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Pro Urbe-díjas pap távozik Józsáról
Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egy házmegye püspöke Felföldi Lászlót, a józsai
Szent György-templom plébánosát 2017. au gusztus 1-jétől a nyíregyházi Magyarok Nagy asszonya főplébániára helyezi át. A józsai ró mai katolikus egyházközség új papja Tóth
László, nyíregyházáról érkező plébános lesz.
Felföldi László a debreceni Megtestesülés templom plébánosaként 2006-tól látta el a józsai Szent
Család templom plébánosi teendőit is egyben.
Lendületes, határozott elképzelésű papként fellendítette a római katolikus hitéletet a városrészben.
Egyszerű, gyors és világos gondolkodásával, hatalmas munkabírásával rövid idő alatt kivívta a hívek, valamint a józsai társegyházak papjainak tiszteletét és megbecsülését. Közvetlen stílusával,
mások problémái iránti nagyfokú érzékenységével, önzetlen segítőkészségével, kitűnő közösségteremtő képességével és szervezőtehetségével
hatalmas népszerűségre tett szert. A város és az
itt élő emberek érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként 2013-ban Debrecen képviselő-testülete Pro Urbe-díjjal tüntette ki, majd 2015-ben
Bosák Nándor megyéspüspök, Csáky Imre-díjat
adományozott Felföldi László püspöki helynöknek,
plébánosnak, kifejezve elismerését és köszönetét
Debrecen városért és a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyéért végzett szolgálataiért.
A hívek által csak „Laci atyának” szólított plébános
maradandót alkotott Józsán is: 11 éven át keresztelt, esketett, temetett és templomot épített. A Jó-

zsán eltöltött évei alatt a templomba járó hívek
száma fokozatosan növekedett és 2010-re nyilvánvalóvá vált, hogy a városrész 1894-ben épült,
régi katolikus templomát kinőtték, így nagy szükség mutatkozott egy nagyobb befogadóképességű római katolikus
templomra.
2012 szeptemberére elkészültek a
józsai Gát utcai telken azóta már
felépült és 2015 novemberében
felszentelt Szent György római katolikus templom engedélyes tervei.
Építtetője a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye volt, melynek képviselői meghívásos pályázat útján
választották ki Győrffy Zoltán terveit.
„Ahol a családok vannak, ott kell
lenni az egyháznak is” – vallja a

templom építését szívügyének tekintő Felföldi
László atya. „Közel kétszáz gyakorló hívő él Józsán, de sokkal többen vannak itt római katolikusok. Az új templom meghívó az emberek felé,
hogy még többen lehessünk.”
A templom, amelynek építési és kivitelezési munkálatait Felföldi atya szívvel-lélekkel felügyelte,
2016-ban két komoly építészeti elismerést is
kapott: köztük Pro Architectura díjat, hazánk második legrangosabb építészeti díját, mely az Ybl
Miklós-díj után a legrangosabb kitüntetés a magyar építészetben, mellyel a kiemelkedő színvonalú építészeti teljesítményekre hívják fel a figyelmet.
Laci atya plébánosként július 23-án tartotta utolsó
szentmiséjét a Szent György-templomban.
-PE-

Nyári táborok a Gönczyben
MANÓK, TÜNDÉK, MÁGUSOK népesítik be a
Ró zsavölgyi Gyermekkertet a nyári szünet napjaiban. 142 gönczys diáknak kínált kihívást Er zsébet napközis táborában iskolájuk.
Június utolsó előtti hetében a „Manóképző” táborban a kézművesség volt a legfőbb tevékenység.
Naponta szebbnél szebb alkotások kerültek ki az
aprócska gyermekkezekből. Sokféle anyaggal és

technikával ismerkedtek meg, használtak szalvétatechnikát, fonallal, dekorfilccel, dekorgumival,
hánccsal, dolgoztak, megismerkedtek az üvegmozaikkal. A gyerekek nagy lelkesedéssel készítették
el kincseiket, melyeket az utolsó nap táborzáró kiállításon mutatták meg szüleiknek.
A „Tündérképzőbe” július első hetében azokat a
4–6. osztályos gyerekeket fogadták, akiknek fontos környezetük védelme. Ők ökoiskolás projektekben dolgoztak, kertészkedtek. Mágus nem lehet akárki. Először is ki kell járni a 7. osztályt,
aztán meg el kell mélyedni a természettudományos gyakorlatokban. Ha a jelölt minden próbát
kiállt, augusztus 21-től egy héten át a gönczys

MÁGUSCSAPAT tagjaként táborozhat. A táborban
a tudomány varázslatos világában kísérletezhet,
kutathat. Persze egy tábor a „tanulnivalókon” túl,
mindenféle programot kínál, kirándulást a Tisza-tó
vadregényes világához, sok-sok játékot, sportot,
közös főzőcskét, új barátokat, csapatot.
A Gönczy Iskola pedagógus közössége az Erzsébet program pályázati támogatásával segíti a
gyerekek aktív pihenését a nyári vakációban.
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Józsai srác a nagylokiban

A Józsai Könyvtár
nyári ZÁRVA tartása:

A 19 éves Szabados István a
DVSC első számú keretében
kezdheti meg az idei szezonját.
Pisti édesapja a józsai csapat
kapusa volt éveken át, fia is hálóőr poszton játszik. A sok edzés
és befektetett munka meghozta
gyümölcsét, így ettől az évtől
már a felnőtt csapat kapusaként játszhat. Nagy megtiszteltetés számára, hogy az első
csapat keretében szerepelhet.
Szabados István a Józsa SEben kezdett el focizni, majd 2010-ben, 13 évesen
került a DVSC-hez. Sokat köszönhet Mező József
kapusedzőnek, ő karolta fel és segíti a felkészülését. Jelenleg ő a 3. számú kapus, de nap mint
nap azon dolgozik, hogy mielőbb a kezdőben
játszhasson tétmeccsen. Megkerestük őt, egy villáminterjúra:
Józsa: Mikor kezdtél focizni?
Szabados István: 10–11 éves koromban kezdtem
edzésekre járni.
Józsa: Heti hány edzésed volt ekkoriban?
Sz. I.: Általános iskolába Józsára jártam és általában heti 2 edzésem volt.
Józsa: Miért a kapus posztot választottad?

Zárva:
2017. augusztus 14. és szeptember 1.
között.
Nyitás:
2017. szeptember 5. (kedd) 10.00 óra

A Józsai Közösségi Ház
nyári nyitva tartása

Sz. I.: Édesapám is inspirált, meg ez tetszett nekem igazán.
Józsa: Ki a példaképed?
Sz. I.: Gianluigi Buffon, aki a Juventus kapusa.
Józsa: Melyik a kedvenc álomcsapatod/vagy ligád,
ahová eligazolnál?
Sz. I.: Egy angol topcsapat bármelyikébe örömmel
mennék.
Józsa: Apukád szokott-e tanácsokkal ellátni?
Sz. I.: Igen mindig, ő a legkritikusabb velem.
Józsa: Mi a mottód?
Sz. I.: Csak a kemény munkában hiszek, csak annak van eredménye.

2017. június 19-től–augusztus 05-ig:
hétköznap: 10.00–18.00 óráig
hétvégén: Zárva tart
2017. augusztus 7–27-ig zárva tart.

A Józsai Településrész
Részönkormányzata
2017. augusztus 5-ig nyitva, a megszokott
ügyfélfogadási rend szerint.
2017. augusztus 7–27. között zárva.
Nyitás: augusztus 28. 10.00 óra.

A két józsai ironman idén is behúzta
Július 29-én rendezték meg Nagyatádon az or szág egyetlen hosszútávú triatlon versenyét,
ahol a táv idén is a szokásos volt: a 3800 méter
úszást, a 180 km kerékpározást és a 42 km fu tást kellett teljesíteni a 33 fokos kánikulában.

„ Sanyi papa” útban
a győzelem felé

Józsát ketten képviselték – a 7× Ironman Molnár
Sándor –, aki 71 évesen vágott neki az embert
próbáló távnak, míg Szilágyi Zsolt 2× Ironman ezúttal váltóban indult, és a futást választotta. (Ironman, azaz vasember cím illeti azt, aki a fenti távot
maximum 16 óra alatt teljesíti).

„Sanyi papa” 8× Ironman lett. Idén, csak úgy mint
tavaly, ahol elindul gyakorlatilag mindenhol toronymagasan nyeri a korosztályát távtól függetlenül,
azaz a 70–74 évesek versenyét. A nagyatádi versenyen is bő egy órával nyert a második helyezett
előtt, ideje 14 óra 36 perc lett. Megtudtuk, hogy
ősszel már egy Világkupa futamra készül, melyet
Horvátországban tartanak, és ahol majd középtávon kell neki helytállnia, ezúttal már a nemzetközi
mezőnyben.
Szilágyi Zsolt csapata, a Debreceni Gepárdok 10
óra 20 perces
összidővel teljesítette a távot. Zsolt a 42
kilométert 3 óra
38 perc alatt lefutva teljesítette.
Gratulálunk a
vas em berek nek!

„Józsa apró”
120 literes villanybojler kifogástalan állapotban
eladó. Ára: 6000 Ft. Tel.: 06 20 439 1081 Kútfő u. 13.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós és füstölt szalonna eladó. Józsa, Deák F. 101. Tel.: (06-30) 830-8607.
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.
Alumínium étkező bogrács (6 db-os szett) – 0,7 dl –
kovácsolt vas tartóval eladó. Érd.: 70/708-5300
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres se szerkesztőségünket, amelyet a lap alján talál.

Középen Szilágyi Zsolt

JÓZSA
A városrész információs
és közéleti havilapja

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 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: 2017. szeptember 1.
Következô számunk megjelenése: 2017. szeptember 9–10.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (06-20) 938–7609
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

„Józsa apró”
Lapunk és weboldalunk megjelenését
2017. 04. 01.–2018. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Hirdetés

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

Számítógép szerviz otthonában!

Festés, mázolás, tapétázás
gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289
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E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józ sa, Homokhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô

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

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

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

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

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

ÜNNEPELJEN VELÜNK!
A JÓZSAPARKI PAPÍR-ÍRÓSZER BOLT ÖRÖMMEL
TUDATJA MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓJÁVAL, HOGY

IDÉN AUGUSZTUSBAN 10 ÉVESEK LESZÜNK.
EDDIG ÖNÖK TISZTELTEK MEG BIZALMUKKAL, MOST MI ADUNK AJÁNDÉKOT:
MINDEN 5000 FORINT FELETTI VÁSÁRLÁSONKÉNT 1 DB TOMBOLÁT ADUNK,
AMELY RÉSZT VESZ SZEPTEMBER 15-EI SORSOLÁSUNKON, AHOL

10 DB 10 000 FORINTOS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT SORSOLUNK KI.

IDEI ISKOLASZEZONOS AJÁNLATUNK:
1–2 GYERMEKES CSALÁDOK: -10%
3– GYERMEKES CSALÁDOK: -15%
KEDVEZMÉNYT KAPNAK 3000 Ft FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL!
A TANSZERVÁSÁR JÚLIUS 24-TŐL SZEPTEMBER 09-IG TART.
KÖSZÖNJÜK EDDIGI HŰSÉGÜKET! VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!

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

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

JÓZSA

Hirdetés
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Rajzpályázat
a Józsai Könyvtárban!
A rajzpályázaton óvodások, alsó és felső tagozatos
diákok vehetnek részt.
Téma:

Álmaim könyvtára
A pályamunkák szabadon választott technikával,
A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük elkészíteni.
Az elkészült művek hátuljára kérjük ráírni:
név, életkor, e-mail cím
(rendszeresen használt cím, természetesen lehet szülőé
vagy pedagógusé), iskola/óvoda, osztály/csoport.
A rajzokat személyesen lehet leadni a könyvtárban.
Nevezési határidő: 2017. szeptember 22.
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 30.
A Szüretinap keretén belül!

MEGNYITOTT A

a Józsapark emeletén
a pékség mellett

Állateledelek (cica,
kutya, madár, hal,
teknős, rágcsálók)
valamint állattartási
kiegészítők széles
választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: 8–12
JÓZSA területére
megbízható, kerékpárral rendelkező kézbesítőt keresek
hajnali munkavégzésre.
Rehabilitációs ellátás, nyugdíj
és főállás mellett is végezhető
tevékenység.
Jelentkezni lehet:

(06-20) 365-3899
telefonszámon

modern és klasszikus

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK
-°]VDID.IW

0LQWDWHUHP'HN)X
7HOHIRQRVHJ\H]WHW¦VV]¹NV¦JHV

:HEZZZMR]VDDV]WDORVKX
7HO

JÓZSA

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos
• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.
Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.
eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
• Munkavédelmi, Tűzvédelmi és
Környezetvédelmi szaktevékenység
• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok
végzése és a feltárt hibák javítása
• Autóemelők szervize, kereskedelme,
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

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.

Helyi hírek

5

Miért maradok le a józsai hírekről?
Sokszor kapjuk meg azt kérdést, hogy láttuk
milyen jó programok (vagy virágosztás, zsák osztás) voltak Józsán, de mi nem is tudtuk,
hogy ez ekkor és itt lesz. Hogyan lehet ezt
meg tudni időben?
Természetesen a Józsa újságban is jelenik meg
felhívás, programajánló, de a havi megjelenés
miatt ez nem mindig naprakész és pontos.
Ha valaki pontos információkat szeretne a józsai
programokról hírekről, arra két kézenfekvő megoldás is van. Mindkettő online felületünkhöz, a
www.jozsanet.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatás. Íme:

1. Fel kell iratkozni egy e-mail cím megadásával a
www.jozsanet.hu weboldal hírlevelére. Így hetente
egyszer, hétfőn kap a feliratkozó hírlevelet, e-mail
formában, amiben a legfontosabb heti programok,
infók megjelennek, melyek közül a minket érdeklő
infóra kattintva mindent megtudunk az adott programról.
2. A JÓZSANET oldalnak van facebook oldala is,
így ha lájkolja/tetszik az oldal, akkor minden fontos
hírt, program előzetest megosztunk a követőinkkel, így a hír megjelenése után a facebook oldalon
is megjelenik az adott információ, az adott hír
linkje.

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12

➡

A www.jozsanet.hu weboldalon a menü sor jobb szélén
található a „hírlevél” fül, ide kattintva e-mail címünk
megadásával feliratkozhatunk a jozsanet hírlevelére.

Külső samponos
mosás 1850 Ft-tól
Melyik a jobb? Kinek melyik. Én mindenképp a hírlevelet javaslom, mert a
facebook sajátossága, hogy valamilyen algoritmus alapján szelektálja a megjelenítendő posztokat, így nem biztos, hogy az hír megjelenik a hírfolyamunkban. Ellenben e-mailt biztos, hogy látja mindenki, ott csak esetleg a kéretlen levél/spam mappába köthet ki a levél, de ez is beállítás, levelező rendszer kérdése, de el nem fog tűnni az biztos.
Reméljük, tudtunk tippet adni, hogyan legyünk képben Józsán, mert Józsán
élni úgy jó, ha nem maradunk le semmiről.

Facebook oldalunk:
www.facebook.com/jozsanet

•
•
•
•
•
•

Külső kézi mosás
Belső takarítás
Kárpittisztítás
Polírozás
Hozom-viszem szolgáltatás
Flottakedvezmények

NYITVA TARTÁS: 8.00–20.00-ig minden nap

Bejelentkezés: (06-70) 22 99 219
Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!

Berta étkező 6 személyes 80 370 Ft-tól • Nílus franciaágy 49 300 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 79 900 Ft-tól • Szavanna III. kanapé 54 000 Ft
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára!
Nyitva minden nap 8–18-ig • 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

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

JÓZSA

Hirdetés
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Józsaparkban a Fekete
Pillangó bizományi!
Iskola, óvoda kezdésre is várjuk a megújult Bi zományi áruházunkban a Józsapark emeletén,
a kondi terem mellett.
Széles választékunkban megtalálhatóak a bébi-,
gyermek-, női-,
és férfiruhák cipők, iskolatáskák,
lakás felszerelési
cikkek.
Ruhajavító szolgáltatásunk magába foglalja a
méretre igazításokat, toldásokat, szűkítéseket, és cipzár cserék
széles skáláját. Keressen továbbra is bizalommal
az új helyünkön is!
Bizományos átvétel esetén előzetes telefonos
egyeztetés szükséges!

Cím: Józsapark emelete a kondi terem
mellett, új nevünk:

Mónika ruhajavítója és
Bizományi áruház

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.
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!

Nyitva: h–p: 9–17:30 • szo.: 8–13

Telefon: (06-30) 286-1053

JÓZSA

Szerződéskötés, kárügyintézés

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

NAPI MENÜJÉT RENDELJE TŐLÜNK!
Vas-, műszaki bolt
Zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint
darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

Bádogos termékek forgalmazása.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, 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: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Kettő vagy több adag rendelése esetén
ingyenesen házhoz szállítjuk Józsa területén.
Előrendeléssel csak 890 Ft/adag.

NE HAGYJA KI HÉTKÖZNAPI AJÁNLATUNKAT!
2 SZEMÉLYES FRISSENSÜLTES TÁL 3500 FT!
– Sajttal sonkával göngyölt csirkemell
– Rántott sertésborda
– Rántott sajt
– Rántott karfiol
– Szezámmagos csirkemell csíkok
– Sült hagymakarika
– Köret: rizibizi és sült burgonya

Előrendelés: (06-20) 312-9750 illetve
a Rózsavölgy utca 47–53 sz. alatt.
Józsa területén ingyenes
házhoz szállítással és csomagolással!

ESKÜVŐK, CSALÁDI, CÉGES RENDEZVÉNYEK,
színvonalas lebonyolítása, meghitt vidékies
hangulatban; házias ételekkel.

https://www.facebook.com/FullzGasztro/
SZÉP KÁRTYA, BANKKÁRTYA elfogadó hely

Hirdetés

JÓZSA

Aszt-Ella Virágüzlet
Folyamatos AKCIÓNK:
• kegyeleti koszorúk: 6000 Ft-tól
• sírcsokor: 2500 Ft-tól
• kézi csokor: 1800 Ft-tól
• főkoszorú: -10% engedménnyel!
Családi koszorúk rendelése esetén
(min. 3db) -10% engedmény!

Ingyenes kiszállítással!

Bocskai u. 5.

Ha 2000 Ft értékben vásárol
vágott virágot a díszítést
INGYEN adjuk!
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Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Rendelés: Marica (virágos)

(06-30) 262-4109
Nyitva: hétfő–szombat: 9–18-ig
vasárnap: 9–17-ig

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
• Eladó, kiadó ingatlana van?
• Bízza rám! Most igazán érdemes!
KARACS ILDIKÓ • Augusztus–szeptember hónapban
Ingatlanközvetítő
20% engedmény a sikerdíjból!
• Részletekért keressen elérhetőségeimen!
Elérhetőségeim:
• Teljes körű szolgáltatásommal (ügyvéd,
Telefon:
energetikai tanúsítvány, hitel, CSOK)
(06-30) 9-358-700
megkönnyítem ingatlanügyével kapcsolatos
E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com tervének megvalósulását!

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.

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731

Ügyfélfogadás:
4225 Debrecen, Kastély utca 65.
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.
honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Minden héten szerdán 10–12-ig ingyenes
jogi tanácsadás a Józsai Közösségi Házban

előzetes bejelentkezés alapján!

Autóklímák teljes körű javítása:

www.jozsaauto.hu

ózonos klímatisztítás,
klímatöltés, 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!

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

Webnet

