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Debrecen, Böszörményi út 166. Tel.: (52) 955-955
Debrecen, Miklós utca 40. Tel.: (52) 418-179

www: nagyestarsa.stihl-shop.hu

STIHL-VIKING  Szakkereskedés és Szerviz
•  Kölcsönözhető motoros eszközök (láncfűrész, fű -
ka sza, fűnyíró, magassági ágvágó, permetező, sö -
vény vágó, magassági sövényvágó, ágaprító, talaj -
fúró, tisztítógépek)
• Teljes körű szaktanácsadás és segítségnyújtás
• Új gépek üzemkész állapotban történő átadása
• STIHL és VIKING kertigép javítás, láncélezés
• Kártyás fizetés
• Áruhitel

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő

Társállatok, kisállatok magas szín   vonalú 
állategészségügyi ellátása modern diag-

nosztikai eszközökkel (ultrahang, röntgen,
műtő, labor …) felszerelt, családias hangulatú

rendelőben.

Dr. Gargya Sándor
kisállatgyógyász szakállatorvos

0670-329-4305
Debrecen-Józsa
Március 15 utca 70. www.jozsavet.hu

Állateledel, felszerelés webáruház!
Józsán ingyenes kiszállítás: jozsapet.hu

A hét minden napján várja a józsai vásárlókat 
a Doberdó ABC és 

a Nemzeti Dohánybolt és Lottózó.

Minden nap friss

VASÁRNAP IS NYITVA!

Józsai vállalkozások, intézmények, közérdekû információk, menetrendek

Józsai Szaknévsor 2019



Asztalos
„Ahol a minőség és megbízhatóság lakik!”

Konyhabútorok, beépített szekrények,
Tolóajtós gardróbszekrények,

Lépcsők, korlátok, üvegezés 

Részletes termékinformációk, 
referenciamunkák, képek:

www.jozsaasztalos.hu

Mintatermünk, ahol az alapanyagok 
kiválaszthatók: Józsa, Deák F. u. 68.

Tel: 20/520-2040, 30/442-1493
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu
Fb: www.facebook.com/jozsafakft

Gumi- és autószerviz
• Autóelektromos javítások

Generátor, önindító, köz pon   ti    

zár, riasztó, egyéb elektromos javítás

• Klímajavítás, -töltés      • Gumiszerviz

• Teljes körű autójavítás   • Motordiagnosztika

• GPS nyomkövető rendszerek telepítése

Cím: Db-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 11.

(35-ös fôút mellett)

Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 337 7733
E-mail: jozsagumi@t-online.hu

www.jozsagumi.hu • www.jozsaauto.hu

JÓZSA AUTÓCENTRUM Kft.

Partner

Márkaképviselet

Kárpitozott bútorok gyártása,

használt bútorok 

újrakárpitozása
Egyedi igény szerint is!

Debrecen-Józsa, Tokaji  u tca 19/B
Telefon/Fax: (52) 386-313 • (06-30) 9452-755

E-mail :  bufatex@gmail .com

Keress a facebookon: Bufatex Kft

• ágyneműtartós, matracos ágykeret

igény szerinti méretben

• 3–2–1 ülôgarnitúra

• sarokülôk, heverôk

• franciaágyak (140–180 cm szélesség),

bonellrugós és habszivacsos kivitelben is.

www.butorolcson-webaruhaz.hu

4025Debrecen,Nyugatiu.5-7.
Tel.:06-70-778-2710• 06-52-954-885

E-mail:butorolcsonwebaruhaz@gmail.com
Nyitvatartás:hétfő–péntek8:00–18:00

szombat8:00–14:00

Minőség
kedvező
áron.

ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATUNK

NYITVATARTÁSI
IDŐBENÉRHETŐEL:
+36303263263
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Előszó

12. alkalommal jelenik meg a Józsai Szaknévsor a
Józsa Fejlődéséért Alapítvány gondozásában. A
mos tani kiadványban is megtalálja a kedves olvasó a
leg fontosabb helyi közérdekű információkat – orvosi
ren delések időpontjait, ügyeleti telefonszámokat,
köz intézmények elérhetőségeit –, a józsai busz- és
vo natmenetrendet, valamint a vállalkozásokat tema -
ti kusan, szakmánként összegyűjtve. Ez a kis füzet
Deb recen-Józsa városrész minden háztartásába el -
jut, de mind a kiadvány, mind a benne lévő informá-
ciók online formában is elérhetők a www.jozsanet.hu
weboldalon és a Grund nevű applikációban (lásd a
hátlapon). Igazi segítség a mindennapokban. 

Balázs Ákos
Józsa városrész képviselője

Tartalomjegyzék

Ács 4. oldal
Állateledel bolt 4–5. oldal
Állatorvos 4. oldal
Antennaszerviz 5. oldal
Asztalos 5. oldal
Autójavítás   6. oldal
Autósiskola 5. oldal
Biztosítás és pénzügyek 6. oldal
Burkoló 6. oldal
Bútor, illetve lásd asztalos 7. oldal
Cipôjavító-kulcsmásoló 7. oldal
Cukrászda 7. oldal
Cserépkályhás 7. oldal
Csomagolástechnika 6. oldal
Divatáru 8. oldal
Dohánybolt 7. oldal
Élelmiszer és dohánybolt 1. oldal
Élezés 8. oldal
Emelőhátfal 9. oldal
Építőipar 8. oldal
Építőipari tervezés 8. oldal
Fakivágás 10. oldal
Festékbolt 10. oldal
Fodrász lásd Szépségápolás
Fogorvos 10. oldal
Fogtechnikus 10. oldal
Földmérés 8. oldal
Gázkészülék javítás 10. oldal

Gyógyszertár 19. oldal
Háztartásigép-szerelő 19. oldal
Hulladék felvásárlás 19. oldal
Ingatlanügynökség 19. oldal
Jógaoktató és fejlesztő pedagógus 9. oldal
Kárpitos 19. oldal
Kerékpárszerviz 20. oldal
Kertészet 20. oldal
Kerti gépek 1. oldal
Kerti munkavégzés 20. oldal
Konyhabútor lásd Asztalos és Bútor
Kozmetika lásd Szépségápolás
Konténeres törmelékszállítás 20. oldal
Kőfaragó 20. oldal
Könyvelő 21. oldal
Lakatos 20. oldal
Lottózó 20. oldal
Magánrendelés 21. oldal
Mérlegelés 22. oldal
Munkavédelem 9. oldal
Műszaki-kertészeti bolt 22. oldal
Nyílászárók 22. oldal
Nyomda 22. oldal
Papír-írószer, rövidáru 22. oldal
Ruhajavító 22. oldal
Szálláshely 23. oldal
Számítástechnika 22. oldal
Szépségápolás, fodrászat, kozmetika 23. oldal
Szobafestő, gipszkarton szerelő 24. oldal
Takarítás 24. oldal
Tüzép 23. oldal
Tüzifa 25. oldal
Ügyvéd 25. oldal
Vagyonvédelem 25. oldal
Vasudvar (drótfonat) 25. oldal
Vegyeskereskedés 25. oldal
Villanyszerelő 26. oldal
Virág- és ajándéküzlet 26. oldal
Víz- és gázszerelés 26. oldal
Közérdekű információk, menetrendek 11–18. oldal
Impresszum 26. oldal

www.jozsanet.hu • A józsai hírportál: hírek, programok, galériák...

A Józsai Szaknévsor információi 
megtalálhatóak a www.jozsanet.hu weboldal
INFO-ADATBÁZIS menüpont alatt, valamint a

kiadvány letölthető PDF formátumban a
DOKUMENTUMTÁR menüpontból.
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WOODEN ROOF KFT

TETőSZERKEZETEK
ÉS TETőFEDÉSI 

MUNKÁK KÉSZÍTÉSE

+36 20 317-4824
kertifahazak@freemail.hu

Könnyűszerkezetes

épületek, faházak, kerti

tárolók készítése.

Homlokzati állvány bérlés,

állványozási munkákkal

együtt.

Zsaluzatok bérlése,

zsaluzási munkákkal együtt.

Táp és TakarmánybolT
az Elek utca 2. szám alatt • Tel.: (52) 387-871
Nádudvari, Nagyhegyesi tápokkal, 
csirkedarával és csirkedara keverékkel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva: H–K–Cs–P: 8:00–17:00 Szo: 8:00–12:00
Szerda és vasárnap: ZÁRVA

TÁP - ,  TAKARMÁNY-  É S  
ÁL L ATEL EDEL  BOL T

Debrecen-Józsa
Várdai Miklós utca 7.

Házhozszállítás.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Annamária és Imre

Telefon: (52) 387-217
Mobil: (06-20) 96-52-152

Nyitva tartás: H–P: 8–18 • Szo: 8–13 • V: 8–10

Kedvencek eledel centere

Cím: Bocskai-Március 15. utca sarok
Nyitva: h–p: 9:00–12:00, 13:00–17:30, szo: 8:00–12:00

Hobbi és haszonállat eledelek,
kiegészítők, felszerelések széles

választékban. Kiszállítást is 
vállalunk, egyeztetés alapján.
Telefon: (06-70) 9-777-816

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: zárva

Cím: 
Józsapark emelete

Állateledelek (cica, kutya,
madár, hal, teknős, 

rágcsá lók) ill. állattar tá si
kiegészítők széles

választéka.

Dr. Bíró Tamás
állatorvos

• kis- és nagy állatok gyógyítása, telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

Cím :  A l só józs a, Homok hát  u t ca 31.

Mo b i l :  (06-30) 239 0230

Dr. Gargya Sándor 
kisállatgyógyász szakállatorvos

Db-Józsa, Március 15. utca 70.
Telefon: (06-70) 329-4305

Web: www.jozsavet.hu

Teljesen felszerelt (ultrahang, röntgen,
műtő, labor) kisállatorvosi rendelőben, 

több mint 10 éves szakmai tapasztalattal
várom gyógyulásra váró pácienseimet.
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JózsaPet kisállateledel, felszerelés webáruház. 
Ingyenes kiszállítás Józsán!

Prémium minőségű kutya-, macska-, 
kisállateledelek, tápok, kiegészítők.

www.jozsapet.hu

Antenna és antenna hálózat 
kiépítése és bővítése.

(Kábel TV-hálózat bővítése)
Motoros kertkapuk és szekcionált 

garázskapuk szerelése, javítása, karbantartása.
Kovács Imre

Cím: Józsa, Tócós utca 35. 
Telefon: (06-52) 387-691 • (06-20) 51 20 836

4225 Deb r ec en -A l s ó j ó zs a ,  Te l ek  u t c a 28.
Mo b i l :  (06-20 ) 94-49-512

AUTOMOBIL AUTÓS -
  IS  KO LÁ NÁL INDULÓ 

TAN FO LYA MOK 
SZER VE ZÉ SE JÓZSÁN

Krammer Lajos Árpád
okl. közlekedésmérnök, járműjavító szakmérnök,

gépjárművezetői szakoktató,

járművezetői vizsgabiztos, utánképzés foglalkozásvezető

Hosszú István
asztalos vállalkozó
hirdetése a 27. oldalon található.

A Józsafa Kft.
asztalosipari vállalkozás
hirdetése a 2. oldalon található.

sári-96 Faipari és szolgáltató bt.
4225 Debrecen-Józsa, Templom utca 48–49.
Mobil: (06-30) 985-1734 • Fax: (52) 496-085

www.saributor.hu • saributor@freemail.hu

Tevékenységeink:
konyhabútorok, szobabútorok, gyermekbútorok,

irodabútorok, elôszobafalak,  fürdôszo -
baszekrények, szaunák, egyedi bútorok
készítése, üzlethelyiségek berendezése.

FElmérés, TErVEZés, kIVITElEZés! 
(láTVányTErVEZés)

Lépcsôk, kerítések, faházak, elôtetôk,
zsalugáterek, ajtók, ablakok gyártása. 

Beépít hetô konyhagépek forgalmazása 
kedvezô áron!

Igény szerint lakberendezôt is biztosítunk!
kérjük tekintse meg honlapunkat: 

www.saributor.hu

VARGASWOOD KFT.
Varga István asztalos mester

Épület, bútorasztalos és üvegezési munkákat vállalunk.
Belsô lépcsôrendszerek készítése.

Telephely és lakcím: Db-Józsa, Gönczy Pál utca 112.
Telefon: (52) 387-984 • (06-20) 9559-306

Sipos László
asztalos

06-20-3-923-547

Épület- és bútorasztalos
munkákat vállalok: 

lépcsők, galériák, ágyak, 
konyhaszekrények,

gardróbok stb.

Bútorasztalos munkák
– Konyhabútor 
– Gardróbszekrény
– Kiegészítő bútorok

Helyszínfelmérés, árajánlat

Minden, ami bútor
Te le fo n :  (0 6 -30 )  3 09  9 7 92

E -m a i l :  s im on bar n a40 @g m ai l .c om

Simon Barna
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A Józsa Autócentrum Kft.
autójavító vállalkozás
hirdetése a 2. oldalon található.

GÉP-ÉSZ ’99 Szolgál tató és gyár tó  Bt.

Nagy István
autószerelô mester

M i n d en  t í p u s ú  g ép k o c s i  j av í t ás a,  
s zer v i ze l és e,  v i zs g ázt a t ás a.

Cím : Db-Józsa, Március 15. utca 16/B
Mo b i l : (06-30) 240-7760

A biztosításjózsán.hu 
biztosítási vállalkozás
hirdetése a 27. oldalon található.

Ön összegyűjtötte már azt a 
15–20 millió forintot,

amivel az állami minimál-nyugdíját fogja kiegészíteni?
Ha még nem, akkor kérem, hogy hívjon bizalommal 

és segítek önnek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást!
– Nyugdíjprogram 20%-os adójóváírással forintban és euróban.
– Klasszikus életbiztosítások.
– Rettegett betegségekre szóló biztosítás.
– Időskori egymásról való gondoskodás.

Az általam ajánlott megoldások közül egyik sem viszi 
az ügyfelei pénzét a bizonytalan tőzsdére!

Prositsné Sári Margit
független biztosítási alkusz

Telefonszám: (06-70) 314-1991  
E-mail: prositsnesarimargit@gmail.com
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BURKOLÁS
Épületburkolás, komplett fürdőszoba
felújítás, teraszburkolás (csempézés,

járólapozás) valamint térkövezés.
Simon Antal Futafuga Kft.
Józsa, Monostorerdő utca 27.

Telefon: (06-30) 2-647-384

Papírtasakok, SZTRECCS fólia
gyártása, forgalmazása

„ L OóS”
CSOMAGOLÁSTECHNIKAI KFT.

C ím :  De b r ec e n - J ó z s a,  Vál l al k o zó i  t e l ep h el y ek
( 52) 53 4-79 2 • (30 ) 6 89- 19-3 7 • i n f o @l o o s k f t .h u
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A Bu-Fa-Tex Kft. 
bútoripari vállalkozás
hirdetése a 2. oldalon található.

A Maxi-Börze 
bútorszalon és lakberendezés
hirdetése a 2. oldalon található.

B ON - B ON   CUKRÁSZDA
Alsój ózsa, Tokaj i  u tca 2.

Telefon: (52) 536-743 • (30) 21 82 531
Horváthné Mar ika

• Helyben készült sütemények, 
rétesek, torták, pogácsák, kézműves 
olasz fagylalt, tej- és cukormentes is.

• Esküvôkre megrendelést felveszünk.

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: minden nap: 9–20
J ó zs a ,  R ó zs á s te lep  u .  96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, valamint 
candidás és diabetikus sütemények és torták
készítése előrendelés alapján. Esküvőkre, ren-

dezvényekre kiszállítás! Gluténmentes kenyér
és péksütemény rendelhető.

Fa gy la lt,  fagy la lt kely hek ,  jeges ká vék .
Va r ga  An ik ó ,  cu k r á s zm es te r  

Tel . :  52/ 387-306 • 70/ 360-73-26

Cipôjavítás – kulcsmásolás
Nyitva: H–P: 8:00–17:00 • Szo: 8:00–12:00

Ebédidô: 12:00–13:00 • Telefon: (06-20) 432-4477
Cím: Józsa, Deák ferenc utca 1. (Százszorszép mellett)

Cserépkályha építését, bon-
tását, átrakását, ja ví tá sát,

tisztítását, valamint 
kemence építését vállalom.
Telefon: (30) 476-7218 • (52) 414-716

Simon Krisztiá n
kályhás

V á l l a l o m :
• cserépkályhák építését, átrakását, t isztítását,

• kandal lók építését • kandal lóbetétek beépítését
Cím :  J ó zs a , Ró zs av ö l g y  u t c a 133 /A

Tel ef o n :  (06-30)  742-5685
E-m a i l :  s i m o n k r i s zt 007@g m ai l . c o m

NYITVATARTÁS: 
Hétköznap: 6.00–21.00-ig.
Szombaton: 7.00–21.00-ig.
Vasárnap: 8.00–19.00-ig.

DOHÁNYBOLT ALSÓJÓZSÁN
a Nagyszentgyörgy utca 78. alatt
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Sportosan elegáns 
Divatáru üzletemben 
szeretettel várom régi és 
új vevőimet: Bakóné Éva

Méretek: 36–60-ig.

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
(06-20) 272-9323 • vassevike@gmail.com

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 
(a virágbolt épületében)

Oláh Sándor köszörűs

✆: (06-30) 9445- 589

Szerszámköszörülés, 
Szalagfűrész, Abrikter kés,
Láncfűrész, Fűrésztárcsa,

Fűnyírókés élezés

szer szamkoszorules@gmail .com

szer szamkoszor ules.hu

BATTA  C S ABA   földmérô
• Vállalom új épületek felmérését, telekmegosztás- ,

egyesítés, közműépítés elkészítését

kedvezményes áron.

Te lefon: ( 06-30) 686-4064 • ( 52)  785-987

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYES MŰSZAKI
TERVEZÉS

MŰSZAKI VEZETÉS, TANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS

Tel.: 06-20-9188-999
ZAGYVA SÁNDOR tervező

te le fon : (06-20) 331-8944
www.nem esva l la lkoz a s .hu

• Ép ületenergetikai tanúsítvány
(lakáseladáshoz, használatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz)
• Hôkamerás épületvizsgálatok

• környezetvédelmi megbízotti munkák

Ácsmunkák, tetőfedések,
szigetelések, bádogos munkák

kivitelezése, javítása, felújítása.
Aljzatok szigetelése.

ÉP-TETÔ  2000 Bt.
4225 Debrecen, Bondorhát utca 6.

Tel./Fax: (52) 387-808 • (06-30) 9450-116 • E-mail :  epteto@freemail .hu

Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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•  Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Környezetvédelmi szak-      
te vé keny ség, tanácsadás, kockázatbecslés,
kockázatértékelés

•  Emelőhátfalak szervizelése, alkatrész kereskedelem
•  Saját tervezésű 2 oszlopos csápos emelő forgalmazása    

és telepítése
•  Autóemelők szervize, kereskedelme, 

munkabiztonsági felül vizs gálatai

4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 8.
+36-52-460-360

+36-30-9-212-628
eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

Szolgáltatásaink:
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Telefon: 06 30 244 87 37

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, gallyazását 

– emelőkosaras járművel –,
valamint fűkaszálást vállalok.

Papp László

Festék- és Barkács Szaküzlet
Hajdúfesték Kft.

Józsa, Alkotás u. 2/A 
Telefon: (52) 496 370 • (20) 398 2111

Kül-, és beltéri festékek, tapéták,
lazúrok, zománcok. 

Folyamatosan bővülő barkács árukész let. 
Minőségi választék kedvező áron. 

Téli nyitva tartás: h–p: 7:30–16
Nyári nyitva tartás: h–p: 7:30–17

szombat: 7:30–13-ig

JóZSA, ÉSZAKI SOR 30.      Telefon: (52) 955-245

BELTÉRI-, KÜLTÉRI FESTÉK
ZOMÁNC ÉS LAZÚR

SZÍNKEVERÉS

AUTÓ ÉS IPARI FESTÉK
SZÍNKEVERÉS 
SPRAY TÖLTÉS

NYITVA TARTÁS
H–P: 7:30–16:00
SZ: 7:30–12:00

Dr. Szabó Beáta
fogszakorvos

Józsa, Hátszeg u. 16. • (30) 22 88 470

Egészségkártya elfogadó hely

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! 
Egészségkártya elfogadó hely.

Dr. Kovács Gabriella

JANKA MÓNIKA
fogtechnikus

Fogsorok, porcelán koronák és
hidak készítése rövid határidővel. 

Törés javítása azonnal.

Józsa, Függetlenség utca 52.
Telefon: (06-30) 219-4507

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!
Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, beüzemelés, 

típustól függetlenül. Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.
Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Gázkészü lék  jav ítás, v íz-, gáz-, központ i
fűtés, hőszivat tyú, mennyezet i  és  fal  fűtés -

hűtés , napkol lektor, központ i  porszívó
szerelés valamin t duguláselhár ítás.

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló.
Kathy Épgép Kft.

Kathy Gábor
Cím: Józsa, Nyáry Pál utca 53/B

T.: (52) 387-052 M.: (06-20) 9-614-424
kathyepgep.hu • kathyepgepkft@gmail.com



bu
sz

m
en

et
re

nd

bu
sz

m
en

et
re

nd
kö

zé
rd

ek
ű

Józsai Szaknévsor 2019.

11

kö
zé

rd
ek

ű

www.jozsanet.hu • A józsai hírportál: hírek, programok, galériák...

DMJV Polgármesteri Hivatal 
józsai tele pülés ré  szi kirendeltsége

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. (Jó zsa  park föld-
szint, Józsai Közösségi Központ) Telefon: 52/386-100
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 10–14, csütörtök: 13–17.
Balázs Ákos önkormányzati képviselő (24-es vk.) foga -
dó órája: előzetes bejelent ke zés alapján: 06-20/923-80-
55, e-mail: balazs.akos@debrecen.hu
Dr. Mazsu János önkormányzati képviselő (19-es vk.) fo -
ga dó órá ja előzetes bejelentke zés alap ján: 52/511-570, e-
mail: mazsu.janos@debrecen.hu

Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
Józsai fiók könyv  tára

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. (Jó zsa  park föld-
szint, Józsai Közösségi Központ) Telefon: 52/386-125 
Nyit va: kedd: 8–20, szerda, csütörtök, péntek: 10–18

szombat: 8–16, hétfő: zárva.
E-mail: jozsa@meliusz.hu Web: www. meliusz. hu

Debreceni Művelődési Központ
Józsai Közösségi Háza

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. (Jó zsa  park föld-
szint, Józsai Közösségi Központ) Telefon: 52/386-137
Nyitva: Hétfő–Péntek: 10–19, Szombat: 9–13
Egységvezető: Nagy Mária, tel.: (30) 566-0252
E-mail: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu
Bokács Ferenc művelődésszervező, tel.: (30) 450-45 -
21, E-mail: bokacs.ferenc@debrecenimuvkozpont.hu
Web: www.debrecenimuvkozpont.hu

Debrecen-Józsa Köztemető nyitva tartása:
Nov 1–márc. 31: 7–17, Ápr. 1–ápr. 30: 7–18
Máj 1–aug. 31: 6–20, Szept. 1–okt. 31: 7–18 
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Baj esetén hívható telefonszámok:

Általános segélyhívó szám: 112
Mentők: 104 
Tűzoltóság: 105 
Rendőrség: 107

E-ON hibabejelentés: 06-80/210-310
Tigáz-DSO hibabejelentés: 06-80/300-300
Debreceni Vízmű hibabejelentés: 52/534-510

Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért
Alelnök: Sziklási Péter, Tel.: (30) 621-4914
Titkár: Arany Beatrix, Tel: (20) 971-5342
Web: www.polgarorsegdebrecen.hu

Baleseti sebészet/ügyelet (0–24): Debreceni Egye -
tem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Debrecen, Bartók
Béla utca 2–26. , Telefon: 52/511-777
Felnőtt háziorvosi ügyelet (0–24): Debreceni Egye -
tem I. sz. Belgyógyászat oldalszárnya klinikai ambu -
lan  cia,  Deb recen, Nagy er dei krt. 98. Tel.: 52/404-040
Gyermekorvosi ügyelet (0–24): Debreceni Egyetem
Gyermekgyógyászati Klinika keleti szárny alagsor,
Debrecen, Nagy er dei krt. 98. Telefon: 52/255-603
Fogászati ügyelet (hétvége és munkaszüneti na po k
8–14): Debrecen, Szent A. u. 11. Telefon: 52/416-261
Gyógyszertári ügyelet:  8–22 naponta: Nap Pa ti ka,
Debrecen, Hatvan u. 1., Telefon: 52/413-115. 22–08
hét köz nap: Libra Gyógyszertár, Debrecen, Nagyerdei
krt. 98., Telefon: 52/432-288. 22–08 hétvége: Au gusz ta
Gyógyszertár, Debrecen, Móricz Zs. krt. 22., Telefon:
52/535-753
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Józsai Gyermekorvosi körzetek

Dr. Kiss János (42-es körzet) 
Szentgyörgyfalvi út 7., Telefon: 52/386-255 
Rendel: hétfő, szerda, páratlan péntek: 8–11
kedd, csütörtök, páros péntek: 15–18
Tanácsadás: csütörtökön 11-től.

Dr. Bérces Mária (40-es körzet)
Szentgyörgyfalvi út 7., Telefon: 52/387-239
Rendel: hét fő , szer da, páratlan péntek: 15–18
kedd, csütörtök, páros péntek: 8–11
Tanácsadás: kedden 11-től.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Józsa, Felsőjózsai utca 7. Telefon: 52/536-092,

52/536-093 Nyitva tartási időn kívül: 52/447-724
Nyitva: hétfő, kedd, szerda: 8–16, csütörtök: 8–18,
péntek: 8–11:30. Ingyenes jogi tanács adás: minden
páros csütörtökön: 14–16. Baba-mama klub: minden
szerdán: 10–12.

Homokkerti és Józsai Gondozó Szolgálat
Deák Ferenc utcai Idősek Klubja
Józsa, Deák Ferenc utca 7. Telefon: 52/386-135. 
Mobil: 30/53-53-129. Nyit va: hétfő–csütörtök:
7.30–16.00 péntek: 7.30–15.00

Józsai Segítő Egyesület
4225 Debrecen, Síntelep utca 2.
Vezető: Zágonyiné Nagy Szilvia, Telefon: 30/585-51-
70  • E-mail: jozsasegito@gmail.com
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Háziorvosi, fogorvosi körzetek

Dr. Fördős Zsolt (72-es körzet) 
Szentgyörgyfalvi út 9. (Józsapark emelete)
Telefon: 52/386-241 
Rendel: hétfő–kedd–péntek: 8–12
szerda–csütörtök: 14–18
Vérvételi magánrendelés – beutalóköteles – elője-
gyezhető az előbbi telefonszámon.
Időpontok: hétfő: 7:00–8:00-ig
Leletkiadás: rendelési időben másnaptól.

Dr. Csernyák Marianna (75-ös körzet) 
Szentgyörgyfalvi út 9. (Józsapark emelete)
Telefon: 52/408-161 
Rendel: hétfő–kedd: 14–18, szerda–csütörtök–péntek:
8–12

Dr. Boldogh Zoltán (71-es körzet) 
Alsójózsai út 6.
Telefon: 52/536-668 
Rendel: hétfő, szerda, péntek: 8–12, kedd, csütörtök:
14–18
Várandós gondozás minden héten szerdán 11–12 óra
között, előjegyzés nélkül, soron kívül történik.

Dr. Makszin Mária (33-as fogorvosi körzet) 
Szent györgy falvi út 7., Telefon: (30) 355-6543 
Rendel: hétfő, szerda, páratlan péntek: 7–13
kedd, csütörtök, páros péntek: 13–19

Dr. Ferenczi Gábor (32-as fogorvosi körzet)
Szentgyörgyfalvi út 7., Telefon: (30) 723-2785
Rendel: hétfő, szerda, páratlan péntek: 13–19
kedd, csütörtök, páros péntek: 7–13
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Egészségügyi Szakrendelések

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kór -
ház (Szent györgyfalvi út 9.) Józsapark emelete 
Min den szakrendelésre az előjegyzés kö te le ző.
Bejelentkezni Gombá csi Nóra diszpécsernél lehet a
52/258-350 vagy 20/661-6506 telefonon. Beutaló kö -
te les szakrendelések: belgyógyászat, kardiológia.
Szemészet: Dr. Kokas Anikó 
Rendel: szerda 8.00–11.00 (csak előzetes beje lent  kezés
alapján)
Belgyógyászat: Dr. Balogh Ágnes 
Rendel: csütörtök 8.00–14.00
Kardiológia: Dr. Bedő Zoltán 
Rendel: péntek 8.00–12.00
Nőgyógyászat-terhesgondozás: Dr. Nagy Ist ván
Géza rendel az alábbiak szerint: kedd 7.00–8.00: le -

let kiadás, kedd: 8.00–11.00: terhesgondozás, kedd:
11.00–12.30: nőgyógyászat, kedd: 12.30–13.00: le let -
kiadás.

Védőnői Szolgálat 

Szentgyörgyfalvi út 9. (Jó zsa park emelete)
Telefon: (52) 788-985
Védőnők: Toldyné Svébis Mária, Vozárik Anita, Tóth
Csa báné, Tóth Viktória

Józsai köztéri játszóterek

Józsán öt játszótér található: Gönczy Pál u. 100.
Grund Sportpark, Gönczy Pál u. 1–3. (iskola előtt),
Ró  zsástelep u. 71. (templomkert), Józsapark mö gött
Tócó-patak mellett, Kiserdő-Telek u. sarok.
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Gönczy Pál Utcai óvoda
Józsa, Gönczy Pál utca 1–3. 
Telefon: 52/536-682, 52/536-683

Alsójózsai Kerekerdő óvoda
Józsa, Alsójózsai utca 13.  
Telefon: 52/386-129

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
Józsa, Gönczy Pál utca 1–3. 
Telefon: 52/535-820, 52/786-310

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna 
Általános Iskola
Józsa, Jó zsa kert utca 9. 
Telefon: 52/386-240

Józsai Település- és Közösségfejlesztő
Egyesület
Elnök: Juráskó Róbert 
Telefon: 30/955-9913, E-mail: juraskor@gmail.com

Józsa Fejlődéséért Alapítvány/Józsa újság
Elnök: Molnár Tamás, Tel.: (70) 708-5300
E-mail: moltomi@moltomi.hu

Hitélet
Református templom, Felsőjózsa, Deák F. u. 67.
Református templom, Alsójózsa, Templom u. 51.
Római katolikus templom, Gát utca 5.
Görögkatolikus templom, Rózsavölgyi út 31.
Hetednapi Adventista Egyház, Völgy utca 33/A
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Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca 101.
Telefon: (20) 413-7619 
E-mail: jozsagrund@gmail.com
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Józsapark
Szentgyörgyfalv i  ú t  9.

Nyitva tartás:
Hétfô–péntek: 8–18 • Szombat: 8–12

Vasárnap: Zárva

Telefon: (52) 533-533 • Fax: (52) 533-534

JóZSAI GYóGYSZERTÁR

MARANTA

PATIKA

Nyitva tartás: 
H–p: 8:00–18:00

Szo: 8:00–12:00

Debrecen-Józsa, Alsójózsai u. 6.

Telefon: 06-52/530-289

Fax: 06-52/530-288

Teljes körű szolgáltatásommal 
(ügyvéd, energetikai

tanúsítvány, hitel, CSOK)
megkönnyítem  

ingatlanügyével kapcsolatos 
tervének megvalósulását.

Karacs Ildikó
Telefon: 06-30-9358-700

E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com

Eladó-kiadó 
ingatlana van? 

Bízza rám!

Aszalós Antal
háztartásigép-szerelő

4225 Debrecen-Józsa, Hatház utca 7.
Telefon: (06-30) 532 5157

www.haztartasigep-szerelo.hu

Kovács Antal
háztartásigép-szerelés

Hajdúböszörmény, Bethlen G. 53/A

ADÁS, VÉTEL

CSERE

(06-70) 424 55 00
Mosógép, mosogatógép, hűtő, 
bojler, gáz- és eletromos tűzhely, 
mikro, kávéfőző, ipari hűtő javítása garanciával!
ÚJ és HAszNált KészüléKeK áRusításA

GARANCIáVAl!

méH
Ne dobja ki, mi fizetünk érte!

Papír, PET palack, fólia és üvegfelvásárlás 
Debrecenben a legkedvezőbb áron!

Vas- és színesfémhulladék, akkumulátor felvásárlás 
a Povas Kft. telephelyén!

Várjuk cégek, boltok, üzletek jelentkezését! 
Egyedi árajánlat telefonon vagy e-mailen kérhető. 

Nyitva tartási idő: hétfő–péntek: 8–16, szombat: 8–12.
Cím: Debrecen-Pallag: 4-es főút pallagi elágazás

Telefon: (06-20) 573-1991 • E-mail: povas.kft@gmail.com

Jógázz Józsán: 
jógaoktatás felnőtteknek és gyerekeknek,
valamint iskolára felkészítő foglalkozások

Burján Enikő
(fejlesztő pedagógus, jógaoktató)

06 70 499 4920
web: jozsajoga.hu • e-mail: burjaneniko@gmail.com

facebook.com/jogazzjozsan
facebook.com/fejlesztendo/

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák Ferenc utca 96/A

Telefon: (06-52) 497-189 • (06-70) 367-20-10
Mo dern és ant ik  kárpi t ozott  b útorok javítása, áth úzása. 

Ingyenes felmérés és szál l ít ás.
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KERÉKPÁRSZERVIZ
Cím: Tokaji utca 2.

Nyitvatartás: H–P: 9–17 
Szo: 9–13

Telefon: (06-30) 465-3106

Évelőpor ta Ker tészet  • www.evelopo rta.hu

ÉVELŐK, cserjék, fűszernövények, díszfüvek nagy választékban.
Debrecen és Józsa között a 35-ös útfélen 

a Mészáros Díszfaiskola mögött.
Telefon: (06-30) 600-35-09

BÍZZA SZAKEMBERRE!
Vállaljuk kerti munkákat (kertépítés, ásás,

kapálás, metszés, permetezés, füvesítés stb.).
HÍVJON BIZALOMMAL: (20) 2357 202

www.patentkert.hu

KERTGONDOZÁS

BERI LÁSZLÓ lakatos mester
Cím: Debrecen-Józsa, Zsindely utca 33.

Telefon: (52) 386-393 • Mobil: (06-30) 904-60-85
E-mail: berilaszlo@gmail.com

szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres 
törmelékszállítás

3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

06 30 244 7962
06 30 301 1200

Konténeres
hulladékszállítás

Poroszka László
kőfaragó, betűvésnök

Síremlékek készítése márványból,
gránitból, műkőből.

Régi síremlékek felújítása, tisztítása.

Cím : Józsa, Felsőjózsai utca 34.
Telefon: 52/387 888 •20/362 6397

Toma Bt.
LOTTÓZÓ

Nyitva: H–P: 8–19 • Szo: 8–16 • V: 8–12
Cím: Db-Józsa, Deák Ferenc utca 1.

Telefon: (20) 462-3677

Hírlapok,  
DKV bérlet és buszjegy,

telefonfeltöltés.
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Gyermek és felnőtt 

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
Helye: Józsapark, Szentgyörgyfalvi 9.

Szemészeti Rendelő

Rendel: Dr. Kokas Anikó • Bejelentkezés: 20/661-6064

• Családorvosi és üzemorvosi el látás, 
egészségügyi könyvek, 

munkaalkalmassági vizsgálatok.
• Hétfôtôl csütörtökig 

reggel 8 órakor és este 18 órakor 
várom régi és új betegeimet, 

valamint más idôpontban is  megbeszélés szerint .

Dr. Kiss Andr á s
Debrecen-Józsa, alkotás utca 3.

telefon: (06-30) 2-39-79-29

Tabajdi Éva
klinikai szakpszichológus

Bejelentkezés
Telefon: (06-30) 907-5594

E-mail: tabajdieva@gmail.com
Web: www.tabajdieva.hu
: facebook.com/tabajdieva

k Ö n y V E l é s
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások számára. 

Igény szerint helyszínre megyek.
(52) 420-423

(30) 911-7979
Kozma Ibolya

mérlegképes könyvelő

Vál lalkozók, f igyelem!
Könyvelés, tanácsadás Józsán

Egyéni vállalkozók, 
gazdasági társaságok ré szére 

teljes körû gazdasági ügyintézéssel.
PONTOSSÁG, MEGBÍZHATóSÁG, 

DISZKRÉCIó

Varga Imréné Szôcs Krisztina
közgazdász, mérlegképes könyvelô,

adótanácsadó
Alsójózsa, Telek utca 62.
Telefon: (06-20) 4-630-048

Adóbevallás    Könyvelés    Adótanácsadás

Elérhetőség: Józsa, Telek utca 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Telefon: 06 30 6591 951 • 06 30 857 2811

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő? 
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?

Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI
SEGÍTÜNK!
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mérlEgElésI lEHETőség
20 tonnás digi tális hídmérlegen

Juráskó Kft., Józsa, Vállalkozói telephelyek
Telefon: (30) 830-8607

FESTÉK ÉS BARKÁCS ÜZLET
Festékek, szerszámok, kerékpár alkatrészek, villanysz-

erelési anyagok, csavarok forgalmazása
Józsa, Gönczy  Pál u. 120. • Telefon: (52) 387-135

VA S-,  MÛSZA K I K ISK ER
Villamossági szerelési anyagok, vasáruk, víz-,
fû tés szerelési anyagok, festékek, vegyi áruk,
ház  tartási cikkek, mezôgazdasági-, ker té szeti
ter mékek, kötôelemek, zárak-lakatok-vasalatok,
ke rékpárok és alkatrészeik.

Nyitva tartás:
Sze–P: 8:00–17:00, Szo: 8:00–13:00

Függetlenség utca 97. • Tel.: 52/386-226

Cím: Db-Józsa, Tokaji utca 13.
Telefon: (06-52) 496-322

Kertészet i  c ikk ek, szerszámok és mûszaki
anyagok, festék -vegyi  ár uk, 

kerékpáralkatr észek széles választékával  
vár juk kedves vásár lóinkat .

Nyitva tartás: 
H–K–Sz  –Cs–P: 8–12, 13–17 • Szo: 8–13

FÓKUSZ 
Kertészeti és Mûszaki Bolt

(7 légkamrás profilból)
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE.

Redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

@@@@@

Papír-írószer, nyomtatvány
szaküzlet a Józsaparkban

Nyitva tartás: h–p: 9–18 szo: 8–12
Telefon: (52) 386-046

Papír-írószer és 
Rövidárú kereskedés

Poroszka Jánosné • Józsa, Felsőjózsai utca 18/B
Telefon:  (52) 386 027

Bujdosó Mónika
női szabó mester

Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 9.00–17.30

Szombat: 8.00–13.00

Telefon: (06-30) 286-10-53

Cím: Józsapark emelet

4028 Debrecen, Nyíl u. 6.
(52) 541-087 • (70) 381-6041 • www.neoprint.hu

COMPUTERNET
DEBRECEN Szaküzlet

& Szerviz
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ANDIRKÓ VENDÉGHÁZ
Szálláshely Józsán 2–3–4 ágyas szobákban, 

Józsa központjában, a Tesco mögött.
Telefon: (52) 386-156

TÓTH TüZép
Cím: Józsa, Gönczy Pál utca 86.

Telefon: (06-20) 939 4239
Nyitva: h–p: 7–17-ig • sz: 7–13-ig

E-mail: toth.tuzep@freemail.hu

Napfény Szépségszalon
Fodrászat, kozmetika,
műkÖrÖm, szolárium

Cím: Józsa, Bocskai utca 5. • Telefon: (20) 925-9045

DubaiSun & Szépségszalon
Szolgáltatások:
• Szolárium (álló, fekvő)
• Fogfehérítés
• Fodrászat
• Kozmetika
• Manikűr-Pedikűr
• Hajhosszabbítás

Józsapark földszint (Pepco és a Kertészeti áruda között)

Jászberényi Evelyn: +36/30-691-8153
DubaiSun: +36/20-998-0500

Szilágyi Jánosné
elektrokozmetikus mester

Db-Józsa,  Gönczy P ál utca 46.
Telefon: (52) 387-992 •Mobil: (06-30) 301 57 87

E-mail: szilagyine.kati@freemail.hu

S I S S Y  S Z É P S É G S Z A L O N
Arany-, gyémánt-, kaviáros-, csiganyálas-, 

hyaluronos-, ős-sejtes-, mezoterápiás kezelések.
Gyantázások, 3D műszempilla.

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon: (06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

SCHEFHAIR
Fodrász üzlet és KREATÍV KOZMETIKA

FÜRJÉSZNÉ OROSZ RENÁTA kozmetikus
06-30/676-6156

SCHEFFER ZSUZSANNA fodrász
06-30/282-7107

Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 10.

B ejelent k ezés t elefo no n vag y  s zemélyes en!

ZSUZSA SZALON
NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-FODRÁSZAT, 

HAJHOSS ZAB BÍTÁS, HAJ  GYÓGYÁSZAT, 
SZÍN MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa
Mesterfodrász

06-70/245-3499

Józsa, Bocskai István utca 50.

B ej el ent ke zés  al apján vár om 
ke dves  vendé g eimet !

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel.: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Nyi tva tar tás :

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás • hajtetoválás • modern hajvágás
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Cégünk rövid határidővel vállalja:
irodák, lakások, csarnokok takarítását.

Tel.: 30/783-0316 • Web: takaritas-debrecen.109.hu
E-mail: takaritásdebrecen2018@gmail.com

Poroszka  János
szobafestő-mázoló és tapétázó mester

Cím : Józsa, Felsőjózsai utca 18/B
Telefon: 52/386-027 • Mobil: 20/492-9401

Festés, mázolás,
tapétázás, gipszkar-

ton-szerelés
Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Szobafestést,
homlokzat festést,
kerítésfestést,
gipszkartonos munkákat
vállalunk.

Telefon: (06-20) 9-739-744

30 ÉVES ÉPÍTőIPARI REFERENCIÁVAL 
RENDELKEZÜNK.

Emil és Társai Kft.

Debrecen, Füredi út 59/B
Telefon/Fax: (52) 441-335
Mobil: (06-30) 382-3195

E-mail: emiltakarit@freemail.hu
Web: www.emiltakarit.hu

Takarítás, 
épülettisztítás.
Szônyegtisztítás,
márványfényezés.

Szondi Csaba
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TÜZIFA KERESKEDÉS
Boros Istvánné 

vállalkozó

Telefon: 
(06-30) 244 60 78
(06-30) 524 00 37

TÜZIFA ELADÓ!
Akác, tölgy, kuglizva, hasítva.

Érdeklődni: Szotákné Kata

06-30-562-2490
06-30-487-6555

www.tuzifa-debrecen.hu
Debrecenben a Monostorpályi úton 

(az Acsádi úton nem mi vagyunk!)

Tel.: 0620/210-9939 • www.drreti.hu 
Facebook: www.facebook.com/drretiugyved

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Adásvétel i  szerződések, cégel járás, 
társasági jog, munkajog, vál lalkozás-

menedzsment, védjegyjog.
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan utca 55.

§

Lukácsné 
Dr . Patakvölgy i  
Pi roska
ügyvéd §
Cím: Db-Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803 • (06-20) 340-7411
E-mail: dr.patakvolgyi@gmail.com
Web: www.drpatakvolgyi.hu

VAGYONVÉD
2000 BT.

Riasztórendszerek, tűzjelző rend   sze rek,
videó megfigyelő rendsze rek telepítése, 

karbantartása, ja ví tá sa.
Cím: Józsa, Északi sor 114.

Telefon: 06 30 9587 344
E-mail: vagyonved2000@gmail.com

Termékeink: zártszelvények, köracélok, 
laposacélok, betonacélok, lemezek,
síkhálók darabolási lehetőséggel. 

Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csi szoló anyagok, vágókorongok, csavarok,

huzalszegek, elektródák, patentívek,
tábláskerítések, talicska, aknatetők,

védőkesztyűk, stb.

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, 
ponthegesztett hálók, hullámosított hálók, 
huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, 

vadhálók, valamint beton oszlopok. 
Gyártás, forgalmazás.

Vas- műszaki bolt

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely
Tel.: (52) 530-564 Mobil: (20) 530-7974

E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu
Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Vasanyagok k iszáll ítással  megrendelhetők .

Megkezdtük KERTI KAPUK MINőSÉGI
SZINES TRAPÉZLEMEZEK forgalmazását!

HáZIassZonyok bolTja
az Elek utca 2. szám alatt • Tel.: (52) 387-871

• Zománcozott lábasok, fazekak, tepsik 
• Műanyag hordók• Műanyag áruk 
• Virágcserepek • Papírzsebkendő 

• WC-papírok stb.

Ke
dv
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ro
n k

ap
ha

tó
! Kedvező áron kapható!

Nyitva: H–K–Cs–P: 8:00–17:00 Szo: 8:00–12:00
Szerda és vasárnap: ZÁRVA
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Sárosi Lajos  egyéni vállalkozó
E-on regisztrált vil lanyszerelô

Tel ef o n :  (06-20) 215-7404
Lak ás:  4225 Db-J ózs a,  Cs ár dás  u t c a 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás.

Mérôhelyek kialakítása. 
Gyengeáramú hálózatok építése. 

Központi porszívó szerelés.

tUrgyán pÉter
e-On regisztrált villanyszerelô

Cím: Józsa , Homokhát utca 2.
tel./Fax.: (52) 535-374 • (06-30) 9385-701

turgyan.peter@gmail.com • www.neonteam.hu

• Épületek és család i házak villanyszerelése,
javítása, készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi, szabványossági 

fe lülviz sgálatok

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Villanyszerelési munkálatok,
épületgépészet, klimakarbantartás

precíz munkavégzéssel, korrekt áron

ASZTELLA VIRÁGÜZLET
Alsójózsa, Bocskai utca 5.

Nyitva: H–Szo: 8–18, V: 8–17
Telefon: (06- 30) 262-4109

Kártyás fizetési lehetőség.

VIRÁG-, AJÁNDÉKBOLT
Cím: Db-Józsa, Deák F. utca 2.
Tel.: (52) 386-225 (30) 357 2458
Nyitva: h–szo: 8–18-ig v: 8–14

Víz-, gáz-, fűtés szerelés. Gázkészülék javítás.
SZABÓ ATTILA

Józsa, Alkotás u. 46. sz.
Tel.: (52) 387-767 • (06-20) 9608-659

Víz-, gáz-, közpon ti  fűtés, hőszivat tyú,
men nyezet i  és  fal  fűtés -h űtés , napkol lek-
tor, központ i  porszívószerelés, dugu lásel -

hár ítás valamin t gázkészülék jav ítás .
Kathy Épgép Kft.

Kathy Gábor 
Cím: Józsa, Nyáry Pál utca 53/B

T.: (52) 387-052 M.: (06-20) 9-614-424
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló.
kathyepgep.hu • kathyepgepkft@gmail.com

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

J ó z s a , B ar á t s ág  u t c a  6 .  •  (70)  620-2684J ó zs a ,  B ar á t s ág  u t c a  6 .  •  (70)  620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le tek víz-, gáz-,
fû tésszerelését, vala mint csatornarendszer ki -
épí té sét. Anyagbeszerzés, tervezés.

gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.
Egyszerűsített gázkészülék csere 

teljes ügyintézéssel.
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(06-20) 583-7474
Biztosítók 1 helyen:

Asztalos munkák igényes, minőségi kivitelben.

Készítünk szoba, konyha, fürdőszoba 

bútorokat, korszerű hőszigetelt nyílászárókat, lépcsőt, filagóriát és egyéb faipari

munkát. Látványterv illetve referencia alapján. Minőségi munkával, nagy szakmai 

gyakorlattal és technikusi háttérrel állunk az önök rendelkezésére.

Hosszú István
asztalos vállalkozó

Debrecen-Józsa, Kiskert utca 31.

Tel.: (52) 387-568, (30) 495-51-55 • E-mail: hosszui@freemail.hu
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Józsa Grund Sportpark

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Göncy Pál utca 101.
Telefon: (20) 413-7619 • E-mail: jozsagrund@gmail.com

TÖLTSD LE A JÓZSA GRUND in gyenes alkal ma zást Androidos vagy Apple telefo -
nodra, és használd a józsaiak életét megköny nyítő alkal ma zást mindennap! 
Használhatod pálya foglalásra, kaló ri a számolásra, józsai hírek ol va sá sá ra…

Nyitvatartás 
Hétfő–Péntek: 08:00–20:00

Szombat és vasárnap: 10:00–20:00

A májusban megnyitott Grund sportolási lehetőségek mellett
kö zös ségi élménytérként is funk cio nál. A minden nap nyitva
tartó sportpark mű füves focipályáit mobiltelefonos applikáción
ke resztül lehet le foglalni és kifizetni, így ké nyelmesen, kész -
pénzmentesen tudunk pá lyát foglalni. A pálya díja 6000 Ft/óra.
Aki nek nincsen okostelefonja, az a helyszínen fog lalhat pályát.

A Grundon a nyári
is kolai szünetben a
B pálya a teljes
nyit   va  tar tási idő -
szak alatt diák iga -
zol  vány bemuta tá -
sá  val IN GYE  NE -
SEN hasz nálható a
józsai gye  re kek nek.

A sportpark továb-
bi, bár ki számára
díj mentesen szol -

gál  tatásai: termé sze  tes talajú futópálya, strandröplabda pálya,
ping-pong asztal, játszótér, szabadtéri főző hely. Az épületben öl tő -
zők, wc-blokk is található, a fedett teraszról az egész létesítmény
be látható.
A nyitvatartási időben személyzet gondos kodik a létesítmény üze -
mel tetéséről, a ven dégek kiszolgálásáról és a házi rend be tar tá sá -
ról!


