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Jótékonysági
vigasság
Nagy érdeklődés előzte meg a 2011. február
11-én az „I. Tócóparti Farsangi Vigasságokat”,
melyet a Debrecen-Józsai Református Egyházközség és a Józsai Reformátusokért Alapítvány szervezett Vad Zsigmond esperes úr védnöksége alatt.

Kezdő angol nyelvtanfolyam Józsán!
50 órás tanfolyam 19 500 Ft (390 Ft/óra)
Az órák Józsán lesznek, melyet a Debreceni Nyelviskola tart.
Jelentkezési határidő március 25! Részletek az 5. oldalon felül.

NYERJE MEG A KURZUST!
1. Vegyék fel a Facebookon a jozsanetet!
2. E játék felhívásunk március 14-én a facebookon is megjelenik. Aki szeretne részt venni a sorsoláson, az „lájkolja” a
felhívást, azaz a „tetszik” gomb megnyomásával jelentkezzen
a játékba. Sorsolás: március 22-én!
www.jozsanet.hu

Az estét Gacsályi Zsolt református lelkipásztor és
dr. Garai Ildikó alapító nyitották meg. Ezt követően
népdalzsoltárok közös éneklése után az ifjúsági
kör humoros előadása szórakoztatta a közönséget. Tószegi Imre és barátai népzenei műsorral,
Simó József tréfás székely novellákkal emelte a
hangulatot. Az ízletes vacsora és a jó borok
meghozták a kedvet a tánchoz: a Debreceni Népi
Együttes színvonalas bemutatója után a táncházban együtt ropta a vendégsereg apraja-nagyja. Mindenki lelkesen készült a tombolasorsolásra,
ugyanis a helyi vállalkozók felajánlásainak jóvoltából igen szép, értékes nyeremények találtak gazdára. A tombola izgalmai közben jól esett a józsai
háziasszonyok finom süteményeinek kóstolgatása. A hajnalig tartó vigasság további részében
voltak akik az F. Tóth Trió zenéjére táncoltak,
mások kedélyes beszélgetéssel múlatták az időt.
A rendezvénynek az igényes szórakozáson kívül
rendkívül fontos célja is volt: a befolyó összeget a
templomok és a gyülekezeti ház felújítására fordítja a gyülekezet. Páratlan összefogásnak lehettünk tanúi: a nagylelkű felajánlásoknak, a gyülekezeti tagok áldozatkész munkájának és a nagyszámú résztvevőnek hála, ez az összeg 370 000 Ft.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki felajánlásával, munkájával, adományával támogatta
a rendezvényt.

Helyi hírek

Debrecen város közgyűlése mellett különböző
szakbizottságok működnek, amelyek segítik
annak működését, különböző döntéseket hoznak, véleményezik az előterjesztéseket és javaslatokat is megfogalmaznak. Ilyenek a Tulajdonosi Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az
Ügyrendi Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Kulturális Ifjúsági és Sport
Bizottság, az Oktatási Bizottság, valamint a
Józsai Települési Részönkormányzat.

Az elkövetkező lapszámainkban azokat a józsai
embereket mutatjuk be, akik valamelyik bizottság
vagy a részönkormányzat munkájában vesznek
részt. Elsőként a Józsai Települési Részönkormányzat tagját dr. Fördős Zsolt urat mutatjuk be olvasóinknak.

Városrészünkön működik a Józsai Települési
Részönkormányzat, amely a többi szakbizottsághoz hasonló módon végzi a munkáját. Véleményezi az előterjesztéseket, javaslatot fogalmaz
meg a közgyűlés felé. Működését az önkormányzati törvény szabályozza. Részönkormányzatok
sok helyen működnek más városokban is, de
leginkább ott, ahol Józsához hasonlóan a nagyváros részeként, de területileg különálló részként
helyezkedik el a városrész. A részönkormányzat
hét tagot számlál: két választott önkormányzati

1964-ben születtem Pécsen. Az orvosi egyetem
elvégzése után kerültem Debrecenbe 1989-ben.
Azóta itt élek Józsán. Először a Debreceni Klinikán
dolgoztam, itt szereztem klinikai kémiai szakvizsgát. Későbbiekben megszereztem a szakközgazdászi és a vadgazdálkodási szakmérnöki diplomát
is. Tudásomat a gyógyszeripar területén is próbára
tettem. Figyelmem egyre inkább a gyógyító munka
felé terelődött, és elkezdtem a házi orvoslás területén dolgozni. Három évvel ezelőtt az a szerencse ért, hogy átvehettem itt Józsán a nyugdíjba vo-

képviselőt és öt főt a józsai polgárok közül, akiket
a közgyűlés delegál. Jelenleg egyébként az önkormányzati választói körzetek közül a józsai a legnagyobb Magyarországon.

nuló elődöm háziorvosi munkáját. Így most már
nem csak itt élek, hanem itt is dolgozom a józsai
emberek egészségéért. A legmagasabb szakmai
ellátás érdekében napi kapcsolatot tartok a klinika
orvosaival. Szabadidőmben sportolok, valamint ragadozó madár megfigyelésekkel foglalkozok. Feleségemmel – aki gyógyszerész –, együtt neveljük
tíz éves kislányunkat. Remélem, hogy Józsáért, a
józsai emberekért nemcsak mint háziorvos, hanem mint a részönkormányzat tagja is tehetek valami hasznosat.

Rendőrségi felhívás!
A Debreceni Rendőrkapitányság józsai körzeti
megbízottjai ismét felhívják a lakosság figyelmét néhány fontos dologra, mely segítségével rengeteg bűncselekmény megelőzhető
településünkön.
Mint arra már többször felhívtuk a figyelmet, rengeteg az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekmény településünkön. Sajnos ezek száma
csak a lakosság együttműködésével csökkenthető. Arra kérünk mindenkit, hogy ne legyenek hiszékenyek, ne bízzanak meg ismeretlenekben,
idegeneket soha, semmilyen körülmény között ne
engedjenek be a házukba.
Mostanában a leggyakoribb félrevezetést az E-on
szolgáltató nevével visszaélő „ál” munkások követik el. Arra hivatkoznak, hogy valamilyen szerelést, cserét végeznek el és azt kell kifizetni, vagy
pedig azt mondják, hogy pénzt utalt vissza az E-on,
mert túlfizetés van, és a pénzváltás közben csapják be a hiszékeny, főleg idősebb lakosokat. Az
ilyen házalóknak soha ne higyjünk, hiszen

Osváth Tamás
Körzeti megbízott
Telefon: (06-30) 382-6305
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egyetlen szolgáltató sem kér a helyszínen díjfizetést az elvégzett munkáért és természetesen
pénzt sem utalnak vissza ilyen módon!
Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vas árának növekedésével egyenes arányban növekszik
sajnos az ilyen jellegű bűncselekmények és lopások elkövetése is. Lehetőleg senki se tartsa az
udvarán jól látható helyen az ilyen jellegű dolgait
és az utcákon megjelenő vasgyűjtő, vagy vasáruért pénzt kínáló házalókkal se álljanak szóba!
Remélhetőleg hamarosan beköszönt a tavasz, az
enyhébb idő és előkerülnek a kerékpárok. Mind a
bicikliseket, mind az autósokat arra kérjük, hogy
fokozottan figyeljenek oda egymásra. A kerékpárosok figyeljenek a kerékpár kötelező tartozékaira
és a KRESZ szabályok betartására. Mivel a bicikli
is jármű, ezért természetesen rájuk is vonatkozik,
hogy ittasan ne üljenek kerékpárra.
A Deák Ferenc utca sarkán lévő STOP autósbolt
tulajdonosa egy mindenki számára kedvező lehetőséggel szeretné segíteni a biztonságos biciklizést Józsán. Április 2-án, (rossz idő esetén április

Varga Imre
Körzeti megbízott
Telefon: (06-70) 342-2695

9-én), ingyen átnézik minden érdeklődő kerékpárját, hogy műszaki állapota és a kötelező tartozékok tekintetében megfelel-e minden kritériumnak, amely a biztonságos kerékpározáshoz szükséges. Ha pedig valamely tartozék esetleg hiányzik, az is megvásárolható a helyszínen, amit akár
azonnal fel is szerelnek a szervezők. Szeretnénk
mindenki figyelmébe ajánlani ezt a lehetőséget,
mert így könnyen és itt helyben biztonságossá
tehetik kerékpárjaikat! További információ az
autósboltban kérhető és a jozsanet.hu weboldalon
is elérhető.
Telefonszámainkon – melyek a Józsai Szaknévsorban és a józsaneten is megtalálhatóak –
továbbra is elérhetőek vagyunk, de baj esetén
természetesen hívható a 107-es és 112-es telefonszám is!

Ingyenes tavaszi közlekedésbiztonsági
felkészítés kerékpárosoknak!
Április 2-án, (rossz idő esetén április 9-én)
a Deák Ferenc utca 2. szám (Virágbolt) előtti
parkolóban, a STOP Autósbolt szervezésében:
– ingyenes átvizsgálás (kerékpáros szakemberek
és körzeti megbízottjaink segítségével)
– hiányzó felszerelések pótlása a helyszínen
lehetséges.
Szlogenünk: Kerékpározzunk biztonságosan,
szabályosan, bírságmentesen!
További információ az autósboltban kérhető és
a jozsanet.hu weboldalon is elérhető.

Juhos András
Körzeti megbízott
Telefon: (06-70) 779-7793
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Más oldalról - bemutatkozik: Dr. Fördős Zsolt

Nyelvtanulás

Minőségi nyelvoktatás elérhető áron: Merlin Program
www.jozsanet.hu – Józsai hírek, információk, programok, beszámolók, képek és természetesen fórum a józsai internetes információs portálon – www.jozsanet.hu

Napjainkban már közhelynek számít, hogy az
angol nyelv ismerete nélkül szinte lehetetlen
boldogulni a hétköznapokban. Azonban sokaknak problémát jelent a nyelvtanulás anyagi
szempontból, hiszen a tanfolyamok, vagy
magánórák igen magas óradíjjal járnak.
Erre alapozva dolgozta ki a Debreceni Nyelviskola
új, Merlin Program elnevezésű oktatási rendszerét. A program során a nyelviskolától megszokott
magas színvonalat biztosítják: képzett és gyakorlott oktatókat, kommunikáció-központú oktatást és
hatékony vizsgafelkészítést. A kulcsszó azonban a
költséghatékonyság: az 50 órás tanfolyamszakasz

teljesen kezdő hallgató esetén 19 500
Ft (óradíj: 390 Ft),
magasabb szinteken
pedig 29 500 Ft
(óradíj 590 Ft). Az alacsonyabb óradíjat a kisebb
egységek (70 órás szakaszok helyett 50 órás tanfolyamok), valamint a magasabb létszám (5–8 fő
helyett 9–12 fő) teszi lehetővé.
És hogy mire számíthat az, aki beiratkozik? Egy
50 órás szakasz heti 2×2 órás intenzitással 12 és
fél hét alatt ér véget. Ez azt jelenti, hogy folyamatos tanulás mellett másfél év alatt (hat 50 órás szakasz teljesítésével) az alapszintű nyelvvizsga

szintjéig lehet eljutni. Természetesen ehhez az
otthoni munka is hozzájárul, átlagosan napi egy
órányi tanulással érdemes rögzíteni a tanórán
elhangzottakat. Összességében a költségek nem
haladják meg a napi 350 Ft-ot.
Amennyiben felkeltette érdeklődését a Merlin
Program, és szeretne Józsán angol nyelvet tanulni, keresse a Debreceni Nyelviskolát.

Iroda: 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. fszt. 5.,
Telefon: (52) 537-357
E-mail: info@debreceninyelviskola.hu
Bővebb infó: www.merlinprogram.hu

Gyorskorcsolyás büszkeségünk Lorántffys siker az
A február 25–27-én Pécsett
Apáczai versenyen
rendezett Diákolimpián józsai
Ragyogó eredményt szerzett a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola első osztályos tanulója Magyari Ágnes Virág február 28-án az
Apáczai Tankönyvkiadó által szervezett megyei mesemondó versenyen, hiszen az
előkelő második helyen végzett. Az alsójózsai
kisdiáknak, valamint a felkészítő tanárának
Szolnokiné Tóth Katalinnak ezúton is gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!

siker is született, hiszen Kiss
Attila Achilles a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola
diákja a rövidpályás gyorskorcsolyában váltóversenyen
másodikként végzett.
Gratulálunk az eredményhez!
(Fotó: magánarchívum)

(Fotó: magánarchívum)

Programajánló
Március 16-án 16 órától
„Oh tekints le ránk fönséges szabadság!…”
Az 1848–49-es szabadságharcra emlékezünk
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
Közreműködnek: A Gönczy Pál Általános Iskola
tanulói
Március 18-án 14–17 óráig
„Debrecen öröksége” - 48-as emlékhelyek
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előadóterme
Előadó: dr. Orosz Tamás

Március 20-án 17-19 óráig
Húsvétváró est - részletek a címlapon
Együttműködő partner: a Józsai Református
Egyházközség
Március 23-án 15 órától
KI MIT TUD - nyugdíjasoknak
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme
Résztvevők: józsai és debreceni nyugdíjas
klubok
Együttműködő partner: az Alsójózsai Nyugdíjas
Klub

Az utolsó hóember
Bízunk benne, hogy az
idei tél utolsó hóemberét építették a Lorántffy
Zsuzsanna Általános
Iskola napközisei február 28-án. A gyerekek
remélik, hogy a hagyományos kiszebáb elégetésével végképp elűzték a telet és a hideget Józsáról.
(Fotó: magánarchívum)

Adója 1%-át ajánlja fel józsai szervezeteknek, józsai célokra!
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Köztünk élnek

Józsa lakossága folyamatosan növekszik. Ennek is köszönhetően egyre több olyan ember él
itt, akik munkájukkal, sporteredményeikkel,
példamutató magatartásukkal mindannyiunk
elé követendő példát állítanak. Ezúttal dr. Kátai
Jánossal beszélgettünk, akinek tudományos
munkásságát nem csak itthon, de külföldön is
ismerik, elismerik.
Józsa lap: Bemutatná néhány mondatban azt a
rengeteg dolgot, amivel foglalkozik?
Dr. Kátai János: Itt az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar
dékánja, az Agrokémiai és Talajtani Intézet intézetvezetője és professzora vagyok. A Kar vezetése, a
Kar oktatási, kutatási tevékenységének irányítása
az egyik fő feladatom, de munkám nagyon sokrétű. Fontosnak tartom a hazai és nemzetközi intézményekkel való kapcsolattartást, emellett természetesen oktatok, kutatok, ahogy az elvárható
tőlem egyetemi tanárként. Szűkebben vett oktatási
területem: a talajtan, a talaj-mikrobiológia, a talajökológia, a termőhelyismeret, az alkalmazott talajtan. A kutatási témáim egyike a különböző agrotechnikai eljárások, – többek között – a különféle
tápanyag-utánpótlási lehetőségek: műtrágyák,
komposztok, szerves trágyák talajra gyakorolt hatásának tanulmányozása. Az általam vezetett intézetben kutatjuk, hogy milyen agrotechnikai eljárásokkal lehet a talaj termékenységét megőrizni, lehetőleg környezetkímélő módon.
Józsa lap: Rengeteg kitüntető cím és magas színvonalú kutatási eredmény tulajdonosa. Van-e
olyan, amit ki lehetne ezek közül emelni, amire különösen büszke?
Dr. Kátai János: Nagyon szeretek az egyetemen
dolgozni. Oktatói tevékenységem egyik nagy elismerésének tekintem, hogy az elmúlt években több
alkalommal kaptam meghívást a bécsi, a nagy-

Előminősített
referenciaintézmény lett
A Gönczy Pál Általános Iskola közel másfél
éve dolgozik az Európai Unió támogatásával
működő Közoktatás-fejlesztő projektben.
Az intézmény eddigi tevékenységét és eredményeit továbbfejlesztve fejlesztőműhelyt működtet az ökoiskolai-óvodai és egyéb környezetpedagógiai program alapján.
Az iskola innovatív, modell értékű munkájával kiérdemelte az előminősített referenciaintézmény
címet.
A tanúsítványt az Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ vezetői adták át 2011.
február 16-án ünnepélyes keretek között Agárdiné
Burger Angéla igazgató asszonynak.
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váradi, a zágrábi egyetemekre, ahol angol nyelven
tarthattam előadásokat, néhány héten keresztül. A
konferenciák közül a 2002-től indult és évenként
ismétlődő Alpok–Adria sorozatot emelem ki, ahol
szlovák, román, szlovén, magyar, horvát, osztrák
talajtanosok, növénytermesztők, ökológusok, talajművelők vesznek részt és vitatják meg a szakterületek aktuális kérdéseit.
Büszke vagyok azokra a sikeres nemzetközi pályázatokra, amelyeket az ukrán, a román, a görög
és a japán kollegákkal együtt valósítottunk, illetve
valósítunk meg. Ezekből az együttműködésekből
nagyon sokat tanultunk és tanulunk. Ezek a közös
kutatások, jó lehetőséget kínálnak az együtt gondolkodásra és közös, új tudományos eredmények
eléréséhez.

Józsa lap: Mióta él Józsán?
Dr. Kátai János: 2003 óta élünk itt családommal.
Józsa lap: Miért választották településünket?
Dr. Kátai János: Tudatosan választottuk Józsát.
Egyrészt közel van munkahelyünkhöz, másrészt
lakhelyünket kellemes környezetnek és élhető
helynek tartjuk. Józsa nekünk nagyon jó hátteret
biztosít a feltöltődéshez, a pihenéshez. Minden
nap úgy megyek haza, mintha egy nyaralóba mennék. Jó érzés reggelente az ablakon beköszönő
napsugarakra, a beáramló friss levegőre és a vég-

telen csendre ébredni. Fontos szempont volt természetesen, hogy lehetőség legyen egy kis kertészkedésre is.
Családommal nagyon szeretünk itt élni. 2003 óta
is rengeteget változott, fejlődött Józsa. Ezek a
nagyberuházások, amelyek kiköltözésünk óta valósultak meg, még kényelmesebbé tették életünket. Nagyon színvonalas bevásárló központ lett a
Józsapark, ezen kívül nagy előnye, hogy minden
megtalálható egy helyen.
Nagyon örülök a Tócó-ér környékén történő változásoknak is. Abban bízom, hogy ez a projekt tovább folytatódik. Örülnék neki, ha lenne majd ott
egy olyan kis tanösvény, ahol kulturált körülmények között lehetne sétálni, kutyát sétáltatni. Ez
egy újabb lehetőség és példa lenne az ember és
természet közeli környezetének kapcsolatára.
Hiszen én úgy gondolom, hogy a szellemi munka
mellett nagyon fontos az is, hogy az ember rendszeres testmozgást végezzen, fizikailag is minél
tovább aktív maradjon.
Józsa lap: Van-e valami olyan dolog, amire szakterületéből adódóan szívesen felhívná a józsaiak
figyelmét?
Dr. Kátai János: Az elmúlt évtizedekben főként a
műtrágyázás volt a talajok tápanyag-utánpótlásának egyik formája, ha a talaj termőképességét javítani akartuk. Már régóta tudjuk, hogy milyen jól
hasznosítható a komposzt. A háztartásban és a
kertekben termelődő szerves hulladékot nem kellene a kukába dobni, hanem hasznos, környezetkímélő komposztot készíthetünk belőle, amit mind
a konyhakertben, de akár a pázsitunk szépségének megőrzésére érdekében fel tudunk használni.
A komposztkészítés feltételeit mindenki meg tudja
teremteni saját kertjében, kis időráfordítással.
Józsa lap: Köszönjük a beszélgetést és további
sok sikert kívánunk!

„Köszönet-est” Budapesten
A Magyar Hospice Alapítvány 20 éves jubileumi évének nyitó rendezvénye volt Budapesten
2011. február 18-án. A színvonalas rendezvényre a Méltóság mezeje program debreceni vezetői is meghívást kaptak.

ról szóló rövidfilmet is. Az ünneplőket Debrecen
nevében Koroknai Árpád és gyermekkíséretének
dala is köszöntötte.
A rendezvényt – fővédnökként – megtisztelte jelenlétével Schmittné Makray Katalin a Köztársasági Elnök felesége, valamint többek között Andy
Vajna és Ránki Dezső is. A Méltóság mezeje programban részt vevő tíz debreceni oktatási intézményt Agárdiné Burger Angéla a Gönczy Pál
Általános Iskola igazgatója, program koordinátor
képviselte.

DMJV Önkormányzatát Pappné Gyulai Katalin
Oktatási Osztályvezető Asszony képviselte.
Porkoláb Gyöngyi programvezető tájékoztatást
adott a városunkban 2007 óta végzett munkáról,
bemutatva a mentális szemléletformáló program-
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Köztünk élnek - Dr. Kátai János

Farsang

Farsang Józsán minden mennyiségben
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Szinte mindenhol a farsang jegyében telt a február, az időjárást látva pedig reméljük, sikerült
végleg elűzni a telet.
VI. Józsai Farsangi Felvonulás

cegnő jelmez is. A programot táncház és tombola
színesítette. A zsűri valóban nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen egyik ötlet és megvalósítás
jobb volt a másiknál.
Elbúcsúztatták a telet a Gönczyben

Idén immár hatodik alkalommal rendezték meg
február 17-én a Józsai Farsangi Felvonulást a Józsai Segítő Szolgálattal közösen. A felvonuláson
jelen voltak a helyi iskola tanulói, a Bocskai István
Általános Iskola tanulói, a helyi felnőtt közösségek
tagjai és a józsai érdeklődők.
A gyerekek és felnőttek a Józsaparkból indultak
színes jelmezekbe, maskarákba bújva zajkeltő
eszközökkel felszerelkezve. A Közösségi Ház dolgozói köszöntötték az egybegyűlteket, majd farsangi versekkel és farsanggal kapcsolatos tudnivalókkal teremtettek jó hangulatot. A felvonulás
Magyari Ágnes zenepedagógus vezette táncházzal zárult.

Február 11-én a Gönczy Pál Általános Iskola közössége télbúcsúztató programokat szervezett.
Legfőbb kívánságuk, hogy végre megérkezzen a
tavasz, így elégették az idén is nagyon csinosra
sikerült kiszebábot. Délután a felső tagozatos gyerekek farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet. A
vállalkozó gyerekek farsangi jelmezt is öltöttek,
amelyet a diákokból és tanárokból álló zsűri érté-

junk és nevessünk, bánatunkat feledjük! Szedd a
lábad, táncra járjon, torkodból a nóta szálljon.
Űzzük el a telet messze, tegyük el mélyen a
zsebbe.
Aki ott volt hirdesse, aki nem volt keresse, de ne
most: csak jövőre! Várunk tavasz, jöjj el gyorsan,
hozz meleget mindnyájunknak. Költözz szívekbe
drága napsugár, minden kedves fiú és lány csak
rád vár.
Farsang a Kerekerdő Óvodában
Az óvodában február 7–11 között rendezték meg a
hagyományos farsangi hetet. Hétfőn a „csiga csoport” nagy csinnadrattával kiáltotta ki a farsangot.
Kedden a gyermekek ún. „nyitott csoportok” keretében csoportszobáról csoportszobára járva válogathattak a különböző érdekes tevékenységek
közül: zacskóbábot, különböző álarcokat, szemüvegeket, farsangi kalapokat készíthettek, de volt
arcfestésre is lehetőség. Szerdán Táncházban
rophatta felnőtt és gyermek. A tombolasorsoláson

kelt. Volt karaoke, de sokan választottak a társasjátékok közül is. A legnépszerűbb esemény a
sulibuli volt, ahol estig tartott a zene és a tánc.
Farsang a Gönyczy Pál Utcai Óvodában

Farsangolás a Lorántffyban
Nagy kihívás a szülőknek a farsang
időszaka, hiszen
évről-évre nagy feladatot jelent számukra a gyerekekkel együtt megálmodni, majd elkészíteni a remekbe
szabott maskarákat. Idén a legtöbb
ötletet a filmek, rajzfilmek világából merítették a családok, így népszerű volt a vámpír, a
kalóz és az ilyenkor elmaradhatatlan tündérher-

Mint minden évben, most is nagy készülődés
előzte meg a 2011. február 11-én megtartott Farsangi mulatságot. Az óvoda dolgozói, a gyermekekkel és a szülőkkel közösen termet díszítettek.
Eljött a nap, a várva várt nap! Vajon ki bújik meg
az álarc mögött? Bohóc, dínó, királylány? Vigadpedig mindenki nyert valami apróságot. A farsangi
hét csúcspontját a csütörtöki álarcosbál jelentette.
Ezen a napon különböző maskarákba öltöztek a
gyerekek és a felnőttek. A csoportokban különböző mókás versenyeken vehettek részt a gyermekek, amelyet fergeteges tánc zárt.
Pénteken „Zöld farsang” volt, amikor is fantáziadús eszközöket, játékokat készíthettek a gyerekek
újrafelhasználható hulladékokból.

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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Hirdetés

✂

Dr. Dobó Nagy Zsolt

✂

állatorvos

3500 Ft.

✂

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása
Március 1-jétôl október 31-ig
E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.

Dr. Kiss András
Debrecen-Józsa, Alkotás utca 3.
Telefon: (06-30) 2-397-929

✂

• 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.

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
✂

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

A környék legjobb áraival

A hirdetés felmutatójának ingyenesen
haza szállítjuk bútorát Józsa területén.
Az ajánlat 2011 április 30-ig érvényes.

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

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.

Redônykészítés
Szilágyi Károly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny,
harmonika ajtó,
szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.

Telefon: (52) 386-072
(06-20) 534-6555
6

Cím: Józsapark emelete ■ Nyitva: h–p: 9–19, szo: 9–15
Telefon: (52) 386-143 ■ Web: www.okula-optika.hu
JÓZSA
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Kis- és nagy állatgyógyítás

Benzinkút

✂

✂

✂

✂

Juráskó István, mint a Józsai Településfejlesztő
Egyesület elnöke, kifejtette mennyire örül a Vállalkozói Telephelyeken létrehozott benzinkút megnyitásának, ami nagyban hozzájárul a helyi vállalkozások és a lakosság kedvező áron történő üzemanyag ellátásához.

3 Ft EXTRA kedvezmény
a Józsa Tüzépen március 31-ig!
Vágja ki a kupont és hozza magával a
kedvezmény igénybevételéhez.
✂
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Kihúzták a február havi nyertes nyugtaszámot
a józsai benzinkúton! A sorsolásra ez alkalommal Juráskó Istvánt, a Juráskó Kft. ügyvezető
igazgatóját és tulajdonosát kérték fel.

✂

Tankoljon a térség legolcsóbb benzinkútján!

Hozzon magával még egy
vásárlót! Az akció részleteiről érdeklődjön a benzinkúton.
Kapható: benzin, gázolaj, PB palack,,
olajok, shop termékek, édesség, üdítő..
Nyitva: hétfő–szombat: 6–19,
vasárnap és ünnep zárva.
A nyertes szelvény a 0253/00037 sorszámú nyugta volt. A szerencsés nyertes ezúttal Rőth Zoltán
lett, aki így 25 liter üzemanyagot nyert.

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

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30.

Füzesi István

Telefon: (52) 387-903

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

BELTÉRI FESTÉKEK, KÜLTÉRI FESTÉKEK,
VAKOLATOK, ZOMÁNCOK, LAZÚROK,
SZÍNKEVERÉSE!

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-,
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.

AUTÓFESTÉKEK, IPARIFESTÉKEK,
SZÍNKEVERÉSE!
SPRAY TÖLTÉS!
FAIPARI PÁCOK SZÍNKEVERÉSE
SZESZES ÉS VIZES KÖTŐANYAGOKBÓL
REISSER CSAVAROK FORGALMAZÁSA!
KÍNÁLATUNKRÓL ÉS AKCIÓINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN.
WEB: www.civislakk.hu
JÓZSA

E-MAIL: info@civislakk.hu

Gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálat.
Debrecen, Barátság utca 6.
Mobil: (06-70) 620-2684

Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, betonoszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.
Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely
Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@freemail.hu
Web: www.szabev.hu
7

Hirdetés

✂

✂

✂
✂

✂

Nyitva tartásunk:
hétfő–péntek: 7.30–18.00
szombat: 7.30–13.00
Cím: Debrecen-Józsa, Tokaji utca 13.
Telefon: (52) 496-322
E-mail: fokusz93jozsa@citromail.hu

Nyitva: Hétfő–Péntek 9.00–18.00 • Szombat: 9.00–13.00

Az ebéd kiszállítás 9.30–13.00 között történik.
Rendelésfelvétel előző nap 17 óráig: (06-30) 699-0333

Debrecen, Diószegi út 32–34.
Heti menü ingyenes házhozszállítással.

8

Teljes menü: 780 Ft, főételek: 630 Ft.
Étkezési csekket elfogadunk! Ételeink ára a mikrózható ételdoboz árát is tartalmazza. Házias ízek, bőséges adagok!

Március 14. Hétfő
L: Lebbencsleves
A: Finomfőzelék házi sült kolbásszal
B: Velős pacal főtt burgonyával
Március 15. Kedd
L: Májgaluskaleves zöldségekkel
gazdagon
A: Bakonyi pulykamell főtt tésztával
B: Füstölt tarjaszeletek sülve lepcsánkával
Március 16. Szerda
L: Tejszínes szárnyas raguleves
A: Rablóhús nyárson
B: Bolognai makaróni

Március 17. Csütörtök
L: Erdei gyümölcsleves
A: Gombával töltött sertéskaraj vegyes
körettel
B: Mustáros flekken sültburgonyával
Március 18. Péntek
L: Korhelyleves füstölt csülökkel
A: Gundel palacsinta
B: Slambuc

Március 28.Hétfő
L: Paradicsomleves
A: Rántott sertéskaraj rizibizivel
B: Lecsós sertésszelet pirított tarhonyával
Március 29. Kedd
L: Lencseleves füstölt csülökkel
A: Csirkemájpörkölt főtt tésztával
B: Paradicsomos húsgombócok főtt
burgonyával
Március 30. Szerda
L: Tejfölös karalábéleves csipetkével
A: Sültcsirkeszárnyak tört burgonyával
B: Rakott káposzta

Március 31. Csütörtök
L: Grízgaluskaleves
A: Sárgarépafőzelék főtt hússal
B: Pulykamell szeletek Orly módra vegyes körettel
Április 1. Péntek
L: Pikáns marharaguleves
A: Szilvalekváros derelye
B: Burgonyás tészta

Március 21. Hétfő
L: Tejfölös kapros gombaleves vajas
galuskával
A: Bazsalikomos sült csirkecombok
zöldséges rizzsel
B: Sertéspörkölt tarhonyával
Március 22. Kedd
L: Orjaleves cérnatésztával saját húsával gazdagon
A: Jércemell hagymás kolbászos tojásos raguval töltve rántva burgonyapürével
B: Sárgaborsófőzelék fasirttal

Március 23.Szerda
L: Magyaros burgonyaleves csipetkével
A: Velővel töltött sertéskaraj vegyes
körettel
B: Rakott zöldbab
Március 24. Csütörtök
L: Tavaszi zöldborsóleves
A: Cigánypecsenye hagymás tört burgonyával
B: Bácskai rizseshús
Március 25. Péntek
L: Jókai bableves
A: Juhtúrós sztrapacska lilahagymával
B: Ízes bukta 2db

Április 4. Hétfő
L: Szárazborsóleves füstölt lében csipetkével
A: Sertéssült fokhagymás szószban
párolt rizzsel
B: Székelykáposzta
Április 5. Kedd
L: Mediterrán gyümölcsleves
A: Paprikás csirke orsó tésztával
B: Sertéskaraj lepcsánka bundába vegyes körettel
Április 6. Szerda
L: Pirított tarhonyaleves
A: Kelkáposztafőzelék sültkolbásszal

B: Jércemell rántva szezámmagos
bundába zöldséges rizzsel
Április 7. Csütörtök
L: Csirkeaprólék leves sok zöldséggel
galuskával
A: Hortobágyi töltött karaj
vegyes körettel
B: Borsos tokány kagylótésztával
Április 8. Péntek
L: Babgulyás
A: Milánói spagetti
B: Túrós batyu 2 db

JÓZSA
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Szeretettel várjuk minden új és
régi vásárlóinkat!

✂

Műszaki anyagaink:
– zárak, vasalatok, csavarok, szegek
– vizes szerelvények és idomok
– KPE és HENCO csövek, idomok
– festékek, hígítók és kellékeik
– kerti szerszámok és nyelek
– elektromos anyagok és kisgépek
– szakipari szerszámok
– kerékpár alkatrészek
– vasanyagok, nádszövetek stb.

Figyelem! Csak 1 hétig! 2011. március 14–19-ig!
A kupon átadója az alábbi, árral megjelölt termékekhez akciós áron juthat hozzá!
Perfex 10 tekercses 2 rétegű WC papír: 358 Ft/csomag (35,8 Ft/tekercs)
helyett -16% CSAK! 298 Ft /csomag (29,8 Ft/tekercs)
Palmolive Elke Dag sampon 400ml: 378 Ft /db (945 Ft/l) helyett
-21% CSAK! 298 Ft/db (745 Ft/l)
Dove 250ml tusfürdő Silk Glow ¼ rész hidratálóval: 548 Ft/db (2192 Ft/l)
helyett -18% CSAK! 448 Ft /db (1792 Ft/l)
Pilvax őrölt 250g 100 % kávé: 318 Ft/db (1272 Ft/kg) helyett
-22% CSAK! 248 Ft/db (992 Ft/kg)
Vanish 500 g folteltávolító porok: 1190 Ft/db (2380 Ft/kg) helyett
-32% CSAK! 798 Ft/db (1396 Ft/kg)
Ne csak régi szép emlékeiben éljen, mert nálunk újra kapható
a SUNLICHT mosogatószer és a PERLUX mosószer család!
Keresse nálunk és használja ezt a két kiváló minőségű termékcsaládot ismét!
Áraink magukért beszélnek! Várjuk szeretettel a JÓZSAPARK emeletén!
Egy kupon csak egy vásárlásnál alkalmazható!
Az akció 2011. március 14–19 tart, illetve a készlet erejéig!

✂

Tavaszi ajánlatunk:
Vetőmagok, virághagymák, rózsatövek
dughagymák, vetőburgonyák, műtrágyák,
fóliák és permetszerek.

A Józsa újság és az 1 Euro Diszkont EXTRA kupon akciója!

✂

Fókusz Kertészeti és
Műszaki Bolt

Autósoknak

Autósoknak - tavaszi teendők
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Bár a tavaszi átállás sokkal egyszerűbb, mint a
téli felkészítés, azért érdemes az alábbi hasznos tanácsokat megfogadni, melyeket ezúttal
is ifj. Fábán István autószerelő mester osztott
meg lapunkkal.
A nyári gumi átszerelése a legkézenfekvőbb, de
van még más teendő is, ha végre itt a jó idő kezdjünk először ezekkel. A téli szezon után mindenképp szükség van egy alapos alvázmosásra, a só
lerakódások, téli latyakmaradványok eltávolítása
miatt, illetve ilyenkor lehet szemrevételezni, átvizsgáltatni a gépkocsi alját, milyen esetleges károkat
okozhatott a téli időszak. Érdemes oda figyelni
arra például, hogy sérültek-e valahol a gumialkatrészek, műanyagalkatrészek, futóműalkatrészek,
a karosszéria vagy az alvázvédő bevonat. Tavasztól már nem szükséges téli ablakmosó folyadék, így a téli elhasználása után csak nyári folyadékot igényel a tartály. Fagyálló folyadéknak mindenképp maradnia kell a hűtőrendszerben, hiszen
mint arról korábban már írtuk, ennek kenéstechnikai, korrózióvédő hatása is van.
A nyári gumit akkor szabad feltenni, ha a napi
átlag hőmérséklet tartósan 7–10 fok, azaz jelen
esetben március végén, április elején célszerű.
Amíg a reggeli és esti órákban folyamatosan 7 fok
alatti hőmérsékletek uralkodnak, nem célszerű lecserélni a téli gumikat. Általában gumisműhelyben
történik a kerekek vagy a gumik átszerelése,
illetve akinek két garnitúra felnije van, külön téli és

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS
társas vállalkozások könyvelése
anyagi felelôsségvállalással,
kedvezô áron.

Széll János
mérlegképes könyvelô, adószakértô
Db-Józsa, Északi sor 55.
Telefon: (52) 785-041 • (06-70) 311-8881
E-mail: szell.janos3@chello.hu

nyári, azok gyakorta otthon házilag cserélik át a
négy kereket.
Ez utóbbi esetben viszont mindenképp ajánlatos a
kerekeket egy gumisműhelyben kicentíroztatni,
hiszen a természetes kopásokból, kisebb kátyúktól, súlyelhagyások miatt, egy idő után összegyűlik
annyi kiegyensúlyozatlanság, amit ha korrigálunk,
tökéletesen fog futni a felszerelt kerék. Javaslom
továbbá, a csavarokat egy picit megzsírozni viszszaszerelés előtt.
Ha pedig gumisműhelyben szereltetjük át kerekeinket, arra érdemes odafigyelni, hogy a műhelyekben légkulccsal dolgoznak, ami sokszor annyira erősen meghúzza a csavaranyákat felszereléskor, hogy azt egy esetleges defekt esetén a
gépkocsinkhoz mellékelt kerékkulccsal gyakorlatilag lehetetlen lesz meglazítani. Ezért figyeljünk
oda, a kerékanyákat megfelelő nyomatékkal húzzák meg a gumis szerelők (pl. nyomatékkulccsal),
hogy egy esetleges defektnél tudjuk majd a pótkereket átszerelni.
Ettől függetlenül jó szolgálatot tesz, ha van nálunk
egy keresztkulcs, amivel könnyebb az anyák
lazítása, meghúzása, illetve érdemes egy falapot
is tartani az autóban pluszban egy kis gumilappal
(az emelő alá), hiszen ha a padkán, mély talajon
kell a jobb oldali kerekek valamelyikét cserélni,
akkor gyakorta előfordul, hogy az emelő nem a
gépkocsit emeli meg, hanem a talajba süllyed.
Nem hátrány, ha az ember egyszer elvégez egy
kerékcserét otthon nyugodt körülmények között,

Kalifornia manikür havonta
bővülő színválasztékkal

rögzítsük autónkat (kézifék, sebességben hagyás,
ék). Nem nagy ördöngősség ez a művelet, de mivel szerencsére csak ritkán kerül sor rá, nem árt
egy kis rutint szerezni. Egy dologra hívnám még
fel a figyelmet! Ha a pótkerék alulról van rögzítve,
érdemes megjáratni a pótkerékrögzítő kengyelt a
későbbi bosszúságok elkerülése miatt.

ifj. Fábián István
autószerelô mester

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

Intézze biztosítási ügyeit Józsán

Danka Zita
körömkozmetikus,
kéz- és lábápoló
• manikür • pedikür
• műkörömépítés
minőségi alapanyagokból

Telefon: (06-20) 278-44-65
Rozsos Szalon,
Józsapark emelete

Szakszerű segítség a mindennapokban!
A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda új szolgáltatása:
Tartós megbízás keretében mindenki számára elérhető jogi szolgáltatás:
– magánszemélyeknek 1000 Ft/hótól (tanácsadás, okiratszerkesztés)
– vállalkozásoknak 5000 Ft/hótól (tanácsadás, okiratszerkesztés, elektronikus cégeljárás)
Részletekről érdeklődni:
Személyesen: minden kedden és pénteken 16–19 óra között
Debrecen, Barátság utca 3. sz. alatt
Telefonon:
(06-52) 446-956, (06-52) 387-803, mobiltelefon: (06-20) 340-7411
JÓZSA

kicsit gyakorol, ismerkedik autója kerékcserélési
műveleteivel. Fontos, hogy a művelet előtt mindig

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)
GÉPJÁRMŰVEK TELJES KÖRŰ
OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉZÉSE,
EREDETVIZSGÁLAT.
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 14–18-ig
Telefon:
(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

A Józsanet
már a
Facebook-on
is elérhető.
Lehet „lájkolni”
(tetszik) oldalunkat!
www.jozsanet.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.

7000 Ft-os helybenfogyasztás esetén vendégeink
között havonta kisorsolunk egy 50 cm-es pizzát.
Februári nyertes: Tóth László (018500111 sz. nyugta)

Március 12: NŐNAPI BULI

Március 12: NŐNAPI BULI

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com
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JÓZSA

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

Márciusi italakcióink:
Cuba Libre koktél 490 Ft
Kilbeggan ír whiskey 4cl. 290 Ft

Asztalos

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

A Tripó Sándor és fia asztalosipari vállalkozás
2011-től jelentősen átalakult, így a megszokott
minőség mellé páratlan ár is párosul.
Ezen kívül továbbra is hatalmas előny, hogy helyben vannak, és helyszíni szemle után ingyenes árajánlatot biztosítanak. Bemutatótermükben megtekinthető termékeik jelentős része, illetve a
www.jozsaasztalos.hu honlapon is lehet tájékozódni.
A vállalkozás teljes körű asztalosipari szolgáltatást
nyújt, jó minőségű alapanyagokból, garanciával.
Mintatermükben mindenki saját kedve, és pénztárcája szerint válogathat, hiszen az egyszerű lamináltos bútorlapoktól a diófáig minden megtalálható. Természetesen a vállalkozás elsősorban a
józsai megrendelésekre épít, akik jelentős kedvezményekkel kapnak árajánlatot. Ettől a hónaptol
kezdve minden hónapban akcióban rendelhető
meg egy termékcsoport. Márciusi akciónk: a konyhabútor.
Vállalkozásunk a következő szolgáltatásokat
nyújtja:
– beépített szekrények
– gyerekbútorok
– irodai bútorok
– nyílászárók, spaletták, zsaluk
– kerti fajátékok, előtetők
– lépcsők, korlátok

ELŐNEVELT CSIRKE
3 hetes kettőshasznosítású sötétvörös
március, április és május hónapra
ELŐJEGYEZHETŐ 270 Ft/db áron.
Tóth Lászlóné, Józsa, Sillye G. utca 24.
Telefon: 387-178

Moldován Sándor kárpitos
– fenyőbutorok
– egyéb asztalosmunkák.
Ha bárkinek szüksége van asztalosra, forduljon bizalommal a Tripó Sándor és fiai asztalosipari
céghez.

Mintaterem:
Józsa, Deák F. u 68.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17,
illetve hétvégén és további
időpontokban telefonos
egyeztetés alapján.
Telefon: (06-20) 520-2040,
(06-30) 442-1493, (06-52) 784-769
Web: www.jozsaasztalos.hu
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Narancs: 199 Ft/kg
Mandarin: 249 Ft/kg
Idared alma: 149 Ft/kg
Sárgarépa: 199 Ft/kg
Tojás „M” 30 db: 649 Ft/tálca (21,6 Ft/db)
Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Józsa Autócentrum Kft.

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

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289
Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Szerviz – lakásfelújítás – SOS segítség

Molnár László
06 70 226 0888
06 30 401 2644

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

mgazszerviz.hupont.hu

Simon Krisztián
kályhás

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

JÓZSA

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
Fax: (52) 523-968
E-mail: jozsagumi@t-online.hu
www.jozsagumi.hu

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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Virág

Gavallér Gyöngyi
Virágkötő, vállalkozó
Megköszönöm mindazok érdeklődését, akik a
Széchenyi utcán a Halköz Üzletház melletti
Hold Virág Ajándék boltomat
megtisztelték látogatásukkal!
De nem maradtak le semmiről azok sem,
akik még nem értek rá meglátogatni minket.
Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit,
mert még mindig megéri benézni hozzánk!

Hogy miért?
Mert: Törzsvásárlói kártyát adunk mind azoknak akik 2000 Ft fölött vásárolnak.
Mely ezt követöen minden 2000 forint fölötti vásárlás esetén 10% kedvezményre
jogosit. Nem névre szóló, a családban vagy barátnak kölcsön is adható.
Nálunk a nőnap után is friss jó minőségű vágott virágot talál, nagy választékban vonzó áron.
Cserepes disznövények széles szortimentével állunk rendelkezésükre.
Szlogenünk a régi: A virágra ne legyen gondja virág boltunk ezt megoldja!
Mi nem mondjuk, hogy nálunk az ár nem számít! Mert nekünk a minőség sokkal fontosabb.
Tőlünk megszokott stílusban, magas szakmai színvonalon, kiváló minőségű virágokból vállaljuk továbbra is:

Esküvő virágai. Márciusban megrendelt menyasszonyi csokorra 15% kedvezményt
adunk. Ízelítő: szülőköszöntő csokor, autódísz, virágkapu, dekoráció.
Alkalmi csokrok: Klasszikus és trendi csokorként, tálban vagy akár kosárban.
Kegyeleti kötészet: Nyitási kedvezményünk még mindig tart a hagyományos és féldöntött koszorú fenyő alapját INGYEN elkészítjük, fizetni csak a virágért és a
díszítésért kell. A koszorúk és sírcsokrok kiszállítását is vállaljuk (Józsán ez is INGYENES), Debrecenben a futár tarifája alapján.
Megrendelés telefonon: 0670 616 0905

VIRÁGKÜLDŐ SZOLGÁLAT: Megrendelésre, (06-20) 989-4438
Figyelmükbe ajánljuk, hogy a Csonkatorony utca 10 szám allatt az idén is értékesítünk, saját termesztésű egy
nyári virágpalántokat.
Kínálatunkból: Mézvirág, paprikavirág, kerti gerbera. begónia, petúnia, bojtocska, dália,vinka, évelő szegfű,
pistike, portulácska, büdöske, álló és futó muskátli.
Vágott és csokros virágokat diszkont áron kínálunk.

Megrendelés telefonon: 06070 6160905
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: április 1. • Megjelenés: április 8.
Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

JÓZSA

Támogató:

www.jozsanet.hu

