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JÓZSA
Örökös Ökoiskola Újabb öt évre

30 évesek lettek

Örökös Ökoiskola cím viselésére jogosult a
Gönczy Pál Általános Iskola 2012 februárjától.

Ez a kitüntető cím Magyarországon azon ne ve -
lési-oktatási intézményeknek az elismerése, ame-
lyek átgondoltan és intézményesítetten, rendszer-
szerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a
fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájá-
nak gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és
egészségneveléssel.

Azok az intézmények, melyek korábban már
háromszor elnyerték az Ökoiskola címet, az
Örökös Ökoiskola cím használatára jogosultak. A
Gönczy Pál Általános Iskola a kezdetektől – 2005
óta – ökoiskola. Az egész intézményt átható ho -
lisz tikus szemléletével, Regionális Ökológiai Okta -

tó központjával sokat tett a józsai diákok környezeti
neveléséért, valamint azért, hogy példa, referen -
cia  iskola lehessen más intézmények számára.

Agárdiné Burger Angéla igazgatónő átveszi a kitüntető
díjat dr. Gloviczki Zoltántól, az Emberi  Erőforrások Mi -
nisz térium közoktatásért felelős helyettes állam tit ká rá tól
2012. június 9-én.

Debrecen város közgyűlése 2012. június 28-án
mindkét józsai általános iskola jelenlegi igaz-
gatóját nevezte ki újabb öt évre intézményük
ve zetésére.

A Gönczy Pál Általános Iskola igazgatója Agár -
diné Burger Angéla, a Lorántffy Zsuzsanna Álta lá -
nos Iskoláé pedig Danku Attila lesz az elkö vet ke -
zen dő öt évben. Az intézményvezetők a megbíza-
tást, a beadott szakmai pályázatuknak és az eddi-
gi magas szintű munkájuknak köszönhetik.

Júniustól, minden vasárnap bolhapiac is van a
Józsaparkban, mely már az első alkalommal
sok érdeklődőt vonzott. Vásárlók, nézelődők és
eladók is voltak szép számmal, volt olyan árus,
akinek még asztal sem jutott.

Minden van, mi szem-szájnak ingere, új és
használt cuccok egyaránt: cipők, ruhák, játékok,
könyvek, dvd-k, műszaki cikkek, régiségek, bi -
zsuk, konyhai eszközök stb., de még emberi ko po -
nyát is láthattunk.

Megnyitott a bolhapiac Népzenei együttesek
régiós találkozója

Virágosztás volt

Mindennap lesz piac
Július 1-jétől minden hétköz-

nap 13–18-ig, szombatonként

pedig a megszokott módon

6–14-ig van nyitva.

Vasárnaponként

7–13-ig lesz bolhapiac.

Június 6-án, Balázs Ákos településrészi ön kor -
 mányzati képviselő szervezésében 4000 tő egy-
nyári virágot osztottak szét a két józsai ál ta lános
iskolában. Simon Imre józsai részönkormányzati
tag segítségével 8–10 féle egynyári virágot osztot -
tak ki. Az érdeklődés hatalmas volt, percek alatt
szét kapkodták a virágokat a kertjüket szé pít e ni
akaró józsai lakosok.

Június 5-től július 15-ig látható a 30 éves Józsai
Díszítõmûvészeti Szakkör jubileumi kiállítása a
Közösségi Ház előterében. Minden érdeklõdõt
sze retettel várnak. A megnyitóról képek megte -
kint hetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

A kiállítást Somogyi Béla alpolgármester nyitotta meg.

Hajdú-Bihar megyében mûködõ népdalcso-
portok, hang szeres együttesek találkozóját
tartották jú nius 23-án a Közösségi Házban.

A fellépő csoportok és előadók színvonalas mű -
sor ral szórakoztatták a nézőket. A program a
DMK Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítõ
Szol gálat szervezésében jött létre. A fellépő cso-
portok névsora és a képek a ta lál ko zóról meg te -
kint hetők a www. jo zsa net.hu weboldalon. 

A Józsai Könyvtár zárva
lesz: augusztus 13. és 
augusztus 31. között. 

A Közösségi Ház zárva
lesz: augusztus 13. és 
augusztus 27. között.

Nyári zárás



Helyi iskolák hírei
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A Józsai csikótolyással csalogatták a szünidőt

Kicsengettek a Lorántffyban Ré Pali névre hallgat

A nagy meleg ellenére göndör diákkacaj kí sér -
te a tanév utolsó rendezvényét a Gönczy Pál
Általános Iskolában június 20-án délután. A
régi időket idéző, átköltött színdarabbal tettek
pon tot a tanév végére, szép népzenei kísérettel
és tánccal színezve az előadást.

Nagyon tartalmas, sok kihívást, és sok ered-
ményt hozó különleges tanév van a hátunk mö -
gött, sok-sok eseménnyel, rendezvénnyel, és ta -
nul mányi sikerekkel – hangzott el az ünnepségen.
A kiváló minősítéssel akkreditált Gönczy Tehet -
ség pont ez évi eredményei és mutatói az elmúlt
évek legsikeresebbjének mutatják a tanévet. Azon
túlmenően, hogy a tantervi követelményeket tőle
tel he tően igyekezett elsajátítani minden diák, az
is kola saját fejlesztésű tehetséggondozó program-
jaival, és a versenyeztetéssel nagyon sok olyan
tehetséget nevelt, aki tudásával és szorgalmával
messze kiemelkedett a Debrecen városi, a megyei
és az országos és a nemzetközi élmezőnyből is:
legyen az elméleti tantárgy, sport, aerobik vagy
tánc. A Tehetségpont munkáját az előző évben
ala pított Tehetségsegítő Tanács is segíti. Az Em -
beri Erőforrások Minisztériumától és a Vidék fej -
lesz tési Minisztériumtól kapott kitüntetéssel idén
feb ruár óta Örökös Ökoiskola lett a Gönczy.

 Néhány adat az év végi statisztikából: 376 tanu -
ló val zárta az évet az iskola. Ez 38-cal több, mint
tavaly ilyenkor. Az iskolai tantanulmányi átlag: 4,2;
a szorgalom: 4,25; a magatartás: 4,45. A pozitív

motiváció erejét mutatja a dicséretek száma: 910,
az elmarasztalásoké csupán 163. 66 diák lett ki tű -
nő tanuló, öttel több, mint tavaly.  A tanévet ered -
mény telenül zárta: 5 tanuló. Az első osztályos be -
iskolázási eljárás során 76 szülő jelölte első he -
lyen a Gönczyt gyermeke számára, viszont az en -
gedélyezett keretszámok alapján két osztályban
62 kisdiák kezdi meg tanulmányait szeptembertől.

A negyven nyolcadikos közül 35-en érettségit
adó középiskolában tanulnak tovább: 16-an gim -
ná ziumban, 19-en szakközépiskolában. Kilencen
nyer tek felvételt ötévfolyamos képzésre két ta ní -
tási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztályban.
88%-uk bejutott az első-második helyen megjelölt
kö zépiskolába.

Sokat tett az iskola a helyi és országos hálóza-
tokban való eredményes részvételért. A Rózsa völ -

gyi Gyermekkert Regionális Ökológiai Oktató köz -
pont az idén is sok szakmai programot szervezett
pedagógusoknak, valamint a gönczys és más
gyer mekeknek, közel 1500 vendégnek. Immár öt
éve vesznek részt a diákok a Magyar Hospice
Alapítvány Méltóság mezeje elnevezésű mentális
szemléletformáló programjában, és gazdagodnak
általa. Hetedik éve került minden diák bizo nyít vá -
nya mellé a „Gönczy Irka” elnevezésű évértékelő,
tájékoztató kiadvány. A számolatlanul sok juta lom -
könyv mellett kiosztották az iskola szép hagyo -
mányú díjait is:
Az Év tanulója alsó tagozaton: Hogya Mátyás 4. B.
Felső tagozaton: Káplár István 6. B.
Gönczy Plakettet kapott Juhász Flóra 7. B.
Kiemelt dicséretet kapott Tóth Szabolcs 6. B. osz -
tályos tanuló.

A felső tagozaton az osztályok közötti tanulmá -
nyi versenyt az 5. A. osztály nyerte 4, 43-as átlag-
gal. A szülők által alapított „Józsai Gyer me ke kért”
Emlékplakettet Fodorné Magyar Ágnes igazgató
helyettes asszony kapta meg.

Agárdiné Burger Angéla igazgatónő megkö -
szön te együttműködését és támogató segítségét a
Szülői Szervezetnek, a fenntartó Önkormányzat-
nak és képviselőinek, minden szervezetnek és
ma gánszemélynek, akik diákjaik nevelésében
velük közösséget vállaltak.

A nyári szünet idejére mindenkinek kellemes ki -
kap  csolódást, feltöltődést kívánt!

Június 23-án a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolában utoljára szólalt meg a csengő hang-
ja a 8. osztályos tanulók számára, meg kezdő -
dött a vakáció.

A tanév utolsó alkalmával elballagtak a végzős
diákok, és az iskola többi tanulójával együtt ke -
zükbe vehették a bizonyítványukat is, mely a több-
ségnél szép eredményeket mutatott, hiszen a to -
vábbtanulási jelentkezéskor 20 főt (86%), az első
helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe
vettek fel. 

A tanév közbeni versenyeredmények is
mutatják, hogy jó „Lorántffys diáknak” lenni, mivel
számtalan első és második helyezés a városi,
megyei tanulmányi versenyeken a lorántffys tanu -
lók birtokába került.

Nagy népszerűségnek örvend az iskola mű vé -
szeti képzés programja. A tanulók 1/3-a tanul tan -
órai keretben délutánonként néptáncot, va la mint
hangszeres zenét és népzenét.

A megérdemelt vakáció megkezdése előtt a
ballagás és tanévzáró ünnepségen – ahol is a
nyol  ca dikosok jelképesen egy-egy léggömb el -
engedésé vel jelezték, hogy „kirepültek” az al ma -
má ter falai közül –, igazgató úr a legügyesebb ta -
nu  lóknak (kitűnő) könyvjutalmakat adott át. 

Hagyományosan a tanév végi rendezvény egyik
felemelő színfoltja a Lorántffy-plakett ünnepélyes
átadása volt azoknak a tanulóknak, szülőknek,
pedagógusoknak, akik a legtöbbet tették az iskola
hírnevének öregbítéséért.

Így Lorántffy-plakett elismerésben részesült:
– Csáki Levente 8. o. tanuló
– Tóthné Vavrek Szilvia szülő
– Puskás László táncpedagógus
– Szőllősi Judit tanárnő
– Terna Péterné igazgatóhelyettes

Gratulálunk az elismerésekhez és mindenkinek
szép, hasznos, kellemes pihenést, jó vakációt kí -
vá nunk. Képek a tanévzáróról és a ballagásról
meg tekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

Józsai gyerekek nyerték meg a Vesd Bele Ma -
gad program kabalafigurájának névadó ver se -
nyét. A győzteseknek járó díjakat V. Németh
Zsolt államtitkár adta át a Vidékfejlesztési Mi -
nisz tériumban tartott ünnepségen.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
(AGRYA) az akció logójában szereplő kisker tész -
hez kapcsolódó névadó- és meseíró pályázatot
hir  detett a programban résztvevő gyerekeknek. A
leg jobb nevekre és történetekre az akció honlap -
ján lehetett szavazni. A legtöbb szavazat a Ré Pali
névre érkezett, így Tóth Szabolcs és Tóth Fanni, a
felsőjózsai Gönczy Pál Általános iskola 6. osztá-
lyos tanulói kapták az AGRYA által felajánlott,
győz tesnek járó laptopot és ajándékcsomagot.
Gra tulálunk.
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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.

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

Divatáru Üzletünkbe
alkalmi- és 

koktélruhák, 
kosztümök érkeztek.

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12

Telefon: (06-20) 977-9814

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

Nyári választékunkat megtekinthetik

honlapunkon: www.evadivat.hu

Férfi pólók, ingek széles választékban

kaphatók.

– Dr. Csernyák Marianna (75-ös körzet): Jó zsa -
park I. emelet, Tel.: 52/408-161. Rendel: hétfő,
kedd: 14–18, szerda, csütörtök, péntek: 8–12
– Dr. Fördős Zsolt (72-es körzet): Józsapark I.
eme let, Tel.: 52/386-241. Rendel: hétfő, kedd,
pén tek: 8–12, szerda, csütörtök: 14–18.
– Dr. Boldogh Zoltán (71-es körzet): Alsójózsai u.
6. Tel.: 52/536-668. Rendel: hétfő, szerda, péntek:
8–12, kedd,csütörtök: 14–18.

Egészségügyi Járóbeteg Központ (EJK) Non -
profit Kft. józsai Szakrendelései a Józsapark
eme letén (Szentgyörgyfalvi út 9.) – előjegyzés
kö telező:
– Reumatológia: Dr. Horváth Irén, hétfő:
7.30–12.30
– Nőgyógyászat: Dr. Nagy István Géza, hétfő:
13.30–17.30
– Terhesgondozás: Dr. Nagy István Géza, kedd:
8.00–12.30

– Szemészet: Dr. Kokas Anikó, kedd:
12.00–17.00, Szerda: 8.00–12.00
– Ideggyógyászat: Dr. José Rosa Kedd:
12.20–16.20
– Ultrahang: Dr. Balogh Eszter, szerda:
12.10–14.30
– Belgyógyászat: Dr. Balogh Ágnes, csütörtök
7.40–11.40
– Neurózis: Dr. Szabó Edit, csütörtök:
13.00–18.00
– Kardiológia: Dr. Bedő Zoltán, péntek:
12.20–15.20

A rendelésekre be kell jelentkezni Nagyné
Gombácsi Nóra diszpécsernél, az (06-52) 788-
056 vagy a (06-20) 661-6506-os telefonszá mo -
kon. Beutaló köteles szakrendelések: reumatoló-
gia, ideggyógyászat, ultrahang, belgyógyászat,
kar diológia.

Józsai háziorvosi- és szakrendelések
A JÓZSA SE utánpótlás korú csapatai mind
dobogón szerepeltek a Megye I-es bajnokság-
ban, melyre nagyon büszke Szabó László, az
egyesület elnöke.

A felnőtt csapatunk a 9. helyen végzett a bajnok-
ságban, a célunk az első tíz volt, mivel ez volt az
első évünk. Az ifiseink (U19) tavaly még a megye
II-ben voltak harmadikok, idén a megye I-ben
pedig megnyerték a bajnokságot Tóth Mihály edző
se gítségével – az utánpótlás csapatok mindig
abba a bajnokságban indulnak, ahol a felnőtt csa -
pat is. Az U16-os korosztály (a serdülők), mely
csa patnak a többsége az olasz focisuliból került
hoz zánk, harmadik helyezést ért el. Az U13 (a
gye rekcsapat), pedig második lett. Ezek a gye -
rekek mind józsaiak, és itt kezdtek el nálunk fo ciz -
ni – mondta el Szabó László.

Célunk jövőre a felnőtt csapatban az első ötbe
beférni. Figyelem, tagtoborzás: Aki focizni sze ret -
ne, keresse Szabó Lászlót a (06-70) 708-1743-es
te lef on számon.

Dobogós helyezések

Negyedik lett a Józsai SZTSE

Kirándultak
Július 14-én, szombaton vidám családi napot
szer veznek a józsai görögkatolikusok.

A rendezvény Felsőjózsán, a leendő görög kato-
likus temp lom telkén a Felsőjózsai utca 11. alatt
lesz.
Program:
Röplabda és focibajnokság, Kézműves sátor
Vidám vetélkedők
Finom ebéd
Vecsernye

Mindenkit szeretettel várunk!
Csaba atya

Családi nap lesz

Június 16-án a Megye III. bajnokság utolsó mér -
kőzésén a Józsai SZTSE Zsáka csapatát fogadta,
melyen 9–2-es józsai győzelemmel búcsúztak a
szurkolóktól. Ezzel a Varga Zsolt csapatkapitány
által vezetett csapat a 4. lett. A csapat célja jövőre
a Megye III. osztály megnyerése, és ezzel feljutni
a Megye II. osztályba. Köszönjük a játékosok, a
családtagok, a támogatók, a szponzorok és a
szak mai stáb egész éves áldozatos munkáját.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
támogatásával az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
tagjai 2012. április 9-én a Hollókői Húsvéti Fesz ti -
vá lon vettek részt. 

50 évvel ezelőtt
Az Alsójózsai Állami Általános Iskola 1961–62
évben végzett növendékei tartották 50 éves ta lál -
ko zójukat osztályfőnökükkel Székely Pálné Ica
né nivel. 
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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

Szemüvegre van szüksége?
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget!

Hozza be ezt a hirdetést üzletünkbe,
és a második nálunk készíttetett szemüveghez 

50% kedvezménnyel adjuk a keretet.*

Tudja, hogy mi az Optifog? Keressen rá a neten, és meg fog lepődni.
SZÉP kártyával, egészségkártyával és üdülési csekkel is fizethet.

*A „második szemüvegkeret 50%” opciót családtagjainak, ismerőseinek is kérheti, egy időben történő megrendelés ese tén.
A kettő közül mindig az alacsonyabb értékű keretre érvényes a kedvezmény. Az akció 2012. 07. 1-jétől 08. 31-ig érvényes.

Dr. Kovác s  Gab r 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.

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.

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.

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

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

RED-SCORPIONS SECURITY CÉGCSOPORT
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Újfehértói u. 1. sz.

Tel.: 06-30/853-18-24, Fax: 52/228-166
www.red-scorpions.hu

BIZTONSÁG, AKÁR HAVI 3000 Ft-tól!
AKCIÓ!!! Most 0 Ft a GPRS modul!

2 havi díj ingyenes!
0 Ft telepítési és csatlakozási díj!
Az akció 2012. 07. 01–2012. 08. 31-ig tart!

Csatlakoztassa meglévő r iasztórendszerét országos diszpécser-állomásunkhoz!
Távfelügyelet 24 órás kivonuló járőrszolgálattal Debrecen–Józsa egész területén!

Cím: Függetlenség u. 1., (Árvarázs helyén)
Nyitva: hétfő–péntek: 10–18, szombat: 9–13

Telefon: (30) 34 77 186

MÁR MOST GONDOLJON AZ
ISKOLAKEZDÉRE!

JÖJJÖN EL A FEKETE
PILLANGÓBA, NÉZZEN SZÉT!

Diákigazolvánnyal vásárlóinknak
10% kedvezmény júliusban és

augusztusban!
RUHAJAVÍTÁS RÖVID

HATÁRIDŐVEL!

ÚJ és HASZNÁLT
Akciós ajánlatunk:

Lux gardrób: 69 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Szafari franciaágy: 49 900 Ft

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
Trixi ülőgarnitúra: 145 900 Ft
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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

A nyári szezonban
kiemelt hangsúlyt kap

a pollenszűrő és
klímaberendezés

állapota.

Ha MOBIL olajat vásárol
olajcsere szervizéhez, és
levegőszűrő, pollenszűrő

cseréjét
AUTO CHECK CENTER
szervizben végezteti el.

egy Wynn’s Airco Fresh
klímatisztítást kap ajándékba.

Józsa Autócentrum Kft. 
Szentgyörgyfalvi út 11. 

Telefon: (52) 523-967 • (30) 33-777-33

www.jozsaauto.hu

Segítek az embereknek megvédeni
családjukat és megtervezni a

jövőjüket pénzügyi szempontból.

Telefon: (30) 464 4093
E-mail: kkatalingal@yahoo.co.uk

Barátságban a  Nappa l , 

készüljön a  nyárra !
10%-os kedvezmény 

július és augusz tus hónapokra.
• 200 p e r c e s sz o lá r iumb ér le t 

(E u-s, b i z to n sá g os c söv ekke l )
• 3D m ű- é s ne r c se l yemsz em p i l l a

• sz emp i l l a -sz emöld ök fe st és

• sz őrte le nít és, ste r i l  gya n tá va l
• sm in ke lé s

• fü lb eva ló  be lö vés

• t in i - é s fe ln őt t a rc ke z e lé s
• a r c - é s d eko l tá z s m a ssz á z s

• kénye z t e tő Syn erg y (rá nc ta l a nító)  

é s Hyd rovec t  (h i d r a tá ló )  kez e l é s

HŰSÉGKÁRTYA JÁR MINDEN 
3000 Ft feletti szo lgáltatás igénybe vé te le kor !

BEJELENTKEZÉS: 

Sz ilágyiné Kati, elektrokozmetikus mester

Cím: Gönczy Pál utca 46.

Tel.: (06-30) 301-57-87 • (06-52) 387-992

AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁRLÁSI
LEHETŐSÉG!
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Bikers caffe

Bikers caffe & pizza  • Józsapa rk • (52) 386-180

Desszert/Édes töltött pizzák 30 cm
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió 950.-
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök 950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal 990.-
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika, 
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt  990.-
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, 
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka 990.-
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt 990.-
Friss saláta öntettel 690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda 1500.-
Csirkemell steak 950.-
Rántott halfilé 890.-
Rántott sajt 790.-
Rántott gomba 750.-
Rántott csirkemell 890.-
Sajttal, sonkával töltött sertésborda 1200.-
Sajttal töltött sertésborda 1090.-
Brassói aprópecsenye körettel 1200.-
Szezámmagos csirkemell csíkok 890.-
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell 1200.-
Kapros juhtúróval töltött csirkemell 1200.-
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili            1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt 1050.-
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt 1050.-
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt 1050.-
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt                                      1200.-
„ Kukori”  spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt 950.-
Bakonyi spagetti: trappista sajt 950.-

Levesek: 
Pikáns csirkeragu leves 650.-
Újházi tyúkhúsleves 650.-

Köretek:
Sült burgonya: 350.-
Párolt rizs: 350.-
Párolt zöldség: 350.-
Steak burgonya: 400.-
Rizi-bizi: 450.-
Kukoricás rizs: 450.-

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
Coca-Cola, Coca-Cola l ight 350.-
Nestea 380.-   Ásványvíz 230.-

Extra feltétek
Tenger gyümölcsei: 300.-
Sajt: 300.-
Hús: 250.-
Zöldség: 150.-
Tojás: 120.-

Öntetek:
Tartármártás 250.-
Ketchup 180.-
Majonéz 180.-
Barbecue 250.-
Kapros juhtúrós 250.-
Ezersziget 250.- 

Válasszon HETI AJÁNLATUNKBÓL
hétfőtől szombatig:

2 féle leves és 3 féle főételből választhat 
990 Forintért (csak főétel 750 Ft).

Minden héten új ajánlattal várjuk!
Érdeklődjön éttermünkben vagy 

megújult honlapunkon.
Teraszunkon dohányzási lehetőség.

Rendelésfelvétel: vas.–csüt.: 11–22 • p–szo.: 11–24
Újdonság! Rendelj weboldalunkon,

nyerj naponta egy pizzát!

w w w . bi k e r s c a f f e . c o m
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A nyári szabadságra tekintettel szakértőnk, Lu -
kácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő egy
ide vágó témáról ír, mégpedig a hivatalos iratok
szabadság alatti kézbesítéséről ad tájékozta -
tást.

Tavaly a biztosítások, idén a szabadság alatt ér -
kezett iratok átvételének fontosságára hívom fel a
figyelmet.

Utazás előtt gondoskodni kell arról, hogy a pos -
taládát rendszeresen kiürítsék, egyrészt azért mert
a reklámújságokkal és levelekkel tömött postaláda
vonzza a betörőket, másrészt a valóban fontos ira-
tok, levelek, értesítések könnyebben elveszhet-
nek. 

Két hétnél hosszabb távollét esetén arról is gon-
doskodni kell, hogy a hivatalos, tértivevénnyel ér -
ke zett leveleket átvegye valaki meghatalmazással,
hiszen ennyi idő alatt az irat már a feladóhoz is vis z -
s  zajuthat.

A hivatalos levelek esetében a posta által kétszer
kikézbesített és „nem kereste” jelzéssel a feladó-
nak visszaérkezett levelet ugyanis kézbesítettnek
kell tekinteni, így pl. egy fizetési meghagyás jog -
erőre emelkedik és legközelebb már a végrehajtó
jön, vagy egyéb esetekben a jogorvoslat lehe tő sé -
gé ről lehet elkésni. 

Amennyiben nincs aki átvegye az iratokat, akkor
hazaérkezés után a postás által bedobott értesítés
alapján a feladónál is átvehető az irat, így annak

tartalmának ismeretében intézkedni lehet. Költöz -
kö dés esetén érdemes a postai küldemények to -
vább küldését kérni a postán, vagy postafiókot bé -
relni, ebben az esetben az iratokat már az új címen
le het átvenni függetlenül attól, hogy a hi va ta los he -
lye ken az új cím bejelentésre került-e.

Az ügyvéd válaszol: nyári szabadság alatt...

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.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Deb r ec en ,  B a r á t s ág  u t c a  6 .  Deb r ec en ,  B ar á t s á g  u t c a  6 .  
Mo b i l :  (06-70)  62 0-2684Mo b i l :  (0 6-70)  620-26 84

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázi p ar i  m űs zak i  b i z t o n s ág i  
f e l ü l v i zs g á l a t .

Biztosítók 1 helyen Józsán!

Szerződéskötés, kárügyintézés
Telefon:

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

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Minden szombaton

V ECSÉSI SAVANYÚSÁG
a józsaparki piacon.

Fruit Market

A te helyi autósiskolád!
Korrekt árak!

Ár garancia!
Minőségi oktatás!

Helyben: JÓZSÁN!
Alsójózsa, 

Telek utca 28.
Telefon: 

06 70-77-86-200
06 30-66-43-496 

Tanfolyam megnyitó
és beiratkozás                        

2012. 07. 16.-án hétfőn
18 órától  

Az akció 2012. augusztus 31-ig tart



Hirdetés

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztőség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Főszerkesztő: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu

Következő számunk lapzártája: 2012 augusztus 10–11. • Megjelenés: 2012 augusztus 3.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen

A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelősséget nem vállalunk!

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.

Agrárius Kft. Kertészeti bolt
Újdonságaink:

Strandkellékek, felfújható meden -
cék, gyermekjá té kok, grill felsze re -
lés, horgász ete tő  anyagok, kisállat

eledel, autóápolási cikkek.
Címünk: Józsapark

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek 8.30–17.30-ig

szombat: 8–13-ig
Telefon: (52) 386-266

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!

Épít kezik? Irány a Józsa Tüzép!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl 
a te tôig kapható nálunk! Házhoz-
szállítás, fuvarozás, gépi rakodás.

Hajdú-Bihari Naplóba történő hirdetésfelvétel telephelyünkön.

A józsai benzinkút jú -
nius havi vásárlói kö -
zül kihúzták a szeren -
csést.

V. Szabó Sándor lett
ezúttal 20 liter üzem -
anyag gal gazdagabb,
aki már a nyereményét
át is vette. A mostani
nyertes is a benzinkút
törzs vásárlója, Vashá -
mor utcai lakos.

Fotó: magánarchívum

Júniusi nyertes

Takarítást, gyermekfelügyeletet vállal 40-es
meg bízható, leinformálható hölgy! 
Telefon: (06 20) 40 71 444, (06 52) 786-060.
12-es kis bicikl i, piros-sárga színű, Intersportban
vásárolt, fémküllős eladó. Irányár: 10e Ft. Érdek-
lődni: (06-30) 324 6689.
Babakocsi, hordozó, gyerekülés, légzésfigyelő,
mérleg, hinta, ruha, cipő eladó. T.: 30/374-5450 

„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

Telefonos időpontegyeztetés: 

+36-70/329-4305
Kis állatok, társ állatok 

teljes körű állategészségügyi
ellátása.

Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Tripó Sándor és fia i

aSzTaloS

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

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

- bútorgyártás, konyhabútorok
- beépített szekrények

- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák

a legjobb árakon, helyben.
Fakivágást válla lok.

Fakivágást, fűnyírást ,
fűkaszálást  vál lalok.

Telefon: (30) 244 8737

Szi l ág y i  K ár o l y
Red ôn y, rel ux a, s zal ag f ü gg ö n y, h ar mo n i k a aj t ó , 

s zu n y o g h áló  kés zít és e, jav 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

GÁZOLAJ: 407
BENZIN: 399,9


