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2013. május

JÓZSAI GYERMEKNAP
2013. május 25-én, szombaton 14.00–18.00-ig Helyszín: Józsapark – DMK Józsai Közösségi Háza
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Szeretettel hívunk minden, Debrecen-Józsán élő gyermeket, anyukát, apukát, nagymamát,
nagypapát a józsai gyermeknap programjaira. A rendezvény védnöke: BALÁZS ÁKOS a városrész önkormányzati képviselője.

Programok:
Józsai Közösségi Ház majorett csoportjának bemutatója • Gönczy Pál Utcai Óvoda Napraforgó csoportjának műsora
Eskrima - Harcművészeti - Önvédelmi bemutató • Karate bemutató (Bushido Karate Sportegyesület)
MEA AMI növendékeinek műsora • Valcer Táncstúdió műsora • Debreceni Honvéd Táncegyüttes műsora
Nagy Virág Napsugár a Gönczy Pál Ált. Iskola 6. o. tanulója angol nyelvű dalokat énekel
A Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kökény csoportjának (Lorántffy Zs. Általános Iskola tanulói) néptánc bemutatója
Józsai Közösségi Ház akrobatikus rock and roll csoportja • A KENGURU TSE - akrobatikus rock and roll bemutatója
12 órától slambucfőző verseny a Tócó völgyben (a főzéshez a hozzávalókat mindenki maga biztosítja)
Külön felhíváson a részletes információk!
Kézműves játszóház • Kézművesek bemutatói, vásár • Manócska Kézműves Ház bemutatója • Masits István - portrérajzolás
Debreceni Makettező Klub bemutatkozása • Smink- és hajfonatkészítés • Arcfestés • Népi gyermekjátékok • Gazsó Játékpark
Szőnyi Pál Ásványgyűjtő Kör - ásványhatározás • Dobjál - nyerjél játék! • III. Józsai Kutyaszépségverseny, kutyás bemutatató
Szeretettel várunk minden Debrecen-józsai családot!
Szervező: a Debreceni Művelődési Központ Együttműködő partnereink: Józsai Településfejlesztő Egyesület, Józsai Segítő Szolgálat
Fő támogató: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatók: Józsai Településfejlesztő Egyesület, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

Pro Urbe díjat kapott
Felföldi László plébános
Debrecen város érdekében kifejtett jelentős tevékenysége elismeréseként Pro Urbe díjban részesült Felföldi László plébános, püspöki helynök, esperes április 11-én, a Debrecen város napján. Tíz éve
vezeti a debreceni Megtestesülés Plébániát, és irányítása alatt működik
a Józsai Társegyházközség is.
Ez alatt az Újkerti
lakótelep közvetlen
közelében lévő templom a környék kulturális központjává is
vált. Felföldi László
közösségépítő, közösségformáló munkája kiemelkedő. Különös gondot fordít a
fiatalok lelki épülésére. Napközis, valamint nyári családos táborait, egyedi programjait óriási érdeklődés kíséri. Mind egyházi pályafutása, mind elhivatott, tenni akaró civil személyisége, s a társadalom legfontosabb építőköve, a család széthullása ellen ható akciói, programjai, az
összetartozás érzését erősítő, szolidaritásra nevelő tevékenysége kivívta a
debreceniek elismerését és megbecsülését.
(Forrás: www.dehir.hu)

Vasútmodell kiállítás
Az elmúlt hétvégén ötödik alkalommal rendezték meg a Hajdú Expressz
Vasút mo del lező és Vasútbarát Egyesület Vasútmodell kiállítását a Józsai
Közösségi Házban.
A látogatók 60 méter H0-ás
terepasztalon nézhették meg
a modelleket működés közben. A vasútmodellek megtekintése mellett számos egyéb
lehetőségük is volt a kiállításra ellátogatóknak. Aki kedvet
érzett, egy öt perces gyors
oktatás után ki is próbálhatta
milyen is irányítani ezeket a
modelleket, sőt minden „kis
mozdonyvezető” oklevelet kapott. Lehetőség volt még szimulátoron is kipróbálni milyen
egy vonatot vezetni. A legkisebbeknek gyereksarkot építettek ki, ahol favonatokkal játszhattak, vasúti pályát építhettek.
Az utazás megkönnyítése érdekében hasznos tippekkel és utasjogi tanácsokkal látták el a Közösségi Házba érkezőket. Továbbá ingyenes MÁV, DKV
és Volán menetrendet is kaphattak az érdeklődők. Vásárolni is lehetett, így aki
kedvet érzett a modellezés iránt vagy fejleszteni akarta a már meglévő készletét, az válogathatott a sok eladó portéka közül. További képek a kiállításról
a www.jozsanet.hu weboldalon.

Helyi hírek

Felhívás emlőszűrésre

Kutyaszépségverseny
Április 20-án rendezték meg a Józsaparkban
lévő Kisállat Jóléti és Gyógyászati Központ
megnyitóját és a II. Józsai Kutyaszép ség ver senyt. Kedvezett az időjárás is a szabadtéri
prog ramnak, rengeteg kutyás család és érdeklődő látogatott ki a Józsapark mögötti zöld terü letre.

24 órás programsorozattal emlékezett meg a
Köl tészet Napja alkalmából a Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza és a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár Józsai Könyv tára.
A sokszínű programsorozaton minden korosztály
képviseltette magát az óvodásoktól egészen a
nyugdíjasokig. Mindkét józsai óvoda és iskola csoportjai és osztályai is ellátogattak a Közösségi
Házba. Április 11-én 10 órakor dr. Kovács Béla
Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. A köszöntő után
Tompeti és Barátai „Verselj velünk, játssz velünk!”
című interaktív gyerekműsora szórakoztatta az
óvodásokat és a felnőtteket. A délutáni programokra elsősorban az iskolás korosztályt várták a
szervezők. Gonda Zoltán festőművész irányításával versillusztrációt készítettek a két általános iskola tanulói. A „Versparádé” keretében a Könyvtárban irodalmi fejtörőkkel, irodalmi kirakókkal
várták a diákokat. Többen fényképezkedtek a
János Vitéz szereplőit ábrázoló paraván mögött.
16 órától a Józsai Népdalkör tagjai énekeltek
megzenésített Petőfi verseket. Többen verset is
szavaltak. A Közösségi Ház versíró pályázatára

érkezett költemények jutalmazása után Olasz
Szabó Soma színművész előadásában Petőfi
Sándor „Bolond Istók” című elbeszélő költeményét, valamint a magyar líra jelentős alkotásaiból
egy válogatást hallgathattak meg az érdeklődők.
Béke Csaba és Bálint Lajos hangulatos koncertjén
középkori dallamok csendültek fel az éjszakában.
A Költészet napi program második napján
először a nyugdíjas korosztályt várták a Könyvtárban a Költészet az interneten című számítógépes foglalkozásra. Ezt követően a program zárásaként Mojzes Edit könyvtáros Kányádi Sándor
megzenésített verseivel szórakoztatta az óvodás
korosztályt. Vidám foglalkozása méltó befejezése
volt a kétnapos rendezvénynek. Képek a programokról a www.jozsanet.hu weboldalon.

A megnyitó után Kutyás Agility bemutatót láthattak az érdeklődők, majd a nevezések beérkezése után, kezdetét vette a kutyaszépségverseny.
Eredmények:
1. Vígh János, Odin nevű német dogja.
2. Kovács Sándor, Kenzo nevű tacskója.
3. Vízhányó Róbert, Kari nevű, Border Collie. A
helyezést elért kutyusok és gazdáik értékes
nyereményekkel gazdagodtak.

Aleszja Popova balettművész
fotóiból rendeztek kiállítást a
Közösségi Házban, április 9
és április 30 között. A felvételen a művésznő és egyik alkotásának részlete látható.

Meghívó
A Józsai Településfejlesztő Egyesület (JTFE) 2013. május 30-án csütörtökön
18 órakor a Közösségi Házban tartja éves KÖZGYŰLÉSÉT, melyre minden
tagot és érdeklődőt várnak. A közgyűlés nyilvános, bárki részt vehet rajta.

Juráskó István, JTFE elnöke

Támogassa a helyi értékeket adója 1%-ával!
Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, melylyel a helyi értékek, helyi közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támoA szervezet neve:
-y]VD)HMOĘGpVppUW$ODStWYiQ\
-y]VDL7HOHSOpVIHMOHV]WĘ(J\HVOHW
Józsai Reformátusokért Alapítvány
Józsai Római Katolikus Egyházközségért Alap.
-y]VDL6HJtWĘ6]ROJiODW
$-|YĘ.|Q\YWiUipUW$ODStWYiQ\
Gyermekeinkért Egyesület
Fény Felé Alapítvány
Érmék Közhasznú Alapítvány
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért
Munkaiskola Alapítvány
Józsa Sportegyesület
Bushido Karate Sportegyesület
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gatni. A lenti táblázatban 16 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát találhatják. Május 20. az SZJA bevallás határideje.

Szervezet bemutatása pár szóban:

Adószáma:

A JÓZSA újság/www.jozsanet.hu weboldal kiadója.
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája.
Józsai református egyházközség alapítványa.
Józsai római katolikus egyházközséget támogató szervezet.
Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak.
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár.
)RJ\DWpNRVRNWiUVDGDOPLHOIRJDGiViQDNHOĘVHJtWpVpYHOIRJODONR]QDN
Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása.
)RJ\DWpNNDOpOĘNQDSSDOLHOOiWyLQWp]PpQ\DD5y]VDY|OJ\XWFiQ
Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete.
$OVMy]VDL.HUHNHUGĘÏYRGDDODStWYiQ\D
Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa.
Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa.
Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok.
Shotokan karate Józsán.

18557325-1-09
19119182-1-09
18992355-1-09
18553204-1-09
18553929-1-09
18547508-1-09
18550335-1-09
18540855-1-09
18545166-1-09
18554944-1-09
18561751-1-09
18558120-1-09
18552478-1-09
19126920-1-09
19850755-1-09
18558278-1-09

JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Ezúton értesítjük a 45–65 év közötti DebrecenJózsán élő (4225-ös irányítószámra bejelentkezett) hölgyeket, hogy számukra a 2013. május
23–28. közötti időszakban, Debrecenben emlőszűrő vizsgálat szerveződik.
A vizsgálat INGYENES, minden érintett nő névre
szóló meghívólevelet kap a szűrés helyének és
pontos idejének megjelölésével. Kérjük éljen a
felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!
NE FELEDJE, A SZŰRÉS ÉLETET MENTHET!
HA HÍVJÁK, MENJEN EL!
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

Költészet Napja éjjel-nappal

Programok

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

Május 14–június 6-ig
„ Tudom-e mérni a mérhetetlent?” - Baán
Katalin fotóművész kiállítása
A kiállítás megnyitó időpontja: május 14-én 17 óra.
Megnyitja: Szabó Antónia, képzőművész.
Közreműködnek: A Józsai Református Gyülekezet
Szigethy Gyula Kórusa.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere.

Május 17-én 17 órától
Évzáró gyermekkoncert.
Együttműködő partner: Muzsikáló Egészség
Alapítványi Művészeti Iskola.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme.

Május 25-én 13.30–18 óráig
Józsai gyermeknap (városrészi családi
dél után).
Közreműködnek: józsai és meghívott gyermek- és
felnőtt csoportok. Együttműködő partnerek: Józsai
Településfejlesztő Egyesület, Józsai Segítő
Szolgálat, józsai óvodák, iskolák.
Helyszín: Józsapark, Közösségi Ház előtti tér

– 12.00 A „13” című rajzpályázat eredményhirdetés
– 9.00–13.00 Óceánmánia - matrica csere-bere,
ügyességi játékok

Május 31-én 16 órától
Kerekerdő gála.
Közreműködnek: Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
óvodás csoportjai.
Együttműködő partner: Az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme.
A fenti programokról részletesen tájékozódhat a
www.jozsanet.hu weboldal „Programok” menüpontja alatt.

Józsai Közösségi Ház
4225 Deb r ec en -J ó zs a
Sz en t g y ö r g y f a l v i ú t 9.
Tel ef o n : (52) 3 86-13 7
E-m ai l :
j o zs ai k h@d eb rec eni m uv k o zp on t.h u

Május 25. 9–13 óra között
„ RENDKÍVÜLI GYEREKNAP” - családi dél előtt gyerekeknek és felnőtt gyerekeknek
a Józsai Könyv tárban

2013. május 18-án,
szombaton a könyvtár zárva lesz.

– 10.00 Szimultán sakkverseny

A Lorántffyban történt
Egészség hét

Föld napi szemétgyűjtés

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda idén is közösen rendezte meg április 8. és 12. között a tavaszi egészség hetét, ahol volt reformételek kóstolója, látássérültek interaktív érzékenyítő programja, és játékos ismeretterjesztő vetélkedő is az egészség
nyolc alapelvéről, továbbá volt még sport- és tesztnap is.

Április 22. a Föld napja. Az alsójózsai gyerekek
körében hagyománya van ennek a napnak, hiszen
az iskola kiemelt feladatának tekinti a jövő generációjának környezettudatos nevelését, így – amint
minden évben – úgy az idén is növényültető programokkal és jó hangulatú szemétszedő akciókkal
csatlakozik a 125 országban működő Föld napi
mozgalomhoz.

Kirándulás Budapesten

Rendőrnap

Április 3-án Budapesten jártak a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola tanulói. A kirándulás
során a gyerekek sétahajózáson vettek részt a
Dunán, ellátogattak a Fővárosi Állatkertbe és
megtekintették a Közlekedési Múzeum kiállításait.

1992-től Szent György napján, április 24-én tartják
Magyarországon a rendőrség napját. Ebből az alkalomból jöttek el a rendőrségről a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolába és tartottak a gyerekeknek rendőrkutya kábítószer kereső, őrző-védő és
engedelmességi bemutatót.

A nagy sikerű rendezvényen a diákok testközelből
vizsgálhatták meg az egyenruhások munkaeszközeit, a pajzsot, a sisakot, a gumibotot és a bilincset. A rendőrök arra is lehetőséget biztosítottak a
gyerekeknek, hogy beüljenek egy szolgálati gépjárműbe – felejthetetlen élményt biztosítva ezáltal
nekik.

Közlekedésbiztonsági oktatás
A közlekedésbiztonsági bemutatón és képzésen
vettek részt a Lorántffy tanulói. Az oktatás elméleti
és gyakorlati részből állt, amit a diákok maradéktalanul tökéletesen teljesítettek. Ezen a programon
évek óta rendszeresen részt vesznek az iskola
tanulói. A program szlogenje: „Biztonságosan közlekedni egy életúton.”

Radácsiné Gargya Csilla
Szülői Munkaközösség elnöke

JÓZSA
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A debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
immár Örökös ökoiskolaként negyedik éve rendezte meg az „ Élő Bolygó” elnevezésű regio nális környezetvédelmi vetélkedőt a Föld napján
április 22-én, hétfőn.
A környezeti nevelés terén országosan is ismert
és elismert referencia intézmény, akkreditált kiváló
tehetségpont a magyar tehetséggondozó szervezetek tagjaként sokat tesz azért, hogy minél több
gyermeket, minél több intézményt bevonjon abba
a programba, melynek egyik fő célja a felelős környezettudatos gondolkodás, a tevékeny részvétel
Földünk és környezetünk védelmében, a fenntarthatóságért. Bár a debreceni ökoiskolák együttműködésének jegyében szerveződött először a vetélkedő, mára Hajdú-Bihar távoli csücskéből, Komádiból is érkeztek csapatok. A kezdetek óta
résztvevője a versenynek az erdélyi érmihályfalvi
Zelk Zoltán Gimnázium is.
Komoly tudás, szakmai tartalom áll az „Élő
Bolygó” vetélkedő 15 csapata mögött. A vetélkedőt
hónapok óta tartó előzetes felkészülés előzte meg:
a verseny honlapjára folyamatosan kerültek fel az
elsajátítandó ismeretek, feladatokat, portyát teljesítettek a benevezettek. A 15 állomáshelyből álló
vetélkedő témái között szerepelt többek között az
év fáinak, madarainak, rovarainak, vadvirágainak,
gombájának és kétéltűjének ismerete, a légköri jelenségek, az üvegház hatás jelenségének ismerete.

Érdekes interaktív feladvány volt a „Vadat és halat,
s mi jó falat” állmáson egy vadétel „elkészítése”. A
természet a zenében állomáshelyen neves
zeneszerzők ismert és kevésbé ismert dallamait
kell felismerniük. Minden csapat készített időjárásjelentést a Rózsavölgyi Gyermekkert Oktatóközpontban lévő – az országos rendszerben működő – mini meteorológiai állomás adatainak segítségével. A nemrégiben ünnepelt 650 éves Debrecen tiszteletének szólt a „Felszállott a főnix madár” című feladat, amelynek részeként a felkészülés időszakában városi ökoportyát teljesítettek a
csapatok. Végül nem lett egyszerű a könynyűnek

Néptáncosok gálaműsora
Hagyományteremtő céllal, a Tánc Világnapja alkalmából rendezték meg
a „ Ha táncolsz élsz, ha élsz táncolsz" címmel a néptáncosok gálaműsorát április 27-én a Józsai Közösségi Házban.
A Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen szervezte a
Józsai Közösségi Ház a programot, azzal a céllal, hogy a Józsán néptáncot
tanuló gyerekek bemutathassák az év során tanult koreográfiákat. A néptáncosok gálaműsorán felléptek: Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola csoportjai: Aprócska; Kiskökény; Kökény; Csűrdöngölő; Gönczy Pál Általános Iskola
Kis Göncöl és Csicsergő Csoportjai; Józsai Felnőtt Néptánc Csoport; Debreceni Népi Együttes Ifjúsági Csoportja; MEA Citerazenekar.

A gálaműsorra zsúfolásig megtelt a színházterem, nagyon sokan voltak
kíváncsiak a néptáncos gyerekekre. A programon résztvevők örömére a táncoló és zenélő gyerekek, felnőttek is kitettek magukért, látványában és hangulatában is nagyszerű élményt nyújtottak mindannyiunknak. Köszönet a
művészeti vezetőknek a kitartó, odaadó munkájukért.
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szánt feladvány: miből készülhet kenyér? Persze
fel is kellett ismerni a gabonanövényeket. A hazai
élővilág mellet a trópusi állatokról szerzett tudásukról is beszámoltak a versenyzők. Az „Aranyfőnix Herbáriumban” a gyógynövények és gyógyteák jótékony hatásairól szólnak a kérdések. Az
egymással egymásért felhívás nemcsak a
közösségi együttélés szabályairól szólhat, hanem
az egymással szorosan együtt élő, egymásra utalt
életközösségekről is. Így is tudnak példát mutatni
a tápláléklánc közbülső fokain élő élőlények a
csúcsragadozó embernek.
Az elhangzó teljesítményeket neves zsűri
értékelte: dr. Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti
Park nyugalmazott igazgatója, főtanácsadója, a
Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsának
tagja, Kathy Imre és Kiss Éva, az E.ON Zöld
bajnok programjának önkéntesei, valamint Agárdiné Burger Angéla igazgató.
Az értékes díjakat Somogyi Béla DMJV oktatásért felelős alpolgármestere adta át. Az intézményi együttműködéseket, a természettudományos tehetséggondozást erősítő, nagyon jó hangulatú program a szép tavaszi napsütésben szabad
tűzön főtt ebéddel zárult a mintegy százhúsz fő
részvételével.
Agárdiné Burger Angéla
Igazgató

Májusban is kezdje
a Fekete Pillangóban!
A készlet erejéig még tart a fürdőruha vásár! (női fürdőruhák:
500–1000–1500 Ft/db áron, fiú-férfi úszónadrág: 500 Ft/db) Emellett továbbra is kapható kiváló minőségű eldobható pelenka nagyon kedvező áron, tíz
darabos csomagolásban.
A pelenkák ára junior méretig 40 Ft/db, a junior méret pedig 45 Ft/db.
Érdemes kipróbálni!
Ballagási-évzárós ruhák (fekete nadrág, szoknya, fehér ing, blúz), alkalmi
ruhák széles választékával várjuk vásárlóinkat! Szombatonként könyvvásár!
Megújult árukészletünk: nyári férfi-, női-, gyermek-, bébi ruhák, kabátok,
cipők széles választékával, valamint játékokkal, könyvekkel, használati tárgyakkal, kerékpárokkal, testvér babakocsival, gyerekággyal várjuk kedves
vásárlóinkat. Babakocsi szúnyoghálót árulunk! Továbbra is kaphatóak a
fényvisszaverős cipőfűzők többféle színben, hiszen az ön és gyermeke biztonsága a legfontosabb!
Az itt vásárolt ruhaneműket továbbra is ingyenesen
méretre igazítjuk, az otthonról hozott ruhajavításokat
pedig olcsón, rövid határidővel vállaljuk!
Bizományba várunk: autós
ülésmagasítókat, háztartási
eszközöket, tányérokat, építő-, és társasjátékokat, babakocsikat, testvérfellépőket, extra méretű női-férfi ruhákat.
JÓ IDŐ ESETÉN: MÁJUS 31.-ÉN,SZOMBATON 9–13 ÓRÁIG, GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL INGYENES UGRÁLÓ VÁRRAL VÁRJUK KISGYERMEKES VÁSÁRLÓINKAT!

Cím: Függetlenség utca 1.
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)

Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13 Telefon: (30) 347 7186
JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Környezetvédelem magas fokon

Játszóház

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

Elkészült a Zsebibaba Játszóház tábor prog ramja, így szeretettel várnak minden kedves
gyerkőcöt a zsebi táborban. Változatossá,
emlékezetessé tesszük gyermeke nyarát, sok
játékkal, játszva tanulással, mozgással és
odafigyeléssel.

A dekorációt és a terítéket mi biztostjuk.
Foglalás telefonon vagy személyesen.

Napi háromszori étkezést biztosítanak idény zöldséggel, gyümölcsökkel. A Zsebibaba Játszóház
felszereltsége és adottságai miatt jó táborhelyszín.
A programokat nem befolyásolja az időjárás, mert
rossz idő, vagy nagy meleg esetén a klimatizált
játszóházban tartják a foglalkozásokat.
A táborok egy hetes turnusokban indulnak.
Jelentkezni már most is lehet! Bővebb információért nézze meg a játszóház honlapját, vagy érdeklődjön valamelyik alábbi elérhetőségeken!

Május 25–26-án:
gyermeknapok fél áras napok!
Bérletek:
300 perces 3900 Ft (1 perc 13 Ft)
600 perces 6800 Ft (1 perc 11 Ft)
Tartsd nálunk a születésnapod, névnapod! ...és a
jó élmény mellé megajándékozunk 2 óra ingyen
játszóházhasználattal.
4–15 fő: 1900 Ft/fő/2 óra
16 főtől: 1500 Ft/fő/2 óra

Naposcsibe keltetés!
Vegyes hasznosítású és húshibrid
(naposcsibe) előjegyezhető!
Józsa, Rózsavölgy utca 69.
Telefon: (06-30) 441 2389

Simon Antal
Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Iskolák, óvodák figyelem!
Itt a gyermeknap és mi árzuhanással kedveskedünk a hozzánk látogató csoportoknak, hogy
minden gyermek eljuthasson játékbirodalmunkba!
1 óra 500 Ft/fő, jelentkezés elérhetőségeinken.

Elérhetőségeink:
Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040

„Józsa apró”
Piros tollazatú rántani és paprikásnak való csir ke kapható. Érdeklődni: Józsa, Nyáry Pál utca 12.
Telefon: 52/386-332 vagy 70/362-0924
Házibor, vörös és fehér eladó. Józsa, Deák
Ferenc utca 101.
Tüzifa bükk, tölgy, akác, rendelhető konyhakészen
kalodás 13 000 Ft/kaloda.
INGYENES KISZÁLLÍTÁS! Tel.: 0620 529 7719
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Tel.: 30/9-537-153, 52/535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. (52) 535-650
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: 11,9 millió Ft.
Telefon: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383.
Debrecen belvárosában 143 m 2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított (burkolva, festve, klimatizálva), három helyiségből álló,
egymásba nyitható irodák, féláron eladók. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig
beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
APRÓHIRDETÉSI ÁRAINK 5 Ft/karakter. HIRDETÉSFELVÉTEL: 10. oldal az impresszum szerint

„Józsa apró”

Redőnykészítés
Szilág yi K ároly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, har monika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

ACE nyelviskola JÓZSÁN.
Angol, francia, orosz és
kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.
Telefon: 06 (70) 704 0742

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: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

www.jozsaauto.hu
csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGUL Á S EL HÁ RÍT Á S
Telefon: (06-30) 401-2644

Gumiszerelés, centrírozás, tárolás.
Autógumik kedvezményes áron
kaphatók szervizünkben: www.jo zsagum i.h u
• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés
• Gumiabroncs- és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
JÓZSA
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Fakivágás, veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom alpin technikával, illetve emelőkosárral.

Fakivágás, fagallyazás, fűkaszálás,
fűnyírás-sövénynyírás, egyéb parkmunkák, tüzifa szállítás, kuglizás.

Te l ef o n : (20 ) 923-7931 • (70) 413 636 3

Telefo n: 0620 529 7719

Telefon: (30) 244 8737

Tü zi f a m eg r en d el h et ő.

MAGNET CENTER

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

Háztartási

rendelhető konyhakészen,
kalodás 13 000 Ft/kaloda.
INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

Most egy
kezelést
ingyenesen
kipróbálhat!
Biomágneses készülékkel dolgozunk, amely egyesíti magában a
hagyományos kínai orvoslás az
akupunktúra - elektroterápia,
mágnesterápia és a frekvenciaterápia jótékony hatását, és
beindítja a szervezet öngyógyító
mechanizmusát.
Debrecen-Józsa, Óiskola u. 31 .
Előjegyzés: 0670 947 9799 vagy
0630 716 4000

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, -telepítését.
Cím: J ózsa, Ró zsavö lgy u tc a 133/A
Telefon : (06-30) 742-5685
E-mai l: si mon kri szt007@freemai l.hu

és vas-műszaki bolt
JÓzsaPark (Józsa Fitness mellett)
Termékeinkből:

bogrács tartók, bográcsok,
grillsütők, nyársak, bonyhádi
edények, kukták, kerámia szeletsütők, palacsintasütők, csatornavas, lefolyóbi lincs, aknafedlap,
szelemen csavar.
Oriflame termékek rendelhetők

Napló hűségkártya felmutatása
esetén -5% kedvezmény
a teljes áru termékekből.
Nyitva tartás: h–p: 9–18,
szo–v: 9–12 • Tel.: (30) 323 7407
www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.
boltaneten.hu

w ww.hajdutakar ek.hu

Otthonteremtési kamattámogatás!
✔ Új és használt lakás vásárlására
✔ Új lakás építésére
✔ Lakás korszerűsítésére (szigetelés, fűtési rendszerek cseréje, megújítható
energiaforrások alkalmazása) és bővítésére (emelet ráépítés is)
Hosszú távú állami kamattámogatással a kiszámíthatóbb háztartási kiadásokért.
Jelen hirdetés nem tekinthető teljes körű ajánlattételnek.
Az akció feltételeit a HAJDÚ TAKARÉK Hirdetménye kirendeltségeinken és honlapunkon tartalmazza.

HaJDÚ takarék takarékszövetkezet, Debrecen-Józsai kirendeltség
4225 Debrecen-Józsa, JÓzsaPark • telefon: (52) 386-230
6
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Tüzifa bükk,
tölgy, akác,

Az ügyvéd válaszol

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

Lapunk ügyvédjéhez, Lukácsné dr. Patak völ gyi
Piroskához számos olvasói kérdés ér kezett,
többféle témában, melyekre ő készségesen
válaszolt.

Olvasó: Azt szeretném megkérdezni, hogy
amenynyiben a végrendeletben úgy nyilatkozom,
hogy minden ingó és ingatlan vagyonom
örökösévé feleségemet teszem meg, (ugyanis
gyermekünk nincs), akkor ez elegendő-e, vagy
részletezni kell az egyes vagyontárgyakat. A
végrendelet érvényességéhez elegendő-e a
kézzel írás két tanúval aláírva, vagy kell-e hozzá
ügyvéd is?
Ügyvéd: A végrendeletben csak akkor kell tételesen felsorolni az ingó, ingatlan vagyont, ha
kifejezetten azokról a tárgyakról kíván végrendelkezni, egyébként elegendő a „minden ingó,
ingatlan vagyon” kifejezés. A végrendeletet nem
szükséges ügyvéddel készíttetni, azonban a
végrendelet alaki érvényességének megfelelőségét érdemes megkérdezni. A végrendelkező
által saját kezűleg írt és aláírt végrendelethez nem
szükséges tanu, a géppel írt végrendelet esetén
viszont két tanu együttes jelenléte, aláírása szükséges.
Olvasó: Kis nyugdíjamat szeretném kiegészíteni a nyári konyhám bérbeadásával, de a tévében
látottak miatt – a tulajdonost vitték el a rendőrök

magánlaksértésért –, szeretném megtudni, hogyan kerülhetem el, hogy én ne kerüljek hasonló
helyzetbe.
Ügyvéd: Ingatlan bérbe-, albérletbe adása
esetén mindenképpen írásbeli bérleti szerződést
javaslok. Az ügyvéd által ellenjegyzett bérleti
szerződés közjegyzői záradékkal együtt megvédi a
bérbeadót az esetleges viták esetén a bérlő
kiköltöztetésére indítandó peres eljárástól. A bérlőtől érdemes ún. befogadó nyilatkozatot kérni,
ami arról szól, hogy a bérlő és a bérleménybe vele
együtt költözők a bérleti jogviszony megszűnése
esetén hova tudnak kiköltözni. Egy ingatlannak a
tulajdonosának kell nyilatkoznia, hogy befogadja
az ingatlanában a bérlőt.
Albérletbe adáskor, azaz az ingatlan egy
részének bérbeadásakor a szerződésben fontos
részletezni a rezsi költség számítási módját, ez
lehet almérők beszerelése, vagy használt terület,
illetve használó személyek száma alapján történő
arányosítása.
A bérbeadást, mint tevékenységet be kell jelenteni a NAV-nál, magánszemélyes adószámot kell
kérni, a bérleti díjról számlát kell adni és a 16%-os
Szja-t (személyi jövedelem adó) kell megfizetni.
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska minden
csütörtökön 15 és 18 óra között ingyenes tanács adást tart előzetes bejelentkezés alapján.

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

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Ny itva tartás:
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

Tel.: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Futómű
beállítás
4500 Ft
Gyors, pontos kiszolgálás! Drei-Cargo Kft., a debreceni autók szolgálatában!

Új helyen! Volt St. Christofer-udvar
Drei-Cargo Kft., Debrecenben a Balmazújvárosi út 10. alatt.
JÓZSA
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Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

Gyermeknapi játékvásár
május hónapban 10%
kedvezmény!

Biztosítók 1 helyen.

Gyermeknap május 11-én
óceánmánia-csere, minden gyermek ajándékot kap)

Óvja otthonát, értékeit!
Kérje i ngyenes
lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

Nyári ruhákat
bizományba veszünk!

(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744

Nyári nyitva tartás: májustól szeptember 30-ig
h–p: 9–18-i g (ebédszünet: 12–12:40-ig), szo: 9–13-ig
Cím: Józsa, Bocskai utca 6. • Telefon: (06-20) 31 44 808

E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

(ugrálóvár, csillámtetkó, rajzverseny,

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.
• Könyvelés egyéni és
társas vállalkozások részére
• Bér bérszámfejtés
• Adóbevallás készítése
• Adótanácsadás
Cím: Józsa, Telek utca 5.
Telefon: (06-30) 6591 951
E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

Szerződéskötés,
kárügyintézés

VAGYONVÉD
2000 BT.
Riasztórendszerek, tűzjelző
rend szerek, videó megfigyelő
rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése:
lakóingatlanok eladásához,
pályázatokhoz.
Józsán 20% kedvezménnyel
15 000 Ft-tól
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o zas .h u

szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m 3

Cím: Józsa, Északi sor 114.

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

Telefon: (06 30) 302 06 99

Józsapark Húsbolt
a Józsapar k emeletén • Telefon: (52) 387-305

„Pünkösdi AKCIÓ”
Sertés karaj
1299 999 Ft/kg
Birka hús
1149 999 Ft/kg
Grill kolbász
1299 999 Ft/kg
Perzselt malac hús 899 690 Ft/kg
Sertés köröm
399 199 Ft/kg
Sertés csülök
899 690 Ft/kg
Erzsébet utalványt elfogadunk.
az akciós áraink május 13–18-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasár nap: 7–12-ig
8
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FÜZESI BABABIZOMÁNYI

Állati dolgok

Állati dolgok - Néhány szó a műtétekről
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Itt a tavasz, sokan jelentkeznek be ebben az
időszakban kedvencükkel ivartalanító műtétekre, elkerülve ez által a nem kívánt „ gyermek ál dást” . Mindemellett sok gazdi megtapasztalta
már, hogy sokszor van szükség azonnali műtéti segítségre (baleset következtében kialakuló
vérzések, sebek, hasi, mellkasi traumák, császár metszés, stb.). A Józsavet Állatorvosi Ren delő az alábbi cikkben műtétekről ad tájékoztatást.
A kedvenceink szervezetének működése is
nagyon hasonló az emberi szervezet működéséhez, ugyanúgy reagálnak a környezeti hatásokra,
valamint ugyanolyan érző lények, mint mi, csak a
fájdalmat sokkal jobban viselik. Ezért a műtétek
során ugyanazokra a dolgokra nekünk, állatorvosoknak is nagyon kell vigyáznunk, mint orvos kollégáinknak az emberek műtétei során.
Az egyik legfontosabb dolog a műtéti sterilitás
biztosítása, amely azt jelenti, hogy elkülönített műtőhelyiségben végezzük a műtéteket megfelelő
csíramentes környezetben. A kisállatokat is előkészítjük a műtétre, leborotváljuk a műtéti területet, a
bőrt megfelelően fertőtlenítjük, arra szolgáló készítménnyel. A műtétet végző állatorvos bemosakszik, steril ruhát, steril kesztyűt, hajhálós sapkát,
szájmaszkot visel az operáció közben. Az előkészített páciens műtéti területét steril műtéti fóliával
takarjuk, csak előre sterilezett eszközöket és

anyagokat használunk
a műtét során. A másik
nagyon fontos dolog a
műtéti narkózis fenntartása, amelyhez ki
kell kapcsolnunk a tudatot, a megfelelő fájdalomcsillapításról, és izomrelaxációról gondoskodnunk kell az egész operáció során. Ehhez a megfelelő gyógyszer-kombinációkat és altatószereket, valamint altatógépet
használunk, amelyekkel nagy biztonsággal vezérelhető narkózist hozunk létre. A kisállatok operációja során folyamatosan nyomon követjük az életfunkciókat (vérnyomás, testhőmérséklet, szívműködés, a vér oxigén-telítettsége). Ez teremti meg a
lehetőségét, hogy bármikor be tudjunk avatkozni a
műtéti narkózisba, megteremtve a biztonságos
altatás lehetőségét. A műtétet követően megvárjuk
a páciens ébredését, csak tiszta tudattal bocsátjuk
otthonába, és a gazdival mindent megbeszélünk a
műtét utáni gondozás tekintetében, amely műtétenként természetesen mindig mást jelent.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés:

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Kedvencek eledel centere
Cím: Felsőjózsai utca 25.

Bolha, kullancs
cseppek, porok,
nyakörvek.

Veszettség elleni oltási, és chippelési
akciónkat május 31-ig meghosszabbítottuk, így még eb ben a hónapban is az
ebek kötelező veszett ség elleni oltása
3500 Ft-ba kerül rendelőnkben és a chippelés is szintén 3500 Ft-os áron kérhető.

Józsán a vállalkozói telephelyen.
Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók.
Vasanyagok megrendelhetők telefonon,
kiszállítással: (52) 530-564 • (20) 530-7974

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,
valamint betonoszlopok. Gyártás, forgalmazás.
SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@gmail.com Web: www.szabev.hu
JÓZSA
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Bikers caffe

Biker s caffe & pizza • Józsapa r k • (52) 386-180

Minden kiszállított pizzához 0,5l Ave ásványvizet adunk ajándékba!

HEti aJáNl atUNk hétfőtől szombatig:
3 féle leves és 3 féle főételből választhat
990 Forintért (csak főétel 750 Ft) + 60 Ft doboz.

Újdon
ság

!

minden héten új ajánlattal várjuk!
Desszert palacsinta
helyben fogyasztásra és kiszállításra.
3 féle ízben (kakaós, lekváros, nutellás)
1 adag (2 db) 290 Ft
3 adag (6 db) 750 Ft

Hűsítő limonádé, friss gyümölcsökkel
350 Ft/3 dl • 550 Ft/5 dl

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
1050.1050.1050.1200.950.950.-

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:

350.- Nestea
550.- Sör (Steffl 0,5l)

Extra feltétek

380.250.-

Öntetek:
300.300.250.150.120.-

Tartármártás
Ketchup
Majonéz
Barbecue
Kapros juhtúrós
Ezersziget

250.180.180.250.250.250.-

www.bi ker s ca ffe.co m
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JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Vasárnaponként az összes 30-as pizza csak 1050 Ft!

Benzinkút

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

Májusban is keresse
a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútját a JÓZSA TÜZÉPen!
Józsai építési telekért építőanyagot adunk cserébe.
Minden hónapban nyeremény! Vasárnap is nyitva 8–16-ig.
Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

FRÜHWALD AKCIÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
Cím : Jó zsa, Vál lalk ozói teleph ely ek . Tel.: (52) 530-947

AKCIóS
ajánlatunk:

ÚJ és HASZNÁLT
Lux gardrób (239 cm tolóajtós): 89 900 Ft
Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
Szafaris szivacsos franciaágy: 46 900 Ft-tól 3+2+1-es ülőgarnitúrák: 102 900 Ft-tól
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés

Áprilisi nyertes
A józsai benzinkút
áp rilisi nyertesét
An dirkó József húzta ki.

A nyertes a G135 kártya tulajdonosa, azaz
Darányi István törzsvásárlónk, Józsa, Haladás utcai lakos. Mint minden nyertes, így ő is
egy 10 000 Forint értékű ajándékutalvánnyal lett
gazdagabb.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

MEGNYÍLT!
FÉSZER-SZERELVÉNYBOLT
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelvények
kiskereskedése
• Fűtés-víz-gáz szerelvények • Golyóscsapok
• Ötrétegű csövek, idomaik, radiátorok
• Vegyestüzelésű/gázkazánok, bojlerek
• Réz szerelvények, PVC csövek, idomok
• Szobatermosztátok, csaptelepek és tartozékai
• Fürdőszoba felszerelések, vízszűrők, víztisztítók
• Porcelán mosdók, wc-k, tartályok, kádak
• Kéziszerszámok, fúrószárak, gyémántkorongok
• Minőségi kertészeti áruk (csatlakozók, összekötők)
Érdeklődjön termékeinkről, árainkról üzletünkben, polcon
nem található termékeket rövid határidővel beszerezzük.

Cím: Józsa, Sillye Gábor utca 66.
Telefon: (06-70) 367 2359
JÓZSA

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.

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester
Vállalom családi házak, középü letek víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.

Gázipari műszaki
b i z t o n s á gi
f e l ü l v i z s gá la t .
De
b r ec e n , B ar
D eb
arát s ág u t c a 6.
M
o b i l : ((0
0 67 0)
84
Mo
6 -7
0 ) 6 20
2 0-- 26
2 68

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00

Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák elfogadása.
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Hirdetés
NAPFÉNY SZÉPSÉGSZALON
FODRÁSZAT • KOZMETIKA
MŰKÖRÖM
SZOLÁRIUM (EU-s szabvány csövek)
FLABÉLOS: korlátlan havi bérlet
(napi 10 perc) 2900 Ft

TAVASZI AKCIÓK!
pl.: arc- és dekoltázs masszázs +
szemöldökszedés festéssel,
szempillafestéssel 2900 Ft
Keressen minket a facebook-on is!
Nyitva tartás: h–p: 7:00–20:00-ig, szo: 7:00–16:00-i g
Cím: Józsa, Bocskai utca 5. • Telefon: (06-20) 925-9045

Sportosan elegáns
divatáru üzletünkbe
megérkeztek a nyári áruk!
Mérethatárok 36–60-ig.

FRUIT MARKET AKCIÓ

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Banán: 399 Ft/kg
Alma: 179 Ft/kg
Kígyóuborka: 299 Ft/kg
Karfiol (új, magyar): 499 Ft/kg
Új burgonya: 399 Ft/kg

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
(az Andrea virágüzlet épületében)

Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Szoknyák, blúzok, farmerek, kosztümök
és alkalmi ruhák, amik megtekinthetők a
megújult weboldalamon.

www.evadivat.hu

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány in gyenes kiadványa • Példányszám havonta 4100 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70 85 300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2013. május 31. • Megjelen és: 2013. június 8–9.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben k özöl t a da tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em v á ll a l un k!

Lapunk a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával jelenik meg.
Az újság letölthető (pdf)
a www.jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából.

