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Miniszteri kitüntetés
Miniszteri kitüntetésben részesült a
Gönczy Pál Általános Iskola. A Nemzeti
Erőforrás Minisztérium által adományozott kitüntetést Halász János parlamenti
államtitkár adta át 2010. december 21-én,
az adventi gálaműsor keretében. A megtisztelő elismerésre Somogyi Béla, Debrecen város alpolgármestere, és Balázs
Ákos, Józsa városrész önkormányzati
képviselője tett előterjesztést.
Az 1860-ban alapított iskola 2010-ben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. A
kiemelkedően és tartósan magas színvonalon végzett munkája, és elért eredményei alapozták meg kitüntetését. A nagy múltú, valódi értékeket hordozó iskolában számos olyan
tevékenység zajlik, amely túlmutat a saját, de
még Debrecen város keretein is: akkreditált
tehetségpontként az egyedi tehetségprogrammal, a kiválóra előminősített referenciaintézmény státusszal, vele a más intézmények számára példa értékű minősített jó gyakorlatokkal, a Regionális Ökológiai Oktatóközpontjával, és az ökoiskolák tiszántúli
régió-vezetésével.

2011. február

Tehetségpont lett
Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett a
Gönczy Pál Általános Iskola.
A Gönczy Pál Általános Iskola szakmailag hiteles, helyi és városi komplex tehetséggondozó tevékenységének elismeréseként nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést. A tanúsítványt, és a tanúsító táblát
Agárdiné Burger Angéla igazgatónő, és az iskola pedagógusai vették át február 5-én Budapesten Prof. Csermely Pétertől, a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács Elnökétől.

Az iskola elért eredményei az összehangolt
csapatmunkában rejlenek: az alkotó, támogató vezetés, az innovatív, lelkes pedagógusok, a gondos gazda módjára tevékenykedő
technikai dolgozók, az együtt gondolkodó,
támogató szülői háttér, a nyitott, befogadó
diákok közösen alakítják az intézmény arculatát a fenntartó Önkormányzat támogató segítsége mellett. A Gönczy Pál Általános Iskola az értékeivel, elért eredményeivel, és a
jövőben megvalósuló terveivel méltó színfoltja Debrecen város nagy múltú oktatási rendszerének – tudtuk meg Agárdiné Burger Angéla igazgatónőtől.

Kitüntették
Fodorné Magyar Ágnes, a Gönczy Pál Általános Iskola igazgatóhelyettese ünnepélyes
keretek között vehette át az Apáczai Kiadó
Szakértői és Szaktanácsadói Comenius-díj
ezüst fokozatát 2011. január 20-án Budapesten. Tevékenysége kiemelkedik a technika tantárgy megújításában, országos szintű
koordinálásában. Elismeréséhez gratulálunk!

XII. Józsai borverseny
A február 4-én tartott hangulatos estén az
alábbi eredmények születtek:
Vörösbor: 1. Szalontay István 2. Nagy Sándor 3. Pető József
Különdíjban részesült: Nagy István, Juráskó István és Pásti Sándor.
Fehérbor: 1. Nagy Sándor 2. Pető József 3.
Sovány Pál Gratulálunk a díjazottaknak.

A Józsa fotópályázat végeredménye
Január elején megszületett a 6 fős zsűri döntése alapján, a fotópályázatunk végeredménye. A 121 képből nehéz volt választani, hiszen nagyon sok jó fénykép érkezett. A fotók megtekinthetők a jozsanet.hu
weboldalon.
1. helyezett, a 40-es és a 43-as képet beküldő Papp András. 2. helyezett a 121-es kép lett, mely Tóth Sándor alkotása. 3. helyezett a
117-es kép lett, melyet Vixathep Nikolett küldött be. Különdíjas lett a
28-as kép, melyet Tabajdi Éva készített. Gratulálunk a nyerteseknek,
akik a serlegdíjazás mellett a Bikers Caffe felajánlásaként egy-egy
pizzát is kaptak. Aki pedig most nem nyert, annak is gratulálunk,
díjazottakon kívül is nagyon sok színvonalas alkotást láthattunk.

Farsangi
készülődés
Lelkesen készítik a gyerekek a
busóálarcot és a
boszorkánylétrát
a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolában, hiszen
elérkezett a február, a várva várt
farsang időszaka.

Templomfelújítás és új játszótér

Megújulhatnak református templomaink!
A Debrecen-Józsai Református Egyházközség és a Józsai Reformátusokért Alapítvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól pályázati támogatást
nyert a két református templom és a
gyülekezeti ház felújítására, valamint egy
játszótér és parkoló kialakítására.
A gyülekezet 2010 januárjában nyújtott be
két pályázatot és karácsony előtt, ajándékként kaptuk a jó hírt: mindkét pályázatunkat
kedvezően bírálták el.
Az egyik pályázatban 51 millió Ft-ot nyertünk
a templomok külső-belső felújítására és
korszerűsítésére, és a gyülekezeti ház külső
felújítására. A másik pályázat keretein belül
pedig 26 millió Ft-ot használhatunk fel Felsőjózsán a gyülekezeti ház mögött egy parkoló és egy korszerű, színvonalas játszótér
és pihenőhely kialakítására – ahová szeretettel hívjuk majd településünk lakosait.

A két református templom és a felsőjózsai
gyülekezeti ház romos állapotát mindenki ismerheti. A Józsa újság olvasói is tájékozódhattak már korábban több jótékonysági rendezvényről, amelyeket éppen a templomok
felújítása érdekében rendezett a gyülekezet.
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Most karnyújtásnyira állunk terveink megvalósulásától. Ekkora lehetőség több mint 100
éve, mióta őseink megépítették templomainkat, nem állt a rendelkezésünkre!
Ahhoz azonban, hogy ezt az elnyert támogatást megkaphassuk és valóban fel is tudjuk
használni, komoly önrészt kell magára vállalnia a gyülekezetnek. Ennek az összege 3,8
millió Ft, aminek előteremtése komoly kihívást jelent számunkra. Néhány év alatt eddig
közel 1 millió Ft-ot gyűjtöttünk össze, de így
is hiányzik még majdnem 3 millió Ft.
Arra kérünk ezért minden józsai lakost,
akinek fontos településünk értékeinek megőrzése és továbbadása gyermekeink, unokáink
számára: fogjunk össze, és segítsenek bennünket!
Több módon és alkalommal is lehet erre a
célra támogatásokat felajánlani:
– Ebben az újságban találnak egy csekket,
amelyen be lehet fizetni azt az összeget,
amivel szeretnék támogatni ezt a nagy
munkát.
– Aki átutalással szeretne segíteni az alábbi
bankszámla számon teheti meg: DebrecenJózsai Református Egyházközség 6060016312000038 A közlemény rovatba kérjük írják
be: „Felújítás”
– Március 20-án egy jótékonysági estet tartunk, ahol kulturális program várja a résztvevőket. Terveink szerint ekkor értékes műtárgyak is árverésre kerülnek, s a befolyt összeget szintén a felújításra fordítjuk. Kérjük és
várjuk helyi képzőművészek, iparművészek,
népművészek felajánlásait is!
– A Józsai Reformátusokért Alapítvány tudja
fogadni a személyi jövedelemadó felajánlott
1%-át, amiből szintén a felújítást tudja támogatni. Adószám: 18992355-1-09
Kérjük, kísérjék figyelemmel programjainkat,
melyeket a Józsa újság hasábjain és a
www.jozsanet.hu weboldalon is közzéteszünk!
A részletekről érdeklődni lehet:
a 06-30-910-21-58 telefonszámon és a

reformatusjozsa@gmail.com elektronikus
posta címen.
Kathyné Mogyoróssy Anita
presbiter

Köszönet
A Debrecen-Józsai Református Egyházközség köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a tavalyi esztendőben hozzájárultak
gyülekezetünk működéséhez, fejődéséhez.
Köszönjük a perselypénzt és az egyházfenntartói járulékokat, mely összegek a
gyülekezet mindennapi életéhez és a megvalósuló programokhoz szükségesek. Köszönjük a felajánlásokat: voltak, akik pénzadománnyal, sokan az idejük, tudásuk,
munkájuk, tehetségük odaszánásával, és
nem utolsósorban támogató imádsággal
segítettek.
A Józsai Reformátusokért Alapítvány szintén köszöni az adó felajánlott 1%-át: ebből
az összegből a gyülekezet életét és kulturális rendezvényeit tudtuk támogatni.
Az adó 1%-nak felajánlására az idén is van
lehetőség: Adószám: 18992355-1-09
A gyülekezet és az alapítvány vezetősége

JÓZSA

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

2011 – az ajándék, a feladat és az összefogás éve

Aszt-Ella

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

Virág Ajándék
Meghosszabbított nyitva tartással, több éves szakmai gyakorlattal
rendelkező virágkötők várják kedves vásárlóinkat.
– Menyasszonyi és Alkalmi csokrok
– Asztali kompozíciók és Kocsidíszek
– Koszorúk és Sírcsokrok

A legszebb virágokból garantáltan a legjobb árakon.
Árajánlat és megrendelés kérhető: (52) 387-424
új telefonszám: (06-20) 29-32-398 • Nyitva: H–szo: 8–18-ig • V: 8–17-ig

Divatáru üzletünkben
Női divatos pulóverek
Farmer nadrágok
Szövet nadrágok

}

MINDEN második
darab FÉLÁRON

-50%

Gyermek téli lábbelik 22–34-ig
MÁRcIuSTóL úJ TAVASzI ÁRuK ÉRKEzNEK!
Nyitva: Hétfő–péntekig: 8–18-ig, Szombat: 8–13-ig

• Telefon: 387-424

Fodrászat: női, férfi, gyermek
Kozmetika
Manikűr és műköröm építés
Szolárium

Bejelentkezés: 20/925-9045
JÓZSA
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Közérdekû

2011. 02. 17. 14 órától VI. Józsai Farsangi Felvonulás Józsai Segítő Szolgálattal együttműködve.
2011. 02. 26. 18 órától Józsai Farsangi Mulatság
Alsójózsai Nyugdíjas Klubbal együttműködve.
Bővebb infó: (52) 386-137, 30/450-4521

Rajzpályázat
A Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda rajzpályázatot hirdet
józsai óvodások és iskolások számára.
A pályázat célja: A józsai városrész természeti
kincsének – a Tócó-pataknak – a népszerűsítése, a természet és környezet védelmére történő
nevelés elősegítése.
A pályázat témája: Természeti kincsünk a Tócópatak és annak élővilága.
A pályaműveket A/3 és A/4 méretben, technikai
megkötés nélkül lehet beküldeni. A hátoldalon
kérjük tüntessék fel a pályázó nevét, életkorát, az
óvoda, illetve iskola címét, telefonszámát.
A zsűri által kiválasztott pályamunkákat díjazzuk.
Az alkotásokat óvodánkban kiállítjuk, a díjak átadására a Víz Világnapja keretében kerül sor.

Felhívás Vers és meseíró
pályázatra
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda vers és meseíró
pályázatot hirdet gyerekeknek (óvodások,
iskolások) és felnőtteknek egyaránt. Ne csak
képekben – mint a rajzpályázatunkon –, hanem
az irodalom nyelvén is örökítsük meg a Tócó-völgyi természetvédelmi területet.
Téma: A Tócó-patak.
A pályaműveket legépelve, borítékban kérjük eljuttatni óvodánk címére.
A pályázat tartalmazza a pályázó nevét, életkorát, címét, telefonszámát.
A zsűri által kiválasztott pályamunkákat díjazzuk.

Beküldési határidő (mindkét pályázat): 2011. március. 15.
Beküldési cím: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 4225 Debrecen, Alsójózsai utca13.
2011. februárjától néptáncoktatás indul
felnőttek részére a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában vasárnap délutánonként
16-tól 18 óráig.
Helyszín: az Alsójózsai utcai épület.
A táncpróbákat Puskás László táncpedagógus és párja tartja. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. További részletekről érdeklődni
illetve jelentkezni a 06-20/525-1334 vagy a
06-30/920-2550-es telefonszámon lehet.

Villanyszereléstől a fényreklámokig
Többször írtunk már arról, mennyire fontos az,
hogy mi józsaiak összetartsunk és lokálpatrióták legyünk. Ezúttal egy kiváló józsai villanyszerelő mestert ajánlunk mindenki figyelmébe, aki a lakossági villanyszereléstől a fényreklámokig mindenben áll a józsaiak rendelkezésére.
Turgyán Péter több évtizedes szakmai tapasztalattal várja visszatérő és leendő ügyfeleit. Családi

vállalkozása saját lakatos és üvegműves műhellyel is rendelkezik. Itt készülnek a legkorszerűbb vákuum és nagyfeszültségű bombázó berendezéssel a fényreklámokhoz használt neoncsövek. A vállalkozás a Debreceni Finommechanikai
Vállalat neon üzemének jogutódjaként alakult
1997-ben. A fényreklámok mellett a következő
szolgáltatásokkal várják leendő ügyfeleiket:
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– Épületvillamossági szerelési munkák végzése,
lakó és kommunális épületek villamosítása.
– Lakóházak, épületek villamossági rendszerének
felújítása, javítása.
– Vezérlő és elosztószekrények gyártása.
– Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat.
– Javító és szerelési szolgáltatások végzése.
– Új mérőhely, fogyasztásmérő-óra elhelyezés.
– Földkábel és légvezeték csatlakozás szabványosítása.
– E-ON ügyintézés.
– Teljesítménybővítés.
Tehát akinek fényreklámra vagy bármilyen elektromossági munkálatokra van szüksége, az forduljon
bizalommal Turgyán Péterhez! További információk a vállalkozásról és referenciák munkáikról:
www.neonteam.hu

Elérhetőségek:
Turgyán Péter:
Telefon: 06 30 938 5701
cím: 4225 Debrecen-Józsa,
Homokhát utca 2.
E-mail: turgyan@t-online.hu
Web: www.neonteam.hu

Színjátszó kör
Színjátszáshoz kedvet érző amatőrök
jelentkezését várjuk!
Érdeklődni a Józsai Könyvtárban személyesen, telefonon (52/386-125) vagy emailben (jozsa@dbvk.hu) lehet.

Ne égessük el!
Egy súlyosan egészségkárosító és egyre terjedő tevékenység megfékezéséhez kérjük mindenki segítségét! A műanyag palackokat,
zacskókat, dobozokat és egyéb műanyagokat
tartalmazó termékeket néhányan otthon fűtésre, melegítésre használják.
A műanyagok égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint pl. az I. világháborúban harcigázként
alkalmazott foszgén, a rákkeltő vinil-klorid, dioxinok, furánok, formaldehid, cián-vegyületek. Ha
műanyagot égetünk vagy a környezetünkben
teszi ezt valaki, emiatt bizonyítottan elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét: daganatos megbetegedések (tüdő, száj-,
orrüregi, pajzsmirigy, hasnyálmirigy, máj, bőr, leukémia), magzati fejlődési rendellenességek, hormonális elváltozások, endometriozis, termékenységi problémák, cukorbetegség, máj-és veseelégtelenség, légzőszervi betegségek, idegrendszeri
zavarok, vérképzőszervi betegségek, az immunrendszer betegségei, allergia, szemirritáció, bőrgyulladás. Ezért a műanyagok égetését 2001 óta
kormányrendelet tiltja, amely szerint a tilalom
megszegőit 100 ezertől 500 ezer forintig terjedő
bírsággal kell súlytani. A környezetünkbe kerülő
dioxin-vegyületek 79%-a műanyaghulladékok elégetése során keletkezik. A teljes cikk elolvasható
a jozsanet.hu weboldalon.
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Februári
programok

Helyi hírek

Megvan a
januári nyertes

Korcsolyáznak a Lorántffysok

Ha Józsán építkezik,
kezdjen a Józsa
Tüzépen!

Házhozszállítás, fuvarozás 1–24 t,
gépi rakodás,
telefonos anyagmegrendelés.
Nyitva: H–P: 7.30–16.00
Szo: 7.30–12.00

✂

✂

Vágja ki a kupont és tankoljon
FEBRuÁR hónapban
+3 Ft kedvezménnyel
a józsai benzinkúton!

✂

Mindenféle építôanyag, a
pincétôl a tetôig kapható
nálunk!

✂

Válság, földrengés, háborúk, világvége és ehhez
hasonlók bombáznak naponta bennünket az éteren át. Csupán ennyi lenne az élet? Honnan jövünk, hová tartunk? Van-e értelme a létünknek,
vagy csupán a világűr koldusai vagyunk? Lehet-e
jót, jó hírt is mondani egy ilyen világban?
A válasz igen! A Speranta TV elhozza önhöz is
Isten jó hírét. Hogy a világ és az élet több, mint
hajtás a megélhetésért, nehézségek sora és a végén az értelmetlen halál. A Speranta TV most bemutatja önnek is, hogy az életünk lehet teljesebb,
boldogabb és egészségesebb. Hogy Isten megoldása sokkal egyszerűbb és közelebb van, mint
hinné. És most ezért a jó hírért ki sem kell tennie
a lábát nappalijából! Kapcsoljon ránk ön is!
Ízelítő A bizakodó élet titkai c. műsorból:
– A tékozló Megváltó
– Századunk hamis istenei
– Teremtés - az ember természete
– Halál és feltámadás
– Válság - bizakodásunk próbája
– Szenvedélybetegségek, hétköznapi függőségek
– A világ legrégibb egészségügyi kódexe

Benzinkút a Józsa
Tüzép telephelyén

Törzsvásárlói kártyák cseréje
folyamatosan, kérjük hozza magával.
Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00,
vasárnap, ünnepnap: zárva.

cím: Józsa, Vállalkozói telephelyek. Telefon: (52) 530-947

✂

✂

✂

✂

Isten a
nappalinkban!

18552478-1-09) is támogatja úgy, hogy az oktatói
díjat magára vállalja. Az alapítvány ezúton is kéri a
szülőket, hogy adójuk egy százalékát ebben az
évben is ajánlják fel a gyermeküket oktató és
nevelő intézmény számára.

✂

A kihúzására
Dobránszky
Lászlót, a Dobránszky, és az
Agrodén Kft.
ügyvezetőjét és
egyben tulajdonosát kérték fel.
A vállalkozás a
Józsa környéki mezőgazdasági területeken
növénytermesztéssel, bérműveléssel, és a megtermelt áruféleségek kereskedelmével foglalkozik.

Február 4-én a legkisebbek is elkezdtek barátkozni a jéggel, hiszen ők még csak az első, olykor
bizonytalan lépéseikkel topogtak a korcsolyában.
A hivatásos szakoktatók közreműködésével azonban nemsokára ők is úgy fognak siklani a jégen,
mint a felsőbb évfolyamos társaik. A diákok ilyen
sporttevékenységét az iskola alapítványa (Alapítvány a Józsakert Utcai Általános Iskoláért

✂

✂

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

✂

Ajánlatunkból:

3+2+1-es ülőgarnitúrák
99 900 Ft-tól
konyhaszekrények
49 900 Ft-tól
Berta étkező 6 személyes
69 900 Ft

Rugós franciaágy
39 900 Ft-tól
Ortopedik matrac 90×200-as
24 900 Ft
rugós heverő
26 900 Ft

www.butor-debrecen.hu
2011. február 18-tól március 13-ig, magyar idő
szerint 18 órai kezdettel élőben nézhető a Speranta TV szabadon fogható műholdas csatornáján
(Thor/Intelsat 1002, 1 fok nyugat, 12 563 MHz;
DigiTV vagy UPC műholdas szolgáltatással), illetve az interneten a www.remenytv.hu elérhetőségen. Egyéb info: 06-30/530-7279

JÓZSA

✂

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

A 2011 évi első nyertest kisorsolták a józsai
benzinkúton. A nyertes szelvény száma: 0243/00104. A nyereményt február 29-ig veheti át a
szerencsés nyertes.

Testnevelés óra keretében járnak korcsolyaoktatásra a Lorántffy zsuzsanna Általános Iskola
diákjai a debreceni Jégcsarnokba.

A hirdetés felmutatójának ingyenesen
haza szállítjuk bútorát Józsa területén.
Az ajánlat 2011 március 31-ig érvényes.

Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

4+1 pizza akció helybenfogyasztás esetén.
4 pizza rendelés esetén az 5. ingyen van.
Az akciók nem vonhatók össze.

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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7000 Ft-os helybenfogyasztás esetén
vendégeink között havonta kisorsolunk
egy 50 cm-es pizzát.

Hirdetés

Kedves Dezső!

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

Csinálj végre valamit mert ha nem akkor köztünk örökre
vége!
Elegem van abból, hogy mindenféle szir-szar szemüvegeid
alkatrészeit a lakás különböző pontjain találom meg
ÉN!! Mert, hogy te sosem találsz egyet sem az biztos.
Mindig az én drága szemüvegem van a te nagy fejeden,
kibővíted, tönkreteszed és persze nem is látsz vele, hiszen
az NEKEM tökéletes.
Szedd össze magad és menj el végre a Józsaparkban lévő
optikába, ott csinálnak neked olyan szemüveget, amit biztosan nem hagysz el. Állandóan rajtad lehet, mert mindent fogsz látni vele. Azt hiszem, Variluxnak hívják.
Válassz egy szép keretet is, az biztosan intelligensebbé
teszi az arcodat!
Megkérdeztem a telefonszámukat is neked: 52/386143, ezen bejelentkezhetsz ingyenes szemvizsgálatra. Ja
és mondták még azt is, hogy van náluk valami új kütyü,
amivel meg tudják fejteni a szemed titkos kódját, és így
nagyon spéci szemüveget tudnak neked készíteni.
Én ennyit tudtam érted tenni, most már rajtad a sor!
Egyébként Szeretlek!
A te Etelkád
Együnk nyulat!
A nyúlhús
az új csodafegyver
a
zsír- és koleszterin ellenes hadjáratban. Zsír- és koleszterintartalma
ugyanis alacsony, viszont a fehérjetartalma és aminosav-összetétele
magas, ez a fogyókúrázóknak, a
szív- és érrendszeri betegeknek

Józsa Sportegyesület kéri,
hogy az adójuk 1%-val támogassák
az Unokakert utcai sporttelep
fejlesztését,
a gyermeknapi rendezvény
lebonyolítását.
Józsa Sportegyesület
4031 Debrecen,
Szoboszlai u. 30–32. III/20.
Adószám: 19850755-1-09
Köszönettel: Szabó László
Józsa SE

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Szerviz – lakásfelújítás – SOS segítség

Molnár László
06 70 226 0888
06 30 401 2644

mgazszerviz.hupont.hu

sokat segíthet. A nyúl hús tápanyag szempontjából hasznosabb
valamennyi más húsnál és könynyen is emészthetô.

Az Ősi Keleti Gyógymódra

TÁPLÁLKOZZON
EGÉSZSÉGESEN!
FOGYASSZON NYÚLHÚST!

általam beszerezhetőek

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

alapozott

étrend kiegészítők
ingyenes
szaktanácsadással.
Érdeklődni:

06-20/446-9555
E-mail: egeszsegkore@gmail.com

FRUIT MARKET AKCIÓ

Simon Krisztián

Alma: 129 Ft/kg
Mandarin: 199 Ft/kg
Kiwi: 249 Ft/kg
Vöröskáposzta: 1999 Ft/kg
Tojás „M”: 23 Ft/db

Vállalom:

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén
JÓZSA

kályhás

• 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

7

Virág

Gavallér Gyöngyi
Virágkötő, vállalkozó
Sok szeretettel várja régi és új vásárlóit
most már új helyen a Széchenyi utca elején,
a Halköz üzletház mélygarázsának lejárója
mellett a Hold Virág Ajándék boltjában.
Hisz a szlogenünk a régi!:
„A virágra ne legyen gondja, virágboltunk ezt megoldja!”
Tőlünk megszokott stílusban, magas szakmai színvonalon kiváló minőségű virágokból vállaljuk továbbra is:
•
•
•
•
•
•
•
•

menyasszonyi csokrok (modern és hagyományos)
szülőköszöntő csokor
vőlegényi kitűző (lehet váll dísz is)
csuklódísz
autódísz
templom virágai (oltár-dísz)
terem virág dekoráció
virág kapu.

Alkalmi csokrok:
•
születésnapra
•
névnapra
•
ballagásra
•
szalagtűzőre
•
házassági évfordulóra.
Klasszikus és trendi csokorként tálban vagy akár
kosárban.

VIRÁG KÜLDŐ SzOLGÁLAT: Megrendelésre, 06-20/989-4438
Kegyeleti kötészet:
•
koszorúk (domb-, hagyományos-, görög koszorúk)
•
koporsódísz, urna dísz, urna tartó koszorú
•
sírcsokrok
Nyitási kedvezményünk: A hagyományos és fél döntött fenyő alapját
INGYEN elkészítjük, fizetni csak a virágért és a díszítésért kell.

Ízelítő virág árainkból:
•
rózsa
•
krizantém
•
szegfű
•
gerbera
•
orchidea

400/ szál+ díszítés
300/ szál+díszítés
200/ szál+ díszítés
250/szál+díszítés
400/szál+ díszítés

Hold Virág Ajándék boltomban cserepes virágok széles választékával és
kedvező áron állunk rendelkezésükre.
Boltomban vásárolhat: ajándék tárgyakat (vonzó áron),
bonbont, táblás csokoládét.
2000 Ft feletti vásárlás esetén törzsvásárlói kártyát adunk,
mely 10% kedvezményre jogosít.
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek 9–18 ig • Szombat 9–17ig • Vasárnap Zárva
Figyelmükbe ajánljuk, hogy a csonkatorony utca 10. szám alatt az idén is értékesítünk
saját termesztésű egynyári virágpalántákat, vágott és csokros virágokat diszkont áron.
Megrendelés telefonon: 06-70/ 616-0905 telefonszámon.
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 lapzártája: március 4. • Megjelenés: március 11.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
dokumentumtár menüpontjából (pdf).
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