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III. Józsai
Pálinka- és

Pogácsaverseny

Befejezéséhez közeledik

Elbúcsúztatták a telet

Ezzel a hirdetô táblával találkozhatnak az arra sétálók a Tócó-patak partján, amely a hamaro-
san épülô TÓCÓ PIHENÔPARK I. ütemét hirdeti.

Befejezéséhez közeledik a csatornaépítés
Debrecenben. Az európai uniós támoga-
tással négy éve zajló beruházás eredmé-
nyeként a város csatornázottságának
aránya 98 százalékossá válik. 

Debrecen területén összesen közel 120 kiló-
méternyi új csatorna épült és újabb 8120 in-
gatlan bekötésére nyílik lehetôség. A fejlesz-

tésben érintett ingatlantulajdonosok március
elejétôl – az ehhez szükséges adminisztrá-
ciós teendôk elvégzését követôen – köthet-
nek rá a csatornahálózatra.
Az ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájé-
koztató anyagokat a napokban kapják kéz-
hez az érintettek, kérjük, hogy a továbbiak-
ban az azokban foglaltaknak megfelelôen jár-
janak el.

Rengeteg érdeklôdôt és nevezôt vonzott a
harmadik alkalommal megrendezett Jó-
zsai Pálinka- és Pogácsaverseny. A feb-
ruár 26-án a Józsai Közösségi Házban tar-
tott megmérettetésre 103 pálinka-, és 33
pogácsanevezés érkezett.

A Józsai Kertbarát Kör, harmadik alkalommal
rendezte meg a Józsai Pálinka- és Pogácsa-
versenyt – tudtuk meg Sovány Páltól, a Jó-
zsai Kertbarát Kör elnökétôl. A megmérette-
tésre az egész megyébôl lehetett nevezni.
Több Kertbarát Kör is képviseltette magát. A
rendezvény fô célja az volt, hogy a résztve-
vôk tapasztalatokat cseréljenek, tanuljanak
egymástól.

A Pogácsaversenyre fôként vajas pogácsák
érkeztek. A pálinkák pedig 4 kategóriában
mérettettek meg: szilva, törköly (borpárlat),
vegyes, és egyéb kategóriában (meggy,
cseresznye, alma, körte, barack). A legtöbb
nevezés vegyes, és egyéb kategóriában ér-
kezett. 
A részletes eredménylistát elolvashatják a
www.jozsanet.hu weboldalon.

A hagyományos Józsai Farsangi Felvonu-
lás ezúttal is sok érdeklôdôt vonzott. A
mulatságon óvodás- és iskolás csopor-
tok, felnôtt közösségek, valamint civil
szervezetek vettek részt.

Minden csoport farsangi jelmezbe öltözve
gyülekezett a Józsaparkban, ahol megmutat-

ták, hogy a télûzô, zajkeltô eszközeiket sem
hagyták otthon. A felvonulás után a csoportok
elôadták rövid farsangi mûsorukat, jelenetei-
ket, tréfás verseiket, dalaikat. A program jel-
mezversennyel folytatódott. A zsûri a leg-
szebb, a legcsúnyább és a legötletesebb
maskarákat jutalmazta.
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A Gönczy Pál Általános Iskola hírei
150 éves a Gönczy Pál Általános Iskola

A jeles évforduló tiszteletére szeretettel vár-
juk 2010. május 22-én, szombaton minden
egykori, jelenlegi és leendô diákunkat, csa-
ládjaikat, és minden kedves érdeklôdôt a Jó-
zsai Közösségi Házban szervezett jubileumi
programokra.
10:30 Ünnepi gálamûsor
12:00 Kiállítások megnyitója - Értékek és él-
mények a Gönczy Pál Általános Iskolában.
Alkotó diákok és pedagógusok kiállítása, is-
kolatörténeti kiállítás
14:00 Az iskola tanulóinak szórakoztató
mûsora a szabadtéri színpadon. A Közösségi
Házban és a Könyvtárban vetélkedôk, kéz-
mûves foglalkozások
16:00–16:30 Egykori Gönczys diákok mûsora
18:30 Zenés est osztálytalálkozókkal

Élô bolygó vetélkedô

A Gönczy Pál Általános Iskola fennállásának
150. évfordulója alkalmából a Regionális
Ökológiai Oktatóközpontjában „Élô Bolygó”
címmel ökológiai vetélkedôt hirdet! A vetélke-
dô idôpontja: 2010. április 22-e, a Föld
Napja. Helyszíne: Rózsavölgyi Gyermekkert-
Regionális Ökológiai Oktatóközpont, 4225
Debrecen-Józsa, Rózsavölgy u. 32–34.

Vetélkedônk célja: Felhívni a gyermekek fi-
gyelmét a körülöttünk – velünk együtt élô –
lüktetô világra, természeti értékeinkre; arra,
hogy minden mindennel összefügg. Ismerjék
meg bolygónk múltját, jelenét és felelôsnek
érezzék magukat a jövôjéért is. Ez a környe-
zettudatos gondolkodás alapja. Szeretnénk,
hogy diákjaink ne menjenek el a természet
apró szépségei mellett, hanem éljenek tudato-
san, figyelmesen. Figyeljék meg, ismerjék a
bennünket környezô világot és becsüljék
meg azt. A részletes felhívás és a verseny
honlapja:
www.rozsavolgy.extra.hu

Híres Gönczys kerestetik

Az iskolaalapítás 150. jubileuma alkalmából
keressük azokat az egykori felsôjózsai, majd
Gönczy Pál Általános iskolai diákokat, akik
munkájuk, élethivatásuk, érdekes életpályá-
juk eredményeit megosztanák a mostani is-
kola tanulóival. Rövid ismertetéssel egybekö-
tött jelentkezésüket a gonczy@chello.hu
email címre, vagy levélben az iskola címére
kérjük: 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1–3.

FELHÍVÁS - Jubileumi kiállítás

A Gönczy Pál Általános Iskola alapításának
150. évfordulójára jubileumi kiállítást szer-
vez. Kérjük és keressük azon volt tanulók-
nak, tanároknak, diákoknak, rokonoknak a
jelentkezését, akik régi fotókkal, emlékekkel
(taneszköz, ruha, könyv, füzet, ellenôrzô, ki-
tüntetés, emlékérem, stb.) rendelkeznek és
azt a kiállításra szívesen beküldenék. Jelent-
kezésüket folyamatosan várjuk a Gönczy Pál
Általános Iskola telefonszámán: (52) 535-
820, illetve személyesen is.

Mintaprogram a Gönczy Pál Általános Is-
kolában

Megtisztelô felkérést kapott a Gönczy Pál
Általános Iskola a közelmúltban az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Közoktatási Fô-
osztályától. A sok év óta formált helyi nevelé-
si rendszerükben az iskola, alkotó pedagógu-
sai által készített technika, kézmûves techni-
ka, életvitel és gyakorlati ismeretek, a gaz-
dálkodás-vállalkozáskultúra tanterveiket a
minisztérium követendô példának tartja az
Ökológiai Oktatóközpont mûködése mellett.
Felkérést kaptak arra, hogy segítsék az or-
szágban azon iskolák tanterveinek elkészíté-
sét, a pedagógusok felkészítését, akik az ál-
taluk kialakított gyakorlatot szeretnék megva-
lósítani.
Az elsô együttmûködés és találkozó már létre
is jött egy Veszprém környéki iskolával.

Méltóság mezején a Gönczys gyerekekkel

Immár harmadik éve vesznek részt a Gönczy
Pál Általános Iskola diákjai a Magyar Hos-
pice Alapítvány Méltóság mezeje programjá-
ban.

A programnak egyik célja a Hospice filozó-
fiájának és gyakorlati tevékenységének szé-
les társadalmi körben való ismertetése, de
fontos az is, hogy megvalósuljon egy szemlé-
letváltás a magyar társadalomban, így a
veszteséget, az elmúlást ne tabutémaként
kezeljük. El kell, hogy fogadjuk azt, hogy a
gyógyíthatatlan betegek életének utolsó sza-
kasza a beteg és hozzátartozóinak aktív

közremûködésével értelmessé, a beteg lehe-
tôségeihez mérten még aktívvá és céllal,
méltósággal élhetôvé tehetô. A program elin-
dítói és szervezôi szeretnék, hogy a gyere-
kek minél több ismeretet szerezhessenek és
megértsék a gondoskodás, a szeretet, a fele-
lôsség, az egymásrautaltság fontosságát. 
A programban Debrecen nyolc általános is-
kolájának közel 1000 diákja vett részt eddig.
A sárga nárcisz szimbolikája, számos beszél-

getés, közös kreatív-játékos tevékenység és
program segíti a gyerekeket eligazodni a
„méltóság mezején”. A Magyar Hospice Ala-
pítvány a nagy sikerû debreceni programot
országosan mintaértékûnek és követendô-
nek tartja, ezért „Jó gyakorlatok” címmel
módszertani füzetet készít a debreceni
iskolák ötletei, módszerei alapján. Így a jó-
zsai Gönczy Pál Általános Iskola 5–6. osztá-
lyosainak gondolatai is segíthetik ország-
szerte a jövôben csatlakozók munkáját.
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Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep u. 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 és 

üdülési csekk elfogadása.
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Figyelem!

Térfigyelô kamerarendszer (lehetne)
Józsán

w
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w
.jozsanet.hu – Józsai hírek, inform

ációk, program
ok, beszám

olók, képek és term
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ációs portálon – w

w
w

.jozsanet.hu

A Debreceni Polgárôr Szövetség józsai cso-
port tagjai járôrözés alkalmával egy nôi ke-
rékpárt találtak. Aki minden kétséget kizárva
tudja bizonyítani a tulajdonjogát, az megte-
kintheti, a Nagyszentgyörgy utca 28. szám
alatt, Horváth Lajos csoportvezetônél.
A Polgárôrcsoport 2010. március 19-én 18
órai kezdettel tartja a 2009. évi beszámoló
csoportgyûlését. Mindenkit szeretettel vá-

runk, aki érdeklôdik a Polgárôri és a SZEM
mozgalom (Szomszédok Egymásért Moz-
galom) munkája iránt, esetleg csatlakozni
szeretne hozzánk vagy csak segíteni kívánja
munkánkat. Helye: Józsapark, Közösségi
Ház.

Horváth Lajos
a Polgárôr csoport vezetôje

Az 1% sokat jelent
az ovisoknak

Aki szeretné támogatni az adója 1%-val a
Gönczy Pál Utcai Óvodát, az felajánlhatja
az alapítványunknak.

A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány
1999 decemberétôl támogatja a Gönczy Pál
Utcai Óvodába járó gyermekek nevelését. A
szja 1%-a minden évben nagy segítséget je-
lent az egész intézmény életében. A Gönczy
Pál Utcai Óvodáért Alapítvány köszöni a
2009-es évben megkapott szja 1%-át, 603
200 Ft-ot, amibôl szekrényeket, csoportszo-
bai játékokat és könyveket vásároltak a gyer-
mekek részére.
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja az óvo-
dánkba járó gyermekek fejlôdését, támogassa
továbbra is adója 1%-ával a Gönczy Pál Ut-
cai Óvodáért Alapítványt. 
Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövet-
kezet, 60600163-11014131. Adószám:
18558120-1-09. 
Támogatását ezúton is köszönjük!

Ha szeretne többet megtudni az alapítvány-
ról, látogasson el a www.jozsanet.hu webol-
dalra, és keresse az alapítványt a civil szer-
vezet menüpontban.

A Józsai Településfejlesztô Egyesület, meg-
köszöni mindazoknak, akik jövedelemadójuk
1%-át, az egyesületnek ajánlották fel. Ismer-
tetjük, hogy a 2009. évben megkapott 260
652 Ft-ot a lakóközösségünkben megtartott
kulturális rendezvények, így a Gyermeknap,
a Szüreti Fesztivál, a Mindenki Karácsonya
ünnepség költségeire fordítottuk.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hamaro-
san esedékes, 2009. évi adóbevallásánál az

adományozható 1%-kal támogassa továbbra
is az egyesületünket, az így befolyt összeget
a település közbiztonságának javítása érde-
kében köztéri térfigyelô kamerarendszer ki-
építésére szeretnénk fordítani. Tervünk meg-
valósításához, várjuk szíves támogatásukat:
19119182-1-09 adószámunkra.

Juráskó István
elnök

MMEEGGNNYYÍÍLLTT  JJÓÓZZSSÁÁNN  AAZZ  ÚÚJJ

KKÍÍNNAAII  DDIISSZZKKOONNTT
(a Posta melletti áruházban, a bútorbolt helyén)

Nyitási AKCIÓ: 30–50%
Nôi, férfi, gyermek ruházat és cipôk 

széles választéka!
Nyitás: Március 8., hétfô
Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: H–P: 9–17.30 • Szo.: 9–13

Figyelem! A Józsai Könyvtár március 12-én zárva tart. 
Megértésüket köszönjük!
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A Közösségi Ház márciusi programjai
Február 10–március 20-ig
Pintye Anna festômûvész és Gárdonyi
Sándor grafikusmûvész kiállítása 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
(képek megtekinthetôk: www.jozsanet.hu)

Március 13-án 10–13 óráig
’48-as játszóház (párta és csákó készítése)-
óvodásoknak, iskolás gyerekeknek
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôtere
Belépôdíj: 300 Ft/fô

Március 16-án 16 órától
„Csattogjatok, csattogjatok, gondolatink szár-
nyai…” - AZ 1848–49-ES SZABADSÁG-
HARCRA EMLÉKEZÜNK
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
Közremûködnek: A Lorántffy Zsuzsanna Álta-
lános Iskola tanulói

Március 17-én 10 órától
Elôadás a bûnmegelôzésrôl
Elôadók: A Debreceni Rendôrkapitányság jó-
zsai körzeti megbízottai (Osváth Tamás és
Varga Imre)

Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
Résztvevôk: A Gönczy Pál Általános Iskola
és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
7–8. osztályos tanulói

Március 18-án 18 órától
Nordic Valking - ingyenes bemutatkozó fog-
lalkozás
Elôadó: Oszvald László edzô
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôadóterme
Szervezô: Nôk Klubja és a DMK Józsai
Közösségi Háza. 

Március 26-án 11 órától
„HANGSZEREK TESTKÖZELBEN” - zenei
foglalkozás, hangszerbemutató általános
iskolás gyermekeknek
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
Közremûködnek: Magyari Ágnes, Bíró Imre,
dr. Borosné Toplenszki Tímea, 
Résztvevôk: A Gönczy Pál Általános Iskola
és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
4–5. osztályos tanulói

Március 27-én 10 órától
„Rózsafának a tövébôl rózsavizet hoztam…” -
Húsvéti játszóház, tojásfestés, húsvéthoz
fûzôdô szokások felelevenítése
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
Belépôdíj: 300 Ft
Fôtt tojást és kukót mindenki hozzon magá-
val!

Március 30-án 12 órától
15 éves a Felsôjózsai Nyugdíjas Klub (jubileu-
mi ünnepség) 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
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Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,

Szentgyörgyfalvi utca 9. 
Telefon: 

(52) 386- 137
E-mail:

jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
A Generali Biztosító hivatalos partnerirodája 

a Gönczy Pál utca 54. szám alatt
Szolgáltatásaink:

személybiztosítás • lakásbiztosítás • felelôsségbiztosítás
vállalkozói vagyonbiztosítás • utasbiztosítás

gépjármû biztosítás • nemzetközi zöldkártya • jogvédelem

Minden, ami biztosítás - Generali
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-10-ig

Kedd, szerda, csütörtök: 16-18-ig
Telefon: (06-20) 583-7474 . (06-70) 377-7744
E-mail: tibor.pelles@tanacsado.generali.hu

A Debrecen-  

-  
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A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
és az Alsójózsai Kerekerdô Óvoda

közös rendezéssel 2010. március 22–27. között
EGÉSZSÉGHETET szervez a két intézményben. 

Tervezett programjaink:
• Zöldség - szobrászat

• Ovi-suli focikupa
• Reformétel bemutató és kóstoló

• Egészségnap 2010. március 27. délelôtt 
(testsúly, vérnyomásmérés, testzsír számítás
védônôi részvétellel), családi sportvetélkedôk 

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!

FOGTECHNIKAI LABOR

• részleges, teljes kivehetô fogpótlás
• porcelán koronák és hidak
• fémmentes porcelán hidak
• mûanyag leplezésû hidak
• Inlay (betét) készítése

• Fogszabályozók
• Fogcsikorgatás, horkolás gátlók
• Relaxációs, fogfehérítôs sínek
• Sportvédôk készítése

Debrecen, Szent Anna u. 58.
Tel.: 06-70/318-1005, 52/349-365

FOGSORJAVÍTÁS 2 ÓRÁN BELÜL



Zöld óvoda

JÓZSA 5

Tavaly kapta meg a „Zöld Óvoda” címet az
Alsójózsai Kerekerdô Óvoda. Simon
Imréné óvodavezetôt arról kérdeztük, mit
jelent ez a cím és miért volt fontos, hogy
„zöld óvodásaik” legyenek?

Simon Imréné: Mi itt az óvodában eddig is
arra törekedtünk, hogy a gyerekeket a ter-
mészet szeretetére és a környezet
védelmére neveljük. Ennek a címnek a
kiérdemléséhez azonban még nagyon sok
egyéb dolgot is vállaltunk. Például, igyek-
szünk az óvodai foglalkozások során mindig
természetes anyagokat felhasználni. Az ide
járó gyerekek nem szemetelnek, hanem a
hulladékot szelektálva a kukába dobják.
Mindenkinek van az erdôben egy kiválasztott
fája, amit minden évszakban megnéznek, ler-
ajzolnak, óvnak, védenek. 

Józsa: Minden ide járó gyerek „Zöld szíves”
óvodás?
Simon Imréné: Nem. Csak azok az óvodá-
saink lehetnek „Zöld szíves” óvodások, akik
teljesítik a meghatározott kritériumunkat.
Tavaly ezt öt pontba foglaltuk, melyek a
következôk voltak: 1. A szemetet a kukába
dobom szétválogatva. 2. Óvom a fákat, virá-
gokat. 3. Szeretem az állatokat, vigyázok
rájuk. 4. Sok gyümölcsöt és zöldséget
megkóstolok. 5. Sokat mozgok, és gyalog
járok, túrázok. Aki ezt az 5 pontot teljesítette,
az lehetett „Zöld óvodás”. Tavaly egy ilyen
csoport volt, a Méhecske csoport, idén pedig
bekapcsolódott a Csiga csoport egy része is.
A „zöld szíveseknek” van egy füzetecskéjük,
amibe gyûjtik az élményeiket.
Nem csak a gyerekektôl várjuk el azonban,
hogy környezettudatosan viselkedjenek, az itt

dolgozó óvó nénik és az óvó bácsink is ennek
megfelelô példamutató magatartást és mintát
mutat a kicsiknek. Nemrégiben volt például a
nevelôtestületi értekezletünk, melyet közös
szánkózással kezdtünk. Emellett rengeteget
túrázunk, mozgunk. Van gyógynövényes
kertünk, fûszerkertünk is itt az oviban. Idén
egy érzékelô ösvény kiépítését is tervezzük,
ahol a gyerekek nyaranta mezítláb fognak
„érzékelni” és ismerkedni az ösvényt övezô
növényekkel. A „Zöld szíves” országos moz-
galommal is kapcsolatban állunk, tavaly egy
gesztenyefát kaptunk tôlük. Egy kis
fenyôerdôt is szeretnénk a gazdasági udvar-
ra, ennek érdekében, a csoportok minden
évben töves fenyôt kapnak Karácsonykor,
amiket aztán kiültetünk.

Hogyan lett „Zöld óvoda” az alsójózsai Kerekerdô Óvoda?

XI. Józsai borverseny

Gasztronómiai hetek
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Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, beton-

oszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.

Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely

Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974

E-mail: szabevkft@freemail.hu

Immár tizenegyedik alkalommal került
megrendezésre február 9-én a hagyomá-
nyos józsai borverseny. A szép számú
érdeklôdôt vonzó megmérettetésen, a be-
nevezett borokat, ezúttal is kiváló szakmai
zsûri értékelte.

Idén húsz vörösborból és hat fehérborból kel-
lett a zsûrinek kiválasztani a legjobbakat. A

zsüri az értékelés során elmondta, hogy
nagyon jó borok érkeztek, sokkal kiegyenlítet-
tebb volt a színvonal, mint korábban. Ez per-
sze nehezítette a döntést.  Míg a zsûri érté-
kelte a borokat, addig szakmai elôadásokat
hallgathatott a publikum, régi boros története-
ket, anekdotákat olvastak fel, daloltak, éne-
keltek a résztvevôk. A díjazottak névsorát
megtalálják a www.jozsanet.hu weboldalon.

Különbözô országok ízeivel ismerkedhet-
tek meg az ingyenes ételkóstolókon azok,
akik ellátogattak február elsô, harmadik és
negyedik csütörtökén a Közösségi Házba.
A programot a Nôk klubja szervezte, de a
bemutatók természetesen nem csak
nôknek szóltak.

Elsôként India ízeivel ismerkedtünk meg,

majd Mexikó és Olaszország gasztronómiájá-
val. Az ételkóstolás mellett az adott ország
szokásaiba, kultúrájába is betekintést nyer-
hettünk. Végül az egyetlen országot sem
képviselô, mégis minden országon átívelô
reformkonyha remekeibôl kaptunk ízelítôt,
receptgyûjteménnyel együtt.
Köszönet a „gasztronómiai hetek” támogatói-
nak, névsoruk és a bôvebb beszámolók, étel-

receptek, a www.jozsanet.hu weboldalon ol-
vashatók.
A szépszámú érdeklôdôre való tekintettel,
a program folytatódhat! Megfelelô számú
jelentkezés esetén fôzôtanfolyamot indí-
tunk az egészséges táplálkozás jegyében.
További információ: nokklubjajozsa@-
gmail.com, (36-30) 585-51-70, Zágonyiné
Szilvi

Mona Liz Szépségszalon
Debrecen, Borbíró tér 8., az Agrár Egyetemmel szemben

FODRÁSZAT
• Hajhosszabbítás európai hajból
• Hajfestés, melirozás spanyol és olasz

anyagokkal
• Kimélô hajtôemelô dauer
• Hajpakolás, ózonos gôzbura alkalmazásával
• Fejbôrproblémák kezelése

KOZMETIKA
•  Bôrdiagnosztika
•  Tinédzser kezelés tanácsadással
•  Ultrahangos hatóanyagbevitel,
•  iontoforézis, face lifting
•  Fülbelövés
•  Nappali és alkalmi smink készítése, 

mûszempilla ragasztás

Várjuk kedves vendégeinket! Bejelentkezési lehetôségeink:
Fodrászat:                                      Kozmetika:

Nagyné Gyükér Erika 06-20/93-26-267 • Gyükér Sára: 06-70/50-24-426



Farsang

6 JÓZSA

Farsangozott Józsa
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Bejelentkezés:

(06-30) 206-0822
Szegô Erika

Masni kutya- és kisállat 

kozmetikai szalon

Debrecen, Vezér utca 8.

Szeretettel várom igényesen kialakí-
tott szalonomban a szépülni vágyó 

fajtiszta és keverék kutyusokat 
és cicákat, nyuszikat, 

ahol teljes körû 
kozmetikai szolgáltatást nyújtok.
Fésülés, bontás, fürdetés, nyírás, 

trimmelés, fül- és szemápolás,
karomvágás, bûzmirigy kezelés.

web: www.masnikutyakozmetika.hu

Február a farsangi mulatságok hónapja volt.
Településünk különösen sok programon ve-
hettünk részt. Volt felvonulás, farsang az óvo-
dákban és iskolákban, batyus bál, családi

maskarádé a könyvtárban. A sok színes mû-
sort és jelmezest alig gyôztük fotózni. A prog-
ramokról képgalériákat a www.jozsanet.hu
weboldalon találnak, nézegessenek ked-

vükre! Az alábbi két oldalon, pedig íme egy
kis ízelítô a legjobban sikerült képekbôl.

(Fotó: Molnár Tamás)

Józsai farsangi felvonulás

Farsangi batyus mulatság a Közösségi Házban

Új helyen a 

Bon-bon Cukrászda

Rendezvényekre megrendelést felveszünk 
(esküvô, születésnap).

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket:

Horváthné Marika, üzletvezetô

Db-Józsa,  Tokaj i  utca 2.
Nyitva:  Hétfô-Vasárnap:  10–18

Telefon:  52/536-743 •  06-30/218-25-31

Helyben készült
sütemények, 

rétesek, torták, 
pogácsák.

Kávé, 
capuccino, 

üdítô.
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Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 11.
(35-ös fôút mellett)

Nyitva tartás: 
Hétfô–péntek: 8.00–18.00
Szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 33-777-33
Fax: (52) 523-968
E-mail: jozsagumi@t-online.hu
ww ww ww .. jj oo zz ss aa gg uu mm ii .. hh uu

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz

• Új gumiabroncs

• Alu- és lemezfelni

• Szerelés, centrírozás, javítás

• Gumitárolás

• Autójavítás

• olajcsere

Bébibolt
Baba-, gyermek-, bizományi és használtáru üzlet.

Gyermekruhák 100 Ft-tól
Babakocsik, bébihordók, 

biciklire szerelhetô gyerekülés 1000 Ft-tól

Ugyanitt gyermekruhák, táskák javítását, húzózár,
patent cseréjét vállaljuk.

Dr.  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

E l é r h e t ô s é g :  

a  06-30/9-555-066 te le fonon 

00:00–24:00- ig

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kandúr: 7000 Ft • Nôstény: 11 000 Ft

Macskák 
ivartalanítása, 
2010 március 31-ig.

BÁLABONTÁS

A BOGI-TURIBAN!

2010. március 16.-án
megkezdjük 

a tavaszi ruhák árusítását!
2010. március 13.-ig 

még érvényes a 
100 Ft/db-os AKCIÓNK!

Nyitva: H-P: 10–18 • Sz: 9–13 • V: zárva
Ebédidô: 13–14-ig

Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat
a Sillye Gábor utca 148/A alatti üzletünkben!

Cím: Bocskai  I .  utca 6.  szám alatt  
Nyitva tartás:  h–p:  10–12,  14–17,  szo:  9–12

Érdeklôdni: (52)  387-432

Gönczy Pál Óvoda Gönczy Pál Általános Iskola     Télûzô maskarádé a Könyvtárban

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Alsójózsai Kerekerdô Óvoda

Egyedül
nem megy...

Tárjuk fel
betegsége
valódi okait
együtt!

Idôpontegyeztetés:
06 30 418 1466

Magyar Katalin
metafizikus terapeuta, 
lelki tanácsadó
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Megújult a józsanet
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Benzinkút és térfigyelô rendszer épül Józsán

A Józsa Tüzép Kft. pályázatot nyújtott be, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Program támogatási rendszeréhez, „Ben-
zinkút és térfigyelô rendszer létesítésére" címmel. A
benyújtott pályázat támogatást nyert!

A pályázatban foglaltak, a VÁLLAKOZÓI TELEPHE-
LYEKEN fognak megvalósulni. Bízunk benne, hogy
ezzel az új szolgáltatással is sikerül hozzájárulni,
Józsa városrész fejlesztéséhez. 
Reményeink szerint, a beruházás befejezését köve-
tôen, a használatbavételi engedélyt is hamarosan
megkaphatjuk és így talán már egy hónapon belül le-
hetôség nyílik arra, hogy benzin és gázolaj üzemû
jármûveiket itt helyben tudják majd megtankolni! Az
üzemanyag kedvezô áron kerül forgalmazásra, a
benzinkút tényleges megnyitásáról pedig tájékoztat-
juk a lakosságot, a Józsanet weboldalon, ill. a Józsa
újság hasábjain. 

RedônykészítésRedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

Telefon: (52) 386-072

(06-20) 534-6555

Nyitva tartás: H–P: 8–18 • Szo: 8–13
Cím: Függetlenség u. 1. 

(a régi mozi helyén)

Árvarázs diszkont
Húsvéti díszek- és ajándékok 

nagy választékban!
(Húsvéti kosárka, csokitojás, 

húsvéti csokinyúl)

Érkezik a tavasz! 
AKCIÓK:

• cserepek • kaspók
• virágládák

• virágláda alátét és virágföld vásár

Jó minôségû termékek, 
kedvezô árak, 

folyamatosan bôvülô termékkör!

Most megéri benézni hozzánk!
Csökkentjük a raktárkészletet,
20–45%-os árangedménnyel.

(kerti díszek, kerámiák)

Színesebb, élénkebb megjelenést átlátha-
tóbb, könnyebben kezelhetô menüpon-
tokat kapott 2010-ben a józsanet weboldal. 

Természetesen az oldalra jellemzô letisztult,
áttekinthetô, és egyszerû megjelenés meg-
maradt, viszont színesebbé, áttekinthetôbbé,
könnyebben kezelhetôvé vált. A sok hírnek,
információnak köszönhetôen a „hírek” menü-
pontot, a jobb átláthatóság miatt tematizáltuk,
és egy-egy piktúrával, képpel színesítettük.
Naponta többször is frissül az oldal, a „prog-

ramok” menüpontban pedig mindenki találhat
érdeklôdésének megfelelô szórakozási lehe-
tôséget. A „galéria” is könnyebben kezelhetô,
képnézegetés közben, most már tetszôlege-
sen ugorhat a következô, vagy az elôzô képre
az olvasó, sôt ha végignézné az összes ké-
pet, elég a diavetítés funkcióra kapcsolni. 
Számos apróság is változott még a jobb ke-
zelhetôség érdekében, reméljük, örömükre
szolgál a megújulás. Ha nincs idejük vagy le-
hetôségük mindennap benézni a józsanetre,
de mégsem akarnak semmirôl lemaradni,

iratkozzanak fel a hetente egyszer, hétfôn-
ként kiküldött hírlevelünkre.
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PARTNER REFERENS DEBRECEN-JÓZSAI INGATLAN IRODA

– Kizárólag józsai ingatlanok közvetítése
– Teljes körû ügyintézés
– Pályázatírás vállalkozásoknak
– Közbeszerzés bonyolítás

Kapcsolat: 06 30 527 3416
www.jozsaingatlan.hu

Több, mint 4 éve az Önök szolgálatában

Megjelent weboldalunk, amelyen ezentúl
bármikor tájékozódhat termékeinkrôl, re-
ferenciamunkáinkról, akcióinkról. Itt lehe-
tôség van ezeken túl árajánlatot kérni úgy,
hogy a stílust kiválasztják képgalériánkból
vagy más internetes oldalról, és az áraján-
lat menüpontot kitöltve visszaküldik.

Internetcímünk:
www.jozsaasztalos.hu

Március havi akció:
Konyhabútorok

Konyhabútorainkat többféle árkategóriában
kínáljuk. Lehetôség van a legegyszerûbb bú-

torlapoldal – bútorlapfront variációra, de en-
nek a többszörösébe kerülô tömörfa oldalak –
tömörfa front kombinációját is kivitelezzük. 
A vasalatokat tekintve az alsó fiókok lehetnek
a görgôs megoldásoktól az önbehúzott csilla-
pítottig bármilyenek. 
Az ajtók is lehetnek nyílók, tolók vagy akár
felnyílók is. Ezek a bútorok nincsenek hely-
hez kötve, tehát bármilyen méretet meg tu-
dunk valósítani. Természetesen a gépek he-
lyeit is pontosan kialakítjuk. 
Ha szükséges, Józsa területén díjmentes
helyszíni felmérést végzünk szaktanácsadás-
sal és méretarányos rajzzal. Ezekhez minden
alapanyag megtalálható mintatermünkben,

referenciamunkáink képei pedig a www.-
jozsaasztalos.hu weboldalon.

Bizalommal ajánljuk a következô józsai kötôdésû vállalkozókat, akik támogatják a józsai sportot. 
(További jelentkezôket is várunk! Érdeklôdni: Tripó Sándornál a 06-20/520-2040-es telefonszámon lehet.)

Cég neve Foglalkozás Címe Telefonszám

asztalos Józsa, Deák Ferenc 68. 06-20-520-20-40

Fruit Market zöldség-gyümölcs Józsa, Józsapark emelete -

Mészáros László sportelnök Józsa -

A józsai SZTSE felnôtt labdarúgó csapata
már január második felében elkezdte a téli
alapozó felkészülést. 
Gyakran fagyott a hajunkra az izzadság, de a
befektetett munka remélhetôleg késôbb meg-
térül majd a pályán. Február elején csapatunk
részt vett egy nagypályás csapatoknak ren-
dezett teremlabdarúgó tornán, ahol csak

tôlünk magasabb osztályban szereplô csapa-
tokkal játszottunk. 
Csapattagok: Nagy T., Csuka J., Varga Zs.,
Dankó Zs., Tripó Zs., Tripó S., Szentesi Á.,
Kurczina Zs., Kiss J. és Szécsi A.
Edzô: Nagy R.
Csoportmérkôzések:
Józsai SZTSE – Nádudvar 1:5

Józsai SZTSE – Nagykálló 4:2
Józsai SZTSE – Létavértes 7:3
Nyolcaddöntô:  
Józsai SZTSE – DEAC 4:7
Gyermekfoci:
Továbbra is lehet jelentkezni Poczetnyik
Csaba edzônél. 
Telefon: (06-20) 545-8889
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HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 

Debrecen-Józsai Kirendeltsége

4225 Debrecen-Józsa, Józsapark

Telefon: (52) 386-230
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Gyógy- és talpmasszázst 
vállalok

Czirjákné Illés Erzsébet
+36-30-9-454-270

06-52-386-091

Ne várja meg, amíg ez a kép fogadja!

Mindjárt itt a tavasz!

9,9%-os ügyleti kamattal

Allergia, izületi probléma, cukorbetegség, 
keringési zavar, gyulladás, fájdalom és egyéb

egészségügyi problémák.
VAN MEGOLDÁS! A XXI. század gyógymódja.

Érd.: 06-30/519-70-53 • 06-20/446-71-91
E hirdetés felmutatójának az elsô kezelés

ingyenes!

ALIZETICS EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ,
ALAKFORMÁLÓ TORNA INDUL

Debrecen-Józsa, Perem utca 28.  sz. alatt

Idôpontok h–p:
8.00–9.00 óráig
16.45–17.45 óráig
18.00–19.00 óráig

Tanfolyamvezetô:
Dobiné Lós Andrea

Tel . :  (06-70)  368-3084

NYITÁSI AKCIÓ: +1 ALKALOM AJÁNDÉKBA!

Keverék kiskutyák (anya
beagle, 

apa ismeretlen) oltva,
féregtelenítve jelképes

összegért elvihetôk.

Érdeklôdni: (06-70) 360-8202 . 
(06-70) 368-3084 • (52) 783-726

Ugyanitt 
erdélyi 

tálalószekrény 
eladó.

TÁP-, TAKARMÁNY- ÉS 
ÁLLATELEDEL BOLT

Debrecen-Józsa
Várdai Miklós u. 7.

Telefon: (52) 387-217
Új (Józsán még nem árult) 

tápsorokkal várjuk kedves vásárlóinkat!
H–P: 8–18, Szo: 8–13, V: 8–10

Mindenki t  szerete t te l  várunk: Kovács  Annamária és  Imre

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Modern és antik kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása.

Ingyenes felmérés és szállítás.
� 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

a 35-ös úti pavilonban

Narancs: 199 Ft/kg
Burgonya: 67 Ft/kg zsákos kiszerelés
Alma (idared, gored, mucsu): 99 Ft/kg

2,5 l Queen Cola: 199 Ft/palack
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A társadalmi együttélés során az emberek
óhatatlanul, de néha szándékosan is kárt
okoznak egymásnak. Az ezzel kapcsolatos
jogi fogalmakról tájékoztatja olvasóinkat
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd.

Ezek alapján az emberi károkozás két cso-
portba sorolható: gondatlan, vagy szándékos.
A károkozó, mindkét esetben polgári jogi és
(esetlegesen) büntetôjogi felelôsséggel tarto-
zik. Cikkünkben a polgári jogi felelôsséggel
foglalkozunk.
Általános szabály: Aki másnak jogellenesen
kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a
felelôsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben általában elvár-
ható. Elsôsorban a kár fogalmával kell tisztá-
ban lenni:
A kár lehet
– vagyoni:
• A károsult vagyonában beállott érték-
csökkenés
• A károsultat ért elmaradt vagyoni elôny
(jövedelem, haszon, nyereség)
• A károsultat ért a kárral kapcsolatos költ-
ségek
– nem vagyoni
A károsultnak összegszerûen kell meghatá-
roznia a kárt, akár szakértô által meghatároz-

va, akár számlával igazoltan, azaz ténysze-
rûen bizonyítani kell a kár mértékét. A káro-
sultnak kell bizonyítania, hogy a károkozó
magatartása és a kár bekövetkezte között ok-
okozati összefüggés áll fenn, ennek hiányá-
ban kártérítés nem kérhetô. Ezt bizonyíthatja
a károkozó elismerése, okirati és tanúbizo-
nyítás. A károkozásnak jogellenesnek kell
lennie, azaz ha a károsult beleegyezésével
történt a károkozás, vagy szükséghe-
lyzetben, vagy jogos védelmi helyzetben,
ezekben az esetekben a jogellenesség nem
állapítható meg, azaz kártérítés sem követel-
hetô. A károsult kötelezettsége is fontos:
kárenyhítési kötelezettséggel tartozik, azaz
mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy a kár mértéke minél kisebb legyen.
Amennyiben a károsult is közrehatott a kár
bekövetkeztében, úgy a kár teljes
megtérítésére nem tarthat igényt. A kárért
felelôs személy köteles az eredeti állapotot
helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges,
vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja,
köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni
kárát megtéríteni.

Következô alkalommal a kártérítés speciális
eseteirôl lesz szó, továbbá a kártérítés és a
biztosítás kapcsolatáról.

Az ügyvéd válaszol (8.)

Dr. Patakvölgyi 

Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska

Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803

Mobil: (60-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos

egyeztetés alapján

KKeeddvveenncceekk  EElleeddeell  CCeenntteerree
• Tavi haltáp 349 Ft/litertôl

• Bolhairtó kutya nyakörv 399 Ft/db-tól
• „Gazdi” cica, kutya szalámi 3 db feletti

vásárlás esetén 199 Ft/db

Kutyaólak több méretben 
megrendelhetôek.

Cím: Józsa, Felsôjózsai utca 25.
Debrecen, Szabó Lôrinc u. 35.

Címünk: Józsapark emelete • Telefon: (52) 386-143
Nyitva tartás: Hétfôtôl–péntekig: 9–19 • Szombaton: 9–15

www.okula-optika.hu„a tisztánlátás kedvéért”

Az OKULA-OPTIKA AKCIÓI márciusban
Szemüvegkeret 

ingyen! 
Ha most vásárol szemüveget 

SUPER AR-KARCÁLLÓ
felületkezeléssel, 

vékonyított lencsékkel, 
akkor minôségi 

pl: Diamond Colletion márkájú
fém keretet 

ingyen választhat 
hozzá.

Kamatmentes 
részletfizetés! 

20 000 forint feletti 
vásárlás esetén 

fizetheti 
6 havi részletekben 

is szemüvegét!

Régiért 
újat! 

Régi szemüvegéért
cserébe új keret, 

most féláron! 
Hozza be 

régi szemüvegét, 
és csináltasson 

komplett 
új szemüveget!



Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

12 JÓZSA
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Babzsákfotelek - a kényelem megszálottjainak

Rendezvények a Bikersben

Miért jó?
Ha széken vagy fotelben ülünk, a testünk leg-
inkább a kiálló részeire támaszkodik, a hát-
támla nem fekszik fel az egész gerincre, így
azt nekünk kell tartani, megterhelve ezzel a
gerinc melletti izmokat is. Ha babzsákban
ülünk, az apró golyócskák végigölelik a há-
tunkat és minden ponton megtámasztják. A
súlyunk egyenletesen oszlik el, biztosított a
megfelelô vérkeringés és a maximális kénye-
lem.
Kinek ajánljuk?
Kisgyerekeknek, tinédzsereknek, felnôttek-

nek, kismamáknak, kisbabáknak, anyukák-
nak szoptatáshoz, gerincproblémákkal küsz-
ködôknek, házi kedvenceinknek.
Babzsákfotelek megrendelhetôk különbözô
színekben, fazonban és méretben, kiegészí-
tôkkel, cserélhetô huzattal a FényVilág Natúr-
boltban. PRÓBÁLD KI ÉS ÉREZD!

FényVilág Natúrbolt
Józsapark emelete

Nyitva tartás: h–p: 10–18 • szo.: 9–15
Telefon: (06-30) 494-5055

Folyamatos ital- és pizza akciókkal, ételki-
szállítással, rendezvényekkel, várja min-
den kedves vendégét a Bikers Caffé és
Pizzéria a Józsaparkban. Családi esemé-
nyeit ünnepelje nálunk!

Válogasson megújult étlapunkról, kóstolja
meg koktéljainkat, frissítôinket és fogyassza
el kellemes fûtött teraszunkon vagy igénye-
sen kialakított kávézónkban. Vegye igénybe
party-szerviz szolgáltatásunkat. Otthoni csa-
ládi rendezvényeire, rendelje meg az ételeket

tôlünk: sültes tálainkból, hideg tálainkból, vá-
logasson kedvére, de kérésre bármi mást is
elkészítünk. A pizzán kívül bármely étlapon
szereplô ételünket is ingyenesen házhoz
szállítjuk.

Jöjjön el élôzenés estjeinkre, rendezvényeit
(születésnap, névnap, eljegyzés, esküvô)
rendezze nálunk.  Teraszunk akár 80 fô befo-
gadására is képes. 
Hétfôtôl–szombatig menü rendelhetô 690 Ft-os
áron. 

Megérkeztek a tavaszi áruk!
Nôi,  férfi ,  gyermek
ruhák, cipôk, övek

táskák, játékok
nagy választékban

kedvezô áron kaphatók.
Szeretettel  várjuk 

Kedves Vásárlóinkat!

KÍNAI ÁRUHÁZ
a Józsaparkban

Nyitva tartás:
H–P: 9–18, Szo: 9–14, Vas: 9–13

Asztalfoglalás: (06-70) 324-8153
Élôzenés, táncos estek Zámbó

Elemérrel:
Március 6.: Nônap

Április 3.: „Húsvéti Nyuszi” buli
Május 15.: „Bika” buli

(Képünkön egy négyszemélyes sültes tál látható)



Hirdetés
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• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás

Minôség kedvezô áron!
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

Megnyitottuk üzletünket a Józsaparkban
A környék legjobb áraival várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

Konyhaszekrények 49 900-tól
Étkezô garnitúrák 27 900-tól

Berta 6-os 69 900
München 6-os 119 900

Szekrénysorok 52 900-tól
3+2+1-es ülôgarnitúrák 89 900-tól
Hálószoba garnitúra 119 900 

Francia ágy 31 900-tól
Heverôk 17 900-tól,
Kanapék 36 900-tól,
Sarokülôk 49 900-tól,
Komódok 8990-tôl,
Elôszobák 10 900-tól,
Cipôsszekrények 7200-tól

Ajánlatunkból:

www.maxiborze .hu
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Józsa Diszkont
kávé, ital, édesség, vegyiáruk
Cím: Szentgyörgyfalvi utca 9. (A Józsapark emeletén)

Nyitva tartás: h–p: 7–19 • szo: 7–15 • v: 7–12

• Tchibo family kávé 250g 380 Ft
• Paloma kávé 250g 370 Ft
• Completa kávékrémpor 200g       299 Ft
• Slice szénsavas üdítô 2l (szôlô, 

narancs ízben)                              99 Ft
• Hey-Ho gyümölcslé 1l (szôlô, 

alma, narancs)                            135 Ft
• Rizlingszilváni félédes fehér bor 2l 335 Ft
• Portugieser félédes vörös bor 2l   359 Ft
• Ágyas vegyes 

gyümölcspálinka 0,5l                 1650 Ft
• Köbányai sör dobozos 0,5l          155 Ft
• Köbányai sör 0,5l                  125 Ft + ü 

Termelôi bor érkezett!
• Egri Cuvée 2,05l                         899 Ft
• Egri Ottonel Muskotály 2,05l       899 Ft
• Egri Házasítás félédes vörös 2,05l 999 Ft

Józsa területén 5000 Ft felett 
ingyenes kiszállítás! 

Akciók a készlet erejéig érvényesek.

Vállalom családi házak, 
középületek víz-, gáz-, fûtésszerelését, 
valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Lakóépületek külsô- belsô felújítása:
– nyílászárók cseréje
– burkolás, festés

Aki március 15-ig 
szennyvízbekötését

megrendeli, 
az 20% 

kedvezményt kap.

Debrecen, Barátság utca 6. Debrecen, Barátság utca 6. 
Mobil:Mobil: (70) 246-9384 (70) 246-9384 •• (70) 620-2684(70) 620-2684

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

17 éve a lakosság szolgálatában!
2010 tavaszán is szeretettel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat
a FÓKUSZ Kertészeti és Mûszaki Boltban.

Megtalálható nálunk minden olyan anyag és
eszköz, ami lakása karbantartásához, vagy 

kertje mûveléséhez szükséges.
Ta v a s z i  a j á n l a t u n k :  

Vetômagvak, kerti szerszámok, permetszerek, 
tápsók, mûtrágyák kis kiszerelésben, 

de elôrendelésre 50 kg-os is megvásárolható.
Csatornabekötéshez PVC csövek és idomok, és 
minden típusú vízszerelési anyagok kaphatók.

Nyitva tartásunk: H–P: 7.30–18.00
Szo: 7.30–13.00

E-mail: fokusz93jozsa@citromail.hu
Cím: Db-Józsa, Tokaji utca 13. • Telefon: 52/496-322

A józsai Szaknévsor

megjelenése 2010.

márciusában várható.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma:            99 Ft/kg

Burgonya (2 kg-os):     179 Ft/kg

Narancs:     199 Ft/kg

Vöröshagyma:             69 Ft/kg

Tojás M-es:                  279 Ft/10 db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Erste-ING komplex jelzálogkölcsön
Az egyedülálló pénzügyi megoldás 

életbiztosítási védelemmel!

MIÉRT JÓ ÖNNEK, HA BENNÜNKET VÁLASZT?
– mert gyorsan és hatékonyan megkeressük az

Önnek legmegfelelôbb hitelt,

– mert segítjük Önt az ügyintézésben a teljes

hiteligénylés során,

– többféle pénzügyi helyzetre tudunk megoldást

kínálni,

– mindezt külön költség felszámolása nélkül intézzük.

HUSZÁNK JÓZSEFNÉ

(20) 970-4337

A tavasz a megtisztulás, újrakezdés idô-
szaka. Megújul a természet, szeretnénk mi
is megújulni, energiával feltöltôdni. A tisz-
tulás kezdôdhet böjtöléssel, ahogy azt
több vallás is elôírja tavasszal. A böjtnek
több típusa van, az egészen szigorú, csak
a víz fogyasztását megengedôtôl kezdve a
„lazább”, a húsfogyasztás mellôzését
ajánlóig.

Böjt megkezdése elôtt nagyon fontos figye-
lembe venni egészségi állapotunkat! Bizo-
nyos állapotok (várandósság, szoptatás) és
betegségek (felszívódási zavarok, dagana-
tok, stb.) esetén tilos drasztikus böjtöt kezdeni.
Betegség esetén kérjük ki orvosunk taná-csát.
Javaslataink böjt idejére (bár böjtön kívül is
érdemes megfontolni!):
– igyunk nagyon sok folyadékot. Ez lehet ás-
ványvíz, gyógytea, gyümölcs/zöldséglé, leves. 
– Salaktalanító, tisztító teakeverékekkel (csa-
lán, nyírfa, homoktövis) fokozhatjuk a máj-
ban, zsírszövetben lerakódott méreganyagok
távozását.
– Kerüljük a húsok, zsíros ételek és cukrok
fogyasztását.
– Fogyasszunk sok gabonát (barnarizs, hajdi-
na, köles, árpa, bulgur stb), zöldséget (több-
ször nyersen, salátának), gyümölcsöt.
– Fontos, hogy a székletürítés megfelelô le-
gyen, azonban ne használjunk drasztikus
hashajtókat. Rostdús élelmiszerekkel, ét-
rend-kiegészítôkkel szabályozhatjuk bélmû-
ködésünket.
– Csökkentsük a kávé és alkoholos italok fo-
gyasztását. A kávét cseréljük le zöld- vagy
maté- vagy Pu-Erh teára.
– Mozogjunk többet. Járhatunk edzôterembe,
de egy kiadós séta a jó levegôn is megfelelô.
Sokan nem mernek belevágni a böjtbe, hi-
szen semmi kedvük heten keresztül levele-
ken élni. Ez egy nagy félreértés: igen ízletes
böjti/húsmentes ételek készíthetôk.
Kedvcsinálónak válogatás böjtös receptjeinkbôl:
Gombás köles gombóc: 1 fej vöröshagymát

apróra vágva olajon megpárolunk. Belete-
szünk 25 dkg apróra vágott gombát, fûsze-
rezzük (kevés só, bors, petrezselyem, vega-
mix). Felöntjük vízzel, majd beletesszük a kö-
lest. Gyakran kevergetve fôzzük, amíg a kö-
les megpuhul (a vizet szükség szerint pó-
toljuk). A végén egész sûrûre össze kell áll-
nia. Amikor kihûlt belekeverünk két egész to-
jást és annyi lisztet, hogy formázható massza
legyen. Gombócokat formázunk, zsemlemor-
zsába forgatjuk, és bô olajban kisütjük.
Csicseriborsó krokett: a csicseriborsót éj-
szakára beáztatjuk. Másnap kuktában
megfôzzük, a fôzôvízbe tegyünk 1–2 sárgaré-
pát, 1 vöröshagymát és egy petrezselyem
gyökeret. 1 óra fôzés után a levét öntsük le és
tegyük félre, a borsót a zöldségekkel botmixer-
rel turmixoljuk. Adjunk hozzá kb. 5 dkg zab-
pelyhet és teljes kiôrlésû lisztet. Ha nagyon
száraz a fôzôvízzel lazíthatjuk, de a végén
formálható masszát kell kapni. Az eredeti
recept ennyi, azonban már túl vagyok néhány
szétázott gombóc baleseten, így 2 tojást is
bele szoktam keverni. Gombócokat formá-
zunk, bô olajban kisütjük.
Lilahagymás puliszka: Felforralunk 3 bögre
vizet egy kiskanál sóval. Belekeverünk egy
bögre kukoricadarát. Kis lángon kevergetve
addig fôzzük, amíg elválik az edénytôl. Egy
peremes tálcára öntjük úgy, hogy kb. egy cm
vastag legyen. Amikor teljesen kihûlt másfél
centis kockákra vágjuk. Közben 3 fej lila-
hagymát nagyobb kockákra vágunk, kevés
olajon megpároljuk. Hozzáadunk bôven pet-
rezselymet. A puliszkát a petrezselymes
hagymával összekeverve tálaljuk.
Brokkolis kuszkusz: A kuszkuszt kétszeres
mennyiségû fûszeres (vegamix) vízben 5
perc alatt puhára fôzzük. A brokkolit rózsákra
szedve forró vízben pár percig fôzzük, leszûr-
jük. A kuszkuszt a brokkolival összekeverve
kivajazott tûzálló tálba rakjuk. Besamel
mártást készítünk: Kevés vajon pirítunk két
evôkanál lisztet, felöntjük kb. 3 deci tejjel, si-
mára keverjük. Fûszerezzük bôven zöldfû-

szerekkel (kakukkfû, oregano, borsikafû/bors,
só). Belekeverünk egy kis pohár sovány
tejfölt, 10 dkg sajtot és ráöntjük a kuszkuszra.
Tetejére kevés reszelt sajtot szórunk és forró
sütôben addig sütjük, míg a teteje világos
aranybarna lesz.
Ínyenceknek! Zöldséges szusi: Az egyik
kedvencünk. Böjtön kívül hallal készítjük. Ra-
gadósra fôzünk 20 dkg rizst kevés sóval (nem
pirítjuk fôzés elôtt!). A kiterített szusi lap felére
fél centi vastagon rakjuk a rizst, kanállal
gyengén megnyomkodjuk, hogy összetapad-
jon. Közepére csíkban helyezzük a hosszú,
keskeny csíkokra vágott „tölteléket”: uborkát,
tojáslepényt, paprikát. Óvatosan feltekerjük,
a szusi lap egy cm-es szélét, vízzel bened-
vesítjük, ettôl összeragad. Pár perc után két
centis szeletekre vágva tálaljuk. Szójaszósz-
ba, esetleg wasabiba mártva az igazi.

Márciusi akcióink: Zöldség és gyümölcslevek,
tisztító teák 10% kedvezménnyel a tavaszi
tisztulás és böjt jegyében. 
Hozza be hozzánk böjti receptjeit, a legjobb
hármat VITAM ajándékcsomaggal díjazzuk.
Beérkezési határidô: 2010. március 31.
Homeopátiás orvoshoz és frissítô masszázs-
ra bejelentkezés a bolt telefonszámán.

Böjtöljön a PÁLM-A-HÁZ Biobolttal

Cím: Szilegyházi utca 2. 
Nyitva tartás: k–p: 7:30–18 • szo: 9–12

Telefon: (52) 445-878
E-mail: palmtm@palmtm.hu



Aszt-Ella

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Áprilisi számunk lapzártája: 2010. április 2., péntek. Megjelenés: 2010. április 9.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából www.jozsanet.hu

Kol lekció  vál tás miat t

Ó r iás i  k iárusí tás ! ! !
Egyes termékcsoportok pl.: Március 5-tôl a készlet erejéig

• Gyerek cipôk: 2550 helyett 1275 Ft
2200 helyett 1100 Ft

• Benti cipôk: 700 Ft-os egységár
• Tornacipô: 400 Ft-os egységár
• Nôi cipôk: 2900 helyett 1450 Ft
• Nôi csizmák: 4800 helyett 2400 Ft
• Sport cipôk: 2200 helyett 1100 Ft

2800 helyett 1400 Ft
• Férfi bakancsok: 6200 helyett 3100 Ft
• Átmeneti kabátok: 3000 helyett 1500 Ft
• Nadrágok: 2000 helyett 1000 Ft
• Pólók: 600–800–1000 Ft-ig
• Férfi pulóverek: 5200 helyett 2600 Ft -50%

Más termékcsoportoknál 

tovább tart a 2 fizet 3 kap AKCIÓ
pl.: 1 kabátot + 1 nadrágot (fizet) + 1 pulóver AJÁNDÉK (a 3 db közül a legolcsóbb)

Mielôtt máshol fizetne, gyôzôdjön meg hihetetlenül olcsó árainkról!

Megérkeztek az új tavaszi divatáruk.
Nôi felsôk, farmerek széles választéka.

Ozis zokni akció 200 helyett 150 Ft
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Józsa, Bocskai u. 5. Tel: (52) 387-424 • Nyitva: h–p: 8–18 • szo: 8–13


