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Három általános iskola területén és a Jég csar -
nok mellett építenek 20×40-es műfüves labda -
rú gó pályát. A három iskola egyike a jó zsai Lo -
ránt ffy Zsuzsanna Általános Iskola.

Márciusban hirdetett pályázatot a Magyar Lab -
da rúgó Szövetség focipályák építésére, melyre
Deb recen város is pályázott. Négy helyszínen, a
Jégcsarnok mellett a Dózsa György Általános
Iskola, a József Attila Általános Iskola és a Lo -
rántffy Zsuzsanna Általános Iskola területén sze -

rettek volna egy-egy kisméretű, 20×40 mé te res
mű füves pályát építeni. Az MLSZ április 24-én

hozott döntést, ekkor a debreceni pályázat tar-
taléklistára került, de jelezték, hogy amennyiben a
pályaépítés első üteme alatt (május–június) va la -
me lyik nyertes önkormányzat visszalép, elképzel-
hető, hogy az építkezés a debreceni helyszíneken
hamarabb elkezdődik.

Nos, ez meg is történt, május 24-én kapott leve -
let az önkormányzat, mely szerint épülhetnek a
pá lyák. Az önkormányzatnak 30 százalékos ön -
részt kell biztosítania a beruházáshoz, ez a négy
focipálya esetében összesen bruttó 87 millió forint.
Kósa Lajos a május 31-ei közgyűlésen javasolta,
hogy a 2012-es költségvetésben biztosítsák erre a

forrást. Az előterjesztést vita és hozzászólás nél -
kül fogadták el a képviselők – tájékoztatta lapunkat
Balázs Ákos józsai önkormányzati képviselő, aki a
jövőben azon dolgozik, hogy a fociakadémiával
va ló együttműködés eredményeként fociosztály is
in  dulhasson a Lorántffy Zsuzsanna Általános Is ko -
lában. 

Danku Attila a Lorántffy Zsuzsanna Általános Is -
ko la igazgatója érdeklődésünkre elmondta: na -
gyon örül annak, hogy a három pálya közül az
egyik Józsán valósul meg. Ha minden a tervek
sze rint alakul, akkor már a nyár végén átadják az
új focipályát.

Műfüves focipálya épülhet Józsán

Megnyílt a piac Józsán Indul a bolhapiac

Balázs Ákos és Danku Attila a leendő pálya helyszínén

A műfüves labdarúgó pálya látványterve

Lassan egy hónapja működik szombatonként 6–14 óráig a termelői piac
a Józsaparkban. Az érdeklődés töretlen, mind a vásárlók, mind pedig az
árusítók részéről. Egyre színesebb a kínálat, egyre többféle portékából
válogathatnak a józsaiak.

Hétről hétre egyre több asztal telik meg a Józsaparkban működő termelői
piacon. A zöldség-gyümölcs mellett kapható virág és palánta, méz, sajt,
füstölt áruk, savanyúság, élő hal és
min den, ami egy piacon elképzel-
hető. A vásárlók részéről igen nagy
az érdeklődés, a legtöbben úgy gon -
dol ják, nagy szükség volt már a te le -
pü lésen egy piacra. Az eladók is
egyre nagyobb számmal érkeznek,
las san kevés lesz a kihelyezett asz-
tal. A piac célja, hogy a helyi és kö -
zelben élő termelők itt helyben ad -
has sák el portékáikat, a vásárlók pe -
dig helyi termelőktől vásárolhassa -
nak jó áron. Vasárnaptól indul a bol -
hapiac is, reméljük hasonlóan jó fo -
gad tatással.

Most hétvégén kerül megrendezésre első alkalommal a józsai bolhapiac,
amelyet ugyanolyan hagyományteremtő és közösségépítő szándékkal
indítunk, mint a már jelenleg is nagy sikerrel üzemelő termelői piacot.

Itt szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a józsai emberek helyben
értékesíthessék megunt, használt holmijaikat, régiségeiket. A bolhapiacra
kimondottan magánszemélyeket várunk. Jakkel Zsolt üzemeltető nagy érdek -

lő  désre számít: – A zöldségpiac sike -
rét látva eljutottunk az ötlet második
ré széhez, a bolhapiac megvaló sítá -
sá hoz. Ez teljesen más jellegű piac
lesz, más embereket várunk úgy vá -
sárlói, mint eladói oldalról.

Egy újabb fórumot szeretnénk
kialakítani a józsai lakosságnak,
mely nek célja, hogy helyben tudják
értékesíteni megunt, használaton kí -
vüli tárgyaikat, mint pl. használt ru -
há kat, gyermekjátékokat, könyveket,
vagy akár cd-ket, dvd-ket, hangsze -
re ket. 

(folytatás a második oldalon)A józsaparki piactér minden hétvégén rengeteg embert vonz
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Ami másnak érték lehet, de számunkra már
csak teher, kerülgetjük, tárolgatjuk, azt most ide ki
lehet vinni. Sok kisgyermekes család él Józsán,
ahol rendszeresen keletkeznek megunt vagy már
nem használt, kinőtt ruhák, játékok, amelyeket
eddig elajándékoztak vagy kidobtak az emberek.
Itt most ezeket értékesíthetik vagy el is cserélhetik,
készpénzmentesen, akár barterbe.

Reméljük, hogy közösségteremtő ereje lesz
ennek a kezdeményezésnek is, hiszen itt a sze -
mé lyes kontaktus is nagy szerepet játszik majd az

adásvétel során, mindemellett örömmel láttuk,
hogy a Józsaparkban üzemelő kereskedelmi egy -
sé  geknek is fellendülést hozott a piac.

A bolhapiac 7–13 óráig működik majd, minden
héten vasárnap. Ezúttal is be lehet és érdemes is
jelentkezni Jakkel Zsoltnál a (06-20) 519 38 07
telefonszámon. Akár reggel is jöhet bárki, de java-
soljuk az előzetes helyfoglalást. Most is jel képes –
tényleg önköltségi áron –, 500 Ft-ért lehet egy 1×2
méteres asztalt bérelni. Hangsúlyozzuk, sem a ter-
melői piac, sem a bolhapiac nem üzleti ér de kelt sé -

gű vállalkozás, gyakorlatilag ennek a költségeit az
üze meltető cég finanszírozza. Ez a jó zsaiakért
van, ez egy plusz szolgáltatás a Jó zsaparkban.

Reméljük, hogy a bolhapiac akár egy rendsze -
res vasárnap délelőtti programmá is kinőheti ma -
gát a józsai lakosok körében.

A változékony időjárás ellenére jól sikerült a
Józsa Sportegyesület által szervezett Gyer -
mek nap és Sportnap május utolsó vasárnap -
ján.

A fiatalok kispályás mérkőzéseket játszottak –
ezúttal a DEAC gyermekcsapata volt a vendég –,
a nap végén pedig minden gyermek aranyérem-
mel térhetett haza. A férfi kispályás tornára öt csa -

pat jelentkezett, mely így egy színvonalas tornává
nőtte ki magát. A rendezvény elérte célját, sok jó -
zsai család látogatott ki, akik részt vettek a sze -
ren csekerék játékban is. A hangulatot a tombola -
hú zás is fokozta, melynek a fődíja egy dedikált
lab da volt. Mindenki nyert, aki részt vett a játékon.
A kilátogató vendégektől kapott pozitív visszajel -
zések után a szervezők bíznak abban, hogy az
őszi rendezvényükre még több család látogat
majd ki.

Sport- és gyermeknapGyermeknap volt

A JTFE közgyűlést tartott
Május 27-én, pünkösd vasárnapján öt görögka-
tolikus gyermek először járult szentáldo zás -
hoz.

A nagy eseményt megelőzte a hittanvizsga és
az első szentgyónás. A Szentlélek eljövetelének
ün nepén nem csak a gyerekek és családjuk ünne-
pelt, hanem mindenki kérte az Úr Jézust, árassza
reánk bőséges kegyelmét egész esztendőben.

Elsőáldozás Józsán

Juráskó István a Józsai Településfejlesztő
Egyesület elnöke számolt be a 2011-es eszten -
dő eredményeiről az éves közgyűlés ke re -
tében. A minimális költségvetés ellenére a 22
éve működő egyesület tavaly is si ke  resen
működött.

Az elnök úr beszámolójában elmondta, tavaly is
sikerrel rendezték meg a Gyermeknapot, a Szüreti
Napot és a Mindenki Karácsonyfáját is ők állították
fel. Tagszervezeteik: a galambászok, a lovasok, a
polgárőrség és a Józsai SZTSE (szabadidő és tö -
megsport) is sikeresen működtek. Utóbbinak el ké -
szült a honlapja (www.jozsaisztse.hu), ahol nap ra -
kész friss információikat tudják megjelentetni. A

csa pat 2011-ben a 6. helyen végzett a Megye III-
as focibajnokságban, idén ezt mindenképp felül
fogják múlni. A polgárőrszervezet anyagi támoga -
 tás nélkül is működött kerékpárral és gyalog, még
így is sikerült tetten érni bűnözőket – pl. az Észa ki
sor utcán – mondta el beszámolójában Os váth Ta -
más, a polgárőrszervezet vezetője.

Az 1989 óta működő egyesület jelenléte és mű -
kö dése szükséges településünkön, sikeresen te -
vé kenykedik a szervezet. Hivatalosan 40 főt
szám lál  az egyesület, de to vább ra is nyitottak
min denki felé, aki tenni akar a te le pü lé sün kért. 

Juráskó István elérhetősége: +36 30 943 5478

A józsai gyermeknapra várták a családokat
június 2-án, szombat délután. Az elmúlt évek -
hez hasonlóan színvonalas színpadi produk -
ció kat tekinthettek meg a kilátogatók.

Felléptek a helyi iskolák és óvodák csoportjai,
volt tánc-, sport-, és majorett bemutató is. Tompeti
és Barátai humoros előadását tátott szájjal cso dál -
ták kicsik és nagyok egyaránt. Idén is volt táncház,
kézműves játszóház, póni lovaglás és játékpark is.
Reméljük minden kilátogató család szép él mé -
nyek kel gazdagodva tért haza.

A gyermeknapot támogatták

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a
rendezvény támogatóinak. A gyermeknap főtá-
mogatója Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata.

A rendezvényt támogatták:
Mező János, Chio Magyarország Kft., Sodó

Cuk rászda, Bon-Bon Cukrászda, Vanilia Cafe

Cuk rászda, Létai-Huszti Húsbolt, Magyar Pékség,
Euro E&H Kft., Tenno Foto Kft., DM, Kincses Bolt.
Pénzbeni felajánlással segítettek:

Józsai Településfejlesztő Egyesület, Józsai
Gyógyszertár, Maranta Patika, Best Ruházat,
Hercz-Tradíció Bt., Bikers Kávézó és Pizzéria.
Munkájukkal segítették a Józsai Gyereknapot:

Józsai Településfejlesztő Egyesület, Debreceni
Városi Polgárőr Szövetség Józsai Csoportja, Deb -
re ceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért, Deb -
recen Városi Rendőrkapitányság józsai körzeti
meg bízottai, Juráskó Kft., Debreceni Művelődési
Köz pont, Józsai Segítő Szolgálat, Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, Pénzes
Sán dorné, Tóth Sándorné, Kerekgyártó Lászlóné,
Gárdonyi Sándor, Dobos Edit, Kunkli Róza, Barna
Beatrix, Bátori Józsefné, Buglyóné Király Ele o -
nóra, Molnár Tamás (Józsa újság, Józsanet.hu).

Jelentkezni  l ehet :
Jakkel  Zsol t

(06-20) 519 38 07
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Nyári programajánló

SZIVÁRVÁNY NÉPI KÉZMŰVES ÉS

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 

GYEREKEKNEK

Időpont: június 25–29-ig és július 9–13-ig
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Az egy hetes tábor díja: 15 000 Ft/fő 
Jelentkezési határidő: június 20.

Jelentkezni lehet:

a 386-137-es telefonon vagy személyesen a 
Józsai Közösségi Házban.

Különleges és izgalmas napokra, illetve hetekre szá -
mít hatnak a Józsai Közösségi Ház „Szivárvány” kéz mű -
ves és hagyományőrző táboraiba jelentkezők. A kör -
nyék természeti és épített értékeit gyalog és sze kéren
is merhetik meg a gyerekek. De lesz itt lo vag lás, játékos
vetélkedők, táncház, természetes anya gokból tárgy ké -
szítés, banánültetvény látogatás is a június 25 és július

13 között megrendezett egy hetes táborokban.

Június 5–július 15-ig  
30 ÉVES A JÓZSAI DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR – JUBILEUMI
KIÁLLÍTÁS
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere

Június 23-án 10 órától
NÉPZENEI EGYÜTTESEK TÉRSÉGI TALÁLKOZÓJA
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház színházterme. Résztvevők: a Hajdú-Bihar
Megyében működő népdalcsoportok, hangszeres együttesek.  Szervezők: A
DMK Józsai Közösségi Háza és a Józsai Segítő Szolgálat.

Június 27–július 15-ig hétköznapokon nyitva tartási időben
PARLAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓ
Átvétel helyszíne: Józsai Közösségi Ház 
Együttműködve az ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézetével

Július 13–16-ig
FOTÓS ALKOTÓTÁBOR
Résztvevők: az Albertirsai Fotó Kör tagjai

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. 

Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

A Józsai Könyvtár nyáron is 
10–18 óra között várja a látogatókat.

Csütörtökönként és szombatonként a könyvtár zárva tart.

KEDVES SZÜLŐK!
Tartósan beteg gyermekének a nyári szünidőben színes és

hasznos nappali elfoglaltságot biztosítunk a 
Fény Felé Alapítvány Esélycentrumban 

(4225 Debrecen-Józsa, Harmat u. 41. • Telefon: 52/787-993)
Akadálymentes Napközinkben a játékos foglalkozások, és szabadidős-,
sporttevékenységek mellett lehetőség van az alábbi terápiákra:

➢ Illat-, zene-, fényterápia
➢ Relaxáció
➢ Hidroterápia
➢ Számítástechnika
➢ Kutyaterápia

Türelmes és segítőkész pedagógiai team várja a jelentkezésüket!

Időpont: (munkanapokon: 7:00–16:30-ig)
Június 18–29.
Július 02–13.
Július 16–27.
Július 30–augusztus 03.
Augusztus 06–17.
Augusztus 21–31.
Megfelelő orvosi papírok megléte esetén tudjuk vállalni a tá bo roz -
ta tást. Megállapodás nyomtatvány megtalálható www.fenyfele.hu

honlapunkon, il letve az Esélycentrumban, melyet háziorvos igazol!
Költségek: 200 forint/munkanap, mely nem tartalmazza az étkezést (azt
a szülőnek kell biztosítania), mi arról gondoskodunk, hogy a reggelit, tíz -
órait, ebédet, uzsonnát a gyermekek kulturált körülmények között tudják
el fogyasztani. A költségeket turnusonkénti bontásban előre kérjük be fi zet -
ni (2000 Ft/hét). Lisztérzékeny gyermekek élelmiszerét külön tároljuk,
illetve számukra külön ebédet rendelünk.

A szállításról a szülőnek kell gondoskodnia.

Balázsné Pánya Edit 
intézményvezető, (06-20) 397-68-47



Iskoláink hírei

JÓ
ZS

A
N

ET
: 3

80
0 

eg
ye

di
 lá

to
ga

tó
, 7

00
0 

lá
to

ga
tá

s,
 3

2 
00

0 
ol

da
lle

tö
lté

s 
ha

vo
nt

a.
 H

ir
de

ss
en

 a
 J

óz
sa

ne
te

n:
 w

w
w

.jo
zs

an
et

.h
u

JÓZSA4

Bulgáriában, Szófiában rendezik – lapzártakor
még tart – az 5. utánpótlás és a 12. felnőtt aero -
bik világbajnokság, amelyen 41 nemzet 819
sportolója képviseli hazáját. 

A gönczys diákok az utánpótlás magyar váloga-
tott keret tagjaiként vettek részt, és értek el igen
szép eredményt ezen a rangos világversenyen.
Tanítványaink a TÓTÁGAS ASE sportolóiként a
Petőfi Sándor Általános Iskolai diákjaival közösen
készültek és versenyeztek. Eredmények: 

– AG1 csoport. sportaerobik: 12. helyezés. A
csoport tagjai: Gosztonyi Petra, Juhász Flóra,
Kanta Júlia Dóra a Gönczyből. Kiss Anna, Matkó

Vivien, Szeifert Alexa a Petőfiből. Edző: Borbélyné
Debreczeni Judit.

– AG1 egyéni, sportaerobik: 15. helyezés (50
induló) – Juhász Flóra. Edző: Borbélyné Deb re -
cze ni Judit.

Gönczysek a világ élvonalában Kerekerdő Gála volt

Lorántffy Gála
A hagyományokhoz méltóan gálaműsort ren -
dez tek június első napján a Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskolában.

Danku Attila igazgató úr megnyitó beszédét
követően az iskola diákjai az Összetartozás Nap -
járól június 4-ről tartottak megható megemlé ke -
zést. Ezt követően az osztályok prózai, zenés és
táncos előadásokat mutattak be a közönségnek,
elvarázsolva őket a gyermek színdarabok világá-
ba, ahonnan – ahogyan az lenni szokott – nem hi -
ányoz hatott a humor sem. Az est során a Főnix
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lorántffyba
járó néptáncosai és a MEA lorántffys zeneiskolá-
sai is hangos sikerrel mutatták be tanévzáró mű -

so rukat. Gratulálunk a gyerekeknek és fel ké szí -
tőiknek, hiszen az iskola apraja és nagyja heteken
át készült erre az estére. Képek a Gáláról meg te -
kint hetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

Félúton a méltóság mezején I. Józsai Pünkösdi Táncforgatag

Május 19-én került megrendezésre a hagyo -
mányos Kerekerdő Gála a Közösségi Házban.

A színvonalas műsorokra rengetegen voltak
kíváncsiak, teltház volt a színházteremben. Az
óvoda minden csoportja egy-egy produkcióval ké -
szült a nagy napra, a műsorokat pedig az óvónők
előadása zárta. Képek a Gáláról megtekinthetők a
www.jozsanet.hu weboldalon. 

Felhívás
A Gönczy Pál Általános Iskola testvérpárja –
Tóth Fanni Marietta és Tóth Szabolcs Balázs –
A „Vesd Bele Magad” gyerekeknek szóló
országos kertészeti verseny meseíró pályá za -
tá  nak legjobb 20 pályázója közé jutott. 
Kérjük, szavazataikkal segítsék őket a
http://www.vesdbelemagad.hu/feladatok por -
tálon!

A  2012/2013-as tanév az ötödik év a program életében. A most záruló
tan évben a debreceni programba bekapcsolódó 11 általános iskola –
közte a Gönczy és a Lorántffy –, 2 középiskola és 1 óvoda közel ötezer
gyermeket mozgatott meg.

A program a „Hány méter a szeretet?” címet választotta idén. A diákok vi -
rág ültetésen, futóversenyen, irodalmi pályázaton, kreatív programokon és is -
kolai tematikus beszélgetéseken vettek részt, ahol a gondoskodás, az együtt -
érzés, a szociális felelősségérzet, az értékek felfedezése, az össze tarto zás
és elválás kérdéseit dolgozták fel.

A záró rendezvény hagyományszerűen az idén is a Gönczy Pál Általános
Iskolában volt június 1-jén. Bár a főzőverseny az „égi áldás” miatt elmaradt,
he lyette élőzenével, sok játékkal, és az iskola konyhájában elkészített finom
csir kefalatokkal és tortával, jó hangulatban zárta a programévet a közel száz -
nyolcvan résztvevő.

A Méltóság mezeje program ősszel a tanév indításakor folytatódik.

Agárdiné Burger Angéla, igazgató
A Magyar Hospice Alapítvány Méltóság mezeje programjának 

koordinátora

2012. május 30-án 17 órától rendezték meg a Józsai Közösségi Házban
az I. Józsai Pünkösdi Táncforgatagot. Az előadást hagyományteremtő
szándékkal indította el a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, a Főnix
AMI és a Józsai Közösségi Ház közös szervezésében.

A Főnix Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2004 szeptemberében
kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy az általános iskolások minél szé -
le sebb rétegét ismertesse meg a Kárpát-medencei magyarság tánc-, és szo -
kás kultúrájával. A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói közül több
mint 60-an járnak néptáncra Puskás László néptánc pedagógushoz. A nép-
tánc oktatás három korcsoportban történik (Kiskökény, Kökény és Csűr dön gö -
lő csoport), mindegyik csoportnak heti 4×45 percben.

Két meghívott csoport is közreműködött az I. Józsai Pünkösdi Tánc for ga ta -
gon. A Debreceni Népi Együttes Ifjúsági csoportja Kraszna-menti táncokban,
Szilágysági férfitáncokban és Nagyiváni táncokban mutatta meg virtuóz tánc-
tudását. A másik csoport a MEA Zeneiskola citerás növendékeiből verbuváló-
dott. Az ő előadásukban Szatmári-, illetve Madocsai dallamokat hallhatott a
közönség.

Képek a programról megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.
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TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ  AKCIÓ!
Kiváló minőségű színes és horganyzott trapézlemezeink alkalmasak

kerítésnek, előtetőnek és tetőnek egyaránt.
Cserepeslemezeinket hódfarkú és szinuszos kivitelben,

3 féle felületkezeléssel, 24 féle színben kínáljuk már

1550 Ft+áfa/m2-től.

Dritor Plusz Kft., 4014 Debrecen Pallag 23.
(4. számú főút pallagi kereszteződés)

Telefon: 06 30 901 63 23

Telefon : (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mai l :  vamosi@fraktal .hu

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

• Használt tölgy-, fenyő- és bőr bútorokat is kínálunk.
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Üzletünk Debrecenbe
a Nyugati utca 5–7.
(Karát udvar) alá költözött, ahol új és használt 
bútorokat, használt háztartási cikkeket kínálunk.
ÚJ HELYÜNKÖN TOVÁBBRA IS:

• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés 
• Gumiabroncs és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

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

Cégünk 2012-től az AUTO-CHECK-CENTER partnere.

www.jozsaauto.hu

Minden szombaton
V ECSÉSI SAVANYÚSÁG

a józsaparki piacon.

Fruit Market

K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Ko zma Ibo lya

mérlegképes könyvelő

Tel e f o n :  (52 ) 420 -4 23 •  (06-3 0)  911 -7 979

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
Felsőjózsa, Gönczy Pál utca 50–52.

• Szezonális termékek
20–30–40%-os kedvezménnyel

akciós áron
• Palánt- és virágvásár

Fakivágást, fűnyírás t ,
fűkaszálás t  vál lalok.

Telefon: (30) 244 8737

Szi l ág y i  K á ro l y
Red ô n y, rel u x a, s zal ag f ü g g ö n y, h arm o n i k a aj t ó , 

s zu n y o g h ál ó  k és zít ése, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

Veszélyes helyen lévő fák kivágását,
fűnyírást, bozótírtást, 

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

Gal l y f a  m eg r en d el h et ő.

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

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

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

„ Az ügyvéd válaszol”  című sorozatunk mostani
részében Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ügy védnő a fizetési meghagyásról ad tájékoz-
tatást, mivel több olvasónk kért segítséget eb -
ben a témában. Ha valakinek többek számára is
hasznos kérdése van bármilyen jogi té má ban,
jelezze felénk, s igyekszünk segíteni mind -
annyiunk okulására.

A fizetési meghagyásos eljárás lényege, hogy
gyors, bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül a
pénz követelésre irányuló követelés behajthatóvá
váljon.

Ha az adós a fizetési meghagyásra nem reagál,
a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végre -
hajt hatóvá válik. 

A fizetési meghagyást közjegyző bocsátja ki,
kibocsátásának feltétele, hogy a jogosult az erre a
célra készített nyomtatványt kitöltésével, az illeték
megfizetésével kérje a fizetési meghagyás kibo -
csá tását.

A közjegyző a jogosultság vizsgálata nélkül a
fizetési meghagyást kibocsátja, hiszen az eljárás-
nak a bizonyítás nem része. Fentiek miatt előfor-
dulhat, hogy alaptalan, vagy el nem ismert kö ve -
telés kerül fizetési meghagyásba. Ahhoz, hogy az
alaptalan követelések ne váljanak végrehajtha tó -
vá, a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított
15 napon belül ellentmondással kell élni a közjegy -
ző felé.

Az ellentmondás elmulasztása úgymond a tarto -
zás elismerése.

Ellentmondás esetén bizonyítási eljárásra, pe -
res eljárásra kerül sor, ahol a jogosultnak bizonyí-
tania kell a tartozás fennállását, összegsze rű sé -
gét.

Az a gyakorlat, hogy a kötelezett a jogosultat
köz vetlenül megkeresve a tartozásról a fizetési
meg hagyásos eljáráson kívül megállapodik, sok
esetben csak szóban, és a közjegyző felé ezt nem
jelzi, a fizetési meghagyás jogerőssé válását és
vég rehajthatóságát nem befolyásolja.

Minden esetben a közjegyző felé kell nyilatkoza-
tot tenni, a tartozás elismerése esetén a részlet-
fizetési igényt is a közjegyzőnek is jelezni kell.

Ha bővebb információra van szüksége, érdek-
lődjön az alábbi elérhetőségeken.

Fizetési meghagyást kaptam, mi a teendő?

Dr. Patakvölgyi 
Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411

Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Tripó Sándor és fia i

aSzTaloS

Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.
Referenciák: www.jozsaasztalos.hu

Telefon: (06-20) 5-20-20-40
E-ma il: tripo.sandor@upcmail.hu

- bútorgyártás 
- konyhabútorok

- beépített szekrények
- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák

a legjobb árakon, helyben.

Simon Kr iszt i án
kályhás

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

E-mai l :  s imonkr iszt007@freemai l.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, beton -

oszlopok, 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

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás :
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

• Amikor találkoznak egy szemüveges emberrel, akkor rni az, amit elsőnek meglátnak rajta? Hát persze, hogy a
szemüvege, hiszen az arcán van, lelkének tükre előtt, hamarabb észrevesszük, mint akár a ruháját vagy a cipőjét.

• Mit gondolunk arról az emberről, aki kopottas, félrecsúszott, esetleg törött szemüveget visel, pedig új frizurával,
csinos, elegáns ruhában, cipőben látjuk? Pedig egy jól kiválasztott és karbantartott szemüveg mindenképpen ele -
gáns, kölcsönözhet tekintélyt, vagy lehet szexi.

• Egy baj van vele, azt mondják, drága! Tényleg? Pedig csak napi 25–45 forint átlagban, azért az eszközért, ami
tisz  ta látáshoz segít minket, és – kb. két éven keresztül – naponta, meghatározza megjelenésünket.

Mi a szakértelmünkkel, világszínvonalú Visioffice berendezésünkkel szívesen segítünk az önnek legelő -
nyö sebb szem üveg kiválasztásában. Egyúttal a szem vizsgálatát is elvégezzük. Most, amennyiben behozza

ezt a cik ket hozzánk, akkor ajándékba adunk önnek egy pár kiváló minőségű szemüveglencsét, 
a kiválasztott keret mellé.*

Bank-, egészségpénztári-, valamint Szép-(szabadidő) kártyáját elfogadjuk. Fizethet továbbá Üdülési Csekkel és
kamatmentes hitelt is tudunk intézni önnek. Okula Optika szaküzlet – 5 éve Józsa lakóinak tisztán látása kedvéért.
*(az ajánlat pontos részleteiről üzletünkben kaphat felvilágosítást, ajándék lencsét sph +-6.00 cyl dioptriában tudunk kiszolgálni. Az
akció 2012. június 1-jétől 30-ig tart.
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5 éves a Rózsa Papírbolt
Idén júliusban lesz 5 éve, hogy megnyitottuk üzletünket a Józsapark központban.
Ez idő alatt (úgy érezzük) sikerült jó kapcsolatot kialakítani a józsaiakkal. Most
szeretnénk nyitni a céges vásárlók felé is, hiszen látjuk, hogy egyre inkább hely-
ben igyekszik min denki beszerezni a szükséges dolgokat.

Mi az, amit ajánlani tudunk?

A legtöbb kisvállakozás nem vásárol egyszerre nagy mennyiségű irodaszert, így
sok kis számlát kényszerül „gyűjteni”, ami meg sok szorozza a vásárlás idejét és a
bizonylatok számát is. Nálunk a cégek vásárlását egész hónapban gyűjtögetjük,

amiről hó végén egyetlen számla készül – igény szerint készpénzes, vagy átutalásos –, azaz halasztott fizetési feltételeket tudunk
biztosítani 15% engedménnyel minden irodaszerre.
Emellett egyéb szolgáltatással – mint faxolás, fénymásolás, spirálozás, egyedi táblák, feliratok készítése – is állunk rendelkezésre.

Iskolaszezon előtti kiárusítás!

Iskolaszezon előtt is érdemes hozzánk betérni. Tapasztalatunk szerint sokaknak
megterhelő az iskolakezdéskor minden szükséges dolgot beszerezni, ezért mi
szezon előtt már biztosítunk egyes termékekre extra kedvezményeket. 
Például: Iskolatáska már 1240 Ft-tól 

Nike, Budmil táskák 2000 Ft engedménnyel.
Üzletünkben szerettel várjuk minden régi és új vásárlónkat!

Rózsa Papírbolt Tel.: 06 20/803-7111
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. Fax: 06 52/386-046

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30. Telefon: (52) 387-903

B EL -  ÉS K ÜLTÉRI  FESTÉK
VA K OL AT

ZOMÁ NC ÉS L A ZÚR
SZÍNK EVERÉS

A UTÓ ÉS IPA RI  FESTÉK
SZÍNK EVERÉS,  SPRAY TÖLTÉS

NYITVA  TA RTÁ S
H–P 730–1800 • SZ.  730–1300

AZ AKCIÓS SZELVÉNY
FELMUTATÓJA 10–20%

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)

AKCIÓS SZELVÉNY

az akció érvényes
2012. július 1-jéig

KATICA PRESSZÓ
Nézze a Foci EB meccseit nálunk!

Címünk: Felsőjózsa, Sereg utca 3.

• Dohányzás a 

kerthelyiségben

• Biliárd asztal

• Ajándék Kőbányai 

4 után

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy  á llatgyógyítás

Május 1-jétôl december 31-ig

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása 

3500 Ft.

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

Gyorsan angol nyelvvizsga?
Hatékony módszer!

17 éves tapasztalattal,
komoly órai számonkérés!

Haladóknak 4 hónap,
kezdőknek max. 1 év!

Több száz elégedett tanuló.
Légy TE a következő!

Telefon: (06-20) 576 4025

SZAbÓ AttILA
(06-20) 9608-659

JÓZSA
Alkotás utca 46.
(06-52) 387-767

Csöpög a csapja?A megoldás Szatilla

– GÁZKÉSZÜLÉK (tűzhely,
kazán, konvektor, víz me le -

gí tő) JavítáSa, cSeréJe 
(ve gyeS  tüzeléSű kazán)
– FÜrdőSZobA felúJítáS
– VíZtErES KANdALLÓ 
fűtéSrendSzerre való 

cSatlakoztatáSa

Pelles Tiborral a Józsa újság egyik rendszeres
hir detőjével annak apropóján beszélgettünk,
hogy az irodája ugyan megszűnt a Rózsás
csár dával szemben, de biztosítási ügyekben
to vábbra is áll a józsaiak rendelkezésére.

Józsa újság: Mire hívja fel most a józsaiak
figyelmét?

Pelles Tibor: A nyár az utazások időszaka. Az
utas biztosítások közt rengeteg féle csomagot ta lá -
lunk, melyek különböző dolgokat foglalnak maguk-
ba. Például van tengerparti biztosítás, mely magá-
ba foglalja a strandlopást is. Ha autóval indulunk
nyaralni, saját és családunk védelmén túl, ér de -
mes az autónkra is gondolni. Lehet már a gép ko -
csi ra is kötni biztosítást, ami azért nagyon jó, mert
ha a gépkocsink külföldi utazás alatt meghibá-
sodik, vagy balesetben sérül meg, autómentő ha -
za  szállítja a gépkocsit és  nem kerül majd súlyos
pénzösszegekbe a külföldön történő javíttatása.

A nyár a szabadságolások és utazások mellett
a szélsőséges időjárás időszaka is sajnos. Nem is

olyan régen, tőlünk néhány kilométerre Nyír acsá -
don olyan tornádó erejű szél tombolt, mely komp -
lett tetőszerkezeteket vitt el, vagy rongált meg.
Nyáron gyakori a jégeső és a nagyobb viharok,
szél viharok. Nagyon meggondolandó, hogy havi
2–3000 Ft-tól már köthető lakásbiztosítás, mely
manapság már rengeteg dolgot magába foglal. Az
ajánlatkérés nálam ingyenes és mivel a Ma gyar or -
szá gon működő legtöbb biztosítóval kapcsolatban
állok, mindenkinek meg tudjuk találni a számára
legmegfelelőbbet. Meglévő lakásbiztosításainkat
is érdemes átnézetni, mert a biztosítók évről-évre
egyre kedvezőbb csomagokat bocsájtanak ki, így
könnyen előfordulhat, hogy ugyanazért a pén -
zért – amit néhány éve lakásbiztosításra fi ze -
tünk –, ma már egy sokkal kedvezőbb ajánlatot
kap hatunk. Ebben is ingyenesen állok ügyfeleim
ren delkezésére.

Amire még felhívom a figyelmet: aki 2010. után
év közben vesz autót, annak a fordulója év közben
van. Figyeljük a kötelező gépjármű felelősség biz -
to sításunkat, hiszen lehet, hogy év közben is vált -
ha tunk kedvezőbb biztosításra. Nagyon fontos
azon ban ebben az esetben, hogy 30 nappal a le -

Továbbra is köthető biztosítás Józsán

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

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Biztosítók 1 helyen Józsán!

Szerződéskötés, kárügyintézés

já rat előtt fel kell mondani a meglévő szer ző dé -
sünket és így lehet újat kötni.

Továbbra is várom józsai ügyfeleim megkere sé -
sét telefonon, e-mailben személyes találkozót
egyez tethetünk. 
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Állati dolgok - Az állatorvosi rendelőben
Azon szerencsés gazdik közül, akik csak kö te -
lező oltások során találkoznak állatorvossal ta -
lán sokan nem tudják, hogy valóban mi tör té -
nik egy kisállatorvosi rendelőben. A mostani
cikk segítségével bepillantást nyerhetünk a
ren  delő életébe.

Szerencsére a hivatásunk rendkívül sokrétű, és
ma gába öleli mindazon kihívást, amivel az em ber -
gyó  gyászatban a humán kollégák leszakosodva is
foglalkoznak. A rendelőben viszont az állatorvos
egy szerre belgyógyász, nőgyógyász, szülész, ra -
di ológus, sebész, onkológus, aneszteziológus…

Valójában ez a sokrétűség adja a szakma örö -
mét és a mindennapi komoly kihívásokat, amit leg -
in kább a pácienseink a gyógyulásukkal hálálnak
meg.

Sokszor egy fizikális vizsgálat nem elég a be -
tegség okának tisztázására, hanem kiegészítő
vizs gálatokkal (röntgen, ultrahang, laborvizsgála-
tok, CT, MRI) tudjuk a pontos diagnózist meg ha -
tározni. Márpedig aki jól diagnosztizál, az jól gyó-
gyít. Bizonyos nehéz esetekben ezek a vizsgála-
tok és kezelések akár órákat is igénybe vesznek,
nem is beszélve az életmentő beavatkozásokról
és műtétekről.

Bárkinek a kedvence kerülhet olyan váratlan
életveszélyes állapotba, ahol akár a percek is szá -
mítanak a kedvencünk további egészsége, sőt
akár élete szempontjából. Rendelőnkben az ilyen

esetek ellá -
tá sa termé -
sze te sen ab -
szolút el sőbb   -
 séget élvez
minden más
ter vezett és
váratlan bea-
vatkozással
szem ben is.

Valójában
a legna gyobb
kihí vás a
mun  kán ka t
és időn ket
úgy szer -
vezni, hogy minden páciensre elegendő időnk jus-
son, és abszolút alapossággal tudjuk megállapí-
tani a betegségek okát, hogy azt minél hamarabb
megfelelően kezelni tudjuk. Ezért nagyon fontos a
mindennapjaink megfelelő szervezése. Ennek
okán alapvetően bejelentkezés alapján fogadjuk a
pácienseket egyeztetett időpontban, hogy el tudjuk
kerülni a felesleges, időt rabló várakozást, ami a
kedvenceinknek, gazdiknak és nekünk is csak
felesleges stresszt okoz.

Sajnos a leírtak miatt előfordulhat, hogy aki
bejelentkezés nélkül érkezik, akár órákat is kény -
telen várni, hogy sorra kerüljön. Ezért kérünk min-
denkit, hogy minden tervezhető beavatkozás

ügyében előre foglaljon időpontot. Minden mun -
kanapon reggel 8 és este 20 óra között el tudnak
érni bennünket a (+36/70 329 4305) telefonszá-
mon, és időpontegyeztetés alapján – a rendelési
időn kívül is – lehetőséget tudunk találni a kedven-
ceik ellátására.

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő
www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305

Józsa, Március 15. utca 70.

• Családi ház építése kulcsra- 
készen akár ingyenes terve-
zéssel, költségvetés készí-
téssel.

• Térburkolatok, utak építése.
• Kerítések építése.
• Földmunkák, bontási munkák

földmunkagéppel.
• Kertépítés, füvesítés, 

parkosítás, fásítás.
• Medencék, kerti tavak, 

borospincék építése.
• Szakipari munkák vállalása a  

legjobb minőségben.
• Magas- és mélyépítő munkák 

végzése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Garanciavállalás!

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Csi l l ag u tca 53.

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

Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.

Megújult árukészlettel várja 
minden kedves régi és új vásárlóját a
HARAPLAK ÁLLATELEDEL BOLT

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: 8.30–17.30, Szo: 8.00–12.00
3000 Ft vásárlás  felett Józsa

területén ingyenes kis zállítás . 

Telefon: (30) 215-74-10

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel .: (52) 409-847 • (20) 527-1150

Nyi tva tartás:
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Józsa Fitness Center
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Gyere el  hozzánk és nézz szét  nálunk a 
600 m2-es , k l imat izál t  Fi tness Centerben!

Bérlet áraink:
Női havi bérlet+ingyen szauna: 4500 Ft

Diák havi bérlet+ingyen szauna: 5000 Ft
Férfi havi bérlet+ingyen szauna: 6500 Ft

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21-ig
szombat: 8–20-ig • vasárnap: 8–16-ig

Tel.: (52) 780 953 • (70) 612 9948
facebook.com/jozsafitnesscenter

Ezt tényleg ki kell próbálnod!
A februárban megújult Józsa Fitness Center
sok új szolgáltatással és kedvezőbb bérlet -
árak kal várja a fitness és a sport szerelmeseit.
Öt le  tekből nincs hiány, újabb szolgáltatások
be ve  zetésére készül Jakkel Zsolt üzemeltető,
aki la punk olvasóival osztotta meg az ezzel
kapcs o  latos információit.

A lenti keretes hirdetésből is kiderül, hogy első-
sorban mindenki számára megfizethető bérletár
struktúrát igyekeztünk kialakítani, így minden hoz-
zánk betérő vendég olcsóbban juthat bérlethez,
mint korábban. A havi bérlet korlátlan szauna
hasz nálatot is biztosít, ami egyedálló Debre cen -
ben. Így az edzés után egy kellemes (és egész sé -
ges) szaunázással zárhatjuk az edzésprogramun -
kat. Sok új vendéget csábított hozzánk ez a
lehetőség, hiszen így két bérletet (szauna, fitness)
adunk egy áráért. Több pozitív visszajelzést kap-
tunk az elmúlt három hónapban a tisztasággal
kap csolatban, ami nagyon jól esett, nem hiába te -
szünk nagyon sokat e téren is.

Itt a nyár a nyakunkon, érdemes egy kicsit
szoláriumozni is, hogy szép színünk legyen. A
szolárium még mindig fél áron elérhető, a 4500
Forintos bérlet 120 perc barnulást tartalmaz, mely
szintén az egyik legolcsóbb ár a városban. Az a
célunk, hogy a józsaiaknak ne kelljen a városba
bemenniük, itt helyben minden színvonalas fit-
ness szolgáltatás elérhető legyen. Az egész
edzőterem, mely 600 négyzetmétert foglal magá-
ba nyáron kli ma  tizált, a magas belmagasságnak
köszönhetően pedig folyamatosan kellő mennyi -
ségű levegő van a teremben, ahol a legmoder -
nebb Body-Solid gé pek kel várjuk kedves ven dé -
geinket.

Képzett edzőgárda dolgozik nálunk, akiknek
tudása és korábban elért sporteredményeik
önmagában garanciát jelentenek arra, hogy a
nálunk tartott edzések szakmailag a legmagasabb
mi nőséget képviselik. Sikerült megnyerni zumba
oktatónak Kardos Erikát, aki számos díjat nyert
latin táncosként, saját sportegyesülete is van, és
min d emellett sikeres rúdtánc oktató is. Szintén
egy nagyon képzett személyi edzőt sikerült talál-
nunk Kapusi Laci diplomás szakedző személyé -
ben, aki mind az alakformálásban, mind a profi
ver  senyfelkészülésben otthon van, így minden-
ben segíti a  sportolni vágyó hölgyeket és urakat.
A Thai Box edzőnk Balogh Norbert K1 bajnok, aki -
nek a közreműködésével már egyre több gyermek
jár óráinkra. Emellett nem feledkezhetünk el a fit -
ball ról, a zsírégető stepről, az aerobicról, az Ali ze -
ticsről vagy az alakformáló erősítő edzésekről sem.
Júliustól a Hangbújócska zenebölcsi órái is itt
lesz nek tartva Lövei Lilla zenetanár vezetésével.

Tagjaink gyakorlatilag nagykereskedelmi áron
vá sárolhatják meg a legkorszerűbb Scitec és Full
Force termékeinket.

Az újdonságok bevezetésével pedig nyáron
sem állunk le, hiszen tervezzük egy hatszemélyes
ja  kuzzi beépítését is a meglévő finn szauna és a
mély barnító szolárium mellé. 

Emellett igyekszünk versenyeket szervezni a
kihívást keresőknek: a közelmúltban nagy sikerrel
rendez tük meg a JFC fekvenyomó versenyt,
ősszel pedig már egy pénzdíjas versenyre várjuk
az érdeklődőket. Aki pedig szeretne nálunk vala -
mi  lyen sport, tánc vagy egyéb órát tartani, őt is
szí  vesen várjuk, hiszen a 70 négyzetméteres, par-

kettás  klimatizált tükörfalú tornaterem bérelhető
bár milyen tevékenységre óránként br. 1000 Ft-ért.

Józsa Fitness Center



Hirdetés

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • 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 tá ja : 2012 június 29. • Megjelenés: 2012 július 7–8.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben  k özöl t a da tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em  v á ll a l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti lapja
az újság letölthető (pdf) 
a www.jozsanet.hu oldal 

dokumentumtár menüpontjából.

lapunk a 
nemzeti együttműködési alap

támogatásával jelenik meg.

Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398

www.nikolettaviragkucko.hu
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

SELYEMVIRÁGOKszéles választéka

KOSZORÚK és SÍRCSOKROK

készítése

Szeretettel várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!

gyönyörű apró, kedves

ESKÜVŐI CSOKROK és DÍSZEKkészítése

finom
ízletes

BOROK
DESSZERTEK

VIRÁGCSOKROK AJÁNDÉKTÁRGYAK
CSEREPES

 és VÁGOTT

virágok

Agrárius Kft. Kertészeti bolt
Széles választékban kapható 
növényvédőszer, műtrágya, 

kerti kisgépek, 
háztartási eszközök.

Várjuk régi és új vevőinket!

Címünk: Józsapark
Nyitva tartás: 

hétfő–péntek 8.30–17.30-ig
szombat: 8–13-ig

Telefon: (52) 386-266

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt. 

Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 
vagy fájnak az izületei: 

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 
ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 

cellulitis masszázs.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

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.

Masszázs bérletek: 10+1 ajándék 
vagy 15+2 ajándék.

Júniusban az arckezelésekből 10% kedvezmény.
Tekercselés: Remy-Laure új generációs body line

sorozatával a cellulit el len.

Cím:  Józsa, Vál lal kozói  telephelyek . Tel .:  (52) 530-947

Telefonos anyagmegrendelés. Nyitva: h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

Ha Józsán ép ítkezik , kezdjen a Józsa Tüzépen!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl 
a te tôig kapható nálunk! Házhoz-
szállítás, fuvarozás, gépi rakodás.

Akciós Frühwald termékek (pl. ZST40),
továbbá zúzott kő, kulé- és díszítő -
ka vicsok folyamatosan kaphatók.

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

Ezúttal is az elmúlt
havi nyertes sorsolt,
azaz Lu kácsné dr. Pa -
tak völ gyi Piroska ügy -
véd nő. A májusi nyer te -
sünk Ale xa  Lajos –
Csatár ut cai lakos –, aki
az 1666-os számú törzs -
vásárlónk. Bár rendsze -
res vásárlója a benzin -
kútnak, vi szont Törzs -
vá sárlói kártyáját alig
két hete igé nyelte és
kap ta meg.

Májusi szerencsés

ELADÓ! 5 l-es csavaros tetős befőttes üveg kis-
és nagytételben. Nagyméretű farmer nadrágok
(kis sé használt) kedvező áron. Sillye G. u. 100. sz.
Telefon: (52) 386-345
Tartozásmentes, eredményes Kft. 1 Ft-ért eladó.
Telefon: (70) 708 5300

„Józsa apró” „Józsa apró”
NYÁRI AKCIÓ:
júliusban, augusztusban megjelenő 
hirdetése fél áron – 5 Ft/karakter –

jelenhet meg! Hirdetése díjmentesen
megjelenik a Józsanet weboldalon is.

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

Érd.: (+36-20) 942-4157 • www.badacsonyapartman.hu
E-mail : molnarket r i n@gmai l .com

divatáru Üzletünk
árukészlete kibővült

férfi pólókkal 
és ingekkel.

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

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

hetente megújuló készletünket megtekinthetik
a www.evadivat.hu weboldalunkon vagy

személyesen üzletünkben. 
mindenkit szeretettel várunk: Bakóné éva.

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02

A józsai benzinkút má -
 jus havi nyertese tény -
leg a fortuna ke gyelt -
je, hiszen már az első
alkalommal nyer t.


