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JÓZSA
Elköltöztek az 

orvosi rendelők
Szeptemberben elkezdődik a felújítás

A házi gyermekorvosi- és a fogorvosi ellátás-
nak otthont adó épület hamarosan megújul,
ezért a felújítás idejére ideiglenesen átköl töz -
tek a Józsaparkban található rendelők mellé.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Debrecen
Me  gyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és
Te lepülésfe j lesztés i
Ope   ratív Program
Egész  ségügyi alapel-
látás infrastrukturális
fej lesztése TOP-6.6.1-
15 kódszámú pályázati
programja keretében
felújítja a Szent györgy -
falvi út 7. szám alatti
rendelő épületét. A házi
gyermekorvosi és a fogorvosi ellátás a kivitelezési
munkálatok ideje – várhatóan hat hónap – alatt a
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kór -
ház Józsapark emeletén lévő Józsapark Egész -
ség centrum rendelőibe költözik.
A házi gyermekorvosok 2017. augusztus 28. hétfő
óta az új helyen rendelnek. A rendelésre nem a
folyo són kell várni, hanem a belső váróban! A fog -
orvosi szolgáltatók 2017. szeptember 4-től kezd -
ték meg rendeléseiket az új helyen.

2017. szeptember

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Prog ram Egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése TOP-6.6.1-15 kódszámú pá -
lyázati programja keretében újítja fel a Szent -
györgyfalvi út 7. szám alatti rendelőket. Balázs
Ákos frakcióvezető tájékoztatta lapunkat a fel -
újítás részleteiről.

A házi gyer -
mek  orvosi és
fog orvosi alap -
el lá tásnak ott -
hont adó épü -
let inf ra struk  tu -
rális fej lesz té -
sére közel 48
millió pályázati
forrást nyert az

önkormányzat. A fejlesztés közvetlen célja a jó
minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó házi
gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók eredmé -
nyes ségének és hatékonyságának növelése, az
infrastrukturális feltételek korszerűsítése.
A projekt keretében a Szentgyörgyfalvi út 7. szám
alatti – 1960-ban épült – leromlott állapotú épület
felújítása valósul meg, melyben két házi gyermek -
or vosi és két fogorvosi szolgáltató működik. A fel -
újítás lehetővé teszi az épület infrastruktúrájának

korszerűsítését, a munkafeltételek javítását, a kör -
nye zettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének
meg valósítását, az egészségügyi alapellátáshoz
való akadálymentes hozzáférést.
A rendelők nagy igénybevételnek vannak kitéve,
kis alapterületűek, korszerűtlenek, a vizes blokkok
felszereltsége elhasználódott és az elektromos- és
gé pészeti rendszer is elöregedett, ezért szüksé -
ges a belső tér teljes körű szakipari, elektromos,
gé pészeti felújítása. Az energiahatékonyság el éré -
se érdekében megtörténik a megfelelő hőszigetelő
képességű műanyag nyílászárók beépítése, a
tető héjazat cseréje, illetve megvalósul a fűtési
rend szer teljes körű felújítása. Megújuló energia -
for rásként napelemek telepítése valósul meg,
melyek gazdaságosabb üzemeltetést tesznek le -
he tővé. Ezen kívül végre megoldódik az épület
külső-belső akadálymentesítése és lehetőség nyí-
lik az eddig hiányzó akadálymenetes parkolóhely
ki alakítására. A kivitelezőnek a munkák el vég zé -
sére hat hónapja van.
A pályázati forrásból az egészségügyi alapellá tás -
hoz szükséges eszközök minőségi cseréje valósul
meg, amelyek hozzájárulnak a korszerű betegel-
látáshoz, a betegelégedettség növeléséhez. A pá -
lyá zat megvalósításával az orvosi rendelő üze mel -
te tése gazdaságossá, költséghatékonyabbá válik,
fenntarthatósága javul és az egészségügyi alapel-
látás megújult, korszerű környezetben válik bizto -
sít ottá.

Új gyalogos átkelőhely
Új kijelölt gyalogos átkelőhely  került kialakításra a Gönczy Pál utcán, az álta -
lá nos iskola előtt, mely a buszmegálló biztonságos elérését teszi lehetővé a
forgalmas utcában. Fontos szempont volt, hogy a kialakítással augusztus
végére vé gezzenek, hiszen így a szeptemberi iskolakezdéskor már hasz -
nálatba le he tett venni  – hangsúlyozta Balázs Ákos, önkormányzati képviselő.

Megszépült a posta előtti tér
Balázs Ákos képviselő kezdeményezésére és Debrecen város főkertészének
irányításával augusztusban megszépült Józsán a posta előtti tér. Átkerültek a
fa kapuk a padok fölé, illetve a virágágyások megszépültek a Dehusz Non pro -
fit Kft. kivitelezésében.
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JÓZSA
A városrész információs

és közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2017. 04. 01.–2018. 03. 31. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A hagyományos programok mellett új elemek -
kel is bővül az október 14-én reggeltől napestig
tartó, 28. Józsai Szüreti Nap és Ínyencségek
Napja.

Bizonyára már sokan készülnek az egyik legnagy-
obb múltra visszatekintő, legtöbb érdeklődőt vonzó
családi programra, a Józsai Szüreti Napra. A ha -
gyo  mányoknak megfelelően idén sem marad el a
nyúlfőző verseny, és a mustkészítés bemutató.
Emellett a programkínálat új elemekkel is bővül:
„Az ősz kincsei” címmel süteménykészítő pályázat
is lesz, és a szüreti nap programjához kapcsolód-
va kiállítást is szervez a Józsai Közösségi Ház.

Cél, hogy felkutassuk, és közkinccsé tegyük azo -
kat a régi gasztronómiai értékeket, amelyek a helyi
termelésű gyümölcsök, finomságok íz világát tük -
rözik, és a helyi háziasszonyok fantáziája által
szü lettek. A szőlőtermesztéssel és borkészítéssel
kapcsolatos régi eszközök bemutatásával pedig a
józsai szőlőtermesztés több száz éves hagyo má -
nyáról emlékezhetünk meg. A nap folyamán szí -
nes színpadi produkciók is szórakoztatják a részt -
vevőket. A részletes pályázati felhívások alapján
várják a jelentkezéseket a Józsai Közösségi Ház -
ba nyitva tartási időben. Bővebb felvilágosítás az
52/386-137-es telefonszámon.

Minden, mi szem-szájnak ingere...

2017. október 14: 
28. Józsai Szüreti Nap és Ínyencségek Napja.

28. Józsai Szüreti Nap felhívásai:

Október 14-én 11 órától  idén is megrendezzük a
nyúlfőző versenyt, kreatív amatőr szakácsok,
családok, baráti társaságok részére a Tócó-völgy-
ben. Az első 40 jelentkezőnek egy konyhakész
nyulat, főzőhelyet és tűzifát biztosítanak a szer -
vezők. Térítés ellenében több nyúl is rendelhető
1800 Ft/darab áron. A zsűri elnöke Bede Róbert
mesterszakács lesz. A verseny díjazottjai értékes
nyereményben részesülnek. A versenyre október
6-ig lehet jelentkezni a Józsai Közösségi Házban
sze mélyesen, vagy az 52/386-137 és a 06-30/ -
566-02-52-es telefonszámon. A megrendelt nyu-
lakat október 13-án 10-től 12 óráig lehet átvenni a
Józsai Közösségi Házban.

Mindenkinek sikeres versenyzést kíván a rendez -
vény kiemelt támogatója a Nyúl Terméktanács.

Felhívás a 
14. Józsai 

Nyúlfőző Versenyre

A Józsai Közös sé gi Ház és a Józsai Kertbarát Kör
közös szer ve zé sé  ben a 28. Józsai Szüreti Nap
rendezvényéhez kapcsolódva szőlészeti-borászati
eszközökből összeállított kiállítás nyílik. Ezzel a
bemutatóval szeretnénk megemlékezni Józsa kör -
nyékének szőlőtermesztési hagyományairól, mivel
fon tosnak érezzük, hogy ezekkel a fiatalabb nem -
zedék is megismerkedjen. A kiállítás anyagának
összeállításához kérjük a lakosság segítségét.
Akinek a háztartásában fellelhetők régi, szőlé szet -
ben, borászatban használt eszközök, edények,
tárgyak, és szívesen bemutatná ezeket a nyilvá -
nos ság előtt, névvel ellátva juttassa el  a Józsai
Közösségi Házba leg ké sőbb október 9-ig. A be -
mu tatásra kerülő
tárgyak a kiállítás
lebontása után
ha  za vihetők. 
Köszönjük az
együtt mű kö dő se -
gít séget minden
je lentkezőnek!

Felhívás régi
szőlészeti-borászati
eszközök, tárgyak

felkutatására

Felhívás őszi
sütemény-versenyre

A 28. Józsai Szüreti naphoz kapcsolódva, idén el -
ső alkalommal, őszi süteményversenyt hirdetünk
a házi sütemények kedvelőinek, és a sütni szerető
háziasszonyoknak. 

Olyan süteményeket várunk a versenyre, amelyek
nagyrészt Magyarországon is termeszthető gyü -
mölcsök felhasználásával készülnek. A felhasznált
alapanyagok egészben vagy aprítva, lekvárnak
vagy aszalt gyümölcsnek feldolgozva is belekerül-
hetnek a süteménybe. 
Az otthon elkészített finomságokat október 14-én
reggel lehet leadni a Józsai Közösségi Házban. Az
alkotásokat rangos, a gasztronómiában jártas
zsű ri fogja elbírálni. A legjobbnak értékelt süte mé -
nyek készítői értékes nyereményben részesülnek. 
A süteményversennyel kapcsolatban bővebb fel vi -
lá gosítás a Józsai Közösségi Házban kérhető sze -
mélyesen, vagy az 52/386-137 és a 06-30/566-02-
52-es telefonszámon. 
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Egy évtizeddel ezelőtt vehette birtokba Józsa
la kossága az új Közösségi Központot.

2007. szeptember 29-én jelentős változás köszön-
tött be Józsa életébe. Ezen a napon nyílt meg a
nagy közönség előtt a Józsai Közösségi Központ,
ahol egy térben kapott helyet a településrész ön -
kormányzati ügyfélszolgálata, a könyvtár és a kö -
zösségi ház. Mindez Józsa új központjában, a Jó -
zsapark épületegyüttesben.
Korábban Alsó-Józsán működött a közösségi ház,
de a lakosságszám növekedése és a közösségi
alkalmak iránti megnövekedett igény szükségessé
tette a bővítést. Sok jó, hagyományteremtő kez de -
ményezés indult a régi épület falai közül, mint a
civil szervezetekkel és az oktatási-nevelési in téz -
ményekkel közösen szervezett Józsai Szüreti
Nap, a már hagyományos Nyúlfőző Verseny, és a
Gyermeknapok.
Az új épület lehetőséget adott arra, hogy megújul-
va, kibővítve folytatódjon ez a hagyomány, k i hasz -
nál va az új helyszín adta lehetőségeket (színház -
terem, fedett előtér).
A DMK új Józsai Közösségi Háza tágabb terekkel,
korszerűbb berendezésekkel várja a kikapcsolód-
ni, művelődni vágyó egyéneket és közösségeket.
Több csoport és klub kezdte meg a működését,
sok-sok színvonalas kiállítás megrendezésére
nyílt lehetőség. Tíz év alatt sikerült többszörösére
növelni a látogatók számát, és mára már nemcsak
helyileg, hanem országosan és nemzetközileg is

ismert közösségi intézmény lett a DMK Józsai Kö -
zösségi Háza: az ez évben megrendezett, kétna-
pos Cívis Népzenei Fesztiválra, vagy a Nem zet -
közi Vasútmodell Kiállításra az ország számos
pontjáról, és a határon túlról is érkeztek vendégek.
Az eltelt sikeres tíz év után, a
vissza tekintés mellett még
több szolgáltatással, még szé -
le sebb rendezvénykínálattal
szolgáljuk ki a lakossági igé -
nye ket.
A nagy sikerű Hangbújócska-
Zenebölcsi, a gyerek jóga, a
gyermek néptánc foglalkozá-
sok jelenlegi résztvevőiből fel-
növekvő ifjú nemzedék szá -
mára a későbbiekben a fiat-
alok érdeklődésének megfele lő
programok indítását tervez-
zük. A gyermek néptánc nép-
szerűsége kapcsán joggal re -
mélhetjük, hogy néhány éven belül nemcsak a
népzene, hanem a néptánc is az érdeklődés kö -
zép pontja kerülhet Józsán. Kiemelt cél a kö -
vetkező évekre is az értékmegőrzés, a hagyo má -
nyok éltetése és továbbadása a népművészet va -
lamennyi ágában.
A közelmúltban alakult nordic walking és a jóga
csoport az egészséges életmód melletti elkötele -
zett ség felé mutat irányt. A két nyugdíjas klub, a
Csipkeverő Kör és a Józsai Díszítőművészeti

Szak kör meghatározó és példamutató közös ség -
ként van jelen a településen.
Mindezek a hagyományokon alapuló, új elemekkel
bő vülő programok tartalmukban, felépítésükben
nemcsak a művelődést és a szórakozást szol-

gálják, hanem jelentős közös -
ség fejlesztő szerepük is van.
A közös együttlét, a közös
cse lekvés ad alapot egy tele -
pülés közösséggé fejlődé sé -
hez, ami elengedhetetlen fel -
tétele annak, hogy a település
minden lakója otthon érezze
magát Józsán. A közös ter-
vezés, szervezés, a közös
munka az együttműködő part-
nerekkel és a lakossággal
mind ezt a célt szolgálja a kö -
vet kező években is, hogy elé -
gedetten, sok eredménnyel és
sikerrel a hátunk mögött lépjük

át majd néhány év múlva a nagykorúság küszöbét.
A Józsai Közösségi Ház születésnapi rendez vé -
nye szeptember 29-én 17 órától lesz az intézmény
színháztermében, melyre szeretettel várjuk régi és
új vendégeinket, csoportjainkat, együttműködő
part nereinket, a helyi közösségek tagjait, és a Jó -
zsán élő magánszemélyeket. 
Legyenek a vendégeink, ünnepeljük együtt a 10.
születésnapot!

10. születésnapra készülve

Rövid, mindössze egynapos héttel vette
kezdetét a 2017/18-as tanév, de annál több
kellemes meglepetéssel. Fenntartónk, a
Debreceni Tan kerületi Központ évindító
ajándéka volt a tor na terem felújítása, 7 millió
forint értékben. Ré gen vártunk már rá, így az
sem fog fennakadást okozni, hogy két hétig a
szabadban lesznek a test nevelés órák.  

Nagyon örültünk a négymillió forintos bútorvásár-
lási keretnek is. A hab a tortán az lett, hogy ki -
derült: 20 millió forintot nyertünk a tavasszal a
fenn tartóval együtt be nyújtott EFOP-pályázattal a
Rózsavölgy út 23. szám alatt kialakítandó élettér-
iskola programmal. Motiváló környezetünk lesz a
természet tudo má nyos tehetséggondozáshoz, a
gya korlati életre ne ve léshez, a szabadidős-kö zös -
ségi programokhoz.

Az Iskolakertekért Alapítvány a nyári szünetre két
szakmai pályázatot is hirdetett pedagógusoknak.
Az egyik bevált iskolai gyakorlatok megosztását

célozta. Felhívásuk címe: Természettudományos
gyakorlatok az iskolakertben. Ökológia munkakö -
zös ségünk nyújtott be pályázatot, melyen (a tava-
lyi tanári pályázathoz hasonlóan, az idén is) első
díjat nyertünk. 
„Jutalmunk” az OÁZIS Kertészeti Áruházlánc fela-
jánlása – 100 000 Ft értékben fej leszt hetjük ter-
mékeikkel az iskolakertet.

A másik pályázatot az
Iskolakert Hálózat tagjainak
hirdették meg, 2–3 perces
kisfilmben mutathattuk be a
kertünket, az ott folyó
tevékenységeket. 
A filmkészítésben egykori
diákunk volt segítsé günkre. A
pályázat eredményét izgatot-

tan várjuk. A film bemutatója Budapesten az
Országos Mező gaz dasági és Élelmiszeripari
Kiállításon (az OMÉK-en) lesz szeptemberben az
Agrármar ke ting Centrum standján.

A tanévet 435 diákkal kezdtük, köztük 56 első
osz tályos tanulóval. Örülünk, hogy tavalyhoz
képest ismét növekedett az iskola létszáma.

A gönczys diákok minél magasabb szintű ok ta -
tása-nevelése érdekében ötödik éve végezzük az
emelt óraszámú természettudományos oktatást,
immár városi beiskolázású intézményként. 

Becsengettek a Gönczyben Elkezdődött a tanév
a Lorántffyban

Szeptember 1-én, az ünnepélyes évnyitóval
vette kezdetét az új tanév a Debreceni Lo ránt -
ffy Zsuzsanna Általános Iskolában.

Az elmúlt nyáron sok minden megújult, számos
karbantartási munkálatokat végeztek el az épület-
ben: tantermeket festettek, nyílászárókat má -
zoltak. Az idei évben huszonöt első osztályos
kezdte meg az általános iskolai tanulmányait az
iskolában. A 2017–2018-as tanévben két új
tanítónővel – Buholcz Évával és Ács-Szabó Nó -
rával – bővült az oktatási intézmény tantestülete.
A sokak által szeretett Nagy Lászlóné tanítónő
nyug díjba vonult.

Mozgalmas, programokkal teli évet tervezünk te -
het séggondozással, esélyteremtéssel, az egész
napos iskola lehetőségeit felhasználva, a robot -
prog ramozástól a palántanevelésig.

Sikeres, eredményekben gazdag, és boldogságos
vidámsággal teli új tanévet kívánunk minden gön -
czys diáknak, pedagógusnak és szülőnek egy -
aránt!

Burger Angéla Erzsébet
Intézményvezető
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Lapunk mostani számában Lukácsné dr. Pa tak -
völgyi Piroska külföldi munkavállalással kap -
cso latban, valamint családokat, diákokat érintő
té mákban ad hasznos tanácsokat.

Egyre több olvasó kér tanácsot külföldi munkavál-
lalással kapcsolatosan, mire figyeljenek oda, mire
ké szüljenek fel. Első és legfontosabb dolog a
hasz  nálható nyelvtudás, hiszen a külföldi mun kál -
ta tóval, szállásadóval való kommunikáció el en -
ged hetetlen. Legyen biztosítás, hiszen baleset,
betegség esetén egyaránt szükség lesz rá. Fon -
tos, hogy ellátásra jogosult legyen, ezért indulás
előtt nem árt a magyar EU-kártyát kiváltani, felírni
a kiválasztott országban a legközelebbi magyar
kül képviselet számát, a telefonban pedig ICE kez -
déssel beírni a baj esetében hívható legközelebbi
hozzátartozót. Ezek az információk papíron is le -
gyenek nálunk. Szükség van telefonos elérhetősé-
gre, valamint minden szükséges adatot az itthoni
hozzátartozóknak is célszerű megadni, hiszen baj

esetén ők fognak tudni segíteni. Az interneten ma
már sok információ áll rendel ke zésre a külföldi
mun kavállalással kapcsolatosan, így kellően hiva -
ta  los, hiteles oldalakról való tá jé ko zó dás után ér -
de  mes munkát vállalni.

Családtámogatási szabályok változása:
Szeptember az iskolakezdés időszaka. Az idei
tanév sok változást hoz, pl. több iskolás (1–9 osz -
tály) számára lesz idéntől ingyenes a tankönyv el -
lá tás, mint az ezt megelőző években, ráadásul
most már rászorultságtól függetlenül.
Lakáshitel támogatással kapcsolatosan a 2018.
január 1-je után született 3. vagy 4. gyermek után
lehet lakáshitel vagy szabad felhasználású jel zá -
log hitelt gyermekenként 1 millió forinttal csökken-
teni, ez a CSOK-hitelre nem vonatkozik.

Diákhitellel rendelkező kétgyermekes anyák diák -
hi telének felét, harmadik gyermek esetén a teljes
tar tozás elengedésre kerülhet.

A fent leírtak tájékoztató jellegűek, további rész le -
tes tájékoztatásért a kormányhivatal családtámo-
gatási osztályát, vagy pénzintézetet érdemes fel -
ke  resni.

Az ügyvéd válaszol

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.

2017. szeptember  14., 21., 28.,  10–11 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével
Helyszín: JKH előadóterme

2017. szeptember 12. 17 óra
BRENNER ATTILA FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
A kiállítás megtekinthető: október  12-ig munka idő -
ben
Helyszín: JKH Kisgaléria

2017.  szeptember 14. 17 óra 
„ DALOK- JELEK” – Bődi Ildikó iparművész kiállí -
tá sa, a BIKINI együttes megalakulása 35. évfor-
dulója alkalmából
A kiállítás megtekinthető: október  14-ig mun ka idő -
ben
Helyszín: JKH Nagygaléria

2017. szeptember 29. 17 óra
10 éves a Józsai Közösségi Ház – születésnapi
rendezvény (bővebben a 3. oldal cikkében)

Együttműködő partner: a JKH csoportjai
Helyszín: JKH belső terei

Szeptember hónapban felnőtt és gyermek cso-
portjaink foglalkozásai is elindulnak a szokásos
na pokon és időpontokban. A gyermek mazsorett
cso port indítása még szervezés alatt áll, az ezzel
kapcsolatos tudnivalókról későbbi időpontban
nyúj tunk tájékoztatást az érintett szülőknek és
gye rekeknek.

DMK Józsai Közösségi Ház szeptember havi programjai

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) Telefonszám: (52) 386-137 E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy
• megismerkedjenek a keresztyénség lényegével, Istennel, Bibliával, az egyház életével,
• beszélgessenek az őket érintő és érdeklő kérdésekről, gondokról, örömökről, annak fényében,  

hogy Istennél mindenre választ találhatnak,
• a református egyház teljes jogú tagjai legyenek.

A konfirmációra pünkösd környékén kerül sor, a felkészítő foglalkozások októbertől májusig 
tartanak, heti egy alkalommal egy közösen egyeztetett délutáni időpontban.

Bevezető, közösségépítő hétvége:
A jelentkezők számára Berekfürdőn, szept. 29–okt 1. (péntek délutántól vasárnap délig).

Megbeszélés és tájékoztató:
szeptember 24. vasárnap a felsőjózsai templomban (Deák F. u. 67.) a 11 órakor kezdődő isten-

tiszteletet követően. Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!
Érdeklődni és jelentkezni legkésőbb szeptember 24-ig Kissné Fábián Zsuzsa lelkipásztor-

hitoktatónál a 06 70/366-4226, telefonszámon vagy a reformatusjozsa@gmail.com 
e-mail címen.

Gacsályi Zsolt lelkipásztor

Konfirmációs felkészítő alkalmak
a Debrecen-Józsai Református Egyházközségben

a 7–9. osztályos megkeresztelt vagy a keresztségben nem részesült, 
de érdeklődő gyermekek részére

HOT IRON ADRIVAL
szeptember 4-től a Józsa Fitnessben!

Az 1. alkalom mindenkinek ingyenes
szeptemberben! Előjegyzés a hot-iron

Józsa facebook oldalon, vagy a 

06 70 330 6858 
telefonszámon szükséges!

A HOT IRON egy magával ragadó súlyzó-
rudas, zenés, csoportos edzésforma.

Izgalmas, dinamikus, biztonságos,
tudományos alapú, és extrém hatékony, ha

szép definiált test elérése a cél. Mindezt
folyamatos edzői kontroll alatt. A

tévhitekkel ellentétben a súlyzós edzés több
kalóriát éget, mint a kardió és sokkal

esztétikusabban formálja a combokat és a
feneket. Egyrészt azonnal égeti a kalóriákat,
másrészt gyorsítja az anyagcserét, akár 48

órás utó zsírégető hatása is lehet. 
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l.Fekete Pillangó
bizományi

Cím:  Jó zsap ark  emelete a Józsa
Fi tn ess  mel let t , ú j  n evün k :  

Mónika ruhajavítója és 
Bizományi áruház

Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • szo.:  8–13
Tel efon :  (06-30) 286-1053

Folyamatosan cserélődő árukészlettel várjuk
min den régi és új vásárlónkat az új helyünkön
a Józsapark emeletén.

Érdemes be néz -
ni, hiszen a női-,
férfi-, bébi és
gye  rek ruhák, c i -
pők nagy válasz -
téka mel lett, sok
egyéb dolog is
meg található
nálunk. Ízelítő kí -
ná  latunk ból:
- táskák,
- ajándéktárgyak,
- játékok, sporteszközök (roller stb.),
- lakástextilek (füg  gönyök, terí tők, takarók, ágyne -
mű huzatok, szőnyegek stb.),
- baba felszerelések (biciklis ülés, autósülés, ba -
ba kocsi, járóka, utazóágy, babakád stb.),
- könyvek (felnőtt és gyerek),
- műszaki cikkek (tévék, elektromos borotva, haj -
nyíró stb.),
- galériás gyerekágy és még sok minden más.
Varrást, méretre igazítást, kisebb javításokat to -
vábbra is vállalunk rövid határidővel. Bizományos
átvételhez előzetes telefonos időpont egyeztetés
szükséges. Minden kedves ügyfelünket szeretettel
várunk továbbra is!

Fűkaszálás, fűnyírás, parkok,
kertek gondozása, továbbá

elhagyott kertek rendbetétele.
(06-70) 413-63-63

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), térkövezés.

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

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józsa , Homokhát utca 2. 
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és család i házak vil lanyszerelése, javítása ,

készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

t isztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

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

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i tva tar tás:

Hívásra házhoz megyek.

modern és klasszikus

KONYHABÚTOROK
GARDRÓBSZEKRÉNYEK

„Józsa apró”
Gyermekasztal székkel és kerek, üvegbetétes do -
hány zóasztal eladó! Ajándék lámpával és könyvvel.
Tel.: 06 70 282 2996.
Takarító munkatársat keresünk határozott időre egy
fő nyolc órás, vagy két fő négy órás foglalkoztatással.
Belépés azonnal. Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 52/535-820.
Kertészkedéshez, növényápoláshoz értő segítséget
keresek Józsára. Tel.: 06 30 5782987.
Thuja, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány fenyő,
tör pe örökzöldek, sziklakerti növények eladók. Tel.:
(52) 408-010, (30) 644-9899.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár ker ti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áru -
 szállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb
mun   kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Alumínium étkező bogrács (6 db-os szett) – 0,7 dl –
kovácsolt vas tartóval eladó. Érd.: 70/708-5300.

„Józsa apró”

Jógázz Józsán szeptember 11-től 
a Józsai Közösségi Házban!

• Jóga FELNŐTTEKNEK: hétfőnként
10.00– 11.00 gyermekfelügyelettel a
gyermek kel érkezők részére ill. péntekenként
17.30–19.00.
• Jóga és játékos mozgásfejlesztés:
OVISOKNAK keddenként 17.00–18.00
ISKOLÁSOKNAK csütörtökön 17.00–18.00 
Szeptember 15-én pénteken INGYENES
foglalkozás lesz, bárki kipróbálhatja!

Burján Enikő 06-70/445 4028
web: jozsajoga.hu

facebook.com/jogazzjozsan

Jógázz Józsán
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Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

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

www.jozsagumi.hu

Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 245-2929

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Lassan itt az ősz,
megérkeztek az első
hirnökök a sportosan
elegáns üzletembe,
fogadjátok szeretettel! 

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731
Ügyfélfogadás:

4225 Józsa, Kastély utca 65.
4024 Debrecen, Blaháné u. 3. fsz2.

honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w ww.n emes val l a l ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

• 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!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628



JÓZSA 7Hirdetés

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja. 
Továbbá:
bérfű ré sze lés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

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

folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: 8–12

Állateledelek (cica,
kutya, madár, hal,
teknős, rágcsálók)

valamint állattartási
kiegészítők széles

választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Nyitva minden nap 8–18-ig • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

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

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára!

Bejárati ajtók, beltéri ajtók, 

Józsafa Kft.
Mintaterem: Deák F. u. 68.
(Telefonos egyeztetés szükséges.)

Tel: 20/520-2040 
www.jozsaasztalos.hu 

éri ajtók, beltati ajtBejár ók, éri ajt

Józsafa Kft.

éri ajtók, beltati ajtBejár

Mintaterem: Deák F. u. 68.
(Telefonos egyeztetés szükséges.)

Tel: 20/520-2040 
www.jozsaasztalos.hu 

Józsafa Kft.

ók, éri ajt

Mintaterem: Deák F. u. 68.
(Telefonos egyeztetés szükséges.)

Tel: 20/520-2040 
www.jozsaasztalos.hu 

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.
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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: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

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

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

Bádogos termékek forgalmazása.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,

aknatetők, védőkesztyűk stb.

Vas-, műszaki bolt

NYITVA TARTÁS: 8.00–20.00-ig minden nap

Bejelentkezés: (06-70) 22 99 219

Külső samponos 
mosás 1850 Ft-tól

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

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.


