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Tovább szépült a Tócó liget
Elkészült a Tócó liget fejlesztésének következő
üteme. A terület fejlesztése dr. Aradi Csaba kezelési terve, valamint Zsila László kertépítőmér nök tervei alapján az önkormányzat meg ren delésére történt.
A kivitelezési munkálatokat a Mészáros Díszfaiskola Kft. végezte. A fejlesztés keretében megtörtént a régi fák cseréje őshonos növényekre,
tereprendezés és sétány építése. A sétány kialakításánál figyelembe vettek a Zöldhatóság, valamint
a józsai emberek igényeit is. Így a környezetbarát
sétány sportolásra, futásra, sétálásra, és akár babakocsival való közlekedésre is alkalmas. Balázs
Ákostól megtudtuk azt is, hogy sikerult egy fix
áramvételi helyet is kiépíteni ezen a területen, ami
a józsai nagyrendezvények megrendezése szem-

Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kíván a
Józsa újság és a Józsanet weboldal
minden kedves olvasójának!
Mindenki
karácsonyfája

pontjából lesz nagyon hasznos. A jövőben az önkormányzat tovább kívánja a lehetőségeihez mérten fejleszteni ezt a területet – tudtuk meg képviselő úrtól.

Közvilágításfejlesztés
Az önkormányzat a kertségi fejlesztési programjának keretében elkészült a Harstein-kert utca,
valamint az Ördögkert utca közvilágítása. Az ott
lakók régi vágya vált valóra ezzel a fejlesztéssel –
tudtuk meg Balázs Ákostól, Józsa városrész
képviselőjétől.

November 25-én
felállították a Mindenki Karácsonyfáját a Közösségi
Ház előtt a Józsaparkban. A Józsai
Településfejlesztő
Egyesület szervezésében a tűzoltók, a galambászok és a polgárőrök állították fel
a fát, a Közösségi
Ház dolgozói díszítették fel. A 6–7 méter magas
gyönyörű ezüstfenyőt Szoboszlai Istvánné, Nagyszentgyörgy utcai lakos ajánlotta fel.

Programajánló
December 7–december 22-ig
Rácz Erika ötvös, népi iparművész; Magyar Zita fazekas, népi iparművész közös kiállítása
A kiállítást megnyitja: V. Szathmári Ibolya néprajzkutató. Közreműködnek: Magyari Ágnes és dr.
Borosné Toplenszki Tímea. Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere
December 10-én 10–13 óráig
„Jer, jer szép karácsony, Ó de régen várunk…” - józsai adventi családi délelőtt (helyi óvodás és
iskolás és felnőtt csoportok ünnepi összeállításai, dramatikus játék, betlehemesek műsora, kézműves játszóház….) Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme, előtere
December 13-án 17 órától
„Pengess, pengess citerát, zengj Jézusnak víg nótát” - karácsonyi gyermekkoncert
Közreműködnek: a MEA AMI növendékei. Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme

Információk: (52) 386-137 • E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
Meghívó a Görögkatolikus Szervezőlelkészség decemberi programjai:
December 24-én az Érmék Észak-Alföldi Rekreációs Központban, Rózsavölgyi út 47–53.
alatt így ünnepelünk:
21.00 Bábelőadás
21.15 a Szent Lukács Szeretetotthon Józsai Lakásotthonának lakói Karácsonyi Mesejátéka
21.30 Karácsonyi Zsolozsma
22.00 Szent Liturgia.
A Debrecen-Józsai Szervezőlelkészség nevében: Szentesi Csaba lelkész

Helyi hírek

Adventi készülődés a Lorántffy Zsu zsanna Általános Iskolában.

Karácsonyváró délután a Rózsavölgyi
Gyermekkertben.

November 28-án a Lorántffy Zsuzsanna Ál talános Iskolában is elkezdődött az advent. Az
iskola tanulói a karácsonyi készülődés jegyében délutánonként többféle kézműves fog lal ko záson vehetnek részt.

Sok év óta működő, és minden évben egyre
nagyobb érdeklődéssel kísért szép hagyo mányt éltet a Gönczy Pál Általános Iskola az
ad venti időszak kezdetén.

Készíthetnek az ünnepi asztalra díszgyertyákat,
adventi koszorúkat, apróbb ajándékokat. Feldíszíthetik az iskolai fenyőfákat, s az egyszerűbb fenyőfadíszek elkészítését is kipróbálhatják. Az adventi hetek elején minden alkalommal meggyújtanak egy-egy gyertyát az iskola adventi koszorúján, s közben karácsonyi dalokat énekelnek. Az
iskolai karácsonyi hagyományos rendezvények
zárásaként, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap
(december 21-én 17:30-kor) délutánján a
Karácsonyi Gálán tanulóink karácsonyi betlehemes előadással kedveskednek szüleiknek és tanáraiknak. Ez utóbbi rendezvényre tisztelettel hívjuk és várjuk az újság kedves olvasóit is.
Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Danku Attila igazgató

November 25-én 14
órától az iskola Rózsavölgy utcai kézműves
házaiban a pedagógusok segítő közreműködésével közösen készíthette el a család adventi
koszorúját szülő és
diák.
Az ünnepre hangoló
szeretetteljes hangulatot belengte a sült tök, a kemencében sülő kenyérlángos illata, amivel az iskola kedveskedett a részt
vevő közösségnek. Az estébe nyúló délutánon
közel 150 adventi koszorú készült a józsai családok asztalára.

Alapítványi köszönet
Az Alapítvány a Józsakert Utcai Általános Iskoláért Kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik a
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották. A befolyt 146 986 forintot – mint a korábbi években –tehetséggondozásra, korcsolyaoktatásra és az erdei iskola program támogatására kívánjuk fordítani.

Lorántffys siker
A Bocskai István Általános Iskola által rendezett városi vers- és prózamondó versenyen
Tóth Panna (2. o.) első
helyezést szerzett. A
tehetséges kislány a Benedek Elek Általános
Iskola megmérettetésén is a város legjobbjának
bizonyult korosztályában. Gratulálunk!

Iskolába hívogató
Nyílt napra várjuk a következő tanévben iskolába
készülő gyermekek szüleit 2011. december 13-án
és 2012. január 17-én 07:45 órától az Alsójózsai
úti épületünkbe. Elkészült az iskolát bemutató kiadvány is, mely segítséget nyújt a kedves szülőknek az iskolaválasztáshoz. A kiadvány beszerezhető az iskola titkárságán, valamint a helyi óvodákban. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődő
szülőket! www.lorantffy.suli.hu
Danku Attila igazgató

Kiegészítés
Korábbi lapszámunkban megjelent, hogy 2011.
október 25-én Somogyi Béla alpolgármester elismeréseket adott át a tehetséges gyerekeknek,
melyhez 10 hónapon át 5000 Forint ösztöndíj is
jár. Tóth Szabolcs Balázson kívül Szabados István
és Káplár István is elismerésben részesült.

Botrány a Józsa SE közgyűlésén - nemet mondtak a józsaiaknak
Az unokakert utcai 4 hektáros egyetlen józsai
sportpálya tulajdonosa, a Józsa Sport Egyesület tartotta közgyűlését 2011. november 28-án
este a Józsa Park Közösségi Központban.
A közgyűlésen részt vett a 20 taggal rendelkező
egyesület 15 tagja, valamint 40–50 meghívott vendég és a focicsapat tagjai. A napirendi pontok között volt többek között az egyesületnél lefolytatott
adóhatósági ellenőrzésről szóló beszámoló, valamint új tagok felvétele. Már a közgyűlés elején
sem tudtak a tagok megegyezni sem a napirendi
pontokról, sem arról, hogy ki legyen a levezető elnöke a közgyűlésnek. Idősebb Batta Mihály még
azt is javasolta, hogy legyen zárt a közgyűlés, hiszen senkinek semmi köze az egyesület ügyeihez.
Csősz Imre olimpikon az egyesület elnöke és
Bernáth Csaba labdarúgó elnökségi tag több problémát is felvetett az egyesület működésével kapcsolatban. Többek között azt, hogy az előző elnök,
Szabó László ténykedése alatt az egyesület megsértette a számlaadásról szóló szabályokat: nem
adtak számlát a szülőknek a gyermekeknek tartott
edzésekről, valamint a számviteli fegyelmet, és
ezért az egyesületet a NAV 500 000 Ft pénzbírsággal sújtotta, amit felháborítónak neveztek.
Szabó László erre azt válaszolta – hogy ezt már
mindenki tudja, menjünk tovább –, amit az egyesület tagjai Csősz Imre és Bernáth Csaba kivételével helyeseltek is.
Csősz Imre ezután arról beszélt, hogy az egyesület elnökségi tagjai az elnök, vagyis az ő aláírása nélkül, olyan kötelezettségvállalásokat tettek,
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amihez nem volt joguk. Példaként említette – némi
nyomozás után kiderült számára –, hogy az
egyesület tulajdonos lett egy gazdasági társaságban is, amiről semmilyen döntés korábban nem
született, és ő nem is írt alá ilyesmit. A problémát
még tetézi az is, hogy ebben a gazdasági társaságban az egyesület mellett tulajdonos még maga
Szabó László elnökségi tag is. Ráadásul az elnökség többi tagja Tóth Mihály, Szabó László és Nagy
Csaba kezdeményezésére az egyesület tagsága
ennek a gazdasági társaságnak a Zombor Consultingnak akarja odaadni a pálya üzemeltetési jogát,
ahol Szabó László is tulajdonos.
Ezután Csősz Imre bejelentette, hogy a legfőbb
ügyészhez fordul jogorvoslatért, akitől azt kéri,
vizsgálja meg az egyesület működését. Bernáth
Csaba pedig arról beszélt, hogy kár lenne odaadni a pálya kizárólagos használati jogát egy cégnek,
hiszen van kifejezetten civil szervezeteknek kiírt
pályázat. Ha ezt megpályázna az egyesület, lehetne építeni belőle öltözőt és műfüves pályát, valamint hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyenesen edzéseket tartani. Ehhez a konstrukcióhoz az
egyesület korábban elkötelezte magát a Bartók
Róbert által jegyzett befektető céggel, ahonnan a
pályázati önerő is biztosítva lett volna. Azt is elmondta Bernáth Csaba: tavaly nem nyert a pályázatunk, de ha idén be tudtuk volna adni – vagy
akár jövőre beadnánk –, akkor nagyobb eséllyel
indulhatna az SE, mivel a kiírásban előnyben részesítik azokat, akik már pályáztak, de nem
nyertek. Erre azt mondta Szabó László, hogy tavaly már pályáztunk és nem nyertünk, de azt nem,

hogy éveken keresztül semmi sem történt a pálya
fejlesztése ügyében, amíg ő volt az elnök. Ezután
leszavazta az egyesület tagsága azt a napirendi
pontot, hogy új tagokat vegyenek fel, akik Csősz
Imre által kaptak meghívást a közgyűlésre és mind
józsai lakosok. Így az egyesület elutasította azt a
38 tagfelvételi kérelmet, amit józsai sportolni és
segíteni vágyó emberek adtak át az egyesületnek,
azaz nemet mondtak a felvételükre. Az egyesület
így nem csak erkölcsi szempontból károsodott, hanem elesett 380 000 Ft tagdíjtól is, ami a NAV bírság kifizetésében is segítség lett volna. Csősz
Imre felháborodásának adott hangot, hiszen az
egyesület célja – az alapító okirat szerint is – lehetőséget biztosítani a józsai sportolni vágyó embereknek. Arra a kérdésre, hogy miért nem veszik fel
tagnak a jelentkezőket, az volt a válasz, hogy nem
kell erre válaszolni – csak. Ezután Csősz Imre azt
vélelmezte, hogy néhány ember ki akarja sajátítani
ezt az egyesületet és az ingatlan hasznosítását,
ami így már nem a józsaiak érdekeit szolgálja.
Mindeközben Bartók Róbert elhagyta a közgyűlés
helyszínét, aki távozás közben azt mondta, hogy
ők így elállnak a korábbi ajánlatuktól, hiszen a több
tízmillió forintos befektetett összeget nem néhány
embernek akarják adni, hanem egy rendes tagsággal rendelkező egyesületnek. Végezetül a közgyűlésen – mindezek után – még leváltották Csősz
Imrét és Bernát Csabát – tájékoztatatta lapunkat
Csősz Imre úr.

JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Adventi készülődés iskoláinkban

Na gycsa lá d

Nagycsaládban élni jó...
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A Szeretet Ünnepéhez közeledvén, próbáljunk
egy picit elcsendesedni, befelé figyelni hiszen
ezen az ünnepen általában együtt a család és a
gyerekek csillogó szemecskéiben az elégedett séget szeretnénk látni, nem a stresszt és a ro hanást. Csillogó szempárból nincs hiány a jó zsai Káplár családban. Pontosan kilenc gyer kőc ül idén is a szüleivel a karácsonyfa körül.

Józsa: Kevés az ilyen szép nagy család manapság. A mai fiatalok között az is kevés, aki kéthárom gyermeket vállal, nemhogy annál többet.
Önök mindig nagycsaládban gondolkodtak?
Káplár Miklós: Mindketten nagycsaládban nőttünk
fel, így mindig is ebben gondolkodtunk. Nem döntöttük el előre hány gyerekünk lesz, de 5–6 gyermeket mindenképp szerettünk volna.
Józsa: És aztán kilencen lettek. A legidősebb most
23 éves, a legfiatalabb pedig 6. Milyen visszajelzéseket kapnak az emberektől, mikor megtudják
hány gyermeket nevelnek?
Káplárné Seszták Mária: Az emberek véleménye
általában pozitív, legtöbbször elismerően nyilatkoznak, de néhány negatív kritikát is kaptunk már
az évek során, pl. hogy felelőtlenség ennyi gyereket vállalni vagy, hogy túl bátrak vagyunk.
Józsa: És tényleg bátorság kérdése, hogy ki hány
gyermeket vállal?
Káplárné S. M.: Nem hiszem, hogy csak bátorság
kérdése. Legalább annyira hit kérdése. A hitünk
rengeteg erőt ad a mindennapokban, hiszen tudjuk, nem egyedül kell szembenéznünk a gondokkal tudjuk, hogy van valaki, akire mindig számíthatunk. Nekünk is voltak nehezebb éveink, de ezek
által csak mélyült a kapcsolatunk, hisz még
közelebb kerültünk egymáshoz.
Józsa: Mit gondolnak arról, hogy sokan azért nem
vállalnak csak egy-két gyereket, mert félnek, hogy
majd nem tudnak nekik mindent megadni?

Káplár M.: Érdekes vélemény ez,
hiszen mindenki
mást ért a „minden” alatt. Emellett lényeges kérdés még, hol a
határ? Gyerekeinknek igyekeztünk
megadni
mindazt,
amit
fontosnak tartottunk – nagyobb
hangsúlyt fektetve
a lelki dolgokra,
stabil lelki hátteret
teremtve –, ami
nélkül az életben sokkal nehezebben boldogulnak.
Az, aki készen kap mindent, másképp értékeli,
mint az, aki megdolgozott érte. Szerintem az
ember azt tudja értékelni igazán, amiért ő maga
küzd meg.
Józsa: Mik a nagycsalád legfőbb előnyei?
Káplár M.: Legfontosabb, hogy gyermekeink szeretetben, érzelmi biztonságban, ún. „fészekmeleg”-ben nőnek fel. Eközben megtanulnak alkalmazkodni, érzelmeiket kifejezni, vitáikat (konfliktusaikat) megoldani, lemondani s ezeket a tapasztalatokat későbbi pár- és egyéb közösségi kapcsolataikban felhasználni. Megtanulják, hogy mindig
számíthatnak egymásra, a családra.
Józsa: Mennyire nehéz összehangolni ennyi
embernek az életét?
Káplárné S. M.: A gyerekek talán hamarabb válnak
önállóvá egy nagycsaládban és sok mindenben
segítenek. A hétköznapok teljesen gördülékenyen
zajlanak, sok minden csak szervezés kérdése. A
teendőket rangsorolom, van közöttük lényegbevágóan fontos, kevésbé fontos és halasztható,

ezek alapján teszem a dolgom. A nagyobb gyerekek már kollégisták vagy egyetemisták, ha hazajönnek hétvégén vagy közös ünnepek, nyaralások
alkalmával, nehezebb összehangolni az igényeket, de – a kölcsönös alkalmazkodás alapján –
ez sem okoz gondot. Évente egy hetet együtt nyaral a család és az ünnepekre, valamint lehetőség
szerint a születés- és névnapokra is természetesen mindenki haza jön.
Józsa: Mit üzennek a fiataloknak? A gyermekvállalás előtt álló pároknak?
Káplár M.: Legfőképp azt, hogy a gyermekvállalás
ne elsősorban pénz kérdése legyen, és merjenek
több gyereket vállalni, mert nagycsaládban élni jó!
A kiegyensúlyozott nagycsalád az ember életének
stabil pontja, pénzben nem mérhető boldogságot
ad. A közeledő karácsony alkalmából készüljenek
az ünnepre, Jézus születésére. A boltokban megvásárolható ajándékok mellett adjanak egymásnak, gyermekeiknek, családjuknak közösen szeretetben eltöltött időt, odafigyelést, önmagukat.

Velünk élő történelem - hagyományőrzés a Gönczyben
November második hete különleges eseményekkel várta a Gönczy Pál Általános Iskola
diákjait: ekkor emlékeztek meg iskolájuk név adójáról. A Gönczy-napok immár hagyo mányos rendezvényein az idén is olyan prog ramok szerveződtek, amelyek méltó módon állítottak emléket az oktatásszervező államtitkár, a
kiváló néptanító és sok területen újító Gönczy
Pálnak.
Az első program egy térképészeti kiállítás volt. A
kiállítás aktualitását az adta, hogy a térképek között láthattunk Gönczy Pál által készített térképmásolatot is. A megnyitó ünnepségen méltatták a
névadók munkásságát, párhuzamba állítva az
iskola jelenével.
A felső tagozatos osztályok háromfős csapatai
vetélkedőn mérték össze a tudásukat. A sokféle,
színes feladat megoldása közben jól szórakoztak,
pihenésként a gyakorlókertben termett gyógy-
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teákat kóstolgatták, s nem utolsó sorban a Gönczy
Pálról kialakult képük is árnyaltabbá vált.
A programok sorában kiemelkedett „Az év madara, fája, bogara…” projektbemutató délutánja.
Ökoiskolaként kiemelten fontos a természeti értékek védelme, így felvállalták, hogy minden tanévben alaposabban megismerkednek azokat az
élőlényekkel, amelyeket szakemberek valamilyen
szempontból a nagyközönség figyelmébe ajánlot-

tak. Rendhagyó módon az osztályok bemutatója
nyilvános volt. A gyerekek kutatómunkájuk során
nemcsak a biológiai ismereteikről számoltak be,
hanem a növények, állatok irodalmi vonatkozásairól, a néphagyományokban való megjelenéseikről is. Az alsó tagozatosok különféle tevékenységeken keresztül ismerkedtek a széncinegével, a
hétpettyes katicával. Készítettek madárkalácsot,
könyvjelzőt, festettek kavicsot, illusztráltak verset.
Nemcsak sok új – természettudományos – ismerettel lettek gazdagabbak, hanem igencsak más
szempontból is megismerhették a kikericset, a
kősüllőt, a tiszafát és a hétpettyes katicabogarat.
Például: ki hallott már a Gönczy napok előtt katicarap-et?
A záró program is érdekesnek ígérkezett. Az érdeklődő gyerekeket településtörténeti sétára
hívták. Sétájuk során megismerték Józsa templomait.
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Jogi esetek

Miért fontos a gázkészülékek ellenőrzés Jó zsán? Erre a kérdésre kaphatjuk meg a választ
az M-Gáz Szerviztől.
1994 óta van gáz Józsán. A gázkészülékek elöregedtek vagy nincsenek évente ellenőrizve. Ahhoz,
hogy biztonságosan üzemeljen a gázkészülék,
fontos az évenkénti felülvizsgálat. Egy gázkészülék esetleges rossz állapota ugyanis nemcsak a
lakásban lakókat, hanem környezetüket is veszélyezteti. Hazai rendelet hiányában mindenkinek
javasolni tudom a készülék évenkénti, megbízható
szerelővel történő átvizsgálását.
A gumi flexibilis cső veszélyessé vált!
Kizárólag az acélbordás gázcsővel
lehet csak bekötni
gázkészüléket. Sajnos az emberek
nem tudnak róla,
hogy milyen veszélyben vannak. Miért? Azért,
mert vagy nincsen rendszeresen ellenőrizve a
gázkészülékük, vagy néhány szerelő nem tartja
fontosnak, hogy tájékoztassa a biztonsági előírásokat és szabványokat a fogyasztónak. Akiknek
már elmúlt 5 éves a gumi flexibilis csövük, azoknál
fennáll a szivárgás veszélye, és gázömlés is
történhet. Javasolt az azonnali gázcső csere. Ha
többet szeretne tudni ezekről a fontos dolgokról,
akkor keresse fel az M-gáz szerviz honlapját:
http://www.mgazszerviz.hu/.

Az ügyvéd válaszol - A válás (4. rész)
A házasság felbontásával foglalkozó cikk so rozat most következő része a különélő szülő és
a gyermek kapcsolattartásáról szól. Most is
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő
van a segítségünkre.
A legfontosabb dolog, amit meg kell jegyezni,
hogy a kapcsolattartás joga a gyermek joga, ezért
az a szülő, aki a nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti
kapcsolat kialakítását vagy fenntartását akadályozza egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A szülő az egymás közötti civakodásban néha
megfeledkeznek a közös kiskorú gyermek jogairól
és érdekeiről, hiszen az ő érdeke, hogy már a
szülők közötti életközösség megszakadása után
minél hamarabb kialakuljon a tőle különélő szülővel a kapcsolattartás rendje. A bírósági eljárásban
is könnyebb erről a kérdésről akár egyezséget,
akár határozatot hozni, ha az eljárás során a kapcsolattartás már működik.
A bírói gyakorlat az elmúlt években változott, a
kéthetenkénti hétvégi kapcsolattartáson túl hétközbeni kapcsolattartásra is lehetőség van és a
hétvégi kapcsolattartás is hosszabb lett, már péntek délután elviheti a különélő szülő a gyermeket.
Szabályozható akár a szenteste, melyik évben
melyik szülőnél töltheti a gyermek ezt az idősza-

kot. Az iskolai szünetek fele, páros ünnepek egyik
napja, nyári szünidőből 30 nap illeti meg a különélő szülőt, melyet kétszeri összegfüggő kéthetes
időszakban szoktak a felek meghatározni.
A szabályozott kapcsolattartás lényege, hogy
végrehajtható legyen, bárki számára nyilvánvaló
lehessen, hogy a gyermek éppen melyik szülőnél
van jogszerűen. Meg kell jegyezni azt is, hogy a
különélő szülő a gyermeket akár külföldre is viheti,
erről azonban a másik szülőnek is tudnia kell. A
betegség vagy más okból elmaradt kapcsolattartást pótolni kell. Legjobb, ha a szülők a kapcsolattartás kialakításánál a gyermek érdekeire tekintettel egyezséget kötnek.
Az illetéktörvény 2011. november 21-én elfogadott
módosítása a válópereket is érinti, a bontóper
illetéke 2012. január 1-jétől 12 000 Ft-ról 30 000
Ft-ra módosul.

Dr. Patakvölgyi
Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján

„Józsa apró”
Fabrikett kapható az Elek u. 2. alatti Tápboltban. Telefon: (52) 387-871.
Bontásra pavilon eladó. Ár: 300 000 Ft. Telefon: (52) 387-644.
Józsai Szépségszalonban pedikür-, manikür- és kozmetikus műszak kiadó. Telefon: (52) 387-871.
Házipálinka megrendelhető. Telefon: (70) 9-444-480.

Apróhirdetési áraink: 10 Ft/karakter. Hirdetés feladása, lapzárta: lásd utolsó oldal lapalja.

Olcsó va gy minőségi a br oncsot ker es?
Minden egy helyen webolda lunkon:

www.j o z s a gu m i .h u
Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 (30) 33-777-33
KöszönjüK ügyfeleinKneK és
partnereinK bizalmát a 2011-es évben.

Boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Ellenőrzés!

Hirdetés

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁROLHATÓ!
SZOLÁRIUM AKCIÓ: 50 Ft/perc
(Bérletvásárlás esetén 30 perc 1500 Ft)

FODRÁSZAT: Női hajvágás szárítással: 2200 Ft-tól,
férfi hajvágás: 1000 Ft-tól Újdonság: hőillesztéses hajhosszabbítás!
KOZMETIKA: ANESI arc- és dekoltázs masszázs
+ kézmasszázs (40 perc) 2850 Ft 1700 Ft (Érvényes visszavonásig)

MA N I K Ű R -M Ű K Ö R Ö M
(06-20) 925-9045 JÓZSA, Bocskai utca 5.
Nyitva tartás: h–p: 7–20, szo: 7–16

mozgásra épülő
angol zenés
foglalkozás
2–7 éves korú gyerekeknek
józsán az eperkert Családi
napköziben és
a Hansa stúdióban.
telefon: (06-30) 483-3031
Web: www.englishgym.hu

A J ó zs ap ar k
f ö l d s zi n t j én
Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.
• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

KARÁCSONYI AKCIÓ!
Minden készleten lévő termék árából 10–20 %-os engedmény a készlet erejéig!

Kínálatunkból:
Berta étkező 66 500 Ft
Lyon tolóajtós gardrób (240×263-as) 124 800 109 900 Ft
Írisz kanapé 43 900 Ft-tól
Róma sarok konyha 281 600 224 900 Ft
2 m-es konyhák 58 900 Ft-tól
Alíz 3+2+1-es ülőgarnitúra 99 900 Ft
Praktik sarokülő 208 500 166 800 Ft
Carla franciaágy, szafaris 64 900 Ft
Komfort sarokülő 335 500 285 900 Ft
Rugós franciaágy 44 900 Ft-tól
A megrendelt bútorok
ingyenes házhozszállítása Józsa területén.
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu
JÓZSA

Évvégi AKCIÓ
csak JÓZSÁN!
A Józsa újság e hirdetését felmutatóknak

60 000 Ft értékű
AKCIÓS RIASZTÓ SZETT +
telepítés és távfelügyeletre rákötés

INGYEN
2 éves hűség szerződés
megkötése esetén a
multi alarm távfelügyeletére.
ügyeleti díj: 3000 ft +áfa/hó.
a távfelügyeleti eszközök
telepítése is ingyenes.
az aKCiÓnKat
igénybe vehetik, ha
2011. DeCember 15-ig
megrendelik.
Debrecen, Pesti utca 63.
Telefon: (52) 249-176
Mobil: (30) 689-1214
Nyitva: h–p: 8–16
Ne feledje
szerződés kö téshez
magával vinni
ezt a hirdetést.
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Józsa Vet

A Józsavet Kisállatorvosi rendelő segítségével
egy érdekes betegséggel ismerkedhetünk meg
a mostani számban.
A fertőző tracheobronchitisz közismertebb neve
kennelköhögés, onnan származik, hogy leggyakrabban a kutyapanziókban (angolul: boarding kennel), vagy kennelekben betegednek meg a kutyák.
A betegség ott gyakori, ahol különböző életkorú és
immunállapotú kutyák keverednek. Ilyenek pl. a
kutyapanziók, a menhelyek és a kiállítások, de
nem ritka az együtt sétáltatott kutyák körében
sem. A kennel köhögés a levegő útján köhögéssel
és tüsszögéssel, valamint közvetlen „orr az
orrhoz” érintkezéssel kutyáról kutyára terjedő
betegség. A kennelköhögés a kutyák légzőszervrendszerének, azaz a légcső (trachea) és a hörgők
(bronchusok) megbetegedését okozza. Bármely
életkorú kutyát megbetegíthet, egyik jellemző
tünete az érdes, száraz, görcsös köhögés, amely
nagyon hasonlít az ember szamárköhögéséhez.
Minden életkorban előfordulhat, azonban a legsúlyosabb lezajlású a 6 hetes–6 hónapos kölykökben és az egyéb, idült légúti megbetegedésekben
szenvedő egyedekben.
A betegségnek számos fertőző oka lehet, a
tünetek azonban megegyeznek: a kutya rendszerint láztalan, élénk, eszik, iszik, azonban erősen
köhög. A másodlagos fertőzések hatására azonban be is lázasodhatnak, vagy/és az erőteljes

torokirritáció miatt ennének
ugyan, de nem tudnak
nyelni. A köhögés lehet
száraz, de akár nedves
(produktív) is, amikor a
beteg fehér, habos váladékot köhög (szinte öklendezik) fel, amit sok gazdi
hányásnak gondol. Izgalom
vagy megeröltető testmozgás hatására a köhögés fokozódik, esetenként
elesettség, orrfolyás és nehezített légzés is kialakulhat. Több vírus (főleg parainfluenza) is képes felső
légúti megbetegedést – kennelköhögést – okozni.
A másodlagos bakteriális fertőzést leggyakrabban
a Bordetella bronchiseptica nevű baktérium okozza, de előfordulnak egyéb baktériumok is. Jó tudni,
hogy a gyógyult kutyák még hónapokig üríthetik a
kórokozó baktériumot, ezzel továbbra is fertőzhetik társaikat. A túlzsúfoltság, a stressz, a
hideg, a túlzott légmozgás, az extrém hőmérséklet
és légnedvesség, valamint a higiéniai hiányosságok is hajlamosító tényezők lehetnek.
Hogyan előzhetjük meg? A kutyák un. „kombinált
oltása” a kennel köhögést kialakítani képes kórokozóknak csak egy része ellen véd (adenovirus,
szopornyica vírus, bizonyos oltóanyagok esetén a
parainfluenza vírus). Parainfluenza vírus és a
Bordetella brochiseptica baktérium ellen vakcinázhatjuk a kutyákat. Ez történhet injekciós készít-

mény (Pneumodog, alapoltásakár 4–6 hetes korban, 2–3 hét múlva ismétlő, majd évente emlékeztető) vagy egy ún. intranasalis – orrba juttatható
formában, ahol helyi immunitás alakul ki az orr
nyálkahártyában (Nobivac KC, akár 3 hetes kortól,
védettség 3–4 nap alatt kialakul Bordetella ellen,
évente kell ismételni). A megbetegedés esélye az
oltásokkal nagyban csökkenthető!
Milyen kezelésre van szükség? Köhögés esetén
feltétlenül érdemes állatorvosnak megmutatni a
kutyát, hogy kiderüljön, hogy milyen kezelés szükséges ahhoz, hogy a beteg a lehető leggyorsabban felépüljön, és ne alakuljon ki súlyos másodlagos fertőzés, amely aztán akár tüdőgyulladáshoz
is vezethet. Gyulladáscsökkentőkkel, köhögéscsillapítókkal vagy éppen hurutoldókkal, immunerősítő szerekkel, vitaminokkal, és szükség esetén antibiotikummal a betegség lefolyása gyorsítható, a
tünetek (főképp a kínzó köhögés) enyhíthetőek.
Lényeges a beteg állatok pihentetése, pépes eleség
etetése, illetve a kutyatársakkal való találkozások
korlátozása, hiszen ne feledjük, fertőző betegségről van szó!

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő

www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305

Józsa, Március 15. utca 70.

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

Decemberben óriási
akciókkal várjuk
minden kedves
vásárlónkat!
Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és
birkahúsok saját vágóhídról.
Minden meglévő és új vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván a Létai-Huszti Kft.!

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasár nap: 7–12-ig
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JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Állati dolgok - A kennelköhögés

Épületenergetika

Épületenergetikai tanúsítvány
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Az épületek energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv a tag államokat kö telezte az épületek energiatakarékos kialakítását előmozdító jog szabályok el készítésére a jövő
évtől.
Az épületek használóinak energiatudatosságát ösztönző tanúsítási rendszert az energetikai minőségtanúsítvány – a köznyelvben: zöldkártya,
energiapasszus, energiacímke – elkészíttetését az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szóló,
2009. január 1-el hatályba lépett
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
kötelezővé tette az új épületek esetében (használatbavételi eljáráshoz),
továbbá az 1000 m2-nél nagyobb
hasznos alapterületű, hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületeknél.
A meglévő épületek tekintetében –
adás-vétel vagy egy éven túli bérbeadás esetén – a tanúsítvány 2012.
január 1-jétől kötelező, melyet a tulajdonosnak kell elkészíttetnie.
A tanúsítás építésügyi műszaki
szakértői tevékenység, végzése a

Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a
Magyar Építész Kamaránál egyaránt
jogosultsági vizsga letételéhez kötött.
A tanúsítási folyamat célja a tulajdonos, a leendő vevő vagy bérlő tájékoztatása az épület energetikai minőségéről, az épület energiafelhasználásáról (ezáltal a fenntartási költségekről), ill. a korszerűsítési, az
energiamegtakarítási lehetőségekről.
Változatlan jogszabályi környezet és
változatlan épületszerkezeti, -gépészeti állapot esetén a tanúsítvány érvényességi ideje 10 év.

Maya virág-ajándék ( Józsapark)

Karácsonyi akciónk:
• Ezüst ékszerek -20% (a készlet erejéig)
• Minden ajándéktárgy -10%
December 1-jétől 31-ig
Nyitva: h–p: 9–18 • Szo: 8–14 • V: 9–13

Hőkamerás vizsgálat
A termográfia (hőkamerás vizsgálat) egyre inkább elterjedt már
hazánkban is. Ezzel a mérőműszerrel többek között megtud hatjuk, hol szökik a meleg otthonunkból. A növekvő energiaárak
mellett fontos, hogy ne pazaroljuk
az energiát.
Egy tipikus magyar ház közel háromszor annyi fűtési energiát igényel,
mint egy ugyanakkora osztrák.
Ahhoz, hogy ezeket a szemmel nem
látható és egyéb műszerrel nem könynyen mérhető hőtechnikai hiányosságokat láthassuk a legegyszerűbb
eszköz a hőkamera. Hőkamerás
épületdiagnosztikával feltárhatjuk a

?
Mérlegelési lehetőség
20 tonnás digitális hídmérlegen
Józsa, Vállalkozói telephelyek
Telefon: (30) 95-37-153
Moldován Sándor kárpitos

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

DU GU L Á S EL H Á R ÍTÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

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

Simon Krisztina
elektrokozmetikus
Otthonában is szépítem! „ Amint kint úgy bent..”

Otthonában is gyógyítom
Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt.
Ha lazítani, méregteleníteni szeretne,
vagy fájnak az izületei:
• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lávakö ves-,
ideggyök-, méregtelenítő masszázs,
cellulitis masszázs.

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.

Ajándékozzon karácsonyra szépségápolási vagy masszázsutalványt! 30/495-6102
JÓZSA

fő problémákat (pl. hőhidas szerkezetek azonosítása, hőkiáramlások),
de megfelelő érzékenységű műszerrel az egészen apró hibák is láthatóvá válnak, pl.: nyílászáró tömítetlenségek).
Az energiatanúsítvány készítéshez
kapcsolódóan vagy önállóan lehet a
hőkamerás (termográfiai) vizsgálatot
elvégezni a téli fűtési időszakban.
Ezen felmérés segítségével a hőtechnikailag gyengébb szerkezetekre koncentrálva jóval olcsóbban is elvégezhető egy eredményes hőszigetelés. A hőkameránk (FLUKE
FlexCam) nagy LCD kijelzője lehetővé teszi a helyszíni azonnali értékelést is, mely jóval kedvezőbb szolgáltatási díjjal párosul. A mérési
eredményeket megrendelői igény
szerint kiértékeljük és jegyzőkönyvben is dokumentáljuk.
További információ az épületenergetikai, hőkamerás szolgáltatásainkkal kapcsolatosan a
www.nemesvallalkozas.hu
honlapon vagy a
(06-20) 331-8944 telefonon.

Mindenféle háztartási gép javítása
(fűnyíró, bojler, mosógép, vasaló, porszívó ...)
Aszalós Antal
háztartásigép-szerelő

4225 Józsa, Hatház utca 7.
Telefon: (06-30) 5325157
www.haztartasigep-szerelo.hu

Gázkészülék szerelés, javítás,
karbantartás, beüzemelés,
típustól függetlenül.
Dobolán Gyula
Telefon: (06-30) 319-64-95

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

telefon: (52) 409-847
Mobil: (06-20) 527-1150
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felsôjózsai utca 23.
telefon:
(06-20) 320-9562
nyitva tartás:
Hétfô: zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
szombat: 8–12

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla.

Dr. Ko v ác s Gabr i el l a
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.

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

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

Gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálat.
Deb r ec en , B ar át s ág u t c a 6.
M o b i l : ( 0 6 - 7 0 ) 6 2 0 --2
2684

www.hajdutakarek.hu

– GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS
– GÁZIPARI MŰSZAKI
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT
SZABÓ ATTILA 06/20 9608-659
JÓZSA, Alkotás u. 46. (52) 387-767
Sim on Kr iszti án
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, -telepítését.
Cím: Jó zs a, Ró zsavö lg y u t ca 133/A
Telefo n : (06-30) 742-5685
E-mail: simon kriszt007@freemail.h u

Az Angéla Szépségszalonban
szoláriumbérlet kapható:

100 perces: 2500 Ft
200 perces: 4000 Ft
Cím: Józsa, Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871
Minden kedves vendégünknek
kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk.
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A HAJDÚ TAKARÉK
2011. december 31-ig kiemelkedően magas,
8,0%-os akciós kamatot (EBKM 8,0%) ad,
3 hónapos lekötésre, egy kamatperiódusra,
mely periódust Ön meg is duplázhat!
Akarja velünk a csúcshozamot!
Látogasson el honlapunkra www.hajdutakarek.hu,
vagy keresse kirendeltségünket!
Jelen hirdetés nem tekinthető teljes körű ajánlattételnek. Bővebb információért keresse kirendeltségünket, vagy látogasson el honlapunkra.

HA J DÚ TA K A RÉ K Tak a r é k s zö v e t k ezet Deb r e c en -J ó zs a i k i r en d el t s é g e
42 25 Deb r e c en -J ó zs a , J ÓZS A PA RK Te l ef o n : 5 2/386 -230
JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

férfifodrászat

Józsa i benzinkút

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!
EXTRA KEDVEZMÉNYEK DECEMBERBEN
AKTUÁLIS ÁRAINKAT MEGTALÁLJÁK A JOZSANET.HU WEBOLDALON

FelhÍVÁs!
December 1-jétől a kútoszlopon szereplő ár már
a kedvezményes árat mutatja.
Folyamatos nyereménysorsolás (20 liter üzemanyag) minden
hónapban a 8000 Ft felett tankoló törzsvásárlóink között.
BIOETANOL, LPG forgalmazása, PB gázpalack csere, olajok, üdítők,
édességek, autófelszerelési cikkek és udvarias kiszolgálás.

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

Kihúzták a
novemberi nyertest
A novemberi nyugták közül a 12345/12345
sorszámú nyugtával tankoló vásárlónk,
Tankoló Jánoska törzsvásárlónk nyerte a 20
liter üzemanyagot. Gratulálunk.
Ezúttal is, mint
mindig a 8000
forint,
vagy
ezen összeghatár feletti nyugták vettek részt
a sorsoláson. A
képen Baranyai
Lajos az előző
havi nyertes látható, amint éppen megtankolja autóját a nyeremény üzemanyaggal.

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás. Telefonos anyagmegrendelés.
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Cím: J ózsa, Vállalk ozói t eleph ely ek . Tel.: (52) 530-947
PÁRÁSODIK A SZEMÜVEGE?
A MEGOL DÁS: OPTIFOG
- párament es lencsék az Ess ilortól

Karácsonyi akciónk
keretében minden
VARILUX multifokális
szemüveglencsét
25% kedvezménnyel
kínálunk.
Üzletünkben üdülési
csekkel és egészségbiztosítók kártyáival is
fizethet.

HAGYOMÁNYOS LENCSE

OPTIFOG LENCSE

OPtiFOg leNCséK
ÚJ TECHNOLÓGIA A PÁRÁSODÁS ELLEN
JÓZSA

Cím: Józsapark emelete
Nyitva:
hétfő–szerda–
péntek: 9–18
kedd–csütörtök: 9–19
szombat: 9–13
Telefon: (52) 386-143
Web: www.okula-optika.hu

Józsa, Deák Ferenc utca 1.
Köszönjük az egész éves vásárlást!
Ezúton kívánunk
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új
évet minden kedves vásárlónknak!
Az üzlet dolgozói
Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása

3500 Ft.
Március 1-jétôl december 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.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.
9

Bikers caffe

Biker s caffe & piz za

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

Forralt bor 3dl: 240 Ft
Bikers palacsinta 2db: 650 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
(Cuba Libre, Blue Hawaii, Pina Colada...)

J an uárb an megú ju l ó étl apun kh oz
vár ju k öt let ei ket, k íváns ág ai kat !
Minden pizzánk kérhető dupla tésztával is.
Étel rendelés esetén fél adagnál
60%-os árat számítunk.
Rendezvények szervezését, lebonyolítását, továbbá
sültes tálak készítését vállaljuk.
Nyitva tartás: h–cs: 8–22 • p–szo: 8–01 • v: 10–22

A BL labdarugó meccs nálunk a PRO4 és
a DIGISPORT csatornákon egyaránt nézhetők
óriás kivetítőn:december 6–7-én.
A meccs alatt:
• minden 30 cm-es pizza helyben fogyasztva 990 Ft
Asztalfoglalás: (52) 386-180

Józsapa rk • (52) 386-180 • www.bikerscaffe.com
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JÓZSA

JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Bikers Caffe

Fa kivá gás, tüzifa

Tüzifa kedvező áron - fakivágás
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Sokaknak gondot okoz a veszélyessé nőtt fák
eltávolítása. Kivágása szakértelmet igényel,
viszont egy nagy fa kivágatása nem filléres
dolog. Erre találtunk ideális megoldást.
A megoldás azon alapul, hogy az általunk kivágott
fa egy részét a legmagasabb áron beszámítjuk a
kivágás költségébe. Természetesen nem csak veszélyes helyen lévő fákat vágunk ki, hanem kertekben, vagy bárhol Debrecenhez közel eső helyeken vállalunk fakitermelést felvásárlással. Természetesen vannak fajták, amelytől szép bevételt remélhetünk (öreg, nagy diófa, cseresznyefa, egyéb
nagy gyümölcsfák), azonban természetesen az
árat sok egyéb más tényező is befolyásolja.
Tüzifa értékesítéssel is foglalkozunk, elsősorban
diófát árulunk, amely fűtőértékben a tölggyel,
bükkel egyenértékű, rendkívűl kedvező ára miatt
azonban sokkal gazdaságosabb (1400 Ft/mázsa),
kazánkész: 1550 Ft/mázsa.
A fakitermelés a Tripó Sándor és fiai asztalosipari
vállalkozással karöltve működik. Az asztalos részleg is rendületlenül működik, és így a fizetést asztalosmunkában is lehet kérni! Rendkívül megbízható és precíz szakembergárdánknak köszönhetően továbbra is a legkedvezőbb áron rendelheti
meg faipari termékeinket a konyhabútortól a
nyílászáróig.

a Józsapark emeletén az
Angol Turiban december 31-ig
óriáSi kedvezmény.
Térjen be hozzánk!

Minden meglévő és leendő ügyfelének kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván: a
Tripó Sándor És Fiai Asztalosipari Manufaktúra.
FAKIVÁGÁS, TÜZIFA RENDELÉS:
06-20/517-0848

§

Dr. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Czére-Réti Gabriella
ügyvéd, adójogi szakjogász
Telefon:
(52) 747-949 • (06-20) 210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@gmail.com

Tripó Sándor és fiai

KÖNYVelés

asztalos

Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya

„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!

FRUIT MARKET
Köszönjük vásárlóink egészéves bizalmát!
Minden kedves vá sá rlónkna k kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívá nunk!

FENYôFAVÁSÁR
A JÓZSAPARKBAN
A MOZGÓLÉPCSô ELôTT.
Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

BÚTORT A GYÁRTÓTÓL!
Minőség elérhető áron
– Termékeink szivacsos és rugós kivitelben készülnek.
– Szövetválasztási lehetőség MÉRETRE gyártás!
4225 Debrecen, Tokaji utca 19/B
Telefon/Fax: (52) 386-313
Mobil: (06-30) 9-452-755
E-mail: bufatex@gmail.com
www.bu-fa-tex.hu
JÓZSA

Végkiárusítás

mérlegképes könyvelő

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

TYÚKVÁSÁR!
Tojótyúk kapható 350 Ft/db áron.
Igény esetén kopasztást vállalunk.
Debrecen-Józsa, Nyáry Pál utca 14.
Telefon: (52) 386 332 • +36 20 339 7758
+36 30 354 6510 • +36 70 362 0924

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását
és rendbe tételét vállaljuk.
Tel ef o n : (06-20) 923-7931
Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

A Háziasszonyok boltja
Kedvező áron és
folyamatos akciókkal árusítja:
• háztartási • vegyiárukat • papírárukat
• műanyagtermékeket és pelenkákat.
Minden kedves vendégünknek
kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk.
Cím: józsa, elek utca 2.
telefon: (06-52) 387-871
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Hirdetés

Biztosítók 1 helyen Józsán
Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Tájékozódjon Ön is évvégi lakásbiztosítási akcióinkról!
GÉPJÁRMŰVEK TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉZÉSE,
DÍJMENTES KÁRÜGYINTÉZÉS (lakás, gépjármű stb.).

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 14–18.
Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A. (A Rózsás
Csárdával szemben.)
Telefon: (06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

V ÉGKI Á R US Í TÁ S
az ASZT-ELLA RUHÁZATI üzletben!

40%–50%–70%
engedmény a teljes arukészletre!
BŐSÉGES KÍNÁLAT!
EZÜST és ARANY VASÁRNAP NYITVA: 9–15-ig
Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy üzletünk december 31-én BEZÁR! Ezúton szeretnénk
megköszönni a 17 éven keresztül hozzánk fűzött bizalmukat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván az ASZT-ELLA ruházati üzlet vezetője és dolgozói!

Cím: Debrecen-Józsa, Bocskai utca 5. Telefon: (52) 387-424
Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Támogató:
Szerkesztôség, bem utatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
a városrész információs és közéleti lapja
Következô szám unk lapzár tája: 2012 január 06. • Megjelenés: 2012 január 14.
az újság letölthetô a www.jozsanet.hu oldal
Készült: Fá biá n Nyomda ipa ri Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt a da tokért, illusztrá ciókért felelôsséget nem vá lla lunk!
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

JÓZSA

www.jozsanet.hu

