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2015. szeptember

Közvilágítás
korszerűsítés

Szüreti nyúlfesztivál ínyencségek napja
2015. október 3-án a Józsapark piacterén
A DMK Józsai Közösségi Háza és a Józsai Település és
Közösségfejlesztő Egyesület szeretettel hív és vár minden családot
és érdeklődőt a szüreti nyúlfesztivál egész napos programjaira!

Délelőtt 10.30–12.30 Kerékpáros és lovas
szüreti felvonulás
Délben 11.00–13.00 XII. Józsai
nyúlfesztivál - ínyencségek
versenye a Tócó-völgyben

Kivitelezési szakaszba ért a 79 utcát érintő
korszerűsítés, melyben 15 józsai utca érintett.
A meglévő lámpatesteket modern LED-es lámpatestekre cseréli a város, ezzel energiát, azaz
üzemeltetési költséget tudnak megtakarítani.
Debrecen város vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy külső források bevonásával olyan környezetbarát fejlesztéseket hajtson végre, amelyekkel
költséget lehet megtakarítani a városüzemeltetés
területén, segítve ezzel a fenntarthatóságot, valamint a debreceniek otthonosabban érezhetik magukat lakókörnyezetükben. Ennek a szándéknak
egyik eredménye az, hogy idén ősszel városszerte
sok helyen megújul a közvilágítás. A napokban
elkezdődött és október közepéig zajló munkálatok
során, 61 helyszínen, 79 utcában, 836 db több
mint 30 éves nátrium lámpa cseréjére kerül sor,
korszerű, kisteljesítményű LED lámpák felszerelésével.

Délután 14.00–18.00 Változatos színpadi programok
néptánc • moderntánc • népzenei együttesek • önvédelmi bemutatók • meglepetés vendégek

Tűzzsonglőr és rúdtáncos bemutató

Este 17.30-tól TÉRFESZTIVÁL
a nap sztárvendége:

MOLNÁR FERENC
CARAMEL
Szórakozzon és nyerjen egy Mercit!
Jöjjön el, regisztráljon a helyszínen 9–15 óra
között, és az esti koncert után a helyszínen
jelen lévők között kisorsoljuk a Mercedes
legújabb modelljét /GLC/ a Pappas Autó
jóvoltából egy hétvégére tele tankolva.
Folyamatos programok: Buglyó Péter kádár, népi iparművész 50 éves jubileumi kiállítása
• Kertészeti kiállítás • Póni lovaglás • Kézműves bemutatók és vásár • Cserkész bemutató
• Mustkóstolás • Kisállat simogató • Kézműves játszóház • Népi játékok • Gazsó Játékpark

A rendezvény védnöke: BALÁZS ÁKOS a városrész önkormányzati képviselője
A rendezvény fő támogatja: Debrecen Város Önkormányzata
A helyszínen a vendéglátást a BIKERS CAFFE biztosítja.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Részletes program a www.jozsanet.hu weboldalon és a szórólapokon hamarosan.

Debrecenben az István úton már az új LED-es lámpák
világítanak - ilyen lámpatestek lesznek Józsán is.

Az utófinanszírozású pályázati forrásból megvalósuló energiatakarékos átalakítás fedezetét az Önkormányzat előzetesen biztosította idei költségvetésében, mintegy 167 millió Ft értékben.
A fejlesztés eredményeként jelentős, cserélt lámpatestenként 21,44 kW-os teljesítmény- és ezáltal
költségmegtakarítás érhető el éves szinten. A fejlesztés következtében a felszerelendő környezetbarát lámpatestek a jobb megvilágítással a lakosság és a közlekedés biztonságát is szolgálják –
tájékoztatta lapunkat Balázs Ákos frakcióvezető.
Józsán a tervek szerint 98 db lámpatest fog megújulni az alábbi utcákban: Bocskai utca, Boglárka
utca, Északi sor, Galagonya utca, Gönczy Pál
utca, Kiserdő utca, Kútvölgyi utca, Küküllő utca,
Perem utca, Pipacs utca, Sillye Gábor utca,
Szentgyörgyfalvi út, Szilegyházi utca, Szivárvány
utca, Unokakert utca.

Gönczys hírek

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Ró zsavölgy utca 23. szám alatti épület udvara
meg újulva várja a elsősöket szeptemberben.
Évek óta hiányzott a szilárd burkolat az iskola épületei körül. Így külön öröm, hogy az ingatlan működtetője ezt a beruházást meg tudta valósítani az

Lovasoktatás
a gyermekkertben
Debrecen város ebben a tanévben is támogatja a Rózsavölgyi Gyermekkert lovagoltatást
nyújtó programját.
A szolgáltatást a
tavalyi évhez hasonlóan Lóska Eszter, képesítéssel
rendelkező szakember bevonásával,
biztosítja a Gyermekkert. Az önkormányzat az 1 millió
forint támogatás átutalásáról már gondoskodott is a tanév
megkezdése előtt.
Balázs Ákos az önkormányzat képviseletében a Debreceni Gönczy
Pál Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén jelentette be a jó hírt az iskola közösségének.
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iskolakezdetre. A fejlesztést a DMJV Önkormányzata megbízásából a Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) végeztette el, mely
során mintegy 350 m2-en térkő burkolatot fektettek
le az iskolaudvaron belül. A térburkolat részben
játszóterületet ad a gyerekek részére, részben pedig közlekedésre szolgál a hátsó udvari rész felé
és a két épület között. A hátsó udvari részen egy
„mini” sportpályát is kialakítottak. Lapzártánkig
kihelyezték a mérleghintát és a játszó-házikót,
valamint hamarosan kosárlabda palánk is lesz az
udvaron – tudtuk meg Balázs Ákostól, DMJV józsai önkormányzati képviselőjétől, aki elmondta,
hogy a játszóudvar tervei az iskola vezetésével
egyeztetve készültek el. A térburkolat kialakításával tiszta, rendezett körülményeket sikerült biztosítani az ott tanuló gyerekek részére, amely csapa-

dékos időben is lehetőséget ad a kinti játékhoz,
sportoláshoz.
A játszóeszközöket a Játszópark Kft. szállította, a
kivitelezés összértéke bruttó 3 650 000 Ft volt, tájékoztatta lapunkat Pintér Zoltán, a DIM igazgatóhelyettese.

Az Ökoiskola a harmadik évezred iskolája
Zöldítő tanévnyitó Road-showt szervezett a
Gönczy Pál Általános Iskola augusztus 28-án.
Még el sem kezdődött a tanév, a Gönczy máris regionális rendezvényt szervezett az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézettel közösen, hogy az érdeklődő
iskolákkal megismertesse az ökoiskola cím elnyerésével kapcsolatos tudnivalókat, választ adjon a
felmerülő kérdésekre, bemutassa a szakmai segítségnyújtás további lehetőségeit. A Gönczy 2005
óta – a kezdetektől – ökoiskola, majd örökös ökoiskola. Az Oktatáskutató Intézettel közös munkájuk során azon fáradoznak, hogy minél több intézmény kapcsolódjon a programhoz, hiszen az iskoláknak nagy a felelősségük a környezettudatos
diákok nevelésében. A rendezvényt Balázs Ákos,
a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő
Tanácsának elnöke
nyitotta meg a Józsai
Közösségi Házban. A
három megye 28 intézményéből érkező
több, mint 130 résztvevő megismerte a
Debreceni Gönczy
Pál Általános Iskolában, mint örökös ökoiskolában folyó fenntarthatóságra nevelés programját. Az előadók sorában
volt a Greenpeet KFt ügyvezetője, akinek szabadalma a PET palack zsugorító készülék, melyből
négy darabot ajándékozott az iskolának. Hallhattak
a Natura 2000-es területek védelméről, és a Tanulj

a természettől projekt bemutatójáról is. A szünidő
ellenére az idén először, a pedagógusok diákokkal
együtt érkeztek a rendezvényre, akik petpalackokat zsugorítottak, számtalan természetvédelemmel kapcsolatos játékkal, és foglalkozással várta
őket a gönczys nevelőtestület. Az országos roadshow-nak ez volt az utolsó állomása. A program
második része a Rózsavölgyi Gyermekkertben
folytatódott, ahol a helyszínbejárást követően lovasbemutatót láthattak a résztvevők, majd a szabadban, madárcsicsergés közepette megebédeltek.
A délután folyamán a „Tanulj a természettől!” projekt hospitációja zajlott. A Debreceni Egyetemmel
közös projekt ismét szorgalmazza a 4H ifjúságfejlesztő program magyarországi adaptációját. A projektben a Felsőjózsai 4H Klub Egyesület és a
Gönczy iskola mentoráló intézményként vesz
részt.
A Gönczyben folyó környezeti nevelés példa értékű, ma már országosan is híre van, mellyel öregbíti Debrecen és az iskola a jó hírét.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4075 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2015. október 2.
Következô számunk megjelenése: 2015. október 10–11.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.
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Lapunk megjelenését támogatja az Emberi
Erőforrás Minisztérium, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő közreműködésében a
Nemzeti Együttműködési Alap keretéből.

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

Sportudvarral bővült az iskola

Helyi hírek

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

Új intézményvezető
a Józsai Közösségi
Házban
Új intézményvezetőt nevezett ki a Debreceni
Művelődési Központ a Józsai Közösségi Ház
élére.
Pósán Györgyné (Juditka) nyugdíjba vonult nyáron, így 2015. július 16-tól Nagy Mária művelődésszervező vezeti az intézményt. Az új intézményvezető közel egy évtizede dolgozik a Debreceni Művelődési Központnál. Munkatársaival –
Ozsvárt Csillával és Tóth Sándorral – az eddig
megszokott, és jól működő józsai közösségi élet
zökkenőmentes folytatását igyekeznek biztosítani
a jövőben. Nagy Mária elérhetőségei:
Telefon: (06-30) 566-0252
E-mail cím: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu

Rendőrségi felhívás
Jön a fűtési szezon, így megjelentek településrészünkön a „ házhoz jövő faárusok” .
A józsai körzeti megbízottak arról tájékoztatták lapunkat, hogy a szokásos elkövetési módszer az,
hogy ezek a „faárusok” rámenősek, és főleg az
idősebb, kiszolgáltatottabb embereket próbálják
rávenni a tűzifavásárlásra. A probléma mindig az,
hogy becsapják a vevőt, trükköznek a méréssel,
nem ellenőrizhető az eladott mennyiség. A másik
jellemző sérelem, a nem megfelelő pénzvisszaadás, ill. az esetleges figyelem eltereléssel megvalósított besurranó lopás. Azzal, hogy önök beengedik az eladót az udvarra, lehetőséget adnak
neki arra, hogy megfigyeljék a portát, az udvart,
feltérképezzék az ott lakókat és szokásaikat.
Kérünk mindenkit, ne a házalóktól vásároljanak,
hanem erdészettől, hivatalos tűzifa értékesítőtől,
tüzépektől!

Amennyiben bűncselekményre utaló eseményt
lát, vagy gyanús emberekkel találkozik, hívja a
Polgárőrséget, vagy a Rendőrséget!

Józsai polgárőrök: (30) 967-7115
Rendőrség józsai körzeti
megbízottjai: (30) 382-6628
Rendőrség, segélyhívó: 112 vagy 107

Nyugdíjba ment Pósán Györgyné, Juditka
38 év. Még kimondani is sok, nemhogy egy helyen ennyi ideig dolgozni. Pósán Györgynének
sikerült, aki közel négy évtizeden át dolgozott a
Józsai Közösségi Házban és munkájával el évülhetetlen érdemeket szerzett a józsai kö zös ségi- és kulturális élet szervezésében.

Hogyan kezdett el Józsán dolgozni?
1978 nyarán férjhez mentem, Debrecenbe költöztünk és akkor kezdtem el keresni munkahelyet.
Körülnéztünk Józsán és nagyon megtetszett, vonzott Józsa közelsége. Az akkori Felsőjózsai úton
lévő Művelődési Házban volt egy szabad álláshely,
megpályáztam és 1978 szeptemberétől betöltöttem azt. Azelőtt két és fél évig tanítottam a Leveleki Általános Iskolában. Mint rendezvényszervező
Józsán kezdtem a pályafutásomat és idén júliusban itt is fejeztem be. Józsán szereztem gyakorlatot, majd vált az életem részévé a művelődésszervezés.
38 év alatt rengeteg mindent látott és tapasztalt.
Milyenek voltak a kezdetek?
Kezdőként nagyon nehéznek bizonyult a feladat, de ott volt mellettem Papp Géza bácsi, aki
hosszú éveken keresztül vitte egyedül a művelődési házat. A szakma fortélyait tőle tanultam meg.
Igyekeztem sokat segíteni neki, és közben megpróbáltam elsajátítani a szakma rejtelmeit. A Felsőjózsai úton lévő házban kezdtem, amit azóta
lebontottak, majd nem sokkal ezután adták át az
Ifjúsági Házat Alsójózsán a Bocskai utcán, amit
egy családi házból alakítottak át. Ott folyt a munka
egészen 2007-ig. Szép élmények fűznek a régi
házhoz. Ott más lehetőségek és adottságok
voltak. Az volt a jó benne, hogy a házat óriási zöld
terület vette körül, így kerti programokat is lehetett
szervezni, aminek nagyon örültek a csoportok, a
közösségek és főként a gyerekek.
és a folytatás…
2007. szeptember 29-én a Szentgyörgyfalvi útra
költöztünk a Józsaparkba, oda már „egyedül” ér-
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keztem. Az elmúlt 8 év alatt a Józsai Közösségi
Ház az én irányításom alatt állt. Az elgondolásaimnak megfelelően alakítottuk ki a ház arculatát
és a programjait. Jöttek új közösségek, csoportok
is, akik addig a „volt Tanácsházán” működtek,
2007-től viszont az új központban kezdtek el tevékenykedni.
Az elején nem mindenkinek tetszett az új
épület, de aztán megszerették az új helyet és ma
már mindenki szívesen jön a Józsaparkba, a Józsai Közösségi Ház programjaira. Ez a központi
része Józsának, mindenki által könnyen elérhető,
a Józsapark multifunkciós jellege miatt sokan
megfordulnak itt mindennap.
Melyik program nőtt legjobban a szívéhez?
Rengeteg program van, nem lehet kiemelni
egyet sem. Nagyon sok jó, és sok megható program is volt. A nagyrendezvények, mint a gyereknap, szüreti nap mellett, szerettem a farsanghoz
kapcsolódó programjainkat, a felvonulást, az adventi ünnepkör rendezvényeit, a rengeteg kiállítást. Külön öröm volt számomra, hogy nemcsak
Józsáról, hanem a környékről, Debrecenből is
mindig érkeztek vendégek. Mindig adtam a minőségre, a kellemes fogadtatásra, szerintem ez a
belépője egy jó rendezvénynek. Nagy mosolyt
csalt az arcomra mindig a gyerekeknek szervezett
színházi és prevenciós előadások szervezése. Az
időseknek is rengeteg programmal kedveskedtem,
előadásokat, zenés-táncos műsorokat, filmvetítéseket és beszélgetéseket szerveztem. Nagyon
büszke vagyok a hagyományőrző rendezvényekre, a Népzenei Együttesek Térségi Találkozója,
ami kinőtte magát, rengeteg csoport szokott részt
venni rajta. A hagyományápolás és az értékőrzés
egyébként nagyban jellemzőek voltak a józsai rendezvényekre.
Hogy érezte magát Józsán? Befogadták a józsaiak?
Remekül és szeretve éreztem magam. Rengeteg ismerősre és barátra leltem itt, nagyon meg-

szerettem őket. A józsaiak teljesen befogadtak, én
is a szívembe zártam őket és remélem, hogy ők is
engem.
Továbbra is részt vesz majd a józsai közösségi
élet szervezésében?
Az elkövetkezendőkben, amivel tudok, csak
segítek, hiszen a Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesületnek és a Józsai Segítő Szolgálatnak is aktív tagja leszek ezután is.
Az augusztus már szabadsággal telt, elkezdődtek a nyugdíjas évek, hogyan telnek a napjai?
Még észre sem vettem, hogy nyugdíjas vagyok,
minden napnak megvan a maga feladata. Sikerült
pihenni is, jutott idő a gyerekeimre, az unokáimra.
Remélem, hogy a megnövekedett szabadidőből
egy kicsi magamra is jut. De megígértem, hogy
visszajárok a józsai programokra és hogy meglátogatom a Józsai Közösségi Házban működő csoportokat is a jövőben.
A JÓZSAIAK (és a Józsa újság) nevében is
köszönjük a józsai közösség- és művelődés szer vezésért tett erőfeszítéseket, elkö telezett séget! Kívánunk kellemes nyugdíjas éveket!

3

Programok

Szeptember 15.–október 31.
BUGLYÓ PÉTER KÁDÁR NÉPI IPARMŰVÉSZ
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: szeptember 15-én, 17 óra.
Bővebb információ a következő oldalon.
Szeptember 29., 16.00
AZ I. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZŐ SZAKASZA GÁRDONYI SÁNDOR TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA
Helyszín: Előadóterem

XII. Szüreti nyúlfesztivál ínyencségek versenye

Szeptember 30., 16.00
„ ITT VAN A VÍG SZÜRET, S MUSTOS KÁDJA
KÖRÜL A SZÜRETELŐKNEK VÍG TÁBORA
ÖRÜL” – SZÜRET A MŰVÉSZETEKBEN – ZÁ DORNÉ KONDOR ERIKA ELŐADÁSA
Helyszín: JKH előadóterem

Körök, klubok, művészeti csoportok

jelentkezni legkésőbb 2015. szeptember 25-ig

A verseny szervezői:
Debreceni Művelődési Központ és
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület

Akrobatikus rock and roll csoport:
hétfő: 17.00–18.00, péntek: 16.45–18.10
Alsójózsai Nyugdíjas Klub: sze.: 16.00–18.00
Józsai Csipkeverő Szakkör: sze.: 17.00–19.00
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre:
kedd: 15.00–17.00
Józsai Díszítőművészeti Szakkör: h.: 14.00–16.00
Józsai Kertbarát Kör: minden hónap első keddje:
17.00–19.00
Józsai hagyományőrző csoport: minden hó
utolsó csütörtök: 17.00–19.00
Mazsorett csoport: hétfő:16.30–18.30
Sakk klub: kedd: 14.00–19.00
Scrapbook klub: minden hó. 2. szo.: 9.00–13.00
„ Varázskéz” Rajz Szakkör: sze: 16.30–17.30
Hangszeres zeneoktatás általános iskolás gyerekeknek k., cs.: 12.00–18.00. Hangszerek: citera,
népi ének. Vezető: Magyari Ágnes zenepedagógus.

Cím: Józsa Szentgyörgyfalvi út 9.
Telefon: (52) 386-137 • (30) 566-0252
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Eskrima harcművészet gyerekeknek
Immáron negyedik éve várja szeretettel a Fülöp-szigeteki harcművészet iránt érdeklődő, vagy már azzal ismerkedő 7–14 éves gyerekeket
a józsai Eskrima csoport. Az Eskrima harcművészet és önvédelmi rendszer, mely testi képességektől független, vészhelyzetben tényleg
működik, de nem agresszív. Az első edzéstől kezdve eszközt is használ, így felkészít fegyveres támadókra, valamint fejleszti a mozgáskoordinációt, az idegrendszert, a helyzetfelismerő és kombinációs képességet. Tartalmas időtöltés, valódi, a kor szellemének megfelelő értéket ad át és megvan a folyamatos fejlődés lehetősége, az eredeti Fülöp-szigeteki tanmenet és fokozatrendszer alapján. Hozzájárul az
egészségmegőrzéséhez, továbbá segít levezetni a fölös energiákat. Az edzések a gyerekek számára játékosabb formában zajlanak, megadva egymásnak a kellő figyelmet és kölcsönös
baráti tiszteletet. Ha felkeltettük az érdeklődésedet, gyere el edzésünkre és próbáld ki minden
kötelezettség nélkül.

További információ:
eskrimajozsa.wordpress.com
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Közösségi Ház
programjai

Programok

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

Meghívó

A Józsai Kertbarát Kör
tájékoztatója
A Józsai Kertbarát Kör júliusi féléves záró gyűlésén új elnököt és
vezetőséget választott. Az új elnök személye id. Juráskó István, aki ezúttal meghirdeti a Kertbarát Kör megújulását.
Mindenképpen szeretnénk
a létszámot bővíteni olyan
személyekkel, akik kertjükben szeretnek minőségi
gyümölcsöt és zöldséget
termelni.
Ajánlatunk a következő:
– Szakmai előadásokkal
segítünk a tavaszi munkák
kezdetétől az őszi munkák
befejezéséig.
– Megoldjuk a közös egyöntetű palántok nevelését. Az itt termett jó minőségű
árukat, melyek a szabványnak megfelelnek, felvásároljuk.
– Szakmai kirándulásokat szervezünk.
A szüreti nap alkalmával 2015. október 3-án kiállítást nyitunk a tagok által termelt zöldségekből és gyümölcsökből. Ezen a kiállításon részt vehetnek azok
a józsai lakosok is, akik szeretnék bemutatni kiváló portékájukat. Ezt a kiállítás napján a Közösségi Ház előtti csarnokban, névvel és felirattal fogadjuk.
Jelentkezésüket az alábbi telefonszámon várjuk: (06-30) 9435-478
Józsai Kertbarát Kör
vezetősége

JÓZSA

Légy Résen!
A Debrecen Józsai
Református Egyházközség
cserkészcsapatot szervez.
A kihívásokat, próbákat vállaló,
kalandra kész fiúk
jelentkezését várjuk
10–14 éves kor
(5. o.–7. o.) között.
Év közben foglalkozásokon készülünk fel a különböző
portyákra és az év legnagyobb eseményére, a nyári
táborra, ahol a természetben, nomád körülmények
között, lélekben és testben megerősödve, közvetlenül
alkalmazzuk a tanult hasznos ismereteket.
A cserkészet fő vezérelvei: a gyakorlati tanulás
(tűzrakás különböző módokon, tábori építmények,
csomózási technikák, stb…), a hazafiasságra nevelés,
az egymás segítése, az önnevelés, jellemformálás.
Érdeklődni és jelentkezni
Gacsályi Bence Ádám őrsvezetőnél

(06-30) 384-24-68 •gacsalyib@gmail.com
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Becsengettek

Nyugdíjba vonulás
Czégény Gyuláné, vagy inkább Kati néni, ahogy a
gyerekek és szülők ismerik a Kerekerdő Óvodában, 40 éves munkaviszonnyal a háta mögött,
nyugdíjba vonult. Több mint 30 évet tevékenykedett az óvodában (1984.
április 1-jétől),
mint dajka néni.
A tanév végén
sok szép elköszönő gyermek
rajzot, szülői jókívánságot kapott, mivel 2015.
szeptember 1jén már nem
kezdi az új tanévet. Kati néni
nem fog unatkozni, mert családja, unokái körében
lesz tennivalója bőven. Az alábbi sorokkal üzen az
őt ismerőknek:
„Köszönöm az eltelt szép éveket a gyermekeknek,
szüleiknek, és minden munkatársamnak, akikkel
együtt dolgoztam, mint dajka néni.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!”

Jubileumi rendezvényekkel teli ünnepi tanévet
nyitott meg Danku Attila intézményvezető úr a
Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Is ko lában augusztus 30-án, hiszen az oktatási
intézmény 60. tanítási éve kezdődött el szep tember hónappal.
A nagy múltú iskolában ismét gyarapodott a gyermeklétszám és az osztályok száma, mivel a tavalyihoz hasonlóan idén az első évfolyamon 42 gyermek kezdte meg tanulmányait két tanulócsoportban. Részben ennek
köszönhetően, részben
a nyugdíjba vonult pedagógusok helyét betöltendő öt új tanerővel bővült a Lorántffy alkalmazotti közössége.
A tantestület mellett a
nyár folyamán az iskolaépület is megújult: festési, parkettázási munkálatokat végeztek a

Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM)
dolgozói. Valamint sor került egy új tanterem és
egy korszerű számítógépes idegen nyelvi terem
kialakítására a legkisebbek részére az Alsójózsai
úti épületben. Intézményvezető úr a tanévnyitó beszédében többek között kihangsúlyozta azt is,
hogy az iskola alapításának 60. éves évfordulójára
egész éves rendezvénysorozattal készül az oktatási intézmény a 2015/2016-os tanévre.

Becsengettek a Gönczyben
Az iskolákban idén is szeptember elsején –
kedden – szólalt meg újra a nyáron hallgatásra
ítélt csengő, és kezdetét vette a 2015/16-os tan év. A tanévnyitó ünnepség már augusztus utolsó péntekén az iskolába csalogatta a diáko kat
egy rövid találkozóra, segítve a ráhango ló dást
a következő tíz hónapi munkához.
A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában 426
tanuló – köztük 51 első osztályos – kezdte el új
tanévét. Az idén sok diák érkezett a tanév kezdetére, a köztes évfolyamokra is.
Sok – az előző tanévekben kezdődött program felmenő rendszerben folytatódik tovább az idén is.
Így az 1., 2., 3., 5., 6., 7. évfolyamos diákok a megújult Nemzeti alaptanterv és kerettantervek alapján
kezdik meg tanulmányaikat.
A gönczys diákok minél magasabb szintű oktatása-nevelése érdekében folytatódik az emelt óraszámú természettudományos oktatás, most már a
7. évfolyamnál tart. Az osztály másik fele gyakorlatorientált természettudományos képzésben részesül.
Folytatódik a szülők választása alapján az erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése az
1., 2., 3., 5., 6., 7. évfolyamon. Az erkölcstant az
iskola pedagógusai, a hit-és erkölcstant a válasz-

tott egyház képviselői tanítják, órarendi keretek
között.
Az előző tanév eredményei igazolták vissza, hogy
nagyon hasznos a 7.–8. évfolyamosok magyar és
matematika óráinak csoportbontásban való tartása, évfolyamonként három csoportban, a tudásszintek szerint. Nagyon sok előnnyel jár a felvételire való eredményes, szisztematikus felkészülésben.
Bevezetése óta immár harmadik tanéve folytatódik
az egész napos oktatás valamennyi évfolyamon. A
tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig
tartó tanórai, vagy egyéb foglalkozásokon. Az intézményvezető a tanulót a szülő kérelmére – alapos indokkal – felmentheti a 16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozások alól. Folytatjuk a beve-

zetését azoknak az egész napos iskolára kifejlesztett programjainknak, amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen dolgoztunk ki,
főként a gyakorlati életre nevelés, és a természettudományok terén.
A mindennapos testnevelés már az iskola valamennyi évfolyamára vonatkozik.
Folytatódik az ország összes hatodikos tanulójának idegen nyelvi mérése májusban, csakúgy,
mint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének a vizsgálata, a NETFIT.
Hamarosan kiderül, hány negyedik osztályos tanuló jutott be kiváló eredményeivel a „Kincseink” városi tehetséggondozó programba. Valamennyi
saját fejlesztésű tehetséggondozó program működik majd az új tanévben is: Ismerd meg az 5 elem
titkát, Gazdálkodás falun, Láthatatlan világ.
Erre a tanévre is megpályáztuk a 7. évfolyam
erdélyi tanulmányútját a „Határtalanul” programban. Még nincs hír az eredményességéről.
Sikeres, eredményekben gazdag, és boldogságos
vidámsággal teli új tanévet kívánunk minden gönczys diáknak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt!
Agárdiné Burger Angéla
intézményvezető

UGRÁLÓVÁR BÉRELHETŐ JÓZSÁN
Ár: 5000 Ft/nap Telefon: (20) 247-5909
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Jubileumi tanév kezdődik a Lorántfyyban
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„Józsa apró”
Garázsvásár! Ma és holnap (09. 05.–09. 06) Játék,
könyv, ruházat, háztartási eszközök, bizsuk, stb. Kastély u. 18., 10–17 óráig
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páfrányfenyő, törpe örökzöldek, tuja, 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. Tel.: (52) 535-650
Betonkeverő gyári HB175-ös eladó Józsán. Tel.: 0630/913-5850
Álláslehetőség Józsán: egy fő férfi betanított munkást,
gépkezelő munkakörbe felveszünk. Egy fő gépkocsivezetői, árukiadói munkakörbe felveszünk. Érdeklődni:
SZABÉV KFT. (20) 530-7974
Háromkerekű babakocsi, nem túl kicsire összecsukható. Az ülőlapja meg van hajolva, esetleg cserére szorul,
de még használható így is. A huzata napszívta, egyébként jó kis masszív babakocsi 4500 Ft. Thomas extreme, lengyel babakocsi, újszülött kortól használható, lapra csukható piros-fekete színben eladó. A tolókar többféle
képpen állítható, két záróvéggel (sport és mózes), textil
mózeskosárral, esővédővel, szúnyoghálóval, igény esetén hozzávaló, rácsatolható hordóval. Ár: hordozóval 25
000 Ft, hordozó nélkül 20 000 Ft. Lány ruhák, cipők (1–4
éves méret), játékok olcsón eladók! Tel.: 20/247-5909

Fűkaszálás és emelőkosár bérlés,
fakivágás, fagallyazás, kuglizás,
tüzifa, gallyfa
házhozszállítással megrendelhető.
Faágak,
gallyak,
cserjék,
aprítékolását,
darálását
vállalom.

Telefon: (30) 244 8737

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

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

Hívásra házhoz megyek.
Tel.: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.
Cím: Jó zsa, Rózsavölg y utca 133/A

Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: simonkri szt007@freemai l.hu

?

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS
HOLBA FERENC
Műhely:
Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066

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

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)

Venter Csaba • 06 30 976 5203

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

Telefon: 20/929-9566
Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, vírusirtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

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

lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

BURKOLÁS

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Te l e f o n : (0 6- 20 ) 3 3 18 9 44
w w w .n em es v a l l a l k o za s .h u

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), parafázás.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m 3
Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Telefon: (06 30) 302 06 99
JÓZSA

Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716
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Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

FRUIT MARKET AKCIÓ

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

Alma: 199 Ft/kg
Csemegeszőlő: 349 Ft/kg
Banán: 379 Ft/kg
Fejes káposzta: 199 Ft/kg
Sárgarépa: 199 Ft/kg

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

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

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12

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 ingyenesen 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

BONSANTÉ

tüdőgyógyászati és
légúti allergológiai magánrendelés

Rendel: dr. Kiss Gabriella
tüdőgyógyász-aneszteziológus szakorvos

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

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

Dr. Kovács G abriella
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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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

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

Hirdetés

Az ügyvéd válaszol

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

Lukácsné dr Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezúttal két józsai olvasói kérdésekre válaszol lapunk hasábjain.

Olvasó: Azt olvastam, hogy a CSOK-ra (családi
otthonteremtési kedvezményre) 40 év alatti párok
jogosultak. Ha a férj 42 a feleség 36 éves, és 2
gyermeket nevelnek, akkor nem jogosultak a támogatásra?
Ügyvéd: A támogatásra meglévő gyermekek és a
terhesség már betöltött 24. hetét követően a magzat, vagy ikermagzat után életkortól függetlenül
igényelhető a kedvezmény.
Azok a házaspárok, akik megszületendő gyermekre szeretnének megelőlegezett kedvezményt
igénybe venni, ott mindkét félnek 40 éven alulinak
kell lenni. Azaz az önök esetében a meglévő gyermekekre igényelhető kedvezményt életkoruktól
függetlenül kérhetik.
Olvasó: USA és magyar állampolgár vagyok.
Arizonában élek, vagyonom is itt van. Érvényes
arizonai végrendeletem van. Ebben Magyarországon élő egyik fiamra kisebb összeget hagytam, mivel évek óta semmilyen kapcsolatban nem vagyunk. Jogosult-e ő kötelesrészre és ha igen,
mennyire?
Ügyvéd: A nemzetközi jogi szabályok és a magyarországi szabályok szerint is, mivel ön Arizonában él életvitelszerűen, tehát ott van az állandó

lakóhelye és a vagyona, az ön halála esetén az
Arizona állam szabályai szerint fog a hagyatéki
eljárás lefolytatódni, azaz a magyar jogszabályok
az ön esetében nem alkalmazhatók, így a magyar
Ptk. szerinti kötelesrészre sem tarthat igényt a fia.
Amennyiben ön esetlegesen Magyarországon,
vagy Egyesült Államokon kívül bármely más országban halna meg, abban az esetben is az állandó lakóhelyére tekintettel és arra a tényre, hogy
vagyonnal az Egyesült Államokban rendelkezik,
szintén az arizonai jogszabályok szerint kell a hagyatéki eljárást lefolytatni.

Dr. Bír ó
Ta m ás
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. 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.

FAKIVÁGÁS
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, csiszoló anyagok, vágókorongok,
csavarok, huzalszegek, elektró 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
JÓZSA

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.

További
szolgáltatások:
fűkaszálást,
parlagfű irtást,
bérfűrészelést
vállalok.
Tűzifa
megrendelhető.

Tel.: (70) 413 63 63
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Hirdetés

A Fekete Pillangó
szeptemberben is várja önt!
Üzletünkben kaphatók:
bébi-, gyermek-, női és férfiruhák, cipők, táskák, kisbútorok,
egyszemélyes heverő, lakás kiegészítők, függönyök, porcelánok.
10db-os pelenka továbbra is jó áron
kapható!
Bizományba
várunk:
kerékpárokat,
női-, férfi-,
gyermek őszi,
téli ruhákat,
babakocsit.

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

Fakivágás 20 éves tapasztalattal,
lakott területi és műtárgy védelmi vizsgával
(06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1. (a 35-ös főúton)
Nyitva: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–13
Telefon: (30) 286 1053

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Mindenféle autóelektromos javítás • Klímatöltés, -szerviz
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

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

Iskola-, óvodakezdésre is érdemes benézni hozzánk!

Hirdetés

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

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol?
Keresse a Józsa TÜZÉPet!

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, Vállalkozói t el ephelyek • Tel.: (52) 530-947

Szeptemberben is várja önt

Augusztusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján augusztusban is hetente sorsoltak a 8000 Ft felett
tankolók kö zött.
Az augusztusi nyertesek:
30. hét: Kállai Sándor
(Józsa, Felsőjózsai u.)
31. hét: Varga Lajos
(Józsa, Nyáry Pál u.) 32. hét: Úr Béla (Józsa,
Nyáry Pál u.) 33. hét: Szilágyi Károly (Józsa,
Harmat u.). A képen Rőth Gábor húzza ki a 33.
heti szerencsés szelvényt.

))$1</~6=~5.
$1</~6=~5.
Bejárati ajt
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ók, belt
beltéri
éri ajtók,
ajtók,
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üvegezéssel,
zsalugáterek,
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Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040,
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.hu
www.ZSUZSA-SZALON.hu
NŐI-, FÉR FI-, GYER MEK-FODR ÁSZAT,
HAJHOSSZABBÍTÁ S, HA J GYÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

KÜLSŐS
STERIMÓS
MOSÁS

600 F t

KÜLSŐ
SAMPONOS
MOSÁS

1650 Ft

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

Józsa, Bocsk ai István utca 50.

KOMPLETT
KÜLSŐ-BELSŐ
ÁPOLÁS

4450 Ft
Józsa belterületén autójáért értemegyünk, ha nincs ideje
kihozni hozzánk, tisztítás után visszavisszük.

Retro hét a 15 év feletti autósoknak!
Szeptember 7–13

között 20% kedvezményt
adunk a 2000. év előtt gyártott autók számára
külső mosás és belső tisztítás áraiból.

NYITVATARTÁS: 8.00–20.00-ig minden nap

Telefon: (06-70) 229-9219
JÓZSA

Nemzetközi fodrász, kozmetikus,
körmös tanfolyam indul.
A képzés 1,5 éves, 1 év után külföldi
fizetett gyakorlatot biztosítunk.
Érettségi nem feltétel.

Jelentkezni: +36-20/9-877-615

Garázs vásárt tartunk
szeptember 12–13.-án
10:00–18:00-ig
Használt és új
felesleges tárgyak kiárusítása
Gyerekruhak, játékok
Felnőtt női ruhák
Műszaki cikkek, lakberendezés
Könyvek, dísztárgyak
Natúr kozmetikumok, gyógyteák

Alsójózsa, Óiskola u. 31.
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Hirdetés

Sportosan elegáns divatáru
üzletünkbe folyamatosan
érkeznek az őszi áruk.
Nézzen be, megéri!

Számítógépek, laptopok, monitorok, televíziók, telefonok szervizelése, bővítése, karbantartása. Számítógép hibafeltárása, javítása. Hard ver eszkö zök beszerelése, beállítása. Túl melegedési, lassulási problémák meg oldása. Operációs rend szerek telepítése. Vírusir tás, adatmentés. Vezeték
nélküli hálózat kiépítése, telepítése. Telefonok teljes körű szervizelése, szoft ver fris sítése.

MEGNYITOTTUNK a Szentgyörgyfalvi u. 10. alatt. INGYENES
HIBAFELTÁRÁSSAL várjuk minden régi és új ügyfelünket.

Kollekciók 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. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

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

Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 10. • E-mail: jozsaszerviz@gmail.com • Tel.: (30) 662-1763

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Ágyak, hálószobabútorok,
Ág
ok,
szekrények,
yek, lépcsők
7ÔPÔUID¿J\DNNÇV]ËWÇVH
NÚOÔQEÔ]ĂDODSDQ\DJRNEÑO
PLQĂVÇJLNLYLWHOEHQNHGYH]Ă¿URQ

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

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

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Bemutatóterem:
Bem
utatóterem:
utatóter
em: Deák F.F. u. 68.
TTel:
el: 20/520-2040, Tr
Tripó
ipó Sándor
www.jozsaasztalos
www
.jozsaasztalos.hu
www.jozsaasztalos.hu

Beri Car Autójavító Kft.

•
•
•
•
•

karosszéria munkák
fényezés
futómű javítás
vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
teljes körű kárügyintézés, szükség
esetén csereautó biztosítás
• autóbérlés (több típus)

Cím:
Debrecen-Józsa,
Vállalkozói telephely
Beri Tibor
Telefon: (30) 906-5420
E-mail: bericarautojavito@gmail.com

