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A JÓZSA újság minden kedves olvasójának meghitt, békés
karácsonyt és boldog új esztendôt kíván. Januárban nem lesz
Józsa újság, majd csak februárban, így januárban a józsai
híreket a www.jozsanet.hu
weboldalon találhatják majd
meg.

2010. december

Karácsonyi programok
December 11-én 10–13 óráig
„Karácsonyi álom, ha valóra válna…” - józsai adventi családi délelôtt (helyi óvodás
és iskolás csoportok ünnepi összeállításai,
dramatikus játék, betlehemesek mûsora,
kézmûves játszóház...)
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme, elôtere

December 13–17-ig 10–19 óráig
Karácsonyi vásár (kézmûvesek és egyéb
árusítók termékeibôl)
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
Józsai Közösségi Ház
Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Elment „A legnagyobb józsai”
Dr. Lévai Béla, november 12-én, végleg távozott közülünk. Utolsó köszönetünk neki,
tiszteletünk jele, mely kiemelt helyét jelzi
emlékeinkben is, a díszsírhely a józsai temetôben.
Bár tudományos eredményekkel, komoly tudós társasági tagságokkal, nyelvész kutatócsoport alakításával, több mint 250 publikációval, hazai is külföldi díjakkal, elismerésekkel
büszkélkedhet életrajza, ha csak ennyit
mondhatnánk róla, idegen is lehetne. Egy hírneves, nagy tudós, akinek nevét ismerni illik.
De dr. Lévai Béla nekünk, józsaiaknak sokkal
több volt ennél. Itt született, itt nôtt fel és a
világ másik végérôl, a Nebraska Állam beli
Lincoln Egyetemrôl is visszatért ide.
„Bár kézzel-lábbal fogtak volna, hogy maradjak, mégis hazajöttem. Nem tudtam együtt

élni a honvággyal,
azzal a tudattal,
hogy egész életemben nem térhetek vissza. Kellett
ez a távollét. Igazából ott, kint szerettem meg Józsát.”
A mesebeli meszszire ment fiú, aki
hazatért, és ha már megtapasztalta, milyen
nagyon lehet szeretni a szülôföldet, mindent
megtett azért, hogy mások is megszeressék,
megismerjék, akkor is, ha nincsen alkalmuk a
világ végére menni, hogy a hazavágyást
megtapasztalhassák.
Megalakítja az iskolai Helytörténeti Szakkört
és a Helytörténeti Kört. Gyermekek és felnôttek tapasztalják meg keze alatt, hogy az

akkor még sáros kis falu, ahol esôs napokon
csak a kerítésekbe kapaszkodva járnak az
emberek, ahol a magasan álló talajvíz tavaszra ablakig áztatja át a házak falát, letúrva róla a vakolatot, mégis kincs.
„Velem pont fordítva esett meg, ami a tanárokkal szokott. Elôször a gyerekeket tanítottam, majd évek múltán nem az ô gyermekeiket, hanem a Helytörténeti Körben a szüleiket, nagyszüleiket.” Ez az a munka, amiért
sokkal több ô nekünk, mint egy lakóhelyünkön élt, hírneves tudós. Mert valóban
köztünk élt. Az ô keze nyomán került napvilágra a szánkó domb alatt rejtôzô Árpád-kori
templom. Kutatásai nyomán tudtuk meg,
hogy az utca amelyben élünk, milyen ôsi kincseket rejt. Az ahogyan a felnôtteket és a
gyermekeket egyaránt megtanította felfedezni a hétköznapokban a történelmet, a jelenben a múltat, a sáros kis faluban a csodát, az
tette ôt számunkra „A legnagyobb józsaivá”.
Bár karcsú alakját már nem láthatjuk, halk
beszéde és fanyar humora is csak írásaiból
bukkan elô, valóban tovább él bennünk.
Abban, ahogyan gyermekeinknek beszélünk
Józsa történetérôl. Ahogyan megtanítjuk ôket
büszkének lenni arra, hogy ide születtek. Dr.
Lévai Béla példa mindannyiunknak. Eljuthatunk a világ csúcsára is, elérhetünk bármilyen
sikereket, innen kicsi szülôhazánkból indulva
és ha elfáradunk, visszatérhetünk ide, hogy
felemeljük a sárból, hogy megmutathassuk
rejtett, fényes csillogását.
Dobos Edit

Példamutató józsaiak

Iskolái: 1949–1957 a józsai, illetve 7–8. o. a
debreceni Péterfia utcai általános iskola,
1957–1961 a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, 1961–1966 KLTE BTK Debrecen,
történelem-orosz szak, 1966–1969 KLTE
BTK Debrecen, esztétika szak, 1970-ben
doktorált: magyar-orosz kontrasztív vizsgálattémában. 1999-ben PhD fokozat: Egzisztenciális és lokális mondatok az angol és az
orosz nyelvben címmel.
Nyelvtudás: angol, szuahéli és szláv nyelvek.
Munkahelyek: 1966–1970: Alsójózsai Általános Iskola, tanárként, 1970–2007: KLTE
Szlavisztikai Intézet Orosz Nyelv és Irodalom
Tanszék, 2000-tôl docensként, 1974–1999: A
Debreceni Szlavisztikai Napok szervezô titkára, az egyetemi metainformációs kutatócsoportnak alapítója, vezetôje. 1972–1974: Az
Amerikai Nebraska Állam Lincoln Egyetem
tanára, ahol orosz és szuahéli nyelvet tanított.

Kutatási területe:
mondattani vizsgálatok, angol, szuahéli és orosz nyelven, nevek eredete,
névtan, illetve Józsa
története
(www.
debrecen-jozsa.hu),
összesen mintegy
250
publikációja
van. 1975–1980-ig több alkalommal volt a
Londoni Egyetem Keleti és Afrikai Intézetének vendégkutatója. A Budapesti Egyetem doktori bizottságának opponense. A Debreceni Alföld TV helytörténeti sorozatának
elôadója, szerkesztôje.
Publikációi: Alapinformáció és metainformáció (2004 Kossuth Kiadó, Debrecen), Debrecen környéki helynevek (2003, Debrecen), A
debreceni szlavisztikai füzetek sorozat szer-

kesztôje, Lakóhelyünk Józsa címû kötet,
Józsa története a földrajzi nevek tükrében
(Déri Múzeum Kiadó, 1982), Derecske, Hajdúsámson, Nagyrábé, Nyíradony, Hajdúszoboszló helyneveinek története, Metainformáció a szövegben (2007, Kossuth Kiadó, Debrecen).
Kitüntetései: Kiváló Munkáért Miniszteri Kitüntetés, Debrecen Város Kultúrájáért, az
Amerikai Életrajzi Intézet, 2003: az Év Embere kitüntetése, Who is Who Magyarországon
kitüntetés 2007.
Tagja volt:
– a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak,
– a Kôrösi Csoma Sándor Társaságnak,
– Nemzetközi Szuahéli Társaságnak,
– Pro Muzeo Déri Alapítvány Kuratóriumának
volt az elnöke.
Hobbi: olvasás, szépirodalom, könyvgyûjtés,
kertészkedés, kirándulás, utazás.

65 éve együtt jóban, rosszban ...
Az alsójózsai Hajdú János és felesége
idén karácsonykor ünnepli a 65. házassági
évfordulóját. Gratulálunk a hosszú együtt
töltött idôhöz. Arról beszélgettünk velük,
mi a titka annak, hogy elmondásuk szerint
a 65 év alatt még soha egy hangos szó
nem hangzott el köztük.
Hajdú Jánosné: Egy titkunk van, és azt szívesen megosztjuk mindenkivel. El kell felejteni
azt a szót, hogy MIÉRT? Soha nem szabad
azon keseregni, hogy miért nincs ez vagy az,
vagy miért történt meg valami. Annak kell
örülni, ami van és abból gazdálkodni, ami
van. Mert ha azon kesergünk, ami nincs, akkor eltelik az életünk a kesergéssel és az elégedetlenkedéssel anélkül, hogy észrevennénk a szép dolgokat. És ami még nagyon
fontos, hogy meg kell becsülni, amink van.
Nekünk például van egy 22 éves kis Trabantunk, amit úgy megbecsülünk a mai napig,

hogy a motorjáról bármikor enni lehetne.
Nagyon fontos még ezek mellett a munka
szeretete. A papa kiváló erdész volt, az
ország több pontján is dolgozott. Szerették
nagyon, hiszen mindig tiszta, a munkájára
nagyon igényes ember volt és ezt közvetítette
minden munkatársa felé is. Mi soha nem veszekszünk. Miért is tennénk, hiszen szerencsések vagyunk, itt vagyunk egymásnak immár 65 éve. Az egészségünk is jól szolgál,
pedig én már 86. éves vagyok és a papa is a
90-be lépett már idén.
Józsa: Mivel telnek a napjaik?

H. J. és H. J.-né: Reggel felkelés után szellôztetünk, rendbe szedjük magunkat és a házat, majd elkészítem a reggelit és elvégzem a
házi munkát. Ezután gyakran indulunk útnak
a kis Trabantunkkal. Bevásárolunk, elintézzük a dolgainkat. Esténként könyvet, újságot
olvasunk, vagy tévét nézünk. Szeretjük a
kvízmûsorokat, igyekszünk az agyunkat is fitten tartani.
Józsa: Visszatekintve változtatnának valamin
az életükben, ha tehetnénk?
H. J. és H. J.-né: Nem változtatnánk semmin,
hiszen tisztességesen éltünk egész életünkben. Részben ennek is köszönhetô, hogy
anyagilag nem vittük valami sokra. Sajnos
abban az idôben csak az gazdagodott meg,
aki tisztességtelen eszközökkel jutott a vagyonához, vagy belépett a pártba. Hát mi
egyiket sem tettük, így szegényen, de tisztességben éljük az életünket a mai napig.

Kihirdették a rajzpályázat nyerteseit
A Debreceni Mûvelôdési Központ Józsai
Közösségi Háza rajzpályázatot hirdetett
általános iskolás gyerekeknek Tamkó Sirató Károly halálának 30. évfordulója alkalmából. Az eredményhirdetés november
15-én volt a Közösségi Házban. Gratulálunk a nyerteseknek!
A rajzpályázaton alsó tagozatos tanulók vehettek részt, a feladat pedig egy Tamkó Sirató
Károly vers illusztrálása volt.
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Helyezések:
1–2. osztályosok: I.: Balogh Richárd 2. oszt.,
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, II.:
Tóth Panna 1. oszt., Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola. III.: Nyíri Donát 1. oszt.,
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
3–4. osztályosok:
I.: Deák Szabolcs 4D, Petôfi Sándor Általános Iskola. II.: Varga Balázs 4A, Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola. III.: Krizsán
Gréta 3. oszt., Petôfi Sándor Általános Iskola.

Különdíj: Hegedûs Vanda 3. oszt., Gönczy
Pál Általános Iskola.
5. osztályosok:
I. helyezett: Tóth Fanni 5B, Gönczy Pál
Általános Iskola.
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Dr. Lévai Béla életútja (1943. 02. 05.–2010. 11. 12)

Vallás
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Kedves józsai görögkatolikus hívek!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2010.
január 6-án hivatalosan is megalakult a
„Józsai Görögkatolikus Szervezôlelkészség”.
A DMJV önkormányzatától térítés nélkül
megkaptuk a régi tanácsházát és az orvosi
rendelôt parókia és templom építés céljára. A
közösségünkrôl készült szórólapot borítékban hamarosan eljuttatjuk minden családhoz,
melyet szíves figyelmükbe ajánlunk.
A közösségünk szeretettel meghív minden
érdeklôdôt 2010. december 24-én 21 órától a
Rózsavölgy út 47–53. alatt lévô ÉRMÉK

épületébe a „Kisherceg” mesejáték bemutatójára, majd azt követôen az éjféli misére. Karácsony mindkét napján a szokásos idôpontban 10.30-tól van a szentmise a római katolikus templomban.
Ezúton is kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet!
Szentesi Csaba
szervezôlelkész

Józsai karácsonyfa
A város karácsonyfáját idén
Fel sôjózsáról
szállították Debrecen fôterére.
A 17 méter magas ezüstfenyôt
Mikó Gyula józsai lakos ajándékozta a városnak.

Ismét egy józsai filmsiker
Józsai filmsiker született. A mobil-videó
pályázatot az IBM Hungary Smarter cities
címmel írta ki mely verseny célja: rávilágítani a mindennapi városi életben elôforduló
problémákra és ezekre megoldási javaslatot tenni. A beérkezô pályamûvek elbírálása után Budapesten 2010.november 4-én
került sor a dijak kiosztására.
A zsûri a legjobb videófilmért járó fôdíjat a józsai VAVI Stúdió ifjú tagjainak – Varga Leventének és Varga Péternek ítélte oda. A zsûri
szerint a film nemcsak humoros, hanem reálisan megvalósítható ötleteket tartalmaz. Az
„élhetôbb város” szlogen jegyében a „Napi
JÓZSA

mobil rutin” címû filmben bemutatott elgondolások az ország számos nagyvárosában kivitelezhetôek lennének. A siker hozadéka –
nemcsak a fôdíjként kapott iPad – hanem az
innovációs cégek részérôl megmutatkozó ér-

deklôdés is. A díj átadásakor az IBM amerikai
igazgatója is gratulált a díjazottaknak videó
üzenetében. A VAVI Stúdió tagjai közül Varga
Levente informatikus és egy holland cégnél
programozó Varga Péter pedig programtervezést és 3D-s filmkészítést tanul a Debreceni
Egyetemen. A VAVI stúdiónak rövid idôn belül
több országos videó pályázat fôdíját és különdíját ítélték már oda. A filmek megtekinthetôek az interneten az IBM Hungary Facebook
oldalon a videók között Napi mobil rutin címmel valamint a YOUTUBE-on „Napi mobil
rutin” keresés alatt vagy kattintson az alábbi
linken: http://www.youtube.com/ watch
?v=kpou8YoJv8s
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Nyílt nap a
Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában:
2010. december 14-én és
2011. január 18-án.

❧
A nyílt nap helyszíne:
az Alsójózsai utcai
épület.
Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt!
www.lorantffy.suli.hu

101 különbözô program valósul meg
A Debreceni Mûvelôdési Központ öt nevelési és oktatási intézmény – köztük a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola – bevonásával „In-spirál” címmel 50 millió forintot nyert, a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében. A tanórai, a tanórán
kívüli és szabadidôs tevékenységek támogatására kiírt pályázat keretében 2011. augusztus 31-ig 101 különbözô programot
412 alkalommal valósítanak meg 2470
gyermek és fiatal számára.
Ezek között szerepel kilenc féle havi, kilenc
féle heti szakkör, tíz féle témanap, négy vetélkedô, három tábor és harminchárom túranap.
Az ôsz során a következô szakkörök kezdték
meg az építô, alkotó tevékenységüket:
– Aprók-falvi mûvészeti szakkör
– Az égbolt titkai - csillagászati szakkör
– Hagyományok útján - kreatív kézmûves
szakkör
– Kerek Isten fája, szép tizenkét ága

– Varázskéz rajzszakkör
– Két lábon - két keréken
– Játsszuk és beszéljünk róla!
A helyszíneket az Újkerti-, és a Józsai Közösségi Ház, a Tímárház, valamint a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola biztosítja. A foglalkozásokon, programokon való részvétel a
tanulóknak ingyenes.
Az új szakmai együttmûködésben a különbözô szakkörök, versenyek és vetélkedôk, illetve tematikus napok programja kitûnô lehetôséget biztosít a gyerekeknek tovább hasznosítható, értékes ismeretek szerzésére, mûvészeti és közösségi élmények megélésére.
Az elképzelést
a projektnyitó
ren dezvényre
meghívott Halász János, a
Nemzeti Erôforrás Minisz-

térium parlamenti államtitkára is üdvözölte,
aki gratulált a Debreceni Mûvelôdési Központnak, illetve a közremûködô intézményeknek, köztük a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolának is.
A Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány
köszöni a 2010-es évben megkapott szja
1%-át – 756 371 Ft-ot – amibôl csoportszobai játékokat, szekrényeket, víztisztító
készülékeket, könyveket, törölközôket vásároltak a gyermekek részére.
Kérjük, amennyiben fontosnak tartja az
óvodánkba járó gyermekek fejlôdését, támogassa 2011-ben is adója 1%-ával a
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítványt.
Számlaszám: Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, 60600163-11014131
Adószám: 18558120-1-09
Támogatását ezúton is köszönjük!
Az alapítvány kuratóriuma

Lorántffysok az élvonalban
Ismét remekeltek a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola diákjai az ôsz végén rendezett városi és megyei versenyeken.
Tóth Panna elsô osztályos tanuló a Bocskai
István Általános Iskolában tartott városi mesemondó versenyen második lett.
A Lilla Téri Általános Iskola és Kazinczy Ferenc Általános Iskola által közösen szervezett
megyei versmondó versenyen Laczi Fanni
szerezte meg az elsô helyet és mellette a
zsûri dicséretben részesítette Tóth Hubát és
Fehér Ritát. Tóth Huba ugyanitt a népdal4

éneklési versenyen elsô lett Hajdú- Bihar versengô diákjai között.
Fehér Rita ugyanezen a napon a Hatvani István Általános Iskolában rendezett városi
versmondó versenyen is indult és harmadikként végzett. Rita novemberben a füstmentes
nap alkalmából rendezett városi gyermekrajz
pályázaton is öregbítette az alsójózsai iskola
hírnevét, hiszen elsô helyezést ért el. A Magyar Rákellenes Liga és az ÁNTSZ Debreceni Intézete által szervezett pályázat sikeres
munkáiból kiállítást is rendeztek a Vasutas
Egyetértés Mûvelôdési Központban.
JÓZSA
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Iskoláinkból
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Gönczys pedagógusok a Budapesti Kongresszusi Központban
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Országos Tehetséggondozó Konferenciát
rendezett az Oktatásért Közalapítvány november 14-én, Budapesten a zsúfolásig
megtelt Kongresszusi Központban.

pedagógusai „Élménypedagógia a tehetséggondozásban” címmel. Agárdiné Burger Angéla igazgatónô és Fodorné Magyar Ágnes
igazgatóhelyettes asszony tartottak elôadást
az iskola országosan is egyedülálló tehetséggondozó programjáról, a Gönczy Tehetségpont mûködésérôl. Nagyné Kocsis Ildikó,
Csôke Ilona, Somogyiné Gyôri Magdolna pedagógusok pedig bemutatót tartottak az
egyes programelemekbôl.

Nagyon megtisztelô volt a felkérés és a
lehetôség, hogy a magyar, a német, az izraeli
és a szingapúri professzorok, a tehetséggondozás kiválóságai után tarthattak workshopot
a Gönczy Pál Általános Iskola vezetôi és

Karácsonyváró délután a Gönczy Pál Általános Iskolában
Sok év óta mûködô szép hagyományt éltet a
Gönczy Pál Általános Iskola az adventi idôszak kezdetén. November 26-án 14 órától az
iskola Rózsavölgy utcai kézmûves házaiban
a pedagógusok segítô közremûködésével közösen készíthette el a család adventi koszorúját szülô és diák.
Az ünnepre hangoló szeretetteljes hangulatot
belengte a sült tök, a kemencében sülô kenyérlángos illata, amivel az iskola kedveskedett a részt vevô közösségnek. Az estébe

nyúló délutánon közel 150 adventi koszorú
készült a józsai családok asztalára.

Együnk nyulat!
A nyúlhús lenne az új csodafegyver a zsírés koleszterin ellenes hadjáratban?
Sok szakember esküszik erre, miközben a
szív- és érrendszeri betegségek harmadát, a
daganatos megbetegedések akár felét meg
lehetne elôzni egészséges táplálkozással.
Persze a magyarokra nem csak ez a két, a
táplálkozással szorosan összefüggô betegség jellemzô. Cukros, sós, zsíros ételek, illetve tápanyagban szegényebb, koleszterinben
gazdagabb húsok, ezek azok, amelyek a
leginkább veszélyeztetik egészségünket.
Az egészséges táplálkozás egyik új „csodafegyvereként” mutatták be a nyúlhúst, ami ma
még inkább csak az ínyencek lakomája. Zsírés koleszterintartalma ugyanis alacsony, viszont a fehérjetartalma és aminosav-összetétele magas, ez a fogyókúrázóknak, a szív- és
érrendszeri betegeknek sokat segíthet. A
nyúlhús tápanyag szempontjából hasznosabb valamennyi más húsnál. Könnyebben
emészthetô, mint más húsok, ráadásul úgy,
hogy a hasznos tápanyagokból a lehetô legtöbb jut a szervezetbe: az esszenciális aminosav hasznosítása még a csirkehúsénál is
30%-kal jobb.
FOGYASSZON NYÚLHÚST!
A nyúlhús kitûnôen illeszkedik a korszerû
étrendbe, kifejezetten könnyû húsnak minôJÓZSA

sül. Fehérjében gazdag, 17–20%, zsírban
szegény, 6,5–7%, kifejezetten sovány hús,
nagyon alacsony a koleszterintartalma,
bizonyos vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. Ezen kedvezô tulajdonságai
miatt kedvezô élettani, emésztési és diétás
hatásai is vannak. Kifejezetten ajánlott
kismamák részére, valamint bébiételek
készítéséhez.
TÁPLÁLKOZZON EGÉSZSÉGESEN!

A nyulak megrendelhetôk:
Juráskó István:
(06-30) 9537-153
4225 Debrecen-Józsa,
Vállalkozói telephelyek,
35-ös fôút

Új elnökség
2010. november 17-én elnökségi ülést tartott
a JÓZSA SE, mely során megújult az egyesület vezetôsége. Az új elnök Csôsz Imre
(debreceni olimpikon) lett. A új elnökség tagjai: Szabó László, Tóth Mihály, Nagy Csaba,
Bernáth Csaba (DVSC csapatkapitánya). A új
elnökség célja a józsai sportélet fellendítése,
az Unokakert utcai sportpálya korszerôsítése. A Józsa SE komoly fejlôdés elôtt áll, mivel
olyan pályázati lehetôséget találtunk, amely
segítségével látványos fejlôdésnek indulhat
– tudtuk meg Csôsz Imre elnöktôl.

Gratulálunk!
Tabajdi Ádám Koppánynak, az ifjú orgonistának, aki néhány hónapja számolt be lapunk
hasábjain eddigi zenei pályafutásáról és vázolta távlati elképzeléseit. Ádám a MOL Zrt.
ifjú tehetségeket támogató pályázatán 600
ezer Ft-ot nyert orgona vásárlásra. A világszínvonalú, új, digitális orgona megvételéhez
a Viscount Magyarország Kft., a VISCOUNT
orgonák hivatalos hazai képviselete további,
közel 55%-os egyedi oktatási kedvezményt
nyújtott. A két cég nagyvonalú támogatásával
hosszú távra megoldódott Ádám otthoni gyakorlási lehetôsége. Köszönet a támogatóknak, Ádámnak pedig további sikereket kívánunk zenei pályafutásán.
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várom
Kedves vendégeimet
a Józsaparkban:
Danka Zita
Telefon: (06-20) 278-44-65
Nyitva: H, Sze, P: 12–18,
K,Cs: 8–14, páratlan Szo: 8–12
Cím: Rozsos Szalon

Bébibolt
Baba-, gyermek-, bizományi- és használtáru üzlet.
SZUPER SZOMBAT
A FÜZESI BABA BIZOMÁNYIBAN!
DECEMBER 11-ÉN
9–13 ÓRÁIG ÓRIÁSI Á R E N G E D M É N Y !
Felnôtt- és gyermek
ôszi-, téli ruhák, játékok már
100 Ft/db-tól!

A Generali Biztosító hivatalos partnerirodája
a Gönczy Pál utca 54. szám alatt

FEKETE PILLANGÓ
fehérnemû-, rövidáru- és bizományi üzlet

Mikulás napi minôségi
OLASZ téli nylon harisnya VÁSÁR

Kösse nálunk lakásbiztosítását
és három hónap díját
jóváírjuk!

(40–60–80 denes)
1 db: 1490 Ft
2 db vásárlása esetén: -100 Ft/db
3 db vagy több vásárlása esetén: -200 Ft/db
December hónapban közkívánatra ismét a 3000 Ft
feletti vásárlóink sorsoláson vesznek részt.
Sorsolás: december 23., 17 óra

Nyitva tartás: h-p: 15-19• szo: 9-12-ig
Telefon: (06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

Cím: a volt „Zsolo” helyén a Tesco-val szemben
Nyitva tartás: h-p: 8–18-ig • sz: 8–14-ig
Telefon: (06-30) 347-7186

ERSTE-ING
komplex jelzálogkölcsön
GARANTÁLT
életbiztosítási védelemmel!
Csökkentek a kamatok!
Ingyenes tanácsadás és
ügyintézés!

Kedvencek Eledel Centere
Az alábbi két termékünkbôl 10 kg vásárlása esetén +2 kg-ot ajándékba adunk!
• Fagyasztott csirke darabok
(szárny, comb, stb) 149 Ft/kg
• Fagasztott csirke láb 79 Ft/kg

Hívjon bizalommal:
Huszánk Józsefné
(06-20) 970-4337

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

Gyógytorna és
fizikoterápiás
magánrendelés

Kardiológiai
magánrendelés

Bedô Borbála

fôorvos,
kardiológus szakorvos

• Családorvosi és üzemorvosi ellátás,
egészségügyi könyvek,
munkaalkalmassági viszgálatok.
• Hétfôtôl csütörtökig
reggel 8 órakor és este 18 órakor
várom régi és új betegeimet,
valamint más idôpontban is
megbeszélés szerint.

Cím: Bocskai I. utca 6. szám alatt
Nyitva tartás: h–p: 10–12, 14–16, szo: 9–12
Érdeklôdni: (52) 387-432

klinikai gyógytornász

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

(06-70) 459-06-16

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is!
Egészségpénztári kártyák és
üdülési csekk elfogadása.
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Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

Dr. Bedô Zoltán
Cím: Józsapark,
Szentgyörgyfalvi út 9.
Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65
E-mail: bedobt@index.hu

Reumatológiai
magánrendelés
Dr. Koncz Tibor
reumatológus szakorvos

Cím:
Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.
Bejelentkezés:

(06-20) 3-644-564

Cím: Józsa, Felsôjózsai utca 25.

Dr. Kiss András
Debrecen-Józsa, Alkotás utca 3.
Telefon: (06-30) 2-397-92

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy
állatgyógyítás
Elérhetôség
00:00–24:00-ig:
a (06-30) 9-555-066
telefonon
4225 Debrecen, Szirom utca 11.
JÓZSA
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Manikür, pedikür és
mûkörömkészítéssel

Könyvesbolt

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

Sokak örömére ismét megnyílt a könyvesbolt a Tesco mellett. A korábban megszokott kedvezményes árukészlet mellett néhány újdonságra is felfigyelhetünk. Ezotéria témakörben az Édesvíz kiadó sikerkönyveivel bûvült a kínálat. Emellett kisebb ajándéktárgyak is kaphatók.
A legszembetûnôbb változás mégis az egyedi igények kielégítése terén tapasztalható. Új
szolgáltatással állnak a vásárlók rendelkezésére: Könyvkukac Könyvkeresô néven.
Internetes rendelés áll a vásárlók rendelkezésére szállítási költség nélkül! Nem kell a várost felkutatni, vagy a futárt várni, esetleg a
postára szaladgálni a csomagért. A megrendelt könyvet néhány munkanapon belül átveheti a könyvesboltban. Tegyen egy próbát,
tegye könnyebbé a karácsonyi ajándékok beszerzését!

JÓZSA

Nézzen be a könyvesboltba és válasszon a
meglévô kínálatból vagy rendeljen!
Decemberben természetesen bronz-,
ezüst- és aranyvasárnapokon is nyitva leszünk.

Nyitva tartás:
H: 14.00–18.00 • K–P: 9.30–18.00
Szo: 9.00–13.00
Telefon: (06-30) 621-54-29
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BEST RUHÁZAT
OLASZ, TÖRÖK, KÍNAI RUHÁZAT A LEGJOBB ÁRON!

KARÁCSONYI AJÁNLATAINK:
30 FÉLE NÔI FARMER (25–36-OS MÉRETIG)
CSAK 1500 FT/DB
FÉRFI FARMER (30–42-ES MÉRETIG)
CSAK 2500 FT/DB
NÔI KÖTÖTT PULÓVEREK (M–XXXL-ES MÉRETIG)
1500 FT-TÓL
NÔI SZÖVET KABÁTOK (M–XXL-ES MÉRETIG)
4900 FT-TÓL
A LEGÚJABB NÔI DZSEKIK MINDEN FAZONBAN
3500 FT-TÓL
FÉRFI KABÁTOK, DZSEKIK (M–XXXL-ES MÉRETIG)
3500 FT-TÓL
EGYRÉSZES GYERMEK ANORÁK KESZTYÛVEL
1500 FT/DB
MELLTARTÓK 500 FT/DB, BUGYIK 150 FT/DB
NÔI ÖVEK, KIEGÉSZÍTÔK 500 FT-TÓL
SAPKÁK, SÁLAK, TRÉNING RUHÁK, BÉLELT GYERMEK
NADRÁGOK, GYERMEK DZSEKIK, PULÓVEREK,
HARISNYÁK, INGEK, ZOKNIK STB.

MINDEN KEDDEN ÚJ ÁRU ÉRKEZIK!
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK
KELLEMES üNNEPEKET KÍVÁNUNK!

NYITVA: H–P: 09.00–18.00 • SZO: 09.00–13.00
CÍM: BEST RUHÁZAT, DEBRECEN-JÓZSA, SZENTGYÖRGYFALVI
ÚT 9., JÓZSAPARK EMELETÉN
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Best Ruházat

Hirdetés

Tripla esély decemberben a nyerésre
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Decemberben extra kedvezménnyel kedveskedik a Józsa Tüzép Kft. a benzinkútján tankoló törzsvásárlóknak. Aki 5000 Forint felett tankol, plusz 2 Forint/liter kedvezményt kap ebben a hónapban a törzsvásárlói ár mellé.
A novemberi sorsolásra ezúttal dr. Kiss Andrást kérte fel Hamar Zoltán ügyvezetô. December 1-jén a doktor úr a 0172/00060 sorszámú nyugtát sorsolta ki, ennek a nyugtának a tulajdonosa nyerte a 25 liter üzemanya-

got. A decemberben 8200 Forint felett tankolók között szokás szerint január elején fognak
sorsolni. De mivel az októberi (akkor kettôt
sorsoltak) két nyertes nem jelentkezett, ezért
azokat újra sorsolják december 21-én. E bónusz nyereményeket azok nyerhetik meg,
akik december 1. és 20. között tankolnak
8200 Forint feletti értékben. Így tehát tripla
eséllyel indul az, aki december 20-a elôtt tankol.

TÜZÉP ÉS BENZINKÚT
A VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEKEN
Folyamatosan, minden hónapban nyereményjáték

Aki legalább 8200 Ft értékben nálunk tankol 25 liter üzemanyagot
nyerhet. Sorsolás: minden hónap elsô hete.

Decemberben -2 Ft/liter extra kedvezmény az
5000 Ft felett tankoló törzsvásárlóinknak!
Benzinkút nyitva tartása: H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap és ünnepnap: zárva.

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk!
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00 • Tel.: (52) 530-947
ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT? KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!

• JANE Beauty 3D mûszempilla
• JANE Beauty JB simpleperm
meleg szempillagöndörítô
• gyanatázás, intim gyanta
• High Core kozmetikai kezelések
• masszázs (lávaköves, nyirok, frissítô)
• stylist
• asztrológia
• numerológia
SIMON KRISZTINA
elektrokozmetikus
Bejelentkezés: (52) 783-115 • 30/4956-102
E-mail: sziberisz.kriszti@gmail.com

"
#
JÓZSA

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

Telefon: (52) 386-180

Telefon: (52) 386-180

JÓZSA
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Bikers caffe

A Bikers Caffe decemberi ajánlatai
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December 4:
Mikulás napi élô zenés est,
zenél: Zámbó Elemér
December 5–6-án 11–22-ig
minden rendelést a Mikulás
szállít házhoz!
December 31-én
a Bikers Caffe szervezésében szilveszteri
buli a Lorántffy Zs. Általános Iskolában.
Jegyek elôvételben a kávézóban
kaphatók: 4900 Ft/fô,
svédasztalos vacsorával, pezsgôvel.
Zenél: Zámbó Elemér

Érdeklôdni: A kávézóban,
vagy a 386-180-as telefonszámon lehet.

NANO szélvédôbevonat - az ön autójára is
Új szolgáltatást vezetett be a józsai automósó, mely az Ön biztonságosabb közlekedését szolgálja esôs idôben.
A kezelés lényege, hogy egy olyan
speciális NANO-technológiás anyagot visznek fel a szélvédô felületére, amely víztaszító hatású. A bevonat jobb kilátást biztosít, így aktív
védelmet nyújt az éjszakai és az
esôs közlekedésben. A szélvédôre
hulló csapadék gömbök formájában
a menetszéltôl leperegnek a felületrôl. A kezelt felületen jelentôsen
csökken a szennyezôdések lerakóbevonattal
bevonat nélkül
dása (pl.: bogármaradványok), illetve a téli jégképzôdés is minimális. A
bevonat hatása kb. 12 hónapig/20 000 km-ig • Nyáron a szélvédôre csapódó rovarok soktart és ellenáll a gôzborotva és vegyi anyagok kal könnyebben eltávolíthatóak!
• Télen kevésbé fagy rá a szélvédô üvegre a
hatásainak is.
jég és a hó.
ELÔNYÖK:
• Kíméli a vezetô szemét a hosszú vezetés • A bevonat egy éven át rajta marad a kezelt
üvegfelületen.
alatt.
• A menetszél lefújja az esôvizet a szélvédô- NANO szélvédôbevonat – Az Ön biztonságosabb közlekedéséért! Próbálja ki ön is!
rôl az ablaktörlô használata nélkül!
Telefon: (06-30) 519-8187
• Éjszakai vezetésnél nem csillog be a szemNyitva tartás: h–p: 9–19, szo–v: 10–17
bôl jövô autók fényszórója a szélvédôn.
JÓZSA
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N

Akciók személygépkocsira:
• Viaszos külsô+belsô
3400 helyett 2500 forint
• Külsô mosás 950 forint
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KINCSES BOLT

✂
✂

Karácsonyra vásároljon féláron!

w w w. b u t o r- d e b r e c e n . h u
Folyamatosan megújuló árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat
a Józsapark földszintjén

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

Ár varázs diszkont
Mikulás- és karácsonyi vásár!
• Édességek, díszek, ajándéktárgyak vására
• Akciós csokoládék • Minôségi italok
Névnapokra, Mikulásra, karácsonyra vásároljon tôlünk!
N y i t v a t a r t á s : H–P: 8–18 • Szo: 8–13
Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)

Zöldség, gyümölcs a 35-ös úti pavilonban
Új tulajdonos, megújult árukészlet!
Nyitva tartás: h–p: 8–18 • szo: 8–16 • v: 8–14
12
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✂

✂

• Hitellehetôség • Házhoz szállítás
• Konyhatervezés • Lakberendezés
• Használt bútor beszámítás

✂

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

✂

NÁLUNK MINDEN
TERMÉKET
MEGKÓSTOLHAT!

A környék
legjobb áraival

✂

ÉS MÉG 2700 TERMÉK
HIHETETLEN ÁRAKON:
ajándékok • játékok
háztartási termékek
mûszaki cikkek
textil áruk.

✂

Szaloncukor 5 ízben
400 g 399 Ft
Beépíthetô páraelszívó
6900 Ft
100%-os almalé
890 Ft/3 liter

✂

✂
✂
✂
✂
✂
✂
✂
A hirdetés felmutatója két mûzli szeletet kap ajándékba.

a Józsapark emeletén

Autósoknak

Autósoknak - felkészülés a télre
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Autós ismeretterjesztô cikksorozatot indítunk, melyben ifj. Fábián István autószerelô lesz a segítségünkre. Mostani témánk
nem más, mint a téli felkészülés. Ennek is
két sarkalatos pontjáról beszél István: a
hûtôfolyadékokról és az indítóakkumulátorról.
A hûtôfolyadékról azt kell tudni, hogy a víz 0 0C
alatt megfagy, és károsítja a hûtôrendszert
illetve a motort, ezért szükséges télen fagyálló
hûtôfolyadékot alkalmazni. A fagyálló folyadékoknak gyárilag (az új autókban) -30 és -50
0
C között van a fagyáspontjuk, én -35-0C-ra
szoktam beállítani, hiszen maga a fagyálló
tömény -72 0C-os, így hígítani kell. A régi típusú fagyállók (G11) használata nem javasolt,
ehelyett már egy úgynevezett G12-es modern fagyállót használunk. Ennek legszembetûnôbb ismertetô jegye az, hogy a színe
rózsaszín. Ez a fagyálló folyadék már nem
igényel desztillált vizet, ehhez csakis csapvizet kell adni, ahogy ez a dobozán is jelölve
van. De nem ez a fô elônye, hanem az, hogy
a mai modern motorok ezt a speciális fagyállót
igénylik, mivel ez a motorok egyik alkatrészét
sem károsítja. Fontos követelmény továbbá,
hogy a vízszivattyú kenését is ez a típusú

fagyálló tudja biztosítani. Elônye még, hogy
ha a rendszerbôl kilép a folyadék, kikristályosodik, így jelezve a szivárgást. Általában 6
évente cserélendô a fagyálló folyadék. Még
egy elônye van: ha esetleg mégis extrém hideg lenne, akkor sem fagy meg, csak megkristályosodik és nincs feszítô hatása sem,
így nem károsítja a motort. Fontos, az elôbb
említett szempontok (kenés) miatt nyáron is
fagyállóval üzemeltetni a kocsinkat, már csak
azért is, mert e folyadéknak korrozió gátló,
vízkô gátló hatása is van a hozzáadott adalékanyagok miatt.
Másik fontos téli „témánk” ma az autókban lévô indító akkumulátor. Ennek egy nagy prob-

lémája van, ami kiküszöbölhetetlen: hidegben
csökken a kapacitása. Minél hidegebb van,
annál kevesebb benne az energia. Egy új
100%-os akkumulátornak a teljesítménye -25
0
C-ban akár 70%-os teljesítményre is csökkenhet. Ezen kívül, ha áll az autó, minden eltelt nap után csökken a kapacitás, körülbelül
1%-kal. Ezért érdemes melegebb, száraz
helyre vinni az akkumulátort, ha huzamosabb
ideig nem használjuk a jármûvünket. Továbbá
érdemes feltölteni az ismételt használat elôtt.
Két féle akkumulátor különböztetünk meg: az
egyik a gondozásmentes, a másik fajta pedig
gondozást igényel. Ez utóbbi a kivehetô celladugóiról ismerhetô fel. Elôbbi nem igényel
gondozást, utóbbit viszont szükséges idônként kizárólag desztillált vízzel utántölteni
(fôleg nyáron). A gondozást igénylô akkumulátort úgy kell feltölteni, hogy a cellák dugóit a
töltés alatt kicsit meg kell nyitni, hogy gáz
képzôdhessen, érdemes közben szellôztetni,
és a nyílt lángot mellôzni. Miután feltöltöttük,
egy kicsit hagyni kell állni, pihentetni kell az
akkumulátort, mielôtt visszazárjuk a cellákat.
Minél kisebb árammal érdemes tölteni és inkább hosszú ideig, ez mindkét típusú akkumulátorra vonatkozik. Bontáskor a negatív
sarut vesszük le elôször, összerakáskor elôször a pozitívot rakjuk fel.
Akinek kérdése van, vagy segítségre van
szüksége, hívjon bizalommal!

Férfifodrászat

Simon Krisztián

Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12

Vállalom:

ifj. Fábián István

• cserépkályhák építését, átrakását,
tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, telepítését.

autószerelô mester

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
JÓZSA

kályhás

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: simonkriszt@t-online.hu

Cím: Józsa, Óiskola utca 12/A.
Telefon: (06-20) 9-193-454
• teljes körû autójavítás,
vizsgáztatás
• kipufogó javítás
• beszakadt csavarok kiszedése,
menetjavítás

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Vállalom családi házak, középületek
víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint
csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.
Debrecen, Barátság utca 6.
Mobil: (06-70) 620-2684

Józsa, Deák Ferenc utca 1.
Köszönjük az egész éves vásárlást!
Ezúton kívánunk
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet
minden kedves vásárlónknak!
Az üzlet dolgozói
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván minden
kedves ügyfelének:
Tripó Sándor és fiai
asztalosipari manufaktúra
„Ahol a minôség és a
megbízhatóság lakik”
M in ta t er e m:
Db-Józsa, Deák F. u. 68.
Te l ef on: (06-20) 520-20-40
W eb : www.jozsaasztalos.hu
E -m ail :tripo.sandor@upcmail.hu

FÉRFIFODRÁSZ

HÔKAMERÁS

Józsa, Telek utca 35.

Épületvizsgálat

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

FRUIT MARKET AKCIÓ
Mandarin:
Narancs:
Alma:
Fehér répa:
Savanyú káposzta:

199
199
99
299
259

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Józsán 10 000 + áfától

A Te
házad

mennyit fogyaszt?
– Falazatok (hôhidak),
– nyílászárók,
– tetôterek,
– könnyûszerkezetes épületek
hôszigetelésének ellenôrzése.

FENYÔFAVÁSÁR A MOZGÓLÉPCSÔ ELÔTT.
Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket kívánunk!

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Telefon: (06-20) 33 18 944
További információ:
www.nemesvallalkozas.hu

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

AKCIÓS TERMÉKEINK:
sütni való kolbász
májas-, véres hurka
füstölt csülök
birka hús
disznó sajt
parasztkolbász csípôs-csemege
sertés tarja
sertés lapocka
sertés köröm
füstölt, darabolt comb

799 Ft/kg
499 Ft/kg
799 Ft/kg
899 Ft/kg
590 Ft/kg
999 Ft/kg
799 Ft/kg
839 Ft/kg
199 Ft/kg
1100 Ft/kg

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet kíván a
Létai-Huszti Kft minden
jelenlegi és leendô
kedves vásárlójának!
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
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www.jozsanet.hu – Józsai hírek, információk, programok, beszámolók, képek és természetesen fórum a józsai internetes információs portálon – www.jozsanet.hu

Hirdetés

Téligumi

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

Idénre az elmúlt évezred leghidegebb telét
jósolják, -20, -25 0C-os, igazán csípôs, havas télre számíthatunk. Így a téli gumi felszerelése nem kérdés. A Józsa Gumiszerviz segített tisztába tenni néhány kérdést a
téli gumikkal kapcsolatban.
A biztonságos téli közlekedéshez elengedhetetlen a téli gumi használata. A téli gumi
nem csak hóban, hanem 7 0C alatt száraz
aszfalton is jobb tapadást biztosít. A fékút különbség 50 km/óráról fékezve, száraz aszfalton is akár 20%-al lehet jobb téli gumi használatával. Síkos úton pedig a fékút felére is
csökkenhet a jó állapotú téli gumival. Ennek
oka elsôsorban a futófelület mintázatában rejlik, ugyanis a téli gumin jól látható vékony oldalirányú barázdák (hó lamellák) találhatóak,
amelyek belekapaszkodva a havas útfelületbe segítik a gépjármû tapadását. Jelentôs különbség van továbbá a gumiabroncsok keverékében is, hiszen a téli abroncsok a nyáriaktól teljesen eltérô anyagösszetétellel rendelkeznek: sokkal puhábbak és speciális adalékokat is tartalmaznak. Ezért a leghidegebb
hômérsékletben is stabil úttartást biztosítanak. A téli gumiabroncsok vízelvezetô csatornái robosztusabbak, hiszen télen a jeges,

megdermedt vizet kell kiszorítaniuk. Fontos
tudni azt is, hogy bár a minimális barázdamélység 1,6 mm – a KRESZ szerint –, de a
téli gumik esetében 4 mm alatt szinte csak
száraz aszfalton használható biztonsággal a
gumi. Tehát hamarabb illik lecserélni, mint
egy nyárit és emiatt nem javasoljuk használt
téli gumiabroncs beszerzését, még ha az ára
a futófelület kopásával arányosan olcsóbb is.
Egy 50%-os téli gumi már nem is igazán téli
gumi, hiszen a gumi is öregszik – idôvel elveszti rugalmasságát – és nem lehet tudni,
hogy az 50%-os gumi vajon hány éves is lehet valójában, milyen múltja van.
A megfelelô téli gumiabroncs kiválasztásánál
mindig vegyük figyelembe, hogy milyen kategóriájú gépkocsival rendelkezünk (teljesítményjellemzôk), a saját vezetési stílusunkat
is mérjük fel, és ezeknek megfelelôen olyan
gumiabroncsot válasszunk, amely képes a
velük szemben támasztott követelményeinknek megfelelni. A magasabb árkategóriás abroncsok biztonságosabbak és jóval tartósabbak is olcsóbb társaiknál.
Végül három téli vezetéssel kapcsolatos
téveszmét kell eloszlatnunk:
1. Téli gumival rossz idôjárási körülmények
között is ugyanolyan gyorsan lehet közleked-

ni, mint nyáron. Sajnos nem, viszont sokkal
biztonságosabban autózhatunk, és több tartalékunk lehet egy nem várt szituációban
(vészfékezés, váratlan akadály kikerülése).
2. Elég csak a hajtott kerékre feltenni téli gumit. Nem javasoljuk. Ilyen esetben fékezésnél
és kanyarodásnál a gépjármû azon része,
amely alatt nincsen téli gumi, ki fog törni és
irányíthatatlanná válik. Tehát mindig mind a
négy keréken használjunk téli gumit!
3. Az összkerékhajtás és az elektronika pótolja a téli gumit. Abszolút tévhit. Egy kétkerék
hajtású autó téli gumival sokkal jobban gyorsul, biztonságosabban fordul, mint egy négykerekes nyári gumival. A fékútról nem is beszélve, ahol a hajtás miatt többlettömeg miatt
még plusz hátrányba kerül az összkerekes
autó.
Aki még nem vásárolt, vagy nem szerelte fel
téli gumiját autójára, keresse fel a Józsa Autócentrum szakmûhelyét, ahol szakemberek
segítenek a téli gumi szerelésében, vásárlásban. Ne feledjük, a téli gumi nélkül nemcsak
magunkat és családunkat, hanem mások
testi épségét is veszélyeztetjük.

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs
• Alu- és lemezfelni
• Szerelés, centrírozás, javítás
• Gumitárolás
• Autójavítás
•
olajcsere
• Bankkáryás fizetési lehetôség

• AKCIÓS TÉLI
GUMIABRONCSOK
• TÉLI ÁTSZERELÉS
• BEJELENTKEZÉSI LEHETÔSÉG

VÁRAKOZÁS NÉLKÜL

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 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
E-mail: jozsagumi@t-online.hu • Akciós árak: www.jozsagumi.hu
JÓZSA
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Kedves Vásárlóink!
Az Elek utcai takarmányboltban
december 1-jétôl december 31-ig
minden 4000 Ft
és 10 000 Ft fölötti vásárlás,
továbbá gázpalack csere esetén

AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL
kedveskedünk.

Megkezdtük
töves fenyô árusítását is.

Ezúton kívánunk
kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet!
Cím: Db-Józsa, Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871

Az 1 EURO DISZKONT ajánlata
EURO-s MINÔSÉG, apró forintért
418 Ft/db
Vanish Folteltávolító és Crystal White por 500 g
Cillit Bang univerzális kosz és zsíroldó spray +33% 1l-es 750 ml áráért
694 Ft/db
Dove tusfürdô 250 ml
399 Ft/db
Szírisz pumpás légfrissítôk több illatban 300 ml
205 Ft/db
Pur mosogatószer több illatban 1literes
378 Ft/db
Dero mosogatótabletta 36db-os 7in1
661 Ft/db
Aqua soft vízlágyító 1kg
498 Ft/db
Coccolino narancs illatú öblítô koncentrátum 2l
650 Ft/db
Mosógolyó TV-shop-os termék 1500 mosáshoz
2500 Ft/db
Perwoll BLACK MAGIC 1literes
698 Ft/db
Wonderclean ecetes vízkôoldó 1L
248 Ft/db
Antibakteriális fertôtlenítôk 750ml
215 Ft/db
Robeta mosópor 9kg
1498 Ft/db
Robeta mosópor 3kg
550 Ft/db
Dosia white és color mosóporok 8kg
2299 Ft/kg
Egészségsarkunk kínálata:
Lóbalzsam, jégzselé és Reuma krémek 500 ml-es kiszerelésben
1200 Ft/db
Halogénes turbó grill sütô (Bielmeier)
19 998 Ft/db
Q10 aktív kúra 30 × 25 ml (LoLaFe)
9998 Ft/db
MillerHaus Scorpio 9000 16 db-os edényszett hôtárolós talppal 18/10-es anyagból
34 900 Ft/db
Ü z l e t ü n k a J Ó Z S A PA R K e m e l e t é n t a l á l h a t ó
Nyitva: H–P 09.00–18.00 • Szombat: 08.00–14.00

Szabó Imre

Moldován Sándor kárpitos

villanyszerelô
Épületek, családi házak villanyszerelése,
ipari gépek telepítése, javítása,
karbantartása.
Józsa, Sillye G. utca 123.
Telefon: (52) 439-960 • (06-30) 9636-342

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

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés

Tûzifa (kuglisan)

Szondi Csaba

1700 Ft/mázsától megrendelhetô.

Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Telefon: (06-30) 244-8737
„Józsa 2008–2010” fotópályázat
A jozsanet.hu és a Józsa újság közös
fotópályázatot hirdet a Bikers Kávézó támogatásával. Keressük a legjobb
Józsán készült fotót.
Már több mint 40 kép érkezett.
A képeket az info@jozsanet.hu e-mail
címre kérjük küldeni. Jó fotózást mindenkinek!
Beérkezett képek, illetve a versenyfelhívás
megtekinthetô: www.jozsanet.hu

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

NORMAND FENYÔFA
eladó karácsonyra!
Termelôtôl frissen kivágva,
vagy tövesen kiásva.
Kisebb-nagyobb méretben: 1–3,5 m
Ár: 2000–20 000 Forint
Cím: Józsa, Zsindely utca 50.
Telefon: (52) 386-173 • (06-30) 578-2987

Józsai Szaknévsor 2011
Megjelenés: 2011. január
Lapzártája: 2010. december 20.
2011-ben 2in1 AKCIÓ:
1 hirdetés 2 felületen.
Józsai Szaknévsor 2011:
az „online&offline”
reklámfelület.
(Papíron és interneten is)

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
A városrész információs és közéleti lapja Következô számunk (2011. február) lapzártája: február 4. • Megjelenés: február 11.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
dokumentumtár menüpontjából (pdf).
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA

www.jozsanet.hu

