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JÓZSA
25. Józsai Gyermeknap

Jubileumi évhez érkezett a Józsai Gyer mek nap, így az ünnepi alka-
lomhoz méltó prog ra mok várták a gyermekeket május 24-én szombaton
Józsán.

10 órakor a gyermeknapi futóversennyel vette kezdetét a programsorozat.
Mióta a beköltözött a Józsaparkba a rendezvény, nem volt futóverseny, de a
nagy érdeklődésre való tekintettel, a szervezők szeretnék, ha ebből hagyo -
mány lenne. Sokan neveztek mindhárom kategóriában, az eredményeket cik -
künk végén találhatják meg.

13 órakor a Józsapark mögött játszótér előtt folytatódott a program a kutya -
kor  zóval, ahol a kutyák mellett lehetett nyuszikat simogatni és lovagolni is. Fél
kettőkor Balázs Ákos, Józsa városrész képviselője nyitotta meg a Gyer mek -
napot, majd megtörtént a futóverseny díjátadása.

Kettőkor elkezdődtek a színpadi programok is, egymást váltották a pompás és
látványos produkciók, bemutatók. A Józsai Könyvtárban is voltak programok
a nap folyamán, a Közösségi Ház előterében pedig fotókiállítás várta az
érdeklődőket.

A Józsapark parkolójában ugrálóvárak, játszótér és rengeteg finomság, vásári
portéka várta a kicsiket és nagyokat. A Józsapark fedett részen pedig a
szokásos kézműves kirakodóvásáron lehetett nézelődni, vásárolni illetve
különböző kézműves foglalkozásokon alkothattak a gyerekek.

A parkolóban volt a tűzoltóautó bemutató, amibe be is lehetett ülni és 17
órakor megérkezett a hatalmas John Deere traktor, melyet a kicsik ki is
próbálhattak - ami igazán nagy élmény volt minden kisfiúnak és kislánynak.
Köszönet a szervezőknek, a segítőknek, akik rengeteg munkával idén is
nagyszerű programot szerveztek a GYERMEKEKNEK. További képek, videók
a gyermeknapról a www.jozsanet.hu weboldalon.

Gyermeknapi futóverseny

Sikeresnek értékelték a szervezők a gyermeknapi futóversenyt, a mezei terep
igazán kedvezett a futó gyermekeknek. Az őszi Szüreti Napon már a felnőt-
teket is várják a rendezők. A versenyt három korcsoportban írták ki, külön ér -
té kelték a lányokat és fiúkat. Gratulálunk a helyezetteknek. Eredmények:
2008. január 1-je után született korcsoport (táv: 1 km):
Lányok: 1. Egri Kincső (Ebes) 5:35, 2. Fodor Fedóra (Tiszafüred) 6:40, 3.
Szűcs Nóra Fruzsina (Józsa) 7:20.
Fiúk: 1. Tóth Gábor (Debrecen) 5:43, 2. Szima Nándor (Józsa) 6:21, 3. Hágen
Ottó (Józsa) 6:27.
2001. január 1-e után született korcsoport (táv: 2 km):
Lányok: 1. Hajdú Bettina (Hajdúböszörmény) 8:42, 2. Veres Hajnalka (Ha jdú -
bö ször mény) 8:57, 3. Sós Anna (Ebes) 9:38.
Fiúk: 1. Benke István (Hajdúböszörmény) 8:59, 2. Kovács Lajos Marcell
(Józsa) 9:30, 3. Sóvári Máté (Józsa) 9:42.
1997. január 1-e után született korcsoport (táv: 3 km):
Lány: 1. Fördős Adél (Józsa) 14:58.
Fiúk: 1. Kiss Patrik (Ebes) 12:14, 2. Zsurzsa Dániel (Debrecen) 12:41, 3.
Horváth Dániel (13:22)
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 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 lapzár tá ja : 2014. július 4. • Megjelenés: 2014. július 12–13.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detése kbe n  k özöl t a d a tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel elô sséget  n em  v á ll a l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja

Lapunk 2014-ben 
a Nemzeti Együttműködési 

Alap támogatásával
jelenik meg.

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

Virágot kaptak a józsaiak „Az én hősöm”

Gönczys hírmozaik

A korábbi évekhez hasonlóan Debrecen város
egyéni önkormányzati képviselői idén is osz -
tot tak virágokat a debreceni lakosoknak. Ba -
lázs Ákos képviselő május 23-án több ezer tő
vi rágot adott át a józsai lakosoknak.

17 órakor Felsőjózsán a Gönczy Pál Általános
Iskolában, 18 órától Alsójózsán a Lorántffy Zsu -
zsan na Általános Iskolában volt a virágosztás.
Személyenként 15–20 tő virággal lehetett gaz da -
gabb az, aki elment a két iskolába. Idén mindenki -
nek jutott virág, közel 20 virágfajtából (árvácska,

büdöske, paprika virág, begónia, stb.) lehetett vá -
lasz tani.

Versenylázban

A tanév finisében, májusban van az országos ver -
senyek döntőinek dömpingje. Nagy boldogság di -
ák nak, tanárnak, szülőnek, ha a gyermek eddig
eljut. Különösen nagy öröm, ha díjazott is lesz.
Ötvenhárom gönczys diák jutott be magyar,
matematika, természetismeret, ének tantárgyak-
ból az országos döntőbe, tollaslabda és atlétika
területen az Országos Diákolimpiára. Közülük ti -
zen heten az első öt helyen, nyolcan az 5–10. he -
lyen végeztek. Olyan abszolút első is van közöt-
tük, aki hibátlanul oldotta meg feladatát. Nagy sze -
retettel gratulálunk mindannyiuknak! A rész letes
versenyeredményeket az iskola honlapján, és a
Józsaneten olvashatják.

Tehetségdélután

Hetedik éve működik Debrecen városában a Kin -
cseink Tehetséggondozó program, melybe évente
kb. 200 tehetséges negyedik osztályos debreceni
gyermek kerül beválogatásra, iskolánkból az évek
során a negyedikesek 23–37%-a. A programban
részt vevő tanulók Tehetségdélutánon mutatták be
prezentációjukat a szüleik, pedagógusaik, és a tel-
jes felső tagozat előtt. Szeretnénk, ha példa ér -
tékű, követendő lenne a munkájuk diáktársaik szá -
mára, megismerésre, elismerésre méltó szüleik,
va lamennyi pedagógusuk számára. A gönczyse -
ket négy diák képviseli a Debrecen Városi Te het -
ség napon június 2-án.

Hetedszer is Méltóság mezeje

Hetedik programévét zárta a Magyar Hospice Ala -
pítvány Méltóság mezeje programjában részt vevő
17 intézmény. Jókedv, és ínycsiklandozó illatok je -
lezték a 200 vendég és a házigazda gönczysek
jelenlétét a Rózsavölgyi Gyermekkertben. A főző-
verseny mellett sokféle játék, lufis bohóc gondos -
kodott a jó hangulatról. A gyerekekkel töltötte a
délutánt Risztov Éva olimpiai bajnok is. A képen a
különdíjas gönczys főzőcsapat.

Tehetséggondozás és hagyományőrzés

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek
nép szerűsítésére rendezett konferencián Haj dú -
szo boszlón mutatta be jó gyakorlatát a Gönczy
Tehetségpont május 23–24-én, pénteken előadás
keretében, szombaton pedig az ügyes kezű
diákok és pedagógusaik élő gyakorlatával.

Rohangáló doktorok
Május 31-én rendezték meg az Ultrabalatoni futó-
versenyt, mely egy Balatonaligáról 212 km hosszú
váltó ver seny. „Rohangáló Doktorok” néven egy 9
fős deb re ceni orvoscsapat is indult. Közülük öt
futó is Jó zsán lakik: Berényi Ervin, Fördős Zsolt,
Major Ta más, Ráday Gábor és Veisz Richárd. A

józsaiak szem tanúi lehettek a felkészülésnek:
Berényi  pro fes szor hajnalonként fut, Fördős dok-
tor a ke rék pár úton végzi az edzéseit, Veisz doktor
pedig fut va jár be a Klinikára dolgozni. A „dokik” a
351 nevezett férfi csapatból az előkelő 17. helyen
végeztek, 16 óra alatt teljesítve a távot.

Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Józsai
Könyvtár, melyre nagyon sok szebbnél szebb
rajz érkezett. Alábbiakban olvashatják az ered -
mé  nyeket. Gratulálunk a helyezést elért gye re -
kek nek!

Óvodás korcsoport
1. Balázs Botond (Alsójózsai Kerekerdő Óvoda)
2. Éles Lilla Nóra (Gönczy Pál Utcai Óvoda)
3. Kiss Boglárka (Gönczy Pál Utcai Óvoda) és
Gonda Zsuzsanna (Alsójózsai Kerekerdő Óvoda)
1–2. osztályosok
1. Gutai Dóra és Glant Csenge (Lorántffy Zsu -
zsan na Ált. Iskola) 2. Tardy Leila (Lorántffy Zsu -
zsanna Ált. Iskola), Nagy Dávid Kevin (Petőfi Sán -
dor Ált. Iskola) és Vig Tamara Eszter (Gönczy Pál
Ált. Iskola) 3. Dóka Krisztina Rebeka és Jurácsik
Liza Dóra (Gönczy Pál Ált Iskola) Különdíj: Loós
Zalán Csaba (Gönczy Pál Ált. Iskola) és Gavallér
Bence (Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola)
3–4. osztályosok
1. Pasztercsák Lili (Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola Gyakorló Ált. Iskolája) 2. Lo -
ós Lívia (Gönczy Pál Ált Iskola) 3. Szanics Anikó
(Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola) Különdíj: Molnár
Vivien és Tirol Tamara (Gönczy Pál Ált. Iskola)
5. osztályosok
1. Zöld Csaba (Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola) 2.
Pozsár Panna (Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskola) 3.
Szabó Kimberli és Dobrosi Attila (Lorántffy Zsu -
zsan na Ált. Iskola) Különdíj: Diószegi Alíz (Lo ránt -
ffy Zsuzsanna Ált. Iskola)
6–7. osztályosok
1. Hamar Boglárka (Gönczy Pál Ált. Iskola) 2. Sza -
nics Ildikó és Balogh Bence (Lorántffy Zsu zsan na
Ált. Iskola) 3. Hegedűs Vanda (Gönczy Pál Ált. Is -
ko la) Különdíj: Tóth Adrienn (Gönczy Pál Ált. Is ko la).
Köszönet a felkészítő tanároknak.
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2014. június 18.–július 14.
Józsai Díszítőművészeti 
Szakkör Kiállítása
Kiállítás megnyitó: június 18-án 17 órától.
Megnyitja: dr. Tar Károlyné – Kézműves
Alapítvány titkára. Közreműködnek: Ecsedi
Petra, Márta Szabolcs, Herczné Barna Éva,
Hercz Vilmos
Helyszín: JKH előtér

2014. június 28. 10 órától
Népzenei Együttesek Térségi Találkozója
Résztvevők: a Hajdú-Bihar Megyében mű -
ködő népdalcsoportok, hangszeres együtte-
sek
Helyszín: JKH színházterem

2014. július 7–11.
„ Szivárvány”  népi kézműves és 
hagyo mány ápoló tábor
Az egy hetes tábor díja: 15 000 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: június 20.
Jelentkezni lehet: az (52) 386-137 vagy a
(06-30) 450-4521 telefonon, személyesen a
Józsai Közösségi Házban. További részletek
a 4. oldalon található plakáton.

A Józsai Közösségi Ház nyári nyitva tartása:
2014. június 14–augusztus 31. között szom-
batonként ZÁRVA vagyunk, hétköznapokon
pedig 10–18 óráig van nyitva az intézmény.
2014. augusztus 11–31-ig a Józsai Kö zös sé -
gi Ház ZÁRVA TART.

Júniusi, júliusi, augusztusi programok A Józsai Könyvtár
felhívása

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
Jó zsa Szen tgy ö r gy fal v i  ú t  9. • 

Tel ef on :  (52) 386-137 • E-m ai l :  j ozsai kh @debr ec en i m uv kozp on t .hu

Szünidei barkácsoló
Június 19-től kezdődően csütörtökönként 14–16
óra között SZÜNIDEI BARKÁCSOLÓ várja a gye -
re keket. A foglalkozások keretében hétről–hétre
más-más kézműves technikákat ismerhetnek meg
a gyerekek.
Nyári nyitva tartás:
Hétfő: zárva, Kedd: 10–18, Szerda: 10–18,
Csütörtök: 10–18, Péntek: 10–18, Szombat: zárva.
A nyári bezárás augusztus 11–29. között lesz.

„Józsa apró”

„Józsa apró”

Gerincjóga
a Józsa Fitnessben

Az első óra INGYENES!
csütörtök: 19–20-ig
szombat: 17–18-ig.
További információ,
bejelentkezés: 

Gaál Tünde: (30) 526-4183

E-mail: tundejoga@gmail.com

Alkalmanként: 500 Ft/óra

Örökzöldek, cserjék, páfrányfenyő, sziklakerti
évelők eladók. Cím: Rózsavölgy u. 216. T.: (52) 40
80 10. Mobil: (30) 644 9899.
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított (bur -
kol va, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók. Irányár: 14,3 M Ft. Józsai
ingatlant 5 M Ft-ig be szá mítok. Tel.: (70) 708 5300.
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: 9,5 M Ft. Telefon: (06-30) 907-5594.

Pályaátadó
2014. június 21-én a felújított józsai sportpálya ünnepélyes átadására kerül
sor. A Józsa Sportegyesület szeretettel várja a családokat, akik szeretnének eltöl-
teni a szabadban egy kellemes napot vetélkedőkkel, játékokkal, szabadtéri főzés-
sel (a fát az egyesületünk biztosítja). 
A részletes programot a www.jozsanet.hu weboldalon tekinthetik meg.

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola 7. osztályos tanulói, tanulmányi kirándu -
lá son vettek részt 2014. május 14–18-ig a Ha -
tár talanul! program keretében 26 fővel, Ro má -
niában.

A nyertes pályázat címe: „Hagyományok útján
Erdélyben”. Az utazást, a Bethlen Gábor Alap ke -
zelő Zrt. feladatait átvevő Emberi Erőforrások Mi -
nisztériuma támogatta. Az iskola az oktató-nevelő munka célkitűzései között nagy hangsúlyt fektet a

hazaszeretet és az identitástudat növelésére, va -
la mint a hagyományápolásra. Ez a határon túli ki -
rán dulás a diákoknak lehetőséget biztosított Er -
dély természeti kincseinek, kulturális öröksé gei -
nek felfedezésére és külhoni kapcsolatok kö té sé -
re.

Határtalanul! NTS

www.nts-debrecen.hu
06/30/530-9362

Május 17-én a Brigitta ételbárban tartotta 40
éves osz tálytalálkozóját az 1974. évben az
Alsójózsai Ál talános iskolában végzett tanulók.

Gavallér András és Tóth Anikó 1974. 05. 24-én
kötött házasságot, Tóth József és Ko rok nai Má -
ria pedig 1984. 05. 19-én kötött há zas ságot.
Gra tulálunk a 30. ill. 40. házassági évfordu ló hoz.
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Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

sít mény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

Szi l á g y i  K á r o l y
Red ô n y, r el u x a, s zal ag f ü gg ö n y, h arm o n i ka aj t ó , 

szú n yo g h ál ó kés zít és e, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

Redőnykészítés

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

HAJHOSSZABBÍTÁS, HAJ  GYÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa 06-70/245-3499
Bódi Vivien 06-30/327-9898

Józsa, Bocskai István utca 50.

Nyitva: H–P: 8–17 Szombat: bejelentkezés alapján

Fűkaszálás, fűnyírás-sövénynyírás,
egyéb parkmunkák, fakivágás,

fagallyazás, tüzifa szállítás, kuglizás.
Telefon: (30) 244 8737

Simon Antal Futafuga Kft.

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, 
gips zkar 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

Minden, ami építés:
Házfelújítás, burkolás, víz-, gáz-, köz pon ti
fűtésszerelés, duguláselhárítás, teljes körű

generál kivitelezés korrekt ára kon.
Minőségi munka garanciával. Ingyenes
helyszíni felmérés, hívjon bizalommal!

Telefon: (70) 442-8956

Matt vagy karcos az autója?
Nem szereti ezt látni?
Professzionális segédanyagokkal 

újjávarázsoljuk autóját 
– akár otthonában, hétvégén is –

kedvező áron!

Telefon: (+3620) 437-9505

Jelentkezési határidő: 2014. június 20.
Részvételi díj: 15 000 Ft.

Öltözködjön nyáron is
a Fekete Pillangóból!

A nyári szezonban is várjuk tisztelt vásárlóinkat válogatott, mosott, ked-
vező áru ruhákkal, fürdőruhákkal és lábbelikkel.

Ízelítő kínálatunkból: 
Gyerek nyári felsők 
150 Ft-tól.
Női-férfi nyári felsők 
250 Ft-tól.
Gyerek rövid nadrágok,
szok nyák 150 Ft-tól.
Női, férfi rövid nadrágok 150
Ft-tól, halász nadrágok 250
Ft-tól kaphatók.
Fürdőruha vásárunk is foly-
tatódik! Fürdőruha alsó 300
Ft-tól, fürdőruha felső szintén már 300 Ft-tól kapható! Gyermek topos für dő -
ru hákból szintén már 300 Ft-tól válogathat. Férfi fürdőnadrág 500 Ft-ért, női
egyrészes fürdőruha 1000 Ft-ért kapható!
Bizományba várunk: játékokat (roller, hinta, kismotor, traktor), tányérokat,
kony hai felszereléseket, sötétítő függönyöket, szőnyegeket, nyári ruhákat,
plé deket, takarókat, ágyneműket, papucsokat, csillárokat, lámpákat, kisbúto -
ro kat, etetőszéket, kompot, sport babakocsit, biciklis ülést.

Cím: Függetlenség utca 1. (A cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186

Fak ivágás:  (06-30) 654-3841
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Az ügyvéd válaszol - az új PTK-ról (3. rész)

Amit a klímaberendezésekről tudni kell

A családjog szabályozásának változásával
folytatjuk az új Ptk. (Polgári Törvénykönyv) ha -
tálybalépésére tekintettel indított cikksoroza-
tot, melyben Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ügyvéd segít értelmezni a paragrafusokat.

A legfőbb változások a családjogban a bírói
gya korlatnak törvényi szintű szabályozása és a
ko rábbinál a gyermekekkel, vagyonjoggal kapcso-
latos szabályozásnál megengedőbb, részletesebb
szabályozás.

Válás esetén pl. ugyanis, ha a szülők a közös
felügyelet mellett döntenek a gyermekkel való kap -
csolattartás szabályozása a törvény szerint nem
szükséges, a szülőknek csak a gyermek lakóhe-
lyében kell megállapodniuk, továbbá a gyermek-
tartásdíj megfizetése akár egy, vagy több vagyon-
tárggyal kielégíthető. A gyermektartásdíj vo nat ko -
zá sában jelentős változás a százalékos meg ha tá -
ro zás megszűnése.

A házasság felbontásánál a közös megegyezés

során az ingóságok megosztása már nem köt e le -
ző. A házassági vagyonjog vonatkozásában egyre
fontosabb szerepet kaphat a felek között kötött
vagyonjogi szerződés és annak nyilvántartásba
vé tele. Az egyik házastársnak harmadik személy-
lyel szemben fennálló tartozás esetén a másik
házastárs ugyanis csak akkor hivatkozhat alappal
a házassági vagyonjogi szerződésre, ha az köz -
jegy  zői nyilvántartásban is szerepel.

A házasság felbontása iránt indított perben a
felek saját elhatározásukból, vagy bíróság kez de -
mé nyezésére közvetítői eljárást vehetnek igénybe
annak érdekében, hogy közöttük közös megegye -
zés alakuljon ki.

Újdonság az élettársi tartás, és az élettársi la -
kás használat jogintézménye, ami a házastársi tar -
tás hoz, és a házastársak lakáshasználatához ha -
son lóan került szabályozásra.

A téma mélységére és a szabályozás sok ol da -
lú ságára jelen cikkben csak példálózó jelleggel ke -
rültek kiemelésre a szabályozás elemei. Tekintettel

arra a tényre, hogy a régi Ptk. és az új Ptk. sza -
bályai jelenleg még párhuzamosan hatályosak, az
adott eset minden körülményére tekintettel adható
korrekt tájékoztatás.

Ügyvédi irodám a továbbiakban is válóper, élet-
társi kapcsolat megszakadása esetén a kapcsolat-
ból született gyermekek érdekeinek elsődleges
figyelembevételével vállal ilyen jellegű megbízá-
sokat.

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 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

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!

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

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.

A klímaberendezések esetén nagyon fontos a
készülék karbantartása. Mire figyeljünk oda?
Milyen szempontokat vegyünk figyelembe új
berendezés vásárlása esetén? Szeifert Sándor
klímaszerelő segít olvasóinknak.

Józsa: Miért van szükséges a klímaberendezés
kar bantartására?

Szeifert Sándor: Sajnos sokan igyekeznek meg -
spórolni a karbantartás árát – mondván nem sokat
használják. A szezon előtt mindenféleképpen fon -
tos a karbantartás. Alapvetően két ok miatt: egész -
ségünk és a pénztárcánk védelme miatt. Az első a
leg fontosabb: az egészségünk megőrzése. A hely -
ség levegője óránként ötször megfordul a kész ü -
lékben, így a por a szűrőkön, illetve a készülék bel -
se jében tapad meg. Ebben a párás közegben köny -
nyen megtelepednek a gombák, vírusok és bak-
tériumok. Amit a készülék szétfúj a levegőben,
allergiát, légúti tüneteket, vagy akár tüdőgyulladást
is okozhat. Ezért létfontosságú speciális klímafer-

tőtlenítő folyadékkal kifertőtleníteni a készüléket. A
másik ok pedig anyagi természetű. Ha nem aka -
runk sokkal több villamos áramot felhasználni, –
amit a beltéri, vagy a kültéri egység elszeny -
nyeződése okozhat, vagy pedig esetleg a ke -
vesebb hűtőközeg – akkor a szezon előtt min-
denképpen, vagy a használattól függően évente
többször is – ellenőriztessük készülékünk műszaki
állapotát. Nem beszélve arról, ha nem tarjuk kar-
ban a készülékünket, az az idő előtti tönk re me ne -
telét okozhatja.

Józsa: Mire figyeljünk új készülék vásárlása
ese tén, milyen típusú készüléket szereltessünk fel?

Szeifert Sándor: Mindenképpen az inverteres
klímaberendezés vásárlását javaslom – különösen
ha sokat fogjuk használni – illetve, ha fűteni is sze -
ret nénk vele. Ez a típus 40–50%-kal kevesebb
energiát használ fel, csendesebb a működése,
pre cízebb a hőmérséklet beállítása, és komforto -
sabb a légbefúvása. Sokan nem tudják, hogy
mínusz 6 Celsius fokig gazdaságosabban lehet
fűteni egy ilyen készülékkel, mint gázzal.

Józsa: A józsai lakosoknak mennyiért vállalja a
klíma lefertőtlenítését és karbantartását?

Szeifert Sándor: Egy készülék karbantartása
3500 Ft, több készülék esetén kedvezményt tudok
biztosítani. Új készülék telepítését is vállalom ked-
vezményes áron, valamint nálam beszerezhetik a
megfelelő berendezést is.

Szeifert Sándor 
klímaszerelő

Telefon: (06-20) 568-9771
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Jó időben készüljön fel a rossz időkre!
Újra Burai Tamás pénzügyi és biztosítási ta -
nács  adóval beszélgettünk. Az elmúlt hetek idő -
já rása miatt mostani kiemelt témánk a lakás -
biz tosítás.

Józsa: Miért fontos dolog a lakásbiztosítás?
Burai Tamás: Nagyon fontosnak tartom, hogy

se gítsek felkészülni másoknak a nem várt hely ze -
tekre. Bizonyára több olvasó is került már olyan
hely zetbe, hogy a szélsőséges időjárás vagy más
váratlan esemény miatt anyagi kár érte. Az életünk
tele van kockázatokkal, ezekre a kockázatokra vi -
szont fel lehet készülni, ebben nagy segítségünkre
le het egy széleskörű és modern lakásbiztosítás.

Józsa: Hogy látod a jelenlegi lakásbiztosítási
piacot?

Burai Tamás: Magyarországon 10 ingatlanból 7
ren delkezik valamilyen szintű biztosítással ez 70
%-os lefedettséget jelent, ami európai viszonylat-
ban is jónak mondható, és ha figyelembe vesszük,
hogy sok ingatlan üresen áll vagy valamilyen okból
nem biztosítható, ez a szám még figyelemre mél -
tóbb! A probléma inkább abból adódhat, hogy a
biz tosítások többsége elavult, illetve nem nyújta -
nak megfelelő és valós védelmet, ami sajnos csak
egy esetleges káreseményt követően derül ki.

Józsa: Mit tanácsolsz azoknak, akiknek régi a
la kásbiztosításuk?

Burai Tamás: A lakásbiztosításokat 4–5 évente
érdemes szakember segítségével áttekinteni.

Nem árt tudni, hogy a
piaci versenynek kö -
szön hetően az el múlt
években a la  kás biz to sí -
tási á rak stagnálnak,
sőt in kább csök kenek,
a szolgáltatások szá -
ma és minősége vi szont komolyan emelkedett.
Egy mai korszerű lakásbiztosítási módozatok szá-
mos olyan kárese ményre is kiterjednek már, ame-
lyek a régebbi szerződésekben nem voltak meg-
találhatóak!

Józsa: Mit kell tudni egy ma modern lakásbizto -
sít ásról?

Burai Tamás: A lakásbiztosítások alapja ugyan -
az, mint korábban. Alapvetően az épület és a ben -
ne található belső értékek, azaz a háztartási in gó -
ság az, amire kiterjed a biztosítás. Emellett, pedig
számtalan veszélyre fel lehet készülni a lakásbiz-
tosítás keretein belül. Egy személyes tanácsadás
folyamán mindenki kiválaszthatja azokat a kocká -
za tokat, amelyek az otthonát leginkább fenyegetik,
és amelyek ellen biztosítani szeretné otthonát.

Jósza: Vannak kedvezmények, akciók a lakás -
biz tosítással kapcsolatban?

Burai Tamás: Természetesen, vannak! Ki fe je -
zetten örülök annak, hogy több józsai lakosnak
tud tam már segíteni abban, hogy szélesebb körű
vé delmet kapjon. A lakásbiztosítás mellet pedig
szin tén sokaknak tudtam már segíteni azzal is,

hogy 50% kedvezményt
kapjon a kötelező bizto sí -
tására. Ezzel kapcsolat-
ban szeretném felhívni
min denki figyelmét, aki -
nek most vagy év végén
lesz a kötelező biztos ítá -
sá nak évfordulója, kérjen segítséget, kalkuláltas-
son magának lakás- és kötelező biztosítást is, és
használja ki a kedvezményeket!

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

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

Ny i tva tartás:

• karosszéria munkák
• fényezés
• szerelés
• vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• teljes körű kárügyintézés, szükség 

esetén csereautó biztosítás
• autóbérlés (több típus)

Beri Car Autójavító Kft.

Cím: 
Debrecen-Józsa, 
Vállalkozói telephely
Beri Tibor 
Telefon: 30/906-54 20
E-mail: bericarautojavito@gmail.com
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Állati dolgok - nyári veszélyek
Kedvencünket nyáron több, az évszakra jel lem -
ző veszély fenyegeti, ebből érdemes néhányról
megemlékezni a teljesség igénye nélkül. A
Józsavet Kisállatorvosi Rendelő lesz ebben a
segítségünkre.

Hőguta:
A kutyusok és cicák nem tudnak izzadni úgy,

mint mi emberek; csak a talppárnákban és az orr -
tü körben vannak izzadságmirigyeik. Vagyis nem
tudják a felesleges hőt, ezáltal leadni csak li hegés
formájában. Amennyiben a hőleadás nem elég sé -
ges, úgy fellép a hőguta, a testhőmérséklet tar tó -
san 410C felé emelkedik, amely halálos kimenetelű
keringési zavart, tüdővizenyőt, központi idegrend-
szeri károsodást, az enzimek működésképtelen-
ségét okozza. Mindig biztosítsunk kedvencünknek
árnyékot, tiszta, hűs ivóvizet, esetleg pancsolót,
ha szeret fürödni. Ha kocsiban hagyjuk kutyu sun -
kat akár pár percre, (ENNÉL TÖBB IDŐRE
SEMMIKÉPPEN!) álljunk árnyékos helyre, húzzuk
le az ablakot.

Toklász:
Nyáridőszakban nagyon fontos a toklász fi gye -

lé se a szőrben, mancsban, fülben… a kutyán
bárhol előfordulhat! Ez egy kis hegyes végű leg -
többször már száraz növény, valódi neve egérár-
pa, ami különösen a lábujjak, talppárnák közt
megy bele a kutya lábába. Befúrja magát a bőr alá,
és elkezd „vándorolni”, amennyiben nem vesszük

észre és nem távolítjuk el időben. Felduzzadt, ki -
pirult terület figyelmeztet a jelenlétére, ami később
gennyedz het
is, és szem be -
tűnően so  kat
nyalogatja a
kutya. Ez az
alat tomos nö -
vényi rész
hón aljba, lágyékba, fülbe, orrba (főként
spánieleknél, mivel lógó füle van és mindent
összeszed) szinte bárhova be fu rakodhat. Ezért is
kell kinyírni a talppárnák között a szőrt, hogy ezt a
veszélyforrást meg szün tessük.

Kutya fülproblémák:
A fül tisztítása különös gondot igényel, főleg

nyáron. Hetente nem árt megnézni kedvencünk
fülét nem koszos, zsíros-e. Ha nagyon vakarja,
rázza annak több oka is lehet: a fül gyulladt, ez
lehet: bűzmirigy teltség, gyulladás, toklász van
benne, tele van szőrrel, és mivel nem tudott szel-
lőzni viszketést, gyulladást váltott ki. Ha a fül
atkás, ezt fekete lerakódás és csillapíthatatlan
viszketés jellemzi. Sokszor már sebes a fül a sok
vakarástól! Egyes kutyáknak teljesen benövi a
szőr a hallójáratát, ezt mindenképp ki kell tépked-
ni, mert nem engedi szellőzni és fülgyulladáshoz
vezethet. Különböző fültisztító folyadékok kap ha -
tók, amelyekkel hatékonyan ki lehet tisztítani a
fület. Hosszú lógó fülű kutyáknál célszerű a fül

belső ré szén
le nyí rat ni a
szőrt. Ez a
már említett
tok lász el len
is véd.

Paraziták:
Kullancsok, bolhák ellen használjunk megelőző

eszközöket, nyakörvet, vagy rácsepegtető oldatot,
szájon át szedhető tablettát, ha ennek ellenére a
kullancsok által terjesztett babesiosis gyanúja
merül fel (bágyadt, elesett a kutya, magas láza
van, és barnás a vizelete), azonnal forduljunk álla-
torvoshoz.

További információ rendelőnkben az alábbi el ér -
he tőségeken:

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

OLASZ TURI a Józsaparkban
Az Olasz Turi a Deák Ferenc utcáról
átköltözött egy nagyobb, elegánsabb üz -
letbe (Józsapark földszint, takarékszö vet -
ke zet mellé).

Új és minőségi használt
ruhák, olaszországi üzletek

felszámolásából.
Dolce Gabbana, Guess, Armani, Gap, Longsdale, Calvine Klein, Diesel, Replay,
Prada, Levis márkák. Bébi, gyermek, női, és férfi ruházat.
Hamarosan olasz ülőgarnitúrák is kaphatók lesznek!

Nyitva vagyunk mindennap: hétfőtől–péntekig 8.30–18.30, szombaton 8–13-ig, vasárnap 8–12-ig.
Várjuk minden kedves új és régi vásárlónkat. 

OLASZ TURI – HA A MINŐSÉG IS FONTOS!

Lájkoljanak a facebook-on,
lájkolóink vásárlási

utalványt nyerhetnek!
Hozza be üzletünkbe ezt a hirdetést JÚNIUSBAN és 

10% engedményt adunk, 
ami összevonható más akciókkal is! Minden hétvégén akciók!

✃

✃
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Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (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. 

Megkezdtük zárak, vasalatok, csiszolóanyagok,
vágókorongok, csavarok, huzalszegek, elekt ró -
dák, patentívek, nádszövetek, táblás kerítések,

talicska árusítását üzletünkben.

Vas- műszaki bolt

FRUIT MARKET AKCIÓ
Málna: 499 Ft/doboz

Egres: 399 Ft/kg
Borsó: 399 Ft/kg

Kelkáposzta: 199 Ft/kg
Kovászolni való uborka: 299 Ft/kg

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

Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Folyamatos akciók új bútorainkból. 2014-ben a korábbinál

kétszer nagyobb alapterületen dupla kínálattal, egy telje-

sen felújított üzletben várjuk kedves vásárlóinkat!

A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Megújult üzletben 

a régi árakkal

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

Telefon:  (70)  413 6363

Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lom alpin-
technikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

FAKIVÁGÁS!

Debrecen-Józsa Bocskai u. 53. Tel.: 0652-797-510 
E-mail: jozsaszerviz@gmail.com

Számítógépek, laptopok, mo -
ni  torok, telefonok szer   vi ze lé -
se, bővítése, karbantartása.

Számítógép hiba fel tá rá sa,
javítása. Hard ver esz kö -
zök beszerelése, beállí tá -
sa. Túlmelegedési, las su -
lási problémák megol dá -

sa. Operációs rendszerek telepítése. Vírus ir -
tás, adatmentés. Vezeték nélküli hálózat ki épí -
tése, telepítése. Telefonok teljeskörű szer vi ze -
lé se, szoftverfrissítése.



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

Autópálya-matrica, mobi ltelefon fel töltés és e-útdíj  3,5 t  felett i teherautóknak.

Tankoljon a Józsa TÜZÉPen!
Nyerjen 20 liter 

üzemanyagot hetente.

További részletek a www.jozsanet.hu weboldalon!

10 éves a Józsa TÜZÉP!
AkCió! B30 és putnoki ké mény -
tég la va lamint gipszkarton kapható. 
Júniusban minden 10. vásárlónk ingyenes 
házhozszállítást kap ajándékba Józsa te rü le tén.

Májusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben -
zin   kútján májusban is
he   ten  te sorsoltak a 8000
Ft felett vásárlók között.

A májusi nyertesek: 18.
hét: Kecskés János (Jó -
zsa, Harstein kert u.) 19.
hét: Juhász László (Józsa,
Északi sor) 20. hét: Né -

meth Gábor (Józsa, Zászlós u.) 21. hét: Kóka
Ferenc (Józsa, Nyári P. u.) A képen a 18. heti
nyer tes felesége látható, amint átveszi nye re mé -
nyét. Egész évben folyta tódik a heti sorsolás, ér -
demes Józsán tankolni.

Napi csökkenő áras termékek:
Hétfő: 250 Ft/db (teljes árucsere)
Kedd: 200 Ft/db
Szerda: 150 Ft/db
Csütörtök: 250 Ft/db (teljes árucsere)
Péntek: 200 Ft/db
Szombat: 150 Ft/db
Vasárnap: 99 Ft/db

Józsapark I. emelet
a pékség mellett
Nyitva tartás:
hétfőtől–péntekig: 8–18
Szo: 8–13 Vas: 8–12

ÚJDONSÁG: MINDEN HÉTEN EXTRA
MINŐSÉGŰ VÁLLFÁS RUHÁK 1999 Ft/kg.

MINDEN PÉNTEKEN ÉS VASÁRNAP 
2000 Ft FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL 
500 Ft-OS KUPONT ADUNK, AMIT

JÚNIUSBAN FEL LEHET HASZNÁLNI A
CSÖKKENŐ ÁRAS TERMÉKEKRE.

• 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

Telef on :  (06-20) 33 18 944
w ww.nem es v al l al k o zas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

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

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
Kéziszerszámok, fúrószárak, gyémántkorongok

Minőségi kertészeti áruk (csatlakozók, összekötők)
• Szobatermosztátok, csaptelepek és tartozékai

• Fürdőszoba felszerelések, vízszűrők, víztisztítók
• Porcelán mosdók, wc-k, tartályok, kádak

Érdeklődjön termékeinkről, árainkról üzletünkben, polcon
nem található termékeket rövid határidővel beszerezzük.

Füzesi István víz-, gáz-, fűtésszerelő mester, Józsa Barátság u. 6. • (70) 620-2684
Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, fűtésszerelését, valamint
csa tornarendszerek kiépítését, anyagbeszerzéssel, tervezéssel.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat által feltárt hibákat szaksze -
rűen és a gázszolgáltató által elfogadott minőségben kijavítom.



Bikers caffe & pizza
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(52) 386-180 • w w w . bi k e r s c a f f e . c o m

Nézze a foci VB meccseit nálunk, így minden 30 cm-es pizzát 1050 Ft-ért fogyaszthat.

Soproni csapolt
sör akció
320 Ft helyett 

280 Ft/korsó

Már bankkártyával is fizethet!



Biztonság

JÓZSA 11

Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7., 

a Rózsás Csárda mellett.

Minden nap friss, saját feldolgo-
zású áru. Baromfi üzletünkben
csirke, tyúk, kakas, pulyka és
kacsa is kapható.

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 7–19, 
szombat: 7–15, 
vasárnap 7–12.

Telefon: (52) 501-862
Erzsébet utalványt elfogadunk!
Sok szerettel várjuk minden
kedves vásárlónkat!

Az akciónk 2014. 06. 09.–2014. 06. 29. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

Júniusi AKCIÓ!

Simon Kr iszt ián
kályhás

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

E-mai l :  s imonkr is zt007@freemai l .hu

Vállalom:

• cserépkályhák építését, 
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
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.

Friss csirke comb: 599 Ft/kg
Friss csirkemell darabok:      749 Ft/kg
Fagyasztott kistestű tyúk:   399 Ft/kg

Magyarország piacvezető távfelügyeleti szol-
gáltatója a Multi Alarm Biztonságtechnikai Zrt.
Józsán is a legtöbb ügyféllel rendelkezik.

A cég 2010-ben kezdett egyre nagyobb hang -
súlyt fektetni Józsára, így nem véletlen, hogy már
3 éve láthatjuk rendszeresen a józsai járőrautót
településünkön. 2012-ben, amikor a legtöbb lakás-
betörés volt Józsán, kimondottan a józsaiak szá -
mára dolgoztak ki akciós ajánlatokat. Mára a jó -
zsai ügyfeleik száma meghaladta 200-at, egyre
több magánlakás és vállalkozás is a Multi Alarmot
választja.  A távfelügyeletre kötött riasztóberende -
zés egy esetleges behatolás alkalmával néhány
má sodpercen belül jelzést küld a távfelügyeleti
köz pontba , így ott azonnal látható, ha valamelyik
hely ségben mozgás van.  A gyors intézkedésnek
kö szönhetően a helyi járőrszolgálat már számos
al kalommal érkezett 4 percen belül a helyszínre a
jel zést követően, ami jóval kevesebb idő, mint amit
a cég hivatalosan vállal. A cég járőrei folyama to -
san együttműködnek a rendőrség körzeti megbí-
zottjaival is. 

Nyáron sokan mennek nyaralni, kirándulni, így
érdemes gondolkodni  egy vagyonvédelmi rend -
szer kiépítésén, vagy egy meglévő riasztórend szer
táv felügyeletre kötésén (A távfelügyeleti át jel ző
be rendezés és a távfelügyeletre kötés most díj -
mentes). Leghitelesebben az elégedett ügyfelek
tudnak a cégről véleményt mondani. 

Beri Tibor, a Beri Car Au tó ja vító Kft. tulajdo no -
sa: A vállalkozói telephelyen lévő vállalkozásomat
ki zárólag riasztóval és távfelügyelettel ellátva ér -
zem biztonságban. E szolgáltatás által ügyfeleim
és saját vagyontárgyaim is na gyobb biztonságban
van nak.

Dr. Jagodics Mária, a Maranta Patika tulajdo no -
sa: Évek óta partnerei vagyunk a cégnek. Biz  ton -
sá got ad számunkra a távfelügyeleti szolgál tatás.
Kedvezőnek tartjuk, hogy a Multi Alarm ezt a szol -
gál tatást kivonulással együtt látja el, mely az azon-
nali segítségnyújtás lehetőségét biztosítja szá -
munk ra.

Pelles Tibor, biztosítási tanácsadó Józsán:
Csak jót tudok mondani a cégről, kiváló a kapcso-
lat a járőrökkel. Három szóban tudom összefoglal-
ni a véleményemet róluk: korrekt, megbízható és
gyors.

Marcsek Sándor, Deák F. utcai lakos: Szá -
momra azért szimpatikus a cég, mert a járőrök jó -
zsaiak, itt élnek közöttünk, itt van Józsán a jár őr -

autó is. Sajnálom viszont, hogy állandóan itt lévő
józsai körzeti megbízottak (rendőrök) nincsenek,
mint ahogyan ez korábban volt Józsán. 

Neisz Imréné, józsai lakos: Három éve kötöttem
be a Multi Alarmot, azóta ez a szolgáltatás nagy
biztonságot jelent a számomra. Volt már olyan
többször is, hogy bejelzett a rendszer a központ-
nak, és rög tön hívtak telefonon, illetve perceken
belül a hely színre érkezett a járőr is. Sőt, ha eset-
leg egész ségügyi problémám lenne, akkor is szí -
vesen se gí tenek, nyugodtan számíthatok a cégre. 

Barabás Béla, Deák F. utcai lakos: Bár hama-
rabb ismertem volna a céget. Sajnos korábban
történt egy be tö rés nálunk. Ezután kezdtem el
utána járni, milyen védelemre van lehetőség itt
Józsán, és a Multi Alarm elégedett ügyfele lettem.
Sokkal nyugodtabbak vagyunk az óta, mióta őket
választottuk.

További információ az alábbi elérhetőségeken:

Multi Alarm: a józsaiak biztonságáért

Ügyfélszolgálati iroda
4026 Debrecen, Pesti utca 63.

Nyitva: 
H–Cs: 8–16-ig P: 8–15.30-ig

Tel./fax: (06-52) 249-176
E-mail: debrecen@multialarm.hu

Web: www.multialarm.hu



Hirdetés

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

Autóelektromos javítások: generátor-, önindító-, központi zár-,            
riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

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

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

www.jozsaauto.hu
Megkezdtük autóklímák 

teljes körű javítását:

klímatöltés, klímatisztítás, 

klímajavítás.

R E D Ő N Y K L I N I K A
Redőnyjavítás:

régi belsőtokos redőnyök javítása, 
külső tokos redőnyök javítása,

redőnyök bármilyen jellegű
javítása, cseréje.

Továbbá műanyag redőnyök,
alupofás redőnyök,

alumínium redőnyök,
motoros redőnyök.

Szúnyogháló:
fix műanyagkeretes szúnyoghálók,

fix alukeretes szúnyoghálók,
rolós szúnyoghálók.

Ro let ta, szalagfüggöny, reluxa,
harmonika aj tó , rozsdamentes küszöb

szerelése, javítása.

Telefon: 30/601-0102

REDŐNY AKCIÓ!
Ha ön 10m2 fölött rendel, 

egyedi árat kínálunk.
JÚNIUSI AKCIÓ

A hirdetés felmutatója egyszeri 
10% kedvezményt vehet igénybe.

(Kérjük a kedvezmény igénybe vételi szándékát fizetés előtt jelezze!)

✂ ✂

✂
✂


