSZORÚK és
íz
le
te
s DESSZERTE
ESKÜV
készítése
K
ŐI CSO
SELYE
KROK é
M
s DÍSZ
széles VIRÁGOK
készíté
EK
se
választ
éka
TT
apró, kedves
VÁGO
s
é
gyönyörű
S
AJÁNDÉKTÁRGYAK CSEREPEvirágok
VIRÁGCSOKROK

Szeretettel várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!
Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398
www.nikolettaviragkucko.hu
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02
egy Wynn’s Airco Fresh
klímatisztítást kap ajándékba.

www.jozsaauto.hu
Józsa Autócentrum Kft.
Szentgyörgyfalvi út 11.
Telefon: (52) 523-967 • (30) 33-777-33
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• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lávakö ves-,
ideggyök-, méregtelenítő masszázs,
cellulitis masszázs.

Ha szépülni szeretne, vagy
csak egy kicsit törődésre vágyik!
• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés
• Szemöldök festés, - szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Smink tanácsadással.

Masszázs bérletek: 10+1 ajándék
vagy 15+2 ajándék.

Minden kozmetikai kezelésből
10% kedvezmény augusztusban.

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt.
Ha lazítani, méregteleníteni szeretne,
vagy fájnak az izületei:

JÓZSA

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

EFT
(Érzelmi Felszabadulás Technika)
Új, gyógyulást támogató alternatív módszer.

Hirdetés

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

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!
Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Építkezik? Irány a Józsa Tüzép!
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

GÁZOLAJ: 425,9
BENZIN: 418,9

Hajdú-Bihari Naplóba történő hirdetésfelvétel telephelyünkön.

Cím : Jó zsa, Vállalk ozó i t el eph el yek . Tel.: (52) 530-947

Akciós ajánlatunk:
ÚJ és HASZNÁLT
Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Lux gardrób: 69 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Szafari franciaágy: 49 900 Ft Trixi ülőgarnitúra: 145 900 Ft
• Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.
Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

Júliusi nyertes
A Józsa Tüzép benzinkút
nyereményjátékának ehavi
nyertesét Őriné Iván Kriszti na a benzinkút rendszeres
törzsvásárlója húzta ki.
A nyertes szelvény, a 067
számú törzskártya tulajdonosa Nagyné Szabó Ildikó, Október 6-a utcai lakos, aki 20
liter üzemanyaggal lett gazdagabb, nyereményét már át
is vette Józsa Tüzép telephelyén.

Redőnykészítés
Szilágyi Károly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

Fakivágást, fűnyírást,
fűkaszálást vállalok.
Telefon: (30) 244 8737
csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGUL Á SE L HÁ RÍTÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

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

Veszélyes helyen lévő fák kivágását,
fűnyírást, bozótírtást,
bérfűrészelést vállalok.

Tel ef o n : (06-20) 923-7931
Gal l y f a m eg r en d el h et ő.

JÓZSA
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Gyros shop

Megújult a Gyros shop!
1000 F t f e l etti v á s á r l á s e s etén
i n gy e n e s h á z h o z s z á l l í tá s J ó z s a te r ü l e tén .

Italok

Ételek
Gyros tál sima
1050 Ft
14 dkg csirkemell, 10 dkg burgonya, paradicsom, uborka, káposzta, hagyma, mártások
Gyros tál sajtos
1150 Ft
14 dkg csirkemell, 10 dkg burgonya, paradicsom, uborka, káposzta, hagyma, mártások, + sajt
Gyros tál extra
1150 Ft
14 dkg csirkemell, 14 dkg burgonya, paradicsom, uborka, káposzta,hagyma, mártások
Gyros sima
630 Ft
csirkemell, kifli, mártások
Gyros sajtos
730 Ft
csirkemell, kifli, mártások + sajt
Gyros zöldséges
680 Ft
csirkemell, kifli, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások
Gyros sajtos-zöldséges
780 Ft
csirkemell, kifli, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások, +sajt
Gyros pita sima
630 Ft
csirkemell, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások

Gyros Pita sajtos
730 Ft
csirkemell, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások + sajt
1 adag sült burgonya (10 dkg)
250 Ft
Hamburger sima
480 Ft
puffancs, marhahús, paradicsom, uborka, hagyma,
káposzta, saláta, mártások
Hamburger sajtos
580 Ft
puffancs, marhahús, paradicsom, uborka, hagyma,
káposzta, saláta, mártások, +sajt
Hamburger dupla húsos
640 Ft
puffancs, 2 db marhahús, paradicsom, uborka, hagyma,
káposzta, saláta, mártások
Hot-Dog sima
430 Ft
kifli, virsli, mártások
Hot-Dog sajtos
530 Ft
kifli, virsli, mártások + sajt
Rántott sajt
830 Ft
2 db rántott sajt, 10 dkg burgonya, paradicsom, uborka,
káposzta, hagyma, mártások
Választható plussz feltétek:
100 Ft
Sajt (füstölt sajt, trappista sajt)
Zöldség (uborka, paradicsom, hagyma, káposzta) 50 Ft

Kávé (presszó)
1 adag tejszínhab vagy tejszín
Szénsavas üdítők (0,5l)
Pepsi, Schweppes narancs, Tonic, Canada Dry
Pepsi dobozos (0,33l)
Ice Tea (0,5l)
citrom, málna, barack, zöld tea, mangó
Ásványvíz (szénsavas, szénsav mentes)

120 Ft
30 Ft

285 Ft
210 Ft
285 Ft
165 Ft

Energiaitalok (dobozos)
Hell (250ml)
Bomba meggy (250 ml)
Bomba (150 ml)
Bomba (üveges 250 ml)

210 Ft
200 Ft
140 Ft
340 Ft

Sörök (dobozos)
Kőbányai (0,5l)
Soproni zéró (grapefruit, alkoholmentes)

270 Ft
270 Ft

Jó étvágyat kívánunk!

Debrecenbe és Hajdúböszörménybe történő kiszállítás 500 Ft felárral lehetséges.

Elérhetőségek: Debrecen-Józsa 35-ös főút
Nyitva: h–sz: 8–22, v: 14–22
Rendelésfelvétel: h–sz: 10–22, v: 15–22

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti lapja

Rendelésfelvétel:

(06-30) 40 30 346

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapunk a
Szerkesztőség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával jelenik meg.
Főszerkesztő: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következő számunk lapzártája: 2012 augusztus 31. • Megjelenés: 2012 szeptember 7.
Az újság letölthető (pdf)
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
a www.jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelősséget nem vállalunk!

