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Arany minősítésű gönczysek

2012. április

Eboltás Józsán

Az I. Debreceni Tehetséggondozó Diák kon feren cián kiváló eredményeket értek el a Gönczy
Pál Általános Iskola diákjai.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a 2012.
évi veszettség elleni oltás az alábbiak szerint
tör ténik:

A 2007/2008-as tanév óta működik Debrecen városában a „Kincseink Tehetséggondozó” program,
amelybe a kezdetekben beválogatott tehetséges
diákok ma 7–8. osztályosok.

Minden 3 hónapos kor feletti eb oltása és egyidejű féregtelenítése is kötelező, a macskák védőoltása ajánlott. Az oltás, féregtelenítés és a nyilvántartásba vétel együttes díja az összevezetések
helyszínén 3500 Ft (háznál 4000 Ft).
Nem részesülhet oltásban az az állat, amely 14
napon belül embert mart, hatósági megfigyelés
alatt áll, vagy betegségre utaló tünetei vannak.
Az új típusú, sorszámozott oltási könyvet, vagy
az ál latútlevelet kötelező hozni!
AZ OLTÁS HELYE ÉS IDŐPONTJA:
április 14. szombat 9–11 óráig: Felsőjózsai utca
április 21. szombat 9–11 óráig: Posta mellett
április 29. szombat 9–10 óráig: Posta mellett
PÓTOLTÁS.

Juhász Flóra előadás közben

Varga Zsófia előadás közben

Ők a tehetséggondozó program részeként hetekkel
ezelőtt önálló kutatási területet, hozzá segítségül
mentor tanárt választottak. Az elkészült dolgozatból vetített képes előadást kellett tartaniuk. A programban részt vevő kétszáz diák első körben iskolai fordulókon mutatta meg tudását. A városi döntőre – melyet április 3-án rendeztek a Debreceni
Művelődési Központban – az állandó zsűri harminc diákot válogatott be. A döntőben a 10 fős
szakmai zsűrinek nehéz dolga volt, mert példaértékű, nagyon felkészült, tehetséges diákok között
kellett eredményt hirdetni. Nagy örömünkre szol-

Áprilisi programok
Április 3–25-ig
Kiállítás a Debreceni Új Fotóműhely anyagából
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere.

gált, hogy mindkét gönczys diák aranyminősítést
szerzett:
– Juhász Flóra 7.b osztályos tanuló. Mentortanára:
Fodorné Magyar Ágnes. Kutatási területe a Hortobágy állatvilága.
– Varga Zsófia 7.b osztályos tanuló. Mentortanára:
Nagy Sándor. Kutatási területe az időszámítás
előtti egyiptomi kultúra.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy az iskolai fordulóban a Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója is értékelte a diákokat, valamint az első helyezett gönczys diákok és mentor
tanáraik a Magyar Tehetséggondozó Társaság
Elismerő Oklevél kitüntetésében és jutalmában is
részesültek, melyeket Sarka Ferenc alelnök úr
adott át. Ekkor került felavatásra Gárdonyi Sándor
művésztanár úr „Világfa” című festménye, amely
az I. Tehetséggondozó Diákkonferencia emlékére
készült.
Szeretettel gratulálunk a diáktehetségeknek és
mentortanáraiknak!
Április 13–15-ig
13-án 13–18 óráig; 14-én 9–18 óráig;
15-én 9–17 óráig
Vasútmodell- és terepasztal kiállítás
Együttműködő partner: A Hajdú Expressz
Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme,
előtere.

Ha egyik időpont sem jó, keresse fel a józsai állatorvosokat! (Hirdetéseiket megtalálják lapunkban
is). A kutyák beoltása mindannyiunk közös érdeke!
Április 17-én 10–18 óráig
Véradás (keretes felhívásunk a 2. oldalon)
Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

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

www.j o z s a g u m i .h u
Józsa Autócentrum Kft., Józsa, Szentgyörgyfalvi út 11. • Telefon: (52) 523-967 • (30) 33-777-33

Helyi hírek

Időpont: 2012. április 20. péntek 10–15 óra. A
vizsgálat az ujjbegyből vett egy csepp vérből
történik. Az eredmény a helyszínen meg vár ható kb. 10 perc. A szűrővizsgálat díjmentes.
Minden 50. életévét betöltött férfit várunk, akinek
egy éven belül nem volt ilyen vizsgálata. A PSA

vizsgálatra előjegyzés nem kell. A szűrés helye:
dr. Fördős Zsolt háziorvosi rendelője, Józsa
Szentgyörgyfalvi utca 9.
Jó egészséget kívánva mindenkinek:
Dr. Fördős Zsolt
Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9.

A Józsai Könyvtár
felhívásai
A Józsai Könyvtár 2012. május 12-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
A Józsai Könyvtárban alapfokú számítógépes
tanfolyam indul áprilisban. Részletekért érdeklődni lehet a könyvtárban személyesen, telefonon
az (52) 386-125-ös számon, illetve e-mailben: jozsa@dbvk.hu.
A Józsai Közösségi Központ
2012. április 28–29–30-án és május 1-jén
(szombat–vasárnap–hétfő–kedd) ZÁRVA tart.
Nyitás: május 2-án (kedden).

Eskrima nyílt edzés
A Hungary Doce Pares szervezet tagfel vétellel
egy bekötött nyílt ed zést tart is koláiban áprilisban.
A Fülöp-szigetekről származó harcművészet
gyakorlatias hozzáállásával és egyedi, több stílust
ötvöző rendszerével egyre népszerűbb hazánkban és a világon egyaránt. Mivel hazájának nagy
részén mind a mai napig nincsen közbiztonság,
ezért az Eskrimának extrém helyzetekben is helyt
kell állnia. Éppen ezek miatt rendkívül hatékonyan
használható önvédelemre. Nem igényel különleges hajlékonyságot és testi erőt, így kis szorgalommal bárki számára elsajátítható. Az Eskrima
továbbá nagy hangsúlyt fektet az eszközhasználatra, hiszen fegyveres támadó ellen csak akkor
tudjuk magunkat hatékonyan megvédeni, ha mi
magunk is értünk a fegyverhez.
Ezért már a kezdetektől oktatjuk a bot használatát
a pusztakéz mellett. A gyerekcsoportban az edzések játékosabb, de kellően komoly formában zajlanak, és nem tanítjuk az életre veszélyes technikákat. A józsai gyerekcsoport nyílt edzése április
17-én kedden 17:00 órakor lesz a Rózsavölgy
utca 32–34. szám alatti iskola tornatermében.

„Józsa apró”
Palántavásár! Fóliába és szabadföldbe, különleges (paradicsomfa, kápia paprika) és hagyományos fajták kaphatók. Felsőjózsa, Kútfő utca 13.
Telefon: (20) 439-10-81.
Hagyatékból bútorok (asztalok, székek, fotelek,
ágyak, szekrénysorok), szőnyegek, Singer varrógép olcsón eladó. Ár: 2000 Ft-tól.
Telefon: (70) 70 85 301
Antenna tartó vasrúd eladó: Tel.: (70) 70 85 300
Apróár ak: 10 Ft/karakter. Hirdetés feladás, lap zárta: lásd utolsó oldal lap alja.
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Józsai kórus sikere

A Hetednapi Adventista Egyház józsai kórusa
adott műsort a belvárosi közösségi ház pódiumtermében 2012. április 6-án pénteken Húsvét alkalmából a látássérültek kulturális fórumán.

A résztvevők egy rövid elméleti bevezető után ki is
próbálhatják az Eskrima technikáit. Mindenkit szeretettel várunk!
Látogasson el weboldalunkra: www.docepares.hu.

JÓZSA

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

Prostata rákszűrés Józsán

Helyi hírek

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

Kiszebáb égetés

Gergely-járáson

Az országos tűzgyújtási tilalomra tekintettel az
idén csak a szakhatósági engedélyek birto kában eleveníthették fel a Lorántffy Zsu zsan na
Ál talános Iskola tanulói a kisze-hajtás régi hagyományát.

A régi idők népszokását elevenítették fel a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói
már cius 12-én, Gergely napkor. Ehhez a nap hoz fűződött ugyanis az írás-olvasás tu do mányára készülő gyermekek felkeresése és is ko lába hívogatása.

A téltemető szokás lényege nem más, mint hogy
egy női ruhába öltöztetett szalmabábut – ami többek között a telet, a betegségeket és a halált jelképezi – körbehordoznak, majd vízbe dobnak
vagy mint ahogy azt a Lorántffyban is tették, elégetik. Előtte azonban azok a kisdiákok, akik meg
akartak szabadulni valamely rossz tulajdonságuktól levélre vetették azt, vagy a kiszebáb fülébe
súgták bízva abban, hogy ezáltal megszabadulnak attól. A gyerekek által nagyon kedvelt hagyomány őrzésére meghívták az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda nagycsoportosait is.

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda apróságai nagy
érdeklődéssel fogadták „Szent Gergely lovagjait”,
akik a hagyomány szerint beavatták őket a kardforgatás mesterségébe is. A nagycsoportosok
Gergely-szalagot kötöttek a gyermek-pápa botjára bizonyítva ezzel azt, hogy szeptembertől készen állnak a tudás várának bevételére. Az óvodások – akárcsak a régi időkben – finom adományokkal köszönték meg az iskolások műsorát.

Ismét lesz Egészséghét
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és
a Kerekerdő Óvoda április 23–27. között
Egészséghetet szervez.

Tervezett programjaink:
Kerekerdő Óvoda:
• Salátabár
• Reformétel bemutató és kóstoló
• Ovi-suli focikupa
• Egészség-túra

Lorántffy Zsuzsanna Ált. Isk.:
• Látássérültek „ Érzékenyítő programja”
• Terápiás kutyák bemutatója
• Játékos családi vetélkedő
• „ Éltető egyensúly” interaktív főzésés kóstolás a Sodexo Kft. séfjével
(A részletes program hamarosan az
intézmények honlapján és a
józsanet weboldalán).

Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

Görögkatolikus közösség hírei
Kerékparral Máriapócsra
„Mert sokat tehet az anyának könyörgése Urunknak megkérlelésére”
(VI. imaóra)
Máriapócsra zarándokolt görögkatolikus közösségünk Lázár feltámasztásának ünnepén, hogy a könnyező kegykép előtt imádkozva, testileg-lelkileg
megújulva készüljünk Húsvét megünneplésére. Kerékpárral indultunk, hogy
az úton levés örömét és nehézségét átélve kapcsolatba kerülhessünk önmagunkkal, egymással és Istennel. Utunkat közösen jártuk a józsai lakásotthonban élő gyermekekkel és nevelőkkel. Isten különös ajándékaként éltük meg,
hogy „szelek szárnyain járhattunk”, hisz hátulról fújt a szél. Hálatelt szívvel érkeztünk meg, és vettünk részt a lelki programokon, játékokon.

Jótékonysági est lesz május 5-én
2012. május 5-én szombaton a Debrecen-Józsai Görögkatolikus Szervezőlelkészség Jótékonysági Estet szervez a Józsaparkban, a Közösségi Házban,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt! Színes programok biztosítják a
szórakozás lehetőségét. A belépő felnőtteknek 3000 Ft, 12 év alatt 500 Ft.
Jegyek kaphatóak Szentesi Csaba atyánál a parókián (Felsőjózsai utca 9.) és
dr. Tóthné Stokker Erzsébetnél (Templom utca 19.). Érdeklődni a (30) 6049498-as telefonszámon lehet.

JÓZSA
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Hirdetés

mérlegképes könyvelő

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

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását
és rendbetételét vállaljuk.

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.

Tel ef o n : (06-20) 923-7931

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Sportosan elegáns
DivAtÁru üzletemben
szeretettel várom régi és
új vevőimet: Bakóné Éva
Méretek: 34–60-ig.

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

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

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
Felsőjózsa, Gönczy Pál u. 50–52.
(régi pékség boltja)

Anyák napjára gyümölcskosár
készítését vállaljuk.
Megrendelés személyesen üzletünkben.

Szűcs István, cég tu lajdo nos

Biztosítók 1 helyen Józsán!

Hamarosan elkészülő weboldalamon
megtekinthetik választékomat.
www.evadivat.hu
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Szerződéskötés, kárügyintézés

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
(az Andrea virágüzlet épületében)

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

Telefon:

(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744

Badacsonyban, a Balatontól 300 m-re kétszobás,
jól felszerelt apartmanok kiadók.

Hangulatos grillterasz • fedett pingpongasztal
Badacsonyi borkülönlegességek
Panorámás apartman
Érd.: (+36-20) 942-4157 • www.badacsonyapartman.hu

E-mail: molnarketrin@gmail.com

Dr. Gargya
Sándor

Üzletünkben
fizethet
egészségpénztári,
valamint
Szép-kártyával és
üdülési csekkel is.

állatorvos

www.jozsavet.hu
Május 6-ig
rendelőnkben
a veszettség elleni
védőoltás vizsgálattal
és féregtelenítéssel
együtt 3500 Ft.

Telefonos bejelentkezés:

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.
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Az Essilor vékonyított szemüveglencséit keresse az OKULA optikában.

Szuper tavasz az OKULA OPTIKÁban.

+30%

Kis állatok, társ állatok
teljes körű
állategészségügyi ellátása.

Készíttessen most szemüveget, és a keretet
hozzá 30% kedvezménnyel adjuk önnek
(azaz a már eredetileg is akciós modellekből, illetőleg az üzlet
egész készletéből választhat keretet 30%-os kedvezménnyel).

Márkás napszemüvegek is 30% kedvezménnyel kaphatóak, amíg a készlet tart!

Figyelem! Most márkás kerethez és napszemüveghez
is hozzájuthat jóval a piaci ár alatt.

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7.
Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

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

Tavaszi akciónk május 31-ig tart)

Redőnykészítés
Szilágyi Károly

Otthonunk

Miért fontos a gázkészülékellenőrzés?

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

Korszerűsítse házát,
spóroljon energiát!
Hőszigetelés-Energia Kft.
Akár 50%
befizetéssel is!

Hazánkban gázkészülékek időszakos ellenőrzését előíró rendelet még nincs.
Jelenleg csak az 5 évente kötelező felülvizsgálat él. Tőlünk nyugatra levő országokban, ahol a gázkészülék állomány nem annyira elöregedett mint nálunk, törvény írja elő a készülékek évenkénti kötelező felülvizsgálatát. Egy
gázkészülék esetleges rossz állapota ugyanis nemcsak a lakásban lakókat,
hanem a környezetüket is veszélyezteti. Hazai rendelet hiányában is mindenkinek javasolni tudom, hogy a készülékét évente, megbízható szerelővel vizsgáltassa át.

✓

• Hőszigetelő rendszer akció
10% kedvezménnyel
• 10 cm-es hőszigetelő rendszer:

1810 Ft/m 2-től

Akció: 2012. 04. 01.–05. 15-ig!

Bemutatóterem:
4030 Debrecen, Diószegi út 1–3.
(volt Barnevál udvar a CBA-val
szemben)
Telefon: (52) 541-104
Nyitva tartás: h–p: 7–16, sz: 8–12
www.hoszigetelesenergia.hu
www.hoszigeteles-webaruhaz.hu

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

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

Mintabolt

Kizárólag csak az acélbordás gázcsővel lehet bekötni gázkészüléket. Akinek
már elmúlt 5 éves a gumiflexibilis csöve, azoknak fennáll a veszélye, hogy
szivárog vagy szétcsattan és gázömlést okoz. Javasolt az azonnali gázcsőcsere!

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla

Megújult árukészlettel várja
minden kedves régi és új vásárlóját a

– GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS
– GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT

a 35-ös főúton (Rózsás Csárdával
szemben, Függetlenség utca 2.).
Április 1-jétől megkezdtük a
baromfi indító-, nevelő-, befejező-,
tojó-, illetve nyúltáp árusítását.
Nyitva:
H–P: 8.30–18.00, Szo: 8.00–12.00
3000 Ft v ás árlás fel ett Józs a
területén ingy enes kis zállítás .

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

Simon Kri szti án
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, -telepítését.
Cím: Jó zsa, Ró zsavö lgy u tca 133/A
Telefo n : (06-30) 742-5685
E-mail: simo n kriszt 007@freemail.h u

JÓZSA

HARAPLAK ÁLLATELEDEL BOLT

Telefon: (30) 215-74-10
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.
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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.

30-as osztott pizza 1400 Ft
!
g
á
Újdons 50-es osztott pizza 2700 Ft

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
1050.1050.1050.1200.950.950.-

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:

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.-

17. kedd: Bayern München-Real Madrid • Április 18. szerda: Chelsea-Barcelona
BL meccsek a teraszon a kivetítőn: Április
Április 24. kedd: Barcelona-Chelsea • Április 25. szerda: Real Madrid-Bayern München
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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 • Józsapa r k • (52) 386-180

Hirdetés

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!
Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.
Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!

PB gázpalack 5500 Ft/db

Mindenféle építôanyag, a pincétôl Akciós Frühwald termékek, továbbá
a tetôig kapható nálunk! Házhoz- zúzott kő, kulé-, és díszítőkavicsok
szállítás, fuvarozás, gépi rakodás. folyamatosan kaphatók.
Telefonos anyagmegrendelés. Nyitva: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Megkezdtük a Hajdú-Bihari Napló, Szuperinfó és a Hajdúapró
újságokba történő hirdetésfelvételt telephelyünkön.

Cím : Jó zs a, Váll alk ozó i t elep helyek . Tel.: (52) 530-947

Újra nyitva a Fekete pillangó!
Használt női-, férfi-, gyerek-, bébiruhák
és kiegészítők. Ruhajavítás!
Várjuk minden kedves régi és új
vásárlónkat (az Árvarázs diszkont helyén)
a Függetlenség utca 1. szám alatt.
Nyitva: hétfő–péntek: 10–16, szombat: 9–13
Telefon: (30) 34 77 186

Márciusi szerencsés
A józsai benzinkút vezetősége a március havi
nyertes szelvény kihúzására Csurpek János,
Erdőhát utcai lakost kérte fel.
A nyertes nyugta száma
a 0605/00169. A szerencsés nyertes Kádárné Vida Judit, Tócós utcai lakos, aki 20 liter
üzemanyaggal lett gazdagabb, és már a nyereményét is átvette.

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

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.

Április 16-tól üzletünk
Debrecenbe költözik.

Tavi haltáp és
vízkezelő szerek

Érdeklődjön telefonszámunkon: (70) 778 27 10

INGYEN

ÚJ HELYÜNKÖN TOVÁBBRA IS: • Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
• Használt tölgy-, fenyő- és bőr bútorokat is kínálunk.

A megrendelt bútorok ingyenes házhozszállítása Józsa területén.
Telefon: (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

nálunk sincsenek,
de kedvező áron és
kiváló minőségben igen!
KEDVENCEK ELEDEL CENTERE
Cím: Józsa, Felsőjózsai utca 25.

FRUIT MARKET AKCIÓ

Tripó Sándor és fiai

Piros retek: 89 Ft/csomó
Új hagyma: 99 Ft/csomó
Alma: 199 Ft/kg
Kiwi: 199 Ft/kg
Fejes káposzta: 89 Ft/kg

- bútorgyártás - konyhabútorok
- beépített szekrények
- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák
a legjobb árakon, helyben.

Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén
JÓZSA

aSzTaloS

Fakivágás! Veszélyes helyen
lévő fák kivágása.
Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.
Referenciák: www.jozsaasztalos.hu
Telefon: (06-20) 5-20-20-40
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu
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Hirdetés

Ahol az ajándékozás kezdődik...
Gyönyörű virágcsokrok
Cserepes és vágott virágok
Apró, kedves ajándéktárgyak
Dekoratív ünnepi díszek
Finom borok, ízletes desszertek
SELYEMVIRÁGOK széles választéka
kreatív
ünnepi
virágcsokrokat
RENDELJEN NÁLUNK
különleges bon-bon-, szárazvirág- vagy plüsscsokrot
BALLAGÁSRA

Nikoletta Virágkuckó
Debrecen-Józsa, Bocskai út 5.
www.nikolettaviragkucko.hu

RENDELÉSFELVÉTEL:
Telefon: 20 / 293 - 2398
E-mail: info@nikolettaviragkucko.hu

Vagy jöjjön el személyesen!
H. - Sz.: 8:00-18:00; V.: 8:00-15:00

Széles választékban kapható
vetőmag, műtrágya,
növényvédőszer, kerti kisgépek.
Várjuk régi és új vevőinket!

Agrárius Kft. Kertészet bolt
Józsapark
Nyitva tartás:
h–p 8.30–17.30-ig
szo: 8–13-ig
Telefon: (52) 386-266

Tavaszi akció!

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

• 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.

Ha bérletet vesz, nyirokmasszázs (méregtelenítő,
testsúlycsökkentő) 9+1 ajándék, vagy 13+2 ajándék.

Áprilisban az arckezelésekből
10% kedvezmény.

Telefon: (30) 495 61 02

Telefon: (30) 495 61 02

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt.
Ha lazítani, méregteleníteni szeretne,
vagy fájnak az izületei:

Készüljön a tavaszra!

Vásárolja meg most háza hőszigetelését!
Rendszer áraink:
8 cm vastag 1710 Ft/m 2
10 cm vastag 1990 Ft/m 2
(A rendszer tartalma: 1 m2 EPS80 polisztirol hőszigetelő lemez,
1,1 m2 üvegszövet háló, 5 kg ragasztótapasz, 4 db tárcsás dübel)
További vastagság esetén érdeklődjön üzletünkben,
vagy telefonszámunkon.

vakolat akció

292 Ft/kg + alapozó + színfelár
Fenti árak az áfát tartalmazzák.

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889

támogassa a helyi értékeket

Mindenki megjelenhet

Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. Az
alábbi táblázatban 14 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát
találhatják.

Az alábbi táblázatot májusig minden lapszámba meg fogjuk jelentetni. Minden
józsai szervezetnek biztosítjuk a lapunkban történő megjelenést. Ha az ön
szervezete hiányzik az alábbi táblázatból, keresse fel szerkesztőségünket.

Adója 1%-át ajánlja fel józsai szervezeteknek, józsai célokra!
A szervezet neve:
-y]VD)HMOĘGpVppUW$ODStYiQ\
-y]VDL7HOHSOpVIHMOHV]WĘ(J\HVOHW
Józsai Reformátusokért Alapítvány
-y]VDL6HJtWĘ6]ROJiODW
$-|YĘ.|Q\YWiUipUW$ODStWYiQ\
Gyermekeinkért Egyesület
Fény Felé Alapítvány
Érmék Közhasznú Alapítvány
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért
Munkaiskola Alapítvány
Józsa Sportegyesület
Bushido Karate Sportegyesület

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti lapja

Szervezet bemutatása pár szóban:

Adószáma:

A Józsa újságot ez a szervezet jelenteti meg.
18557325-1-09
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája.
19119182-1-09
Józsai református egyházközség alapítványa.
18992355-1-09
Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak.18553929-1-09
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár. 18547508-1-09
)RJ\DWpNRVRNWiUVDGDOPLHOIRJDGiViQDNHOĘVHJtWpVpYHOIRJODONR]QDN 18550335-1-09
Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása.
18540855-1-09
)RJ\DWpNNDOpOĘNQDSSDOLHOOiWyLQWp]PpQ\DD5y]VDY|OJ\XWFiQ
18545166-1-09
Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete.
18554944-1-09
$OVMy]VDL.HUHNHUGĘÏYRGDDODStWYiQ\D
18561751-1-09
Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa.
18558120-1-09
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa.
18552478-1-09
Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa.
19126920-1-09
Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok.
19850755-1-09
Shotokan karate Józsán.
18558278-1-09

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-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2012 május 4. • Megjelenés: 2012 május 12–13.

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

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detése kbe n k özöl t a d a tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em v á ll a l un k!

www.jozsanet.hu

