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JÓZSA
Új Főnix Terv a józsaiakért Április 5-én élesítették

Az Új Főnix Terv keretein belül a Területi- és Tele -
pü lésfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásai -
nak felhasználásával Debrecen Város Közgyűlése
arról döntött, hogy pályázatot nyújt be több
egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelő
és óvoda felújítására valamint fejlesztésére. A
fejújítani kívánt épületek között van az Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda és a Szentgyörgyfalvi úti körzeti
gyermek- és fogorvosi rendelő is. Mindkét esetben
teljes felújítást kapnak az épületek, az óvoda ese -
té ben az udvar is megújul. A Gönczy Pál Utcai
Óvo da pedig új tornaszobával gazdagodhat tudtuk
meg Balázs Ákos önkormányzati képviselőtől, a

Fidesz frakció vezetőjétől. A tervezett fejlesztések
és beruházások becsült értéke több mint 360 mil-
lió forint.

A gyermek- és fogorvosi rendelőre ráfér a felújítás

EBOLTÁS
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a
2016. évi veszettség elleni oltás Józsán
az alábbiak szerint történik: minden 3 hó -
na pos kor feletti eb oltása és egyidejű fé -
reg tele ní té se is kötelező, a macskák vé dő -
oltása aján lott.
Az oltás, féregtelenítés és a nyilvántartásba
vétel együttes díja az összevezetések hely -
színén 4000 Ft, (háznál 4500 Ft).
Nem részesülhet oltásban az az állat, amely
14 napon belül embert mart, hatósági megfi-
gyelés alatt áll, vagy betegségre utaló tü ne -
tei vannak, valamint az a kutya, amely mic -
ro chippel nem rendelkezik.

A chip behelyezésére az oltások
helyszínén külön díjazás ellenében

lehetőséget biztosítunk.
Az új típusú, sorszámozott oltási könyvet,
vagy az állatútlevelet kötelező hozni!
Hiányzó oltási könyv pótlása: 1000 Ft.

Az oltási akció helyszínei és időpontjai:
2016. 04. 12. kedd 17–18 óra között 
Rózsavölgy u.

2016. 04. 13. szerda 17–18 óra között
Gönczy P. u-Szivárvány u. sarok

2016. 04. 14. csütörtök 17–18 óra között
Függetlenség u. 41.

2016. 04. 16. szombat 8–10 óra között
Telek u.-Kiserdő u. sarok

2016. 04. 17. vasárnap 9–10 óra között  
Alsójózsai u.-Hatház u. sarok

2016. 04. 24. vasárnap 8–10 óra között
Felsőjózsai u.

Rendőrségi fogadóórák
A Debreceni Rendőrkapitányság Köz rend  védelmi
Osztály Újkerti Rendőrőrse tá jékoztatja a józsai
településrész la kos ságát, hogy havi rendszer-
ességgel foga dó órát tart a Józsai Közösségi
Házban.

A fogadóórák időpontja: minden hónap első hét-
fője, 18-tól 19 óráig.
Minden közrendvédelemmel, közbiztonsággal,
vagyonvédelemmel kapcsolatos kérdéssel,
észrevétellel felkereshetik a rendőrőrs munkatár-
sait a fenti időpontban személyesen, vagy sürgős
esetben a (06/30) 382-6628-as telefonszámon.

Varga Imre c. r. törzszászlós
Nyulas Ferenc r. főtörzsőrmester

Fehérvári Róbert r. főtörzsőrmester

Ápri lis 5-én 8.00-tól éles üzembe állították a
fixen telepített traffipaxokat az ország összes
pont ján, így a józsait is, amely a 35-ös főút 77-es
kilométerénél figyeli az autósokat. Nem kell
pánikszerűen fékezni, ha meglátjuk, ugyanis a
meg en gedett legnagyobb sebesség továbbra
is 90 km/óra ezen a helyen.

A VÉDA rendszer kamerája nem csupán a jármű -
vek sebességét ellenőrzi, hanem egyebek mellett
rendszámukat is leolvassa, rögtön összeveti a
központi adatbázissal, így kiszúrja a lejárt műsza-
ki vizsgával közlekedőket, valamint a kö röz és alatt
álló autókat is. Látja továbbá, hogy a sofőr be kap -
csolta-e biztonsági övét, nem telefonál-e kézben
tartott készülékkel, de számolja a forgalmat,
észleli a torlódásokat is. Amennyiben szabály sze -
gést észlel, automatikusan küldi a feljelentést,
azaz áttételesen a bírságról szóló csekket is. A
rend őrség a minden eddiginél szigorúbb el le nőr -
zőrendszertől a baleseti statisztikák javulását vár -
ja.
Weboldalunkon – józsanet.hu – megtekinthetik a
rendőrség brossúráját a VÉDÁról, valamint a rend-
szer működését bemutató animációs videót is.

Hetedik Józsai Egészségnap
Hetedik alkalommal rendezték meg a Józsai
Egészségnapot a Közösségi ház és a Turmalin
Egyesület Közös szervezésében április 2-án.

Testi-lelki egészségünkről, alternatív gyógymó-
dokról hallhattak az érdeklődők neves szakembe -
rek tolmácsolásában.
A szombati egész napos rendezvény keretében 3
helyszínen folytak bemutatók és előadások az
egészségről a Józsai Közösségi Házban. A szín-
házteremben egyéni tanácsadás keretében kap -
hat tak segítséget a szakemberektől a látogatók,

az előadóteremben ingyenes masszázs bemutató
volt, a klubteremben előadásokat hallhattak a
részt vevők a legújabb diagnosztikai és kezelési
módszerekről. Lehetőség volt ingyenes vérnyo -
más- és vércukorszint mérésre is. A legszeren csé -
sebbek nemcsak hasznos ismeretekkel, hanem
értékes nyereményekkel is távoztak, mert a nap
fo lyamán kétszer volt tombola sorsolás is. Az
egészségnap népszerűségét az is jól bizonyítja,
hogy nemcsak józsaiak vettek részt rajta, hanem
érkeztek érdeklődők Debrecenből és Bodaszőlőről
is.
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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. május 6.

Következô szám unk m egjelenése: 2016. május 14–15.
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 

2016. 03. 31–2017. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvodában rendszeresen
figyelemmel kísérjük a nehézségekkel küzdő csa -
ládok életét. Egy sikeres pályázatnak köszönhe -
tően – melyet az „Óvodai Nevelés a Művészetek
Eszközeivel” Egyesület hirdetett meg, a NIVEA
„Karolj fel egy családot” a nehéz körülmények
között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval
rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének
biz tosításáért címmel – egy kisgyermeken és csa -
ládján szeretnénk segíteni. Az általunk támogatott
kisgyermek kiscsoportos kora óta gyönyörűen raj-
zol, változatos színhasználat és kreatív alkotások
jellemzik a munkáit. A gyermek rendelkezik egy
adottsággal, kiváló képességekkel, valamint örök-
letes hajlammal, mert megtudtuk az édesanya is
„ügyes kezű”. Tehetségének fejlesztése szívügye
lett az intézmény óvodapedagógusainak.  Alap fel -
fogásunk, hogy minden gyermek tehetséges vala -
miben.  A képességek kibontakoztatá sá hoz elen -
ged hetetlen a megfelelő környezeti hatás, a kör -
nyezet olyan in ge reket köz vetít, amely segítsé gé -

vel felszínre tör het az
igazi tehetség.  A pályá -
za ton nyer t összegből –
50 ezer Ft – a gyermek
fej lődését, illetve képességeinek jobb kibontakoz-
tatását szolgáló rajzeszközöket kap, melyet ott -
honi közegben tud használni. Az édesanyával kö -
zö sen készíthetnek változatos technikával és
eszközökkel különféle alkotásokat. A szülőknek
min denben segítséget nyújtunk az eszközök be -
szer  zésében, valamint a helyes használatában.
Fon tos feladatunknak tart juk, hogy olyan lehe tő -
ségeket biztosítsunk, olyan helyzeteket teremt-
sünk, melyben a gyermek kedv vel próbálkozhat,
köz ben teljesül tevékenységi vágya, gazdagodik
fantáziája, fejlődik a képzelete, kreativitása és
bátran szívesen valósítja meg saját ötleteit. A
gyer meket az alkotás öröme motiválja, és ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint örömtől ragyogó arca,
amely belülről fakad.

Tehetségek az óvodában

A Fény Felé Alapítvány az Auchan az Ifjúságért
Alapítványtól 12 000 Euró támogatást nyert a
Fény Felé Oktató-, Fejlesztő és Foglalkoztató
Központ létrehozására.

A támogatásból megvásároltuk a Debrecen-Józsa,
Deák Ferenc utca 6. szám alatt található házat. Át -
alakítás és bővítés után még 2016-ban megnyitják
a fogyatékkal élő fiatalok számára, akiket itt fel
tud nak majd készíteni az önálló életre, munka vég -
zésre, és képzéseket is tarthatnak majd itt szá -
muk ra. A felújítás költségeit, saját termékeik ér té -

ke sítésének árbevételéből, adományokból, sze -
mélyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból kíván-
ják előteremteni. A munkálatok nagy résztét a
Fény Felé Alapítvány megváltozott munka ké pes -

sé gű, fogyatékkal élő dolgozói végzik el, de min-
den forintra szükségük lesz, mert már készülnek a
tervek a bővítésre. A következő években itt épül-
het meg a Fény Felé Oktató-, Fejlesztő, Foglal koz -
ta tó Központ.
A munkálatok befejezéséig a Fény Felé Alapít -
vány nak még további támogatásra van szüksége.
A támogatás egyik formája a Kincsesláda szociális
és akkreditált műhelyeiben előállított kézműves
termékek értékesítéséből származó árbevétele.
Web: www.fenyfele.hu, http://facebook.com /feny -
fele alapitvany

Megépülhet a Fény Felé Oktató-, Fejlesztő, Foglalkoztató Központ

A Józsán élő Varga testvérek Levente és Péter
az amerikai Texas állambeli Austinig jutottak el
drónjukkal, ugyanis a Design Terminál három
magyar startup vállalkozást delegált Ame ri ká -
ba. Köztük a Drone IQ alkotói is bemutat koz -
hat tak Austinban.

Az SXSW a világ egyik legnagyobb interaktív
technológiai kiállítása, melyen a Varga testvérek a
Drone IQ drónfejlesztő programjukkal képviselhet-
ték Magyarországot. A nyitónapon maga Barack
Obama mondott beszédet. Szoftverjükkel ka taszt -
rófák esetén lényegesen több ember életét lehet
megmenteni, mivel felgyorsul a károk becslése,
valamint a szükséges anyagok, ellátások hama-
rabb kerülhetnek a katasztrófa sújtotta területekre
az ilyenkor rendkívül kritikus 72 órán belül. A kiál-
lításon befektetők, szakemberek részéről nagy
volt az érdeklődés, több támogatóval is eredmé -
nye sen tárgyaltak. 

Munkájukat októberig Chilében folytatják, ahová
szintén a nyertes pályázatukkal kerültek ki.

Alsójózsáról 
Texason át Chilébe

Kegyetlen macskamérgezések
Alsójózsán, az Erdőhát utca és a Hatház utca
középső részein az elmúlt fél évben megnö ve -
kedett a kegyetlen módon, mérgezéssel el -
pusz tított macskák száma.

Egyes tulajdonosok elindították a megmérgezett
állatok boncolás általi vizsgálatát a debreceni
Állat-egészségügyi Diagnosztikai Intézetnél, ezt
követően pedig büntetőeljárás lefolytatását kez de -
mé nyezik állatkínzás bűntettének elkövetése
miatt. A törvény bünteti az állatkínzást, az állatok
meg mérgezését. Az elkövető 2 év szabadság -
vesz tést is kaphat. A szerencsétlen állatokra kirótt

önkényes és brutális halálbüntetés nem áll arány-
ban az általuk okozott kellemetlenséggel, eset le -
ges kisebb kárral, nem beszélve a fájdalomról,
amit egy családtagként szeretett macska el vesz -
tése okoz felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Nyo -
matékosan kérjük az elkövetőket, hogy az állatok
életét és testi épségét megtartó módszereket al -
kal  mazzanak azok elküldésére, elzavarására. 
Aki az ügyhöz kapcsolódó segítő információkat tud
nyúj tani, kérjük, jelezze a szerkesztőség felé,
hiszen a probléma általános egy kertes házas
öve zetben, és valószínűleg meg lehet oldani hu -
má nus eszközökkel is.
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A Józsai Közösségi Ház áprilisi programjai

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

Józsai Könyvtár hírei
„ A VILÁG MEGVÁR, MÍG OLVASUNK!”

Március 3-án megalakult a Józsai Könyvtár
Olvasóköre. Ha ön is szeret olvasni, élményeit
szeretné másokkal is megosztani, csatlakoz-
zon hozzánk!
Következő foglalkozásunk ideje: április 27., 17
óra. 
Választott témánk: „Úgy változol, mint a szél.”
Margaret Mitchell: Elfújta a szél - című regé -
nyé nek világa.

A Józsai Könyvtár rejtvényfejtő versenyt hir -
det. A verseny időpontja: 2016. április 23.
szombat,  10 óra. A jelentkezők gyerek, kez dő,
haladó és kiemelt kategóriákban mérhetik
össze tudásukat. Mindenkit szeretettel várunk!

2016. április 12., 17 óra 
„ WIENER FOTOGRAFIEN WALZER”  - BÉCSI
MŰTERMI FOTOGRÁFIÁK kiállítás

2016. április 15., 18 óra
JÓZSAI PÉNTEK ESTI „ TAVASZI TANYÁZÓ”  -
EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN - Halász Anna
előadása. Együttműködő partner: Turmalin Egye -
sü let

2016. április 16., 9–12 óra
BABA-MAMA BÖRZE

2016. április 20., 12.00–19.00 óra
TAVASZKÖSZÖNTŐ - zenés-táncos mulatság
Együttműködő partner: Debreceni Nyugdíjas
Egye  sület 

2016. ápri lis 21., 14  óra
SZELEK SZÁRNYÁN - RENDHAGYÓ ÉNEK -
ÓRA - A műsor keretében, egy képzeletbeli euró-
pai utazásra repítjük  el a gyerekeket, ahol megis-
merkedhetnek más népek gyermekdalaival, hang -
sze reivel, táncaival. Együttműködő partner: Hang -
fo gó Zenekar 

2016. ápri lis., 22
HELYÜNK ITTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN
Szaniszló Ferenc  újságíró a Világpanoráma fő -
szer  kesztője előadása. Együttműködő partner: Jó -
zsai Hagyományőrző Csoport

2016. április.23.
„ JÓZSAI SZENT GYÖRGY NAPI”  KATOLIKUS
BÁL. Együttműködő partner: Római Katolikus
Gyü lekezet

A 60 éves Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola hagyományos ren-
dezvényei közé tartozik a Gergely-járás. A régi falusi nép is megemlékezett
va laha az esztendő fontosabb napjairól. Az évszakok változását éppen úgy
nép szokások kísérték, mint a fontosabb mezőgazdasági  munkákat: a vetést,
az aratást és a szüretet. A Gergely-járás során valaha március 12-én az is ko -
lába járó gyerekek végigjárták a falu házait, és toborozták az iskolás korú
gyer mekeket. Közben halandzsa latin szövegű rigmusaikkal adományokat
gyűj töttek a tanítóiknak és az iskolának.
Ebben a tanévben is felelevenítették a hagyományt a Lorántffysok, amikor
mű sorral lepték meg az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda gyermekeit. A két má -
sodik osztály közös produkciója során életre keltették Gergely pápát a püs pö -
keivel, a Gergely vitézek pedig a műsor keretében játékos kardforgatásra is
megtanították az óvodásokat.

Gergely-járó Lorántffysok

Virágvasárnapi ünneplés volt a Józsai Kö zös -
ségi Házban március 20-án. Lehetett tojást dí -
szíteni Zsigóné Katival, játszani, táncolni is és
végre mindenki láthatta a 160 cm-es óriásto-
jást. 

Március 20-án, virágvasárnapon, színes prog ra -
mo kat kínált a Józsai Közösségi Ház minden kor -
osz tálynak. Délelőtt 10 órától igazi közösségi térré
varázsolták a Józsapark piacterét. Volt nyusziteke,
célbadobós játék a kicsiknek, tojásfestés, kézmű -
ves foglalkozás a nagyobbaknak. Aki vállalkozott a
tojásfestésre, azonnal fel is akaszthatta művét a
to jásfára. Akinek nem jutott hely a kézműves asz-
tal mellett, az sem tétlenkedett, mert a józsai lako -

sok, a közösségi házban működő szakkörök, és a
helyi iskolák, óvodák rengeteg festett kukót ké szí -
tet tek, és ezekkel meg lehetett kezdeni a tojásfa
fel ékesítését. Miközben a tojásfa ágain egyre sza -
po  rodtak a festett tojások, a mellette felállított óri ás -
tojás is egyre színesebb lett. Bárki ráfesthette ked-
venc virágát, pillangóját, tavaszidéző üzenetét.
Délután egy órakor a közösségi ház előterében
kiállítás nyílt Húsvét a művészetekben címmel. A
bemutatásra került darabok, az étkészlettől a szal -
ma díszeken át a terítőkig, józsai kötődésű mű vé -
szek alkotásai.
14 órától Zsigóné Kati tojásdíszítő művésszel ta -
lálkozhattak Józsa lakói. A nemzetközi hírű tojás-
festő irányításával mindenki festhetett saját kezű-
leg egy kalocsai mintával díszített tojást is. Azt is
meg tanulhattuk tőle, hogy tojást festeni csak mo -
so lyogva lehet, mert csak akkor fog élni rajta a
min ta. 
Az egész napos program zenével zárult. Először a
Maróthy Kórus egyházi ihletésű művekből össze -
állított koncertjét hallhattuk, utána a Guzsalyas
Nép táncegyüttes invitálta táncra a vendégeket.
Ezen a napon azt is megtanulhattuk, hogy nem -

csak tojást festeni, hanem élni is csak mosolyogva
érdemes. Március 20. a Boldogság Világnapja. Eb -
ből az alkalomból az Újkerti Boldogságklub tagjai
boldogságüzeneteket hordozó szívecskékkel aján -
dékozták meg a józsai virágvasárnap programjaira
ellátogató vendégeket.
A napról készült képgaléria megtekinthető a
www.jozsanet.hu weboldalon.

Tojásfát állítottak virágvasárnap

Zsigóné Kati és a gyönyörű tojások. 
(Fotó: Törőcsik László)



JÓZSA4

H
ir

de
ss

en
 a

 J
Ó

ZS
A

 ú
js

ág
ba

n.
 A

pr
óh

ir
de

té
s:

 5
 F

t/l
eü

té
s.

 K
er

et
es

 h
ir

de
té

se
k:

 3
50

0–
35

 0
00

 (
1/

24
 fe

lü
le

t-
1/

1 
fe

lü
le

tig
). 

H
ir

de
té

sf
el

ad
ás

: 
(7

0)
 7

0 
85

 3
00

Helyi hírek

A Gát utcán lévő decemberben felszentelt új római katolikus Szent
György-templom mögött a kerítés részeként az udvar felé néző urnafal
épül.

A készülő urnafallal kapcsolatban
felháborodásuknak és aggo dal -
muk nak adtak hangot a környéken
élők, akik szerint ez az építmény
nem oda való, nem örülnek a léte sí -
té sének. Kérésüket Palánki Ferenc
püspök úrnak is jelezték, melyhez
csatolták a környéken élők aláírásait tartalmazó petíciót is.
Megkerestük Felföldi László plébánost, aki elmondta, hogy jelenleg az
előkészítő munkák vannak folyamatban, továbbá hangsúlyozta, hogy a lé t e -
sít ménnyel kapcsolatban az egyházi és társadalmi jogszabályoknak meg fe -
lelően jártak el. Az urnafal a templom kerítésén belül lesz elhelyezve, ebből
semmi nem fog kifelé látszani. Teljesen zárt, csak a templom fala és az udvar-
részt záró téglakerítés látható az utca felől. A temetési szertartások csak a
temp lomon belül lesznek megtartva. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a
temp lom használata semmilyen forgalmi akadályt nem jelent és nem fog je -
len teni.

Urnafal épülElismerő szakmai értekezés

Józsai sikerekkel zárult a VIII. Józsai Pálinka-
és pogácsaverseny, melyre 87 pálinkát és 22
pogácsát neveztek.

Március 19-én rendezték meg nyolcadik alkalom-
mal a hagyományos pálinka- és pogácsaversenyt
a Józsai Közösségi Házban. Az ünnepi köszöntő -
ben Balázs Ákos önkormányzati képviselő beje-
lentette, hogy a rendezvény bekerült a Debreceni
Kulturális Értéktárba, mert színvonalával, egyedi -
sé g ével hozzájárul városunk hírnevének gyarapí -
tá sához, nemzeti kincseink megőrzéséhez.
A megnyitó ünnepség legrangosabb vendége Mu -
hari Zoltán, Panyola polgármestere, aki korábban
a híres Panyolai Pálinkafőzde tulajdonosa és pá -
lin kafőző mestere is volt. Előadásában kifejtette,
hogy a józsaihoz hasonló versenyeknek nagyon
nagy szerepük van a minőség javításában és a
köz vélemény formálásában. Egy olyan hunga ri -
kum ról van szó, amely a világon egyedülálló, ezért
fontos a minőség javítása, egyediségének meg őr -
zése. Ma már olyan technológiák állnak rendel ke -
zésre, amelyek alkalmasak a kis mennyiségű, na -
gyon magas minőségi követelményeknek meg fe -
le lő párlat előállítására a tömegtermelés helyett.
Egy-egy ilyen fesztivál, minősítő verseny alkalmat
ad a szakmai kérdések megvitatására, a tapaszta -
lat c serére is, ezért örömmel tölti el, hogy egyre
több településről érkeztek a nevezések a józsai
meg mérettetésre. Hangsúlyozta, hogy a tiszta, jó
minőségű gyümölcsből lehet jó cefrét csinálni. A
pálinka minőségének a javítását tartja missziójá-
nak, ezért is jár szívesen pálinkaversenyekre.
A verseny szervezői, a Józsai Kertbarát Kör tagjai
a közeljövőben szeretnék átalakítani, megújítani a
versenyt így a továbbiakban az 1., 2., 3. díjak
helyett arany, ezüst és bronz besorolást fognak
adományozni a legjobb minőségű termékeknek. A
klasszikus szilva, körte, törköly, vegyes kategóriák

mellett számos különlegesség is volt a nevezések
között: málnából, birsből, bodzából, egyéb gyü -
möl csökből, különleges érlelési eljárással készített
pálinkákat is értékelhetett a szakmai zsűri.
A versengésből
nem maradtak ki a
hölgyek sem, ők a
po gácsasütési tu -
do mányukat mér -
hették össze. A
hagyományos saj-
tos, vajas, te per -
tős mellett szép számmal akadtak újszerű, zöld-
fűszerekkel, magvakkal, egyéb különleges össze -
te vőkkel dúsított pogácsák is. Ezeket is nagy
tapasztalattal rendelkező zsűritagok értékelték
állag, ízvilág, küllem szempontjából.
A rendezvény lebonyolításába a Józsai Fiók -
könyvtár is bekapcsolódott. Ők egy pálinka tö r té -
neti totót állítottak össze azoknak, akik még csak
elméletben ismerkednek a pálinkafőzés tudo má -
nyá val. A legjobb megfejtőket értékes könyvjuta -
lom mal és egy éves ingyenes könyvtári tagsággal
jutalmazták. 
PÁLINKA EREDMÉNYEK:
EGYÉB KATEGÓRIA
1. Garai Sándorné Józsa, birs pálinka
2. Nagy István Derecske, birs pálinka
3. Baumann László Debrecen, füge pálinka
Különdíj: Szalontai István Józsa, bodza pálinka
SZILVA KATEGÓRIA
1. Tóth Árpád Józsa
2. Barna Róbert Létavértes
3. Csiha László Hajdúböszörmény
Különdíj: Sápi Imre Monostorpályi
VEGYES KATEGÓRIA
1. Nagy Mihály Józsa, alma-birsalma pálinka
2. Kállai Zoltán Józsa, körte-barack pálinka
3. Debreceni Sándor Db.-Csapókert, vegyes

Különdíj: Láposi
Imre Db-Homok -
kert, vegyes
TÖRKÖLY KA TE -
GÓ RIA
1. Sápi Imre Mo -
nos torpályi, Bian -
ka szőlő pálinka
2. Nagy Sándor
Józsa, törköly
3. Fejszés Imre
Téglás, szőlő pálinka
Különdíj: Burai János Db-Csapókert, szőlő pálinka
BARACK-KÖRTE KATEGÓRIA
1. Soltész Kálmán Józsa, Piros Vilmos pálinka
2. Tarcsai Imre Debrecen, barack pálinka
3. Tóth Sándor Józsa, Kieffer körte pálinka
Különdíj: Nagy Sándor Db-Csapókert, őszibarack
pálinka
Nagykülöndíj: Vízhányó Róbert Józsa, meggy
pálinkával.
POGÁCSA EREDMÉNYEK:
I. Tóth Imréné Téglás - krumplis pogácsa
II. Hatvaniné Módy Györgyi Debrecen - tepertős
po gácsa
III. Árva Istvánné Téglás - káposztás pogácsa
Különdíj: Dr. Kiss Egonné Db. Józsa - medvehagy -
más pogácsa
A zsűri külön elismerése:
Nagyné Kovács Ildikó Db. Józsa - medvehagymás
pogácsa
Árva Istvánné Téglás - fokhagymás pampucska
Árva Istvánné Téglás - kapros pogácsa
Gratulálunk a díjazottaknak és minden részt ve vő -
nek! 
Képek, videó a rendezvényről a www.jozsanet.hu
weboldalon.

A hagyomány megőrzése és a minőség javítása legyen a cél!

A Magyar Építőművészek Szövetségének kulturális szakfolyóirata több
oldalon keresztül mutatja be az új józsai római katolikus templomot.

A Régi-új magyar
épí tőművészet cí -
mű folyóirat publi -
cis  tája szerint a
temp lom elsősor-
ban nemes arányú
tö megével, sajátos
homogén anyag -
sze rűségével érinti
meg a látogatót. A
klingertégla homo -
gén burkolata me -
leg séget, harmó -
niát sugároz, ami nemcsak kívül, hanem belül is meghatározza a templomot.
A kritikus méltatja a profi asztalosmunkát is. A tervezőt, Győrffy Zoltánt jó
érzéssel tölti el, hogy a szakma pozitív kritikával illette a templomot. „A kortárs
magyar templomépítészet egy jeles művel gazdagodott” – zárja értekezését
Meggyesi Mihály cikkíró.
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Álláslehetőség. Gondnok munkatársat keresünk. Bővebb információ személyesen a
Józsai Közösségi Házban (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.), vagy telefonon: (06-
30) 566 0252.
Gépalkatrészek: csapágyak, speciális acélcsavarok, tömítések, szimmeringek, rugók,
karmantyúk, targoncaalkatrészek (csehszlovák, bolgár), szelepek, lamellák, hidraulika
mun kahengerek, tömlők, görgők, gépjármű mérőműszerek, kapcsolók, elektromos tarto -
zé kok, egyéb gépelemek (mind újak) nagyon olcsón eladók. Tel.: 06-20/9454-598 (Deb -
re cen-Józsa).
Vegyes: kis szőlőprés, üstház üsttel (újak), 2 ajtós fém öltözőszekrény, Szieszta fűtőegy -
ség gázpalackkal, Philips-Whirlpool hűtő-fagyasztószekrény eladó. Tel.: 06-20/9454-598
(Deb re cen-Józsa).
Füstölt termékek, tisztított csirke, tömött kacsa (családi gazdaságban nevelt) kapható
a Józsaparki Piac csar nok ban péntek délután és szombat délelőtt. Erdősné Marika, tele-
fon: (06-30) 569-90-74.
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány fe nyő, törpe örökzöldek, thu ja,
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 áruszállítást, 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 szalonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.

„Józsa apró”

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

Március 18-án immár hatodik al -
ka lommal rendezték meg a MEA
Alap fokú Művészeti Iskola felhí vá -
sá ra az általános iskolások nép -
dal éneklési versenyét. 11 vidéki
településről, és 12 debreceni is ko -
lá ból érkeztek a dalolni szerető,
nép zene iránt érdeklődő gye re -
kek. Szólóének kategóriában 60,
csoportos kategóriában 84 tanuló
nevezett a versenyre. Nehéz volt
rangsort felállítani, ezért több ka -
te góriában is megosztva ítélték
oda a díjakat.

A Verseny díjazottjai: 
Alsó tagozat - egyéni verseny
1-2. osztály: I. Nagy László, II.
Szabó Dóra, III. Lukács Panna, III.
Márta Áron
3-4. osztály: I. Veres Rék, I. Dudás
Dezdemona, II. Kis Dorina, III. Márta
Szabolcs
Alsó tagozat csoportverseny:
I. Márta Áron - Márta Szabolcs -
Nagy Lukács
II. Nagy Hédi - Simon Petra
III. Hajós Boróka - Ádám Angelika -
Tóth Antónia
Felső tagozat - egyéni verseny

5-6. osztály: I. Veres Hunor, II. Ha -
rangi Annamária, II. Kecskés Patrik,
III. Fehér Boglárka, III. Vén Odett
7-8. osztály: I. Buglyó Petra, II. Burai
Kincső, III. Erdei Máté
Felső tagozat csoportverseny:
I. Veres Réka - Veres Hunor
II. Szabó Miklós - Ulveczki József -
Lakatos Gábor Patrik
III. Burai Kincső - Gonda Zsófia
III. Bakonyi Petra - Szekeres Zsófia -
Balogh Rebeka Zsófia 
KÜLÖNDÍJAT KAPTAK:
Alsó tagozat szóló: Törös Luca,
Nagy-Fórizs Lili, Kolompár Dzse ni -
fer, Nagy Renátó Dávid
Alsó tagozat csoport:
Fekete Mirella - Ficsor Flóra - Nagy
Natália
Berecz Adrienn - Elek Zsanett - Ge -
deon Hanna
Felső tagozat szóló: Kancsel Bí -
borka, Bakonyi Petra, Smidt Sára,
Gonda Zsófia
Felső tagozat csoport: Erdei Máté
- Balogh Annamária - Antal Dorottya,
Buglyó Petra - Héty Emese, Mátrai
Petra - Lakatos-Balogh Sarolta

Megyei népdaléneklési verseny

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓNAP

Helyszín: Gönczy Pál Általános Iskola udvara
4225 Józsa, Gönczy Pál utca 1–3.

Időpont: 2016. április 22. péntek 7:00-tól 16:00-ig

Elektromos és elektronikai berendezések szelektív 
visszagyűjtése és szakszerű újrahasznosítása

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

Készül a Józsai Szaknévsor 
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.
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Képregény

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.

Biztosítók 1 helyen:

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

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

díjszámítás

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

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

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n emesv al l al k o zas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.



Hirdetés

JÓ
ZSA

N
ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

JÓZSA 7

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.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Jó zsa, B ar át ság  u t ca 6. •  (70) 620-2684Jó zs a, B arát ság ut ca 6. • (70) 620-2684

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

Egyszerűs ít et t  gázkészü lék  csere
valamint szennyv ízbekötés

tel jes ügy in tézéssel .

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

– Ballagási kiegészítők
– Intelligens gyurmák
– Csillámtetoválás, ékszertetoválás,   

Henna készlet
– Natúr díszíthető  fa termékek (dobo-

zok, ládikák)
– Scrapbook, decoupage, papírok, 

kiegészítők, ragasztók
– Festékek széles választékban: Akril, 

textil, selyem, üveg, lakkok
– Transzfer papírok, kiegészítők
– Szalagok: organza, szatén
– Horgolótűk, kötőtűk és az ehhez szük-

séges kiegészítők
– Fonalak (egyedi igények esetén ren-

delésre beszerezzük a kívánt terméket )
– Vasalható, varrható matricák, foltok 
– Agyag (Mohácsi és Fehér korongos 

massza) 
– Gobelin alapanyagok valamint nyoma-

tok (gyerekeknek 10×10 cm-től állatos, 
mesefigurás stb.)

– Ékszer készítéshez alapok
– Kosarak, kaspók, csatos üvegek 

Vásárolhat még nálunk fejlesztő játékokat
és az aktuális időszaknak meg fe le lő

kiegészítőket: arcfestéket, születésnapi
lufi, tányér girland, terítő, 

számos gyertya

Szeretettel várja kedves vásárlóit a :

KREATÍV ERDŐ
Folyamatosan bővülő kínálatunkból:

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

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k o zm ak o n y v el d e.h u
Te l e f on :  (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

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

S zi l ág y i  K ár o l y
Redôny, rel uxa, szal ag függöny, harmon ik a aj t ó , 

s zúny oghál ó  k és zít és e, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

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

www.debrecen.kidsclubs.hu
nickkata@gmail.com

06 30 579 8559

Kids Club angol napközis tábor
ovisoknak és iskolásoknak

• élménydús és hasznos időtöltés
• intenzív, élményszerű nyelvgyakorlás

• kreatív csapatjátékok, 
vetélkedők angol nyelven

• kézműves és mozgásos feladatok
• kincskeresés és meglepetés játékok

Gyere el te is, hogy 

még vidámabb legyen a nyarad!

500 Ft 
kedvezmény

Hozd ezt a kupont

és váltsd be 

a kedvezményedet!
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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

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

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 73 200 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 400 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft

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

Folyamatos akciók 

új bútorainkból

HÁZIASSZONYOK 
BOLTJA

• Zománcozott lábasok
• Zománcozott fazekak
• Zománcozott tepsik
• Műanyag hordók
• Műanyag áruk
• Virágcserepek
• Papírzsebkendő
• WC-papírok stb.

Kedvező áron

TÁP és TAKARMÁNY
• Nádudvari

• Nagyhegyesi
• Szoboszlói
• Sámsoni

tápokkal várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Józsa területén ingyenes
házhozszállítást vállalunk.

Cím: Józsa, Elek utca 2. szám
Telefon: (52) 387-871
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Narancs: 269 Ft/kg

Banán (extra): 499 Ft/kg
Vilmos körte: 599 Ft/kg
Kígyó uborka: 599 Ft/kg

Sárgarépa: 249 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
(7 légkamás profilból)
FORGALMAZÁSA,

BEÉPÍTÉSE.
Redőnyök, szúnyoghálók,

reluxák készítése, javítása.

Ingyenes felmérés.
Dobi Zoltán (06-30) 990 3792

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák

kivágását válla lom 
alpintechnikával vagy emelőkosárral.

További szolgáltatás: 
bérfűrészelés, elhanyagolt 

kertek rendbetétele.

Igény szerint a fahulladékot elszállítom.

Te
l.:

 (7
0)

 4
13

 6
3 

63
Sipos László

asztalos

06-20-3-923-547

Épület- és bútorasztalos
munkákat vállalok: 

lépcsők, galériák, ágyak, 
konyhaszekrények,

gardróbok stb.

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!

FIGYELEM:  FIATAL  MOSOLYGÓS HÖLGYET BENZINKÚT-K EZELŐNEK  FELVESZÜNK.

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

BIOETANOL 300 Ft/l Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!
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.

Márciusi nyertesek: 9.
hét: Tulipán Éva (Nyír -
egy háza) 10. hét: Su -
lyok László (Jó zsa, Nyá ri
Pál u.) 11. hét: Tóth Jó -

zsef (Jó zsa, Monos tor  erdő u.) 12. hét: Balázsné
Solymosi Zsuzsanna (Jó zsa, Északi sor). A ké pen
Balázsné Solymosi Zsuzsanna húz za ki a 11-dik
heti nyertest.

Márciusi nyertesek

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás
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
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FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!

§

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
Ügyvédi Iroda

Cím: Józsa, Nyáry P. 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

Cím :  Függet l en ség u t ca 1. 
Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Áprilisban is várjuk a
Fekete Pillangóban

Ebben a hónapban is akciókkal, megújult árukész -
lettel és olcsó árakkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Áprilisi akciónk: Két női farmernadrág vásárlása
esetén egy női halásznadrágot adunk ajándékba!
Széles, folyamatosan megújuló választékunkkal
várjuk kedves vásárlóinkat. Női-, férfi-, gyermek -
ruhák, cipők, játékok, táskák, ajándéktárgyak,
bakelit lemezek közül válogathat. Több száz féle
köny vünk 100 Ft-os
áron kapható. 
Bizományba várunk:
nyári ruhákat, szan -
dá lokat, pólókat, le -
me zeket. Baba p e -
lenka to vább  ra is
40–45 Ft-os darab -
áron kapható!
Ruhajavítást rövid
ha  táridővel válla -
lunk! (ülepja ví tás,
zseb csere, szaka -
dá sok, cipzár cserék).

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

18557071-1-09

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 

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

fagallyazás, kugl izás, tüzifa, gallyfa 
házhozszál lítással megrendelhető.

Telefon: (30) 244 8737

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

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

TAVASZI ÉS NYÁRI ÁRUK.

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

ANGOL KOMMUNIKÁCIÓS 
NYELVTANFOLYAM

52 óra hétvégenként
• heti 1×4 óra • öt fős csoport

Kezdés: április 23.
Jelentkezési határidő: április 20.
Tandíj: 62 500 Ft helyett 

42 500 Ft
Jelentkezni: 06/30/299 0807, illetve

www.nyelvtanulas.net (online)

-32%

Kedvencek eledel centere

Cím: Felsőjózsai utca 25.
Nyitva: h–p: 9–12, 13–17:30, szo: 9–12

• Bolha-, kul-
lancs írtó csep -
pek, nyak ör -
 vek, per metek
szé les választékban kaphatók.
• Tavi haltápok érkeztek.


