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JÓZSA
Decemberben átadták a 4-es elkerülő szakaszát, a 354-es főutat, mely
keresztezi a 35-ös főutat. Így még egy lámpás csomóponttal több
működik Józsa és Debrecen között, mely a reggeli és délutáni órákban
lassítja a forgalmat. Ezen változtatott az üzemeltető a város, il letve a la -
kos ság kérésére.

Balázs Ákos képviselőtől megtudtuk, hogy átprogramozták a jelzőlámpás
cso mópontot vezérlő programot, azaz a Józsa felől érkező járművek zöldide-
jét megnyújtották. Így a reggeli órákban a Józsa felőli főirány torlódását csök -
ken tették. Az üzemeltető egyébként is úgy programozta be a csomópontot,
hogy ha nem érkezik jármű oldalról, illetve oldalra, akkor folyamatosan zöldet
ad a lámpa főirányba, azaz Debrecen és Józsa között közlekedőknek. Ha vi -
szont az érzékelők érzékelik az oldalirányú bejelentkezést, akkor pirosat ad a
főiránynak a rendszer, és engedi a le- és felhajtó irányából érkező forgalmat.

Gyorsabban a városba

Égigérő növény Burkolatjavítások
Néhány hónapja ültette dr. Fekete Géza felső -
józsai kertjében azt a – jelenleg mintegy 4,2
mé teres – napraforgót, amely messze kima -
gas lik feleakkora társai közül.

A nyugdíjas közgazdász érdeklődésünkre el -
mondta, ő mindig állott vízzel locsolja kerti nö vé -
nyeit, szerinte ettől nőnek az átlagnál nagyobbra.
Nem csak a napraforgója, de a többi növénye (pl.
bü döske) is sokkal nagyobb a kertben, mint az ál -
talában lenni szokott. A napraforgó mérete viszont
őt is nagyon meglepte. Először azt gondolta, hogy
talán csak valami „vadhajtás” lesz, de mint ahogy
az a képen is jól látszik, ez egy igazi óriás nap ra -
for gó.

A csatornázási munkálatok már régóta befeje -
ződtek, de egyes utcákon, mint például a Cson ka -
torony utcában garanciális javításokat végeztek
júliusban. Itt az úttest szélét majdnem teljes hosz -
szon felmarták, majd újra aszfaltozták.  

Minden vasárnap kutyaiskola várja a józsai kutyusokat az alsójózsai
sport pályán.

Július 28-án vasárnap volt
az első alkalom, és azóta
minden vasárnap van kutya -
is kola a Józsa Kisállat Jóléti
és Gyógyászati Központ
szer  vezésében. Ezeken az
alkalmakon többféle oktatás
közül lehet választani. Min -
den képzés hivatásos ki kép -
zők segítségével történik.
Akadálypályán lehet ügyes -
ségi feladatokat gyakorolni,
agilityt, engedelmességi
gya  korlatokat, de igény szerint akár csibészelést vagy bármilyen egyéb
kiképzést is választhatnak a gazdik.

Érdeklődni a Józsaparkban található Józsa Kisállat Jóléti és Gyógyászati
Központban lehet. (Bővebb elérhetőségeiket lásd az 5. oldalon.)

KutyaAkadémia Józsán
Rajzpályázat a

Józsai Könyvtárban!

Téma: „Hol terem a magyar vitéz?”

Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója.
A rajzpályázaton óvodások, alsó, és 

felső tagozatos diákok vehetnek részt.
A pályamunkákat szabadon választott technikával,

A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük elkészíteni.

Nevezési határidő:
2013. szeptember 21.

A rajzokat személyesen lehet leadni a könyvtárban.

Eredményhirdetés:
2013. szeptember 28., a Szüreti nap keretén belül!
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Cím: Józsa, Sillye Gábor utca 66.
Telefon: (06-70) 367 2359

Simon Kr iszt ián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavö lgy  u tca 133/A
Telefon :  (06-30) 742-5685

E-mai l :  simonkr i szt007@freemai l .hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

FÉSZER-SZERELVÉNYBOLT
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelvények

kiskereskedése 
Megkezdtük vegyestüzelésű kazánok forgalmazását! 

Szaktanácsadás, házhoz szállítás, beüzemelés.
• 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.

Őszre is készüljön a
Fekete Pillangóval!

Akciókkal, kedvező árakkal, folyamatosan megújuló árukészlettel várja
minden kedves régi és új vásárlóját a Fekete Pillangó Bizományi.

Iskolakezdésre fekete szoknyát, nadrágot, fehér blúzt és inget vásároljon
kedvező áron a Fekete Pillangóban! Diákigazolvánnyal 10% kedvezményt
adnak a felsőkre, 20% kedvezményt pedig a nadrágokra, szoknyákra, nyári
ruhákra. Így érdemes innen frissíteni ruhatárát!

Óvodakezdésre az ovis zsákot, tornazsákot, benti cipőt, gyerek ágyneműt,
autós ülést szintén megvásárolhatják itt kedvező áron.

Az árukészlet folyamatosan bővül, így kaphatóak már: poharak, bögrék,
tányérok, kávéskészletek, könyvek, ágyneműk, függönyök, kerti nyugágyra
való párnák, háromkerekű kisbiciklik, kismotorok, szekrényes fürdető kád, női
táskák, háromfunkciós etetőszék, ággyá alakítható kiságy, Logitech szá mí tó -
gé pes kormány.

Bizományba várnak:
hasz nált, de jó állapotú kis -
bú torokat, bútorokat, sö té tí -
tő ket, függönyöket, edé nye -
ket, porcelánokat, papla no -
kat, játékokat, férfi ruhákat,
szőnyegeket, extra méretű
női ruhákat.

Ruhajavítást továbbra is
kedvező áron vállalnak, az
itt vásárolt ruhaneműket pe -
dig továbbra is ingyenesen méretre igazítják!

Jó minőségű Dada pelenka kapható kedvező áron! Jöjjön be, megéri!

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

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

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

ÚJRA MEGNYITOTT!

a Tescoval szemben a 35-ös főúton.
• Tojás „L” 23 Ft/db

• Étolaj 1l 369 Ft
• Cukor 1kg 269 Ft

Szeretet tel  vár juk rég i  és 
ú j  vásár ló inkat .

Nyitva tartás: h–p: 7–19
szo: 7–17, v: 7–15
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Előrelátó gondoskodás
A Józsa újság júliusi számában megjelent la -
kás biztosítással kapcsolatos írás után is foly-
tatódik a Burai Tamással készített biztosítással
kap csolatos cikksorozat. A mostani számban
egy nagyobb lélegzetvételű témát kezdünk ki -
ve sézni, ez nem más, mint az életbiztosítás.

Józsa: Miért van szüksége valakinek életbizto -
sításra?

Burai Tamás: Egy kicsit messzebbről szeretném
kezdeni, általában azzal szembesülök, hogy az
em berek védik az életük során felhalmozott va -
gyo nukat, értékeiket. Akinek van autója, az termé -
szetesen biztosítja is, valami hasonló a helyzet a
házzal és a lakással is, nagyon kevesen vannak,
aki nem biztosítják az otthonukat. Ez rendben is
van, de valahogy az életükről nem gondolkoznak
így, pedig ha valaki belegondol, minden más pótol-
ható, az életünk viszont nem. 

Az előző számban már megfogalmaztam és
komolyan is gondolom, hogy a legfontosabbnak
azt tartom a munkámban, hogy segítsek felkészül-
ni az embereknek az életükben adódó nem várt
hely zetekre. Valószínűleg, több olvasó is került
már olyan helyzetbe, hogy egy betegség vagy mű -
tét anyagilag rosszul érintette, sajnos azt is sokan
átélték már, hogy milyen elveszíteni egy hozzátar-
tozójukat és az érzelmi traumán túl ez milyen
anya gi terheket ró az egyedül maradt családtagra.
Az életünk tele van kockázatokkal, ezekre a koc -
ká  zatokra viszont fel lehet készülni, ebben tudok
se gíteni minden kedves olvasónak.

Józsa: Hogyan tudsz te segíteni ezekben a kér -
dé sekben?

Burai Tamás: Én azt gondolom, hogy ez egy
olyan téma, amiről csak személyesen és bizalma -
san lehet beszélgetni, segíteni is úgy tudok, ha kö -

zösen vitatjuk meg
ezeket a dolgokat.
Ha van nagyon ne -
héz téma az ember
számára, akkor az
a halál, ugyanakkor
ez az életünk része
és biztos, hogy be
fog következni. A
kérdéses az, hogy akarunk-e erre készülni, gon-
doskodni azokról, akiket szeretünk és felelősséget
érzünk irántuk? Amikor elkezdtem a biztosítási
szakmában dolgozni, akkor eldöntöttem azt, hogy
milyen módon érdemes ezt a munkát végezni.
Ezekhez az elvekhez tartom is magam, számomra
nagyon fontos az, hogy mindig igény alapján dol-
gozzak, ezért sokat szoktam kérdezni attól, akivel
be szélgetek, mert szeretném feltárni azokat a koc -
ká zatokat, amelyek egy-egy ember számára valós
veszélyt jelentenek. 

Józsa: Milyen tapasztalataid vannak?
Burai Tamás: Nem régen találkoztam egy távoli

ismerőssel, babakocsival voltak lent a háztömb
kö rül sétálni, elkezdtünk beszélgetni és szóba ke -
rült, hogy kivel mi történt amióta nem találkoztunk.
A beszélgetés során egy nagyon érdekes dolgot
fogalmazott meg a hölgy ismerősöm. Azt mondta,
hogy a párjával megvannak a terveik, saját vál-
lalkozásuk van, ezt akarják fejleszteni és termé -
sze tesen szeretnének megadni mindent a most
még pár hónapos kislányuknak. Szóba került a
biz tosítás és ő mondta el nekem, hogy nem egy
biz tosítással akarják megoldani a gyerekkel kap -
cso  latos költségek fedezését, de kell egy bizto -
síték! Nagyon megragadott ez a mondat és na -
gyon meglepődtem azon, hogy milyen jól látja ezt
a kérdést. Magam is amondó vagyok, hogy egy

é l e t  b i z t o s í t á s
nem arról szól,
hogy ebből fog
meg gazdagodni
valaki, akik így
adnak el egy-egy
terméket, azok
kárt okoznak, az
olyan tanácsa -
dók nak, akiknek
az ügyfél és
ügyfél célja a leg-
fontosabb. A la -
kás biztosítást se azért fizeti valaki, hogy ebből
hasznot húzzon, hanem azért, hogy, ha baj van,
akkor legyen egy támasza, ezt gondolom én az
életbiztosításról is. Kimondhatjuk, hogy egy ilyen
elhatározással, az egyik legfelelősségteljesebb
döntést hozza meg valaki, mert gondoskodik a
szeretteiről azokra az időkre, amikor ő már nem
lesz. Honnan tudni, hogy ez mikor lesz? Ezt nem
lehet tudni, lehet holnap, lehet jövő héten, lehet
évek múlva. Szerintem mindenki látja, és napi
szinten szembesül azzal, hogy mennyi tragédia
történik körülöttünk, ezekre felkészülni nehéz, de
lehetséges!

Józsa: Lesz még folytatása a cikksorozatnak?
Burai Tamás: Igen, a jövőhónapban ezt a témát

szeretném folytatni, azt hiszem, hogy a legfon -
tosabb dologgal minimum két lapszámon keresztül
kell foglalkozni.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

Zsebibaba játszóház
Augusztusban is számos szolgáltatással vár-
juk a gyermekeket, de a szeptemberi ak ciónk -
ról is az alábbiakban tájékozódhat.

Augusztusi Gyermekfelügyelet
Augusztusi 5-től gyermekfelügyeletünket nagyon
kedvező áron vehetik igénybe.
8–16 óráig 3000 Ft/gyermek
8–12 óráig 2000 Ft/gyermek
Előzetes jelentkezés nem szükséges, kollégáink
fel  készülten várják a gyermekeket minden nap!

Indul a Zsebi Angol
Jó hírrel szolgálunk az angol nyelvet elsajátítani
kí vánó lurkóknak. Szeptembertől minden csü tör tö -
kön angol órákat tartunk. Két csoportot indítunk,
maximum 8 fővel. 1 óra 1500 Ft/fő.
1. óra:  16:30-tól, 2. óra:  17:30-tól. Várjuk jelent -
ke   zéseteket! Tanuljunk együtt an go lul!

Születésnapok, névnapok a Zsebiben!
Még mindig tart akciónk miszerint ha nálunk
ünnepled szülinapod, névnapod vagy bármilyen
alkalmat, akkor mi megajándékozunk 2 óra ingyen
játszóház használattal.
5–15 fő 1900 Ft/fő/2 óra
16 fő-től 1500 Ft/fő/2óra
A dekorációt és a terítéket mi biztosítjuk! Le he tő -
ség van zártkörű születésnapokra is!

Őszi-téli nyitva tartás
A nyár végével nyitva tartásunk változik. Hétfőtől
szom batig 10:00–19:30, vasárnap 10: 0 0 –18:00.
Szeptembertől minden szombaton 10:30-tól
11:30-ig „Kézműves Sarokkal” kedveskedünk a
ná lunk játszó gyermekeknek.

Szeptemberi akció
Hétfő és kedd  50%-os nap!!

Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu

E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040

A Józsa Sportegyesület minden 2008. után
született sportolni vágyó gyerek jelentkezését
várja. Az egyesület labdát és felszerelést biz-
tosít a gyerekek számára, mind az edzésekre,
mind pedig a tornákra, bajnokságokra. Je lent -
kezni Szabó László elnöknél lehet a (06-70)
708-1743-es telefonszámon.

Toborzás
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Cím:  Józsa, Vál lalkozói  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Mindenféle vasanyag kapható (zártszelvény, betonacél, térháló...)

Olcsó, kiváló minőségű üzemanyagok, ill. PB palack.
Tankoljon Józsán a Vállalkozói telephelyen!

Minden hónapban nyeremény! 
Vasárnap is nyitva vagyunk 8–16-ig.

A júliusi nyertes
A júliusi nyertest
Petre Atti la, törzs -
vásárlónk, a Fel ső -
jó zsai kör zet ben
dol gozó postai al -
kal  mazott húzta ki. 

A nyertes szelvény
száma: 0716. Tulaj -
dono sa Széll János,
Józsa, Északi sor ut -
cai lakos. Nye re mé -
nyéhez gratulálunk!

Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés 
• Gumiabroncs- és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

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

www.jozsaauto.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Szerződéskötés, kárügyintézés

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu • Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingyenes lakásbiztosítási tájékoztatónkat !

Családi  jogvédelem és felelősségbiztosítás 
a legkedvezőbb feltételekkel.

Biztosítók 1 helyen.

• 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

Dr. Bíró 
Tamás 
állatorvos

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

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

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

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!

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.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

DYNAMAX NYári szélvéDőMosó

AKCió AUGUszTUsBAN:

Hígított 5 liter: 750 Ft • Koncentrátum 1:10-hez 1 liter: 500 Ft
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Egy lépéssel a csípések előtt
A nyári melegben sokat hallunk a kánikula által
okozott problémákról és veszélyekről, melyek
a házi kedvenceinket is fenyegetik. Ritkábban
jut azonban eszünkben, hogy nem csak a hő -
ség okozta folyadékveszteségre és a hőgutára
kell gondolnunk, hanem az i lyenkor aktív ízelt -
lábúak a szúnyogok által terjesztett parazitás
megbetegedésre a bőr- és szívférgességre is.

Az egyre melegebb nyaraknak köszönhetően
kb. 10 éve hazánk déli tájain is megjelentek azok
a szúnyogfajok, melyek a megbetegedés kór oko -
zóit a parazita lárvákat hordozzák, és mára az
egész ország területén elterjedtek.

A bőrférgességet egy 5–15 cm hosszú, vékony
fonálféregfaj (dirofilaria repens) okozza, mely
kutyán és macskán kívül rókában és farkasban is
előfordul. A féreg fejlődésében és terjesztésében a
szúnyogoknak, mint köztigazdáknak van fontos
sze repük, a fertőzöttség állatról állatra ugyanis
köz vetlenül nem terjed. A betegség elsősorban a
bőr alatti kötőszövetben kialakuló nem fájdalmas,
tö mött tapintatú csomókban nyilvánul meg 6–8
hónaposnál idősebb állatokban. Az elváltozott
bőrterületeken viszketegség, a bőr fokozott kor-
pázása és szőrhullás fordulhat elő. Gyakran elő-
fordul tünetmentes fertőzöttség is, ilyenkor csak
vér vizsgálat során mutatható ki a féreg fiatal alak -
jai nak (mikrofiláriák) a jelenléte. A féregfertő -
zöttség közegészségügyi jelentősége nagy, hiszen
a szúnyogok vérszíváskor az ember bőrébe is
bejuttathatják a fertőző lárvákat, bár a féreg lárvái
emberben leggyakrabban az arc és a szemhéj bőr

alatti kötőszövetébe vándorolnak, ahol elakadva
kifejlett féreggé válnak, de a test egyéb részein
való előfordulásuk sem ritka. Az emberi esetek a
kutya, macska esetekhez hasonlóan egyre gyak -
rab ban fordulnak elő Magyarországon.

A szívférgességet az előbbi féreghez hasonló,
másik fonálféregfaj (dirofilaria immitis) okozza,
melynek kifejlett példányai elérik a 12–30 cm
hosszúságot is és a jobb szívfélben és a szívhez
vezető nagyobb erekben élősködnek. Szintén a
szúnyogok a terjesztői és a kutyákban, macskák-
ban fordul elő elsősorban, de más ragadozókban
is kimutatták. Az enyhe fertőzöttség, illetve a be -
teg ség korai szakasza nem jár egészségromlás-
sal, vagy csak mérsékelt fáradékonyságban, le so -
ványodásban, továbbá alkalmankénti száraz kö -
hö gésben, orrvérzésben vagy nehézlégzésben
nyil vánul meg. A tünetek később súlyosbodhatnak.
Esetenként a felköhögött váladék véres lehet,
esetleg légzési elégtelenséget követő hirtelen el -
hullás is előfordulhat. A fertőzött szúnyog csí pé -
sétől, azaz a beoltástól, a féreg kifejletté válá sá -
hoz 6–9 hónap kell. A felnőtt férgek akár 7 évig is
élhetnek a kutyában.

Mindkét fertőzöttség terjedését a fertőzött
köztigazda szúnyogok számának növekedése, a
fogékony kutyák és macskák endémiás területen
való mind gyakoribb utazása, a turizmus növe ke -

dése és a fertőzöttség fel nem ismerése segíti.
Mindezeket figyelembe véve nem is csoda,

hogy a Józsa Kisállat Jóléti és Gyógyászati Köz -
pont dolgozói kiemelten fontosnak tartják kedven-
ceink felsorolt betegségektől való védelmét. Az
állatorvosok egy csepp vér levétele után pár per -
ces laboratóriumi vizsgálattal megállapítják a fertő -
zöttség tényét. Amennyiben parazitalárvákkal fer-
tőzött az állat, haladéktalanul meg kell kezdeni a
gyógykezelést és fel kell világosítani a gazdát a
közegészségügyi jelentőségéről is. Mentesség
esetén gondoskodni kell az állat szúnyogoktól való
védelméről, olyan készítményeket kell alkalmazni,
amelyek heteken át távol tartják a repülő rovarokat
kedvencünk testétől. A már kialakult betegségek
súlyossága nem csekély, ezért a rendelő állatorvo-
sai a hangsúlyt elsősorban a védekezésre he lye -
zik.

Egy lépéssel a csípések előtt! Védekezzen ha -
té konyan a vérszívó rovarok ellen! Óriási vá -
laszték a repellens hatású rovartávoltartó készít -
mé  nyekből. A részletekről érdeklődjön a Józsa -
park ban lévő központunkban, vagy a központi
pati kánkban a (06-52) 541-714 telefonszámon
(Vezér Állategészségügyi Centrum, Szikes utca 6).
Előzetes időpont egyeztetés telefonon: (06-52)
793-963, (06-30) 2439-952.

Teljes körű állategészségügyi ellátás kisállatok
részére. Szakrendeléseink: ortopédiai, neuroló-
giai, kardiológiai, szülészeti, szemészeti, egzo ti -
kus kisállat.

Az üzlet teljes nyitva tartása:
H–p: 9:00–19:00 • Szo.: 9:00–13:00

Cím: Józsapark földszint
Telefon: (52) 793 963

Mobil: (06-30) 2439 952

Bár a tél még néhány hónapot vá -
rat magára, aki előrelátó, már
most beszerzi a tél i tüzelőt. Hiszen
ol csóbb később biztosan nem
lesz!

A BIO FABRIKETT
nem fűből, nem papírból
van, ez igazi fa! Sze -
retne 3 mázsa tüzelőt
in gyen? Nem bízik ab -
ban, hogy meg van a tü -
zelő mennyisége? So -
kat költ a tüzelőre? Vi -
zes a fa és nem ég tö ké -
le tesen? Itt a megoldás!
Kandallóba, kályhába, ka zánba?
Bárhová! Könnyű tárolni (20kg/zsák)
nem piszkol, 2x-es fű tő értéke van a
fá hoz képest, minimális hamu marad
utána. Ingyenes ház hoz szállítás

Deb   recen és Józsa te rü le tén! 30 má -
zsa rendelése ese tén + 3 mázsa in -
gyen! Az ár a legfon tosabb, ezt most
mind bevezető áron vásárolhatja
meg augusztus 31-ig, 3999 Ft/ má -
zsa áron kiszállítva! 

Bio fabrikett

Most telefonáljon! 

(06-70) 9-777-818

„Józsa apró”
Debrecen, Vezér úti 3 szobás – garázs is van – 3. emeleti lakásomat jó zsai
kisebbre cserélném. Dr. Matolcsi Lajos, Vezér utca 31. Tel.: (52) 489-340
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók. Debreceni fehér fajtájú.
Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telephelyek. Telefon: (30) 9-537-153, (52) 535-650  
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú főút mellett, a Gulyás tüzép
közelében 58 m2-es fel újítható/lebontható ház, 14 m2-es nyá ri kony ha-
szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló, össz köz mű ves, akár vál lal kozásra is
alkal mas tel  ken eladó. Jó zsai telek, vagy ház csere is szó ba jö het. Irány ár:
11,9 millió Ft. T.: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység (Plázával szemben) eladó.
Teljesen felújított (bur kol va, festve, klimatizálva), három helyiségből ál ló,
egymásba nyitható irodák, féláron eladók. Irányár: 14,3 millió Ft. Józsai
ingatlant 5 millió Ft-ig beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdőspusztai zöldövezetben, a
Harkály utca 9. szám alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí tett
üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft. Telefon: (06-30) 958-3383

APRÓHIRDETÉSI ÁRAINK 5 Ft/karakter. HIR  DE TÉS  FEL VÉTEL: 7. oldal
az impresszum szerint



Hirdetés
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Fakivágás, veszélyes helyen lévő 
fák kivágását vállalom 

– akár anyagáért is – alpin technikával, 
il letve emelőkosárral.

Te l ef o n :  (20)  923-7931
(70)  413 6363

TÜZIFA!
Akác gallyfa, akác-tölgy-bükk-nyár

kuglisan vagy hasogatva megrendelhető.
Továbbá bérfűrészelést vállalok.

Tel ef o n :  (20)  923-7 931 •  (70) 41 3 6363

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

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

Simon Antal Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),

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

Festés, mázolás, tapétázás, 
g ipszkar ton -szerelés
Szondi Csaba

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

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Fakivágás, fagal lyazás, fűkaszálás,
fűnyírás-sövénynyírás, egyéb park-
munkák, tüzi fa szál lítás, kugl izás.
Telefon: (30) 244 8737

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt. 

Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 
vagy fájnak az izületei: 

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 
ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 

cellulitis masszázs.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik:

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer • Szempillafestés

• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások • Smink tanácsadás

• Cellulitisz kezelés, tekercselés

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (06-30) 495 61 02

Zártszelvények, köracélok, laposacélok, betonacélok,
lemezek, síkhálók, valamint darabolási lehetőség.

Építési vállalkozók figyelem! Új termékeink: 
• huzalszegek nagyker áron • kerítés rendszerek 

• elektródák, vágókorongok, patentívek stb. 
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők : (52) 530-564 • (20) 530-7974 

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974 
E-mail: szabevkft@gmail.com Web: www.szabev.hu

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

valamint beton oszlopok. Gyártás, forgalmazás. 

FRUIT MARKET AKCIÓ
Paradicsom: 199 Ft/kg

Fekete szeder: 990 Ft/kg
Padlizsán: 169 Ft/kg

Hegyes, erős paprika: 19 Ft/db
Slice üdítőital 2 liter: 129 Ft/üveg

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

Szempilla lifting, 3D szempilla
AKCIÓ augusztusban: -10%

Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398

Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

A Magyar Virágkötők, Virágkereskedők Szakmai Egyesületének tagja

www.nikolettaviragkucko.hu

Gyönyörű virágcsokrok
Ahol az ajándékozás kezdődik...

Apró, kedves ajándéktárgyak
Finom borok, ízletes desszertek

Cserepes és vágott virágok
Esküvői csokrok és díszek készítése
SELYEMVIRÁGOK széles választéka

Koszorúk és sírcsokrok készítése, továbbra is
INGYENES kiszállítással a józsai temetőbe

Csatlakozzon hozzánk a -on is!Facebook

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karban-
tartás, beüzemelés, típustól függetlenül.

Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.



Dr.  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig
a 06-30/9-555-066 te le fonon.

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4100 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70 85 300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártája : 2013. augusztus 30. • Megjelen és: 2013. szeptember 7–8.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A  h irde tés ekb en  k özöl t a da to kér t ,  i l lu sztrá ciók ér t  fe lel ôssé get  n em  v á l la l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja

Lapunk 2013-ban 
a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával 
jelenik meg.

Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.

Bababizományi
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Nyereményjátékkal várták júl ius hónapban a
vásárlókat a Füzesi Bababizományiban, mely -
nek nyertesét az augusztus 3-án megrendezett
Családi napon húzták ki.

A meleg ellenére sokan voltak a családi napon,
ahol a gyerekeket ugráló vár, csillámtetoválás és
ren geteg játék várta. A szülők főzőbemutatón ve -
hettek részt. Természetesen vásárolni is lehetett:
baba és gyermekruhák, cipők, játékok kiegészítők
közül válogathattak az érdeklődők, hiszen minde -
zek már 50 Ft-tól kaphatók. A nyereményjáték au -
gusz tusban is folytatódik. Minden itt elköltött 1000

Ft után tombolát adnak, melynek sorsolása az
augusztus 31-én megrendezett Családi napon
lesz. A nyeremény ezúttal is egy 5000 Ft értékű
ajándék (tupperware-, avon-, papír-írószeres

Nyereményjáték és Családi nap

Nyári nyitva tartás
Június 15. és szeptember 1. között
a Józsai Közösségi Központ nyári
nyitva tartás szerint hétfőtől pén-
tekig 10–18 óra között látogatható.
Szom ba ton ként az intézmény zár -
va tart.

Augusztus 5. és szeptember 1.
között a Józsai Kö zös ségi Ház zár -
va tart.

Augusztus 12. és szeptember 2.
kö zött a Jó zsai Könyv tár zárva lesz.

Augusztus 5. és szeptember 1.
között a Tele pü  lés részi Önkor -
mány  zati Iroda zárva lesz.

aján dékcsomag, vagy ugrálóvár bérlés 1 napra).
Megéri hát betérni és itt vásárolni augusztusban is!

A nyereményjáték au gusz tusban 
a FÜZESI BABABIZOMÁNYIBAN. 

Minden 1000 Ft vásárlás után tombola jár.
Sorsolás augusztus 31-én a 

Családi napon lesz.
Nyári nyitva tartás: májustól szeptember 30-ig

h–p: 9–18-ig (ebédszünet: 12–12:40-ig), 
szo: 9–13-ig

Cím: Józsa, Bocskai utca 6. 
Telefon: (06-20) 31 44 808



ADU és MAX
Élelmiszer, vegyi áru

kiskereskedelem
Privát Max Üzletlánc tagjai

Józsa
Gönczy P. utca 118.
Nyitva tartás:
h–p: 6:30–18:30
szo.: 6:30–12:30
v.: 7–11

Józsa
Sillye-Harmat u. sarok
Nyitva tartás:
h–p: 6:00–20:00
szo.: 7:00–16:00
v.: 7–13
Augusztus 19. 6–20-ig

és 20-án 7–16-ig
vagyunk nyitva.

Bankkártyás fizetési lehetőség • Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Keresse postaládájában a két hetente megjelenő Privát Max akciós újságunkat!

AKCIÓS termékek:

Privát pizza 300g 279 Ft
Privát ketchup 500g 299 Ft
Privát mustár 470g 299 Ft
Privát kutyakonzerv 1230g 289 Ft
Privát UHT tej 1l 1,5% 179 Ft
Ripp-ropp natúr vagdalt 1kg 749 Ft

Privát ásványvíz 1,5l   59 Ft
Privát HT keksz 200g   119 Ft
Privát majonéz 450g   419 Ft
H. Pan. sajtos korong 800g   839 Ft
Privát csokis gabonapehely, 

golyó 25 g 239 Ft
Az akció augusztus 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. További akciós termékeinket keresse az üzleteinkben.

Privát Max Üzletlánc

A MAX-ban gázpalack 5250 Ft.

Globus 
családi májkrém 190g 

149 Ft

Paloma kávé őrölt 225g
379 Ft

Gold Berger dob. 0,5l
119 Ft

Brandy Avignon 0,7l
1049 Ft

Tomi gél 1,46l   999 FtSuzy 1l 
12% alma, narancs 149 Ft 
12% őszi, kék szőlő 159 Ft

Szentkirályi ásványvíz
mentes, dús, enyhe,
oxigén 1,5l   99 Ft

Családi tészta 1kg 
299 Ft Marco Polo rizs B 1kg

199 Ft
Clarissa eü. papír 24 tek. 3 rtg.

+ szalvéta 1169 Ft


