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JÓZSA
Nem lehet a kertben égetni!

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola ez
év tavaszán is megrendezi szelektív hulladék-
gyűjtő napját. Az idén először – az AKSD Vá -
ros gazdálkodási Kft-vel együttműködve e-hul -
la dékgyűjtésre is lesz mód, vagyis minden
olyan hulladékká vált elektronikai berendezést
is le lehet adni, amely feleslegessé vált ott ho -
nuk ban.
Leadható elektronikai berendezések: ház -
tar  tási kis- és nagygépek, hűtőgépek, televízió
ké szülékek, monitorok, szórakoztató elektroni -
kai berendezések, elektronikus játékok, bar -
kács gépek, elektronikus szerszámgépek.
Természetesen a papír minden fajtáját (fekete-
fehér, színes, karton) is várjuk, kötegelve.
Ezen a napon nem gyűjtünk használt elemet
és műanyag palackot.
A szelektív hulladékgyűjtés napja: 
2015. áp rilis 24., péntek 7:00–15:00.
Helye: a Debreceni Gönczy Pál Általános Is -
kola udvara, Gönczy Pál utca 1–3.
Kérjük, aktív részvételükkel mutassanak jó
pél dát a felelős, környezettudatos gondolko -
dás ra, támogassák iskolánk tanulóit!

Agárdiné Burger Angéla
intézményvezető

Adója 1%-ával támogassa a józsai értékeket!

Március 5-én lépett hatályba az Országos Tűz -
védelmi Rendelet, mely minden magyar állam-
polgár, gazdasági szervezet, önkormányzat,
állami vállalat és civil  szereplő számára jelen-
tős változásokat hozott.

A lakosság számára a jövőben tiltott a belte rü -
leti ingatlanok használata során keletkezett hulla -
dék szabadtéri égetése. Az intézkedést élet- és
ér tékvédelmi okokból hozták, továbbá ezzel akar-
ják ösztönözni a környezetvédelmi szempontból
igen fontos komposztálást. Az értékes szerves
anyag ból az égetés során hamu keletkezik, mely
csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra,
nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a
talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposz -
tá láskor maradéktalanul elbomlanak a növényi ré -
szek és hasznos humusz keletkezik. Emellett ami -
kor fűnyesedéket és gallyakat égetünk a kertben,
az komoly légszennyezést okoz, ugyanis alacsony
a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene, az
nem ég el, vagy csak félig. Egy tanulmány szerint

egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével annyi
szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai
folyamatos közlekedése során. Az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az európai
részecske-szennyezésről készített tanulmánya
szerint Magyarországon évente 16 200 ember hal
meg idő előtt. Ők átlagosan csaknem 10 évvel to -
vább élhetnének, ha nem sújtaná őket a ré -
szecske-szennyezés. 

Kivethető bírságok 100 000 forinttól indulnak,
így tehát már emiatt is érdemes betartani az új
jog szabályt.

Kedves szülők!
Tisztelt józsai 

lakosok!

Támogassa a Józsa Fejlődésért Alapítványt!
Ha még nem döntötte el, kinek adja adója 1%-át, kérjük, jelölje be a Józsa újság kiadóját, a Józsa Fejlődéséért Ala -
pítványt (lenti táblázat első sora). Az alapítvány adja ki Józsa újságot, a Józsai Szaknévsort, Józsanet.hu weboldalt
és működteti a józsai NYITOK Központot (Nyitott Tanulási Központ) a Józsai Közösségi Házban. Alapítványunk
különösen büszke arra, hogy a Józsa lap 1999 óta folyamatosan megjelenik. Az alapítvány 2014-ben semmilyen
tá mogatásban nem részesült, így a lap a megjelenése a hirdetőknek és a lap szerkesztésében résztvevő önkénte -
sek nek köszönhető. Az SZJA 1% is sokat segít az újság további sikeres működtetésében. A kitöltött rendelkezési
nyi latkozatot megtalálják lapunkban.

Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, a helyi közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni.

A táb lázatban 19 józsai szervezet található. Minden józsai szervezetnek biz-
tosítjuk a lapunkban történő megjelenést.
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20 éves a Józsai Népdalcsoport Tavaszi sikerek

Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártája : 2015. május 1. • Megjelenés: 2015. május 9–10.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Mobil: (06-20) 938-7609

A h irdetésekben  közölt a da tokér t,  i llusztrációkér t felelôsséget n em  válla lun k!

JÓZSA
A városrész információs és 

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

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Jó -
zsai Népdalcsoport március 12-én a Józsai Kö -
zös ségi Házban. 

A jubiláló ünnepségen Buglyóné Király Ele o -
nóra a Józsai Népdalcsoport vezetője felidézte az
elmúlt 20 év legfontosabb eseményeit, történéseit.
Az eltelt évek során részt vettek helyi progra mo -
kon – gyereknap, szüreti nap, karácsonyi ünnep-
ség és egyéb közösségi ház és más intézmények,
csoportok rendezvényein, valamint megyei és me -
gyén kívüli találkozókon, versenyeken. Emellett 10
éve alapítói voltak az évente megrendezett Józsai
Farsangi Felvonulás programnak és útjára indítot-
ták a Józsai Segítő Szolgálattal és a közösségi
ház zal a Józsai Arató és Summásdal Fesztivál
éven kénti megrendezését megyei csoportok meg -
hí vásával, melyből hagyomány lett. Az elmúlt 20

év alatt összegyűjtött fotókból, oklevelekből, em -
lék lapokból bepillantást kaphattak a programon
résztvevők a csoport életébe, tevékenységébe.
Erre az alkalomra készült kiadványból megismer -
ked hettek a 20 év eseményeivel, fellépéseikkel,
régi és jelenlegi tagjaival. Reméljük még hosszú-
hosszú évekig énekelnek együtt a dalolni szerető
csoporttagok.

Adventista Expo volt március 21-én a Józsai
Kö zösségi Házban, melyet március 28-án egy
jó tékonysági koncert követett.

A kezdeményezés keretében az adventisták
bemutatták a városrész lakóinak azokat a tevé -
keny ségeket, amelyekkel igyekeznek segíteni és
szolgálni az itt élő emberek életét. Összesen 10
ki állítási standot tekinthettek meg a látogatók. Min -
den látogató a belépéskor tombola jegyet kapott,
amit a március 28-i jótékonysági hangversenyen
sorsoltak ki. Délután egy egészségügyi előadást
hallhattak a látogatók a hosszú élet titkáról Szől -
lősi Szilárd előadásában. A nap a BlesSings ének
együttes hangversenyével zárult.

A március 28-i jótékonysági hangversenyen a
helyi adventista kórus énekelt a húsvét igazi jelen-

tőségéről, közben a TELSE (Tiszamenti Emberek
Lelki Segítő Egyesülete) egészséges és fogya -
tékkal élő emberekből – javarészt fiatalokból – álló
színjátszó csoportja előadta „Az utolsó vacsorától
a Golgotáig” című Biblia feldolgozást. A délután fo -
lyamán összegyűlt adomány – 41 330 Ft – a Jó -
zsai Segítő Szolgálat munkáját támogatja.

Egy nap Józsáért

„ Szent Gergely doktornak – híres taní tónk -
nak – az ő napján, régi szokás szerint, menjünk
Isten szerint iskolába”  – így hangzott az ének-
szó az Alsójózsai Kerekerdő Óvodában. 

Március 12-én a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola néhány tanulója adománygyűjtő dramatikus
játékot adott elő az Kerekerdő óvodásai részére.
Az ünnepléshez tartozó pápaválasztás, versbe
ren dezett prédikációk tették színesebbé az
előadást. A pápa kísérőivel körbe járta a „várost”,
és gyermekeket toboroztak az iskolába. 

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda óvodásai ér -
dek lődve és kíváncsian figyelték a nagyobbakat,
akik be is vonták az ovisokat a játékba. Az ado -

mány gyűjtéshez minden csoport hozzá já rult egy
kis apró ajándékkal. 

Köszönet az iskolásoknak és tanítójuknak a
szép előadásért.

Gergely járás

A második félévben is sikert sikerre halmoznak a
Lorántffy tanulói. A nemzetközi Csillagszerző Ma -
te matikaverseny megyei döntőjén Posvancz Oli -
vér hetedik osztályos tanuló első helyezést ért el,
rajta kívül négy felsős diák végzett az első tíz kö -
zött. A Vénkerti Általános Iskola és AMI által
szervezett városi rajzversenyen Szanics Anikó
(ötö dik osztály ) második helyezésben részesült.
Nép daléneklésben is jeleskedtek a Debreceni Lo -
ránt ffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói, hiszen
március 6-án a MEA által szervezett megyei nép-
daléneklési versenyen harmadikként végeztek.

Kedves látogatóink!
Ahogy tapasztathatták a Józsai Könyvtár március
második felében leltár miatt zárva tartott. Töb ben
érdeklődtek, hogyan zajlik a leltár, mi történik
ilyenkor a könyvtárban? Könyvtárunk 21 ezer
kötetét egyenként ellenőriztük, egyeztettük a
Méliusz Könyvtár raktári katalógusával. A mun ká -
latokról egy képet közlünk ízelítőül.

Köszönjük türelmüket és megértésüket! Könyv tá -
runk a megszokott nyitva tartás szerint várja
önöket!

Leltároztak

Gárdonyi Sándor történész a hinduizmusról és a
buddhizmusról tartott előadást április 1-jén a Kö -
zös ségi Házban. 

Vallástörténeti előadás
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DMK Józsai Közösségi Háza 
áprilisi programajánlója

2015. április 14. 16.00
„ A ZSENIALITÁS KÖTELEZ!”  – Liszt Ferenc emlékműsor a Költészet napi
megemlékezés keretében. Előadó: Diószeghy Iván színművész
Helyszín: JKH színházterem

2015. április 17–19.
VASúTMODELL ÉS TEREPASZTAL KIÁLLíTÁS
Részletes információk a lap alján.
Helyszín: JKH színházterem

2015. április 28. – június 12-ig
„ ÉRZÉKEK” – Kocsis László grafikusművész kiállítása. Kiállítás megnyitó
időpontja: 2015. április 28-án 17.00. A kiállítást megnyitja: Kerékgyártó
Kálmán költő
Helyszín: JKH előtér

2015. április 29. 17.00
„ HA TÁNCOLSZ ÉLSZ, …HA ÉLSZ TÁNCOLSZ" – Tánc Világnapi gálamű-
sor
Együttműködő partner: Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Résztvevők: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Aprócska, Kiskökény,
Kökény, Nagykökény Csoportja; a Józsai Majorett Csoport; a Józsai
Akrobatikus Rock and Roll Csoport, Ritmus Mozgásművészeti Stúdió, a
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola néptánc csoportja.
Helyszín: JKH színházterem

„Élményeim a Tócó patak partján”

VII. VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS
DEBRECEN-JÓZSÁN

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
J ózs a Szen t gy ö rg yf alv i  ú t  9. 

Telef on :  (52) 386-137 •  E-mai l :  jozs ai k h@d eb rec en i mu vk ozpon t .hu

ÉLET IGEN
Három előadásból álló sorozat indul a Józsai Segítő Szolgálat támoga tá -
sá val a Józsai Közösségi Házban.
1. előadás április 11-én 17.00, címe: Humor, szex, vidámság - Gon dol ko -
dás ami gyógyít vagy megbetegít.
2. előadás április 18-án 17.00, címe: Depresszió: mondj inkább igent az
élet re - a veszteségkezelés 4 lépése.
3. előadás április 25-én 17.00, címe: Önértékelés, ön értékel - És? Mit?
Ho gyan? Miért?

EBOLTÁS
Az ebek 2015. évi veszettség elleni kötelező védőoltása Józsa városrész
területén a következő időpontokban és helyszíneken lesz:
április 14. kedd 17–18 óra Gönczy-Szivárvány utca sarok
április 16. csütörtök 17–18 óra             Rózsavölgy utca
április 18. szombat 9–10 óra             Telek utca
április 19. vsaárnap 9–10 óra             Alsójózsai-Hatház utca sarok
április 24. péntek 17–18 óra             Függetlenség utca 27.
április 25. szombat 9–11 óra             Felsőjózsai utca

Valamennyi három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező. Az oltás díja
4000 Ft. Oltásban csak mikrochippel ellátott eb részesülhet. A chip be -
he lyezésére az oltás helyén lehetőség lesz, aminek díja 3500 Ft.

AZ OLTÁSI KÖNYVET 
MINDENKI HOZZA MAGÁVAL!
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Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Jogi sorozatunk mostani részében Lukácsné
dr. Patakvölgyi Piroska arról ír, hogyan ajánl-
hatjuk fel adónk 1%-át, illetve miként vehetjük
igénybe az e-matrica kedvezményt.

Olvasó: Érdekelne, hogy valóban lehet-e az e-
mat ricára kedvezményt kapni, és ha igen kinek és
milyen feltételekkel.
Ügyvéd: Valóban van útdíj-kompenzáció a 2014.
április 1-jétől hatályos 60/2015. (III. 24.) Korm. ren-
delet alapján négy vagy több gyerekes családok
és mozgásukban korlátozott személyek, vagy ve -
lük egy háztartásban élő közeli hozzátartozójuk ré -
szére D2 kategóriába tartozó gépjárműre. A kom-
penzáció mértéke a D1 kategória és a D2 ka te -
gória közötti különbözet, a kompenzációt az ok -
mány  irodában lehet kezdeményezni és utólagos
vissza térítésként kerülhet kifizetésre.
Olvasó: Szeretném az adóm 1%-t alapítványnak
felajánlani és szeretném, ha tényleg meg is kapná
azt az alapítványt, hogyan tudom ezt megtenni, és
ha rendelkezem az 1%-ról, akkor kötelező-e egy-
házak részére is felajánlást tenni?
Ügyvéd: Civil szervezet részére a jövedelemadó
1%-nak felajánlását kizárólag a NAV-nál előzete-
sen regisztrált szervezet részére lehet, ezért a
NAV honlapján az alábbi címen található http:// -
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/civil_kedvezme nye -
zet tek javára tud érvényes felajánlást tenni, a szer -
vezet nevének és adószámának megjelölésével.

Mindenki maga dönti el, hogy a jövedelem adójá-
nak 1–1%-ról rendelkezik-e, lehet mindkét 1%-ról
rendelkezni, vagy csak az egyikről, vagy egyikről
sem. Egyházak esetén a szintén a NAV honlapján
megtalálható listában szereplő egyházak részére
lehet érvényes felajánlást tenni az egyház nevé -
nek és technikai számának megjelölésével, mely
itt található: http://www.nav.gov. hu/nav/szja1_1/ -
tech nikai_szamok. Amennyiben a civil szerve zet -
ről ennél több információt is szeretne megtudni az
1% felajánlása előtt, akkor a http://www.biro -
sag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-
szervezetek-nevjegyzeke-kereses linken lehe tő -
ség van a nyilvántartásba vett civil szervezet köz -
hi teles nyilvántartásban szereplő nyilvános ada tai -
nak megtekintésére.

Ügyvéd válaszol: SZJA 1% - e-matrica kedvezmény

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.

„Józsa apró”
Megbízható, szorgalmas embert keresek házi
kertem gondozására. Tel.: 52/409-115 (délután)
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár
kerti, házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy
és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és
egyéb munkákat vállal. Érd.: (20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Apróhirdetési áraink: 5 Ft/leütés. Hirdetés
feladás: lásd 3. oldal lapalja.

Tel.: (70) 413 63 63

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő
fák kivágását válla lom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A faanyagot beszá-
molom.

WWW. J OZSAINGATL AN. H U

DEBRECEN-JÓZSAI
INGATLANÜGYNÖKSÉG

Jutalék már 1,5%+ÁFA-tól!

Telefon: 06 30 527 3416

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

J ózsa,  B aráts ág  u tc a 6. • (70) 620-2684Jó zsa, B ar át ság  u t ca 6.  • (70) 620-2684

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

Egyszerűs ít et t  gázkészü lék  csere
valamint szennyv ízbekö tés

tel jes  ügy in tézéssel .
Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n emesv al l al k o zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

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.

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).
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Állati dolgok - Ivartalanítás
Kora tavasszal, ahogy nő a megvilágított órák
száma, elkezdődik a cicák és kutyák ivarzása.
Aki apró szőrgombolyagokra vágyik, az ál ta lá -
ban nagyon örül ennek. Azonban sok gaz diban
felmerül a kérdés, hogy ivartalanítassák-e ked-
vencüket, mielőtt még nem várt tagokkal sza -
po  rodik a család. Ennek eldöntésében sze ret -
ne némi segítséget nyújtani a Józsavet Kis ál -
lat orvosi Rendelő.

A nem tenyésztésre szánt, kedvencként tartott
kutyák, cicák ivartalanítása részét képezi a felelős
társállattartásnak. Mind állategészségügyi, mind
ál latvédelmi, mind gazdi szempontból számos érv
hoz ható fel a beavatkozás mellett.

Milyen előnyökkel jár az ivartalanítás? Meg előz -
hető vele a nem kívánt szaporulat. Csökken a ne -
mi hormontermeléssel összefüggő kórképek,
például a végbél-, emlődaganatok kialakulásának
valószínűsége. Megszűnik a szukák tüzelésével
összefüggő kóborlás, és az ebből adódó veszély-
helyzetek, kellemetlenségek. Elmarad az ivarzás,
ami kellemetlen tünetekkel, bonyodalmakkal jár:
nem vonzza a házhoz a szuka a környék kanjait.
Szukáknál csökken a tejmirigy-daganatok való szí -
nű sége. Nem alakulhat ki a méh gennykórja (py o -
metra) és daganata. Hímivarú állatok eseté ben
megelőzhető a heredaganat kialakulása. Az ivarta-
lanítással nagyban csökkenthető az idős kan ku -
tyákban gyakran kialakuló prosztata daganatok és

prosztata megnagyobbo -
dás ill. gátsérv kialakulásá-
nak veszélye. Csökken a
kanokkal szembeni ag resz -
 szió, az ivartalanított kan
kutyát rendszerint más ka -
nok sem támadják meg,
nem tekintik riválisnak. Az
ivartalanított kutyák, macs -
kák esetében kevésbé kellemetlen szagokkal jár a
terület megjelölése.

És milyen hátrányai lehetnek a beavatkozás-
nak? A legtöbb feltételezett hátrány rendszerint
nem hozható összefüggésbe az ivartalanítással.
Leg gyakrabban az elhízást, a lustaságot, az állat
egyéniségének, játékosságának elvesztését em -
lítik, mint a műtét negatív következményeit. Az el -
hízás a túlzott tápanyagfelvétel következménye.
így az eleség mennyiségének csökkentésével,
vagy összetételének megváltoztatásával az elhí -
zás megelőzhető, mind az ivartalanított, mind a
nem ivartalanított kutyák, cicák esetében. Az ivar-
talanítás az állat személyiségét, elevenségét,
intelligenciáját nem változtatja meg. Tévhit, hogy a
szukának legalább egyszer ellenie kell! Az sem
igaz, hogy a fiatal korban végzett ivartalanítás után
gyakrabban lép fel inkontinencia, mint később.
Ezzel szemben a fiatalabb kutyák műtétének
kisebb a kockázata, problémamentes, gyorsabb a
gyógyulás, és több betegség előzhető meg vele,

mint idősebb korban. Milyen kockázatai lehetnek
az operációnak? Az ivartalanítás csak műtéti
narkózisban végezhető el. Az ebből adódó koc -
kázat nagymértékben csökkenthető a modern
altatási módszerek alkalmazásával, az állat vér -
nyo másának fenntartásával infúzió segítségé vel,
illetve a műtét során az állat gépi monitori zá lá -
sával. 

A műtétet időpontjának megválasztásához
figyelembe kell azt is venni, hogy az ivarzás alatt a
szokásosnál nagyobb sebet kell készíteni, mert a
méh duzzadt, valamint vérzékenyebbek a szö -
vetek. Mindez csekély mértékben növeli a koc -
kázatot, ezért ha lehet, érdemes a műtétet két
tüzelés között, a nyugalmi időszakban elvégezni.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken
kapható:

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Szi l ág y i  K ár o l y
Redôny, r elux a, s zal ag függöny, har mon i ka aj t ó , 

szúny ogháló  k észít ése,  javí tás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Tel ef on :  (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

Redőnykészítés

Festés, mázolás, t apétázás, 
g ipszkar ton-szerelés
Szondi Csaba

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

Kedvencek eledel centere
Cím: Felsőjózsai utca 25.

Torkos szerda!
Áprilisban minden szerdán

féláron a friss csirke darabok

200 Ft helyett csak 100 Ft/kg.
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1A már meglévő tápok
mellett megkezdtük a
BÁBOLNAI TÁPOK
(kedvező ár és minőség)

árusítását is!
Minden szombaton

ingyenes házhozszállítás.

MŰANYAGHORDÓ
VÁSÁR! 

Hordók minden méretben,
záróbilinccsel, tetővel,

valamint műanyag kanna és
demizson kedvező áron

kapható.
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Hirdetés

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 bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás

kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Vas- műszaki bolt

Cím: Függetlenség utca 1. (a 35-ös főúton a cipész mellett)
Nyitva: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–13

Telefon: (30) 286 1053

Fa k i v ág á s :  ( 0 6 - 3 0 )  6 5 4 - 3 8 4 1

Áprilisi akciók a
Fekete Pillangóban!

Ápri lisban is új akciókkal várja minden kedves vásárlóját a Fekete Pil lan -
gó bizományi a Szentgyörgyfalvi úton. Ebben a hónapban a női zakók,
fér fiingek és farmer nadrágok akciósak!

A női zakók 20%, a férfiingek
10%, a farmernadrágok szintén
10% kedvezménnyel vásárol -
ha  tók meg! Üzletünkben nagy
vá  lasz tékban kaphatók továb-
bá: női-, férfi-, bébi-, és gyer -
me k  ru hák, pelenkák (Mini, midi
400 Ft/10 db, maxi, junior 450
Ft/10 db), játékok, könyvek,
övek, tás kák, cipők, cipőfűzők, dvd-k, cd-k, porcelánok, ajándéktárgyak, hin-
talovak.
Üzletünkben az árucsere folyamatos, így mindig megújult árukészlettel várjuk
ked ves vásárlóinkat!
Bizományba várunk: kerékpárokat, edényeket, ágytakarókat, plédeket, bé bi -
kompot.
Anyák napjára kézzel készített bon-bon csokrok rendelhetők egyedi kívánság
alapján is!

Debrecen-Józsa Bocskai u. 53. 
E-mail: jozsaszerviz@gmail.com

mo ni  torok, televíziók, telefonok 
szer   vi ze lé se, bővítése, karbantartása.

Számítógép hiba fel tá rá sa, ja -
ví tása. Hard ver esz kö zök be -
sze  relése, be  állí tá sa. Túl me -
le   ge dé si, las su lási problé mák
meg  ol dá sa. Operációs rend -

 sze  rek telepítése. Ví rus  ir tás, adatmentés. Ve ze ték
nélküli hálózat ki épí tése, te le pí tése. Telefonok teljes
körű szer vi ze  lé se, szoft ver fris sítése.

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás

52-797-510 

Fakivágás, fagal lyazás, kugl izás
tüzi fa, gal lyfa házhozszáll ítással
megrendelhető.

Telefon: (30) 244 8737

Szerszámköszörülés, keményfém megmunkálás
Különböző munkákat vállalunk:
– Tűrt hornyok, csapok köszörülése
– Hőkezelés utáni komplett megmunkálás
– Kisebb számú száraz síkköszörülés
– 20°–30°-os külső belső vezetékek
– Egyedi és szériális munkák

Érdeklődni: Oláh Sándor
Tel.: 06-70/7016-496; 06-30/9445-589
Debrecen-Józsa, Homokhát u. 5
E-mail:szerszamkoszorules@gmail.com

Számítógépek, laptopok,

Faágak, 
gallyak, 
cserjék,
aprítéko-
lását,
darálását 
vállalom. 
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Cím: Józsa, Vál lalkozói  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

Autópálya-matrica, mobil telefon feltöltés és e-útdíj  3,5t  feletti  teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? 

Keresse a Józsa TÜZÉPet!

Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

PB gázpalack 3800 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Fuvarozás, gépi rakodás, raklapleszedés, mozgatás.
Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

Márciusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin   kútján márciusban is
he  tente sorsoltak a
8000 Ft fe lett tankolók
kö   zött.

A márciusi nyertesek: 9.
hét: Boros Ildikó (Jó  zsa,
Zsindely u.) 10. hét: Laki
Zsolt (Bodaszőlő) 11. hét:

Papdeák István (Jó zsa, Sillye Gábor u.) 12. hét:
Tabajdi Éva (Jó zsa, Hátszeg u.)  A képen a 12.
heti nyer tes veszi át nyereményét.

• EPILFREE TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS
• ARC- és TESTKEZELŐ, FOGYASZTÓGÉP

(rádiófrekvencia, kavitáció, vákuum)

• MIKRODERMABRÁZIÓ (bőrcsiszolás)
• arc 3500/alkalom
• arc + dekoltázs 4000/alkalom
A r c A r c  +  d e k o l t á z s
3  a l k a l o m 8 5 0 0  F t 3  a l k a l o m 1 0  0 0 0  F t
5  a l k a l o m 1 5  0 0 0  F t 5  a l k a l o m 1 6  0 0 0  F t
1 0  a l k a l o m 2 0 0 0 0  F t 1 0  a l k a l o m 2 5  0 0 0  F t

Manikűr,
műkörömépítés , 

a Rozsos szalonban.

Kedvező árakkal várom
vendégeimet.

Szabó Andrea
(06-30) 921 8653

Rozsos szalon, 
Józsapark emeleteÉrdeklődni: Bartha Éva (70) 636-6520 • Cím: Józsapark, Rozsos szalon

Rozsos Szalon Kozmetika

FRUIT MARKET AKCIÓ
Földieper: 1690 Ft/kg
Narancs: 299 Ft/kg
Karfiol: 499 Ft/kg

Kígyóuborka: 599 Ft/kg
Tojás „S”: 30 Ft/db

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

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat

• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés
• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)

További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.

Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Árpád tér 37.

• 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



Hirdetés

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.

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!

§

Tel.: 0652/782-645, 0620/210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@drreti.hu 

Adásvételi szerződések, cégeljárás,
társasági jog, családjog, öröklésjog, 

munkajog, peres ügyek!

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Cím: Józsa, Nyáry P. u. 2.

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Farmerek, blézerek,  blúzok, pólók,
kardigánok. Nagyon különleges 

portugál felsők és spanyol ingek.
Megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon, valamint

facebook oldalamon az Éva Divat albumban:
www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns divatáru
üz le tem be megérkeztek 

a tavaszi áruk: 

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Autóelektromos javítások • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

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

www.jozsagumi.hu

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

Minden egy helyen weboldalunkon:

Olcsó vagy minőségi nyá r i abroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 72 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Folyamatos akciók 
új bútorainkból


