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Csatornázás utáni helyreállítás - hibalista is készült
Márciusban befejezôdött a csatornaépítés. Viszont a helyreállítás nagyon sok helyen, kritikán aluli. Képviselôinket kérdeztük mikor lesznek a hibák kijavítva.
A józsai csatornázási program befejezésének
végsô határideje, a helyreállítást is beleértve
2010. április 30-a volt. Mivel a kivitelezô az
elmúlt napokig sem jelent meg a területen,
Debrecen Közgyûlésének 2010. április 29-ei
ülésén ismét kérdéseket intézett Somogyi
Béla képviselônk Varga László fôosztályvezetô úrhoz. A fôosztályvezetô úr a következô
információkat adta:
– A kivitelezô jelenleg Sárándon és Mikepércsen dolgozik, május elejét jelölte meg a józsai munkák elkezdési idejének.
– Mivel a helyreállításra kapott határidô

(április 30.) letelt, minden napos további késés napi kötbérterhes, így a munka elvégzése
után ez levonásra kerül a vállalkozási díjból.
– Ha a kivitelezô mégsem teljesíti kötelességét, akkor azt az önkormányzat maga végezteti el, és annak költségeit a kivitelezô végszámlájából levonja.
– A helyreállítás költségeinek fedezetét a
munkák befejezéséig visszatartja az önkormányzat.

A Gönczy Pál Általános Iskola
közössége tisztelettel meghívja önt
az intézmény alapításának
150.
évfordulója alkalmából
rendezett jubileumi napjára
A rendezvény fôvédnöke:
Kósa Lajos
Debrecen polgármestere
Idôpont: 2010. június 4.
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Háza
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
(Józsapark épülete)
Társszervezô: a Debreceni Mûvelôdési Központ

Megtudtuk továbbá Somogyi Béla és Balázs
Ákos képviselôktôl, hogy a jelenlegi állapotokban a teljes munka nincs még átvéve, csak a
csatornarendszert adták át, illetve ezt fogadták el a mûszaki átvevôk. Varga László fôosztályvezetô információi alapján megnyugodhatunk, hogy a kivitelezô nem fog „lelépni”, az
utak a jelenlegi állapotukban nincsenek
átvéve, és csak a tökéletesen kivitelezett
helyreállítás lesz elfogadva. Ezért is készült
egy hibalista, melyet a www.debrecenjozsa.com weboldalon lehet megtekinteni, illetve aki tud még hibáról, ide elküldheti, és
felkerül erre a listára. A hibák megfelelô kijavítására képviselôink személyesen is külön
odafigyelnek.

A nap programja:
10:30 Ünnepi gálamûsor Köszöntôt mond: Agárdiné Burger Angéla, a Gönczy Pál Általános Iskola igazgatója
A rendezvényt megnyitja: Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere.
Köszöntôt mond: dr. Polonkai Mária igazgató, Oktatási Hivatal
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága.
Varga Attila, Magyarországi Ökoiskolák Országos Hálózatának
vezetôje.
Porkoláb Gyöngyi projektvezetô, Magyar Hospice Alapítvány,
Méltóság mezeje program.
Az emlékmûsorban fellépnek az intézmény jelenlegi és egykori
diákjai.
12:00: Kiállítás megnyitó Értékek és élmények a Gönczy Pál
Általános Iskolában – alkotó diákok és pedagógusok kiállítása.
Megnyitja: dr. Tar Károlyné a Debreceni Mûvelôdési Központ
igazgatója.
14:00: Szabadtéri színpadi program Megnyitja: Balázs Ákos,
DMJV Önkormányzati képviselôje, a Józsai Településrészi Önkormányzat Elnöke; Somogyi Béla, DMJV Önkormányzati képviselôje, a Kulturális Bizottság elnöke.
14:00–17:00 Az iskola jelenlegi és egykori tanulóinak szórakoztató mûsora. A Közösségi Házban és könyvtárban vetélkedôk, kézmûves foglalkozások.
19:00–23:00 Zenés est osztálytalálkozókkal.

JÓZSAI GYERMEKNAP június 5-én 14–18 óráig lesz
Helyszín: Józsai Közösségi ház elôtti terület és az elôtere továbbá a Józsai Könyvtár.
Részletek, részletes program hamarosan a www.jozsanet.hu weboldalon.

Programok

Május 7–20-ig
„ECSET TÁNC” - TOLVAJ DÓRA festômûvész kiállítása
Kiállítás megnyitó: május 7-én 17 órától
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôtere
Megnyitja: Vitéz Ferenc mûvészeti író
Közremûködik a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola néptánc csoportja, dr. Borosné
Toplenszki Tímea zenepedagógus

Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme
Május 15. 16 órától Chilievô- és bikaülô verseny
Helyszín: Bikers Caffe elôtere (Józsapark)
Részletek a 13. oldalon.

Május 14-én 10 órától
KISTÉRSÉGI IRODALMI VETÉLKEDÔ
NYUGDÍJASOKNAK
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme
Együttmûködve a Debreceni Nyugdíjas Egyesülettel

Június 4–10-ig
ÉRTÉKEK ÉS ÉLMÉNYEK A 150 ÉVES
GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
(kiállítás az iskola mûvésztanárainak és tanulóinak munkáiból)
A rendezvény fôvédnöke: Kósa Lajos, polgármester
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
A megnyitó idôpontja: 2010. június 4-én 12
órától

Május 15-én 10 órától
AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDÔ ÓVODA
ÉVZÁRÓ GÁLAMÛSORA (nyitott program)

Június 4-én 10:30-tól
150 ÉVES A GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS
ISKOLA (jubileumi nap)

A rendezvény fôvédnöke: Kósa Lajos, polgármester
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház termei és
az intézmény elôtti tér
Részletes program és meghívó a címlapon.
Június 5-én 14–18 óráig
JÓZSAI GYERMEKNAP
Helyszín: Józsai Közösségi ház elôtti terület
és az elôtere továbbá a Józsai Könyvtár.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi utca 9.
Telefon:
(52) 386- 137
E-mail:
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Jótékonysági kerti parti

„Jó gyakorlat” a
Gönczy Pál
Általános
Iskolában

A Gönczy Pál Utcai Óvoda április 30-án
délután rendezte meg hagyományos jótékonysági kerti partiját.
A rendezvény 15 órakor kezdôdött, és az
óvoda udvara hamar megtelt a volt, jelenlegi
és leendô ovisokkal és családtagjaikkal. Az
udvari játékok mellett két ugráló vár, arcfestés és számos kézmûves foglalkozás várta a
gyerekeket. 15:30-tól a Debreczeni AranyKeresztes Lovagok Egyesületének mûsorát
láthattuk, majd 16.30-tól a debreceni Vezér
Fitness gyermekcsoportja lépett fel. Volt még
ezen kívül zsákbamacska, tombola, büfé finom házi süteményekkel, palacsintával és
pizzával. Az idô is a résztvevôknek kedve-

zett, mert gyönyörû, napsütéses idôben tölthették együtt ezt a kellemes délutánt gyerekek és felnôttek egyaránt. A Kerti Parti bevételét ezúttal is az óvoda tárgyi feltételeinek
(játékok) javítására fordítja majd az Óvoda
alapítványa. A rendezvényen készült fotók
megtekinthetôk a www.jozsanet.hu weboldal
galériájában.

Az Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ országos pályázat keretében,
jól mûködô iskolák példaértékû tevékenységeit mutatja be és közvetíti jó gyakorlatként
más intézmények számára. E program részeként kapott meghívást a Gönczy Pál Általános Iskola egy olyan konferenciára, ahol
más „jó gyakorlatot” folytató intézményekkel
együtt mûhelymunkában mutathatják be sikeres, mûködô tevékenységeiket.

A Kerekerdei Vígasság
Április 17-én a Kerekerdei Vigasságban,
hajnalig tartott a tánc, és a közel 60 fônyi
társaság színvonalas mûsorokat is láthatott az est folyamán.
Rengeteg értékes tombolaajándék gyûlt
össze, így senki nem távozott üres kézzel. A
bevétel 100 000 Forint lett, amit az alapítvány
az óvoda kültéri játszóeszközeinek
bûvítésére fordít majd. A rendezvény támogatóinak segítségét ezúton is köszönik a
szervezôk: Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola, Sodexo Magyarország Kft., Hificomp
Kft., FényVilág Natúrbolt Józsapark, Maranta
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Patika, Rózsa Papír Írószer – Józsapark, dm
(drogerie markt) Józsapark, Feba-Mofém,
Józsa Tüzépker, Megasun Józsai Szolárium,
Józsa Fitness – Józsapark, Törpfalva Családi

Napközi, Fandango étterem, Józsai
Gyógyszertár Józsapark, Józsa Diszkont –
Józsapark, Mezô János – Százszorszép
üzlet, Bakóné Éva – Divatáru üzlet, Ideart
Solutions Bélyegzôcenter, Szathmári Szilvia
– nôi-férfi fodrász, Szilágyiné Simon Krisztina
elektrokozmetikus, Pappné Falusi Erzsébet
magnetoterapeuta, Bikers Caffe, DMK Józsai
Közösségi Ház, Loós Bt., Lans Kft., Aszt-Ella
virágbolt, Régi Lottózó – Szentgyörgyfalvi út,
dr. Szabó Beáta fogszakorvos, Gyros Shop,
Bu-fa-tex Kft. – Katona István, Maja Virág
Ajándék, Maestro Festék Szaküzlet.
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Májusi programajánló

Felhívás

NAPFÉNY SZÉPSÉGSZALON
MÁJUSI AKCIÓ!
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KOZMETIKA:
– szemöldökszedés-, festés + szempillafestés

1600 Ft helyett 1000 Ft
– arcmasszázs dekoltázs masszázzsal
2850 Ft helyett 1800 Ft
– arckezelés 24 karátos aranyporral, ultrahanggal
6000 Ft helyett 5000 Ft
– alakformáló testkezelés 10 alkalom
20 000 Ft helyett 12 000 Ft
– teljes lábgyanta
2000 Ft helyett 1500 Ft

Fülbelövést vállalunk!
MÛKÖRÖMÉPÍTÉS: 3500 Ft helyett 3000 Ft
TÖLTÉS: 3000 Ft helyett 2500 Ft
FODRÁSZAT: minden szolgáltatás árából
az árjegyzéken feltüntetett árakból.

20% engedmény

Vállalunk: dauert, melírozást, férfi-nôi hajvágást, ingyen
hozott anyagból.

festés

ÁLLÓ SZOLÁRIUM (MÉLYBARNÍTÓ):
30 perces bérlet 2000 Ft, 3 perc 250 Ft.

Szeretettel várunk minden régi és új vendéget!
Alsó korhatár nincs, felsô korhatár 18 év.

Cím: Józsa, Bocskai utca 5. • Telefon: (20) 925-9045

KÍNAI DISZKONT

Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7., a bútorbolt helyén

NYITÁSI AKCIÓNK
TOVÁBBRA IS FOLYTATÓDIK!
30–50% ENGEDMÉNNYEL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Nyitva tartás: H–P: 9–18 • Szo.: 9–13
JÓZSA

ÚJ! OLASZ DIVATÁRU!
NYÁRI CIPÔK, SZANDÁLOK ÉS
RUHÁK ÉRKEZTEK!
Folyamatosan érkezô árukészletünkbôl:
• Nôi felsôk 699 Ft-tól
• Nôi ingek 1800 Ft-tól
• Olasz nôi, férfi farmerek 2500 Ft-tól
• Férfi ingek 950 Ft-tól
• Nôi melltartó 490 Ft (kompletten 790 Ft)
• Novelle pamut ágynemû 1900 Ft
• Nôi vászon nadrágok 600 Ft-tól
• Cactus clone gyermek pólók 750 Ft
• Nôi, férfi, gyermek szabadidô együttes 1900 Ft-tól
• Nôi szoknya 1500 Ft
• Gyermek szandálok 1800 Ft-tól
• Tavaszi nôi cipôk 1300 Ft-tól
• Terem cipô 1600 Ft-tól
• Stoplis cipôk 1950 Ft-tól
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Beszámolók

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
diákjai a Föld Napjához kapcsolódóan
Debrecen Alsójózsa városrész régi temetôjét, és a környékbeli erdôsávokat megtisztították a szeméttôl.
Minden elismerés a diákoknak, és elmarasztalás a szemetelôknek. Védd és óvd környezetedet!

Élô bolygó - ökológiai vetélkedô
Élô bolygó névvel rendezett ökológiai vetélkedôt április 22-én a Gönczy Pál Általános Iskola a Rózsavölgy utcai gyermekkertben, a Föld napja alkalmából.
A megmérettetésen összesen 15 csapat vett
részt, a város iskoláiból és Érmihályfalváról. A
vetélkedôre háromfôs csapatok nevezhettek,
melyek egy-egy hat, hét és nyolcadik osztályos gyerekekbôl álltak. A 15 állomást körforgásszerûen kellett teljesíteniük a csapatoknak. A feladatok nagy része ökológiai feladat
volt, témájuk, a Föld, az élôvilág és az élôvilág összefüggései voltak. Három elôzetes feladata is volt a gyerekeknek, melyet most mutattak be a zsûrinek. Az elsô helyen a Zelk
Zoltán Általános Iskola „Nyíló akác” csapata
végzett 321 ponttal, ôket követte a Bolyai

János Általános Iskola „Bolyai” csapata 299
ponttal, a harmadik helyen pedig az Epreskerti Általános Iskola „Epreske” csapata végzett 298 ponttal. Ilyen versenyt most elôször
rendezett az iskola, és a nagy siker miatt minden évben szeretné megrendezni majd. A teljes beszámoló és képgaléria megtekinthetô a
jozsanet.hu weboldalon.

Könyvajánló és író-olvasó találkozó
Dobogós helyezést
ért el a Lorántffy
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
tanulói a Saturn Üzletközpont felhívására
64 hajdú-bihari oktatási intézménnyel
együtt bekapcsolódott a március 22. és
április 2. között lebonyolításra került
elhasználódott elektromos eszközök
gyûjtésébe.
Iskolánkban közel másfél évtizede igen
komoly környezeti nevelés zajlik. Ennek a
környezettudatos nevelésnek is az eredménye, hogy diákjaink 5988 kg, azaz közel 6
tonna elektromos hulladékot gyûjtöttek
össze. Ezzel a szép teljesítménnyel a debreceni iskolák között a 2. helyezést értük el. A
64 megyei intézmény között pedig a 8. helyen végzett iskolánk a versenyben. Ezért a
szép teljesítményért közel 90 000 Ft, a Saturnban levásárolható pénznyereményt kaptunk. Köszönet és elismerés minden tanulónak és kedves szülônek, akik a gyûjtésben
részt vettek!
Danku Attila igazgató
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Sikli László, nagyváradi költô, a „Lepke
száll” címû kötetét mutatta be a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola diákjainak és
az érdeklôdôknek.

keket és új kincseket hoz elô. E kötet teljes
illusztrációját gyermekek készítették, jelentôs
részét a saját gyermekeim, tíz és tizenkét
évesen.”

A könyvbemutatót a Waldorf Iskola diákjainak, köztük a költô gyermekeinek szavalatai és furulyázása is színesítette. A kötetet illusztráló gyönyörû rajzokból kiállítás tekinthetô meg a Közösségi Ház elôterében és a
Könyvtárban.
Sikli László: Lepke száll…
„Mire felnôttem, megtanultam az élet ajándék
és felelôsség. Mire apa lettem megértettem:
az élet csoda, amely felfedezhetô. A szép magyar szó játékos ereje megérinti a gyerme-

Gabriella Jade: Égben kötött
szerelem - egy józsai írónô regénye
Gabriella Jade romantikus regényét, a 2010. április
22–25. között megrendezett Budapesti Nemzetközi
Könyvkiállításra és Vásárra is elvitte a kiadó, az Edition
Nove.
A könyv február 21-én jelent meg, és ez a szerzô elsô
mûve. Könyv specialitása – ami abszolút nem jellemzô a regényekre –, hogy az elején egy vers formájában foglalja
össze a szerzô a mû mondanivalóját. Az írónô már dolgozik
a második könyvén, és azt is elárulta, hogy hamarosan egy
verses kötettel is elôrukkol. A könyv kapható városunkban is
és a Józsai Könyvtárból is kikölcsönözhetô.
Bôvebb információ: www.gabriellejade.com
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Szebbé tették
környezetünket

Hírek

Kisorsoltuk a nyelvtanfolyam nyertesét
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Elôzô lapszámunkban közös játékot hirdettünk a Debreceni Nyelviskolával, melyen
egy 62 300 Forint értékû kezdô angol
nyelvtanfolyamot lehetett nyerni.
Kereken 50 helyes megfejtés érkezett. Zöme
e-mailben, de sokan borítékban küldték el a
helyes megfejtést. Volt, ahol az egész család
nevezett, de abszolút szabályosan, hiszen
négy külön borítékban érkezett a négy helyes
megfejtés, négy megfejtôtôl. A megfejtés
egyébként a Gönczy Pál Általános Iskola volt.
A szerencsés nyertes Juhászné Lévai

Erzsébet, Bajza utcai lakos lett. Gratulálunk
neki! A Debreceni Nyelviskola és a Józsa
újság/Józsanet nevében ezúton köszönjük
mindenkinek a részvételt. Reméljük, aki nem
nyert, annak sem szegtük a kedvét, hogy idegennyelvet tanuljon. Az iskolától kapott
információkból megtudtuk, hogy elképzelhetô,
hogy szeptemberben
ismét szerve-

Józsai Településfejlesztô Egyesület hírei
A Józsai Településfejlesztô Egyesület –
mely településünk legjelentôsebb civil
szervezete – április 26-án tartotta közgyûlését, melyen a tagság elfogadta a 2009.
évi közhasznúsági beszámolót.
A beszámolóból kiderül, tavaly sok erôfeszítést tett az egyesület a józsai közbiztonság
javításáért. Idén szeretnék e munkát folytatni,
és fô célkitûzésük, hogy térfigyelô kamerarendszer és állandó rendôri jelenlét legyen
Józsán. Több nagyszabású rendezvénynek
évek óta a házigazdájuk, így a gyereknap,
szüreti nap, mindenki karácsonyfája ünnep-

ségnek. Tavaly óta már négy tagszervezetük
van, mivel a Józsán sportolni szándékozókat
is felkarolták, így alakult meg tavaly a Józsai
Szabadidô és Tömegsport Egyesület, melynek bírósági bejegyzése is megtörtént.
Az egyesület 1989 óta a településrészünkön
elismerten sikeres munkát végez. Az egyesület
nyitott, minden józsait örömmel vár, aki tenni
szeretne Józsáért. Aki szeretne az egyesületbe jelentkezni, az keresse Gyôriné Bíró
Erikát (06-70/384-8141) vagy Jurácsikné Marosi Editet (06-70/385-1974). A teljes közhasznúsági beszámolót elolvashatják a
www.jozsanet.hu weboldalon.

zünk játékot, hiszen az iskola tervei között
szerepel egy szeptemberi csoportot indítani.
Addig is böngésszék az iskola weboldalát
(www.debreceninyelviskola.hu), az idegennyelvet tanulni vágyók.

15 évesek lettek
A Józsai Népdalkör fennállásának 15. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak április 29-én. Diavetítéssel idézték fel a
korábbi évek legszebb pillanatait, majd a
most megjelent cd-jükrôl is elôadtak néhány
dalt. A megemlékezést pohárköszöntôvel és
az ünnepi torta elfogyasztásával zárták.

Adója 1%-át ajánlja fel az alábbi józsai célokra!
Térfigyelô kamerarendszer Józsára

A JÓZSA újság megmaradásáért támogassa lapunkat

A Józsai Településfejlesztô Egyesület kéri a tisztelt lakosságot, hogy
a most esedékes, 2009. évi adóbevallásánál az adományozható 1%-kal
támogassa az egyesületet, hogy az így befolyt összeget a Józsa településrész közbiztonságának javítása érdekében köztéri térfigyelô kamerarendszer kiépítésére fordíthassa. Ezen terv megvalósításához,
várják szíves támogatásukat.
Józsai Településfejlesztô Egyesület adószáma: 19119182-1-09

A Józsa újság is érzi a válság hatását, s talán az olvasók is észrevették,
hogy egyre kevesebb hely jut cikkeknek, tartalmas írásoknak, portréknak. Ha szeretné, hogy lap a jövôben is szolgálhassa a józsaiakat,
informálhassa az itt lakókat, ajánlja fel alapítványunk részére adója
1%-át. A cikkek a JÓZSANET-en is megjelennek, így a támogatásukkal a weboldal is színesedik.
Józsa Fejlôdéséért Alapítvány adószám: 1855-7325-1-09.

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
JÓZSA
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Akire büszkék lehetünk

Tabajdi Ádám 17 éves korára már sok mindent elért zenei téren, amirôl a vele egykorúak lehet, hogy csak álmodnak. Persze a
sikerhez nem kevés tehetség, kitartás és
gyakorlás kellett. Orgonál, zongorázik,
kántorkodik, érettségire készül és sorra
indul a színvonalas megmérettetéseken.
Április 19-20-án a IV. Szegedi Nemzetközi
Orgonista Találkozón 2. helyezést ért el.
Józsa: Mikor kezdett el érdekelni a zene?
T. Á: Két-három éves koromban sok egyszerû
dallamot visszadúdoltam, ez már akkor is feltûnt a családomnak, de legfôképpen nagymamámnak, aki fiatal korában sok ideig zongorázott. Komolyabban az után kezdett el érdekelni, miután megérkezett a házba az elsô
zongoránk.
Józsa: Mikor kezdtél el hangszeren játszani?
T. Á: Amikor a szüleink megvették nôvéremnek a zongorát, rögtön nagyon elkezdtem
érdeklôdni a hangszer iránt. Teljesen
lenyûgözött a hangja, az alakja, az a sok billentyû… Sokszor oda is ültem mellé, eleinte
még csak a billentyûket nyomogattam, majd
késôbb egyszerûbb dallamokat is fel lehetett
ismerni. 4 éves koromban hívták hozzám az
elsô zongoratanárt, onnantól kezdve folyamatosan kapcsolatban álltam a zenével.
Elôször a zeneóvodában, majd az általános
iskola alatt a zeneiskolában.
Józsa: Hogy jutott eszedbe, hogy 8. osztály
után orgona szakon tanulj tovább?
T. Á: Az általános iskola utolsó két évében különösen megszerettem a zongorát, hála tanáromnak: Laskay Editnek, és a családunkkal
régóta barátságban álló dr. Karasszon Dezsô
orgonamûvésznek, aki végül is meglátta bennem a tehetséget és megszerettette velem az
orgonát. Nagyon lelkes voltam, úgy éreztem
egész életemben ezt szeretném csinálni. Ez
hatalmas energiát adott nekem, amire szük-

ségem is volt, mert nagyon kevés idôm maradt felkészülni a felvételire.Rengeteget gyakoroltam, és ebben az erôsen motivált állapotban élvezet volt a felvételire készülni.
Józsa: Miért vetted fel az orgona mellé a zongora szakot is?
T. Á: A zongora ugyan úgy a személyiségem
része, mint az orgona, se többé se kevésbé.
Ahogy az embernek két keze van, én is csak
ezzel a két hangszerrel vagyok igazán teljes.
Egyik nélkül sem tudnám elképzelni az életemet.
Józsa: Nem jelent ez a két szak túl sok elfoglaltságot?
T. Á: Nagyon sok elfoglaltságot jelent már önmagában a gyakorlás is, ami naponta minimum hat órát jelent. Emellett még ugyan úgy
érettségire készülök, mint bármelyik velem
egyidôs fiatal. Mindezek mellett nekem még
rengeteg zenei órám is van. Ez nagyon megterhelô volt számomra. Reggel 8-ra mentem
az iskolába, este 8-ra értem haza és csak ez
után kezdhettem hozzá a tanuláshoz, gyakorláshoz. Ez sajnos nem ment jól sokáig, ezért
úgy döntöttem magántanulóként folytatom
tovább az iskolát. Így nem kell bejárnom az
órákra, mindent magamtól kell megtanulnom,
félévkor és évvégén pedig számot kell adnom
a tudásomról. Ez a rendszer szerencsére
nagyon jól bevált. A kitûnô zenei átlagom mellett a közismereti átlagom is jó. Természete-

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs
• Alu- és lemezfelni
• Szerelés, centrírozás, javítás
• Gumitárolás
• Autójavítás
•
olajcsere
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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
www.jozsagumi.hu

sen nagyon sokat köszönhetek zongoratanáromnak, Grünwald Bélának és orgonatanáromnak Sárosi Dánielnek is, akik mindig támogatnak és mellettem állnak.
Józsa: Mikor volt az elsô versenyed?
T. Á: Elsô komolyabb megmérettetésem
2008-ban volt Szegeden.
Józsa: Milyen versenyeken vettél még részt?
Milyen eredményeket értél el?
T. Á: Sok versenyen részt vettem már, a legkisebbektôl a legnagyobbakig. A kisebb iskolai versenyeken kívül hármat emelnék ki. A
2008-ban megrendezett III. Szegedi Országos Orgonista Találkozón elsô helyezést értem el. Idén márciusban, a Budapesten megrendezett X. Országos Szakiskolai Orgonaversenyen Vierne-különdíjjal tüntettek ki. A IV.
Szegedi Nemzetközi Orgonista Találkozóról
pedig, a múlt hónapban 2. helyezéssel térhettem haza.
Józsa: Miért fontos, hogy versenyeken is elindulj?
T. Á: Egy versenyen rengeteget lehet tanulni,
nagyon sokféle zenei felfogás képviselôit
hallhatjuk, tanulhatunk versenytársainktól, a
zsûritôl. Továbbá egy verseny alkalmával az
ember el tudja magát helyezni az országos
vagy nemzetközi mezônyben, emellett egy sikeres szereplés segíthet kiépíteni egy pozitív
szakmai egzisztenciát, jó benyomást kelthet
az emberrôl.
Józsa: Kántorként is tevékenykedsz. Mióta?
T. Á: Kántorként 2009 augusztusa óta tevékenykedem a Füredi utcai Református Templomban.
Józsa: Mik a távlati céljaid?
T. Á: A közeljövôben több szólóestet is adok
majd, 2011-ben pedig ismét versenyekre fogok készülni. A szakiskola elvégzése után pedig a debreceni és budapesti fôiskolák mellett
mindenképpen szeretnék külföldön, Németországban is tanulni.

FÉRFIFODRÁSZ
Tolvaj Gyuláné
Józsa, Telek u. 35.
Nyitva tartás: h.: zárva
k.: 8–18
sze.: 13–18
cs.: 8–18
p.: 8–18
szo.: 8–14
v.: zárva

Telefon: (52) 409-847
JÓZSA

www.jozsanet.hu – Józsai hírek, információk, programok, beszámolók, képek és természetesen fórum a józsai internetes információs portálon – www.jozsanet.hu

Az ifjú orgonista …

Jogi esetek

Az ügyvéd válaszol (10.)
www.jozsanet.hu – Józsai hírek, információk, programok, beszámolók, képek és természetesen fórum a józsai internetes információs portálon – www.jozsanet.hu

Mostani cikkünkben Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska egy igen érdekes témáról, a
szomszédjogról írt.
A polgári jog tételesen szabályozza a szomszédok közötti kapcsolatot, melynek alapelve: a tulajdonos a dolog használata során
köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel
jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
Az alábbi eseteket szabályozza a polgári jog
a szomszédjog keretein belül:
1. A tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól
anélkül, hogy más megfelelô rögzítésrôl ne
gondoskodnék, ez azt jelenti, hogy a szomszéd háza melletti földet nem lehet kiásni úgy,
hogy azzal szomszéd házának alapját veszélyeztetné.
2. A tulajdonos a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarthatja, ha azokat
a fa tulajdonosa fel nem szedi; az áthajló
ágak és átnyúló gyökerek levágására nem jogosult, kivéve, ha azok a föld rendes használatában gátolják, és a fa tulajdonosa azokat
felhívás ellenére sem távolítja el.

ALIZETICS EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ,
ALAKFORMÁLÓ TORNA
Debrecen-Józsa, Perem utca 28. alatt

Idôpontok
hétfôtôl péntekig:
17.00–18.00 óráig
18.15–19.15 óráig
Tanfolyamvezetô:
Dobiné Lós Andrea
Telefon: (06-70) 368-3084

BÉRLETVÁSÁRLÁSI AKCIÓ!

Ár varázs diszkont
Játékvásár!
Május 15-tôl bizsu vásár!
Cserépakciók
és különbözô termékek
akciós áron!
Nyitva tartás:

H–P: 8–18 • Szo: 8–13
Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)
JÓZSA

3. A közterületre áthajló ágakról lehulló gyümölcsöket – ha azokat a fa tulajdonosa fel
nem szedi – bárki felszedheti.
4. A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben ez
a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.
5. Ha a földeket kerítés (sövény) vagy mezsgye választja el egymástól, ennek használatára a szomszédok közösen jogosultak. A
fenntartással járó költségek a szomszédokat
olyan arányban terhelik, amilyen arányban
ôket a jogszabály a kerítés létesítésére kötelezi. Ha jogszabály errôl nem rendelkezik, a
költségek ôket a határolt földhosszúság arányában terhelik.
6. A föld határvonalán álló fa vagy bokor és
annak gyümölcse egyenlô arányban a szomszédokat illeti. A fenntartással járó költségeket a szomszédok ugyanilyen arányban viselik. Ha a határvonalon álló fa vagy bokor valamelyik föld rendeltetésszerû használatát
gátolja, e föld tulajdonosa követelheti, hogy
azt közös költségen távolítsák el.
7. A tilosban talált állatot a föld használója
mindaddig visszatarthatja, amíg az általa okozott kárt az állat tulajdonosa meg nem téríti.
Ezek a szabályok a szomszédok kapcsolatát

AKCIÓ
A BOGI-TURIBAN!
Májusban 1500 Ft helyett
1200 Ft/kg minden kilós
felnôtt- és gyermekruha!
Nyitva: H-P: 10–18 • Sz: 9–13 • Ebédidô: 13–14-ig
Cím: Sillye Gábor utca 148/A

arra az esetre szabályozzák, ha közöttük
rossz szomszédi viszony alakul ki. A bûnügyi
statisztikák viszont azt bizonyítják, hogy a jószomszédi kapcsolat az egymást jó szándékkal figyelô, segítô szomszédok esetén, a környéken a bûncselekmények elkövetését is
csökkentheti, illetve az elkövetett bûncselekmények felderítését jelentôsen megkönnyíti.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy baj esetén
mindig a szomszéd az, aki közel van és segítséget nyújthat.

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
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Nôgyógyászati problémája van?
Megoldást jelenthet nagyon sokféle betegségre, az
anion csíkos betét! Már 750 Ft-tól kapható!
További tájékoztatást a
www.crystalanion.5mp.eu honlapomon vagy
a 06-20/912-9126-os telefonszámon kaphat.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma:
Paradicsom (magyar):
Kígyó uborka:
Burgonya:
Tojás M-es:

99 Ft/kg
499 Ft/kg
279 Ft/kg
89 Ft/kg
23 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén
7

Hirdetés

Péntekenként:

• a krémes 100 Ft/db
• 2 gömb fagyit fizet, 3-at kap
1 gömb 120 Ft

Cím: 35-ös fôút a Függetlenség utca sarkán
Nyitva: h–v: 8–20-ig

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása
3200 Ft.
Április 1-jétôl október 31-ig
Elérhetôség:
a 06-30/9-555-066 telefonon
00:00–24:00-ig

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Rántani és paprikásnak való
piros tollú csirke eladó.
To j ó t y ú k e l a d ó ( 3 5 0 F t / d b ) .
Igény esetén tisztítva is!
Érdeklôdni: Sebôkné Jurácsik Piroska
Józsa, Nyáry Pál u. 12.
Te l e f o n : ( 5 2 ) 3 8 6 - 3 3 2 • + 3 6 7 0 3 6 2 0 9 2 4

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Megnyitottuk utánfutókölcsönzônket
Felsôjózsán!
Napi bevásárlásait is intézheti egy helyen
az Elek u. 94 alatti Vegyesboltban.
Telefon: (06-30) 464-2726

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.

Kedvencek Eledel Centere

Moldován Sándor kárpitos

• Tavi haltáp 349 Ft/litertôl
• Bolhairtó kutya nyakörv 399 Ft/db-tól
• „Gazdi” cica, kutya szalámi 3 db feletti
vásárlás esetén 199 Ft/db

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

Kutyaólak több méretben
megrendelhetôek.

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

OPTIKAI SZAKÜZLET
Józsa, Józsapark emelete
www.okula-optika.hu • Telefon: (52) 386-143

KÉT AKCIÓ EGY HELYEN,
HOGY MINDENKI JÓL
LÁSSON!

Nyitva tartás:
Hétfôtôl–péntekig: 9–19
Szombaton: 9–15
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Májusi AKCIÓK a Falatka Pavilonban!

Egészségünk

Az 5000 éves kínai orvoslás Józsára érkezett
www.jozsanet.hu – Józsai hírek, információk, programok, beszámolók, képek és természetesen fórum a józsai internetes információs portálon – www.jozsanet.hu

Gyógyíthatatlannak hit betegek gyógyultak meg a kezelések hatására! Hihetetlen
módon gyógyultam meg – lehet hallani
azon emberektôl, akik nagyon súlyos,
már-már életükrôl lemondó betegek voltak. A gyógyulást számukra az az 5000
éves kínai orvoslás hozta, és hozza meg,
aminek birtokában dr. Luo Yong Sheng
kínai akupunktúra-szakorvos áll.
Dr. Luo Yong Sheng kínai akupunktúra szakorvos 2010 áprilisától Debrecen-Józsán a Józsaparkban lévô Egészségcentrumban
(Szentgyörgyfalvi út 9.) megkezdte rendelését. A nagyapám szintén orvos volt, egyetemi
tanár – tudtuk meg az akupunktúrás szakorvostól. Az orvosi egyetem elvégzése után 20
évig Kínában gyakoroltam a hivatásomat.
1991-ben érkeztem Magyarországra, Kecskemétre. A 90-es évek közepéig a kecskeméti
kórházban dolgoztam. A magyar nyelv elsajátítása után, Szegeden, és Csongrádon folytattam a rendelést. Az ország keleti részérôl is
sok beteg érkezett hozzám, és a betegek fárasztó utazásai miatt, mûködésemet 2010 áprilisától kiterjesztettem Debrecen-Józsa területére is. FONTOS TUDNI, hogy a kínai or-

Gyógytorna és
fizikoterápiás
magánrendelés

Bedô Borbála
Klinikai gyógytornász

Rendelô:
Józsapark, Szentgörgyfalvi út 9.
Rendelés elôzetes egyeztetés
alapján:

70/459-06-16

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.
JÓZSA

voslással, az akupunktúrával, nem tüneteket
kezelnek, hanem magát az okot szüntetik
meg.
Az akupunktúrával gyógyítható betegségek
többek között: allergia, vastagbélgyulladás,
gerinc betegségek, ízületi bántalmak, gyomor- bél problémák, emésztési zavarok, szívpanaszok, migrén, alvászavar, potenciazavarok, cukorbetegség, fejfájás, pajzsmirigy
problémák, idegesség, mozgásszervi betegségek, vese betegség, változókori hôhullámok kezelése, depresszió, meddôség, Parkinson-kór, magas vérnyomás, szédülés,
gyermekkori ágybavizelés, különféle bôrbetegségek.
Gyógyító módszereim: akupunktúra,
fülakupunktúra, köpöly, kínai gyógymasszázs és a kínai
gyógynövények alkalmazása. Számos
betegséget, beteget
lehet meggyógyítani
a kínai orvoslás segítségével, gyógyszerek
illetve azok mellékhatásai nélkül! Dr. Luo
Yong Sheng kiváló gyógyításának ered-

ménye szélsebesen terjed az ország minden
területén. Lelkiismeretes munkájának
köszönhetôen,
egész
Magyarország
területérôl keresik fel. Pulzusszámból, a nyelv
színébôl, alakjából, hangból és a bôr színébôl
diagnosztizál. Gyógyítása a JING-JANG
egyensúlyának megteremtésén alapszik. Lényege az energiapályák egyensúlya. Fontos, hogy a beteg higygyen a gyógyulásában, a kezelés ideje alatt
rendszeresen eljárjon a kezelésekre, mert ellenkezô esetekben nem fognak meggyógyulni,
míg mások olyan betegségekbôl is meggyógyulnak, amiket elôtte gyógyíthatatlannak hittek.
Nagyon fontos szerepe van a gyógyulásban
a gyógyteáknak. Ezt betegségtôl függôen,
személyre szabottan, grammnyi pontossággal állít össze az orvos a beteg számára.

FELHÍVÁS

AKUPUNKTÚRA
MAGÁNRENDELÉS

Ingyenes fiziotherápiás kezeléseket tart
május 15-én 10 órától
a Józsapark emeletén
BEDÔ BORBÁLA klinikai gyógytornász.
Dr. LUO YONG SHENG
kínai akupunktúra szakorvos
esetleges betegségek feltárására
ingyenes állapotfelmérést tart
május 15-én 10 órától.
Ugyanitt ingyenes koleszterin és
vércukorszint mérés.
Mindenki szeretettel várnak.

Web: www.akupunktura.atw.hu
E-mail: drluoyongsheng@gmail.com
Elérhetôség és rendelési idô: lásd az alábbi
keretes hirdetésben.

DR. LUO YONG SHENG
akupunktúra szakorvos

INGYENES
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Rendelés:
Kedd, szerda: 13–18
Csütörtök: 13–17
Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.
Telefon: +3670-319-8459, +3620-225-3995

Reumatológiai
magánrendelés

Kardiológiai
magánrendelés

Dr. Koncz Tibor

kardiológus szakorvos

Reumatológus szakorvos

Rendelés: Hétfô: 17–19 óra
Józsapark,
Szentgyörgyfalvi út 9.
Elôjegyzés:
(20) 661-60-64
Email: bedobt@index.hu

Rendelés: Kedd 8-11
Józsapark, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Bejelentkezés: 20/661-60-64

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos,
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JÓZSA

Kertészkedés

Korszerû kertkialakítás
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Biztosan sokan keresték eddig arra a
problémára a megoldást, hogy hogyan legyen szép pázsit a kertben, mutatós kerti
utakkal szegélyezve úgy, hogy ez egy idôtálló és esztétikus kialakítás legyen, és
ugyanakkor minimális idôráfordítást igényeljen. Ma már van ezen igényekre is tökéletes megoldás.
Három speciális mûanyag termék segítségével megvalósíthatóak ezek az igények. A
mûanyag térkôszegély segítségével
akár íves utak is kialakíthatóak. Ideális alkalmazási területei a térkô, gumitégla és gyeprács burkolatú kerti
utak és garázsbejárók szegélyezése, de nagyon
széppé tehetô vele
egy díszfa, ha
ezzel választjuk el
a többi térelemtôl.
A rendszer másik

eleme a mûanyag ágyás- és gyepszegély.
Ezt is számos területen alkalmazhatjuk, a teljesség igénye nélkül néhány alkalmazási
terület:
– pázsit és mulcs, vagy talajtakaró szegélyezése
– gyep- és kavicsréteg esztétikus elválasztása
– virágágyások ill. növény-együttesek fûvel
nem fedett környezetének és gyep-felületeknek egyenes vagy tetszôleges ívû elválasztása
– kerti tavak építése.
A szegély mérete: 200 × 15 cm.

Bôvebb felvilágosítás az alábbi elérhetôségeken kérhetô:

A mûanyag gyeprács (harmadik elem) egyik
fontos jellemzôje, hogy sokkal sûrûbb, mint
egy beton gyeprács, így a fû sokkal szebb,
homogénebb lesz. A gyeprács teherbírása

Józsapark Húsbolt
a Józsapark emeletén • Telefon: (52) 387-305

AKCIÓS TERMÉKEINK:
malachús
füstölt kenyérszalonna
sertés belszerv
birkahús
marha pacal
túrista szalámi
lecsókolbász
disznósajt
sertés zsír 500gr
sertés comb

599 Ft/kg
499 Ft/kg
299 Ft/kg
890 Ft/kg
699 Ft/kg
820 Ft/kg
499 Ft/kg
599 Ft/kg
149 Ft/kg
849 Ft/kg

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Az árak az áfát tartalmazzák. Az akció a készlet erejéig tart.

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasárnap: 7–12-ig
JÓZSA

ugyanakkor kiemelkedô: akár 100 tonnát is
elbír négyzetméterenként. Ideálisan alkalmazható kapubejárók, rézsûk, utak, lejtôk,
parkterületek, golfpályák kialakítására. Mivel
nehéz kikaparni a füvet, emiatt az állattartók
is örömmel használhatják kutyaházak köré,
vagy ló-futtatóknak, -pályáknak. Mérete 50 ×
50 × 6 cm, súlya 6 kg/m2.

AGRO-MED Kft.
Debrecen
Tel./Fax: (06-70) 318-10-05
E-mail: agromed_debrecen@freemail.hu
web: www.fogsorok.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

A Generalival valóra válthatja gyermeke álmait!
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 35-ös úti pavilonban • Nyitva: 7–20

Magyar eper: 999 Ft/kg
Görög eper: 799 Ft/kg
Újhagyma: 99 Ft/cs.
P. retek: 99 Ft/csomag
Karalábé: 99 Ft/db
Burgonya (zsákos): 68 Ft/kg
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Bikers caffe

Telefon: (52) 386-180
www.bikerscaffe.com

www.bikerscaffe.com
180.-

ketchup, majonéz

Telefon: (52) 386-180
12

Telefon: (52) 386-180
JÓZSA
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Bikers caffe & pizza

Józsai kihívások napja

„Bika” buli, bikaülô- és chili evô verseny a Józsaparkban
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A PÁLM-A-HÁZ Biobolt és a Bikers Caffé
szervezésében, május 15-én kerül megrendezésre az elsô Józsai Erônap a Józsaparkban. A 16 órától kezdôdô rendezvényre, minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
Akik csak kíváncsiak egy–két chilis ételkülönlegességre, azokat kevésbé erôs chilis
ételkóstolók várják majd, a vállalkozóbb kedvûek viszont igazi megmérettetéseken is
kipróbálhatják erejüket. A chili evô versenyen,
az nyerhet, aki el tudja fogyasztani az adott
mennyiségû chilis ételt. Azok közt, akik megbirkóznak vele az utolsó falatig, az alapján
dôl majd el a végleges sorrend, hogy ki nyelte
le hamarabb az utolsó falatot is. Ezen a
versenyen csak 18 éven felüliek indulhatnak.

JÓZSA

A chili evô versenyen szakszerû orvosi felügyelet is lesz, melyet dr. Fördôs Zsolt háziorvos biztosít majd.

A Bikers Caffé mellett felállított rodeós bikát
viszont bárki kipróbálhatja 16 órától, sôt a Bikaülô versenyre is lehet majd nevezni a helyszínen. Minden vállalkozó kedvû versenyzôt
szeretettel várnak! A verseny döntôje este 22
órakor lesz. Ezzel egyébként hagyományt
szeretnének teremteni Józsán és ettôl az
évtôl kezdve minden évben megrendezni a
Bikaülô versenyt.
A család minden tagjának lesz program ezen
a délutánon, a gyerekeket ugyanis rajzversennyel, lufi hajtogatással és arcfestéssel
várják a szervezôk.
A napot, az esti élôzenés „Bika buli” zárja.
A chili evô verseny nyereményei:
1. helyezett: 5000 Ft értékû vásárlási utal-

vány a PÁLM-A-HÁZ Bioboltban, ajándékcsomag, 1 órás paprika masszázs Pocsainé Tóth
Krisztinától, 5000 Ft értékû bérlet az Anita Fitnesz és Szépség Szalontól
2. helyezett: 3000 Ft értékû vásárlási utalvány a PÁLM-A-HÁZ Bioboltban, ajándékcsomag, fél órás paprika masszázs Pocsainé
Tóth Krisztinától, 3000 Ft értékû bérlet az
Anita Fitnesz és Szépség Szalontól
3. helyezett: 2000 Ft értékû vásárlási utalvány a PÁLM-A-HÁZ Bioboltban, ajándékcsomag, fél órás paprika masszázs Pocsainé
Tóth Krisztinától.
A Bikaülô verseny nyereményei:
Az elsô három helyezettnek meglepetés nyeremények!
Asztalfoglalás a Bikers Cafféban a: (06-70)
324-8153-as telefonszámon!
A rendezvényrôl további információ
kérhetô személyesen a Bikersben a
Józsaparkban és a PÁLM-A-HÁZ Bioboltban a Szilegyházi utca 2. szám
alatt és a következô elérhetôségeken:
Bikers Caffé: (06-70) 324-8153
PÁLM-A-HÁZ Biobolt: (52) 445-878
E-mail: palmtm@palmtm.hu
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JÓZSA

Asztalosmunkák

Asztalosmunka józsaiaknak
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A Tripó Sándor és Fiai Asztalosipari Manufaktúra legfôbb célja továbbra is az, hogy
a helyi lakosok számára nyújtsunk asztalos és faipari teljes körû szolgáltatásokat.
Kiemelkedô figyelmet és kedvezményeket
biztosítunk törzsvásárlóink, akik száma egyre
gyarapodik. Törzsvásárlói rendszerünkbe nagyon könnyû bekerülni, hiszen ha valaki egyszerre vagy akár többszöri vásárlással 100
000 Ft fölötti összeget hagy nálunk, az automatikusan bekerül rendszerünkbe, már az elsô
megrendeléskor is. Ezen kívül számukra a
nagyobb munkák mellett természetesen a
nyûgösebb, kisebb munkákat is elvégezzük,
akár soron kívül is. Így a reális árak és a kiemelkedô megbízhatóság mellé egy teljes
körû asztalosipari szolgáltatást is kapnak

Termékeink:
konyhabútorok • beépített szekrények •
hálószobabútorok • elôszobabútorok • egyéb
bútorok • nyílászárók • elôtetôk • kerítések •
belsôépítészeti asztalosmunkák • falburkolatok • lépcsôk • egyéb asztalosmunkák.

azok, akik minket választanak. Mintatermünkben továbbra is megtekinthetôek, megtapinthatóak termékeink alapanyagai, félkész termékeink, ezzel is megkönnyítve az anyag és
színválasztást. Ezen kívül a döntések meghozatalában segít még a www.jozsaasztalos.hu honlapunk is, ahol megtekinthetôek referenciamunkáink is.

Sport
Józsai SZTSE-Józsa SE 2:1
Az újonnan alakult, nagyrész helyiekbôl álló
Józsai SZTSE egy izgalmas, fordulatos mérkôzésen TRIPÓ ZSOLT vezetésével 2:1

arányban legyôzte a jórészt debreceniekbôl
álló Józsa SE csapatát, kiütve ezzel ôket a
kupából. A felázott talajon küzdelmes mecscset focizhattunk végig. Az elsô félidô kiegyenlített játékot hozott és egy szabadrú-

gásgóllal a Józsa SE szerzett vezetést. Ezt
követôen a 2. játékrészben a Józsai SZTSE
folyamatosan átvette az irányítást és Kurczina két góljával megfordította a mérkôzést, teljesen megérdemelten.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Megnyitottuk üzletünket a Józsaparkban
A környék legjobb áraival várjuk vásárlóinkat!
Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

Ajánlatunkból:
Étkezô garnitúrák 27 900-tól
Berta 6-os 69 900
München 6-os 119 900
Konyhaszekrények 49 900-tól
Szekrénysorok 52 900-tól
3+2+1-es ülôgarnitúrák 89 900-tól
Kanapék 36 900-tól

Hálószoba garnitúra 119 900
Francia ágy 31 900-tól
Heverôk 17 900-tól,
Sarokülôk 49 900-tól,
Komódok 8990-tôl,
Elôszobák 10 900-tól,
Cipôsszekrények 7200-tól

www.butor-debrecen.hu
• 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
JÓZSA

Vállalom családi házak, középületek
víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint
csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.
Debrecen, Barátság utca 6.
Mobil: (70) 246-9384 • (70) 620-2684

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,
tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, telepítését.
Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: simonkriszt@t-online.hu
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Az Akciók nem vonhatók össze!!

Aszt-Ella

Ú j divatáru
ÚJ AKCIÓ!

Sok-sok

Minden MÁSODIK db-ot
Bármit vásárol az üzlet teljes kínálatából!

50%
engedménnyel

Más akció
Minden

szanda

Minden

cipô

-30% -50%

Gyôzôdjön meg kínálatunkról és ÁRAINKRÓL mielôtt máshol többet fizetne!
Utalvánnyal, bankkártyával is fizethet! Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Józsa, Bocskai u. 5. Tel: (52) 387-424 • Nyitva: h–p: 8–18 • szo: 8–13
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
A városrész információs és közéleti lapja
Júniusi számunk lapzártája: 2010. május 28., péntek. Megjelenés: 2010. június 4.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
dokumentumtár menüpontjából
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA

www.jozsanet.hu

