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Kitiltották Józsáról a kamionokat!
Nem használhatják a nehéz teherautók a 35-ös
főút Józsai szakaszát május 13-a óta. A hírt
sajtótájékoztató keretében jelentette be Kósa
Lajos országgyűlési képviselőnk, Papp László
Deb recen város polgármestere, valamint Balázs Ákos és Mazsu János Józsa önkormány zati képviselői.
Az elmúlt egy évben a 35-ös főút józsai szakaszán jelentősen megnövekedett nagytömegű
tehergépjárművek forgalma, így emiatt gyakran
balesetveszélyes szituációk alakultak ki, valamint
nagyon megnőtt a zaj és a környezeti terhelés is
településrészünkön. Balázs Ákos önkormányzati
képviselő érdeklődésünkre már korábban elmondta, hogy a kamionok azért választják rendszeresen a 35-ös számú főutat az M35-ös helyett, mert
ezen a szakaszon kevesebb útdíjat kell fizetniük.
Debrecen-Józsa településrészen a 35. számú főút
belterületi szakaszán 2012. évben még az áthaladó nehéz tehergépjármű forgalom nagysága
355 jármű/nap volt, de idén már elérte a közel 500
jármű/nap forgalmat. Ezért Debrecen vezetése
már tavaly ősszel kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Miniszternél, hogy tiltsák ki a főút józsai
szakaszáról a 20 tonna feletti teherautókat.
A Józsán megtartott tájékoztatón Papp László
polgármester, Kósa Lajos országgyűlési képviselő
valamint Balázs Ákos és Mazsu János önkormányzati képviselők jelentették be a minisztérium
döntését, miszerint május 13-tól a 35-ös főútnak,
a Hajdúböszörmény és a 354-es Debrecent elkerülő út közötti szakaszáról kitiltják a 20 tonna feletti nehéz tehergépjárműveket.
Papp László polgármester elmondta, a döntésnek köszönhetően nem csak a józsaiak, hanem
Debrecen belterületén, a Böszörményi úton élők

2015. június

Befejeződött
a korszerűsítés
Energetikai felújítás történt a Gönczy iskolában
és óvodában, melyről már korábban is írtunk lapunk hasábjain. Barcsa Lajos alpolgármester
és Balázs Ákos frakcióvezető sajtótájékoztató
keretében mutatta be az elvégzett a fej lesztéseket.

életminősége is jelentősen javulhat az átmenő kamionforgalom kitiltásával.
Balázs Ákos önkormányzati képviselő szerint is
több jótékony hatása lesz a döntésnek, hiszen a
zajcsökkentés és a torlódások mérséklődése mellett a környezetvédelem szempontjából is fontos
volt a nehéz tehergépjárművek kitiltása a településről. Ráadásul az elővárosi funkciót betöltő
Debrecen-Józsa a közel 13 000 fős lakosságával
Debrecen irányába egyéb kapcsolódási lehetőség
hiányában önmagában is jelentős forgalmat gene-

rál a 35. sz. főúton. „Nagy örömünkre szolgál és
köszönjük, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
érveinket figyelembe véve 2015. május 13-tól a
35-ös főútnak a Hajdúböszörmény és a 354-es
Debrecent elkerülő út közötti szakaszán a 20 tonnás „Tehergépkocsival behajtani tilos” elnevezésű
tábla kihelyezésével korlátozást vezetett be,
segítve ezzel a Józsán élő családok életét és mindennapjait.”

2015-ben több debreceni oktatási intézményben
valósul meg KEOP pályázatok keretében épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva. A pályázatok alapvető célja az épületek hőtechnikai adottságainak
javítása (szigetelés, nyílászáró-csere), az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, a világítási rendszerek
korszerűsítése, a megújuló energiafelhasználással
kombinált épületenergetikai fejlesztése. Kisebb
környezeti terheléssel járó megújuló energia-alapú
energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló használati melegvíz és villamosenergia szerepének növelése az
összenergia felhasználáson belül, illetve ezen keresztül a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése.

Megújultak a közlekedési jelzőlámpák
Május 11-én már a felújított és átprogramozott
jelzőlámpákat kapcsolták vissza Józsán. A
már ciusi lapszámunkban írtunk arról, hogy
Balázs Ákos önkormányzati képviselő szorgalmazta a lámpák átprogramozását, amely sok
józsai közlekedését nehezítette meg. Ráadásul
most korszerűsítették is a berendezéseket, így
már mindkét csomópontban jobban látható,
ledes kijelzőket láthatunk.
Egy héten át csak sárgán villogtak a lámpák
május elején, emiatt sok autós panaszkodott, mert
csúcsforgalomban nagyon nehéz volt kikanyarodni a mellékutcákból a főútra. Ennek oka a lámpák
felújítása volt. A józsai közlekedési lámpák – mi-

ként a 35-ös főút is – a Magyar Közút kezelésébe
tartozik. A korábbi lámpákat energiatakarékos és
persze sokkal jobban látszó ledes lámpatestekre
cserélték. A korábban tapasztalt nagyon hosszú
várakozási idő is megszűnt, azaz megtörtént a
lámpák forgalomhoz igazított átprogramozása is.
Egy új sárga kiegészítő lámpát is kihelyeztek a
józsaparki kereszteződésben, amely a gyalogosok
átkelését segíti: az autósoknak jelzi, hogy a gyalogosközlekedés egyidőben történik a balra kanyarodó zöld jelzéssel. A lámpák átalakításától függetlenül hétvégente marad a márciusban bevezetett
sárga villogós üzemeltetés. Ez azt jelenti, hogy
szombat délután 3 órától hétfő reggelig sárgán villognak majd a jelzőlámpák.

folytatás a 2. oldalon

Debrecen önkormányzata a Debreceni Gönczy
Pál Általános Iskola és Gönczy Pál Utcai Óvoda
épületenergetikai felújítása című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0024 jelű pályázat keretében mintegy
180 millió forint összegű támogatást nyert. A beruházás során megtörtént az épületegyüttes:
• homlokzati hőszigetelése, (több mint 1600 m2-en)
• lábazati hőszigetelése, (több mint 300 m2-en)
• a lapostető hő- és vízszigetelése, (több mint
1700 m2-en)
• modern, szigetelt nyílászárók beépítése,
(közel 50 m2-en)
• új, lemezes radiátorok beszerelése (114
darab)
• teljes kazánház-felújítása, (3 db modern, kondenzációs kazán beépítése)
• napkollektoros rendszer kialakítása (3 darab,
egyenként 1000 literes használati melegvíztárolóval)
• 30 kW teljesítményű napelemes, háztartási
méretű kiserőmű telepítése

Az épület tetején az utcáról is jól látszik a napkollektor.

• villámvédelmi rendszer kialakítása, korszerűsítése.
A fejlesztés következtében az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mennyisége 94,95 tonnával
fog csökkenni évente. A beruházás hatására várható pénzügyi megtakarítás éves szinten összesen minimum 6,7 millió forint, melynek nagyobb

részét a hőenergia-költségmegtakarítás teszi ki.
Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, hogy
Debrecen városa kiemelten kezeli az energetikai
célú felújítással kapcsolatos intézményi beruházásokat. Azért is élveznek előnyt az ilyen fejlesztések, mert azon kívül, hogy energia megtakarítást
eredményeznek, csökken az intézmények rezsiköltsége és az így megtakarított pénzt más beruházásokra lehet fordítani.
Balázs Ákos frakcióvezető elmondta, hogy a
beruházás által 80%-kal
fog csökkenni az áramfelhasználás, a melegvíztermelésben pedig
egy 50%-os megtakarítás érhető el. Az is fontos
szempont – hangsúlyozta frakcióvezető úr –, hogy a Gönczy Pál Általános
Iskola, mint Ökoiskola esetében a beruházás a
diákok szemléletformálását is segíti.

Számoljunk a jövővel!
Ezzel a címmel indított országjáró körutat a
Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma a tudatos új generációkért, a gazdasági ismereteknek a köznevelésben való elterjesztésért.
A Budapesten, Győrben, Pécsett és Debrecenben tartott országjárás célja a pedagógusok
ösztönzése és bátorítása arra, hogy építsék be a
helyi tanterveikbe a pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatását. Emellett bemutatták a jelenleg
rendelkezésre álló jógyakorlatokat, amelyek inspirálják a résztvevőket. A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola újító-kezdeményező munkájának
nagy elismerése volt a szervező minisztériumok
részéről, hogy két évtizedes jógyakorlatának
bemutatására kapott felkérést az ország köznevelési intézményeiben, a csak most indítandó programról.
A tavaszi országjárás egész napos záró rendezvénye Debrecenben volt 2015. május 8-án, a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A résztvevőket Komolay Szabolcs alpolgár-

mester és dr. Skultéti Éva a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára köszöntötte.
Az EMMI részéről Pölöskei Gáborné, köznevelési
intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes
államtitkár asszony tartott előadást.
A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Vagács István, a Vállalkozásfejlesztési Főosztály vezetője beszélt a pénzügyi és vállalkozói ismeretek köznevelésben való elterjesztésének gazdasági jelentőségéről. Emellett dr. Varga-Bajusz
Veronika az Ifjúságszakmai Főosztály vezetője tartott előadást a kérdés ifjúságpolitikai támogatottságáról. A pénzügyi és vállalkozói ismeretek
kapcsán szakmai előadások, kapcsolódó civil és
vállalati jógyakorlatok hangzottak el az Állami
Számvevőszék, a Pénz7, a K&H Bank, valamint a
Junior Achievement részéről. Nagy érdeklődés
övezte az iskolai jógyakorlatokat a délelőtt folyamán. A holisztikus szemlélettel oktató, ökoiskolaként működő Debreceni Gönczy Pál Általános
Iskola mutatkozott be elsőként.
Agárdiné Burger Angéla, az iskola igazgatója
elmondta, hogy 1992 óta foglalkoznak aktívan az

alapfokú gazdasági ismeretekkel iskolájukban, a
gyakorlati életre való nevelés jegyében az oktatás
több szintjére integrálták a témát, 1993 óta a 7. évfolyamban önálló tantárgyként van benne az alapfokú gazdasági ismeretek a helyi tantervben. Középiskolai jógyakorlatként tartott előadást Tóth
József a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, SZKI és Általános Iskola főigazgatója. A délután során műhelymunkára került sor a tanárok és a szakemberek részvételével.
Az országjárás lehetőséget ad arra, hogy a
résztvevők tovább vigyék a pénzügyileg tudatos új
generáció oktatásának jógyakorlatait.

Új gyermekorvos
Dr. Grósz Olga 22 év józsai gyermekorvosi
szolgálat után nyugdíjazás miatt befejezte
gyer mekorvosi tevékenységét, körzetét dr.
Bér czes Mária vette át.
Grósz Olga 1993-ban pályázta meg és nyerte el
ez egyik józsai körzetet. Nyugdíjas éveiben pihenni szeretne, gyermekeivel és unokáival kívánja tölteni idejét. Szeretettel és pozitív élményekkel gondol erre a 22 esztendőre. Érdeklődésünkre a doktornő elmondta: különös örömmel töltötte el – és
szerencsére több ilyen is volt a praxisában –, hogy
a felnőtté váló gyermekek gyerekeit is gyógyíthatta. Köszönjük az itt töltött éveit, a nála felnövő jó-
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zsai „gyerekek” nevében is.
Dr. Bérczes Mária 2015. május 4-én vette át a
körzetet. Doktornő 1992-ben végzett a marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszerészeti Egyetem

általános orvosi karán, majd 1999-ben csecsemőés gyermekgyógyászati szakvizsgát tett a budapesti Hajnal Imre Orvostovábbképző Egyetemen.
2001-ben neonatológia szakvizsgát is sikeresen
letette, s ezután a debreceni szülészeti klinika neonatológia osztályán dolgozott. Férje aneszteziológus és önkormányzati képviselő Debrecenben, aki
a közösségért sokat dolgozik. Két egyetemista fia
szintén az orvosi pályát választotta.
A doktornő számos apró újítást vezetett be,
melyet a gyerekek örömmel fogadtak. A várakozás
gyorsabban eltelik, hiszen lehet mesét nézni vagy
az új játszósarokban játszani a kisebbeknek.

JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Helyi hírek

Programok

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

DMK Józsai Közösségi Háza
júniusi programajánlója
2015. június 13. 9.00–12.00
Gyermekruha Börze és Családi
Vásár
Együttműködő partner: Belső Oázis
Közhasznú Alapítvány
Helyszín: Közösségi Ház előtér
2015. június 16–július 30.
Józsai Díszítőművészeti Szakkör
kiállítása
Kiállítás megnyitó: június 16-án 17
órától. Megnyitja: Kányási Holb
Margit iparművész. Köszöntőt mond:
Danku Attila, a DMJV Kulturális
Bizottságának elnöke.

Közreműködnek: Csendesné Tóth
Lilla - népdal, Hercz Lili és Hercz Vilmos - néptánc
Helyszín: Közösségi Ház előtér
2015. június 20. 10.00
Népzenei Együttesek Térségi
Találkozója
Résztvevők: a Hajdú-Bihar Megyében működő népdalcsoportok, hangszeres együttesek. Szervezők: A
DMK Józsai Közösségi Háza és a
Józsai Segítő Szolgálat.
Helyszín: Közösségi Ház színházterem

Józsai Közösségi Ház
J ó zs a Szen t g y ö r g y f al v i ú t 9.
Tel ef o n : (52) 386-137
E-m ai l : j o zs ai k h @d eb r ec en i m u v k o zp o n t .h u

„Kedvenc magyar mesehősöm”
Ezzel a címmel jelent meg rajzpályázat,
amelyre beérkezett művekből rajzkiállítás
tekinthető meg a Józsai Könyvtárban május 30. és július 31. között. A felhívásra 97
gyerek 101 pályaművel nevezett be. A
résztvevő intézmények: Gönczy Pál Utcai
Óvoda, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda, Debreceni Református Kollégium Óvodája,
Napfény Óvoda, Gönczy Pál Általános Iskola, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola,
Benedek Elek Általános Iskola, KFRTKF
Gyakorló Általános Iskolája, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Dóczy Gedeon Gimnázium.

Szünidei barkácsoló a Könyvtárban
- a nyári szünetben kézműves délutánra várjuk a gyerekeket, ahol
különböző technikákkal apró használati tárgyakat, díszeket, ajándékokat
készíthetnek. A foglalkozások csütörtökönként 14 órától kezdődnek.
Az első barkácsoló június 25-én lesz.

Szeretnél hétvégenként egy jó hangulatú
társasággal futni?
Unod a megszokott útvonalakat
magányosan megtenni?
Szeretnél információkat kapni a közelgő
futóversenyekről?
Más futókkal is szívesen megismerkednél és információt cserélnél?
Akár az 5 km a cél, akár a maraton, vagy csak hogy néha mozogj egy
FACEBOOK CSOPORT:
keveset, csatlakozz hozzánk!
https://www.facebook.com/groups/futonagykovet.debrecen.jozsa/

Józsai Hangszervarázs zenetábor a Józsai Közösségi Házban
Időpont: 2015. július 6–július 10. Az egy hetes tábor díja: 15 000 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: június 19. A zenei előképzettség nem feltétel!
Korhatár: 7–14 éves korig. Táborvezető: Magyari Ágnes zenepedagógus.
Jelentkezni lehet: az 52/ 386-137 vagy a 06-30-450-4521 telefonon
vagy személyesen a Józsai Közösségi Házban
Szeretnél megtanulni népi hangszeren játszani, vagy esetleg már rendelkezel valamilyen zenei előképzettséggel? Akkor itt a lehetőséged, hogy
citerás és furulyás képzettséggel gazdagítsd a repertoárodat! A Józsai
hangszervarázs zenetáborban most alkalmad nyílik megismerkedni a népi
hangszerek és a népzene világával!
Ha velünk tartasz a Józsai hangszervarázs zenetáborba, akkor a hangszeres oktatás és népdaltanulás mellett játékos zenei vetélkedőn, viselet
és zenekari bemutatón, gyermekkoncerten, táncházon is részt vehetsz
majd! A táborban a népzene világa mellett elkalauzolunk még titeket a környék nevezetességeihez, a Zeleméri templom romhoz, a józsai templomromhoz és a Tócó-patakhoz. Az erdei séta, a játékos vetélkedők, labdajátékok a patak partján és kézműves foglalkozások is biztosan kedvedre
lesznek.
Ha te is szeretnél részese lenni a nyári tábornak és sok szép emlékkel akarod gazdagítani a szünetedet, akkor itt a lehetőség, hogy jelentkezz!
Jelentkezz Te is, hogy hasznosan és, kreatívan töltsd a várva-várt nyári
szünidőt!

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

JÓZSA

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség címe (telefon on egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2015. június 26. • Megjelenés: 2015. július 4–5.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Mobil: (06-20) 938-7609
A h ir detésekben közölt a da tokér t, illusztr ációkér t felelôsséget n em vállalun k!

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

A DMK Józsai Közösségi Háza a megújult Jó zsai Település és Kö zös ség fej lesztő Egyesü lettel (JÓTEKE) karöltve minden idők egyik leg színvonalasabb gyermeknapját rendezte meg
Józsán. Az idei már a 26. alkalom volt, ezúttal
is a Jó zsapark és Tócó patak vadregényes
part ja adott otthont a rendezvénynek május 30án szom baton kicsiknek és nagyoknak egy aránt.
Ebben az évben valami teljesen újjal szerettek
volna a szervezők előállni, szerettek volna egy
olyan napot, amikor a gyerekek a szüleikkel együtt
érzik jól magukat. Így jött az ötlet, hogy mi lenne,
ha egy vetélkedő keretében megtalálnák „Józsa
legösszetartóbb családját”?
A rendezvényt ezúttal is Balázs Ákos, Józsa

városrész önkormányzati képviselője, aki a
JÓTEKE alelnöke is egyben, mint a rendezvény
fővédnöke és Juráskó Róbert, a JÓTEKE elnöke,
valamint Pósán Györgyné a Józsai Közösségi Ház
vezetője mint szervezők nyitották meg. A színpadon folyamatosan látványos zenés-táncos programokat láthatott a nagyérdemű, melyek között a
vicces, szórakoztató előadásból sem volt hiány,
mint pl. a Szárnyas Sárkányok interaktív gólyalábas térjátéka. Fellépett a Gönczy Pál Utcai Óvoda
Tulipán csoportja, az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
néptánc csoportja, a Józsai Közösségi Ház majorett csoportjai. A Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola 8. osztályos tanulói János Vitéz paródiával
érkeztek. A Gönczy Pál Általános Iskola moderntánc csoportja mindig az egyik leglátványosabb
előadás, melyet a MEA AMI növendékeinek citeraműsora követett, de a KENGURU TSE akrobatikus
rock and roll bemutatói is visszatérő nagysikerű
programelemek. A LESZ Dance Tánc és Sportegyesület színes társastánc műsora után a Fashion Zone Modellügynökség Gyermek divatbemutatóját is megcsodálhattuk. A családi vetélkedőre 29 család regisztrált, a büszke cím és az
értékes nyeremények reményében. A vetélkedő

három órakor kvízzel indult a Bikers Caffe teraszán, majd a családoknak a Tócó patak partján
még 4 állomáshelyet kellett teljesíteniük, melyen
volt lovaglás, labdajátékok, népi játékok valamint
lövészet. Akik megtervezték a Józsai Gyermeknap
logóját plusz pontot kaptak. A menetlevelek összesítése után szoros rangsor alakult ki, egy-egy pontos különbségek döntöttek a családok között.
Minden család kapott egy kis ajándékcsomagot,
hogy egy örök emlék maradjon ez a nap. Lássuk a
TOP9-et, hátulról visszafelé:
9. Bagoly csapat (Pankotay Laura, Pankotay
Gergő, Pankotayné Muszka Renáta, Pankotay
Gábor)
8. Réti csapat (Petrovics Artúr, Czére Anna)
7. Kertész csapat (Kertészné Magyar Judit, Kertész Zoltán Miklós, Kertész Judit Regina, Kertész
Zoltán Márk)
6. Szűcs család (Szűcs Zoltán Márton, Király
Andrea Nikolett, Szűcs Misi, Vértesi Péter)
5. Nagyok (Nagyné Timea Zsuzsa, Nagy Fruzsina, Nagy Imre)
4. Kemények (Kemény Béla, Kemény Benedek,
Kathi Ádám, Kapusi Anett, Gellén Sándor)
3. Palacsinta család (Szabadosné Harangi
Gabriella, Szabados Zsolt, Szabados Eszter, Szabados Gergő, Harangi Istvánné). Nyereményük
egy egy órás hintózás és lovaglás Lóska Eszter
felajánlásával.
2. Tőzsér család (Tőzsér Dalma, Tőzsér-Török
Judit, Tőzsér László). Nyereményük egy Mercedes gépjárműt teli tankkal egy egész hétvégére a
Pappas Autó Magyarország Kft. felajánlásban.
1. Hősök csapata (Benke István, ifj. Benke
István, Benke Gréta, Benkéné Balogh Andrea). Ők
egy egy órás hőlégballonozást nyertek Végh Sán-

Tőzsér László és családja (2. hely) Alsójózsán
lakik, nagyon boldogok voltak, mikor megtudták,
hogy ők nyerték megegy hétvégére a Kecskeméten gyártott Mercedest. Érdeklődésünkre a családfő elmondta, hogy nagyon élvezték a versenyt,
szeretnek ilyen vetélkedőkre járni, a csapat kedvenc játékszáma a lövészet volt. Alig várják, hogy
kirándulhassanak egy nagyot az álomautóval.
Benke Istvánék (1.
hely) Hajdúböszörményből érkeztek,
Benkéné Balogh Andrea elmondta, hogy
már tavaly is kilátogattak a Józsai Gyermeknapra. A legnehezebb feladatnak a karikadobást érezték. A
családfő a hőlégballonozás után nyilatkozott lapunknak: „Mikor
reggel felkeltem, nem
gondoltam volna, hogy ma este hőlégballonozni
fogok, én, aki tériszonyos vagyok. De ott fent elmúlt a tériszonyom, csodás volt, köszönjük szépen
az élményt! Jövőre visszatérünk, és ismét benevezünk, mint címvédő család.
A színpadi programok mellett kézműves játszóház,
John Deere bemutató, Caterpillar markológép kipróbálása, siklóernyő bemutató, népi gyermekjátékok, lovaglás és szekerezés,
Gazsó játékpark,
valamint Chili lufihajtogató bohóc várta a gyerekeket. A Debreceni Állatkert a Tócó patak partján
állatsimogatót alakított ki: volt teknős, sikló, tukán,
kecske és nyulak. A napot a „józsai” DESPERADO
Együttes koncertje zárta.
Köszönet a támogatóknak és a főszervezőknek
(Józsai Közösségi Ház, JÓTEKE vezetősége, intézményvezetők) az áldozatos munkájukért: Balázs Ákos, Pósan Györgyné, Juráskó Róbert, Gulyás Sándor, Illyés Sándor, Litauszki Kálmán, Oláh
János, Román Tibor, Szima Szabolcs, Vinczéné
Simon Nikolett, Lóska Eszter, Várkonyi Zsolt Attila,
Agárdiné Burger Angéla, Danku Attila, Deák Józsefné, Ozsvárt Csilla, Tóth Sándor.
További képek és videók a www.jozsanet.hu
weboldalon.

A családi vetélkedő 3., 1., 2. (balról jobbra) helyezettjei.

Az egyik legnehezebb feladat a célradobás volt.
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dor felajánlásának köszönhetően, melyre a nap
végén került sor. Kisorsoltak egy táblagépet is az
induló családok között, melyet a JRG csapat nyert
meg. A készüléket a Media Markt debreceni üzlete
ajánlotta fel.

JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Öröm földön és égen a Józsai Gyermeknapon

Helyi hírek

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

Fő támogatók:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debreceni Művelődési Központ
Debreceni Ballon Repülőklub
DH - Szerviz Kft
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület
Lóska Eszter – Rózsavölgyi Gyermekkert
Média Markt
Pappas Autó Magyarország Kft
Támogatók:
Agrárius Kft.
Antal Sándorné
Bárdosiné Bársony Erzsébet
Bátori Sándor
Bikers Caffé
Bodogán Kft.
Bon-Bon Cukrászda
Buci pékség
China Shop
Deák József és felesége
DM Kft.
Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda
Dr. Gargya Sándor
Erdős Antalné
Family Market
Fény Világ Natúrbolt
Gazsó Játékpark
Hebu Medical Instrument Kft.
Józsa Gumiszervíz

Kirándulások
a Lorántffyval
A május sok gyerek örömére az osztálykirándulások időszaka. A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában is számos élménnyel tarkították a pedagógusok ezt a hónapot, többek között a
hetedik osztályosok Erdély csodálatos vidékeit fedezték fel a „Határtalanul!” c. program nyertes pályázatának köszönhetően. A határon túli körutazás
célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, valamint személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése volt.

A program a nemzetpolitikai célt fordítja le
konkrét tapasztalatokra, azaz a „Határtalanul!” a
nemzeti összetartozás operatív programja. A másodikosok pünkösd hetében erdei iskola programon vettek részt a Hármashegyaljai Erdei Iskolában. Itt játszva ismerkedtek meg a közvetlen környezetünk élővilágával, de a tanulás mellett persze maradt idő az önfeledt szórakozásra is.

JÓZSA

Juráskó Kft.
Létai - Huszti Kft.
Kósa Péter
Máthéné Julika
Nagyerdei Kultúrpark
Nagyné és Fiai Tehenészete és Tejfeldolgozó
Üzeme
OTP Bank Nyrt. – Kiss Krisztina
PPG Max Kft. – siklóernyő
Unicorn Work Kft.
Universal Bau Kft.
Tömb 2002 Bt.
Vas-, műszaki kertészeti bolt – Sütő Imre
Volschitz János
Zsebibaba Játszóház

Józsa Park Üzemeltetési Iroda munkatársai
Józsa újság, Józsanet - Molnár Tamás
Móczó Ibolya
Oláh János
PB Invest Kft.
Simon Imréné
Tóth Sándorné
Várkonyi Zsolt Attila

Munkájukkal segítették a rendezvényt:
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
Benke István
Deák Sándor
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
Debreceni Gönczy Pál Utcai Óvoda
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért
Debreceni Rendőrkapitányság Józsai Körzeti
megbízottai
DEHUSZ Nonprofit Kft.
DMK Józsai Közösségi Ház munkatársai
Horváth Lajos
Juhász Jánosné

A Méliusz Józsai Könyvtárában május 30-án gyermeknapi rendezvényre vártuk a családokat. 10
órától a „Kedvenc magyar mesehősöm” című rajzpályázat eredményhirdetésére került sor (bővebben a 3. oldalon). Ezután kézműves foglalkozáson
vettek részt a gyerekek vagy izgalmas társasjátékban tették próbára ügyességüket. Kicsik és
nagyok szívesen álltak fényképezőgép elé, hogy
Iluskaként vagy János vitézként megörökítsük
őket.

Kézműves játszóházat a DMJV Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata biztosította.

Mesés gyermeknap
a Józsai Könyvtárban

Határtalanul…
Lorántffy gálaest

Határtalanul kirándulhattak a hetedikes Gönczysek, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett Határtalanul! program pályázatán a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 793
760 forintot nyert. Ebből az összegből és szülői támogatással a 7. osztályos tanulók 2015. május
14–16-a között 3 napos tanulmányi kirándulást tettek Dél-Erdélyben. A pályázatban nyert összeg az
utazás és a szállás költségét fedezte.
Pénteken ellátogattak Aradra, Világosra, Máriaradnára, Marosillyére majd Csernakeresztúron
szálltak meg. Másnap Dévára vezetett útjuk, ahol
felkeresték Böjte Csaba testvér pártfogoltjait a
gyermekotthonban. Az iskolában és az otthonban
adományokat adtak át, melyeket iskolánk tanulói
gyűjtöttek. Délután következett a Vajdahunyad várának meglátogatása. Vasárnap ellátogattak Piski
arborétumba, majd Alkenyérre, s végül Temesváron zárták a kirándulást.

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában május 8-án rendezték a Lorántffy napok zárórendezvényét, a hagyományos gálaestet. A városi versenyek megrendezése után minden évben
üdítő színfoltja az oktatási intézmény életnek a
Lorántffy gála. Az idén négy osztály készült színpadi bemutatóval, a másodikosok, a negyedikesek, a hatodikosok, valamint a végzős nyolcadikosok. A humoros jeleneteken jól szórakoztak a fiatalabbak és az idősebbek is.
Azonban a néptánc kedvelői sem maradtak látnivaló nélkül, hiszen a Lorántffy Főnixes csoportjai
fergeteges táncprodukcióval örvendeztették meg
a közönséget.
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Évzáró
gyermekkoncert

50 éves
osztálytalálkozó

„Játszunk most együtt,
amíg csak lehet…

Magyari Ágnes és dr. Borosné Toplenszki
Tímea zenepedagógusok és a MEA Zeneiskolás
növendékei évzáró koncertjét élvezhették a
népzenét kedvelők május 26-án 17 órától a Józsai
Közösségi Ház Színháztermében. Ez az Évzáró
gyermekkoncert egyébként vizsgakoncertjük is
volt a gyerekeknek.
A fellépő növendékek: Bacsó Dorottya, Berecz
Adrienn, Bocskor Fanni, Cs. Varga Ferenc, Elek
Zsanett, Gedeon Hanna, Kollár Péter, Kulcsár Villő,
Kulcsár Bátony, Pákozdi Renáta, Póka Lili, Szabó
Ábel, Tóth Panna, Ugrai Richárd, Vén Odett.

1965-ben a Felsőjózsai Állami Általános Iskolában
végzett osztály tartotta 50. osztálytalálkozóját a
Rózsavölgy utca épületben május 16-án, ahol
még a tablót is sikerült elővarázsolni.

Kicsik és nagyok Családi délutánon vehettek részt
május 8-án az Alsójózsai Kerekerdő Óvodában.
A gyermekeket ugráló vár, arcfestés, csillámtetoválás, póni lovaglás, nyuszi simogatás várta. Az
ügyes kis kezek szüleikkel papírsárkányt és ejtőernyőt készíthettek. A Családi délutánt táncház
zárta.

Görög Katolikusok Bálja

Csoportban: Nagy citerások: Guba Sarolta,
Szanics Ildikó, Póka Lili, Szabó Panna, Szabolcsi
Flóra moldvai dalokat citeráztak. Kicsi citerások:
Berecz Adrienn, Gedeon Hanna, Csendom Máté,
Kollár Péter, Cs. Varga Ferenc, Elek Zsanett pedig
szatmári dalokat adtak elő.

Május 9-én este a Debrecen-Józsai Görög Katolikus Szervezőlelkészség szervezett jótékonysági
bált a Józsai Közösségi Házban. A görög katolikusok vendége volt Kocsis Fülöp érsek úr, aki nem
szokványos esti imádságra (vecsernyére) invitálta
a bál vendégeit. Felajánlott egy keresztet, amit az
est folyamán árvereztek a gyülekezet javára.
A programon résztvevő vendégek jól érezték magukat a jótékonysági esten, hiszen finom volt a
vacsora, szórakoztató volt a műsor, és rengeteg
tombolát sorsoltak ki.

Ezt a fantasztikus képet Balló Béla-Szoboszlai Lajos küldte el szerkesztőségünknek, amely 2015. márciusában egy szeles-hideg napon készült
a Józsa határában lévő Zeleméri templomromnál.
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Kerti parti
a Gönczy oviban
Május 8-án, pénteken tartották az immár hagyományos jótékonysági kerti partit a Gönczy Pál Utcai Óvodában. Az idén is sok vendéget vonzott ez
a rendezvény, ahol számtalan, színes program
várta a résztvevőket. A családok apraja- nagyja
számára nagy élményt, remek kikapcsolódást,
sok mókát, kacagást jelentett ez a nap. Meglátogatták az óvodát a leendő óvodások, az új szülők
és visszatérő vendégeink, a volt óvodások. A
gyermekek nagy örömére volt óriás csúszda, ugráló vár, többféle kézműves tevékenység, célba
dobás, erdei versengés, buborékfújás, horgászat,
arcfestés. A rendezvény bevétele hozzájárul ahhoz, hogy az óvodába járó gyermekek komfortosabb, esztétikusabb és tárgyi feltételekkel magasabb színvonalon ellátott óvodában tölthessék
mindennapjaikat.

„Élményeim a Tócó patak partján”
Átadták a Józsai Közösségi Ház által meghirdetett
„Élményeim a Tócó patak partján” című rajzpályázat díjait május 13-án a Józsai Közösségi Ház előterében, ahol a kiállítás június 30-ig megtekinthető. A díjazottak a következők:
Felső tagozat:
1. helyezett: Kiss Réka, Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola (5. osztály)
2. helyezett: Szanics Anikó, Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola (5. osztály)
3. Arany Alina, Debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola (5. osztály)
Alsó tagozat:
1. Szűcs Gréta „Varázskéz” rajzszakkör (7 éves)
2. Gebey Lilla „Varázskéz” rajzszakkör (8 éves)
3. Gonda Zsuzsanna „Varázskéz” rajzszakkör (6
éves)
Különdíj:
– Loós Lívia Adél, Debreceni Gönczy Pál Utcai
Általános Iskola (4. A osztály)

– Gonda Sándor, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda (6
éves) „Élményeim a Tócó-patak partján”
– Balázs Botond, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda (6
éves) „Kirándultunk a Tócó patakhoz”.
A zsűri: Cs. Horváth Judit és Koroknai Róza érdeklődve figyelték a beérkezett képeket az izgalmas, helyi jelentőségű cím miatt. Döntésükkor arra voltak kíváncsiak, hogy vajon kit mi érintett
meg, hogyan tudta kifejezni élményeit, használja-e
a művészi kifejezőeszközöket?

A Józsai Közösségi Ház nyári nyitva tartása:

A Józsai Könyvtár nyári nyitva tartása:

2015. június 15–augusztus 31. között
szombatonként ZÁRVA tart az intézmény.
(A fent jelzett időpontban, hétköznapokon
10–18 óráig tart nyitva az intézmény)
2015. augusztus 03–23-ig a
Józsai Közösségi Ház ZÁRVA TART.

Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda: 10–18
csütörtök 10–18, péntek: 10–18, szombat: zárva
Nyári zárás: augusztus 3. és augusztus 24.
között lesz. Nyitás: augusztus 25-én, kedden.
Minden kedves olvasónknak olvasmányokban
gazdag, kellemes nyarat kívánunk!

BONSANTÉ

Kedvencek eledel centere
Cím: Felsőjózsai utca 25.

Rendel: dr. Kiss Gabriella

Nem tud kedvencének
vásárolni 17 óra után?

tüdőgyógyászati és
légúti allergológiai magánrendelés
tüdőgyógyász-aneszteziológus szakorvos

Rendelés helye:
Józsapark (l. emelet, kardiológiai
szakrendelés helyén)

MI 17:30-ig VÁRJUK ÖNÖKET!
(vagy 18:00-ig Debrecenben Liget lakóparkban a Szabó Lőrinc u. 35. alatt)

4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.

A rendelés időpontja:
szombat 8–12 óra
Időpontegyeztetés:
Telefon: (06-30) 768-88-38
E-mail: dr.kissgabi@freemail.hu

www.tudogyogyaszom.hu
Fű kaszálás és emelőkosár bérlés,
fakivágás, fagallyazás, kuglizás,
tüzifa, gallyfa
házhozszállítással megrendelhető.
Faágak,
gallyak,
cserjék,
aprítékolását,
darálását
vállalom.

Telefon: (30) 244 8737
JÓZSA

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m 3

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Telefon: (06 30) 302 06 99

Tel ef o n : (06- 20) 33 18 944
w w w .n em es v al l al k o zas .h u
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Kútfúrás és öntöző rendszerek

Lassan megérkezik a várva várt jó idő és bekö szönt a nyár. A melegebb hőmérséklet beálltával és a kevesebb csapadékkal együtt foko zó dik kertjeink vízigénye, ezért időszerűvé válik a
növényeink folyamatos öntözése.
A problémamentes öntözéshez elengedhetetlen
a megfelelő vízellátás biztosítása, valamint az öntözőrendszer elemeinek helyes összeállítása. A
rendszerünk vízigényét fedezhetjük közvetlen hálózati vízrendszerről vagy fúrt kútból is. Mind a költségmegtérülés, mind pedig a növényeink szempontjából is megfelelőbb a kútvíz, hiszen néhány
éven belül garantáltan megtérül a beruházás, és a
növények számára is egy kedvezőbb, tápanyagokban gazdagabb természetes közeget jelent.
Ha már rendelkezünk kúttal és öntözőrendszerrel, akkor csak a tavaszi induláskor szükséges karbantartási munkákat kell elvégeznünk és már kezdődhet is az öntözés. Lássuk kúttípusonként milyen szezonális teendőink vannak!
Csőbúvár szivattyús kutak: Ezeknek a kutaknak
van a legkevesebb karbantartási igényük, mivel a
rendszer téliesítésére nincs szükség. A kútbéléscső átmérője ilyen kutaknál minimum 110–125
mm, a szivattyú pedig a cső belsejében, a víz alatt,
a fagyhatár szintjénél lényegesen mélyebben található. Tavasszal csak a rendszer ellenőrzése, és
az esetleges tisztítási munkák elvégzése lehet
szükséges az öntözés megkezdése előtt.
Kútfejes alföldi kutak: Az alföldi vagy szegedi típusú kutak jellemzően 40–50–63 mm csőátmérőben készülnek. Kétféle PVC kútfejjel szerelik
ezeket, általában golyós vagy gumi visszacsapó
szelepekkel. A szezonális munkákhoz tartozik a
szelepgolyók ellenőrzése és esetleges cseréje, a
szivattyú visszaszerelése, valamint a teljes rendszer ellenőrzése, feltöltése és légtelenítése.
Szívószáras alföldi kutak: Amennyiben az alföldi, vagy szegedi típusú kút nem kútfejjel van szerelve, akkor lábszeleppel ellátott szívószár használata jellemző. Ilyen kutak szezonális karbantartási munkáihoz tartozik a lábszelep ellenőrzése
és esetleges cseréje, a szivattyú visszaszerelése,
valamint a teljes rendszer ellenőrzése, feltöltése
és légtelenítése.
Ha a szükséges kútkarbantartási munkákat elvégeztük, akkor következhet a meglévő automatavagy hobbi öntözőrendszerünk felkészítése az öntözési szezonra. Lássuk a rendszerek típusa sze-

rint milyen további teendőink vannak!
Automata öntözőrendszerek: Ezeknél az
öntözőrendszereknél is el kell végezni a javasolt
karbantartási munkákat. Először helyezzük óvatosan nyomás alá az öntözőrendszert, a zónákat
egyesével nyissuk meg, és tüzetesen vizsgáljuk át
az öntözőrendszert a következő szempontok szerint. Tapasztalható-e valahol szivárgás vagy nyomásesés? Megfelelő-e a szórófejek szögbeállítása
és szórási távolsága? Egyenletes-e a csepegtetőrendszer vízkibocsátása? Megfelelő-e a szórófejek magassági helyzete a talajszinthez képest? Ha
minden megfelelő, illetve a szükséges korrekciókat is elvégeztük, jöhet az automatika beprogramozása és az öntözési idők megállapítása az aktuális csapadékmennyiség figyelembevételével.
Hobbi öntözőrendszerek: Ki ne ismerné a kertápolás régi kellékeit, a kerti slagot, a locsolópisztolyt, a billenő esőztetőt és a tömlős kocsit?
Bármilyen hihetetlen, ezeknél az eszközöknél is
célszerű elvégezni a szezon előtti ellenőrzési és
karbantartási munkákat a következő szempontok
szerint. Tapasztalható-e törés, vagy szivárgás a
tömlő felületén? Homokmentesek-e a locsolóegységek beépített szűrői? Megfelelő-e a gyorscsatlakozók állapota? Ha mindez megfelelő és meggyőződtünk a rendszerünk sértetlenségéről, kezdődhet az öntözés.
Amennyiben elvégezte a szükséges karbantartási munkákat és öntözőrendszere mégsem

KÚTFÚRÁS
• Kútfúrás kis és nagy átmérőben
• Kúttisztítás, kútjavítás
• Szaktanácsadás, tervezés
és engedélyeztetés
• Alapanyag és eszközkereskedelem

működik problémamentesen, hívjon bizalommal
és ingyenes szaktanácsadás-, valamint helyszíni
szemle alkalmával megbeszéljük a szükséges
teendőket. Ha még nem rendelkezik saját fúrt kúttal, vagy öntözőrendszerrel a következő szolgáltatásainkból válogathat. Csőbúvár szivattyús kutak
fúrása: Vállalunk kútfúrást nagy átmérőben (125
mm), mely lehetővé teszi az alacsonyan nyugvó
vízszintű területeken a hatékony öntözést (pl: Felsőjózsa magasabb területei), és a megfelelő vízhozam biztosítását. Alföldi típusú kutak fúrása:
Vállalunk kútfúrást kis átmérőben (50 vagy 63
mm), mely lehetővé teszi a magasan nyugvó vízszintű területeken a hatékony öntözést (pl: Alsójózsa mélyebben fekvő területei), és a megfelelő
vízhozam biztosítását. Csináld magad öntözőrendszerek: Vállaljuk, hogy ingyen megtervezzük
az öntözőrendszerét, és elküldjük az árajánlatot a
szükséges anyagokra. Konzultálunk, ha kérdése
van a megbeszélt időpontra összekészítjük a
szükséges terveket és alkatrészeket. A hozzávalókat szárazon összeszereljük és részletesen elmagyarázunk mindent. Építse meg saját öntöző-

rendszerét, ezáltal pénzt takaríthat meg, és büszke lesz saját munkájára!
Kulcsra kész öntözőrendszerek: Vállaljuk, hogy
szakszerűen megépítjük öntözőrendszerét. Ha
kényelmes, gyors és precíz megoldást szeretne
öntözőrendszere megvalósításához, vegye igénybe segítségünket. Árajánlatunk ingyenes, tehát
nem kockáztat semmit annak érdekében, hogy
meggyőződhessen róla: a legjobbat javasoljuk.
Építtesse meg öntözőrendszerét velünk, ezáltal
időt takaríthat meg, és fáradalmak nélkül élvezheti
precíz munkánk gyümölcsét!
Kovács Gergely e. v.
agrármérnök, okleveles vízkútfúró
Kovács Gergely György egyéni vállalkozó
támogatása öntözési-, és kútfúrási
tevékenység végzésében.
TÁMOP-2.3.6.B-12-1/9-2014-0149

AUTÓMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK
• Ingyenes rendszertervezés kötelezettségek nélkül
• Alapanyagok széles választékban a
legjobb árakon
• Szaktanácsadás, kivitelezés
• Kutak tervezése, engedélyeztetése, fúrása

Kovács Gergely • Telefon: 06 30 941 02 97 • E-mail: kovacsgergelygy@gmail.com
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Víz a kertben - indul az öntözési szezon

Hirdetés

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

BON-BON CUKRÁSZDA
Alsójózsa, Tokaji utca 2.
Telefon: (52) 536-743 • (30) 21 82 531
Helyben készült
sütemények,
rétesek, torták,
pogácsák, fagylalt.
Rendezvényekre,
esküvôkre
megrendelést
felveszünk.

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

A Bon-Bon Cukrászda üzemeltetője a Panini
Kft. idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A céget 1990-ben Horváth Lajos feleségével és két gyermekével alapította. Kezdetben pékséget üzemeltettek, majd a helyi igényeknek megfelelően cukrásztermékekkel bővítették a kínálatot, és megnyitották a BonBon Cukrászdát a lakosság részére. A helyben
készülő süteményekkel több vendéglátóipari
és kereskedelmi egységet is ellátnak.

2015. június 12-én,
pénteken minden
vásárlónknak
meglepetés ajándékkal
kedveskedünk e jubileum
alkalmából.

A képen középen Horváth Lajos cégalapító fiával Lajossal és
menyével Marikával látható.

Szeretettel várunk minden kedves vásárlónkat a hét minden napján 10–19 óráig!
JÓZSA

Vas- műszaki bolt
Zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint
darabolási lehetőség.
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők:
(52) 530-564 • (20) 530-7974

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.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

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

A Szomorúfűz Temetkezés 2012-ben nyitotta
meg irodáját Debrecen belvárosában, ahol teljes körű ügyintézést nyújtanak.
Határozott igény tapasztalható az európai színvonalú, és mégis megfizethető temetkezési szolgáltatások iránt. Ennek a piaci elvárásnak megfelelően bővítjük szolgáltatási palettánkat és egyidejűleg működési területünket is.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Leendő megrendelőink akár már otthonukból, az interneten keresztül megtudhatják, hogy milyen iratokra, dokumentumokra lesz szükség irodánkban a temetés
megrendelésekor, illetve tájékozódhatnak kegyeleti termékválasztékunkról. A választható temetkezési módozatokkal kapcsolatos tudnivalókról is kimerítő információt találnak honlapunkon, így irodánkban már ezek alapján tehetik fel kérdéseiket,
illetve rendelhetik meg elhunyt hozzátartozójuk
méltó búcsúztatását.
Mindent magába foglaló, úgynevezett „egyablakos” temetés felvételezés történik cégünknél,
vagyis megrendelőinknek nem kell külön adminisztrációs ügyekkel foglalkozniuk a kórházban,
esetleg az önkormányzatnál, temetőben vagy más
hivatalban, mi ezek ügyintézését teljes körűen átvállaljuk. Minden igényt kielégítő, lehetőleg mindenki számára elérhető áru, temetkezési szolgáltatást, kegyeleti kellékkínálatot biztosítunk. Szükség esetén az elhunyt szállítását is elvégezzük,

Magyarország területén vagy akár nemzetközi viszonylatban is.
Fontos számunkra,
hogy megrendelőink
elégedetten, nyugodt
szívvel távozzanak irodánkból, azzal a tudattal, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos teendőket nem nekik Készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére.
kell elvégezniük.

Minden egyes ügyfelünknek a lehető legkedvezőbb szolgáltatás- és árszínvonalat biztosítjuk.
Átlátható előzetes árkalkulációt adunk, nálunk
nincsenek utólagosan felmerülő, vagy „rejtett” költségek! Mindig készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére kérdéseikkel-kéréseikkel kapcsolatban. Végig segítjük a gyászolókat ezen a szomorú
úton, levesszük a vállukról az ügyintézés terhét,
hogy elhunyt szerettük méltó gyászolása legyen
az egyetlen dolog, amivel ebben az időszakban
foglalkozniuk kell.

20% kedvezmény kegyeleti termékekre
Érdeklődni lehet:
Web: www.debrecen.temetkezes.hu
Személyesen: 4029 Debrecen, Csapó utca 53.
Telefonon: +36-52/333-2840
Mobiltelefonon: (36-30) 947-6638, (36-30) 947-6637
E-mailen: debrecen@temetkezes.hu
Irodánk nyitva tartása:
hétfő-csütörtök: 8.00–17.00,
péntek: 8.00–16.00, szombat–vasárnap: zárva
Egyéni időpont egyeztetéssel kapcsolatban keressen bennünket.

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

Látogasson el Kirendeltségünkre, ahol munkatársaink
tanácsadással és INGYENES előkalkuláció készítéssel
segítenek Önnek döntésében.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Józsai kirendeltsége
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9. Tel.: (52) 386-230
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Segítik a gyászolókat

Az ügyvéd válaszol

Az ügyvéd válaszol: ki jogosult a CSOKra?
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Lukácsné dr Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezúttal az új családi otthonteremtő támogatásról
(CSÓK) tájékoztatja olvasóinkat, melyet korábban a köznyelv csak szocpolnak nevezett. Aki nek további kérdése van a témával kapcsolato san, keresse ügyvédnőt a lenti elérhetőségeken.
Több olvasó kérdésére a mostani cikkben a
2015. július 1-jén hatályba lépő családi otthonteremtő támogatásról írok. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása a korábbi ún. szocpol rendszerét teljes
egészében megváltoztatja. A támogatás B. energetikai minősítésű, vagy annál jobb (A, A+) besorolású ingatlanra vehető igénybe új építésű lakás
vonatkozásában és a bekerülési érték, vagy a vételár nem haladhatja meg a 350 000 Ft/m2 összeget.
Használt lakás esetén a legalább komfortos
komfortfokozat esetén Hajdú-Bihar megyében a
megyeszékhelyen lévő ingatlan esetén 25 mFt,
városokban 19 mFt, egyéb településeken 16 mFt
összeg lehet a maximális vételár.
A kedvezményt természetes személyek vehetik
igénybe meglévő gyermekek, illetve 24. hetet követően magzat, ikermagzat után. Megelőlegezett
támogatást 40. életévet be nem töltött házaspárok
esetén 2 vállalt gyermek esetében lehet igényelni.
Gyermeknek a 24. hetet betöltött magzat és olyan

eltartott minősül, aki a 16. életévet még nem töltötte be, vagy a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25.
életévét még nem érte el, vagy a 16. életévét már
betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy
egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
A támogatás összegét befolyásolja a lakás
alapterülete, energetikai besorolása és az eltartott
gyermekek száma. Megelőlegezett támogatás,
továbbá a már igénybevett támogatás után született gyermek után igényelhető támogatás 400 000
Ft gyermekenként.
Bővebb tájékoztatást a következő linken lehet
megtalálni: http://www.kormany.hu weboldalon.

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.

Családi kiránduláshoz, városnézésekhez, tengerparti nyaraláshoz, de akár aktív pihenéshez, külföldi kikapcsolódáshoz kössön utas biz to sí tást helyben Józsán, akár saját otthonában.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646-7881

„Józsa apró”
Kertes házat gondoznánk – hosszútávon – Józsán
lakhatásért cserébe. Tel.: (20) 204-7077
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páfrányfenyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti növények eladók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
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 eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650

Szeifert Sándor

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

klímaszerelő, karbantartó

B EL - ÉS K ÜLTÉRI
FESTÉK
VA K OL AT
ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS
A UTÓ ÉS IPA RI
FESTÉK SZÍNK EVERÉS,
SPRAY TÖLTÉS

Vállalom:
új klímák telepítése,
igény esetén beszerzése
Meglévő klímák tisztítása,
karbantartása

Cím: Józsa, Bondorhát utca 5.
Telefon: (06-20) 568-9771

Festés, mázolás, tapétázás,
gipszkarton-szerelés

FAKIVÁGÁS

Szondi Csaba

Veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A faanyagot beszámolom.

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

NYITVA TA RTÁ S
H–P 7 30 –16 00
SZ. 7 3 0 –12 0 0

Tel.: (70) 413 63 63
JÓZSA
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Bikers Caffe & pizza

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

(52) 386-180 • www. bi k er s ca f f e. co m

Vasárnap az összes 30cm-es alap pizza 1150 Ft
Kivéve: osztott és kívánság pizza

Már bankkártyával is fizethet!

k
Nyereményjáté
június 1-jétől
az online
vásárlóinknak!

Játékszabályzat és további részletek a MEGÚJULT weboldalunkon: bikerscaffe.com
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Szórt szigetelés

Tökéletes víz- és hőszigetelés a legjobb ár-érték arányban
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Napjainkban már elengedhetetlen a hőszi getelés használata, mivel az energia pénz, és ezt
min denki érzékeli is, amikor megérkezik a havi
számla. Ezért fontos a jó szigetelés, így kevesebb fűtésre ill. klimatizálásra van szükség.
Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a födémek megfelelő szigetelésére, mivel a hő legnagyobb része a födémen keresztül távozik. Természetesen a falak, homlokzatok, nyílászárók is
nagymértékben hozzájárulnak a hőveszteséghez,
de magasan vezet a födémen keresztül távozó hő,
ami könnyen kiküszöbölhető egy megfelelő hőszigeteléssel. Cégünk egy amerikában kifejlesztett
technológiával végez hő, hang és vízszigetelési
munkákat egy korszerű, és az egészségre ártalmatlan anyaggal, a poliuretán habbal, melyet melegen, szórt eljárással juttatunk a felületre. Rengeteg előnyös tulajdonság mellett csak a leglényegesebbeket említeném:
– A szórt poliuretán hab nem veszít a szigetelési
tulajdonságaiból évek múltán sem, ellentétben a
szálas szigetelőanyagokkal, amik idővel a páratartalom miatt összeesnek, és elveszítik szigetelési
tulajdonságukat.
– Szinte minden tetőtípushoz van megfelelő poliuretán hab szigetelés, legyen az beltéri kivitelezés,
kültéri, vagy esetleg lapostető, ahol a hő és a vízszigetelést egyazon anyaggal oldjuk meg (zárt cellás poliuretán hab).

kell rendszerekben gondolkodni, és nem igényel
több napos, illetve hetes munkát egy nagyobb felület szigetelése sem, ráadásul naponta 200–300
m2 is könnyedén kivitelezhető. Nem igényel felület
előkészítést sem, nem kell alapozni, utólagos
munkát sem igényel. Egyszer kell kivitelezni megfelelően és az épület élettartamán keresztül szigetel (az alapozás bizonyos esetben szükséges, főként a szórt bevonatok esetében, bővebb információt természetesen a felmerülő igények felmérése
után tudunk adni).
– Nemcsak a tetőkre, hanem az alépítményekre is
tökéletesen alkalmazható, és beton közé is kivitelezhető, mivel létezik nagy keménységű zárt cellás
kivitel is. De a bevonatok is 100%-os vízszigetelést biztosítanak az épület teljes élettartamára!
– Alkalmas utólagos tetőszigetelések kivitelezésére is, nem kell belülről lebontani a gipszkartont, hanem kívülről a cserepek alá történik a szórás.
– Ár-érték arányban verhetetlen, és nem is érdemes összehasonlítani a hagyományos szigetelőanyagokkal, mivel ebben az esetben a hab kitölti
a legapróbb réseket is, és ezáltal tökéletesen fed,
valamint fontos megemlíteni, hogy hulladék nem
keletkezik. Azaz nem kell a kukába dobni a sok apróbb darabot, ami a táblás szigetelőanyagok esetében pénzkidobás, mivel az is ki van fizetve ami a
szemétben végzi.
Mindent összefoglalva a szórt poliuretán szigetelés egy tökéletes víz- és hőszigetelő anyag, nem

AKCIÓ: ezen a webcímen található egy
ku pon (www.szortszigetelesek.hu/juniusiakcio), melynek felmutatásával 10% kedvezménnyel tudunk vállalni Hajdú-Bihar megye
egész területén szigetelési munkákat, legyen az víz-, hőszigetelés, vagy bevo nat
(medencék, garázsok, stb). Ha nincs lehetősége letölteni a kupont, hozza el ezt az új ság cikket. Az akció JÚNIUS hónapban meg rendelt munkákra érvényes!
Szigeteléssel kapcsolatban a következő helyeken
érdeklődhet:

Telefon: (06-20) 547-7423
E-mail: szortszigetelesek@gmail.com
Web: www.szortszigetelesek.hu

Beri Car Autójavító Kft.

• karosszéria-, műanyag lökhárító javítás
• fényezés
• autószerelés, futómű felújítás
• vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• teljes körű kárügyintézés, szükség
esetén csereautó biztosítás
• autóbérlés (több típus)
JÓZSA

Cím: Debrecen-Józsa,
Vállalkozói telephely
Nyitva: H–P: 8–16, Szo: 9–13

Beri Tibor
Telefon: 30/906-54 20
E-mail: bericarautojavito@gmail.com
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Hirdetés
Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron
Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,
bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése energia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek
bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Betonkeverő 220V-os több
méretben, valamint 3 részes,
többfunkciós kitolható létra (4,5 m)
kölcsönözhető hétvégén is.

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz,
fû tésszerelését, valamint csatornarendszer ki építését. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.
Egyszerűsített gázkészülék csere
valamint szennyvízbekötés
teljes ügyintézéssel.

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

Telefon: 20/929-9566

Józsa, Barátság utca 6. • (70) 620-2684

ZSUZSA SZALON

Redőnykészítés
Szi l ágy i Káro l y

Web : w w w.ko zm ak o ny veld e.h u
Tel ef o n : (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-FODRÁSZAT,
HA JHOSSZABBÍTÁS, HAJ GYÓGY ÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa 06-70/245-3499
Bódi Vivien 06-30/327-9898
Nyitva: H–P: 8–17 Szombat: bejelentkezés alapján

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.

Józsa, Bocskai István utca 50.

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

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), parafázás.

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

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

Autóklímák teljes körű
javítása: klímatöltés,
www.jozsaauto.hu klímatisztítás, klímajavítás.

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
Klímajavítás • Autóelektromos javítások:
generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

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

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

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő

Hirdetés

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

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol?
Keresse a Józsa TÜZÉPet!

Májusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján májusban is
hetente sorsoltak a
8000 Ft felett tankolók
kö zött.

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.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t feletti teherautóknak.
Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : Józs a, Vállalk ozói t elephely ek. Tel.: (52) 530-947

A májusi nyertesek: 17.
hét: Bőr Józsefné (Józsa,
Rózsavölgy u.) 18. hét:
Szabados János (Józsa,
Felsőjózsai u.) 19. hét:
Fegyveres Imre (Józsa, Perem u.) 20. hét:
Bartháné Tóth Eszter (Józsa, Haladás u.) A képen
a 20. heti nyertes nevét húzza ki Szabolcsi Zoltán.

Dr. Bíró
Tamás

FRUIT MARKET AKCIÓ
Görög dinnye: 349 Ft/kg
Egres: 499 Ft/kg
Paprika: 499 Ft/kg
Karalábé: 79 Ft/db
Újhagyma: 99 Ft/csomó
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Folyamatos akciók
új bútorainkból
Berta étkező 6 személyes 69 250 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 kedvezményes áron szállítjuk Józsára.
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butorolcson-webaruhaz.hu

állatorvos
• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

§

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Adásvételi szerződések, cégeljárás,
társasági jog, családjog, öröklésjog,
munkajog, peres ügyek!

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!
Cím: Józsa, Nyáry P. u. 2.

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

Dr. Kovács Gabriella

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.
JÓZSA

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

Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák elfogadása.
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KÉSZLETKISÖPRÉS
KIADÓ

VIRÁGÜZLET

a Nikoletta Virágkuckóban!

2015. július 1-jétől.

Cím:
Józsa,
Bocskai u. 5.
(pavilon)

Tel.: (06-20) 44-69-626

Sportosan elegáns divatáru üz letembe hetente megújuló árukészlet tel várom régi és új vevőimet:
farmerek, térdnadrágok, szoknyák, blúzok, pó lók, spanyol, portugál felsők, német nadrágok.

Az üzlet árucseréje miatt folyamatos árengedmény!
Megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon, valamint
facebook oldalamon az Éva Divat albumban:
www.facebook.com/eva.bako.79
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Józsa, Bocskai út 5.

30-40-50%-os AKCIÓ!
Minden kaspóból, selyemvirágból, ajándéktárgyból,
amíg a készlet tart!

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit!

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Nyi tva tar tás :
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

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

Hívásra házhoz megyek.

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Tel.: (52) 409-847 • (30) 577-9625

JÚNIUSI STIHL és VIKING AKCIÓ 2015. június 1–június 15-ig!
Az akció a termékpaletta 90%-át érinti. Ízelítő az akciós gépekből:

MS 170 láncfűrész

Lökettérfogat: 30cm3
Teljesítmény: 1,6LE
Vágószerkezet: 35cm
vezetőlemez
65 900 helyett 56 900 Ft
11 475 Ft × 4 hó Önrész: 0 Ft
THM: 0%

MB 248
benzines
fűnyíró

Motortípus: B&S 450E OHV
Vágószélesség: 46cm
Fűgyűjtő: 55L
89 900 helyett 79 900 Ft
19 975 Ft × 4 hó Önrész: 0 Ft
THM: 0%

STIHL és VIKING Szakáruház

FS 55
fűkasza

Lökettérfogat: 27cm3
Teljesítmény: 1,0LE
Vágószerkezet: Damilfej
81 900 helyett 77 900 Ft
19 475 Ft × 4 hó Önrész: 0 Ft
THM: 0%

4032 Debrecen, Böszörményi út 200.
Telefon: (52) 955-955
E-mail: vikings@t-online.hu
Nyitva tartás: h-p: 8–17., sz: 8–12
Kertigép szerviz április 1-jétől.
Vállaljuk motorfűrészek,
fűkaszák, fűnyírók, rotációs
kapák, sövényvágók, permetezők
és egyéb kerti gépek professzionális javítását.

