JÓZSA
Józsa városrész információs és közéleti havilapja

2012. december

Megújul a Posta előtti tér
Debrecen egyik legszebb kertvárosi része Józsa. Fontos, hogy ne
csak a magánkertek, hanem a közterületek is tükrözzék településünk
jellegét. A Tócó-patak környezetének megújítása mellett a Posta előtti kis tér is új arculatot kap, folytatva azt a munkát, ami barátságossá,
hívogatóvá teszi köztereinket. A beruházás önkormányzati forrásból
valósul meg – mondta el Balázs Ákos –, a munkálatok már elkezdődtek, jövő tavaszra a terveknek megfelelően új, színes park fogadja a
településre érkezőket, a munka után haza érkezőket.

A 2013-rá elkészülő kert látványterve

Műfüvön gurul a labda a Lorántffy kapujába
November 20-án ünnepélyes keretek között
Balázs Ákos önkormányzati képviselő és
Danku Attila igazgató adták át az alsójózsai
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola műfüves
focipályáját.
„Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás
az emberiségnek" – idézte Neil Armstrongot az
iskola igazgatója Danku Attila, aki azt is elmondta,
hogy 2013 szeptemberétől egy foci osztály is indul
az iskolában. Ezt követően Balázs Ákos önkormányzati képviselő a Fidesz frakcióvezetője mondott köszöntő beszédet. Végül a gyerekek vették
birtokba a pályát, ahol először az ovisok, majd az
iskolások játszottak barátságos mérkőzést a Loki
focistáinak közreműködésével. A gyerekek olyan
nagy nevekkel játszhattak együtt, mint a józsai
születésű válogatott Varga József, vagy a Loki
egyik ikonja Bernáth Csaba.
A látvány-csapatsportok támogatása céljából
2012 márciusában a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópálya-építési programot
hirdetett meg. A pályázat célja volt, hogy az országban olyan új, kisméretű, műfüves labdarúgópályák épüljenek, melyekkel az utánpótlásnevelés
infrastrukturális feltételeit erősítik, segítségükkel

zások, versenyek, tornák, illetve egyéb labdarúgással kapcsolatos események, valamint tömegsport, szabadidős és kulturális rendezvények valósuljanak meg. Az elkészült műfüves futballpályán

növelve a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámát, és javítva a szabadidő-futball lehetőségeit is.
A pályázat keretében Debrecenben összesen
négy kisméretű műfüves pálya épült, melyek közül
az alsójózsai Lorántffy Zsuzsanna Általános iskolában már rúghatják a bőrt a focikedvelő fiatalok. A
113 millió forintos beruházási költségből közel 35
millió forint az önkormányzati hozzájárulás, illetve
79 millió forintot az MLSZ pályázatán nyert el Debrecen városa. A pályázat szakmai megvalósítása
érdekében Debrecen önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Labdarúgó
Akadémia Nonprofit Kft.-vel, mely biztosítja, hogy
a műfüves pályán elsősorban labdarúgó foglalko-

így megvalósulhat a tehetséggondozás, valamint a
sportolni vágyó helyi gyerekek és felnőttek bevonásával az egészséges életmód népszerűsítése.
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola esetében a műfüves pálya megvalósítási költsége
mintegy 30 millió forint, melyből az önkormányzati
önrész közel 9 millió forintra tehető. A pályákat az
MLSZ és az intézmények közösen hasznosítják a
jövőben. A megvalósítást és az üzembe helyezést
követően a Szövetség a létesítmények hasznosítási jogát Debrecen városának adja át.

A Józsa újság és a Józsanet.hu szerkesztősége ezúton köszöni meg
olvasóink, látogatóink egész éves figyelmét!
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!

Helyi hírek

Aszfaltozás az Aranykapu utcában
Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata
2012-ben is több utcában végzett lakossági
hozzájárulással megvalósuló út-, és közműfej lesztési beruházást a „ Kertségi fejlesztési
prog ram” keretében. Józsán az Aranykapu utca
első fele kapott aszfalt burkolatot.

A novemberi számunkban megjelent LétaiHuszti Hús (Józsapark Húsbolt) hirdetésében –
szerkesztői hiba miatt – a parasztkolbász „nem
akciós eredeti” és „akciós ára” is tévesen jelent
meg, emiatt a vásárlók félre lettek tájékoztatva, a
Létai-Huszti Hús Kft. és dolgozói pedig méltatlan
helyzetbe kerültek önhibájukon kívül, hiszen a hirdetés alapján a vásárlók jogosan a követelték – az
egyébként irreálisan olcsón – meghirdetett terméket.
Elnézést kérünk mind a józsai lakosoktól, mind
a Húsbolttól a kellemetlenségekért.

„Józsa apró”

Megnyitott a piaccsarnok Józsán
November 24-én szombaton nyitott ki először a
józsai piaccsarnok, mely szerdától péntekig
dél utánonként, míg szombat–vasárnap délelőttönként van nyitva.

NYITVA TARTÁS:
hétfő–kedd: zárva
szerda–csütörtök–péntek: 14.00–18.00
szombat–vasárnap: 6.00–14.00

Mindenki karácsonyfája
Idén is a Józsapark fedett részén tekinthető
meg a józsai „ nagy karácsonyfa” , melyet Karacs Imre, Csárdás utcai lakos ajánlott fel.
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Településfejlesztő Egyesület közös szervezésében a józsai
polgárőrök és a Debrecenből kiérkező tűzoltók közösen állították fel a fenyőfát a Józsaparkban november 30-án. A fa kiemelésében a SZIL-DARU
Kft. segédkezett, a szállítást a rendőrök biztosították. A fát hamar feldíszítették, de még bárki hozhat
rá díszeket, hiszen ez a karácsonyfa minden józsai lakos karácsonyfája.

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki
azoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak
ajánlották fel. A 64 740 Ft-ot a korábbi évekhez hasonlóan idén is
alapítványunk működtetésére, a Józsa újság és a Józsanet.hu weboldal
színvonalas megjelentetésére fordítjuk.
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Üzlethelyiség kiadó! Józsa, Elek utca 2.
Telefon: (52) 387-871.
Örökzöldek termelőtől – fenyő, tuja, citrus – kis és
nagy méretben eladók. Zsindely utca 50.
Lucfenyő, 90–170 cm-es, töves vagy vágott, Józsára
házhoz szállítva is eladó. Ár: 1600 Ft/db (töves), 1100
Ft/db (vágott). Telefon: (30) 596-1926
Erdélyi tálaló bútor és 5 Kw-os lemezkandalló eladó.
Telefon: (52) 789-344.
Fenyőfa eladó (1,5 méterig), Luc: 1000 Ft/db, Ezüst
2000 Ft/db. Templom utca 24. Telefon: (30) 420-0638.
Kakas vásár! 2,5–3,5 kg-os fiatal 4 hónapos kakasok
kaphatók, 800 Ft/kg akciós áron. 10 db felett ingyenes
kopasztás. Érdeklődni: Nyáry Pál utca 12.
Telefon: (52) 386-332, (70) 362-0924.
Az „Ország legjobb ötcsillagos szaktanácsadója” cím
kitüntettje vagyok. A cím garancia arra, hogy a Keleti
Gyógyászat filozófiájával és étrendkiegészítő termékeinek segítségével, valamint tapasztalatommal segítsem egészsége megőrzését és helyreállítását. Az ország számos területéről veszik igénybe segítségemet
nagy megelégedéssel. Ingyenes műszeres állapotfelmérés. Telefon: (06-20) 446-9555.
Német nyelvoktatás Alsójózsán. Korrepetálás, kommunikáció gyakorlás, irodai-, üzleti nyelvhasználat, ált.
nyelvvizsga felkészítés, gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés minden szinten. Tel.: (06-30) 312-1289.
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, roló, szúnyogháló, párkány készítését, javítását vállalom. Érdeklődni: (06-30) 436-0647
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú
országos főút mellett, a Gulyás tüzép közelében
58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyárikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló,
összközműves, akár vállalkozásra is alkalmas telken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba
jöhet. Irányár: 12,9 millió Ft.
Telefon: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdőspusztai zöldövezetben, a Harkály utca 9. szám
alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal közművesített üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft.
Telefon: (06-30) 958-3383.
Férfi divatáru üzlet felszámolásából megmaradt új
férfi gyapjú szövetnadrágok 1000 Forinttól, vászon nadrágok 500 Forinttól eladók.
Telefon: (20) 942-4157.

JÓZSA

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

Tisztelt Olvasóink!

Az Aranykapu utca I. ütem kivitelezési munkái a
Zsindely utca felől kezdődtek el. Az utca mintegy
84 m hosszon 4,00 m szélességgel épül meg. Az
Aranykapu utca I. ütem csapadékvíz-elvezetésről
a beruházás keretein belül megépülő szikkasztó
blokksor gondoskodik a jövőben. A beruházás br.
10 202 114 Forintból valósult meg, a kivitelezést a
Hajdut Építő Kft. végezte – tudtuk meg Balázs
Ákostól, Józsa városrész képviselőjétől.

A Józsaparkban nyáron elindított termelői piac
tovább bővült egy piaccsarnokkal, amely egy zárt
helyiség, télen fűtve, nyáron klimatizálva van. A
vásárlók és az eladók kulturált, kellemes környezetben vásárolhatnak, árusíthatnak. Elsősorban a
minőségi magyar, őstermelői hungarikumok értékesítésének ad teret a piaccsarnok, melyek eddig
nem voltak megtalálhatóak a Józsaparkban, illetve
nyár óta a nyitott piacon szombatonként lehetett
megvásárolni (pl. mangalica termékek, házi sajtok,
befőttek, lekvár, méz, zöldségek). Vasárnaponként
eddig a bolhapiacé volt a terep, de így ezentúl vasárnap is van hagyományos termelői piac a piaccsarnok révén.

Helyreigazítás

Programok

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

November 27-december 20-ig
„Angyalok suttogták….Mesterek alkották – adventi enteriőr kiállítás és kézműves vásár.
Együttműködő partner: Turmalin Egyesület.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere
December 8-án 10–13 óráig
„Karácsonyi rege, ha valóra válna…” - józsai
adventi családi délelőtt a Józsai Közösségi
Házban (ünnepi műsor és kézműves játszóház).
Közreműködnek: józsai óvodás és iskolás csoportok, közösségeink tagjai, betlehemes csoport,
zeneiskolások, egyházak kórusai.
December 8-án 10–13 óráig
Családi adventváró délelőtt a könyvtárban.
A kézműves foglalkozás keretében karácsonyfadíszeket és apró ajándékokat fogunk készíteni. A kicsiket diafilmvetítéssel várjuk.

Enteriőr kiállítás

December 8-án 13.30-tól
Rejtvényfejtő verseny lesz a könyvtárban.
December 12-én 17 órától
„Pengess, pengess citerát, zengj Jézusnak víg nótát...” - karácsonyi gyermekkoncert a Józsai Közösségi Ház színháztermében.
Közreműködnek: A MEA AMI növendékei és Magyari Ágnes zenepedagógus.

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi u. 9.
Telefon: (52) 86- 137
E-mail:
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

„ Angyalok suttogták...Mesterek alkották” .
Ezzel a címmel nyílt adventi enteriőr kiállítás a
Kö zös ségi Ház előterében. A kiállított bútorok,
ki egészítők, dekorációk december 20-ig tekint hetők meg.

Érdemes szétnézni, hiszen nagyon jó ötleteket
kaphatunk, hogyan öltöztessük ünnepi díszbe otthonunkat. A kiállított termékek készítőinek névsora is megtalálható, a művészek elérhetőségével
együtt. Így ha valami megtetszik, akár rendelni is
lehet a kiválasztott termékből.

A Józsa Közösségi Központ ünnepi nyitva tartása:
A Józsai Könyvtár 2012. december 20-tól 2013. január 6-ig zárva lesz.
Nyitás: január 7-én, hétfőn (illetve december 15-én szombaton is zárva tart a Könyvtár).
A Közösségi Ház 2012. december 20-tól 2013. január 1-jéig zárva lesz.
Nyitás: 2013. január 2-án, szerdán.
A részönkormányzat 2012. december 21-től 2013. január 1-jéig zárva lesz.
Nyitás: 2013. január 2-án, szerdán.

Görögkatolikus hírek
Karácsonyi jótékonysági vásár!
December 8-án és 15-én szombaton 10–16 óráig jótékonysági vásárt rendezünk a Felsőjózsai utca 11. szám alatti leendő templomunk telkén. Gyermekeink saját munkáit, karácsonyi finomságokat, és a Pannonhalmi Apátság
termékeit kínáljuk.
December 22-én szombaton 18 órakor a római katolikus templomban
Laczkó Zsolt görögkatolikus kórházlelkész készít bennünket karácsony szent
ünnepére.
December 23-án vasárnap Fodor István gyémántmisés áldozópap lesz a
vendégünk, aki pappá szentelésének 60. évfordulójára készül.
December 24-én Szenteste 21.30-kor a római katolikus templomban láthatjuk Tolsztoj: Panov apó karácsonya című mesejátékot gyermekeink előadásában. Majd a Szent Lukács Szeretetszolgálat Lakóotthon (Pitypang utca) gyermekeinek műsora után elvégezzük a Karácsonyi Éjféli Zsolozsmát.
December 25. és 26-án 10.30-tól görögkatolikus Szent Liturgia lesz a
római katolikus templomban.
December 31-én 18.30-kor hálaadó Liturgia a Kápolnában.
Január 1-jén 10.30-kor Újévi Liturgia a római katolikus templomban.
Minden kedves józsai lakosnak boldog karácsonyt és Isten Országában
eltöltött boldog új esztendőt kívánunk!
Nagy Mihály Béla,
volt józsai tanácselnök és felesége
Bereczki Katalin
2012. december 8-án
ünneplik 60. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból köszöntik lányai, vejei,
unokái és dédunokái.

JÓZSA

Betöltötte a 104. életévét
Lajter Gyuri bácsi december 4-én
ünnepelte 104. születésnapját. Ezzel
a korral ő a legidősebb ember nem
csak Józsán, de Debrecenben is.
Korához képest jó egészségi állapotban van, az elmúlt egy évben még
orvos sem látta – árulta el lapunknak
lánya, Erzsike. Gyuri bácsi 6 gyermekkel, 10 unokával, 17 dédunokával és 2 ükunokával büszkélkedhet.
Isten éltesse és további jó egészséget kívánunk neki!

Színházi esték voltak
Igazán vidám estét tölthettek el azok,
akik november 18-án és 29-én este
ellátogattak a Közösségi Ház színháztermébe. November 18-án a budapesti Filter Színész Társulás Kelemen Kata, Harcsik Róbert és Tucker
András közreműködésével, minden
érdeklődő arcára mosolyt csalt. Az
estet a Józsai Reformátusokért Alapítvány támogatta, akik az előadás
után műtárgy aukciót is tartottak a
józsai kézművesek, iparművészek
és Józsa szellemi fejlődését szívükön hordozók felajánlásaival. November 29-én „Ha a Föld Isten
kalapja, úgy Erdély bokréta rajta.”
címmel mutattak be egy szintén vi-

dám színi előadást, melyre sokan
voltak kíváncsiak, megtöltve a színháztermet. A vidám darabban közreműködött a kalotaszegi Sztánai
Református Egyházközség színjátszó csoportja, Both Miklós a Napra
népzenei együttes vezetője és a
népzenét játszó debreceni Öreges
zenekar.

3

Iskoláink hírei

Már javában tart a tanév, a versenyszer vezők nek van miből próbára tenni a tehetséges diákok tudását. Mindannyian jól tudjuk, hogy a si kerekhez közös összefogás kell: az iskola, a
szülői háttér, és nem utolsó sorban a motivált
diák kitartó munkája! Nagyon örülünk neki,
hogy a gönczys közösségek szívét nem csak a
kel lemes őszi napsugarak, de a szép ver seny ered mények is megmelengették.
A Bolyai országos anyanyelvi csapatver seny
megyei forduló, Hajdúszoboszló:
– 7. a csapata: IV. helyezés, felkészítő tanár:
Makai Judit. A csapat tagjai: Béres Renáta, Rémiás
Dávid, Szatmári Marianna, Takács Eszter.
– 5. b osztály Anonymus csapata: VI. helyezés,
felkészítő tanár: Ispán Katalin. A csapat tagjai: Hogya Mátyás, Póka Lili, Sajtos Nelli, Tamás Boglárka.
„ Olvasom, értem!” megyei szövegértési ver seny, Püspökladány:
– 3. osztályosok mezőnyében: Kellermann
Gergely, I. helyezés, felkészítő tanár: Gáll Gizella.
Révész Veronika: V. helyezés, felkészítő tanár:
Gáll Gizella.
– 4. osztályosok mezőnyében: Arany Tamás,
VI. helyezés, felkészítő tanár: Mihály Gabriella.
Karacs Janka: IX. helyezés, felkészítő tanár: Somogyiné Győri Magdolna
– 5. osztályosok mezőnyében: Póka Lili: III. helyezés, felkészítő tanár: Budáné Hajdú Ágnes

– 6. osztályosok mezőnyében: Szobonya Zsófia: I. helyezés, felkészítő tanár: Kocsis Ildikó.
Papp Vera: II. helyezés, felkészítő tanár: Kocsis
Ildikó.
Megyei szintű Benedek Elek Helyesíró
Verseny, Debrecen:
– 3. osztályosok mezőnyében: Nagy Mihály: I.
helyezés, felkészítő tanár: Gáll Gizella. Tiszlavicz
Janka: II. helyezés, felkészítő tanár: Kondor
Krisztina. Nagy Levente: II. helyezés, felkészítő
tanár: Kondor Krisztina.
– 4. osztályosok mezőnyében: Karacs Janka: V.
helyezés, felkészítő tanár: Somogyiné Győri
Magdolna. Szabó Dániel: XI. helyezés, felkészítő
tanár: Somogyiné Győri Magdolna.
A Bolyai országos matematika csapatverseny
megyei forduló:
– 3. a csapat III. helyezést ért el, felkészítő
tanár: Csőke Ilona. A csapat tagjai: Erdélyi Barnabás, Nagy Levente, Székely Dóra, Tiszlavicz Janka.
– 7. évfolyam csapata: IV. helyezés, felkészítő
tanár: Kunné Tóth Enikő. A csapat tagjai: Káplár
István, Kiss Balázs, Szabó Tamás, Szatmári Marianna.
Megyei szintű Benedek Elek matematika
Verseny, Debrecen:
Káplár István: V. helyezés, felkészítő tanár:
Kunné Tóth Enikő.

Karácsonyváró
délután
Karácsonyváró délutánt tartottak a Rózsavölgyi Gyermekkertben november 30-án. Sok
év óta működő, és minden évben egyre nagyobb érdeklődéssel kísért szép hagyományt
éltet a Gönczy Pál Általános Iskola az adventi
időszak kezdetén.

November 30-án 14
órától az iskola Rózsavölgy utcai kézműves házaiban a pedagógusok
segítő közreműködésével közösen készíthette
el a család adventi koszorúját szülő és diák.
Az ünnepre hangoló
szeretetteljes hangulatot belengte a kenyérlángos
illata, amivel az iskola kedveskedett a részt vevő
közösségnek. Az estébe nyúló délutánon közel
150 adventi koszorú készült a józsai családok
asztalára.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola hírei
Lorántffy-s versenyeredmények
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói,
Csendom Anna 6. osztályos és Trunger Gergely 5.
osztályos tanulók az Árpád vezér Általános Iskola
által rendezett megyei német nyelvi versenyen II.
helyezést értek el az 5.–6. évfolyamon.
Elek Zoltán, Harangi Tamás 4. osztályos és Vén
Odett 3. osztályos tanulók szintén II. helyezettek
lettek a 3., 4. évfolyamon.
Az angol nyelvi versenyen Posvancz Olivér 5.
osztályos és Adonyi János 6. osztályos I. helyezett lett. Nagy Boglárka, Hercz Lili és Tóth Panna
3. osztályos V. helyezett lett.
A Válogass ÖKOsan rajzpályázaton Posvancz
Olivér II. helyezett lett. Gratulálunk a gyerekeknek
és a felkészítőiknek!

Népdaléneklési sikerek a Lo ránt ffy ban
Az elmúlt hónap jelentős sikereket hozott a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola népdaléneklő gyerekei számára, hiszen két megyei és egy
városi megmérettetésen állhattak dobogóra –
megelőzve ezzel számos (helyenként akár hatvan)
versenyzőt. A Loránffyban immár évek óta magas
szintű zenei képzést biztosít a MEA Zeneiskola és
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nagy népszerűségnek örvend az iskolai népdalkör
is. A Lilla téri Általános Iskola által rendezett megyei népdaléneklési versenyen Vén Odett (3.
osztály) és Tóth Huba (8. osztály) egyaránt első
helyezést ért el. Remekeltek a Benedek Elek
Általános Iskolában is, hiszen ott Odettet másodikként értékelték, míg Huba különdíjban részesült.
Ugyanitt a csoportos éneklés kategóriában a Guba
Sarolta, Hercz Lili, Nagy Boglárka triót a dobogó
legfelső fokára szólították. A november 30-án a
Csapókerti Általános Iskolában tartott versenyen
Vén Odett és Tóth Huba a páros éneklésben másodikként végzett, akárcsak Guba Sarolta, Herc
Lili, Nagy Boglárka a csoportos éneklésben.

Rendhagyó történelem óra a Lo ránt ffyban
A személyes élménypedagógiát, az egyéni
tapasztalás útján szerzett ismeretszerzés módszerét szívesen alkalmazzák a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola pedagógusai. Így volt ez azon az
októberi napon is, amikor a Vizsolyi Bibliáról tartottak rendkívüli történelem órát az oktatási intézményben. A személyesen megélt és kipróbált interaktív információfeldolgozás során így az iskola
diákjai sokkal tartósabb és intenzívebb tudásra tet-

tek szert a Károli Gáspár által 1590-ben lefordított
és megjelentetett első teljes magyar nyelvű Bibliáról.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
dolgozói áldott, békés ünnepeket és
sikerekben gazdag, egészségben teljes,
új esztendőt kívánnak a mostani, a régi
és a leendő diákjainak és családjuknak!
Az intézmény pedagógusai szeretettel
várnak minden kedves józsai érdeklődőt
a hagyományos karácsonyi ünnepi
estjükre december 21-én 17.30-tól
az iskola tornacsarnokában.
JÓZSA

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

A Gönczy Tehetségpont hírei

Állati dolgok

Állati dolgok - Mit ne adjunk háziállatainknak enni!
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Kedvenceink sokszor édes szemekkel kérnek
valami finomságot, néhány étel esetében vi szont kénytelenek vagyunk ellenállni, mert károsak lehetnek a cicákra és az ebekre. Karácsony környékén hajlamosabbak vagyunk
arra, hogy adjunk nekik is a finom falatokból,
azon ban érdemes figyelembe venni, hogy néha
ezzel igen sokat árthatunk is.
A kutya, és a macska nem kizárólag húsevő,
szüksége van más táplálékra is. A hús, ami a fő
fehérje forrás, kutyánk étrendjének csupán a felét,
a cicáké ennél valamivel többet tartalmazzon. A
helyes étrend fontos, hogy tartalmazza az összes
számukra szükséges vitamint. Visszatérve a
húsra, azért van nagy szükség rá, mert a benne
lévő zsírsavak segítik az anyagcserét, továbbá felelősek a bőr és a szőrzet egészséges állapotáért.
Ha igazán szeretjük kedvencünket, akkor jó, ha
odafigyelünk, hogy mi kerül a gyomrukba, hisz az
ő szervezetük teljesen másképp dolgozik, mint az
embereké. Elsődleges, hogy embereknek szánt
gyógyszereket KIZÁRÓLAG állatorvosi utasításra
szabad adni az állatoknak, mert egy jó szándékú
fájdalomcsillapítással például akár meg is ölhetjük
saját kedvencünket. Íme néhány ennivaló, amelyet
vagy adhatunk, vagy pedig jobb, ha óvjuk tőle állatunkat:
Csont. – A csont a kutyák klasszikus tápláléka?
NEM! Több mint 10 g csont/testtömegkg már ko-

moly gyomorproblémákat okozhat, rengeteg kutya
szorul csont etetése miatt orvosi ellátásra. A csont
fehérje tartalma nem túl jó minőségű a kutyák számára. Az éles, valamint a csöves csontok veszélyesek, megkarcolják, kivágják a kutya nyelőcsövét, gyomrát, beleit (véres széklet), a legjobb esetben csak székrekedést okoznak, azonban megfelelő orvosi kezelés hiányában általában még ez a
„kis” probléma sem szokott megoldódni.
Zöldségek. – Kisebb mennyiségű zöldséget is
adhatunk a kutyának, macskáknak (saláta, uborka, paradicsom, sárgarépa), de ne felejtsük el,
hogy nehezebben tudják emészteni a rostokat. Kis
mennyiségben a zöldségekben található rostok jót
tesznek az emésztésüknek és vitaminban gazdagok. De ne legyen több, mint 5% a táplálék szárazanyag tartalmának. A hagymák családjába tartozó zöldségek mindegyike gyomorégéshez vezethet a kutyáknál. De ugyanígy ártalmas lehet a
borsó, és a káposztafélék is.
Koffeintartalmú italok. – A kávé és a tea fogyasztása sem ajánlott az ember legjobb barátjának, hisz nincs rájuk ellenszer. Felelőtlen dolog
továbbá koffeintartalmú kakaót, csokoládét, vagy
éppen kólát vagy fájdalomcsillapítót adni nekik.
Csokoládé. – Az édesség, mely nélkül sok ember nehezen tudna élni, a kedvenceinknek közel
sem olyan jó. A csokikban található teobromin (a
kakaónövény által termelt keserű alkaloid) hányást, hasmenést, szívritmus-zavart, rohamokat

Multi Alarm akció: még lehet jelentkezni!
Közel egy tucat józsai lakos döntött úgy
november végéig, hogy igénybe veszi a Multi
Alarm év végi akció keretében felajánlott ri asztó rendszer-kiépítést és távfelügyeletre kötést.
Akik még szintén élni szeretnének a kedvezményes lehetőséggel, azoknak igyekezniük kell,
hiszen már csak 2012. december 20-ig jelentkezhetnek a kizárólag Józsán érvényes akcióra. Magyarország piacvezető távfelügyeleti szolgáltatója
rohamléptekben bővíti ügyfélkörét Józsán – hamarosan eléri a helyi ügyfélszám a 200 főt –, és a
szolgáltatással már rendelkező lakosok visszajelzéseiből kitűnik, egyáltalán nem bánták meg,
hogy áldoztak biztonságukra és vagyonvédelmükre. Hangsúlyozzuk, hogy a helyi kivonuló-szolgálat munkatársai – Kútszegi István, ifjabb Kútszegi
István és Simon József – szakmailag precízen,
kellő rutinnal és sok éves munkatapasztalattal
végzik munkájukat.
Amennyiben önök is
úgy gondolják, hogy
bizalmat szavaznak
a Multi Alarmnak,
éljenek az akciós lehetőséggel!

Évvégi AKCIÓ
csak JÓZSÁN!
A Józsa újság e hirdetését felmutatóknak

Br. 50 000 Ft értékű
RIASZTÓ SZETTET +
GSM/GPRS alapú átjelző eszközt +
a MULTI ALARM távfelügyeletére
való rákötést

INGYEN
adjuk.

Az akciót igénybe vevőknek csak a rendszer
telepítéséért kell munkadíjat fizetni.
A 3000 Ft + áfa kedvezményes távfelügyeleti
havidíj vállalása mellett és
két éves hűségszerződés esetén.
Az akció időtartama:
2012. október 1-jétől december 20-ig tart.

Debrecen, Pesti utca 63. Telefon: (52) 249-176 Nyitva: h–p: 8–16
Ne feledje szerződés kö téshez magával vinni ezt a hirdetést.
JÓZSA

és legrosszabb esetben
halált is okozhat.
Cukor. – Az édesítőszer túlfogyasztása elhízáshoz, fogszuvasodáshoz és cukorbetegséghez vezethet, éppúgy, mint az embereknél.
Zsíros húsok. – A vasárnapi ebéd után sokan
kutyáinknak adjuk a zsíros, félig sült maradékokat.
Ez nem túl jó ötlet, hiszen fulladáshoz, és hasnyálmirigygondokhoz vezethet. A virsli is sok zsírt és
kevés ásványi anyagot, illetve vitaminokat tartalmaz. Ezért ez inkább jutalomfalat, min az étrend
része legyen!
Alkohol. – Az alkoholos italoknak ugyanazok a
hatásuk az embereken, mint az állatokon, ám vegyük figyelembe, hogy ők jóval kisebb termetűek,
már kis mennyiségű alkohol is tragikus hatással
lehet rájuk.
Nyers ételek. – Tilos a kedvenceinknek nyersen
tojást, húst vagy halat adni, mert onnantól egyenes út vezet a szalmonella kialakulásához, a különböző férgességekhez, és egyéb igen súlyos
fertőzésekhez.
Tej. – A tej egészséges és finom, de nem megszokott egy kutya, vagy macska számára. Több
kisállat is laktóz érzékeny (hasmenésük lesz, és
gázokat termelnek).
Az év végi ünnepek időszakában az állatorvosok is szeretnének többet lenni a családjukkal,
ezért nem biztos, hogy a megszokott nyitva tartási
rendben fogják őket megtalálni, érdemes előre
tájékozódni, interneten, vagy telefonon, illetve feljegyezni a városi ügyeleti helyettesítési telefonszámot: (30) 565 9255. Kellemes ünnepeket kíván
a JózsaVet Kisállatorvosi Rendelő!

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos
www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.
Telefon:
(06-20) 320-9562
Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva
Keddtôl–péntekig:
8–12, 13–18
Szombat: 8–12
5

Jogi esetek

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő
Web: w w w.k ozm ako ny vel d e.h u
Tel ef on : (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

ACE nyelviskola JÓZSÁN.
Angol, francia, orosz és
kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.
Telefon: 06 (70) 704 0742

Fagallyazást, emelőkosárral
27 méterig,
továbbá fakivágást vállalok.

Telefon: (30) 244 8737
Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, beüzemelés, típustól függetlenül.
Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.
Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Az ügyvéd válaszol: az eltartási szerződés esetei
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd ezúttal az eltartási szerződéssel kapcsolatos ol vasói kérdésekre válaszol.

Olvasó: Az eltartási szerződés felmondható-e?
Pl. az eltartott túl sokat kér, netalán követel, vagy
az eltartó hanyag, és emiatt konfrontálódnak, de
már letelt 8 év az eltartásból, akkor hogyan számolnak el? Megszűnhet-e a szerződés? Hogyan?
Az eltartó ilyenkor elveszti az eddig befektetett
energiát?
Ügyvéd: Az eltartási szerződés megszüntethető
akár szerződés, akár peres eljárás útján azzal,
hogy a feleknek a tartás értékével el kell számolniuk egymással és az eltartottnak az eltartó által
biztosított tartás összegét meg kell térítenie.
A tartási szerződések ún. szerencseszerződések, a szerződés megkötésekor nem lehet tudni,
mennyi ideig fog tartani, mennyi pénzt, energiát
kell az eltartónak befektetnie, az eltartott részéről
sem lehet előre kiszámolni, hogy az eltartóval
hogyan alakul a kapcsolata. A szerződés felbontás
útján történő megszűnésekor a tartás értékét forintosítani kell. Általában a szerződésben a felek
meghatározzák a tartás havi értékét. Peres eljárásban vita esetén szakértő állapítja meg a tartás
ellenértékét. A tartás értéke a szolgáltatás milyenségétől is függ, hiszen más az értéke egy állandó
felügyeletre, gondozásra szoruló eltartott esetén
és más egy önmaga ellátására még képes idős el-
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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.

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

• Könyvelés egyéni és
társas vállalkozások részére
• Bér bérszámfejtés

D U G U L Á SE L H Á RÍ TÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

A november havi húzásra Gonda Csabát, Templom utcai
törzsvásárlóját kérte
fel a Józsa Tüzép
Kft. vezetősége, aki
az 1038-as sorszámot húzta ki. Az
1038-as kártyával
rendelkező szerencsés Szakáll László, Északi sor utcai lakos, aki 20
liter üzemanyagot nyert. Az október havi nyertes
is átvette nyereményét: Erdődi Sándor, Józsa,
Aranykapu utcai lakos.

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

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

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

Novemberi nyertes

tartottnál. A felek a tartási szerződés felbontásánál
a szerződésből eredő érzelmi értéket, vagy az „elvett az életemből 8 évet” értéknek megtérítését a
szerződés szerencseszerződés jellegéből adódóan
nem érvényesíthetik.
Olvasó: Ha egy házaspár egyik tagja eltartási
szerződés során örököl egy ingatlant, az is külön
vagyonnak számít váláskor? Hiszen lehet, hogy az
idős rokon gondozásában hosszú évek során a
férj és a feleség is részt vett.
Ügyvéd: A kérdés megfogalmazása nem jó, eltartási szerződésnél az eltartó nem örököl, hanem
tulajdonjogot szerez, örökölni öröklési szerződés
alapján lehet. A családjogi törvény a tartási szerződéssel megszerzett ingatlanokra nevesítve nem
tér ki, így azt, hogy közös vagyon, vagy külön vagyonról van-e szó az adott esetben további kérdések tisztázása során lehet választ adni.

Pénzügyi Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.

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

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!
Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Megnyitottuk autós boltunkat!
Törzsvásárlóinknak 20% kedvezmény minden alkatrészre.

FABRIKETT VÁSÁR: 50 Ft/kg
20 kg/csomag (a készlet erejéig)

PB-palack: 5400 Ft
Cím : J ózs a, Vál lal ko zói t elephely ek . Tel.: (52) 530-947
JÓZSA

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

Videofelvétel, videofilm (családi események, esküvők, keresztelők)
készítését vállalom. Hangfelvétel (zenei)
készítését, továbbá hangosítást,
kép- és hang utómunkálatokat vállalok.
Hauck Mátyás ☏ (06-30) 24-85-596

Használtcikk

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

Örömmel értesítjük a kedves olvasókat, hogy december 1-jén
megnyitott a „ Garázs bolt” elnevezésű használtcikk keres kedés
a Bocskai utca 13. szám alatt.
A „Garázs bolt” kis családi üzletként működik, saját helyiségben,
így az árakat alacsony szinten tudják tartani. A bolhapiacokhoz
hasonlóan itt is bármikor rábukkanhat a vásárló olyan árukra, amelyeknek a beszerzése éppen aktuális, de itt az új ár töredékéért megvásárolható. A termékek minőségére garancia, hogy azok Németországból behozott áruk, és mint tudjuk, az ottani áruk általában jó minőségükről és megbízható működésükről ismertek. Ízelítő a kínálatból:
régiségek, lakásfelszerelések, kisbútorok, sportszerek, gyerekjátékok.
Bármit szeretne vásárolni, várjuk szeretettel,
de szívesen látjuk a nézelődőket, érdeklődőket
is!
Nyitva: hétfő–péntek:
12–19, szombat: 7–13.

Egyéni vállalkozók, betéti társaságok részére

EGYEDI AJÁNLAT!
KATA
(Kisadózó vállalkozások tételes adója)
adózást választók részére
kedvező áron vállalom
bevételi nyilvántartás vezetését.
Ne foglalkozzon továbbra sem
az adminisztrációval!

Hívjon!
Kozma Ibolya
mérlegképes könyvelő

Telefon: (30) 911-7979 • (52) 420-423

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

Akciós ajánlatunk:

ÚJ és HASZNÁLT
Lux gardrób (239 cm tolóajtós): 89 900 Ft Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
Szafaris szivacsos franciaágy: 49 900 Ft 3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól
• Hitellehetôség • Használt bútor beszámítás • Lakberendezés • Konyhatervezés

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE
2012. januártól lakóház eladásához kötelező!

A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

HŐKAMERÁS
ÉPÜLETVIZSGÁLATOK

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

Látta már a hőt? Nézze meg, hol távo -

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

zik házából! Józsán 20% kedvezmény.
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o zas .h u

www.butor-debrecen.hu

FRUIT MARKET
Köszönjük vásárlóink egészéves bizalmát!
M inden kedves vásárlónkna k kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívá nunk!

FENYôFAVÁSÁR
A JÓZSAPARKBAN
A MOZGÓLÉPCSô ELôTT.
Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén,
valamint a földszinten lévő Piaccsarnokban.
JÓZSA

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

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

Gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálat.
Deb r ec en , B ar át s ág u t c a 6.
M o b i l : (0
( 06 - 7 0 ) 6 2 0 - 2 6 8 4
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Húsbolt

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

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

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és
birkahúsok saját vágó híd ról.

Minden kedves vásárlónknak
kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasár nap: 7–12-ig
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JÓZSA

Józsafa

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

A Józsafa Kft. facebook oldalára érkező kér désekre a válasz továbbra is megjelenik a Józsa
újságban is, hiszen mindenki számára haszno sak lehetnek ezek a tanácsok. Minden alkalommal egy-egy adott témában olvashatják el a Jó zsafa Kft. tanácsait.
Többféle módon kérhet árajánlatot tőlünk, legyen szó akár egy egyszerű polcról, akár egy
komplett lakás bútorozásáról. A weboldalunkon
(www.jozsaasztalos.hu) az árajánlatkérés menüpontban mindent részletesen leírhat, kiválaszthat.
Egy másik lehetőség hogy a megrendelés méreteit, rajzait elküldik az e-mail címünkre (tripo.sandor@upcmail.hu).
Ezen kívül személyesen a mintatermünkben is
szívesen várjuk az érdeklődőket (Józsa, Deák Ferenc utca 68.) itt az alapanyagokat is meg lehet tekinteni, ki lehet választani. Bonyolultabb, nagyobb
munka esetén természetesen házhoz megyünk
felmérést végezni.
Hogyha egyéb kérdése merül fel, vagy csak
rólunk akar többet megtudni, a facebook oldalunkon (Józsafa Kft.) is szívesen várjuk, ahol értékes
ajándéksorsolással várjuk az oldalt like-olókat és
megosztókat. November hónapban az 50 000 Ft-os
vásárlási utalvány nyertese: Sárosiné Kemecsei
Szidónia Anita, akinek ezúton is gratulálunk. Következő sorsolásunkról, nyereményünkről tájékozódjon facebook oldalunkon.

Új szolgáltatásunk: fakivágás, veszélyes fák kivágása, akár ágaprítással is, kedvező áron.
(Telefon: 06-20/ 517 0848)

ÚJRA NYITVA
A FÜZESI BABABIZOMÁNYI
Bébi- és gyermek ruhák, cipők,
kiegészítők, játékok széles
választékával várjuk
régi és új vásárlóinkat.
Cím : B o c s k ai I. u t c a 6. s zám al a t t
Ny i t v a t ar tá s : h – p : 9 –16 e b é d i d ő: 1 2–12 .40
s zo : 9 –12 • Ér d ek l ô d n i : (52) 3 87-43 2

Szalókiné Béres Andrea

Elérhetőségeink:
Facebook: Józsafa Kft.
Web: www.jozsaasztalos.hu
E-mail:
tripo.sandor@upcmail.hu
Mintaterem:
Józsa, Deák Ferenc utca 68.
Telefon: (06-20) 520-2040

bikerscaffe.com

fodrász
06-70 606 0917
Alkalmazkodva az ön idejéhez.

Béres Barbara
elektrokozmetikus
06-30 324 6497
műszempilla felrakás, sminktetoválás,
gyantázás, arckezelések,
masszírozás, festések, smink.

Támogatsd óvodád, iskolád
a vásárlásoddal!
Jótékonysági akcióval várja decemberben vásárlóit a Fekete Pillangó
bizományi. Aki decemberben a Fekete Pillangóban vásárol, az a vásárlásának 10%-át az általa kiválasztott józsai intézmény (óvoda, iskola)
gyűjtő edényébe helyezheti, blokkjával együtt.
Az összegyűlt összeget januárban átadják az intézmények alapítványainak. A bolt vezetősége abban bízik, sikerül ezzel hagyományt teremteni a józsai vállalkozók körében, hiszen sok kicsi sokra megy!
Továbbra is folytatódik a karácsonyi ajándéksorsolás is, melyen mindenki
részt vesz, aki december 20-ig 3000 Ft felett vásárol. 3500–5000 Ft értékű
vásárlási utalványt lehet nyerni. Sorsolás december 20-án!
Továbbra is vállalnak kisebb-nagyobb ruhajavításokat, átalakításokat rövid
határidővel, kedvező áron, valamint az itt vásárolt ruhaneműket ingyenesen
méretre igazítják! Tovább bővült a bizományi kínálata, így az ünnepek előtt is
mindenképp érdemes betérni. Ízelítő a
kínálatból: férfi-, női-, bébi- és gyermek
ruhaneműk, cipők, játékok, könyvek,
ajándéktárgyak, néptáncos csizma,
társas játékok, porcelánok, apró ajándéktárgyak, könyvek, szobahinta, plüssök, bőr- és szövetkabátok, új VAGABOND csizma, táskák, extra méretű férfinadrág, focimezek, jégkorcsolya, gyermek kerékpár és még sok minden
más. Jöjjön el hozzánk és válogasson bőséges kínálatunkból.

Asztalfoglalás: (52) 386-180
JÓZSA

Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13 Telefon: (30) 3477-186
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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ACC akkumulátor

Józsa Autócentrum Kft.
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 11.
(a temető mellett)

Tel.: (52) 523-967 • (30) 33-777-33
JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

www.jozsaauto.hu

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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JÓZSA

Autómosó

Megnyitott az új autómosó a Józsaparkban
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Tapasztalt szakember vezetésével december 3-tól ismét várja az autósokat a józsaparki au tó mosó. Teljesen új, egyedülálló minőséget kép vi sel a Magic&Shine Autospa.
Molnár János – a vállalkozás vezetője – négy éve dolgozik üzletvezetőként Debrecen egyik legnívósabb
autómosójában. A józsai autómosót családi vállalkozás keretein belül nyitják meg, több éves rutinnal rendelkező kollégák segítségével. Az autómosó prémium kategóriás tisztítást vállal. Ez azt jelenti, hogy az
autógyárak által biztosított és jóváhagyott márkafüggő ápolószereket használnak.
Az alábbi szolgáltatásokkal várják leendő ügy feleiket:
– gépjármű külső,
belső tisztítás,
– kárpit-, folttisztítás,
– bőrápolás,
– polírozás,
karceltávolítás,
– gumiápolás,
– vegyszeres
felnitisztítás
– védőviaszolás,
– autokozmetika,
– szaktanácsadás.
Ízelítő árainkból:
Személygépkocsi
külső mosás:
1400 Ft,
belső tisztítás:
1400 Ft.

VAGYONVÉD
2000 BT.
Riasztórendszerek, tűzjelző
rend szerek, videó megfigyelő
rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.
Cím: Józsa, Északi sor 114.

Telefon: 06 30 9587 344
E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

Biztosítók 1 helyen Józsán!
Szerződéskötés,
kárügyintézés
Óvja otthonát, értékeit!
Kérje ingyenes
lakásbiztosítási tájékoztatónkat!
Telefon:

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

Bejelentkezés: (30) 616 1505
Nyitva tartás: hétfő–szombat: 8–18, vasárnap: zárva

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

Csőcsere!

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

A SUPERBRONZ EU. 0,3-as csövekkel
biztonságosan szoláriumozhat!
Szeretettel várjuk a barnulni vágyókat!
Ajánlatunk:
kedvező áru szoláriumbérlet vagy
árban még kedvezőbb 7 alkalomra szóló bérleteink:

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!

7×10 perces: 1500 Ft • 7×20 perces: 2500 Ft
Cím: Angéla Szalon, Józsa, Elek utca 2.
Nyitva tartás: h–p: 7.30–17.00 szo: 7.30–13.00

Tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT!
SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA
Alkotás utca 46.

(06-20) 9608-659
(06-52) 387-767

Megújult a Háziasszonyok boltja!
Háztartási vegyi áruk, papíráruk, műanyag termékek mellett
karácsonyi ajándékcsomagok, díszcsomagolók,
ajándéktasakok is kaphatók.
Minden 5000 Ft értékű vásárlás után ajándék kuponnal
kedveskedünk vásárlóinknak. A kupon a következő vásárláskor
levásárolható, vagy a hölgyek ingyenes hajvágásra is
beválthatják az udvarban lévő fodrászatban.
Cím: Józsa, Elek utca 2. Telefon: (06-52) 387-871
Nyitva tartás: h–p: 7.30–17.00 szo: 7.30–13.00
Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
JÓZSA

Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,
• mobil-kemencék építését, -telepítését.
Cím: J ózs a, Rózsav ölg y utc a 133/A
Tel efo n: (06-30) 742-5685
E-mai l: s imo nkri szt 007@freem ai l.hu

11

Hirdetés

Veszélyes helyen lévő fák kivágását
(akár anyagáért is), továbbá
bérfűrészelést vállalok.
Te l ef o n : (20 ) 923-7931 • (70) 413 636 3

Tü zi f a m eg r en d el h et ő.
Nobel-díjas felfedezés a tű nélküli

MEZOTERÁPIA!
Orvosi tisztaságú hyaluron savat,
vitaminokat, ásványi anyagokat
juttatunk be a bőr mélyebb
rétegeibe a fájdalommentes
ránctalanítási módszerrel,
a MEZOTERÁPIA segítségével.
Lepje meg magát vagy társát!
Vásároljon ajándékutalványt!
Bejelentkezés:
Szilágyiné Kati
elektrokozmetikus mester
Cím: Gönczy Pál utca 46.
Telefon: (06-30) 301 5787 vagy
(06-52) 387-992
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok
mindenkinek!

Dr. Dobó Nagy Zsolt

Sportosan elegáns divatáru
üzletünkbe exkluzív
női és férfi pulóverek érkeztek.

állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása

Nagy választék női, férfi pizsamákból.

Karácsonyra férfi köntösök
-20% árkedvezménnyel vásárolhatók.
Egyes kifutó termékek
-50% kedvezménnyel.
Kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves
régi és új vevőinknek: Bakóné Éva
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

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

3500 Ft.
Május 1-jétôl december 31-ig
E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Simon Krisztina

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

elektrokozmetikus

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

Ny itva tar tás:
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

Tel.: (52) 409-847 • (20) 527-1150

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

Ha szépülni szeretne, vagy
csak egy kicsit törődésre vágyik:
• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés
• Szemöldök festés, - szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Smink tanácsadás.

Ajándékozzon karácsonyra masszázs vagy kozmetikai ajándékutalványt!

Az IGAZI passzív jövedelem….. Érdekel?
Csatlakozz a világ egyik legdinamikusabban fejlődő vásárlói és szórakoztató portálját működtető csapathoz.
Nem kell előadásra eljárnod, nem kell hálózatot építened, nem kell e-maileket küldözgetned, nem kell megosztanod.
Csatlakozhatsz ingyen is, de vásárolhatsz kiemelkedő előnyöket nyújtó csomagot is.
Mindkét esetben számtalan kedvezmény akár 70% is.

Ha ott akarsz lenni egy nagy lehetőség kapujában, írj most a dublijozsan@gmail.com email-címre!

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti lapja

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bem utatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2013. január 7. • Megjelenés: 2013. január 12–13.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben k özöl t a da tok ér t, il lu sztr á ciók ér t fel elô sséget n em v á ll a l un k!

Lapunk a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával jelenik meg.
Az újság letölthető (pdf)
a www.jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából.

