
Józsa városrész információs és közéleti havilapja                                                             2016. március

JÓZSA
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Művelődési
Köz pont Józsai Közösségi Háza és a Józsai Település- és Kö zösség fej -
lesztő Egyesület a település intézményeivel, civil szervezeteivel, kö zös -
sé geivel együtt szervezi meg a három napos Tavaszi rendezvénysoroza-
tát.

Március 18. péntek 9 órától „ SZÁLL A MADÁR
ÁGRÓL ÁGRA, SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL

SZÁJRA”  – MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI 
VERSENY

A versenyre a megyében élő általános iskolások
jelentkezését fogadjuk. Szervező partner: Mu zsi ká ló
Egészség Alapítványi AMI. A versenyre az isko lák
a tanulókat szólóének és csoportos éneklés ka te -
gó riákban nevezhetik.

Március 19. szombat 8 órától VIII. JÓZSAI
PÁLINKA ÉS POGÁCSAVERSENY

8.00–10.00: A versenyre
nevezett pálinka és pogá -
csa leadása
10.00–13.00: Köszöntők,
majd zenés, táncos mű sor -
szá mok, előadások, film ve -
tí tés.
14.00–17.00 Ebéd után díjátadó, majd további ze nés,
táncos műsorszámok, előadások.

Március 20. vasárnap 10 órától
VIRÁGVASÁRNAP JÓZSÁN
10 órától: Tavaszköszöntő interaktív családi délelőtt veszi
kez detét, ahol kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják a
nyu szis társasjátékot, a nyúltekét, kézműves tevékeny sé ge -
ket és népi játékokat is. Egész nap lehetőség nyílik a tojás-
fa ékesítésére, melyre a nap folyamán is lehet hozni a tojás-

díszeket. Feldíszítjük Józsa legnagyobb tojását, melynek magassága eléri a
160 cm-t.

13 órától: „Húsvét a művészetekben” című kiállítást nyitjuk meg, józsai, illetve
józsai kötődésű művészek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők (többek
között: hímzés, csipke festmény, grafika, fa-és szarufaragás, fazekas tár-
gyak). A programon közreműködik a Muzsikáló Egészség Alapítványi AMI.

14 órától: Vendégünk Zsi -
gó né Kati „a tojásdíszítés
királynője”. 
A tojásdíszítést több, mint
20 féle technikával végzi.
Közel 300 fajta tojást ké -
szít. Tyúk, kacsa, liba,
emu és strucctojásra dol -

go zik, de bármilyen tojást ki tud dí szí -
teni! Világviszonylatban is egyedülálló
hí mestojásokat alkot. A média „az or -
szág nyuszija” és a „tojásdíszítés király -
nője”-ként emlegeti.

2009-ben Dubaiban a VILÁG ÖT LEGJOBB TOJÁSDÍSZÍTŐJE KÖZÉ VÁ -
LASZ TOTTÁK!

16 órától Karikázótánc. Maróthy György Pedagógus Kórus rövid koncertje

Szeretettel hívunk és várunk
min den kedves érdeklődőt
programjainkra. Rendez vé -
nyeink  ről bővebb információ
személyesen a Közösségi
Ház ban, te le fo non: (06-30)
56 6-0 252, illetve e-mai len
kap ható: 
nagymaria@debrecenimuv -
koz pont.hu.

Tavaszi nagyprogramok a Józsai Közösségi Házban

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
A JózSApARKI KÍNAI ÁRUHÁzBAN

A kiárusítás 2016. március 7-től a készlet erejéig tart! Nyitva:H–P: 9–18-ig, Szo: 9–14-ig

50%
kedvez-
mény

azáruházteljes
árukészletére!
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Józsa  Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel. : (70) 708–5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja: 2016. április 1.

Következô számunk m egjelenése: 2016. április 9–10.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2015. 03. 31–2016. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

REFORMÁTUS ÜNNEPI
ISTENTISZ TELETEK RENDJE

Krisztus szenvedésének útja

Virágvasárnapi istentisztelet
Március 20. vasárnap 9.00 – alsójózsai templom 
Március 20. vasárnap 11.00 – felsőjózsai templom

Könyörgés
Március 21. hétfő 18.00 – felsőjózsai templom

Istentisztelet
Március 22. kedd 18.00 – alsójózsai templom

Képmeditáció – Munkácsy Mihály festménye alap -
ján
Március 23. szerda 18.00 – felsőjózsai templom

Nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet
Március 24. csütörtök 18.00 – alsójózsai templom

Nagypénteki passió az énekkar szolgálatával
Március 25. péntek 18.00 – felsőjózsai templom

Krisztus feltámadása

Húsvét hajnali úrvacsorás istentisztelet
Március 27. vasárnap 6.00 – felsőjózsai templom

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet az énekkar szol-
gálatával
Március 27. vasárnap 9.00 – alsójózsai templom
Március 27. vasárnap 11.00 – felsőjózsai templom

Húsvéti istentisztelet
Március 28. hétfő 9.00 – alsójózsai templom
Március 28. hétfő 11.00 – felsőjózsai templom

Alsójózsai templom címe: Templom u. 51.
Felsőjózsai templom címe: Deák Ferenc u. 67.
Áldott Feltámadás Ünnepet kíván a Református
Egyházközség presbitériuma.

HÚSVÉTI NAGYHETI MISEREND A
RÓMAI KATOLIKUS SZENT
GYÖRGY-TEMPLOMBAN (Józsa,
Gát utca)

Március 20. virágvasárnapi szentmise: 9.30
Március 24. nagycsütörtöki szentmise: 18.00
Március 25. nagypénteki igeliturgia: 18.00
Március 26. nagyszombati vigília: 20.00
Március 27. húsvétvasárnapi ünnepi szentmise:
9.30
Március 28. húsvéthétfői ünnepi szentmise: 9.30

GÖRÖG KATOLIKUS
SZERTARTÁSOK NAGYHÉTEN ÉS
HÚSVÉTKOR

Március 21. Nagyhétfő 18.00 Előszenteltek
Liturgiája (kápolna)
Március 22. Nagykedd 18.00 Előszenteltek
Liturgiája (kápolna)
Március 23. Nagyszerda18.00 Előszenteltek
Liturgiája (kápolna)
Március 24. Nagycsütörtök18.00 Vecsernye Bazil
liturgiával (kápolna)
19.30 Kínszenvedési Evangéliumok (kápolna)
Március 25. Nagypéntek 08.00 Királyi imaórák
(kápolna)
18.00 Sírbatételi vecsernye Örömhírvételi liturgiá-
val (templom: Rózsavölgy u. 31.)
Március 26. Nagyszombat 08.00 Jeruzsálemi
utrenye (templom)
18.00 Vecsernye Bazil liturgiával (templom)
Március 27. Húsvét Vasárnap 05.00 Feltámadási
Szertartás (templom)
10.30 Szent Liturgia Pászkaszentelés (templom)
Március 28. Húsvét Hétfő 10.30 Szent Liturgia
(templom)

Már mi is foglalkoztunk vele korábban, de nem-
rég a DTV-ben is téma volt, hogy a közel féléve
a Józsa és Debrecen közötti szakasz 77-es
kilométerénél telepített fix szupertraffipaxnál
pá nik szerűen lassítanak a sofőrök.

Az eszköz – melynek neve Komplex Közlekedési
Ellenőrzési Pont – természetesen szinte mindent
figyel, de felesleges és veszélyes pánikszerűen a
fékre taposni, ha meglátjuk ezt az eszközt. A ka -
me ra előtt és után is 90 kilométer/óra a meg en -
gedett sebesség, így ha egyéb nem indokolja a
lassabb haladást, akkor ennyivel nyugodtan lehet
haladni. A hirtelen fékezést pedig végképp felejt-
sük el, mert ez balesetveszélyes. A 70 km/órás
kor látozás az Agrárgazdaság Kft. bejárata és az
autó pálya nyíregyházi feljárója között él. 
Egyéb ként még mindig tesztüzemben működik,
azaz nem bírságol a rendőrség. Mielőtt éles
üzembe kerül, mindenképp értesítik a köz le ke dő -
ket.

90, azaz kilencven A koponyák földje 20. születésnapot
ünnepeltek

Húsvéti alkalmak

Hatezer kilométerről érkezett tárgyakat és
fény képeket láthattunk a Józsai Közösségi
Házban március 3-án.

Az Életigen program ke re -
tében dr. Szilvási József
tar tott előadást ruandai él -
ményeiről. A diavetítéssel
egybekötött előadáson az
érdeklődők megismerhet-
ték Ruanda városi és vi -
déki lakosainak éle tét, szokásait. Fényképes
beszámolót láthattunk a magyarországi Ad -
ventista Egyház segítsé gével Ruanda fő vá ro sá -
ban, Kigaliban épült egye temről is. Az előadás
előtt kiállításon ismerkedhettek meg a résztvevők
néhány afrikai használati tárggyal, hangszerel,
dísztárggyal, amelyek ha gyo mányos technikával
készültek, és napjainkban is használatosak e
távoli országban.

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület tagjai már hó -
na pok óta készültek a kerek évforduló ün nep lé sé -
re. Éppen húsz évvel ezelőtt született meg az ak -
kori Alsójózsai Nyugdíjas Klub keretein belül a Nó -
ta kör, 1996-ban. A Nótakör a sok gyakorlás és
kitartó szorgalom ered ményeként igen hamar fel-
nőtt korba lépett: 9 év múlva már olyan széles
repertoárral rendel keztek, hogy 2005-ben meg hí -
vást kaptak a nyug dí jas körök Ki Mit Tud? területi
versenyére, 2013-tól az országos Ki Mit Tud?-ra
is. A 2013-as ver se nyen három különdíjat is sze -
rez tek, 2015-ben az országos középdöntőbe is
be kerültek.
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A Józsai Közösségi Ház programjai

Józsai Közösségi Ház telefonszáma: (52) 386-137
e-mailen: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

A Józsai Könyvtár
tavaszi programjai

Március 16–25.
HÚSVÉT AZ IRODALOMBAN – könyvkiállí -
tás, mely megtekinthető a Könyvtár nyitva tar -
tá si idejében.

Március 18. 10 órától
REJTETT HANGJEGYEK – INTERAKTÍV
JÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN
Zenei Ki? Mit? Tud? Puzzle, kézműves fog lal -
ko zás, mely a Debreceni Művelődési Központ
Józsai Közösségi Háza által hirdetett „Száll a
ma dár ágról ágra, száll az ének szájról szájra”
- Megyei Népdaléneklési verseny ideje alatt
meg rendezendő program.

PÁLINKÁS TOTÓ

A TOTÓ megoldásait személye-
sen tudják leadni a Józsai
Könyv tárban (Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi u. 9.), illetve
el küldhetik e-mailen is: dbvk.jo -
zsa@gmail.com. A helyes meg -
fej tőket a VIII. Pálinka és Po -
gácsa versenyen, március 19-én
jutalmazzuk! Beérkezési határ -
idő: 2016. március 16.

1. Mióta használják a különféle,
gyümölcsből, borból, gabonából
vagy esetenként más helyi alap -
anyag ból készült párlatokra a
pál inka elnevezést?
1. A 18. század óta
2. Az 1300-as évek elejétől
3. Az 1500-as évektől

2. Hány fokon ajánlják a pálinka
fo gyasztását?
1. 16–19 °C fokon
2. 5 °C fokon
3. 10–12 °C fokon

3. Mire nem kell ügyelni minő sí -
t  és kor a pálinka kóstolása so -
rán?
1. A helyiség levegője tiszta,
min den idegen szagtól mentes
legyen.
2. Ne legyenek túl sokan a helyi -
ségben.
3. A helyiség természetes vagy
ter mészethű fénnyel legyen
meg  világítva.

4. Mikor alapították a Ma gyar

Pá linka Lovagrend Egye sü letét?
1. 2004-ben
2. 1980-ban
3. 1896-ban

5. Ki a pálinkafőzők védőszentje?
1. Szent Miklós
2. Szent Vince
3. Szent György

6. Melyik elnevezés nem a pá -
 linka neve?
1. nyakolaj
2. papramorgó
3. csiger

7. Mi az első főzet elnevezése?
1. plávis
2. cefré
3. bráha

8. Miről van szó?
Az a törköly- és gyümölcspálin-
ka, amelyet legalább 1 évig
érleltek 1000 liternél kisebb,
vagy legalább 2 évig érleltek
1000 literes vagy annál na -
gyobb térfogatú fahordóban.
1. ó-pálinka
2. érlelt pálinka
3. törkölypálinka

9. Hogy hívták a 17. században
a pálinkaárusító helyeket?
1. bucska
2. krematura
3. butik

10. Hány fokos ital nevezhető
pálinkának?
1. amely minimum 37,5%-os al -
ko holfokkal rendelkezik

2. amely minimum 52,3%-os al -
ko holfokkal rendelkezik
3. amely minimum 59%-os alko -
hol fokkal rendelkezik

11. Mely területeken használ-
hatják 2004 óta a pálinka elne -
ve zést?
1. Csak Magyarországon
2. Magyarországon és négy
osztrák tartományban
3. Magyarországon, Romániá -
ban és négy osztrák tartomány-
ban

12. Mi az ágyas pálinka?
1. Az ágyban fogyasztott pálinka
2. Az ágy alatt rejtegetett pálin-
ka
3. Amelyet gyümölccsel együtt
érleltek legalább 3 hónapig

13. Hányadik Józsai Pálinka- és
Pogácsaversenyt rendezik meg
ebben az évben?
1. 3.
2. 13.
3. 8.

13+1. Békési Zoltán: Házi pál in -
ka főzés című könyvében miről ír
a 65. oldalon? (A könyvet keres -
se a Józsai Könyvtárban !)
1. A palackozásról
2. A jó cefréről
3. A pálinkakészítés higiéni á já -
ról

Várjuk a megfejtő nevét, cí -
mét, tele fonszámát és termé -
sze tesen a megfejtéseket.

2016. március 16. 16.00
"ESKÜSZÜNK, HOGY RABOK TOVÁBB/NEM LESZÜNK!"  – GÁRDONYI
SÁNDOR TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA Helyszín: JKH színházterem

2016. március 20. - április 6.
"HÚSVÉT A MŰVÉSZETEKBEN" – Kiállítás a helyi kötődésű, alkotó művé -
szek munkáiból. Megnyitó: március 20. 13.00 óra. Helyszín: JKH Galéria

2016. ápri lis 1. 
JÓZSAI PÉNTEK ESTI "BOLONDOS TANYÁZÓ" 

2016. ápri lis 15. 
JÓZSAI PÉNTEK ESTI "TAVASZI TANYÁZÓ" - EGÉSZSÉGÜNK VÉDEL -
MÉ  BEN - Halász Anna előadása. Együttműködő partner: Turmalin Egyesület.

ZENEBÖLCSI A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
2016. 03. 24. csütörtök 10.00 óra: Húsvéti foglalkozás
2016. 04. 07. csütörtök 10.00 óra: Rendhagyó foglalkozás a Hangbújócska
zenebölcsi 250. órája alkalmából.
Szeretettel vár minden kedves érdeklődőt Nagyné Lövei Lilla

A Turmalin Egyesület és a JKH 
közös rendezvénye:

TAVASZI KÜLSŐ-BELSŐ
NAGYTAKARÍTÁS, MEGÚJULÁS!

SEGÍTHETÜNK?
Ha önnek fontos az egészsége, 

szeretettel várjuk 2016. április 2. 10–17-ig 
a Józsai Közösségi Házban.

E-mail: turmalin.ica@gmail.com
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Iskoláink hírei

Városi beiskolázású feladatot lát el

Városi beiskolázású feladatot lát el a Deb re -
ceni Gönczy Pál Általános Iskola 2016. szep -
tem berétől.

A több mint két évtizedes ökológiai és termé szet -
tudományos nevelés és szemléletformálás folyta -
tá saként az intézmény a természettudományos
orientáltságú speciális képzése révén városi be is -
ko lázású feladatot láthat el, mely nagyon meg tisz -
telő és elismerő.
Az emelt óraszámú természettudományos képzés
kerettanterve az 5–8. évfolyam vonatkozó tantár-
gyait érinti, melyet kiegészítenek az intézmény
saját fejlesztésű, komplex tehetséggondozó prog -
ramjai. A program másik része a gyakorlatorientált
természettudományos képzés, mellyel együtt az
iskola valamennyi tanulója részesül a termé szet tu -
do mányos szemléletformálásban.

A Debreceni Gönczy Pál Általános
Iskola 2016. január–február havi
versenyeredményei

NYELVÉSZETI TEHETSÉGTERÜLET
• Megyei fordulóba jutott: Savaria Országos Tör té -

nel mi csapatverseny: Pór Róbert Dávid és Hidi
Kris tóf 7.b osztályos tanulók – Felkészítő tanár:
Ko csis Ildikó
• Megyei fordulóba jutott: Simonyi Zsigmond he -
lyesírási egyéni verseny: Víg Regina Panna 5.a,
Nagy Mihály 6.b, Tamás Boglárka 8.b osztályos ta -
nu lók – Felkészítő tanárok: Nagy-Varga Ildikó,
Makai Judit, Budáné Hajdú Ágnes
• Arany fokozatban részesült: Bendegúz Tör té nel -
mi levelezős verseny: Kiss Georgina 5.b osztályos
tanuló – Felkészítő: Kocsis Ildikó

LOGIKAI-MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET
Zrínyi Ilona Matematika megyei verseny:
• 1. helyezés: egyéni verseny: Nagy Levente 6.a
osztályos tanuló – Felkészítő: Fazekas Sándorné
• 1. helyezés: csapatverseny: Nagy Levente 6.a,
Görömbey László 6.b, Szabados Gergő 6.b osztá-
lyos tanulók – Felkészítő tanárok: Fazekas
Sándorné, Tóth Enikő
• 2. helyezés: egyéni verseny: Görömbey László
6.b  osztályos tanuló – Felkészítő: Tóth Enikő
• 3. helyezés: csapatverseny:  Görömbey Tamás
2.a, Dobi Ábel 2.a, Szabó László 2.b osztályos ta -
nulók – Felkészítő tanárok: Csőke Ilona, Dob -
ránsz kyné Csige Boglárka
• 10. helyezés: egyéni verseny: Szabados Gergő
6.b osztályos tanuló – Felkészítő tanár: Tóth Enikő

• 16. helyezés: egyéni verseny: Kellermann Ger -
gely 6.b osztályos tanuló – Felkészítő tanár: Tóth
Enikő

TERMÉSZETI TEHETSÉGTERÜLET
Curie természettudományos verseny:
• 3. helyezés: alsó tagozat: Juhász Zita, Ko mo -
róczy Miklós, Nagy Gergő 3.b osztályos tanulók –
Felkészítő tanár: Kovácsné Matolcsi Ilona
• 5. helyezés: felső tagozat: Horváth András Sá -
mu el, Nagy Levente, Némethi Attila 6.a osztályos
tanulók – Felkészítő tanár: Benedek Gyöngyi

TÉRBELI-VIZUÁLIS TEHETSÉGTERÜLET
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által hirdetett „Álomút”
III. országos rajzpályázat:
• Kiemelt díjazott: Nagy Lilian, Szabó Boglárka,
Szécsényi Bence 3.a osztályos tanulók – Fel ké szí -
tő tanár: Somogyi Viktória

INTERPERSZONÁLIS ÉS INTRAPERSZONÁLIS
TEHETSÉGTERÜLET
„Egy nap a felhők felett…” Méltóság mezeje prog -
ram irodalmi pályázat:
• Kiemelkedő teljesítmény: Kertész Ádám Csaba
6.b osztályos tanuló – Felkészítő: Makai Judit

Gönczys hírmozaik

Lorántffys hírmozaik
Lorántffysok farsangja

Immár bizonyosság: előbb-utóbb eljön a tavasz. A
Deb receni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
diákjaira, szüleire és pedagógusaira nem lehet pa -
nasz, hiszen a hagyományos farsangi mulatsá gu -
kon mindent megtettek annak érdekében, hogy jó -
ked vükkel, nevetésükkel, vidámságukkal elűzzék
a telet.

A felsősök február 26-án tartották a "retró bulit" -
az iskola 60 éves évfordulójához kötődő progr a -
mok keretében. Danku Attila intézményvezető úr
rövid beszédét követően megnyitotta az oktatási
in tézmény hat évtizedre visszatekintő iskola tör té -
neti kiállítását. A délután a farsangi játékok je gyé -
ben telt, az osztályok bemutatták a műsoraikat. A
gyerekek hetekig készültek a bemutatókra, a 60-as,
70-es, 80-as, 90-es évek ruháiban léptek a tánc -
térre, ahol válogatott zenei kísérettel mutatták be
ko reográfiáikat. A tombolasorsolás után a nyolca -
di kosok gondoskodtak a buli hangulatról a ze ne -
pult mögött. Az alsósok másnap délután farsan-
goltak. Ők kedvenc figuráik bőrébe bújtak, kreatív
jelmezeikkel ne héz feladat elé állítva a zsűrit,
mely nek feladata a legjobbak díjazása volt. A tom -

bo lasorsolás és a já tékos vetélkedők sok gye rek -
nek okoztak felejt he tetlen örömet. A pedagógusok
tánckara nagy si kert aratott bemutatójával, a kö -
zönség tapsviharral jutalmazta őket. A felhőtlen
szó rakozásban sok szü lő is részt vett, szép szám-
mal voltak olyanok, akik gyermekeikkel együtt be -
öl töztek a rendezvényre.

Téltemetés a Lorántffyban

Reneszánszát éli a mintegy 950 éves múltra
vissza tekintő régi népszokásunk, a kiszehajtás.
Eleink egyes vidékeken jósló funkciót is adtak a
ko rabeli téltemető rítus-
nak: meg lehetett jöven -
dölni azt, hogy a kiszebá -
bút öltöztető leányok férj -
hez mennek- e az adott
esz tendőben. Napjainkra a
ki sze bábut patakba dobó
variációt már nem igazán
ré szesítik előnyben, ellen-
ben a hagyományos ki sze -
báb égetést egyre több
helyütt fedezik fel újra. A Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában évtizedek óta –
ahogy tették azt idén is – é getnek kiszebábút. A
bábú a telet, a be teg sé ge  ket és egyéb kellemetlen
dolgokat jelképez, amit mondókák és tavaszváró
dalok kíséretében szok tak elégetni. A kiszehajtá-
son részt vettek az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
nagycsoportosai is.

Köszönet

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány a ku ra tó -
riu ma nevében köszönetet mond minda-
zoknak, akik a 2014. évi személyi jöve de -
lem adójuk 1%-át felajánlották az ala -
pítvány részére. A szervezet számlájára
befolyt 84 754 Forintot a korábbi évekhez
hasonlóan 2015-ben is az alapítvány mű -
köd tetésére, a Józsa újság megjelente té -
sére, a Józsanet.hu weboldal mű köd te -
tésére, valamint a Józsai Családi Ma gazin
kiadására fordította a szervezet. A szer -
vezet adja ki továbbá a Józsai Szak név -
sort, valamint NYITOK (Nyitott Tanulási
Központ) hálózat debrecen-józsai köz -
pont  jának a fenntartója, működtetője.

Az alapítvány közhasznú jogállása fo -
lya ma tos megalakulása, azaz 1999.
június 14. óta. Az alapítvány 2016-ban
is jogosult termé szetesen az SZJA 1%-
ra, így amennyiben egyetért a szervezet
céljaival, munkájával kér jük támogassa
a 2015. évi adója egy szá zalékával az
alapítvány munkáját.
Köszönjük!

Adószámunk: 
18557325-1-09
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Józsapark
Földszintjén

Hétfő–péntek–szombat 

krémes 99 Ft/db
szerda–csütörtök–péntek

somlói galuska 199 Ft/db
Tortarendelést felveszünk,

egyedi ötleteidet is 

megvalósítjuk!

ELADÓ: 3 fázisú villanymotorok, különböző kw és fordu-
lattal, dalander is. Hőkioldók, mágneskapcsolók, konden-
zátorok. Aluminium csövek (vastag falú, 80-as átmérő -
vel), sárgaréz rúd 25-ös átmérővel. 1 db nagyon szép ka -
ted rálüveges ajtó, tokkal: 210×180 cm. 2 db teleajtó tok -
kal: 210×70 cm. Belkerl mérleg 23 kg súllyal. 2 éves szép
veresszilva facsemete, 1 éves Padana sárgahúsú őszi -
ba rack facsemete, több ágcsoporttal. Érd.: Felsőjózsán,
16 órától Telefon: +36 30 913 5850
Húsvéti sonka, füstölt termékek, tisztított csirke,
tömött kacsa (családi gazdaságban nevelt) kapható a
Józsaparki Piac csar nok ban péntek délután és szombat
délelőtt. Erdősné Marika, telefon: (06-30) 569-90-74
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány -
fe nyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti nö vé -
nyek el adók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszál-
lítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun -
kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telep -
he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. Tel.: (52) 53 5-650
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica sza-
lonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres -
se szerkesztőségünket, amelyet 2. oldal lapalján talál.

„Józsa apró”

„Józsa apró”

18557071-1-09

Cím :  Függet l ens ég u t ca 1. 
Ny i t va:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Tavasz a 
Fekete Pillangóban

A tavaszi bevásárlást is kezdje a Fekete Pillangó
bizományiban! Nézzen szét, válogasson kedvére
a tavaszi, nyári ruháink közt! Széles, folyama -
tosan megújuló választékunkkal várjuk kedves
vásárlóinkat! 
Női-, férfi-, gyermekruhák, cipők, játékok, több
száz féle könyv, bakelit lemezek, ajándéktárgyak
közül válogathatnak. 
Bizományba várunk extra méretű (44-es mérettől)
ruhákat, pólókat, lemezeket.
Babapelenka to -
vább ra is kapható 10
db-os kiszerelésben;
mini, midi 400 Ft,
maxi-junior 450 Ft/ -
cso mag. 
Ruhajavítás is vál-
lalunk rövid ha tár -
idő vel, kisebb mun -
kák akár a helyszí-
nen is megvár ható -
ak!

Veszélyes fák kivágása, gallyazása:
(06-30) 654-3841

K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Iboly a mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k o zm ak o n y v el d e.h u
Te l e f o n :  (52 )  420 -423 •  (06-30)  911 -7979

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

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

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

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

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

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

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése ener-
gia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Eladó, kiadó ingatlant (lakást, há -
zat, telket) keresek ügyfeleim ré szé -
re. Vevőként is hívjon bizalommal!

Telefon: 20/235-7202
Huszti Gábor GDN Ingatlanház
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A Józsai Szaknévsor idén is megje-
lenik, melyben a józsai közérdekű in -
for mációk és a józsai szolgáltatások
te matikusan összegyűjtve lesz nek
meg találhatók.

MEGJELENÉS: 2016. ÁPRILIS
TELEFON/VIBER: +36 70 70 85 300
E-MAIL: MOLTOMI@MOLTOMI.HU

SKYPE: MOLTOMI

Józsai Szaknévsor 
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Hirdetés

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.

Biztosítók 1 helyen:

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

•Gépjárműbiztosítás
•Lakásbiztosítás
•Időskorikegyeletibiztosítás
•Ingyenestájékoztatás,
díjszámítás

Allianz,PostaBiztosító,
Aegon,GroupamaBiztosító,
Generali,UnionBiztosító,
Uniqa,SignalBiztosító

BALESETET SZENVEDETT?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

www.karterites-debrecen.hu
Tel.: 06-20/583-7474
E-mail: info@karterites-debrecen.hu

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák

kivágását válla lom 
alpintechnikával vagy emelőkosárral.

További szolgáltatás: 
bérfűrészelés, elhanyagolt 
kertek rendbetétele.

Igény szerint  a fahulladékot elszállítom.

Te
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• Kútfúrás kis és nagy átmérőben
• Kútjavítás, kúttisztítás
• Szaktanácsadás, tervezés és engedé lyeztetés
• Alapanyag és eszközke reske delem

KÚTFÚRÁS, KÚTJAVÍTÁS

Kovács Gergely • Telefon: 06 30 941 02 97 • E-mail: kovacsgergelygy@gmail.com
Kutak tervezése, engedélyeztetése, fú rá sa 

Telefo n :  (06-20) 33 18 944
ww w.n em es val l al ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Cipőjavító – Kulcsmásoló
CIPŐFŰZŐ

HASZNÁLTCIPŐ
FARMERGOMB-FELÜTÉS

PATENTOZÁS
Cím:Józsa,DeákF.utca1.
Telefon:06-204324477

Nyitva:H–P:8.00–17.00,Szo:8.00–12.00
Ebédidő:12.00–13.00

Fűkaszálás és emelőkosár (kis hely -
igé nyű, mobil ) bérlés, faki vágás,

fagal lyazás, kuglizás, tüzi fa, gallyfa 
házhozszállítással  megrendelhető.

Telefon: (30) 244 8737

Faágak,
gallyak,
cserjék,
aprítéko-
lását,
darálását
vállalom.

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az Éva Divat albumban:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns
üzletembe hetente

folyamatosan
érkeznek a 

TAVASZI ÁRUK.
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Megrendeléseket felveszünk alkalmi
csokrokra, sírcsokrokra, koszorúkra!

Koszorúk díszítve szalaggal
• 15 szál szegfűből 6000 Ft
• 10 szál krizantémből 7000 Ft
• 12 szál gerberából 6000 Ft
• sírcsokor 7 szál szegfűből 2100 Ft
• sírcsokor 5 szál krizantémből, 

szalaggal 2700 Ft
Családi megrendelés esetén további kedvezményt

adunk versenyképes árainkból.
Várunk minden kedves vásárlót: Marica és Gizike
Nyitva: Hétfő–Szombat: 8–18 • Vasárnap: 8–12
Cím: Józsa, Bocskai utca 5. • Tel.: 20/293-2398
Virágkötéshez értő alkalmazottat heti két napra

felveszünk!

ÚJRA MEGNYITOTT

az Aszt-Ella
virágüzlet

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

darabolási lehetőség. 
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők: 

(52) 530-564 • (20) 530-7974

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

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

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
Gyártás, forgalmazás. 

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -
anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás

kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Vas- műszaki bolt

A mostani cikk az internetes felhasználással
kap csolatos, mennyire vehetők komolyan az
in terneten terjedő hírek.

Több olvasó is megkeresett azzal a kérdéssel,
hogy a vezetés közben étel-ital fogyasztása való -
ban szabálysértés-e?

A válasz: nem, a KRESZ ilyen szabályozást
nem tar talmaz. A mobiltelefon kézben tartása sza -
bály sér tés, amit a VÉDA automata közlekedés-
elle nőr zé si rendszerben telepített fix és szállítható
ka merák képesek lesznek kiszűrni. Ezen
témakörökben a megbízható információk a
police.hu-n ér hetők el. Ugyan ezen a portálon
lehet utána nézni az eltűnt személyekkel kapcso-
latos valós információknak is.

A másik fontos kérdés az internetes bankolás,
ami től sokan félnek, mert sokan próbálkoznak az
ügy feleket kamu oldalakkal, e-mail-ben küldött
adat  egyeztető levéllel becsapni. Ha ilyennel talál -
koz nak, mielőtt bármilyen adatukat megadnák
akár telefonon, akár személyesen keressék meg a
pénz intézetüket, ahol tájékoztatni fogják ügy fe lü -
ket, hogy soha, semmilyen körülmények között
pénz intézet ilyen elektronikus levelet nem küld az
ügyfeleinek. 

A pénzintézet valós honlapját ment sék a ked-
vencek közé, így az esetleges kamuoldal megnyi -
tása előtt az elmentett oldalt érdemes megnyitni,
ahol a pénzintézet az adathalászásra irá nyuló

támadást jelezni szokta. A pénzintézet valós ol -
dalán biztonságosan bankolhatnak. Figyelni kell
arra is, hogy az adatokat az ilyen oldalakon sem
sza bad elmenteni, minden belépéskor be kell írni
újra minden adatot, a pénzintézetek SMS kül dé sé -
vel is a biztonságos bankolást igyekeznek elő se gí -
teni.

Az internetes vásárlás is egyre elterjedtebb, ha
valaki tart attól, hogy a vásárlás esetén csalás ál -
do zata lesz, érdemes a webáruházat üzemeltető
cégnek utána nézni. A honlapon a cég adatainak
sze repelnie kell, ha ilyet nem találnak, nem ér -
demes onnan vásárolni, mert ez egyik kötelező
feltétel, a cég adatait az Igazságügyi Minisztérium
által működtetett http://www.e-ceg jegy zek.hu/in -
dex. html? cegkereses honlapon lehet megnézni.
Első vásárlás esetén érdemes az utánvétes vásár-
lást választani, így a leggyakoribb csalást – az elő -
ze tes fizetés után a termék megküldésének el ma -
radása – elkerülhetjük.

Információk szerzésére pedig használjunk meg-
bízható forrásokat, kormányzati portálokat, illetve
évek, évtizedek óta működő hiteles hírportálokat
mint pl. index, origo, hvg. Számos olyan oldal van,
mely nem valós híreket, információkat oszt meg,
ezen oldalak listája is megtalálható a hiteles ol da -
lakon. A legfontosabb az internetes hírek több for -
rá  son keresztül történő ellenőrzése, illetve a na -
gyobb horderejű híreket a televíziós hírportálok,
új ságok is közölni szokták, így amennyiben ilyen

hírt nem jelent meg a sajtóban nagy valószínűleg
kevés igazságtartalommal rendelkezik.

Az ügyvéd válaszol - kamu vagy nem kamu?

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.

SiposLászló
asztalos

06-20-3-923-547

Épület- és bútorasztalos
munkákat vállalok: 

lépcsők, galériák, ágyak, 
konyhaszekrények,
gradróbok stb.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Hónapos retek: 199 Ft/csomó

Narancs: 299 Ft/kg
Paradicsom: 599 Ft/kg

Saláta: 199 Ft/db
Újhagyma: 149 Ft/csomó

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

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7légkamásprofilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
DobiZoltán(06-30)9903792

Irodánk címe, nyitva tartása: 
4029 Debrecen, Csapó u. 53. • hétfő –csütörtök: 8–17, péntek: 8–16
Telefon: +36-52/333-2840, (36-30) 947-6638, (36-30) 947-6637
Web: www.debrecen.temetkezes.hu • E-mail: debrecen@temetkezes.hu

Szomorúfűz temetkezés

Teljes körű szolgáltatás, ügyintézés, az or szág
tel jes területén, valamint nemzetközi vi szony lat -
ban is. 100% árgarancia. Rejtett költ sé gek nél kül.

- temetéssel kapcsolatos sírkőmunka elvégzése
- anyakönyveztetés
- virágok,koszorúk,csokrok.
- búcsúztató szertartás: polgári, egyházi.
- gyászhirdetések.

Kérésükre díjmentesen házhoz megyünk. 
Igény szerint munkaidőn kívül – 0–24-ig – is állunk

rendelkezésükre. 
Ügyeleti szám: (06-30) 947 6638

A Józsa újságra hivatkozva, 
kellékekből 20% kedvezményt

adunk.
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Most nem a lassan haladó gépjárművekre gon-
dolunk, hanem a kisállataink megbetegedései -
re.

Miért is hangsúlyozzák a megelőzést mind a hu -
mán, mind az állatgyógyászatban? Mert meg előz -
ni számos betegséget sokkal könnyebb, mint ke -
zelni, ha az már kialakult. A megelőző keze lé sek -
kel (oltások, külső-belső parazita ellenes szerek)
kapcsolatban az állatorvos tanácsot tud adni a kis -
állat fajtájára, életkörülményeire tekintettel, hogy
ezek optimálisak legyenek a kutyának, cicának, és
a gazdi pénztárcájának is. Ha már pénztárca: a
be tegségek megelőzése anyagilag is kedvezőbb a
gazdinak, mint egy esetlegesen szövődményekkel
járó betegség hosszantartó kezelése.
De mit is lehet, kell megelőzni a kutya, macska
vagy nyuszi és egyéb kedvtelésből tartott kisálla-
tok esetében a tavaszra aktualizálva? A kötelező,
éven kénti veszettség elleni védőoltásról kutyák
ese tében általában mindenki gondoskodik, hiszen
en nek közegészségügyi jelentősége is hangsú-
lyos, azonban a macskáknál ez az oltás ugyan
nem kötelező, de erősen ajánlott, mert ők talán
még gyakrabban találkoznak olyan vadon élő álla-
tokkal (egerek, denevérek), amik bizony még ma
is hordozhatják ezt a rendkívül súlyos, 99,9%-ban
halállal végződő betegséget.
Védőoltás még számos más betegség ellen léte -
zik, amivel megóvhatjuk kisállatainkat, ezek, a tel-

jesség igénye nélkül: parvovírusos bélgyulladás-,
szopornyica-, fertőző májgyulladás-, leukózis-,
ken nel köhögés-, mixomatózis (nyulak esetében,
ezt a szúnyogok terjeszthetik). Ezek kombinációi -
ból különböző javasolt oltási sorok léteznek, me -
lyet az állatorvossal egyeztetve érdemes beadatni
kedvencünknek.
Érdemes még védekezni mind a külső, mind a
belső paraziták ellen. Belső parazita ellenes vé de -
kezés, azaz a féreghajtás negyedévente javasolt.
Külsőleg sok más között a bolha, és a kullancs
illetve újabban a szúnyog a fő ellenség. Sajnos a
kora tavaszi időben ismét nagyon sok babeziás
kutya érkezik hozzánk. Ez a betegség, amit egy, a
kullancsok által terjesztett egysejtű parazita okoz,
megfelelő kezeléssel általában jól gyógyítható, ha
a gazdi időben észreveszi, hogy gond van, de meg -
 előzni ezt is sokkal egyszerűbb. Külső parazi ták
ellen számos készítmény létezik, melyből köny -
nye dén kiválasztható a számunkra legmeg fe le -
lőbb, azonban arra mindig oda kell figyelni, hogy
men nyi ideig hatnak ezek a szerek, milyen idő kö -

zön ként kell megismételni a kezelést, ugyanis
létezik az egy hónapostól, akár 7–8 hónapig tartó
védelmet nyújtó készítmények. 100%-ot egyik
gyógyszer, készítmény sem garantálhat, hiszen a
biológiában 100% nem létezik, de nagyon sokat
tehetünk az előrelátó megelőzéssel kisállataink ér -
de kében. További információk:

Állati dolgok - Előzze meg!

JózsaVet Kisállatorvosi Rendelő
Tel.: (06-70) 329-4305

Web: www.jozsavet.hu
Cím: Józsa, Március 15. utca 70.

BIOBRIKETT értékesítés!
Napraforgó maghéj brikett
értékesítése a 35. sz. főút 

mentén (a 71–72 km szelvényben),
a volt „Zója” tanyán közvetlenül a

gyártótól.
Kedvező ár! 
Kiss Brikett Bolt

KISERŐ Kft. 
Érdeklődni: 30/646-9792

erdelyine.maria@kiserokft.hu

Az akció részéletei miatt és személyre szabott kalkulációért, forduljon hozzám bizalommal.
Burai Tamás (06-30) 646-7881 • buraitomi@gmail.com

Aegon Relax nyugdíjbiztosítással akár több millió forintot is kézhez
kaphat nyugdíjba vonulásakor!
Ha ön is egy megbízható lehetőséget keres az öngondoskodásra, akkor
ismerje meg az Aegon Relax nyugdíjbiztosítást, mely:

Államilag támogatott: A magyar állam a megtakarítása után 20%-os
adójóváírást biztosít, évente maximum 130 000 Ft-ot. Használja ki!
Befektetési kockázattól mentes: Az oldalunkon online köthető
nyugdíjbiztosítás kockázatmentes az ön számára, hiszen a befekte -
tési kockázat a Biztosítót terheli.
Garantált hozamú: Az Aegon Biztosító évi 2%-os hozamot garantál
megtakarításaira. Ha a valós hozam meghaladja ennek mértékét,
akkor az 100%-ban jóváírásra kerül az ön számára.

KÖSSÖNMOSTAEGONNYUGDÍJBIZTOSÍTÁSTONLINE
ÉSAZAKCIÓFELTÉTELEISZERINTLENOVOTÁBLAGÉPET

VAGYLGHDTV-T ADUNKAJÁNDÉKBA.
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Józsa, Szentgyörgy fal v i  út  10. • Telefon:  (70) 623-1377
E-mai l :  bezeredi teamworkk f t@gmai l .com

Számítógépek, laptopok, televíziók, mobiltelefonok és háztartási gépek teljes
körű szer   vi ze lé se. Számítógép hiba fel tá rá sa, ja ví tása. Hard ver esz kö zök be sze  relése, be -
 állí tá sa. Túl me le   ge dé si, las su lási problé mák meg  ol dá sa. Operációs rend  sze  rek telepítése,
ví rus  ir tás, adatmentés. Műszaki cikkek bizományos értékesítése. 
Üzletünkben folyamatosan kaphatók használt LCD-televíziók, három hónap garanciával.

SZERVIZ • BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS

Adóbevallás         Könyvelés         Adótanácsadás

Cím: Józsa, Telek u. 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
Vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI
SEGÍTÜNK!

Telefon: 06 30 6591 951

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

Bankkártyás fizetési lehetőség! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

Gumiabroncsok: www.jozsagumi.hu

Autójavítás: www.jozsaauto.hu

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Gumiszerelés, gumiabroncs és felni értékesítés,
gumiabroncs tárolása.

Autóelektromos javítás • Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

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

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos

Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák elfogadása.



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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 71 520 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

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

Folyamatos akciók 

új bútorainkból

Józsa TÜZÉP
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Cím: Józsa, Vál lalkozó i  telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947

Autópálya-matrica, mobi ltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t felet ti teherautóknak.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is

a Józsa TÜZÉPet!

Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

PB Gázpalack 3400 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

BIOETANOL 300 Ft/l
Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.

A Józsa Tüzép Kft. ben     -
 zin    kútján idén is he     ten -
te sorsol nak a 8000 Ft
fe lett tan kolók kö      zött.

Februári nyertesek: 5.
hét: Magyari Tibor (Jó   -
zsa, Erdőhát u.) 6. hét:
Komlósi Imre (Jó zsa,
Bodai u.) 7. hét: Makay
Dénes (Jó zsa, Perem

u.) 8. hét: Kaszás István (Jó zsa, Északi sor). A
ké pen Komlósi Imre átveszi nyereményét.

Februári nyertesek

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

Időpont: 2016. aug. 27. - szept. 3. - 8 nap/7 éj
Törökország - Kemer 

Marti Myra 5*-os szállodában
ultra all inclusive ellátással

Ezt a programot pont Önnek találták ki!

2016. NYÁR

Katus Attila fitneszhét 
Törökországban 

a Kartago Tours-szal!

Kartago Tours Zrt.
 4024 Debrecen Batthyány u. 3-5. fszt. 1.

Call Center: 462-8462

Debreceni iroda: 52/533-267  

E-mail: debrecen@kartagotours.hu

www.kartagotours.hu

Hívja bizalommal kolléganőnket, 

Kerekesné Bényei Éva józsai lakost (20/371-7915)

Személyre szabott árajánlatokkal várja hívását!

Töltsön el egy hetet Törökor-

szágban az aerobik világbaj-

nok és életmódszakértő Katus 

Attila és szakmai csapatának 

társaságában!

Semmi sem kötelező és nincs kor-

határ. Kötetlen módon lehetősé-

get biztosítunk,  hogy a nyaralás 

alatt akár személyre szóló útmuta-

tást  kapjon Attilától (edzésterv, ét-

kezési tanácsadás).

A cél, hogy a résztvevők élvezzék a 

nyaralás minden pillanatát, és feltöl-

tődve, fittebben és napbarnítottan 

érkezzenek haza!

Várunk Mindenkit 0-tól 99 éves 

korig!

Érezze jól magát! 

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Változtasson életmódján,
kezdje egy kellemes nyaralással!

részvételi díj már

269.900 Ft/főtől

+ illeték és  járulékos költségek*

Engedélyszám
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Hirdetés

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keressen bennünket személyesen a Józsapark
földszintjén a gyógyszertár mellett, vagy elektronikus úton:
https://www.facebook.com/kreativ.erdo elérhetőségen.

Nyitva tartás: H.–Sze.–P.: 10–18 • K.–Cs.: 9–17 • Szo.: 9–13

KREATÍVERDŐ
Folyamatosan bővülő kínálatunkból:
– Húsvéti díszek, műanyag és polisztirol tojások
– Natúr díszíthető fa termékek (dobozok, ládikák)
– Scrapbook, decoupage, papírok, kiegészítők, ragasztók
– Festékek széles választékban: akril, textil, selyem, üveg, lakkok
– Rizspapírok, transzfer papírok, kiegészítők valamint festékek és gyurmák 
– Szalagok: organza, szatén illetve vasalható matricák, foltok 
– Horgolótűk, kötőtűk és az ehhez szükséges kiegészítők
– Fonalak (egyedi igények esetén rendelésre beszerezzük a kívánt terméket)
– Agyag (Mohácsi és Fehér korongos massza) valamint különböző színű 
mázak , szerszámok  

– Gobelin alapanyagok valamint rendelésre nyomatok (gyerekeknek 10×10 
cm-től állatok, mesefigurák stb.)

Vásárolhat még nálunk fejlesztő játékokat és az aktuális időszaknak meg fe le -
lő kiegészítőket pl.: arcfestéket, születésnapi lufi, tányér girland, terítő, stb.

Rendezvények és kisebb csoportok lebonyolítását kizárólak előfoglalás
alapján vesszük fel. A ‘la carte elvitelre (levesek, frissensültes tálak,

saláták, hidegtálak, desszertek). Facebook oldalunkon étlapunk és heti
menü ajánlatunk megtekinthető. Minden héten változatos menü, 

magyaros ízvilág várja kedves vendégeinket. Egyes készételeinket
kizárólag előrendelésre készítjük el. Hidegtálak elkészítése minimum 15

főtől. Igény szerint több személyes sültes tálakat is elkészítünk.

A menü ára heti előfizetéssel mindössze 700 Ft
A menü ára heti előfizetéssel, kiszállítással 950 Ft
A menü ára aznapi rendelés esetén; ill. helyben 850 Ft
A menü ára aznapi rendeléssel, kiszállítással 1050 Ft

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 11:00–17:00
Szombat–Vasárnap: 11:00–16:00

Ha kérdése van, hívjon bátran a (06-20) 312 9750 számon, 
illetve személyesen a Rózsavölgy utca 47–53. szám alatti

Rendezvényházunkban.
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Telefon: (06-20) 210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@drreti.hu 

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

munkajog, peres ügyek!

Dr.Czére-Réti
ÜgyvédiIroda

Cím:Józsa,NyáryP.u.2.

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

4225 Debrecen, Szirom  utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

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

Bejárati ajtók, beltéri ajtók, 

üvegezéssel, zsalugáterek, 
spaletták, üvegezés.

Bemutatóterem:
Deák F. u. 68.
Tel: 20/520-2040, 
Tripó Sándor
www.jozsaasztalos.hu 

éri ajtók, beltati ajtBejár ók, éri ajt

www.jozsaasztalos.hu 
Tripó Sándor
Tel: 20/520-2040, 
Deák F. u. 68.
Bemutatóterem:

és.egezák, üvtspalet
éssel, zsalugátegezüv

www.jozsaasztalos.hu 

Tel: 20/520-2040, 

Bemutatóterem:

és.
ek, eréssel, zsalugát

Ha esküvőről, ballagásról, születésnapról, szalagtűzőről, 
disznótorosról vagy bármi más rendezvényről van szó, 

akkor FULLZ' GASZTRO az ideális helyszín
a rendezvények teljes körű lebonyolítására.

https://www.facebook.com/FullzGasztro
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elfogadó hely.


