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JÓZSA
Emberfeletti , felfoghatatlan, elismerésre méltó.
Szavakkal szinte lehetetlen leírni azt, amit Mol -
nár Sándor 2016. július 30-án véghezvitt.

Molnár Sándor 1972-től 2007-ig a józsaiak férfi -
szabójaként volt ismert, majd a nyugdíjba vonulás
után a triatlonban talált újabb célokat és kihívá-
sokat. Eltökélt szándéka volt a klasszikus Ironman
táv teljesítése, melyet 2009-ben 63-évesen sike -
rült teljesítenie életében először. Vasember, azaz
angolul ironman az lehet, aki a 3,8 km úszótávot,
a 180 km kerékpározást és végül a 42,195 km (tel-
jes Maraton táv) futó távot teljesíti egymás után
megállás/pihenés nélkül. A fiatal profik ezt 8–9 óra
alatt teljesítik, az idősebbeknek persze több idő
kell. Van egy maximális szintidő, ami maximum 16
óra, aki ez alatt nem ér célba, azt kizárják. Némi
nehézség azért még van a dologban: mindezt ál ta -
lá ban júliusban, 30–35 fokban, tűző napon kell
végig csinálni. Ennek a távnak a leküzdéséhez
rengeteg edzés és speciális táplálékbevitel szük-
séges. Van még egy titka: fejben dől el, feladja-e
az ember, vagy megcsinálja.

Sanyi bácsinak az idei volt a 7. megmérettetése
ezen az őrült távon – melyet mindig Nagyatádon
rendeznek meg –, 2009 óta csak egy alkalommal
maradt ki ez a verseny (akkor is sérülés miatt).
Idén jól sikerült a felkészülés, hiszen míg mások a
35 fokban a strandon pilledtek, ő a 35-ös főút men-
tén rótta a kilométereket. Idén júliusban töltötte be
a 70. életévét, így most már a legidősebbek között,
a 70–74 éves korcsoportban rajtolt. Öten küzdöt-
tek a győzelemért ebben a korcsoportban. A tét
nagy, hiszen a bajnoki címért megy a küzdelem.
Az úszást 1 óra 43 perc alatt teljesítette Sándor,

ekkor a 4. helyen állt, 21 perc hátránnyal az el ső -
höz képest. Ezután jött a kerékpár, ami az erős -
sége – hiszen fiatal korában igazolt versenyző
volt –, s ekkor megkezdte a felzárkózást. A 6 óra
43 perces idejével (27 km/órás átlagsebesség) a
leg jobb volt ezen a szakaszon, így a 2. és 3.
helyen versenyzőket leelőzve már csak 6,5 perc
hátránya maradt. A gyors átöltözést követően fel-
húzta a „nyúlcipőjét”, és már a 2. kilométer után az
élre állt, majd a verseny folyamán végig tartotta a
3–7 perces előnyét, mely végül 19 percre nőtt az 5
óra 46 perc alatt lefutott maratoni távon. Életében
először nyert hosszú távú triatlon – Ironman – futa-
mot, melynek összideje így 14 óra 30 perc és 54
másodperc lett. Fantasztikus hajrával óriásit me -

ne telt Sándor, ezzel a győzelemmel ajándékozva
meg magát. Családja egyszerre szurkolt és ag -
gódott is érte, hiszen ilyen teljesítményre nagyon
kevesek képesek, 70-en túl pedig végképp. Rá -
adásul ebben a korosztályban még soha senki
sem tudott 15 órán belül célba érni Ma gyar or -
szágon, így Sándor tartja a kor osztályos időrekor-
dot is.

A verseny másnapján telefon nyilatkozott ne -
künk: A futás közepén volt egy holtpont, kissé be -
görcsölt a comb izmom, de sikerült meg oldanom a
problémát. Az utolsó 5 kilométeren feladta ül dö -
zőm a tempót, így már én is kiengedtem, mert már
biztos volt az első hely, és nem akartam egy eset -
leges sérülést kockáztatni egy még jobb időered-
mény érdekében.

Kérdésünkre, hogy milyen volt az idei éve el -
mondta, hogy a nagyatádi versennyel együtt 5
triat lon versenyt teljesített eddig, egy kivétellel
mind egyiken nyert. Fonyódon lett második, de
akkor lázas volt a verseny előtti héten, így edzeni
sem tudott, a 2. helyet azonban itt is behúzta.
Ezen kívül indult még 3 duatlon (futás és kerékpár)
versenyen is, azokat mindet magabiztosan nyerte.
Ezzel mind duatlonban, mind triatlonban az orszá-
gos ranglista első helyén végzett.

Távolabbi terveiről elmondta, hogy jövőre a
középtávra helyezné a hangsúlyt, a világkupa
sorozatban szeretne indulni, ami viszont nagyon
költséges és fárasztó is. A másik opció pedig az
lehet, hogy csak kerékpárversenyeken indul, mert
az kíméletesebb és igazából a szíve csücske csak
a kerékpár maradt.

Gratulálunk Sándor, büszkék vagyunk rád!

A józsai ironman győzelemmel ünnepelte 70. születésnapját

Kicserélik a vízvezetékeket
Négy utcában újítja fel az ivóvíz vezetékeket a Debreceni Vízmű Zrt. idén
nyáron Józsán.

A régi elöregedett csöveket újakra cserélik ki. Az Elek utcán és a Bondorhát
utcán már elkezdődtek a munkálatok, a várható befejezés ideje 2016. 08. 19.
Augusztus 10-én kezdik el a Rózsavölgy utca, valamint az 53253   hrsz.-ú
össze kötő   utca   ivóvízvezetékeinek a  rekonstrukcióját, mel lyel a tervek sze -
rint 2016. 09. 30-án végeznek.

A Felsőjózsai utcán a Sillye Gábor és az Elek utcák közötti szakaszon még
az útrekonstrukciót megelőzően – már javában folyik a munka – átépítésre
ke rül 7 db házi bekötővezeték és 1 db tűzcsap bekötővezeték PE anyagúra.
Át építésre kerülnek továbbá a vízvezetéki csomópontok a Felsőjózsai utca és
Füg getlenség utcák, ill. a Felsőjózsai utca és a Sillye Gábor utcák ke resz te -
ző désében. Az átépítéseket követően elkerülhető az új aszfaltburkolat hibael-

hárítás miatti felbontása. A kivitelezést itt augusztus 5-ig be is fejezik – tudtuk
meg Ányos Józseftől a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójától.

14 óra 30 perc után a célban.
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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. szeptember 2.

Következô szám unk m egjelen ése: 2016. szeptember 10–11.
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.

Figyeljünk egymásra!
Az utóbbi időben több, figyelmetlenség miatt
bekövetkezett baleset történt Debrecenben. A
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság fel -
hí vása a Józsán közlekedőkre is érvényes.

A napokban ismét több olyan közlekedési bale-
set történt Debrecenben, amelyekben gyalogosok
és kerékpárosok voltak érintettek. A gyalogosok és
a kerékpárosok – mint a közúti közlekedés leg véd -
te lenebb résztvevői – szinte minden esetben sze -
mé lyi sérülést szenvednek. Az ilyen balesetek
gyak ran súlyos, illetve tragikus kimenetelűek. Ép -
pen ezért kérjük önöket, hogy a balesetek elke rü -
lése érdekében kiemelt figyelmet fordítsanak a
közúti közlekedési szabályok betartására, és külön
kérjük a szülőket, hogy gyermekeik figyelmét is
hív ják fel ennek fontosságára.

A balesetet okozó gyalogosoknál a leggyako-
ribb probléma a hirtelen úttestre lépés, amikor úgy
kezdik meg az úttesten történő átkelést, hogy
előtte a kellő körültekintést elmulasztják. Szintén
nagy veszélyt rejt magában az álló jármű, illetve
egyéb tereptárgyak (bokor, fa, épületek) taka rá sá -
ból történő úttestre lépés. Ilyen esetekben a gyalo -
gos felé közlekedő járművezető nem, vagy ne he -
zen tudja elkerülni a balesetet. Fokozza a balese -
tek veszélyét, ha a közlekedésük során mobiltele-
fonjaikat használják, illetve ha fülhallgatóval zenét
hallgatnak. Mindezek a tevékenységek megoszt -

ják a figyelmet és balesetveszélyes helyzetben
las sabb reagálást jelenthetnek. A mindennapi
közlekedésünk során gyakran előfordul, hogy a
gyalogosok egy része nem veszi igénybe az út bur -
kolati jellel és közúti jelzőtáblával jelzett kijelölt
gyalogos-átkelőhelyet az úton való áthaladá-
sukkor, hanem szabálytalanul, annak közelében –
ahol épp ezért a járművezetők nem számítanak rá -
juk, így lényegesen veszélyesebb útszakaszon –
kelnek át.

Fontos megemlíteni, hogy a kijelölt gyalogos-
átkelőhely önmagában nem garantálja a baleset-
mentességet, természetesen itt is kellő körültekin-
téssel, óvatossággal kell közlekedni. A KRESZ
elsőbbségi joggal ruházza fel az átkelőhelyen át -
ha ladó gyalogost, azonban annak biztosításáról
minden alkalommal meg kell győződni! Jármű ve -
ze tőként minden esetben várjuk meg, amíg a gya -
lo gos fellép az úttestről a járdára, és soha ne pró -
báljanak meg közvetlenül mögötte elhaladni vagy

kényszeríteni őt a gyorsabb áthaladásra. Fontos,
hogy a járművezetők is mindig fokozott óvatosság-
gal, kellő körültekintéssel, és ha szükséges, a se -
bes ség jelentős csökkentésével közelítsék meg a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat,
illetve azokat a helyeket, ahol gyalogosok és ke -
rék párosok jelenlétére számítani lehet, valamint
min dig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak
meg felelően vezessék gépjárművüket!

A kerékpárosok kerékpárúton közlekedve is
kiemelten figyeljenek az útkereszteződésekben a
jelzőtáblákra és a jelzőlámpák jelzéseire. A ke rék -
pár út úttesten történő átvezetése nem jelent auto -
ma tikusan elsőbbséget is, tehát minden esetben
győződjünk meg a forgalmi rendről, illetve arról,
hogy az elsőbbséget biztosították-e részünkre.
Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen szabálytalan fenn
ülve közlekedni, a kerékpárt tolva, gyalogosan kell
átkelni az úton.

Tapasztalataink alapján a kerékpárosok egy
része az útkereszteződésekben a tilos jelzés el le -
nére áthajt az úttesten, amely azon túl, hogy jog -
sértő, rendkívül balesetveszélyes is.

A gyalogos és kerékpáros balesetek meg elő zé -
sé re és visszaszorítására a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít az
elkö vetkezendő időszakban is.

Balesetmentes közlekedést kíván a Hajdú-Bihar
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Nagyfelületű aszfaltozás keretében számos ut -
ca burkolata és padkája újul meg idén nyáron
az Új Főnix Terv részeként.

Mint azt a júniusi számunkban megírtuk, új asz -
falt burkolatot kapnak a Sillye Gábor, a Felsőjózsai

és a Gönczy Pál utcák buszközlekedéssel érintett
szakaszai. A Sillye Gábor utcán új útpadka is
épült. A Gönczyn és a Sillyén már az új aszfalton
köz lekedhetünk, a Felsőjózsain még folynak a
mun kálatok. A teljes felújítás a nyár végére ké -
szülhet el – a felfestések is hiányoznak még –, így
kérjük önöket, óvatosan közlekedjenek ezeken a
szakaszokon. 

Jól haladnak a felújítással

A Sillye Gábor utcán már elkészült az új burkolat és az
új útpadka.A Felsőjózsai utcában csak lépésben lehet közlekedni.

Zárva lesz!

2016 augusztus 8–
augusztus 28-ig a 

Józsai Közösségi Központ
(Közösségi Ház, Könyvtár,

Részönkormányzat)
ZÁRVA tart.
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Cím:  Függet l enség  u tc a 1. 
Ny i t va:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Fekete Pillangó
bizományi

Szeretettel várjuk tisztelt vásárlóinkat a Fekete
Pillangóba, női-, férfi-, gyermekruhák, és cipők
széles választékával. Használt cikk áru há zunk -
ban az egész család minőségi, válogatott ru -
hákból öl tözhet fel.

Kaphatók továbbá: könyvek 100 Ft-tól, hangleme -
zek, dvd-k, játékok, használati tárgyak. Első
osztályú Dada pelenka még áremelés előtti áron.
Mini, midi (10 db 400 Ft), maxi, junior, up&go  (10
db 450 Ft). 
Próbálja ki, és ha
nincs meg elégedve
vele, mi a bontott
csomagot vissza-
vesszük! Ru ha  ja ví -
tás gyorsan, rö vid
ha táridővel.
Bizományba vá -
runk: jó minő sé gű
ru hákat, játékokat,
ke rék párokat, bicik-
lis üléseket.
Gyermek védelmis utalványt el fo gadunk!

Fakivágás: lakott területi és 
műtárgyvédelmi vizsgával, számlaképesen, 

20 év tapasztalattal: (06-30) 654-3841

NEM! Már most csábít az új, széles, és tö ké -
letes aszfaltburkolat pl. a Sillye Gábor utcán.
Lejt is az út a főút felé. A járda sajnos a leg ke -
vés bé sem alkalmas babakocsi tologatásra, és
a (kisgyermekes) kerékpáros forgalom sem el -
ha nyagolható. Ne akkor kezdjünk el gondol -
kodni a vezetési szokásunkon, amikor már
meg  tör ténik a baj.

Továbbra is vannak még jó néhányan – bár a
többség azért betartja a KRESZ és a józan ész
uta sításait –, akik nem érzik azt, hogy az 50 km/h
feletti közlekedés Józsán veszélyes lenne. Az sem
elfogadható indok, hogy sietek, időre megyek, jó a
fék a kocsimon és magabiztosan vezetek.

Sajnos továbbra is megfigyelhető, hogy ott ahol
lakom, ott még kontrollálom magam, de máshol
már sietek. Jellemző, hogy a végeken élők 1–2
kilométer után elvesztik (nem létező) türelmüket,
és minél hamarabb el akarják érni a 35-ös főutat,
és ezért képesek eszement száguldozásba kez-
deni. Javaslom, induljunk el korábban, hiszen be
kell kalkulálni azt, hogy Józsa két végéről akár 6–8
perc is lehet az az idő, mire a 35-öst elérjük, a ki -
for dulás meg még 2–3 perc is lehet csúcsidőben.

Egyes lakók már traffipaxért kiáltanak, ami
lehet, hogy meg is valósul, ha nem sikerül kor dá -
ban tartani a közlekedési morált. Kérünk minden -
kit, tartsa be az 50-et, de inkább a józanész dik-
tálta tempót az adott közlekedési helyzetnek

megfelelően. Figyeljünk
egymásra, a kisebb jár-
művel közlekedőkre, mo -
to rosokra, a gyalogo -
sokra és kerékpárosokra
egyaránt, különösen a
gye rekekre és az idő sek -
re.

(Fotó: Molnár Tamás)

Új aszfalt, enyhe lejtő, jó kocsi=száguldás?

Széles, jó minőségű út csábít a gyorshajtásra

A józsai mazsorettes lányok katonásan menetel-
nek a siker útján, hiszen szép eredményeket értek
el a 6. Hajdúdorogi Országos Mazsorett Fesz ti vá -
lon. A 2. korcsoportban szereplő lányok a show
ka tegóriában mutatkoztak be a szakmai zsűri
előtt, akik a szereplésüket ezüst minősítéssel ju -
tal mazták. Egy éve dolgoznak együtt Románné
Ko  vács Annamáriával, az oktatójukkal, és ez a
szép eredmény is mutatja, hogy jól egymásra
talált a mester és a tanítvány. A látottak alapján el -
mond hatjuk, méltán nyerték el ezt a rangos ered-
ményt, szívből gratulálunk nekik! A nyári szünet
után folytatják együtt a közös munkát, és reméljük,
hogy a jövőben is láthatjuk színvonalas fellépé-
seiket a he lyi rendezvényeken.

Mazsorettesek sikere

Sipos Gábor vagyok, azon Magyarországon te -
vé kenykedő öt nemzeti edző egyike, akik az íjá -
szatot fontosnak tartják. Pályaíjászattal, után-
pótlás-neveléssel és közvetlenül a nemzeti
válo gatott junior és kadet korosztályával fog -
lal kozom. A Magyar Íjász Szövetség szerve zé -
sé ben végeztem el 2013-ban a LEVEL 3-as
szin tű íjászoktatói képzést.

Nem könnyű
f e l a d a t k é n t ,
támogatjuk az
ország minden
részéből ér ke -
ző tehetséges
sportoló gye re -
kek és felnőttek
f e j l ő d é s é t ,
össze kapcsolva a sportolói életet a magánszféra
harmóniájával. Amit szeretnék a józsai érdek-
lődőknek is átadni Lukáts László íjászbarátommal,
aki pályabíró is egyben, az az íjászat
tudománya, gyakorlata és öröme.

Az íjászat szellemi út, nagy örö -
mömre szolgál, amikor elmondhatom
az érdeklődőknek, hogy a buddhiz-
mus is azt vallja, miszerint „...tanítá-
suk a nyíl és íj ösvénye”. Ugyanis aki
íjat vesz a kezébe – anélkül, hogy
tudná – személyisége fejlesztését,
lelki gyógyulását segíti, hiszen az íjá -
szatban a vég ső cél az önmagunk
megtalálása-eltalálása. Azon túl,

hogy türelemre, önmegismerésre tanít bennünket
az íjászat, megismertetjük a kezdő íjászt a lövés-
ciklus 12 lépésével, függetlenül attól, hogy milyen
íjat szeretne a kezébe venni. Kis el méleti oktatás
és egyeztetés után már lehet is a gyakorlatba átül-
tetni a tanultakat, azaz lőni.

Szertettel várunk mindenkit, korra (10 éves
kortól javasoljuk inkább) nemre való tekintet nél -
kül. Nem akadály, ha kerekes székes, testi fogya -
té kos vagy, a Rózsavölgyi utca 136. sz. alatt a
(+36-70) 310-7653 telefonszámon tudunk egyez -
tetni.

Íjász oktatás és képzés Józsán
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Hirdetés

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

Szi l á g y i  K ár o l y
Red ô n y, rel u xa, s zalag f ü g g ö n y, h arm o n i k a aj t ó , 

s zú n y o g h ál ó  k észít ése, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

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

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n em es val l al k o zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

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

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Jó zsa, Barát ság ut c a 6.  • (70) 620-2684Jó zsa,  B arát ság  u t 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 ügyin tézéssel .

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.

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”
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány -
fe nyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti nö vé -
nyek el adók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
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 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.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utcában 1033
m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí tett üres
építési telek eladó. Irányár: 4,99 millió Ft. Telefon:
(06-70) 708-5300.
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.

A Józsai Könyvtár 
nyári ZÁRVA tartása: 

ZÁRVA 2016. augusztus 8. és 
augusztus 29. között 

Nyitás: 
2016. augusztus 30. (kedd) 10 óra



Hirdetés

JÓZSA 5

M
E

G
Ú

JU
LT a JÓ

ZS
A

N
E

T: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

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

Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00

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

TÜZIFA 
ELADÓ!

Akác, tölgy, kuglizva, hasítva, 
parketta hulló

ömlesztve vagy raklaposan 
egyedi kiszállítással.

Érdeklődni: Szotákné Kata
06-30-562-2490
06-30-487-6555

www.tuzifa-debrecen.hu
Debrecenben a Monostorpályi úton 
(az Acsádi úton nem mi vagyunk!)

Kedvencek eledel centere

MEGNYITOTTUNK!
Alsójózsán a
Bocskai-Március 15.
utca sarkon.
Kibővített árukészletünkben megtalálják:
• nagyhegyesi, köselyi takarmányokat 

haszonállatok részére
• kutya, macska, díszállat eledeleket és 

felszereléseket nagy választékban
Folyamatosan bővítjük árukínálatunkat.

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!
Nyitva tartás: 

hétfő–péntek: 9:00–17:30 (ebédidő: 12:00–13:00)
szombat: 8:00–12:00
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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.

www.jozsaauto.hu

Gumiszerelés • Gumiabroncs és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás

Klímajavítás • Autóelektromos javítások: 
generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

Autóklímák teljes körű

javítása: klímatöltés, 

klímatisztítás, klímajavítás.

FRUIT MARKET AKCIÓ
Görögdinnye: 99 Ft/kg

Szilva: 249 Ft/kg
TV paprika 249 Ft/kg

Kelkáposzta: 199 Ft/kg
Savanyú káposzta (fejes és apró): 199 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józsa pa r k emeletén

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 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.

Folyamatos akciók 

új bútorainkból
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
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Papír-írószer, nyomtatvány szaküzlet a Józsaparkban

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

Ne feledje: az évek óta kedvelt családi kedvez-
 mé nyek kel szeptember 15-ig tart a tanszervásár!

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%

–5%

SODÓ CUKRÁSZDA
Nyitva: minden nap: 9–20

Telefon: (06-52) 387-306
Józsa, Rózsástelep utca 96.

Glutén-, tej-, tojás-, szójamentes, va la mint candidás és
diabe ti kus sü te mé nyek és tor ták készítése elő  rendelés

alap ján. Eskü vők re, rendezvényekre kiszállítás!
Gluténmentes kenyér és péksütemények megrendelhetők.

Megrendelés: Varga Anikó, cukrászm ester 70/360-72-70
sodoaniko@freem ail.hu 

www.sodocukraszda.hu • Facebook: Sodó Presszó Cukrászda 

Megkezdtük olasz csavart fagyi árusítását
csoki és vanília ízekben (lisztérzékenyek is fogyaszthatják!)

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

FAKIVÁGÁS

(70) 413 63 63

Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lom 
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
Igény szerint a fahulladékot
elszállítom.
További 
szolgáltatások: 
Fűkaszálás, 
bérfűrészelés,
elhanyagolt kertek
rendbetétele.

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
üzletemben

augusztus hónapban 

KIÁRUSÍTÁST
tartunk készletcsere miatt.

Szeretettel várok mindenkit!

Napraforgóhéj brikett 
értékesítése Józsa közelében, 
a 35. sz. főút mentén a 71. km

szelvényben, közvetlenül 
a gyártótól, folyamatosan.
Eladási ár: 47 Ft/kg 

csomagolva 60 Ft/kg
Viszonteladók jelentkezését várjuk!

Érdeklődni: 30/646-9792
erdelyine.maria@kiserokft.hu 



www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

Bikers Caffe megújult étlapja


