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JÓZSA
Kocsis Fülöp Hajdúdorogi Megyéspüspök
ünnepi vecsernye keretében áldotta meg az új
józsai görög katolikus parokiát a Felsőjózsai
utca 9. szám alatt.

A településünk egykori illusztris épületére (tanács -
háza volt a rendszerváltás előtt) rá sem lehetett
ismerni, annyira megszépült. Mostantól görög ka -
to likus parókiaként és közösségi házként fog
működni.  
A parókia felújításához a püspökség jelentős
anyagi támogatással járult hozzá és a terveink

megvalósításához sok jó szándékú támogató ado -
mánya is hozzájárult.
A közösségi rész – kápolna, imaterem – a régi
tűzoltó helységből lesz kialakítva, ahonnan még
hiányoznak az anyagi források. Reméljük, ezt is
hasonló segítséggel meg tudjuk oldani, hiszen a
szűkös helyzetekben mindig kisegítik egymást a jó
szándékú emberek.
Változatlanul várunk minden görög katolikus em -
bert a vasárnapi misénkre a Rózsavölgy úti katoli -
kus templomba.

Szentesi Csaba szervezőlelkész

Megszentelték az új parókiát

Tovább szépül Józsa központja

Minden egy helyen weboldalunkon:

Olcsó vagy minőségi abroncsot keres?

www.jozsagumi.hu
Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 (30) 33-777-33

I. Ütem

I. Ütem

II. Ütem

II. Ütem

Tócó patak

J ó z s a p a r k  é p ü l e t e

Folytatódik a kettes ütemmel az Önkormányzat
beruházásában a Tócó-liget helyi védettség
alatt álló terület rekonstrukciója.

A munkálatok továbbra is dr. Aradi Csaba kezelési
terve alapján folynak. A kertészeti terveket a szin-
tén józsai Zsila László táj- és kertépítész mérnök
készítette. A kivitelezés során sétány, őshonos fák
és cserjék, valamint padok kerülnek elhelyezésre.
A lenti ábrákon jól látszik a teljes projekt, mely a

Tócó patak és a Józsapark közötti részt érinti a
Bocskai úttól egészen a legelőig. Az I. ütem
keretében valósult meg tavaly a körbekerített ját-
szótér, a II. ütem építése pedig már javában zajlik.

Szintén folytatódott a fásítás a Klastrompart sor a
Józsa park mögötti részen egészen a 35-ös főútig
L alakban, amely fejlesztések tovább szé pí tik és
teszik otthonosabbá Józsát – tudtuk meg Ba lázs
Ákos képviselőnktől.
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2011. október 24.-én ünneplőbe öltözött a
Kerekerdő Óvoda. 70 vendég részvételével Te -
het ségnap – ezen belül térségi Népme se mon -
dó verseny volt – óvodapedagógusok és a te -
het ségfejlesztés ügyéért elhivatott szakem-
berek részvételével.

Az óvoda 2010 szeptemberétől Tehetségpontként
működik. 2011 januárjában az óvoda kezde mé -
nye zésére Térségi Tehetségsegítő Munka kö zös -
ség alakult 13 debreceni és Debrecen környéki
óvoda részvételével. Intézményünk az Alsójózsai
Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal közösen
pályázatot nyújtott be a munkaközösség műkö dé -
séhez szükséges anyagi fedezet biztosí tá sára.
Egy millió Ft támogatást kaptunk az Oktatásért
Köz alapítványtól, amelyből pedagógus továbbkép -
zé seket, a nevelőmunkát segítő tárgyi eszközöket
vá sárolhattunk.

Rendhagyó regisztrációval indult a Magvacska
Tehetségnap. Minden belépő vendégnek népi já té -
kokra épített hétpróbát kellett kiállnia, majd egy
volt óvodásunk által összeállított, gyermekneve -

lés sel kapcsolatos idézetek várták a résztvevőket
az „előadóteremben”. Mielőtt Somogyi Béla alpol -
gár  mester úr hivatalosan is megnyitotta a tehet-
ségnapot, jelenlegi, illetve
egykori óvodásaink nép-
tánc programjait tekinthet-
tük meg. A délelőtt folya -
mán színvonalas előadá-
sokat hallhattunk neves
előadóinktól. Simon Imré -
né óvodavezető köszöntő
szavai után a Kerekerdő
Óvodában folyó tehetséggondozásról és a mun ka -
közösség mun ká járól tartott előadást. Pappné
Gyulai Katalin ok tatási osztályvezető asszony a
Debrecenben folyó tehetséggondozás tapaszta-
latairól, valamint to vábbi feladatokról, tervekről
szólt. Papp Lászlóné a püspökladányi egyesített
óvodák óvodavezetője az intézményeiben folyó
tehetségfejlesztésről tartott gyakorlati bemutatót.
Láposi Terka a Vojtina Játszószínház művészeti
vezetője „A tér és a báb univerzuma” címmel
igazán szemléletes előadást tartott. A délelőttöt
közös néptánccal fejeztük be, melyhez volt óvodá-

saink citerajátéka adta a talpalávalót. Ezúton is
köszönjük a „Terülj, terülj asztalkámat” a SODEXO
Magyarország Kft. munkatársainak. Az ebéd-
szünetben lehetőség volt az egykori tehetsé ges
óvodásaink sportban, természettudo má nyok ban
illetve művészetekben elért eredmé nyeiből készült
kiállítást megtekinteni.

Délután tíz, a térségi különböző óvodáiból érkezett
óvodapedagógus részvételével Népmesemondó
verseny zárta a tehetségnapot. A szakértő zsűri
tagjai voltak: Láposi Terka, a Vojtina Játszó szín -
ház művészeti vezetője, Dánielfy Zsolt, a deb re -
ceni Csokonai színház színművésze és Dankuné
Nagy Gyöngyi, a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola pedagógusa.

Köszönet minden résztvevőnek, egykori és jelen-
legi óvodásainknak, szervezőknek, és minden
köz reműködőnek, előadóknak, a zsűri tagjainak a
rész vételért.

Zágonyiné Nagy Szilvia

Tehetségnap volt a Kerekerdő Óvodában

Dohányzók figyelem! Szűrővizsgálatot szer ve -
zünk a 40 évet betöltött dohányosok részére.
Helye: dr. Fördős Zsolt háziorvosi rendelője,
Józsa park I. emelet. Ideje: 2011. november 8.
15–18 óra. A vizsgálat díjtalan. Előjegyzés nincs,
a vizsgálat érkezési sorrendben történik. A vizsgá -
lat ideje öt–tíz perc. A vizsgálat során egy szá mí -
tó géphez kapcsolt „csőbe” kell belefújni.  Az ered -
ményt dr. Szabó Márta tüdőgyógyász szakorvos a
helyszínen értékeli. Minden érdeklődőt várunk. Jó
egészséget kívánva mindenkinek: dr. Fördős Zsolt.

Vérvételi időpontváltozás!

Értesítjük a lakosságot, hogy a vérvételek ideje
megváltozik 2011. december 1-jétől. A vérvételi
időpontok: hétfő, kedd 7.00–7.45 óra között,
szerdán 7–10 óra között. Helyszín: Józsapark, I.
emelet, dr. Fördős Zsolt rendelője. Előjegyzés:
(52) 386-241 telefonon rendelési időben. Beutaló
szükséges. A vérvétel díja: 500 Ft. Az eredmény
kiadása: másnap.

Szűrővizsgálat lesz

Egerben jártak...
Idősek köszöntése

A Józsai Segítő Szolgálat útjára indította a
drog-alkohol szenvedélybetegek és hozzátar -
to  zóik részére telefonos információs szolgálta -
tását.

Hétfőtől péntekig, este 18 és 19 óra között pszi chi á -
ter, pszichológus, vagy szociális szakember várja
a segítséget kérők érdeklődését az alábbi telefon-
számok valamelyikén:
06-30-715-7356, 06-30-715-7327, 06-30-664-1386
Bátorítunk minden érintettet (szenvedélybeteget,
csa ládját, barátját), hogy tegye meg az első lé -
pést, éljen a lehetőséggel, kérjen információs se -
gít séget, hogy megszabadulhasson a drog fo -
gyasz tó a drága és káros szenvedélyétől.

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Kunkli Tibor ügyvéd, a Józsai Segítő Szolgálat
tagjaként, egyszeri ingyenes tanácsadásra várja
az érdeklődőket irodájában, előzetes telefonos
egyez  tetés után. Telefon (52) 386-285

S.O.S. telefonos 
segítségnyújtás

A Gönczy Pál Utcai Óvoda vezetője Deák
Józsefné részére főtanácsosi címet adomá -
nyo  zott Debrecen Megyei Jogú Város önkor-
mányzata a magas színvonalú vezetői és szak-
mai munkája elismeréseként.

Deák Józsefné vezetői tevékenységét 1999.
szeptember 24. napjától kiemelkedő hivatás- és
fe  le lősségtudattal végzi. Az általa vezetett óvoda
szakmai munkája kiemelkedő, melyet tükröz az in -
téz  mény keresettsége és esztétikai megjelenése.
Munkájához kívánunk további sok sikert és jó
egész   séget!

Főtanácsosi címet
kapott

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület tagjai 2011.
október 8-án Eger nevezetességeivel ismer ked -
tek, melynek költségeit a DMJV Önkormányzata
rész ben támogatta.

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alka-
lommal azért jönnek a gyerekek és fiatalok a
Közösségi Házba, hogy kifejezzék hálájukat,
tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket
az idősek iránt. 

A színvonalas mű sorról Magyari Ágnes zene pe da -
gó gus és a MEA AMI növendékei, a Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola tanulói, a Gönczy Pál
Általános Iskola tanu lói, a Józsai Népdalcsoport

és a Kerekerdő Óvoda nagycsoportos óvodásai
gondoskodtak.



Programajánló

JÓZSA 3

JÓ
ZSA

N
ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

10 éves lett a
Józsai Kertbarát Kör

Eredményes testvérpár

A Józsai Közösségi Ház novemberi programajánlója
Október 25–november 15-ig
L. Ritók Nóra grafikusművész kiállítása.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.

November 10-én 8.30-tól
„Csendül az ének” - ifjúsági koncert
Közreműködik: a Debreceni Kodály Kórus. 
Részt vevők: józsai általános iskolás gyerekek.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme.

November 12., 10–12 óráig
Gyönyörű Játék – családi délelőtt a Magyar Nyelv
Nap jához alkalmából
Program: Vers és színek és rajzok. Ringató a leg -
ki sebbeknek (mondókák, gyermekdalok). Meg ze -
né sített versek. Vackor. Ludas Matyi DVD-n.
Verses TOTÓ – interneten. Könyvkiállítás. Nyelv -
tö rők. Dobos Edit mesekönyvei. A program a

Józsai Könyvtárral együttműködve valósul meg.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház és a Józsai
Könyvtár.

November 12., 14.00
Szent Földünk rajza – Balla Ede Zsolt székelyföldi
kutató, író előadása a Kárpát-medence szakrális
földrajzáról.
Szervezők: a Józsai Hagyományápoló Csoport és
a DMK Józsai Közösségi Háza. „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
(Tamási Áron)
A magyar nyelv szépen fejezi ki a dolgok egy -
máshoz való viszonyát. A behelyez, elhelyez, hely -
zet fogalmának töve a hely. Ami a rendeltetési he -
lyén van, és teszi a dolgát az helyes. Ami pedig ki -
esik a kozmikus rendből, elveszti a helyét, az hely -
telen lesz. A föld rajza a tér képe. 

A szent földrajz segít megtalálni helyünket a világ-
ban.
Helyszín: Józsai Közösségi Háza.

November 22.–december 2-ig
„Selyem és erotika” – Pintér Beáta és László Ákos
kiállítása (László Ákos grafikus mozdulatai a sely-
men Pintér Beáta selyemfestő továbbgondolásá-
val). A kiállítás megnyitó időpontja: 2011. novem-
ber 22-én 17 órától. A kiállítást megnyitja: dr. Major
Tamás DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika egyetemi docense. Közreműködnek: Jéger
Attila szaxofon, Kovács Tibor basszusgitár, Dankó
Imre dob.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.

Információk: (52) 386-137, 
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Október közepén ünnepelte fennállásának 10.
évfordulóját a Józsai Kertbarát Kör. A szín vo -
na  las programok és finom ebéd elfogyasztása
után nótázással folytatódott az ünnepség. A
kör nyitott, így továbbra is várják a ker tés z ke -
dés szerelmeseit a vezetők.

Pető Józsefet, a Kertbarát Kör szakmai vezetőjét
arról kérdeztük, mik a jövőbeni terveik?
Pető József: A csapatszellemet szeretnénk erő sí -
teni, jó lenne kicsit bővülni, így mindenkit szeretet-
tel várunk, fiatalokat, időseket egyaránt, a hobbi
ker tészektől a szakemberig bárkit. A par ko sí tás -
ban, dísznövény gondozásban is szívesen se -
gítünk. Minden második hét keddjén, 17–19 óráig
tartjuk összejöveteleinket a Józsai Kö zös ségi
Ház ban – előre kidolgozott éves munkaterv alap -
ján –, melyet mindig év elején határozunk meg.
Képek megtekinthetők a www.jozsanet.hu web ol -
dalon.

1956-ra emlékeztek
Színvonalas ünnepséggel emlékeztek 1956.
október 23-ra a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolában. A Debreceni Művelődési Központ
pedig a Gönczy Pál Általános Iskolával együtt -
mű ködve tartotta közös megemlékezését a Jó -
zsai Közösségi Házában.

A Gönczy Pál Általános Iskola 2011-es 1956-os
megemlékezését Tóth Ilona szigorló orvostanhall-
gatónak szentelte. A medika 1956 októberében
fontos feladatot vállalt Budapesten: sebesültek

ápolását, gondozását, gyógyítását. Végül a meg-
torlás idején koncepciós per áldozata lett. A ma -
gyar nép fennmaradását idézte meg a műsor cite -
ra, gitár, énekszó segítségével. 

Gratulálunk Tóth Szabolcs Balázsnak, aki
2011. október 25.-én az Új Városháza Há zas -
ság kötő termében ünnepélyes keretek között
25 társával együtt átvehette Somogyi Béla al -
pol gármestertől a Tehetséges Tanulók Tá mo -
ga tásáról szóló emléklapot.

A támogatás keretében 2011. szeptember 1. és
2012. június 30. között havi 5000 Ft ösztöndíjat

fog kapni a tanulmányi eredményeinek és a külön-
böző tanulmányi versenyeken elért helyezéseinek
elismerése képen. 

Szintén gratulálunk Tóth Fanni Mariettának, aki
2011. október 25.-én a Kinizsi emléknap alkal má -
ból rendezett rajzversenyen különdíjban részesült.

Rejtvényfejtő verseny lesz

A Józsai Könyvtár 2011. november 19-én,
szombaton 10 órától rejtvényfejtő
versenyt rendez. Jelentkezni lehet

személyesen a Könyvtárban, telefonon
az (52) 386-125-ös számon, 

vagy e-mailben (jozsa@dbvk.hu).

Ajándékozzon értéket!

Lassan mindenki elgondolkozik, mivel is
lepje meg szeretteit karácsonykor.

Általában szeretünk valami maradandót és
emlékezeteset ajándékozni. 

Ha hölgyekről van szó, 
akkor gyakran szóba jön az 

ékszer, hiszen ennek ők mindig örülnek.
Nagy T. Wanda tűzzománc készítő gyönyörű,

kézzel készült ékszereit ajánljuk mindazoknak,
akik maradandó értéket szeretnének

ajándékozni. 
A tűzzománc ékszerek mellett a művésznő
természetesen képeket is készít többféle

méretben, melyek szintén 
kitűnő ajándékok lehetnek. 

Az ékszerekből ízelítő megtekinthető a
www.jozsanet.hu weboldal Galéria menüpont -

já ban, valamint kaphatóak a Józsaparkban
lévő Fényvilág Natúrboltban is.

Nagy T. Wanda:
(52) 433-418 • (06) 30/855-7673 
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A Gönczy Tehetségpont hírei

1. A Debrecen városi 5. évfolyamos diákokat érin-
tő komplex tehetséggondozó programba a több -
szin tű, komoly megmérettetésen a gönczys diákok
37%-a bejutott 4. osztály év végén. Ezzel a %-os
aránnyal élenjáró lett a városi iskolák között.

2. A Gönczy Pál Általános Iskola 6. osztályos tanu -
lói októberben egy-egy egész hetes, különleges
tehetséggondozó programon vehettek részt az is -
kola Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktató -
köz pontjában „Gazdálkodás falun” címmel. A prog -
ram az élettér-iskola kínálta speciális szervezeti
formában valósult meg. Az egyes témanapokon
öko lógiai, agrotechnikai, néprajzi és hagyo mány -
őrző ismereteket szereztek az alábbi témákban:
Fűben-fában orvosság, Magból kenyér, Tejben-
vajban, Táltos paripán, Tükröm-tükröm. 
A program megvalósítása során központi szerepet
kapott az alkotó tevékenyég. Fontos, hogy a
gyerekek olyan produktumokat hozzanak létre,
amelyek a valódi világban is alkalmazhatók. A
foglalkozások módszertana az élmény pe dagó -
giára épül, felkeltve a lelkesedésüket. 
A tehetséggondozó programot az iskola pedagó-
gus közössége fejlesztette a TÁMOP-3.4.4/B-
08/1-2009-0036 pályázati projekt keretében.

Országos matematika döntőben a Gönczysek

A megye II. legjobb matematikusai lettek a Bolyai
Megyei Matematikai Csapatversenyen a Gönczy
Pál Általános Iskola 4. évfolyamos diákjai. Ezzel
az eredménnyel bejutottak az országos döntőbe. A
csapat tagja: Bőr Richárd, Halász Kristóf 4. a,
Hogya Mátyás és Póka Lili 4. b osztályos tanulók.
Felkészítő tanáraik: Ignáth Ildikó és Szabó Éva
tanítónők.

Gönczys diákok a Magyar Kupa Döntő I–II. he -
lye zettjei

17 nemzet részvételével rendezték meg a Hun ga -
ri an Open Aerobik versenyt, illetve a magyar kupa-
sorozat döntőjét 2011. október 22–23-án Buda -
örsön. A gönczys diákok a Tótágas ASE színeiben
versenyeztek. Juhász Flóra 7. b. UP II Sport
Aerobik egyéni Magyar Kupa Döntő I. hely,
Hungarian Open VII. hely. Kanta Júlia Dóra és
Juhász Flóra 7. b. UP II Sport Aerobik trió tagjai -

ként Magyar Kupa Döntő II. hely, és Hungarian
Open VII. hely. Kanta Júlia, Dóra, Juhász Flóra 7. b.,
Gosztonyi Emese 8. b. UP II. Sport Aerobik csa pat
tagjaiként Magyar Kupa Döntő II. hely, Hungarian
Open IV. hely. Gosztonyi Petra 6. b. UP III. Sport
Aerobik trió tagjaként Magyar Kupa Döntő III. hely,
Hungarian Open V. hely.

Szakértők tanultak a Gönczyben

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő is -
kola szakvizsgára készülő pedagógus hallgatói is
a gönczys iskolapadokban ültek október 26-án
szer dán. A gyakorlati oktatás keretében az iskolai
innovációkról, az intézmény hatékonyságának mé -
ré séről tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött
előadást Agárdiné Burger Angéla igazgató és
Fodorné Magyar Ágnes igazgató helyettes.

Gönczys hírek

Hírek a Lorántffyból
Öko-tájfutás volt a Lorántffyban

A debreceni ökoiskolák októberi programját a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola rendezte,
melyen hét iskola kilenc csapata vett részt.
A csapatokat indító iskolák: Bolyai János, Ep res -
kerti, Fazekas Mihály, Gönczy Pál, Karácsony
Sán dor, Kazinczy Ferenc és a Szoboszlói Úti Ál ta -
lá nos Iskola.
A józsai erdőszélen zajló versenyt mindenki sike -
re sen teljesítette. A jóleső fáradtság után a házi -
gazda Lorántffysok megvendégelték a részt ve -
vőket, akik élményekkel gazdagodva térhettek
haza. Képek megtekinthetők a www.jozsanet.hu
weboldalon.

Rajzpályázatokon remekeltek

Az ősz folyamán több városi rajzpályázaton értek
el kiváló eredményeket a Lorántffy Zsuzsanna Ál -
ta lános Iskola tanulói. A „Kedvenc energi a ta ka ré -
kos járművem” című, a Debrecen Pláza által meg -
hirdetett versenyen a következő eredmények
születtek: 3–4–5 osztály korcsoport I. helyezett:
Ursui Fruzsina (Lorántffy). 3–4–5 osztály korcso-
port II. helyezett: Csarnai Fanni (Lorántffy). 3–4–5
osztály korcsoport III. helyezett: Farkas Péter
(Lorántffy). 6–7–8 osztály korcsoport II. helyezett:
Adonyi Vanessza (Lorántffy). 6–7–8 osztály kor -
csoport III. helyezett: Sóvári Petra (Lorántffy).
6–7–8 osztály korcsoport különdíj: Varga Balázs
(Lorántffy). Emellett a Debrecen Fórumban is
találkozhatnak az érdeklődők Lorántffys diákok
kiállított munkáival, amit a „Férfiak a nőkért”
Debrecenben napra készítettek az ügyes kezű,
tehetséges gyerekek. A Holnapom Egyesület által
szervezett támogató napot amelynek fővédnöke
Halász János, a Nem zeti Erőforrás Minisztérium
államtitkára volt, okt óber 7-én rendezték a Fórum
bevásárlóközpontban.

Hulladékfeldolgozóban jártak

A környezettudatos szemlélet kialakítását minél
fiatalabb korban kezdi kialakítani a család és az is -
kola, annál fontosabbá válhat az majd a felnőtt

kor ban – vallják az alsójózsai pedagógusok. A
tavalyi tanév során öko-iskola címet elnyert
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola első és má -
so dik osztályos tanulói az AKSD-telepen figyelték
meg a hulladék feldolgozását október 11-én.
A lakossági szelektív hulladékgyűjtés 2002 óta
gyűjtőszigeteken történik. A Lorántffys kisdiákok
érdeklődve szemlélték az elkülönítve gyűjtött
papír, üveg és pet – palackok mérlegelését, válo-
gatását majd bálázását.

Az észak-alföldi régió piacvezető hulla dék gazdál -
ko dási vállalkozása Debrecenben mintegy 200
gyűj tőszigetet állított fel, de remélhetőleg a szá-
muk Józsán is növekedni fog, hiszen évről évre á t la -
gosan 20 százalékkal nő az összegyűjtött másod-
nyersanyag mennyisége.
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10 db-os kiszerelésű,
jó minőségű pelenka, diszkont áron 

320 Ft/csomag ártól beszerezhető.
Továbbá háztartási-, papír-, és vegyiáruk

mellett műanyag termékek széles
választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat.

Ismét egy bensőséges, már-már családias
prog ram részese lehetett október 14-én az, aki
Zelk Zoltán halálának 30. évfordulója alkal má -
ból megrendezett rajzpályázat eredményhirde-
tésén jelen volt.

A felhívásra öt intézményből (Lorántffy Zs.
Általános Iskola, Gönczy Pál Általános Iskola,
Gönczy Pál Utcai Óvoda, Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda, Karácsony Sándor Általános Iskola) 74
pályamunka érkezett. Minden pályázaton részt
vett gyermek emléklapot és apró ajándékokat
kapott. A helyezést elérő gyerekek oklevelet és
rajzeszközöket kaptak jutalmul. Minden pálya-
munkát készítő gyermeknek gratulálunk! A díjá-
tadóról és a rajzokról a képek megtekinthetők a
www.jozsanet.hu weboldalon.

Helyezettek:
Óvodások: 1. Bocskor Fanni (Gönczy P. Utcai
Óvoda,  Ibolya csoport, Erdei mulatság)
2. Káplár Anna (Gönczy P. Utcai Óvoda, Ibolya
cso port, A három nyúl)
3. Földi Luca (Gönczy P. Utcai Óvoda, Ibolya cso-
port, A há rom nyúl)
Különdíj: Glant Csenge (Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda, Pillangó Csoport, Este jó)
1. osztályosok: 1. Tokai Réka (Lorántffy Zs. Ált.
Iskola, A kis kertész) 2. Kiss Georgina (Gönczy P.
Ált. Iskola, Kék ingben két ikrek)

3. Bertalan Enikő (Lorántffy Zs. Ált. Iskola, Gólya,
gólya)
Különdíj: Loós Lívia Adél (Gönczy P. Ált. Iskola,
Békabánat-béka úr)
2. osztályosok: 1. Kiss Zsófia (Lorántffy Zs. Ált.
Iskola, Békabánat) 2. Kerekes Szabolcs (Lorántffy
Zs. Ált. Iskola, Gólya, gólya) 3. Szanics Anikó
(Lorántffy Zs. Ált. Iskola, A három nyúl)
Különdíj: Tóth Panna (Lorántffy Zs. Ált. Iskola,
Vers a három lesőről)
3–4. osztályosok: 1. Takács Mátyás Benedek
(Gönczy P. Ált. Iskola, Szomszédok; Ákombákom;
Csilingel a gyöngyvirág) 2. Barna Dóra (Gönczy P.
Ált. Iskola, Csilingel a gyöngyvirág) 3. Németh
Patrícia (Gönczy P. Ált. Iskola: Hová futsz te kicsi
őz?)
Különdíj: Varga Gréta Kíra (Karácsony Sándor
Ált. Iskola, Mikulás; Tavaszi dal)

„Elolvadt a világ” - rajzpályázat eredményei

Évvégi AKCIÓ
csak JÓZSÁN!

A Józsa újság e hirdetését felmutatóknak az

AKCIÓS RIASZTÓ SZETT +
telepítés és távfelügyeletre rákötés

INGYEN60
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2 éves hűség szerződés megkötése esetén a Multi Alarm távfelügyeletére.
Ügyeleti díj: 3000 Ft +ÁFA/hó. A távfelügyeleti eszközök telepítése is ingyenes.

AKCIÓNK időtartama: 2011. OKTÓBER 15–DECEMBER 15.

Akciós riasztószett tartalma:
– Mátrix 6 zónás központ Ikon-LCD kezelővel, fémdobozban, 

20VA transzformátorral                   – 50 m vezeték
– 2 db passzív mozgásérzékelő        – 1 db nyitásérzékelő
– 1 db SOLO kültéri sziréna               – 2 db akkumulátor
Amennyiben bővebb kiépítéssel igényli a rendszert, abban az esetben is jár
az alapszett ingyenesen, csak az extrák kiépítéséért kell fizetni (pl. több ér -
zé kelő igénylése).

MULTI ALARM ügyfélszolgálat:
Debrecen, Pesti u. 63.
Telefon: 52/249-176
Mobil: 30/689-1214
Hétfő–Péntek: 8–16 óráig.
Józsai kivonuló járőrszolgálat, józsai járőrökkel.
Ne feledje szerződéskötéshez magával vinni e hirdetést.

✁
✁
✁

DEBRECEN-JÓZSAI
INGATLANÜGYNÖKSÉG
Eladó családi házak, építési

telkek adatbázisa
Telefon: 06 30 527 3416

WWW.JOZSAINGATLAN.HU

A Háziasszonyok boltjában

Cím: Józsa, Elek utca 2. 
Telefon: (06-52) 387-871
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Cím: Józsa, Vállalkozói telephelyek. Tel.: (52) 530-947

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a te tôig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás. Telefonos anyagmegrendelés.

Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Jöjjön hozzánk, megéri!

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!

TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMéNyEK NOVEMBERBEN:
• Benzin és gázolaj -8 Ft/liter

• LPG autógáz -10 Ft/liter
• Bankkártyás kedvezmény -5 Ft/liter

Megkezdtük az LPG autógáz törzsvásárlói hálózat kiépítését.
Ha nálunk tankol, 10% kedvezményt kap a Józsaparkban lévő autómosóban.

BIOETANOL forgalmazása, PB gázpalack csere, olajok, üdítők,
édességek, autófelszerelési cikkek és udvarias kiszolgálás.

• Családi ház építése kulcsra készen akár ingyenes 
tervezéssel, költségvetés készítéssel.

• Térburkolatok, utak építése.
• Kerítések építése.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Magas- és mélyépítő munkák végzése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Garanciavállalás!

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Csillag utca 53.

Telefon: (52) 451-053 • (20) 9-739-744

Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.

Simon Krisztián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon: (06-30) 742-5685

E-mail: simonkriszt007@freemail.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen,  Barátság utca  6 .  Debrecen,  Barátság utca  6 .  

Mobi l :  (06-70)  620-2684Mobi l :  (06-70)  620-2684

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipar i  műszaki  biztonsági  
fe lülvizsgálat .

Az október havi sorsolásra ezúttal dr. Dobó
Nagy Zsolt állatorvost kérte fel a józsai ben-
zinkút ve ze tő sége.

Ebben hónapban is, mint mindig a 8000 forint,
vagy ezen összeghatár feletti nyugták vettek részt
a sorsoláson. A nyertes nyugta szelvény száma a
00460/00065, és ezúttal is egy törzsvásárlónak
kedvezett szerencse. A nyertes nyugtával a 674-es
számú törzsvásárlói kártya tulajdonosa, azaz
Baranyai Lajos, Debrecen-Józsa, Józsakert utcai
törzsvásárló vásárolt nálunk októberben. Így
ebben a hónapban ő nyerte a 20 liter üzem anya -
got. Gratulálunk neki!

Kihúzták az
októberi nyertest
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Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda rendszeresen
szervez kirándulásokat a gyerekeknek, ahol
lehetőségük nyílik ismereteik bővítésére, így
jutottak el a JózsaVet Kisállatorvosi Rendelőbe
a Csiga csoport tagjai.

Fontos a gyermekek természettel való megismer -
te tése, ennek része az is, hogy a környezet meg -
óvásán túl, mit tudunk még tenni a minket kö rül -
vevő állatok egészségének, épségének megóvása
érdekében. A kicsik megnézhették, hogyan néz ki
egy állatorvosi rendelő. Akik kedvenc cicájuk, ku -
tyájuk gyógyítása kapcsán már jártak a rende lő -
ben szüleikkel, ismerősként üdvözölték dr. Gargya
Sándor állatorvost.
A gyerekek, ahogy a páciensek is, a váróterembe
érkeztek meg, ahol megbeszélték a doktor bácsi-
val a kihelyezett jelzések és plakátok jelentését. A
vizsgálóban az óvónénikkel és a doktorbácsival az
állatok anatómiájáról, betegségeikről, és azok gyó-
gyításáról folyt a diskurzus. Több kisgyermek is
tanúbizonyságot tett, a korához képest kiemelkedő
biológiai műveltségéről. Különböző eszközöket
néz hettek meg, foghattak kezükbe (réslámpa, vé -
na kanül, fecskendő, fonendoszkóp…). Amikor a
reflexkalapács került előtérbe, a kicsik sorban áll-
tak, hogy a doktorbácsi mindenkinek megnézze a
reflexét, ezzel újabb tapasztalatot nyertek nem
csak az állatokról, hanem saját testükkel kapcso-
latban is. Nagy sikere volt a ló-, és kutyakopo nyák -
nak, amelyeken játszva fedezhették fel az ana -
tómiai képleteket. Megismerkedtek a gyerekek a
diag nosztikai eszközökkel, mint a mikroszkóp, ul t -
ra hang, röntgen, és láttak röntgenfelvételt is.
Miután az óvónéni kérdésére, miszerint „Mire van

szükség, ha egy állatnak olyan betegsége van,
amit nem tudnak kizárólag gyógyszerekkel gyógyí-
tani?”, nagyon ügyesen azzal feleltek, hogy műtét,
meg nézhették a műtőt is. Itt megismerkedtek a
sterilitás fogalmával, illetve, hogy miért is van erre 

szükség, megnézhették továbbá a műtőasztalt, al -
ta tógépet, és egyéb berendezéseket. 
A tanulmányi kirándulás végén ajándékokkal, és
kellemes tapasztalatokkal távoztak az ovisok, akik
ezután átadták a helyüket a pácienseknek a
JózsaVet Kisállatorvosi Rendelőben.

Társállatok teljes körű állategészségügyi ellátása
Józsán, a JózsaVet Kisállatorvosi Rendelőben. Dr.
Gargya Sándor: +3670/3294305, Józsa, Március
15. utca 70. www.jozsavet.hu.

Állatorvosi rendelőben jártak az alsójózsai ovisok

Józsaparkban 
224 m2-en működő
kertészeti szaküzlet 

profillal vagy nélküle
kiadó.  

Ár: 340 000 Ft+Áfa
Érdeklődni: 

06-30/3358-836

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla.

– GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS
– GÁZIPARI MŰSZAKI

BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT

SZABÓ ATTILA 06/20 9608-659
JÓZSA, Alkotás u. 46. (52) 387-767

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő
www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305
Józsa, Március 15. utca 70.

✁ ✁

www.varilux.hu
* A kupont 2011. december 31-ig lehet baváltani üzletünkben.

A kupon beváltásával most egyedülálló 3D szemmérésre 
jogosult az Okula 2000 Optikai Szaküzletben.

A 3D szemmérés segítségével megismerheti szemének egyedi kódját,
(Eyecode) és személyre szabott szemüveg készülhet az Ön számára.

Személyre szabott szemüveg
VARILUX+eyecode

Okula 2000 Optika Szaküzlet
Cím: Józsapark emelete • Telefon: (52) 386-143

Nyitva: hétfő–szerda–péntek: 9–18 • kedd–csütörtök: 9–19 • szombat: 9–13
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Hamarosan itt a tél, ráadásul igen kemény, hi -
deg telet jósolnak a meteorológusok. Cik künk -
ben összegyűjtöttük a legfontosabb teendőket,
és részletesen kitérünk a téli hidegindítás
sarkalatos pontjaira is. Ezúttal is ifj. Fábián
István autószerelő volt ebben a segítségünkre.

Kezdjük a legáltalánosabb feladatokkal. 1. Téli
gumi. Ez ma már nem kérdés, ha tél, akkor gum i -
cse  re. Fontos megjegyezni, hogy a téli gumiknál
3–4 milliméter profilmélység az alsó határérték. 2.
Fagyálló hűtőfolyadék. Mivel az autóban télen-
nyáron ez van, cserélni nem kell, viszont ilyenkor
érdemes megmérettetni a folyadék fagyáspontját,
illetve a hiányt pótolni. 3. Téli ablakmosó folyadék.
A nyárit érdemes gyorsan elhasználni, és csakis
télivel feltölteni a tartályt. 4. Akkumulátor állapota.
Tavalyi számunkban leírtuk, miért nagyon fontos,
hogy az akkumulátor nagyon jó állapotú legyen
télen. Így ha szabadban lesz a gépkocsink éjsza-
ka, és nem akarunk kellemetlen meglepetést reg -
gel, akkor érdemes a 3 évesnél idősebb akkumu -
lá tort kicseréltetni akkor is, ha az még tökéletesen
mű ködik. 5. Téli kiegészítők: hólapát, jégkaparó,
jégoldó spray, zárolajzó. Itt fontos megjegyezni,
hogy a zár olajzót ne a kocsiban tartsuk, hanem
inkább a tás kában.
A téli hidegindítás a fenti teendők maximális el vég -
zé se után is okozhat gondot, ezért nézzük át, mit
te hetünk még azért, hogy járművünk semmiképp
se hagyjon cserben minket. A kiváló akkumulátor

mit sem ér, ha esetleg a vezetékek fel vannak la -
zul va, ezért a csatlakozásokat érdemes elle nő -
rizni. A megfelelő indítási fordulatszámhoz kiváló
állapotú indítómotorra is szükségünk van. Ha ezek
a feltételek adottak, minden bizonnyal beindul a
járművünk motorja. Véleményem szerint érdemes
nagy hidegben egy kicsit (2–3 percet) alapjáraton
melegíteni a motort, mert egyrészt a motornak is
jót tesz ez, másrészt elindulás után a fűtés már ta -
lán langyos levegőt fog fújni, így nem párásodik le
a szélvédő.

A dízel autók a benzinessel szemben még igénye-
sebbek télen. Itt az izzító gyertyák segítenek a
hideg indításban, így ezeket célszerű ellenőrizni a
tél beállta előtt. Továbbá a gázolaj hajlamos nagy
hi degben megkocsonyásodni, megdermedni,
eset  leg a paraffin kiválik belőle, és így eltömítheti
az üzemanyag rendszert. A megoldás a téli gázo-
laj alkalmazása. A tél beálltával az üzemanyag ku -
ta kon csak ilyen a dermedésre kevésbé hajla mos
(magas cetánszámú) üzemanyagot árusítanak. De
ha biztosra szeretnénk menni, érdemes valami-
lyen dermedésgátló adalékot hozzáadni a tankolt
üzemanyaghoz. Régebben alkalmazták azt az
egyszerű módszert, hogy 5–10%-ban benzint tan -
kol tak a gázolajhoz. Ezt viszont a mai modern na gy -
nyomású befecskendezésű rendszereknél szigo -
rúan tilos. Érdemes még megtenni a dízel au tók -
nál, hogy a tél beállta előtt az üzemanyagszűrőt
kicseréljük egy jó minőségű újra, függetlenül attól,

hogy esetleg a csereperiódusa még nem jött el. Ha
ezek után sem indulna be dízel járművünk, akkor
valószínűleg „a mínuszok győztek”, azaz valahol
mégiscsak akadály képződött a rendszerben
(megdermedt a gázolaj, vagy esetleg megfagyott
valahol a víz benne – ami elvileg nincs benne).
Ilyenkor roppant egyszerű a megoldás, pár órás
melegedőben töltött időszak után pöccre szokott
indulni a verda.
A mai járművek szűrői úgy van kialakítva, hogy a
kondenzvíz se okozhasson gondot, illetve a szűrőt
is úgy helyezik el, hogy beindulás vagy üzem
közben ne tudjon elfagyni.

Ettől függetlenül, váratlan szituáció bármikor adód-
hat, de ha a fentiekben felsorolt teendőket el vé -
gez zünk autónkon, akkor igyekeztünk mindent
megtenni azért, hogy ne érjen bennünket váratlan
meg lepetés.

Autósoknak - téli felkészítés

i f j .  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

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását

és rendbe tételét vállaljuk.

Telefon:  (06-20)  923-7931

Gázkészülék szerelés, javítás, 
karbantartás, beüzemelés,

tipustól függetlenül.
Dobolán Gyula

Telefon: (06-30) 319-64-95

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom és 

27 méteres emelőkosár 
bérelhető.

Telefon: (30) 244-87-37

Aszalós Antal
háztartásigép-szerelő

4225 Józsa, Hatház utca 7.
Telefon: (06-30) 5325157

www.haztartasigep-szerelo.hu

Mindenféle háztartási gép javítása
(fűnyíró, bojler, mosógép, vasaló, porszívó ...)

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

Ingyenes felmérés és szállítás.

… 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

Modern és antik kárpitozott bútorok 
javítása, áthúzása.

csaptelep – wc tartály – vízvezeték
javítás, csere. Átalakítás, felújítás.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Telefon: (06-30) 401-2644

www.mgazszerviz.hu

Gyümölcs, szőlő, dió oltványok
bogyósok, rózsák
nagy választékban kaphatók.
Telefon: 06-20-320-7615

06-70-391-6191
Nyitva: Hétfő–Péntek: 8.00–16.30

Szombat–Vasárnap: 8.00–13.00

ÜLTESSEN VELÜNK!

Címünk: Debrecen, Böszörményi út 144.

Faiskola
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Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Koncz Tibor
reumatológus szakorvos

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.

Bejelentkezés:

(06-20) 3-644-564

www.drkoncztibor.hu

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Cím: Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65

E-mail: bedobt@index.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.

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Otthonában is gyógyítom
Ha izomhúzódása, ideg becsípődése van

vagy csak egyszerűen fáradt. 
Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 

vagy fájnak az izületei: 
• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 

ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 
cellulitis masszázs.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Otthonában is szépítem! „Amint kint úgy bent..”

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik!

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés

• Szemöldök festés-szedés
• Arc kezelések, masszázs,maszkok

• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés

• Smink tanácsadással.

A hirdetés felmutatásával 10% kedvezményt kaphat. Hívjon: (+36-30) 495-6102

Z U M B A
hivatalos oktatóval minden pénteken 18–19-ig

Alsójózsán a Lorántffy Zsuzsanna Ált. Iskolában
Információ:

E-mai l :  ra tka ikr isz t i@gmai l .com
Telefon:  06-20/255-6436

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya

mérlegképes könyvelő

Telefon: (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

Szi lágyi  Károly
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó, 

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

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

Redőnykészítés

A házasság felbontásával foglalkozó cikk so ro -
zat most következő részében a kiskorú gyer-
mek után fizetendő tartásdíjról lesz szó. Ezúttal
is Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő
lesz segítségünkre.

Az a szülő, akinél a gyermek elhelyezésre került,
természetben köteles a kiskorúról gondoskodni,
míg a másik szülő pénzben köteles hozzájárulni a
gye rmek tartásához. A tartásdíj háromféleképpen
ke rülhet meghatározásra:
– százalékos arányban, alapösszeg megha tározá -
sá val
– határozott összegben, vagy
– határozott összegben és bizonyos jövedelmek
szá zalékában.
A tartásdíjnak mindig a gyermek szükségleteihez
és a külön élő szülő teljesítő képességéhez kell
igazodnia. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a bírósá-
gi eljárásban mindkét fél jövedelméről igazolást
kell beszerezni, míg a gyermekkel kapcsolatos
kiadásokat kimutatásban összegezni és igazolni

kell. A tartásdíj nem lehet burkolt házastárstartás.
A tartásdíjra kötelezett szülő háztartásában élő
kiskorú gyermekeket is figyelembe kell venni a tar -
tás díj megállapításánál. A tartásdíjat gyerme ken -
ként a jövedelem 15–25%-ában állapítják meg,
úgy, hogy az összes gyermek után fizetendő tar -
tás díj a jövedelem 50%-ának erejéig terjedhet.
Amennyiben a tartásdíjra kötelezett szülő jöve del -
me átlagon felüli ilyen esetekben kerül sor határo-
zott összegű tartásdíj megállapítására.
Az a szülő azonban, aki tartásdíj fizetési köte le -
zett ségének nem tesz eleget két évig, ha súlyos
né lkülözésnek teszi ki a gyermeket, úgy három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Az ügyvéd válaszol – A válás (3. rész)

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

Takaritást, vasalást vállalok. Tel.: 0630/608-11-
44.
Antik falióra működőképesen eladó. (52) 785-
955.
Személygépkocsi tárolására alkalmas helyiséget
(garázst) bérelnék Józsán. Tel: 52/439-960,
30/9636-342.
Az Elek utcai tápbolt megkezdte a fabrikett áru sí -
tá sát.
Házipálinka megrendelhető. Tel: 70/9-4444-80.
Felsőjózsán kiadó egy 45m2, egy szoba össz -
komfortos ház. Érdeklődni: (06) 20/912-9126
Kriston Intim Torna® tanfolyam (női tréning) lesz
2×6 órában 2011. december 3–4-én. Új szolgálta -
tá sok: talpmasszázs, relaxáló testmasszázs,
yu meiho masszázs. Személyre szabott egyéni jó ga
foglalkozások.Info: Vályi Edit: (30) 477-5404.
www.jogastudiodebrecen. blog spot.com

„Józsa apró”

Hirdetés feladása, lapzárta: lásd utolsó oldal lapalja

Apróhirdetési áraink: 10 Ft/karakter



Bikers caffe
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Józsapark • (52) 386-180 • www.bikerscaffe.com

Bikers caffe & pizza 

ÚJDONSÁGAINK:
Döner tortilla 790 Ft (+sajt: 100 Ft)

Bikers palacsinta 2db bevezető ár: 550 Ft
(kakaós alapú tészta, meggyes túróval töltve, vanília sodóval

és csokoládé krémmel leöntve)
3db pizza rendelése esetén Bikers palacsintát

küldünk ajándékba!
Akciós koktéljaink: 600 Ft

(Mojito, Cuba Libre, Blue Hawaii, Pina Colada...)

Házhozszállítási akciónk:
Coca-Cola termékek (0,5l): 290 Ft
Soproni sör 0,5l dobozos: 250 Ft

Steffl sör 0,5l dobozos: 250 Ft
(személyi igazolvány felmutatásával)

étel rendelés esetén fél adagnál 
60%-os árat számítunk.

Rendezvények szervezését, lebonyolítását, továbbá
sültes tálak készítését vállaljuk.

Nyitva tartás: h: 8–22 • k–szo: 8–24 • v: 10–22

Bikers Caffe

A BL labdarugó meccs nálunk
a PRO4 és a DIGISPORT csatornákon

egyaránt nézhetők óriás kivetítőn:
november 22–23-án.

A meccs alatt:
• minden 30 cm-es pizza helyben fogyasztva 990 Ft

• csapolt Soproni korsó: 270 helyett 220 Ft
Asztalfoglalás: (52) 386-180
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Az „1 euro diszkont” – ahol továbbra is forin-
tért lehet vásárolni – egy éves szülinapját ün -
nep li novemberben. Ez alkalomból különleges
akcióval várják a józsaiakat.

Az üzlet üzemeltetői ezúton szeretnék meg kö -
szönni a vásárlóik bizalmát. Köszönik és örömmel
tölti el őket, hogy egyre többen választják a hó eleji
bevásárlásaik alkalmával az üzletüket, hisz jól
tudják, hogy ebben az üzletben a márkás vegyi- és
higiéniás termékek kedvezőbb áron elérhetőek,
mint máshol. Céljuk, hogy ezt a bizalmat továbbra
is megőrizzék. A továbbiakban is folyamatosan
törekszenek arra, hogy az árak 20–30%-al, vagy
akár 50%-al alacsonyabbak legyenek, mint más -
hol ugyanazon termékek esetében.

Novemberben számos extra
akcióval kedveskednek ne -
künk, vásárlóknak. Például a
Rejoice sampon (a képen) a
Head&Shoulders termékek
gyár  tó jának, a Procter & -
Gamb le -nek az angliai gyá -
rá  ban készül, és ebből a ter-
mékből 3 db csak 298 Ft,
ami kb. 1/5-e az említett má -
sik termék árának. Így tehát
novemberben 100 Forintba
kerül a sampon darabja.

A másik szülinapi akció
pedig mindössze 1 NA -
PIG tart, viszont több
termékre is ér vé nyes.
NOVEMBER 7-ÉN HÉT -
FŐN MINDEN JÁ TÉK,
AJÁNDÉK, KON Y   HAI-
és HASZ NOS FEL -
 SZE RELÉSI CIKK csak
298 Ft!

Érdemes tehát benézni
novemberben a Józsa -
park emeletén található
„1 euro diszkont”-ba.

1 éves lett az „1 euro diszkont” a Józsaparkban

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

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

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés

• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
Egyes készleten lévő bútorokból 20% engedmény!

A megrendelt bútorok 
ingyenes házhozszállítása Józsa területén.

A Józsapark 
földszintjén

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 179 Ft/kg

Sütőtök: 89 Ft/kg
Zeller: 99 Ft/db

Vöröshagyma: 69 Ft/kg
Tojás „M”-s: 23 Ft/db

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Tripó Sándor és fiai
asztalos

„Ahol a minőség és a megbízhatóság lakik.”

Bútorgyártás

- konyhabútorok

- beépített szekrények

- egyéb bútorok gyártása

- egyéb asztalosmunkák

a legjobb árakon, helyben.

Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.

Referenciák: www.jozsaasztalos.hu

Telefon: 0620/5-20-20-40

E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

Diófát felvásárolunk!

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy állatgyógyítás

Március 1-jétôl december 31-ig

Kutyák veszettség elleni

oltása + féreghajtása 

3500 Ft.

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig
a 06-30/9-555-066 te le fonon.

November 7-én hétfőn minden játék, ajándék, 
konyhai- és hasznos felszerelési cikk csak 298 Ft!

1 EURO DISZKONTEuro E & H Kft.



Hirdetés

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
Következô számunk lapzártája: november 25.• Megjelenés: december 2.

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

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a www.jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából (pdf). www.jozsanet.hu

Támogató:

Szánjon rá 5 percet, spóroljon több ezret!
Kösse meg új kötelező biztosítását nálunk!

Biztosítók egy helyen!
Intézze biztosítási ügyeit Józsán.

Tájékozódjon Ön is évvégi lakásbiztosítási akcióinkról!
GÉPJÁRMŰVEK TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉZÉSE, 

DÍJMENTES KÁRÜGYINTÉZÉS (lakás, gépjármű stb.).

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A. (A Rózsás Csárdával szemben.)
Meghosszabbított nyitva tartás: 

hétfő-péntek: 8-10, 14-18. Szombat: 8-12
Telefon: (06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744

E-mail : info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

VÉGKIÁRUSÍTÁS
az ASZT-ELLA RUHÁZATI üzletben!
November 7-től december 31-ig (vagy a készlet erejéig) 

a teljes árukészletre 

40%–50%–70%
engedmény

Cím: Debrecen-Józsa, Bocskai utca 5. Telefon: (52) 387-424


