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Józsa városrész információs és közéleti havilapja

Új buszmenetrend
Július 1-jétől megváltozott a DKV buszmenetrendje, mely a józsai járatokat is érintette. A lapunk
mellékleteként megjelenő Józsai Szaknévsor tartalmazza a teljes józsai buszmenetrendet, sőt a
Józsa-Debrecen közötti vasúti menetrendet is. A

menetrend a füzet közepén található, így akár kiemelve könnyedén magunkkal vihetjük.

2016. július

Szaknévsor
A lapunk mellékleteként kapják meg olvasóink az
idei Józsai Szaknévsort, mely tartalmazza a legfontosabb közérdekű információk mellett a józsai
„szakik” tematikus névsorát, elérhetőségeiket,
szolgáltatásaikat.

Szünidei matiné
Kézműves foglalkozásokra várják az óvodásokat, iskolásokat a Józsai Közösségi Házban.
Aktív kikapcsolódást nyújtó, kézügyességet fejlesztő foglalkozásokat kínálnak a Józsai Közösségi Házba betérő gyerekeknek július 11., 18. és 25-én
hétfőn 10-től 12 óráig. Alkalmanként más-más
anyaggal, kézműves technikával ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. Készíthetnek díszeket, ékszereket, ajándéktárgyakat. Egyedi alkotásokat varázsolhatnak fonalból, papírból, zsugorkából, és
egyéb dekorációs anyagokból. Sok érdekesség-

gel, meglepetéssel, várnak minden óvodást és
iskolást egy vidám délelőtti együttlétre. A foglalkozások ingyenesek, az elkészült munkadarabokat a
résztvevők haza is vihetik.

Kiállítás nyílt a Józsai Díszítőművészeti Szakkör munkáiból
Június 16-án nyílt meg a Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítása a Józsai Közösségi
Házban, mely augusztus 6-ig tekinthető meg
hétköznapokon 10–18 óráig.
A jövőre 35. évébe lépő Józsai Díszítőművészeti
Szakkör ismét sok szemet gyönyörködtető textilmunkával örvendeztette meg településünk lakóit.
Az utóbbi egy évben a Debreceni Értéktárban is
szereplő debreceni kisbunda mintát mutatták be,
lakástextíliákra, használati tárgyakra átírva. Ez a
mintakincs kevésbé közismert, mint a kalocsai
vagy matyó hímzés, de lágy, ívelt vonalai, reneszánsz stílusú formái és mély tónusú, egyszerű
színvilága egyedi a magyar népművészetben.
Eredetileg a bőrművesek használták, bőrhímzésre, szűcshímzésre, csak később került át a lakás-

textilek világába. A kiállítás megnyitóján Mátrai
Nagy Andrea, etnográfus hangsúlyozta, hogy
azért is nagyon fontos a népszerűsítése, mert kevésbé ismert, és teljes mértékben a mi tájegységünk jellegzetessége, az egész Kárpát-medencében egyedülálló. Kiemelte, hogy mennyire jelentős
az az értékfeltáró munka, amit Bátoriné Gém
Eszter vezetésével végez a szakkör immár 1988.
óta annak érdekében, hogy megőrizzék a mintakincsek eredetiségét, egyedi stílusát, és megismertessék a nagyközösséggel, a fiatalokkal is.
A kiállítás megnyitó ünnepségén Danku Attila, a
Kulturális Bizottság elnöke köszönetét fejezte ki a
józsaiaknak azért, mert mindig fogékonyak voltak
a népi kultúra befogadására és művelésére, bizonyítva a népművészet értékeinek kortalanságát,
soha el nem avuló üzenetét, ami nem más –

Tamási Áron szavaival élve – , mint kapcsolat Istennel és a természettel. Józsa odafigyel a kultúrára, és a Józsai Közösségi Ház mindig törekszik
arra, hogy kapcsolatot teremtsen a különböző művészeti ágak művelői és befogadói között a művek
bemutatásán keresztül.

Ne rohanj, ne száguldozz, indulj el hamarabb!
Azért mert te Józsa másik felén élsz, még nem ok arra, hogy lakhelyedtől távolabb már őrült ámokfutásba kezdj!
Egyébként is:
ad1: Nyár van, nyugi van, lazuljál!
ad2: A szünidő miatt több gyermek van otthon, sokan kerékpárra pattannak.
ad3: Az útfelújítások miatt egyes szakaszok különösen veszélyesek, keskenyek.
Kérlek, tartsd be az 50 km/h sebességhatárt Józsa belterületén, MINDENHOL! Vigyázzunk egymásra! Köszönjük.

Gönczy

Tanévzárás a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában
Akikre különösen büszkék
vagyunk

Nagyon tartalmas, sok kihívást, és sok eredményt
hozó különleges tanév van a hátunk mögött, soksok eseménnyel, rendezvénnyel, és tanulmányi sikerekkel – hangzott az ünnepségen. A kiváló minősítéssel akkreditált Gönczy Tehetségpont ez évi
eredményei és mutatói felül múlták az előző tanév
eredményeit. Négyszázhuszonnégy kisdiákunk révén sok józsai család életéből vállalunk részt. A tanulók, pedagógusok, szülők közös munkájából
egy olyan sokszínű, és eredményekben gazdag
tanév kerekedett, melyről szeretnénk egy kis ízelítőt adni önöknek.
Agárdiné Burger Angéla
Intézményvezető

Az év tanulója díjat alsó tagozatban Görömbey
Tamás 2. a, felső tagozatban Nagy Levente 6. a,
tanuló nyerte kiemelkedő tanulmányi eredményeiért. Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért Gönczy-plakettet kapott Tamás Boglárka 8.
b osztályos tanuló. Jó tanuló, jó sportoló díjat nyert
kitűnő tanulmányi eredményével, országos és
nemzetközi bajnokságokon szerzett dobogós helyezéseivel Juhász Zita Lili 3. b osztályos tanuló.
A Szülői szervezet által adományozott Józsai
Gyermekekért emlékplakettet Soltészné Czifra
Ibolya tanárnő nyerte el.
Az Emberi Erőforrás Miniszter által adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Kitüntető
Oklevelet vehetett át nyugdíjba vonulása alkalmából Soltészné Czifra Ibolya tanárnő és Márki Zoltán tanár úr.

Beszédes számok

Hálózati együttműködések

A gönczys diákok iskolai magatartás átlaga 4,48,
szorgalom átlaga 4,47 lett. Az iskolai tanulmányi
átlag 4,48.
A kitűnő tanulók kiválóságával büszkélkedhet 105
diákunk, tanulóink egynegyede. 618 tantárgyi dícséret született, ahol nem „csupán” ötös, hanem
kitűnő minősítés került a bizonyítványba. Minden
tanuló teljesítette a tantervi követelményeket.
A negyvenkét nyolcadikos közül 41-en érettségit
adó középiskolában tanulnak tovább: kilencen
nyertek felvételt öt évfolyamos képzésre két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztályban.
85%-uk bejutott az első helyen megjelölt középiskolába.

A tanév során, számos fórumon volt lehetőségünk
bemutatni az iskolában folyó tehetséggondozó
tevékenységet, saját fejlesztésű jó gyakorlatainkat.
Büszkék vagyunk, hogy pályázat útján elnyertük
az Európai Tehetségpont címet. Bízunk benne,
hogy iskolánk közössége előtt egy újabb kapu nyílhat meg a kitekintésre, a nemzetközi együttműködések kialakítására.

Az előző évekhez képest is kiemelkedően sok diák
versenyzett sikerrel városi, megyei, országos versenyeken. Eredmények a cikk végi táblázatban.

Gönczy Tehetségnap
A Tehetségsegítő Tanács támogatásával 2016.
április 21-én Tehetségnapot tartottunk az „Őrizzük
a sokszínűséget! Az élőlények szeretetével a fenntartható fejlődésért.” címmel. Diákjaink sokoldalúan mutatták be az év élőlényeinek valamelyikét,
majd a „Kincseink” 3. Tehetséggondozó diákkonferencia iskolai fordulójára készített előadásoka
tekinthettük meg.

A jövő útja
A következő tanévben két 28 fős első osztállyal
bővül a gönczys diákok köre.
Köszönjük a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtető Önkormányzat, és
a Debreceni Intézményműködtető Központ, a szülők, a Munkaiskola Alapítvány támogatását. Köszönjük minden szervezetnek és magánszemélynek, akik diákjaink nevelésében velünk közösséget vállaltak.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki az
oktatás feltételeinek javításához, az iskola tehetséggondozó, felzárkóztató, esélyteremtő munkájához hozzájárult.
Szép nyarat, sok közös együttlétet kíván minden
családnak a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola közössége.

Versenyeredmények

Az Országos kompetenciamérés
eredményei

Könyvtári
hírek

Mindkét mért évfolyam (6., 8.) az országos átlag
fölött teljesített mind matematikából, mind szövegértésből. Debrecen város „Kincseink” tehetségkutató és fejlesztő éves programjába 11 negyedik
osztályban beválogatott diákunk kerülhetett be.

A Józsai Könyvtár nyári nyitva tartása
június 18. és augusztus 7. között: Hétfő:
ZÁRVA Kedd: 10–18 Szerda: 10–18
Csütörtök: 10–18 Péntek: 10–18 Szombat:
ZÁRVA

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

„ A világ megvár, míg olvasunk!” A
Józsai Könyvtárban működő olvasókör
soron következő foglalkozása 2016. július
20-án lesz 17 órától, téma: a versek.

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-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2016. július 29.
Következô számunk megjelenése: 2016. augusztus 6–7.
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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Minden csütörtökön Szünidei barkácsoló,
kézműves foglalkozások, 14–16 óráig.
A Józsai Könyvtár nyári ZÁRVA tartása
augusztus 8. és augusztus 29. között lesz.
Nyitás: 2016. augusztus 30. (kedd) 10 óra.

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2016. 03. 31–2017. 03. 30.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

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

Csilingelő diákkacaj kísérte a tanév utolsó rendezvényét a Gönczy Pál Általános Iskolában
június 18-án délután. Kedves diákhumorral, a
jól végzett munka örömével tettek pontot a
tanév végére.

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

Az ügyvéd válaszol - változás a szülőtartásban
Egyik olvasónk szülőtartással kapcsolatban
tett fel kérdést ügyvédünknek, Lukácsné dr.
Patakvölgyi Piroskának.

Olvasó: A szülőtartással kapcsolatosan szeretném
megtudni, köteles vagyok-e azt a szülőt tartani, aki
gyerekként utánam tartásdíjat nem fizetett, kapcsolatot nem tartott velem. Évtizedek óta nem láttam, nem is hallottam felőle.
Ügyvéd: A szülőtartás szabályai a rokontartás
szabályai között található a Ptk. 4. könyvében. A
Ptk. július 1-jétől módosult, de továbbra is az jogosult tartásra, aki
– rászorult: magát önhibáján kívül nem képes
eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs.
– nem érdemtelen: érdemtelen a tartásra az a
nagykorú, aki a tartásra kötelezettel vagy vele
együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy olyan
életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezettől – figyelemmel a jogosult és a kötelezett kapcsolatának jellegére és a kötelezett magatartására
is – nem várható el. Ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a
gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos
magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.
– a tartásra kötelezett a tartásra képes: nem
köteles mást eltartani, aki ezáltal saját szükséges

tartását vagy a tartás sorrendjében a jogosultat
megelőző személy tartását veszélyeztetné.
A tartási kötelezettség az egyenesági rokonokat
terheli egymással szemben.
Új szabály: Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú
gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben.
Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani. A tartásra
jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb
álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.
A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet
tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva,
hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a
tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné.
Nemcsak a vérszerinti szülő, de a tartásra szoruló mostoha, vagy nevelőszülő is igényelhet tartást a mostoha, illetve nevelt gyermektől, ha a
mostohaszülő az ő eltartásáról hosszabb időn át
gondoskodott, illetve ha a nevelőszülő a nevelt
gyermekről saját háztartásában hosszabb időn át
ellenszolgáltatás nélkül gondoskodott.
Tartásra jogosultság sorrendje:
1. a vér szerinti gyermek, a mostoha- és a nevelt gyermek egy sorban; illetve
2. a vér szerinti szülő és – ha a jogi feltételek
egyébként fennállnak – a mostohaszülő és a nevelőszülő egy sorban.

Új szabály az is, hogy aki a tartásra rászorult
szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett anélkül gondoskodik, hogy
erre jogszabály vagy szerződés rendelkezése
alapján köteles lenne, az indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül
követelheti a tartásra kötelezhető gyermektől.
Tehát három feltételnek (tartásra való rászorultság, tartásra kötelezett tartásra való képessége,
tartásra szoruló nem érdemtelen a tartásra) együttesen kell fennállnia ahhoz, hogy valakit tartásra
kötelezzenek.
Az ön esetében a tartási kötelezettség elmulasztása az érdemtelenség megállapíthatóságát
teszi lehetővé.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.
Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

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

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás
kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974 • E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu
Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00
JÓZSA

Kertészkedéshez kisegítőt keresek (gyomlálás, virágszedés, ...). Érd.: Zsindely u. 50.
Tel.: (06-30) 587-2987 Hauckné.
Német gyártmányú alig használt kandalló betét (tűztér) eladó. Irányár ár: 55 000 Ft.
Érdeklődni: (06-20) 9424-157.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb munkákat
vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók. Debreceni fehér fajtájú. Juráskó
Kft. Vállalkozói Telephelyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdőspusztai zöldövezetben, a
Harkály utcában 1033 m2-es, árammal és gázzal közművesített üres építési
telek eladó. Irányár: 4,99 millió Ft. Telefon: (06-70) 708-5300.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101.

Kedvencek eledel centere
ELKÖLTÖZÜNK!
Üzletünk 2016. július 16-án
a Felsőjózsai utca 25. alatt
megszűnik.
Az új címünk:
Alsójózsa, Bocskai utca-Március 15. utca sarok.

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat.
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Hirdetés

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

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.

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

Berta étkező 6 személyes 75 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 350 Ft-tól • Szavanna 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)
Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com
www.butorolcson-webaruhaz.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Meggy: 199 Ft/kg
Őszibarack: 299 Ft/kg
Sárgadinnye: 299 Ft/kg
Főzőtök: 149 Ft/kg
Fejes káposzta: 79 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józsa pa r k emeletén

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

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

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

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.
www.karterites-debrecen.hu
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
Tel.: 06-20/583-7474

MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

E-mail: info@karterites-debrecen.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen:
Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,
Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

• 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
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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

Folyamatos akciók
új bútorainkból

Hirdetés
Számítógép szerviz otthonában!

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

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

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

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

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba
Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

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

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

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel e f o n : (0 6- 20 ) 3 3 1 8 94 4
w w w .n em es v a l l al k o za s .h u

Sportosan elegáns
üzletembe
folyamatosan
érkeznek az alkalmi
és hétköznapi

NYÁRI RUHÁK!
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. Bír ó
Tam 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

SODÓ CUKRÁSZDA
Ny itva: m in den nap: 9–20
Telefon: (06-52) 387-306
J ózsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, valamint candidás és
diabetikus sütemények és tor ták készítése előrendelés
alapján. Esküvők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

Megkezdtük olasz csavar t fagy i ár usítását
csoki és vanília ízekben (lisztérzékenyek is fogyaszthatják!)
Megrendelés: Va r ga Anikó, cukrá szm ester 70/360-72-70
sodoa niko@fr eem a il.hu
www.sodocukra szda .h u • Fa cebook: Sodó Pr esszó Cukrá szda

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom
alpintechnikával vagy emelőkosárral.
Igény szerint a fahulladékot elszállítom.
További szolgáltatások:
Fűkaszálás, fűnyírás, bérfűrészelés,
elhanyagolt kertek rendbetétele.
JÓZSA

Tel.: (70) 413 63 63

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

Redőnykészítés
Szilágyi Károly

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

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646-7881
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Hirdetés

Júniusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. benzinkútján idén is heten te sorsol nak a 8000 Ft
felett tan kolók kö zött.
Júniusi nyertesek: 22.
hét: Nagy Szabolcs (Józsa, Deák F. u.) 23. hét:
Kállai Sándor (Józsa,
Felsőjózsai u.) 24. hét:
Burai Béla (Józsa, Csárdás u.) 25. hét: Tóth Istvánné (Józsa, Templom u.). A 25. heti szerencsés nyertest Fekete Gábor húzta ki.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

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 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Építkezik? Fuvaroztat?
Tankol? Keresse 2016-ban is
a Józsa TÜZÉPet!

PB Gázpalack 3200 Ft
Tankoljon a Józsa TÜZÉPen! Nyerjen 20 liter üzemanyagot hetente.

Bográcsozáshoz zsákos tüzifa kapható.
Fuvarozás, gépi rakodás, raklap leszedés, mozgatás. Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5t feletti teherautóknak.

Cím: Józsa, Vállalk ozói telephely ek • Tel.: (52) 530-947

Papír-írószer, nyomtatvány szaküzlet a Józsaparkban
Ne feledje: az évek óta kedvelt családi
%
kedvezményekkel augusztus 1-én indul a tanszervásár! –5
Nincs ideje? Hozza be tanszerlistáját, és mi a kért minőségben
összeállítjuk tanszercsomagját. Márkás iskolatáskák (Nike, Puma, Adidas...)
Széles választékkal, kedvező árakkal, AKCIóKKAL és
segítőkész kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat.

–10%
–15%

Nyitva tartás: h–p: 9–18 szo: 8–12 • Telefon: (52) 386-046

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

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

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

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

