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2012. február

VII. JÓZSAI FARSANGI FELVONULÁS ÉS MASKARÁDÉ
2012 február 17-én 16 órától a Józsaparkban és a Józsai Közösségi Házban
• Farsangi felvonulás (zajkeltő eszközt mindenki hozzon magával!)
• Jelmezverseny • Játékos vetélkedők • Táncház
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők: Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő Szolgálat.
Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat a
DMK Józsai Közösségi Házában
2012. 02. 17–18–19

Február 18-án 15–20 óráig
FARSANGI FÁNK SÜTŐ VERSENY és BEMUTATÓ
A versenyfelhívás részleteit újságunk 3. oldalán találják.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Akkumulátor AkCIÓ
a Józsaguminál

10% kedvezmény minden
BOSCH, VARTA és QWP akkumulátorokra.

rENDkÍVÜlI HIDEG,
rENDkÍVÜlI AkCIÓ!
Ren del je meg m ost h áza hőszi getel éséhez az
EPS 80 h om lo kzati h őszi getel ő l em ezt
h ih etetlen ül kedvező áron!

7 cm vastag: 866 Ft/m2
8 cm vastag: 990 Ft/m2
(azaz 12 375 Ft/m3)
Illetve igény szerinti vastagságban.
Éljenek ezzel a lehetőséggel, mert akciónk március 31-ig
történő megrendelésig, illetve a készlet erejéig tart.

Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés • Teljes körű autójavítás

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

A termékek kiszállítását a vevői igényeknek megfelelően ütemezzük.
Áraink az áfát tartalmazzák.

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Debrecen-Józsa, Barakonyi utca 8.
Telefon: (06-52) 532-889 • (06-20) 983-6190

Helyi hírek

Örökös Ökoiskola a Gönczy

A Cím Magyarországon annak a 74 nevelési-oktatási intézménynek az elismerése, amelyek átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának
gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és
egészségneveléssel.
Azok az intézmények, melyek korábban már háromszor elnyerték az Ökoiskola címet – az Ökoiskola Hálózat adatbázisa alapján – az Örökös Ökoiskola cím használatára jogosultak.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fontosnak tartja, hogy az is-

Ezzel a címmel hívogatták művészetpedagógiai foglalkozásra az iskoláskorú gyerekeket
január 28-án délelőtt a Közösségi Házba, ahol
Cs. Horváth Judit vezetésével tapasztalhatták
meg a különféle anyagok, technikák együttes
hatását.

kolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön. Debrecenben jelenleg a Gönczy az egyetlen Örökös Ökoiskola, Hajdú-Bihar
megyében még egy ilyen társa van.

A foglalkozás kezdetekor – a helyi kiállítást alapul
véve – felelevenítették a tavalyi, „Aprók falvi” alkotócsoport munkáit, az általuk használt különleges
eljárásokat.
Nagy érdeklődéssel, és alkotókedvvel téptek, ragasztottak, festettek a gyerekek, akik a környék
oktatási intézményeiből, közel harmincan vettek
részt a foglalkozáson.

Alkotó pedagógusok kiállítása
Művésztanárok, alkotó pedagógusok mun káiból rendezett kiállítást a Hajdú-Bihar Megyei
Pe dagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet, valamint a Kós
Károly Művészeti Szakközépiskola és Kol légium. A kiállítást Verdó György, a Hajdú-Bihar
Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője
nyitotta meg.

Az elkészült, sikeres alkotásokból rögtönzött kiállítás lesz látható az előtérben. Képek a foglalkozásról megtekinthetők a jozsanet.hu weboldal a
„galéria” menüpontjában.

A 43 kiállító pedagógus képzőművészeti vagy
iparművészeti alkotással nevezhetett, munkáikról
szakmai zsűri döntött. Somogyiné Víg Éva, a
Gönczy Pál Általános Iskola pedagógusa textillel
nevezett. Sok év óta foglalkozik foltvarrással:
főként ágytakarókat, párnákat, ruhákat varrt és
varr jelenleg is. Tagja a Szivárvány Foltvarró
Csoportnak és a Magyar Foltvarró Céhnek is.
Kreativitást, nagy kézügyességet és sok időt
kívánó Patchwork munkája a „Nárciszok” címet
viseli.

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány
ezúton szeretné megköszönni a
2010. évi adójuk 1%-át
számunkra felajánlók segítségét.
A felajánlott összeg – 112 551 Forint –
a Józsa újság és a www.jozsanet.hu
weboldal működtetésére, fenntartására
fordítja az Alapítvány.

A kiállítás megtekinthető 2012. január 30-tól
február 24-ig hétköznapokon 8 és 16 óra között a
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és
Kollégium kiállító termében 4032 Debrecen,
Hollós utca 3. sz. alatt.

Józsa SZTSE Sporthírek
Újjáalakult a Józsa SZTSE futball szakosztálya.
Az alábbiakban az őszi sikereikről olvashatnak.
Elnök: Kassai Zoltán. Tiszteletbeli Elnök: Mészáros László. Vezetőségi tagok: ifj. Varga Lajos,
Czirbik Róbert, Varga Zsolt, Árva László.
Az SZTSE vezetőedzője: Czirbik Róbert.
Öt edzőmérkőzést játszott a csapat, ezeken négy
győzelmet és egy döntetlent értek el.
Az első bajnoki mérkőzés:
Józsa SZTSE-Hortobágy KSE 4:0
Összeállítás: Szőke Csaba, Dankó Zsolt, Tripó
Sándor, Nagy Tamás, Nagy András, Halicsku
Tamás, Sánta Attila, Kiss József, Varga Zsolt, Markovics László, Gyöngy Tamás, Kurczina Zsolt.
Cserék: Nagy Márton, Nyikita Róbert, Nagy Martin, Czirbik Dániel, Sanyó Zoltán, Czirbik Róbert
Utolsó hazai mérkőzés :
Józsa SZTSE-Újszentmargita SE 10:3
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Az őszi szezon legjobb gólszerzői: Gyöngy Tamás 18 gól, Kurczina Zsolt 11 gól, Kiss József 7
gól, Markovics László 7 gól.
Az újraindulásban és a szezonban való sikeres szerepléshez
az alábbi támogatók járultak
hozzá, melyért ezúton is köszönetet mondunk, és további segítségükre is számítunk: Soltész
Zoltán, Török Imre, Juhász Norbert, Gyüre Csaba, Őri Krisztián,
Molnár Miklós, Polgárőrség tagjai, Id. Varga Lajos, Lipők Lajos,
Duczál Ferenc.
A Józsa SZTSE januárban kezdte meg teremben
a felkészülést, mely során öt edzőmérkőzést játszik a csapat a felkészülési időszak alatt. Terveink-

ben szerepel egy utánpótlás csapat felállítása, és
tömegsportnapok szervezése a józsai lakosok
számára.

JÓZSA

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

Örökös Ökoiskola cím viselésére jogosult a
Gönczy Pál Általános Iskola 2012. februárjától
– tájékoztatta lapunkat Agárdiné Burger An géla
igazgatónő.

Mit tud a kollázs?

Helyi hírek

Megemlékezés a Lorántffyban

Tagtoborzó

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

A magyar kultúra napjáról, január 22-ről ebben
az évben – rendhagyó módon – meseolvasó
ver sennyel emlékeztek meg a Lorántffy Zsu zsanna Általános Iskolában.

Új tagokat vár a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti
Köre. Ha szeretnél hetente 2 órát kortársaid körében „családi körben” eltölteni, jelentkezz! Foglalkozások minden kedden 15–17 óráig a Józsai
Közösségi Házban. Szeretettel várunk!

Ezt a jeles napot több mint két évtizede ünnepeljük annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. A Lorántffy Iskola kiemelt feladatának
tekinti az olvasóvá nevelést, tudva azt, hogy a jó
könyv csodákra képes: egyben tanít és nevel,

Józsai imanapok
emellett fejleszti a szókincset és kikapcsolódást
biztosít.

Nagyszülők Napja
A hideg időjárás ellenére sok nagyszülő ér kezett a Kerekerdő Óvodába 2012. január 2-án,
hogy unokájával együtt eltöltsön egy kellemes
dél előttöt.
Az óvodai csoportszobák ajtajai megnyíltak a
nagymamák és a nagypapák előtt. Ki-ki bemehetett kisunokája csoportszobájába, ahol kókuszgolyót, bábokat, farsangi szemüvegeket készítettek közösen; közben játszottak, énekeltek, népzenére táncoltak unokáikkal. Évről évre egyre több
nagyszülő vesz részt ezeken a nyílt napokon, hiszen jóleső érzés újra visszalépni a gyermekkorba – akár egy délelőtt kedvéért is.

FELHÍVÁS
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő
Szolgálat
FARSANGI FÁNKSÜTŐ VERSENYT ÉS
BEMUTATÓT hirdet 2012. február 18-án
(szombaton) 15–20 óra között a Józsai Közösségi Házban.
A versenyen bárki részt vehet, aki 14–15 óra
között egy tálca (15 db) fánkféleséget behoz a
Józsai Közösségi Házba és vállalja a megmérettetést. A behozott fánkokat zsűri értékeli a
megadott szempontok szerint.
Eredményhirdetés: 16.30-kor.
Felvilágosítás, információ a
(52) 386-137-es telefonon.
Várjuk jelentkezését!

Zágonyiné N. Szilvia
óvodapedagógus

GERINCTORNA TANFOLYAM
indul Józsán a Közösségi Házban
Időpont: szerdán 10:15–11-ig
Helyszín: JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Részvételi díj: 3500 Ft/fő
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
a Józsai Közösségi Házban az (52) 386-137-es
telefonszámon, vagy Vargáné Csorba
Juditnál: (52) 951-542 • (06-30) 296-80-28
Részletek: www.mestertorna.hu
A tanfolyam február közepétől indul, megfelelő
létszám esetén. Mindenkit szeretettel várok! Vargáné Csorba
Judit, testnevelő tanár

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!
Benzinkút nyitva tartása:
H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.
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 : Jó zs a, Vállalk ozó i t el ep hel yek . Tel.: (52) 530-947
JÓZSA

A Józsai történelmi Egyházak elnökségei szeretettel meghívják önt és hozzátartozóit a Józsai imanapok alkalmaira:
Február 26. vasárnap, 18:00. Alsójózsa, Református templom (Templom u. 51.) Igét hirdet: Szentesi
Csaba – görög katolikus parókus.
Február 27. hétfő, 18:00. Felsőjózsa, Református templom (Deák Ferenc u. 67.) Igét hirdet: Felföldi László – római katolikus plébános.
Február 28. kedd, 18:00. Felsőjózsa, Római
katolikus templom (Rózsavölgy u. 31.) Igét hirdet:
Gacsályi Zsolt – református lelkipásztor.

A Nők Klubja március első hétfőjétől
(március 5.) folytatja az
INGYENES GERINCTORNA
foglalkozásokat a Közösségi Házban
18 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Érdeklődni: (06-30) 585 51 70.

JÓZSA SE hírei
Köszönet az 1%-ért, a befolyt összeget a
Józsa SE a gyermeknapi rendezvényeire
használta fel. Kérjük támogassa idén is a
Józsa SE munkáját adója 1%-val. Adószámunk: 1985 0755-1-09. Köszönjük!
Szeretettel meghívjuk önt és kedves
családját a Józsa Sportegyesület
LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA,
melyet 2012. március 3-án 10 órától a
Józsai Közösségi Ház Színháztermében
tartunk. Témája a sportolással kapcsolatos lakossági igények felmérése, és az
Alsójózsán lévő sportpálya jövője.

Megvan a januári
nyertes
A józsai benzinkút januári nyertesét a decemberi nyertes, Bozóky Ferenc húzta ki február 2-án
a Józsa Tüzép telephelyén.
A nyertes törzskártya száma a 0002., mellyel Laki
Zsolt, Bodaszőlő, Károlyi M. utcai lakos nyert 20
liter üzemanyagot. Az idei évben is folytatódik a
nyereményjáték. Azok a törzsvásárlók nyerhetnek
minden hónapban, akik legalább 8000 Ft értékben
tankolnak, és a vásárlást igazoló nyugtát a pénztárnál lévő nyereménydobozba bedobják.
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Hirdetés

Érdeklődni: 06 30 464 4093
Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, beüzemelés, típustól függetlenül.
Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.
Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

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

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

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.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

+36-70/329-4305
Kis állatok, társ állatok
teljes körű állategészségügyi
ellátása.
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

mérlegképes könyvelő

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

MéRlegeléSi leHeTőSég
20 tonnás digitális hídmérlegen
Józsa, Vállalkozói telephelyek
Telefon: (30) 95-37-153
Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716
• javítás
• karbantartás
• időszakos ellenőrzés
• készülékcsere
• gázszivárgás elhárítás
• szénmonoxid mérés
www.mgazszerviz.hu • szaktanácsadás

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

DUGUL Á SE L HÁ RÍ TÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását
és rendbetételét vállaljuk.
Tel ef o n : (06-20) 923-7931
4

JÓZSA

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

Diplomás nyelvtanárnő
angol nyelvből tanítást, korrepetálást,
nyelvvizsgára való felkészítést,
fordítást vállal.

Hőszigetelés olcsón

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

Sokszor lehet hallani olyan szkeptikus véleményeket, hogy „ amióta leszigetelték a házamat,
és a nyílászárókat kicserélték, megjelent a penész a lakásban” . Nézzük meg sorra milyen
okai vannak a penészképződésnek.
1. Az első a táptalaj! Ez lehet vakolat, de bármilyen
tapéta is megfelel erre a célra
2. A megfelelően „nedves” felület, de elegendő, ha
a falszerkezetben a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot
3. Oxigén
4. A gombaspórák, melyek szaporodásra képesek
5. Ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése
legalább folyamatosan 3–7 napig
Mitől lehet a penészesedésnek ideálisan nedves a
lakásunk belső felülete? Ennek több oka is lehet. A
legfontosabb a fal belső hőmérséklete, mely télen
elérheti a harmatpontot és lecsapódik a körülötte
lévő levegőben lévő páratartalom. Tehát itt kap jelentőséget a külső hőszigetelés, hisz ezáltal nem
tud annyira lehűlni a lakásunk belső fala, hogy a
penész kialakuljon. Meg szeretném jegyezni, hogy
a szigetelésnél figyelemmel kell lenni a hőhidakra,
mind a fal anyagát tekintve (beton és egyéb szerkezetek), mind az alaki és szerkezeti kialakításból
eredő hőhidakra, melyek főleg a sarkokban, illetve
az épületből kinyúló erkély, vagy terasz stb. adódhat.

Mit tehetünk? Javaslat: ma már nem lehet elérni
egyrétegű falszerkezettel a falak jó hőszigetelő képességét, ezért szükség van egy jól kivitelezett,
megfelelően vastag hőszigetelésre. Különös gondot fordítva a már említett problémás helyekre!
A páralecsapódáshoz kell a harmatpont, igen ám,
de ez a harmatpont magasabb hőmérséklet is lehet, ha a levegő relatív páratartalma magas. Ez
pedig a páraterheléstől, a páraképződéstől is függ,
tehát előfordulhat, hogy leszigeteltük a lakásunkat
és kicseréltük a nyílászárókat(!), és a lakásban
olyan „nagy” a páratartalom, hogy bekövetkezik a
már jónak mondható belső felületeken a lecsapódás.
Mit tehetünk? Javaslat: téli időszakban is igyekezzünk kiszellőztetni a lakást, főleg reggel, délelőtti
órákban, illetve este főleg ott, ahol pára képződhetett, így a páraterhelést csökkenteni tudjuk, vala-

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

tÉlI VáSár!
Minden készleten lévő termék árából 10–20 %-os engedmény a készlet erejéig!
Kínálatunkból:
Marina háló komplett 192 700 Ft 173 400 Ft
Róma sarok konyha 281 600 224 900 Ft
Carla franciaágy, szafaris 64 900 Ft
Rugós franciaágy 44 900 Ft-tól
3 fiókos komód 10 900 Ft

Berta étkező 69 900 Ft
Írisz kanapé 43 900 Ft-tól
2 m-es konyhák 58 900 Ft-tól
Praktik sarokülő 208 500 166 800 Ft
Komfort sarokülő 335 500 285 900 Ft

A megrendelt bútorok
ingyenes házhozszállítása Józsa területén.

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

mint a szellőzőrendszer, páraelszívó jelenthet
megoldást! Tudom, a szellőztetés sajnos energiaveszteséggel jár, hisz a benti meleg, páradús levegőt, hideg, de szárazabb levegőre cseréljük.
Javaslom, hogy a téli szellőztetés legyen intenzív,
néhány percig csináljunk kereszthuzatot, így a meleg belső felületek nem tudnak lehűlni, és hamar
felmelegítik a beáramlott friss levegőt. Még egy jó
tanács: igyekezzünk a bútorainkat úgy elhelyezni,
hogy ne legyenek a szellőzés szempontjából
árnyékolt falsarkok, ahol a penész kialakulhat,
hagyjunk megfelelő távolságot a fal és a bútor
között. Viszont a legfontosabb a szigetelés, a
megfelelő vastagságú, és jól kivitelezett hőszi getelés, amire minden fűtött térnek szüksége van!
Tehát az energiatakarékosság elemi érdeke mindenkinek, és ez a befektetés garantáltan megtérül
néhány éven belül, mert az energiaárak folyamatosan emelkednek, és bizony a hideg tél a pénztárcánkat nem kíméli!
A Molnár Szárazépítészetnél most különösen
kedvező ajánlattal várjuk az érdeklődőket, tekintse meg az egyedi ajánlatunkat a cím oldalon.
További információ:
Molnár Szárazépítészet
Debrecen-Józsa
Barakonyi utca 8.
(06-52) 532-889 vagy a (06-20) 9-836-190

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

Dr. Ko vác 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.
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Bikers caffe

A Bikers minden napra kifőz valamit!
HÉTFŐ: spagettik 20% kedvezménnyel
KEDD: saláták 20% kedvezménnyel
SZERDA: szárnyasból készült ételek 20% kedvezménnyel
CSÜTÖRTÖK: sertésből készült ételek 20% kedvezménnyel
PÉNTEK, SZOMBAT: ital akció
VASÁRNAP: pizza akció: minden 30 cm-es alap pizza 990 Ft.
A fenti kedvezmények helyben fogyasztás esetén vehetők igénybe,
kivéve vasárnap, amikor a kiszállításra is érvényes.

Rendelésfelvétel: vas.–csüt.: 11–22 • p–szo.: 11–24
30 cm

Desszert/Édes töltött pizzák
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök

950.950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika,
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom,
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt
Friss saláta öntettel

990.990.990.990.690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda
Csirkemell steak
Rántott halfilé
Rántott sajt
Rántott gomba
Rántott csirkemell
Sajttal, sonkával töltött sertésborda
Sajttal töltött sertésborda
Brassói aprópecsenye
Szezámmagos csirkemell csíkok
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell
Kapros juhtúróval töltött csirkemell
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili

1500.950.890.790.750.890.1200.1090.850.890.1200.1200.1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt
„ Kukori” spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt
Bakonyi spagetti: trappista sajt

Levesek:
Pikáns csirkeragu leves
Újházi tyúkhúsleves

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
650.650.-

Köretek:
Sült burgonya:
Párolt rizs:
Párolt zöldség:
Steak burgonya:
Rizi-bizi:
Kukoricás rizs:

1050.1050.1050.1200.950.950.-

Coca-Cola, Coca-Cola light
Nestea

350.380.- Ásványvíz

Extra feltétek
350.350.350.400.450.450.-

Tenger gyümölcsei:
Sajt:
Hús:
Zöldség:
Tojás:

230.-

Öntetek:
300.300.250.150.120.-

Tartármártás
Ketchup
Majonéz
Barbecue
Kapros juhtúrós
Ezersziget

250.180.180.250.250.250.-

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

Biker s caffe & piz za

Fa nyílászárók

Minőségi fa nyílászárók a hideg ellen
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Ha hideg a lakás, nem győzi a fűtést, akkor cserélje le nyílászáróit kiváló minőségű fa nyílás zárókra, melyeket Tripó Sándor asztalos gyárt
le az ön igényeinek megfelelően.
Ebben a rendkívül
hideg időben sokaknak problémát okoz,
hogy az elavult, rossz
minőségű nyílászáróik résein befúj a
szél, az üveg áthűl, a
lakást alig lehet megfelelő hőfokra felfűteni.
Erre a problémára kínálunk megoldást kiváló minőségű fa nyílászáróinkkal. Alapanyagunk külső
nyílászárók esetén hossztoldott, rétegragasztott
borovi fenyő (esetleg tölgy, vörösfenyő, meranti,
dió), amely alapanyag garantálja a szerkezet méretpontosságát. A vasalatok, kiváló minőségű német GU vasalatok. Az üvegezés lehet kétrétegű,
vagy háromrétegű argongázzal töltött. Felületkezelésben Milesi márkájú ipari felületkezelő rendszert használunk, 4 rétegben felfújva. Termékeinket 3 árkategóriában kínáljuk. Már az alapkategória is 2–3-szor jobban szigetel a régi ablakoknál
(UG=1,3W/m2K). A legelterjedtebb azonban a közepes árkategóriás, amely jellemzői, hogy hőszigetelési képessége még jobb (UG=1,0W/m2K),

hőhídmentes szoknyás vízvető, szárny vízvető,
argongázzal töltött üveg, dupla (másodgumis) gumis tömítéssel. A jövő ablakai a 88mm vastag, 3
rétegű üveggel ellátott nyílászárók. Természetesen kiegészítőket is gyártunk saját termékeinkhez,
és a meglévő ablakaihoz is (spalettákat, zsalukat).
Mintatermünkben termékeink megtekinthetők.
Áraink rendkívül versenyképesek, erről győződjön
meg ön is! Árajánlatot személyesen, vagy e-mail
címünkön is kérhet, igény esetén helyszíni felméréssel is. Termékeink minőségét az 1 év teljes körű
garancia, a megbízhatóságot a határidős megrendelőlap biztosítja.

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: (06-20) 5-20-20-40
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

Üzletünkben
üdülési csekkel
és
egészségbiztosítók
kártyáival is
fizethet.

OPTiFOg leNCSéK
ÚJ TECHNOLÓGIA A PÁRÁSODÁS ELLEN
JÓZSA

• Könyvelés
• Adóbevallás készítése
• Adótanácsadás
• Ingatlan értékbecslés
Cím: Józsa, Telek utca 5.
Telefon: (06-30) 6591 951
E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla
- GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS
- GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT
SZABÓ ATTILA
(06-20) 9608-659
JÓZSA
Alkotás utca 46.
(06-52) 387-767

épületvizsgálat

- párament es lencsék az Essilortól

OPTIFOG LENCSE

Pénzügyi Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.

HÔKAMeRÁS

PÁRÁSODIK A SZEMÜVEGE?
A MEGOL DÁS: OPTIFOG

HAGYOMÁNYOS LENCSE

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!

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

Józsán 12 000 + áfától

?
Épületenergetikai
tanúsítvány készítése.
2012 január 1-jétől az épület
eladásakor az energetikai
tanúsítvány elkészítése kötelező!

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

Hirdetés
Alsójózsán 580 m2-es, 17,8 m utcafronttal összközműves építési telek eladó.
Busz, óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, bolt két percre van.
Érdeklődni: 0630 9 250 389.
Idősek gondozását, takarítást vállalok. Érdeklődni: 0630 436 0647.
LCD monitorral összeépített hibátlan, komplett számítógép eladó, szoftverekkel
telepítve van. (PIII, 15collos, CD, floppy, hangszóró, bill., egér). Ár: 6000 Ft.
Tel.: 0670 708 5300.
Redőny készítést, javítást vállalok. Érdeklődni: 0630 436 0647.
Apróár ak: 10 Ft/karakter. Hirdetés feladása, lapzárta: lásd utolsó oldal lap alja.

Sportosan elegáns
DivATáru üzletemben
szeretettel várom régi és
új vevőimet: Bakóné Éva
Méretek: 36–60-ig.
Egyes termékek 50%
kedvezménnyel február hónapban
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
(a virágbolt épületében)

Józsai

szaknévsor
A Józsai Szaknévor 2012-ben is megjelenik, melyben megtalálhatóak a józsai
vállalkozások, szolgáltatások szakmák
szerint, tematikusan összegyűjtve.

GYÖNYÖRŰ RÓZSASZÁLLAL,
szerezzen örömet egy apró ajándékkal!
Gyönyörű virágcsokrok és ajándéktárgyak
Finom borok, ízletes desszertek
Kedves kiszolgálás

Szeretettel várjuk virágüzletünkbe, jöjjön el még ma!

Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20 / 293-2398
www.nikolettaviragkucko.hu
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

Simon Krisztina elektrokozmetikus

állatorvos

24 karátos Arany és Hyaluronsav
páratlan kombinációja Férfiaknak és Nőknek!

Kis- és nagy állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig

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.

a (06-30) 9-555-066 telefonon.

Cellulitis kezelésből 10% kedvezmény!

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

B ej el en t k ezés : (06-30) 495-6102

Intézze biztosítási ügyeit Józsán
Biztosítók
egy helyen!

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)
KÁRÜGYINTÉZÉS, 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

JÓZSA

Telefon:
(06-70) 70-85-300

Lepje meg Kedvesét Február 14-én egy

Dr. Dobó Nagy Zsolt

A városrész információs és
közéleti lapja

Meghosszabbított
lapzárta:
2011. február 17.

Minden bőrtípus számára tökéletes, nagyon látványos
kezelés. Az arany és a hyaluronsav kombinációja valódi
luxus a bőrnek. Az arany tulajdonságai:
• tömege 300 szorosának megfelelő mennyiségű nedvességet képes megkötni a bőrben, ezáltal kivételesen hidratáló
• stabilizálja a bőrfunkciókat
• kiválóan méregtelenít
• gyulladáscsökkentő és antiszeptikus hatású
• különösen hatásos az érett bőrre, anti-ageing hatása
serkenti a bőrsejtek megújulását
• csökkenti a szem alatti táskák mélységét
SEGÍTI AZ AKNÉS HEGEK GYÓGYULÁSÁT,
erősíti az érfalak rugalmasságát
A kezelésnek ellenjavallata nincs!

(06-30) 495-6102

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 169 Ft/kg
Narancs: 199 Ft/kg
Sütőtök: 149 Ft/kg
Burgonya 5 kg-os: 399 Ft/csomag
Tojás „M”-s: 33 Ft/db
Vá r juk kedves vá sá rlóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
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
Következô szám unk lapzár tája: 2012 m árcius 2. • Megjelenés: 2012 m árcius 10–11.

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

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hi r detése kbe n k özöl t a d a tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel el ôsséget n em v á ll a l un k!

www.jozsanet.hu

