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2012. szeptember

Józsai ház lett a nyertes

Szeptember 29-én 10.30–18 óráig

23. Józsai Szüreti Nap
Hely szín: A Tócó-völgy, a Józsai Közösségi
Központ és az intézmény előtti terület.
Program ajánló:
• Szüreti felvonulás
• Szőlőpréselés és mustkóstolás
• IX. Józsai Nyúlpaprikás-főző Verseny
• Színpadi programok meghívott csoportokkal
• Kézművesek bemutatói és vására
• A Józsai Kertbarát Kör kertészeti kiállítása
• Gazsó Játékpark
• Fotókiállítás Józsáról, a Fotó Alkotótábor anyagából a
Józsai Közösségi Ház előterében.
A Szüreti Naphoz kapcsolódó versenyfelhívásokat
megtalálják lapunk 2. oldalán.
A részletes programról szórólapon és a
www.jozsanet.hu weboldalon tájékoztatjuk
a józsai lakosokat.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők:
a Józsai Közösségi Ház és a Józsai Településfejlesztő
Egyesület.

Debrecen Város Önkormányzata, az AKSD Kft,
a Debreceni Közterület Felügyelet és a Deb receni Kőr Dáma Egyesület 2012-ben is meghirdette a „ TISZTA UDVAR-RENDES HÁZ” az él hető környezetért akciót. A családi házak közül
egy alsójózsai ház lett az első helyezett, egy
felsőjózsai pedig kiemelt különdíjban részesült. Intézmény kategóriában második helyezett lett az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda. Ezek
nagyon szép eredmények, hiszen a megmérettetésre több mint kétszáz nevezés ér kezett.
A Virágkarneváli hét (egyik) nyitányaként osztották ki a „Tiszta udvar, rendes ház” életmódverseny díjait. Az átadón a megjelenteket, Papp
László alpolgármester köszöntötte, aki elismerését és megbecsülését fejezte ki a környezetükért
aktívan dolgozók felé.
Családi ház kategóriában józsai ház lett a
nyertes idén. A Loós István és neje által gondozott
Erdőhát utcai ingatlanra érkezve egy teljesen
hétköznapi, rendezett kerttel rendelkező családi
házat találunk. A „titok” egy kicsit hátrébb található: a kerítés mögül egy kerti tó gyönyörű látványa tárul elénk, melyet a vízimalomról lecsobogó
vízlépcső táplál. Csodaszép a tó, amelyben
aranyhalak úszkálnak és egy teknős is lakik itt.

Nyáron gyönyörűen virágzik a tavirózsa – árulja el a feleség. A tó vízutánpótlását egy fúrott kút
biztosítja, vizét pedig locsolásra használják.

Folytatás a harmadik oldalon.

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot ker es?
Minden egy helyen webolda lunkon:

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

Helyi hírek

A Józsai Szüreti Naphoz kapcsolódó versenyfelhívások

Ebben az évben is megszervezik a hagyományos,
és egyre nagyobb ismertségnek örvendő Józsai
Nyúlpaprikásfőző versenyt.
Várják baráti társaságok, civil szervezetek jelentkezését.
Az első 25 jelentkezőnek a szervezők egy konyhakész nyulat biztosítanak. A főzőhelyeket és a tűzifát minden versenyzőnek biztosítják. Térítés ellenében természetesen több nyúl is rendelhető
(1700 Ft/db áron).
A kellő mennyiségű hús biztosítása érdekében, a
versenyre jelentkezni legkésőbb 2012. szeptember 25-ig lehet személyesen, vagy telefonon a
Józsai Közösségi Házban (52/386 137).
A nyulak átvehetők szeptember 27-én 10–12 óráig
a Józsai Közösségi Házban.
Az értékelésnél a zsűri figyelembe veszi: az étel
tálalását, küllemét, illatát, ízét, a szakács stílusos
megjelenését is.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!

MADÁRIJESZTŐ VERSENY
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő Szolgálat a szüreti naphoz kapcsolódó madárijesztő
kiállítást hirdet egyének, intézmények és civil csoportok részére. A pályázók a madárijesztő bábukat
leszúrható botra készítsék el. Leadási határidő:
szeptember 27-én (csütörtökön) a Józsai Közösségi Házban.
Díjazás a Józsai Szüreti Napon.

Rajzpályázat a
Józsai Könyvtárban!

ASZFALTRAJZVERSENY
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő Szolgálat aszfaltrajzversenyt hirdet általános iskolás
gyerekeknek a szüreti naphoz kapcsolódóan
szeptember 28-án (pénteken) 17 órától a Józsapark mögötti játszótéren.
Téma: Öt éves a Józsai Közösségi Ház (élményeim a Józsai Közösségi Házban).
Értékelés, díjazás a Józsai Szüreti Napon.

Döbbenetes rongálás – több épületet összefirkáltak Alsójózsán
Alsójózsán ismeretlen elkövető(k) augusztus 13-án éjszaka obszcén feliratokat és áb rákat festettek a református templomra, a kör nyék beli házakra, az óvodát és az iskolát sem
kímélték. Településünk szinte egy em ber ként
mozdult meg a mindenki által elítélt és több ségünket sokkolt esemény elkövető(i)nek fel derítésére.

rült több, a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fiatalkorú és fiatal felnőtt személy, akiknek
a kihallgatásai jelenleg is folyamatban vannak –
tájékoztatta lapunkat Kelemen Éva r. főhadnagy,
sajtószóvivő. A mellékelt képek szándékosan vannak eltorzítva, a kiskorúak és minden normális értékrendű ember védelme érdekében.

Érthetetlen és döbbenetes, hogy ilyen gyalázkodást, rongálást milyen indokból követnek el egyesek. Természetesen a rendőrséget is értesítették
az ott lakók és az intézmények vezetői, akik nagy
erőkkel kezdték meg a nyomozást. Augusztus 30-ai
érdeklődésünkkor megtudtuk, hogy a Debreceni
Rendőrkapitányság nagy erőkkel nyomoz az ügyben. Eddig adatgyűjtések, és tanúkutatások történtek. Az eljárás során a rendőrség látóterébe ke-

Járdaépítés és útjavítás Józsán
Önkormányzati forrásból járdafelújítas történt Józsán a Gönczy Pál utca egy
szakaszán, valamint útstabilizálás a Kertekalja utca egy részen. Mindkét esetben a korábbi években elkezdett munkálatok folytatódtak – tudtuk meg Balázs Ákos önkormányzati képviselőnktől.

Hozd vissza,
ne szennyezd a környezeted!
Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 2012 őszén általános iskolai elekt romos- és elektronikai hulladékgyűjtést szervez.
A legtöbb háztartásban akad a padláson vagy a pincében tönkrement televízió,
használhatatlan mosógép vagy egyéb olyan elektronikai hulladék, ami csak
útban van a családtagoknak. Azok a józsaiak, akik október 12-ig 7 és 16 óra
között leadják ezeket a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Józsakert utcai
épületében, egyrészt megszabadulhatnak a feleslegessé vált elektromos
eszközeiktől, másrészt támogatják az oktatási intézményt.
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IX. JÓZSAI
NYÚLPAPRIKÁSFŐZŐ VERSENY

Programok

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

Józsát fotózták

Programajánló

Augusztus első hetében fotótábor keretében Józsán járt az Albertirsai Fotókör. A téma Józsa, a
józsai nevezetességek, józsai kézművesek, iparművészek, művészek munkássága volt. Több
ezer fotó készült, a legjobbakból hamarosan kiállítás is nyílik, lásd programajánlónkat. Még több
kép a www.jozsanet.hu weboldal galériájában látható.

Szeptember 15-én 10–12 óráig
„Őszi éjjel izzik a galagonya…” őszi kézműves játszóház.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.
Szeptember 18.–október 4-ig
„Az ismeretlen ismerős Józsa” - Fotókiállítás a
Fotós Alkotótábor anyagából.
Kiállítók az Albertirsai Fotókör tagjai: Baán Katalin
E-Mafosz, Csidér Bálint E-Mafosz, Sebestyén Beáta, Kurucz Dorottya, Imre Viktória, Koroknai
László, Hepp Ádám, Devcsics János, Herczeg
Imre, Sebestyén Dalma, Mészáros Dániel, Gacsályiné Szabó Tünde (vendég).
Megnyitó időpontja: szeptember 18-án 17 óra.
A kiállítást megnyitja: Szabó Antónia fotó-és képzőművész.
Közreműködnek: a MEA AMI növendékei.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.
Tisztelettel várunk minden érdeklődő gyermeket
és felnőttet programjainkra!

Működő körök,
klubok,
művészeti csoportok
Alsójózsai Nyugdíjas Klub: szerda: 16.00–18.00
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre:
kedd: 15.00–17.00
Józsai Díszítőművészeti Szakkör:
kedd: 14.00–16.00
Józsai Népdalkör: csütörtök: 16.00–18.00
Józsai Kertbarát Kör:
minden hónap első keddje.: 17.00–19.00
Mazsorett csoport: hétfő:16.30–18.00
Akrobatikus rock and roll csoport:
csütörtökön 17.15–18.30 óráig
„ Varázskéz” Rajz Szakkör:
csütörtök: 15.00–16.00
Sakk klub: hétfő: 14.00–19.00
Nők Klubja: hétfő: 18.00–19.00
Józsai Hagyományőrző Csoport:
minden hónap utolsó hétfője: 17–19 óráig

Józsai Közösségi Ház
4225 Debr ecen-Józsa, Szentgyö rgyf alvi ú t 9.
Tel .: (52) 386-137 • E-mai l:jozsaik h@d ebrecenimuv kozpont .hu

Józsai ház lett a nyertes (folytatás az első oldalról)

Ez a víz sokkal jobb a növényeknek, mint a 12
fokos hideg kútvíz – avat be locsolási praktikáiba
Loós István. A zsűrinek nemcsak a tó, a hátsó kertben lévő veteményes is nagyon tetszett. Ennek az
a különlegessége, hogy fából készült ágyásokban
vannak a növények. Ezt könnyebb rendben tartani
és esztétikusabb is.

A Szirom utcai kertes ház portáját rendszeresen megmérettetik ezen a versenyen, többször díjazták már, idén kiemelt
különdíjat kapott. Minden évben alakítanak
ki valami újat a tulajdonosai, Csonka Ildikó
és férje. A kert tele van
szebbnél szebb növényekkel: a piros színben pompázó mocsári hibiszkusz az egyik büszkeségük, de gyönyörűen virágzik a leander és a
kakastaréj is.

Milyen növények vannak benne? Metélőhagyma, borsika, vadmajoranna, rozmaring, fodros petrezselyem, édeskömény, muskotályos zsálya,
sima zsálya, levendula, lestyán, tárkony, citromfű,
menta, és bazsalikom. Marosvásárhelyről származom, és én nagyon szeretem levesekbe használni
a lestyánt és a tárkonyt, ezek a kedvenc fűszereim
– árulja el a házigazda. Nem mindegy melyik növény melyik mellé kerül, ki kellett tapasztalni,
hogyan szeretnek együtt élni. Kifelé jövet pillantom
meg a kövirózsát, mely szépen megtelepszik az
Erdélyből származó sziklácskán, az ibolya pedig a
ház tövében virágzik tavasszal.
További képek a www.jozsanet.hu weboldalon.

A fa virágtartók is nagyon mutatósak és eredetiek. A kertben konyhakert is van, melynek egyik
különlegessége a fűszerspirál. Ez egy spirál alakú
különböző fűszernövényeket tartalmazó ágyás.

JÓZSA
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Református hírek

Református
gyermekhét Józsán

A „Jézus is volt gyerek” nevű gyermekhetet
augusztus 6. és 12. között rendezték meg Alsójózsán. A Jézus életét bemutató táborban 53 gyerek
vett részt. A reggelek a templomban kezdődtek
vidám énekléssel, zenéléssel, amit a gyülekezet
gyerekkarának vezetője tartott. A program – a
tábor helyszínéül szolgáló – alsójózsai Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában folytatódott. Itt korosztályonként külön csoportokban zajló játékos
foglalkozások segítettek a gyerekeknek megismerni a Biblia korát és elképzelni, hogy milyen lehetett a gyermek Jézus élete. Az óvodásoktól egészen az általános iskola felső tagozatáig gyűltek
össze gyerekek, hogy együtt élvezzék a tábori hét
nyújtotta programokat. A Rózsás Csárdában elfogyasztott ebéd utáni csendes pihenőkben minden
nap egy-egy népmesét hallgattak meg a lurkók.

Délutánonként pedig szabadtéri játékok, bábozás,
különböző kézműves foglalkozások tették mozgalmassá az ötvenfőnyi gyermeksereg életét. A sok
mozgás és játék után jóízűen fogyasztották el a
gyülekezet asszonyai és a szülők által hozott süteményeket és gyümölcsöket. Természetesen a kirándulás sem maradhatott el. Pénteken a zeleméri
templomromhoz látogattak el a gyerekek. A hét a
vasárnapi istentisztelettel zárult, melyen a gyermekek és szüleik vidám, oldott hangulatban együtt
énekelték a héten tanult énekeket.

Találkozzunk jövőre is!

Krekk Alexandra
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Hittanoktatás

Légy résen

Kedves Szülők! Szeretettel tájékoztatjuk önö ket, hogy a 2012/2013-as nevelési évben is lehetőség nyílik arra, hogy Józsa mindkét óvo dájában és általános iskolájában a gyermekek
játékos formában, koruknak megfelelően is merkedjenek a Biblia világával.
A foglalkozásokat Szolnokiné Gyökös Gizella
presbiter-óvónő és Pongor Eszter tanítónő tartja.
Amennyiben szeretné gyermekét beíratni református hittanoktatásra, jelentkezési lapot kérhet az
óvónőktől, az osztályfőnököktől, hitoktatóktól,
illetve letöltheti a gyülekezet honlapjáról: jozsa.reformatus.hu A hittanórák időpontjáról – az intézmények vezetőivel történő egyeztetés után – értesítjük önöket. Kérdéseikkel telefonon vagy e-mailben is fordulhatnak hozzánk:
Telefon: (06-30) 910-21-58
E-mail: reformatusjozsa@gmail.com
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Gacsályi Zsolt, református lelkipásztor

A Debrecen Józsai Református Egyházközség
cserkész csapatot szervez. A kihívásokat, pró bákat vállaló, kalandra kész fiúk jelentkezését
várjuk 7-–14 éves kor (2.o–8.o) között.
Év közben foglalkozásokon készülünk fel a különböző portyákra és az
év legnagyobb eseményére, a nyári
táborra, ahol a természetben, nomád körülmények között, lélekben és testben
megerősödve, közvetlenül alkalmazzuk a tanult
hasznos ismereteket.
A Cserkészet fő vezérelvei: a gyakorlati tanulás, a
hazafiasságra nevelés, az egymás segítése, az
önnevelés, jellemformálás.
Érdeklődni és jelentkezni:
Gacsályi Zsolt lelkipásztornál (06-30) 910 2158
E-mail: reformatusjozsa@gmail.com,
Ecsedi Zsolt tanár úrnál (06-30) 480 7707
E-mail: ecsedizsolt@gmail.com) lehet.

Egy délután az új felsőjózsai játszótéren
Egy napsütéses augusztusi délután a református
gyülekezet IFI csoportjából néhányan elin dul tunk, hogy megkérdezzük a szülők véleményét
az újonnan épült játszótérrel kapcsolatosan.
Úgy mint máskor, ma is sokan voltak kint. Visítozó
3–4 év körüli gyermekek kergetőztek a játszóvárban, míg a nagyobbak sorban álltak a kötélhinta mellett. Az anyukák és nagymamák a kicsi
gyerekek közelében maradtak végig, hogy szemmel tartsák őket. Elsőként egy fiatal mosolygós
hölgyhöz léptünk oda diktafonunkkal. Szerinted
miben lehetne még változtatni a játszótéren? –
kérdeztük. „Meg vagyok elégedve ezzel a játszótérrel. Nagyon szép lett. Szépek a játékok és
látszik, hogy sok igyekezet van a környezet gondozásán is, de az még sok munkát igényel.
Például jó lenne több árnyékot adó fa. Nekem egy
három éves fiam van, akivel szinte minden
délután – ha tehetem és az idő is megengedi –, itt
vagyunk.” Majd egy másik anyukához fordultunk

kérdésünkkel: Tetszik-e önnek a játszótér és mit
szeretne rajta változtatni? „Csodálatos lett az
egész! Nagy szükség volt már rá! Örülünk, hogy
végre elkészült – mondta, miközben a lánya megrángatta édesanyja felsőjét, hogy rá is figyeljen.
Bár szerintem még egy homokozó nagyon jó
lenne, ahol több gyerek együtt játszhatna. Egy
idősebb néni, valószínű nagymama, hallva beszélgetésünket odalépett hozzánk és így folyatatta:
„Nekem még az sem tetszik, hogy nincsen hol
kezet mosni! Szüksége lenne ivóvízre és mellékhelyiségre is!” Ezután még több játszótéren levő
anyukát is megkérdeztünk a véleményéről, akiknek hasonló benyomásaik voltak. Úgy tűnik nagyon hálás a lakosság és főleg a gyerekek a
Felsőjózsán megépült új játszótérért, amin gyülekezetünk oly sokat fáradozott. A beszélgetésekből
úgy tűnik, hogy van még teendő itt, de ehhez további összefogásra lesz szükség.
Vas Lilla, Koroknai Sándor
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Immár harmadik alkalommal rendezett nyári
tábort a Debrecen-Józsai Református Egy házközség és a Józsai Reformátusokért Köz hasznú Alapítvány.

Sport és mozgás

English Gym and Fun idén is
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Mi is ez? Mozgásra épülő angol zenés fog lal ko zás 2–7 éves
korú gyerekeknek. Magyar or szágon az első olyan mozgásra,
ak tív tevékenységre, sportolásra késztető fog lal kozás, amely
angol nyelven ösztönzi a gyer mekeket a feladatok teljesítésére, játszásra, éneklésre.
Angol nyelvű, vidám, pergő mondókák, dalok adják a „gymnastic”
alaphangulatát, ezeknek a ritmusára zajlik a torna, mozgás, játék.
A torna 45 perces, a gyerekek angol nyelvű irányítással tornáznak,
mozognak, játszanak saját életkoruknak megfelelő módon. A foglalkozások során megtanulják a legfontosabb mozgással, hétköznapi élettel kapcsolatos kifejezéseket és nem utolsó sorban a híres
angol dalokat.
Továbbá élvezhetik a gyerkőcök a speciális mozgásfejlesztő
eszközöket, melyek a nagymozgások és az egyensúlyérzék fejlesztését szolgálják.
Foglalkozásunk célja, hogy ez az „első találkozás” az angol
nyelvvel egy életre szólóan pozitív élményt adjon és így a gyerekek számára a későbbiek során természetes legyen az idegen
nyelvű kommunikáció.
2012. szeptembertől Debrecen-Józsán a Józsaparkban lévő
Józsa Fitness termében indítunk csoportokat.

Ing yenes bem utató ó rákra
bejel entkezés,
to vább i i nformác ió:
Tel efo n: (06-30) 483-3031
Web: w w w.eng lish gym .hu

Doce Pares Eskrima
A Doce Pares Eskrima Józsai gyermekcsoportja szeptembertől ismét várja az érdeklődőket! A
hatékonysága miatt egyre terjedő Fülöp-szigeteki
stílus ötvözi a pusztakezes technikákat és az eszközhasználatot, segítségével akár fegyveres támadók ellen is hatékonyan védekezhetünk.
Jellegzetes mozgásával és szellemiségével
igazából nem hasonlít más ismertebb önvédelmi
stílusra sem. Erősíti az egész testet, fejleszti a kéz
gyorsaságát, az állóképességet, a reflexeket és az
azonnali helyzetfelismerést. Nem igényel nagy
testi erőt, hajlékonyságot, ezért egy kis szorgalommal bárki elsajátíthatja.
Annak ajánljuk edzéseinket, aki egy sokoldalú,
életszerű, praktikus és dinamikus rendszert, egy
Élő Harcművészetet, azaz Extrém Hatékony Önvédelmet akar elsajátítani.
Gyermekedzéseinken a tradicionális Doce
Pares tananyagot oktatjuk, igazítva a fiatalabb
korosztály igényeihez. Ez azt jelenti, hogy nem
tanítjuk az életre veszélyes technikákat, és a késharcot, illetve az edzések játékosabb, de kellően
komoly formában zajlanak.

Fontos Önnek az egészsége? Masszázzsal
segítek egészségének megőrzésében. Cellulitisz
elleni masszázs, talpmasszázs, frissítő testmasszázs. JUDY GYM, Debrecen, Pesti u. 2. (a
Tesco mellett). Bejelentkezés: (06-30) 573-8333.
Horganyzott vízvezetékcső 1/2”–3/4”, 20–30 fm
és kétajtós fémlemez öltözőszekrény, továbbá
kisméretű szőlőprés (10 literes) eladók.
Telefon: (06-20) 9454-598.
Redőny és egyéb árnyékolástechnikai eszközök, szúnyogháló, párkány készítését, javítását
vállalom. Telefon: (06-30) 436-0647.
Csapágyak (golyós, görgős, tűgörgős, speciál),
szim meringek, tömítésgarnitúrák (gumi), speciális acélcsavarok, rugók, hidraulika, gépjárművillamossági és targonca alkatrészek (bolgár, csehszlovák) eladók. Telefon: (06-20) 9454-598.
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.
Tel.: (06-30) 958 3383
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.
Tel.: (06-30) 907 5594, (06-30) 958 3383
Jövedelmező 1080 m2-es fiatal gyümölcsös
„ Édenkert” , józsai belterületen betegség miatt
eladó. Érd.: Nagy Mihály, tel.: (52) 386-292.

Hirdetési áraink: 5 Ft/karakter
Hirdetése díjmentesen megjelenik
a Józsanet weboldalon is.

Eltűntek a virágok...

Érdeklődni személyesen a helyszínen lehet,
vagy az alábbi telefonszámon: (06-30) 603-7144

A Józsai Segítő Szolgálat által önkéntes munkával
ültetett virágládák közül ismeretlenek néhányat kiástak és elvittek – tájékoztatta lapunkat Buglyóné
Király Eleonóra, a szervezet vezetője. Pedig ezek
a virágok szépen díszítették egész nyáron a Kiserdő utcán lévő parkot, játszóteret.

8–14 éves korig várjuk a gyerekeket!
• Ha érdekelnek a harcművészetek,
• ha meg akarod védeni magadat akár
fegyveres támadók ellen,
• ha javítani szeretnéd egészséged és
mozgáskultúrádat,
akkor itt a helyed!
Edzések időpontja: hétfő–szerda: 17:30–18:30
Rózsavölgyi Általános Iskola tornaterme

Shotokan karate edzések szeptembertől a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában!
Érdeklődni személyesen a helyszínen lehet az edzések előtt.
Korhatár nincs, minden korosztály jelentkezését várják!
Edzések időpontja: kedd–csütörtök: 18 órától a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
(Józsakert utca 9.) tornatermében

JÓZSA

„Józsa apró”

Debrecen belvárosában
143m 2 irodaegység eladó.
Irányár 14,9 millió forint.
Józsai ingatlant 5 millió forintig beszámítok.
Telefon: (70) 708-5300
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Iskoláink hírei

A Debreceni Virágkarneválok történetében az
idén először rendeztek Junior Virágkarneváli
programot Galiba Gyermekfesztivál néven,
augusztus 19-én délután.

A Gönczy Pál Általános Iskola Rózsavölgyi
Gyermekkert-Ökológiai Oktatóközpontjának kiskertészei, diákjai, és táncosai a Vesd bele magad!
című kompozícióval vonultak fel. Hogy miért
éppen ezzel? Mert a mozgalomban részt vevő
iskolák és gyerekek a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségétől zöldség magvakat kaptak,
amelyeket az iskolakertben és saját kertjükben
vetettek el, népszerűsítve a természettel való
szorosabb kapcsolatot, a saját magunk által termesztett zöldségek értékét. Tóth Szabolcs és
Tóth Fanni a névadója az országos „Vesd bele
magad” mozgalom kabala figurájának, akit Ré Palinak neveztek el. A felvonuláson a gönczys sort
Ré Pali vezette, majd óriás zöldségekkel megrakott talicska következett a névadó diákokkal. A
többi kiskertész Márton libával együtt, a liliputi pónifogattal követte őket. Utánuk az iskola Csicsergő néptánc csoportjának táncosai lejtettek,
messze hangzó, és mindenkit táncra perdítő élőzenével kísérve.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói
is részt vettek a vidám hangulatú utcai fesztiválon
és kísérték az általuk feldíszített virágkocsit. A
kompozíciójuk címe: Sárkányok a népmesék világában. A virágkocsit a kiírásnak megfelelően újrahasznosítható termékekből készítették. A sárkány
alakját a gyerekek ötletei alapján papír, és műanyag hulladékokból állították össze, és saját kezűleg festették Kis Helga rajztanárnő irányításával. A fergeteges hangulatú fesztivál záróeseménye volt a Baltazár Dezső téri szabadtéri színpadi
program, ahol a Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola Csürdöngölő Néptánc csoportja is fellépett.
A nagyszámú nézőközönség óriási tapssal jutalmazta a táncoslábú gyerekeket.
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Elkezdődött a műfüves pálya építése
A héten már javában zajlik a munka a
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola udvarán,
hiszen hamarosan már a műfüves labdarúgó
pályán rúghatják a bőrt a nebulók.

Két hete kezdődött el a munka, már jól látszik a
leendő pálya körvonala. A földmunkák jól haladnak, szeptember végére átadásra kerülhet a
létesítmény.

Becsengettek...
Bár még kellemesen meleg az idő, már
érezni az ősz illatát. Eljött a szeptember és a
tan évkezdés. Szeptember 2-án délután mindkét józsai iskolában megnyitották az új tanévet.

153. tanévnyitó a Gönczyben
A Virágkarnevál hangulatát idéző vidám tanévnyitón 64 első osztályos, összesen 397 tanuló
búcsúzott a nyári szünidőtől a Gönczy Pál Általános Iskolában. A diákok számára a fő cél: a tanulás rendben, fegyelemben, szorgalommal, és minél nagyobb arányú részvétellel a tehetséggondozó programokban és projektekben. A pedagógusok maximálisan segítik a gyerekeket a céljaik elérésében, és sokoldalú szabadidős programokkal
járulnak hozzá a vidám és színes diákélethez.
Komoly háttérfeladatuk ugyanakkor a törvényi változások bevezetésére való felkészülés.

Megkezdődött a tanév a Lorántffyban
8 tanulócsoportban és 5 napközis csoportban,
25 első osztályos nebulóval együtt 193 tanuló
számára kezdődött meg az új tanév. „Új tanév, új
struktúra, tartalmi változások”: megújul a közoktatás rendszere, és ez kiszámíthatóságot, biztonságot és a szakmai munka eredményességének
növekedését eredményezheti majd minden iskolában, így a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolá-

ban is. Mindezeken túl az új lehetőséggel élve
(műfüves pálya épül) az iskola 2013. szeptemberétől egy fociosztály indításával bekapcsolódik a
Bozsik programba, és elkezdődhet a futball akadémia utánpótlás nevelése is – mondta el az évnyitón Danku Attila igazgató.

Balázs Ákos településünk önkormányzati képviselője Loránffy emlékplakettet vehetett át Danku
Attila iskolaigazgatótól a tanévnyitó ünnepségen.
Az igazgató úr a több mint 10 éve folyó magas
színvonalú együttműködést és az önkormányzattal való hatékony kapcsolattartást emelte ki az átadás perceiben.
Képek az évnyitókról a www.jozsanet.hu weboldal galériájában.

JÓZSA

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

Galiba fesztiválon
jártak

Az ügyvéd válaszol

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

Az ügyvéd válaszol:
Kié az enyém? Mennyi az enyém?
Mostani cikkünkben házastársi és élettársi
viszonyban élők esetleges vagyonmegosztással kapcsolatos kérdéseire keressük a válaszo kat Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő segítségével.

Olvasó: Kétes vagy kockázatos vállalkozási tevékenységet űző ismerős fiatalember barátom
csak templomi esküvőt tartott, polgárit nem, mondván ha baj van, a feleség nevén lévő ingóságok
biztonságban vannak. Tényleg csak így lehet „védekezni”?
Ügyvéd: Ha a felek csak egyházi esküvőt tartottak hivatalosan, államilag nem minősülnek házastársaknak, azonban a végrehajtás során egyáltalán nincsenek védve, hiszen élettársakként egy
háztartásban élnek, így a lakásban lévő ingóságokról az élettársnak kell bizonyítania, hogy az
nem a másik tulajdona. Házastársak közötti vagyonjogi szerződés ezt a problémát orvosolja és a
házasság jogintézményéből származó előnyök is
érvényesülhetnek.
Olvasó: A házasság alatt szerzett vagyon az
közös, de ami előtte külön néven volt, az mindig is
különvagyon marad?
Ügyvéd: Igen, de a házassággal felmerülő kötelezettségnek a felek különvagyonuk terhére is kötelesek eleget tenni, azaz ha a különvagyon a há-

zasság alatt felélésre kerül, később nem követelhető. Azt érdemes tudni, hogy különvagyon nem
csak a házasság előtt szerzett vagyon lehet, hanem a házasság alatt ajándékba kapott, vagy örökölt vagyon is. Ha a különvagyoni jellegű ingó,
vagy ingatlan a házasság alatt eladásra kerül, de
helyette másik kerül vásárlásra, az újonnan vásárolt ingó, ingatlan a különvagyoni jellegét megtartja.
Olvasó: Élettársi kapcsolatban élő személy 5 év
után viheti az élettársa vagyonának a felét?
Ügyvéd: A törvény szerint az élettársi kapcsolatban élők vagyonközösségét – azaz közösen
szerzett vagyonát – jövedelem arányosan kell
megosztani, de a különvagyon itt is különvagyon
marad.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.
Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

EFT
(Érzelmi Felsza ba dulá s Techni ka )
Új, gyógyulás t tá moga tó alter na tí v módszer .
Milyen problémára alkalmazható:
• általános stressz-, félelem- és szorongásoldás,
• bármilyen negatív érzelem, félelmek, fóbiák,
káros szenvedélyek megszüntetése,
• fizikai fájdalomcsillapítás,
• testsúly csökkentése,
• kapcsolati problémák megoldása,
• testi tünetek megszüntetése, pl: allergiák,
• súlyos betegségek (a migréntől a rákig)
EFT-ről bővebb tájékoztatás és
előzetes időpont egyeztetés:

Fábián Balázs EFT-terapeuta
Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. II/20., Józsapark
Telefon: (06-20) 931 6637 (16–20 óra között)
E-mail: nermal93@hotmail.hu

• Családorvosi és üzemorvosi ellátás,
egészségügyi könyvek,
munkaalkalmassági viszgálatok.
• Hétfôtôl csütörtökig
reggel 8 órakor és este 1 8 órakor
várom régi és új betegeimet,
valamint más idôpontban is
megbeszélés szerint.

Dr. Kiss András
Debrecen-Józsa, Alkotás utca 3.
Telefon: (06-30) 2-397-929

Dr. K o v ác 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.

Szerdánként a
Hansa Jóga Stúdió
tart jógaórákat a
Józsaparkban lévő
Józsa Fitnessben
19.00–20.30
(A korábbi hétfői és keddi
csoport összevonva,
de bárki csatlakozhat.)
Érd.: (06-30) 477-5404
JÓZSA
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Hirdetés

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Német nyelvoktatás Alsójózsán.
Korrepetálás, kommunikáció gyakorlás, irodai-,
üzleti nyelvhasználat, ált. nyelvvizsga
felkészítés, gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés minden szinten.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Telefon: (06-30) 312 12 89

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

Fagallyazást, emelőkosárral
27 méterig,
továbbá fakivágást vállalok.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Telefon: (30) 244 8737

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

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

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS
HOLBA FERENC
Műhely:
Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066

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.

Buxus, cukorsüveg, cserjék,
gömbtuják, kúszók,
páfrányfenyő, törpe örökzöldek,
sziklakertiek eladók.
Rózsavölgy utca 216.
Telefon: (52) 408-010 • (06-30) 644-9899

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

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

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

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

4-ből 1 gyermek
nem látja jól a táblát.

20% kedvezménnyel.

Szép kártyával, egészségkártyával és üdülési csekkel is fizethet.

Cím: Józsapark emelete Telefon: (52) 386-143 Web: okula-optika.hu
Nyitva: hétfő–szerda–péntek: 9–18 kedd–csütörtök: 9–19 szombat: 9–13
8

JÓZSA

Állati dolgok

Állati dolgok - Női ivarszervek betegségei kutyáknál (1. rész)
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Az emberekhez hasonlóan a kutyáknál is
előfordulnak (eléggé nagy számban) a női ivar szervek megbetegedései. Cikkünkben néhány
gyakoribb betegséget emelünk ki, melyekre
érdemes odafigyelni, ha nem ivartalanított
szuka kutyusunk van.
Pyometra: Pyometrának a méh gennyes gyulladását nevezzük. Ez egy súlyos, életveszélyes állapot, amely azonnali beavatkozást igényel a kutya
életben maradásának érdekében. Tünetei attól
függnek, hogy a méhnyak nyitott vagy zárt. Ha a
méhnyak zárt, a képződő genny a méh üregében
összegyűlik és a has kiteltségét okozhatja. A betegség jelei gyakran nagyon gyorsan jelentkeznek,
a kutyák étvágytalanok, visszahúzódóak és bágyadtak lehetnek, emellett előfordulhat hányás,
hasmenés is. A baktériumok által termelt toxinok a
méhnyálkahártyán keresztül felszívódva az állat
keringésébe jutnak. A toxinok károsítják a veséket
is, ilyenkor a kutya több vizeletet ürít, illetve fokozódik a vízfelvétel. Ha nyitva marad a méhnyak,
egyértelmű jelként a kutyából gennyes váladék
ürül. Emellett jelentkezhet láz, bágyadtság, étvágytalanság is.
A méh gennyes gyulladását sokszor a női nemi
szervekben lejátszódó hormonális változások idézik elő, kialakulásának jellemző ideje a tüzelés végét követő 2–8 hét. Ivarzás („tüzelés”) alatt, a méh
védekező rendszere meggyengül és a vemhességre készülve megvastagodik a méhet bélelő
nyálkahártya. Az ilyenkor a méhbe jutó baktéri-

umok okozzák leggyakrabban a pyometrát, amely
a méh gyulladásán túl súlyos károsodásokat okozhat a felszabaduló toxinok miatt a kutya egyéb
szerveiben (vese, máj…).
Kezelése az esetek döntő többségében a méh
és a petefészkek sebészi eltávolítása, amely beavatkozást ovariohysterectomiának nevezünk.
Idejében felismert pyometra esetén a műtétet
követően a kutyák gyorsan felépülnek. Azonban
ez a műtét a fennálló gyulladás miatt nem minősül
rutin beavatkozásnak, gyakran szükség van intenzív ellátásra is, amelyet 1–2 hetes antibiotikum
kúrával kell kiegészíteni.
Amennyiben értékes tenyészállatról van szó,
meg lehet próbálkozni a betegség gyógyszeres
kezelésével
vagy műtéti
terápiájával,
de ez sajnos
nem minden
esetben lehet sé ges,
és nem is
biztos, hogy elérhető vele a kívánt eredmény,
illetve a későbbi gennyes méhgyulladás kialakulásának esélye is nagy.
A fenti kezelések nélkül a kutya túlélési esélye
nagyon csekély, előfordulhat akár a méhfal repedése, ami a fertőzés hasüregbe való átterjedéséhez és elhulláshoz vezethet.
A betegség megelőzésének egyetlen biztos
módja, amennyiben nem szeretnénk kiskutyákat,

„ ÉRMÉK” BAROMFIHÚS SZAKÜZLET
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Friss tőkehúsok: pulyka és csirke,
a Hajdúböszörményi Baromfifeldolgozó Üzemből.

• csirkemell filé:
• pulykamell filé:
• csirke farhát:
• pulyka farhát:

1499 Ft/kg
1599 Ft/kg
249 Ft/kg
199 Ft/kg

Helyben sütött grillcsirke: 1399 Ft/db
Grillezett csülök, oldalas: 249 Ft/10dkg

az ivartalanítás. Cikkünk következő részében az
álvemhességről, és a női ivarszervek daganatos
megbetegedéseiről is olvashatnak.
További felvilágosítás, a Józsavet Kisállatorvosi
Rendelőben.

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő

www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305

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

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 7 30 –18 00 • SZ. 7 30 –1 3 00

AKCIÓS SZELVÉNY

Sült csirkeszárny: 159 Ft/db. Sült csirkecomb: 279 Ft/db.
Hurka, kolbász 249 Ft/10dkg
Továbbá üdítők, kávé, csapolt sör is kapható.
1000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszállítás.

Telefon: (52) 496 908

az akció érvényes
2012. szeptember 30-ig

AKCIÓS FŰSZEREINK: Delikát ételízesítő: 1399 Ft/kg, 699 Ft/500gr
Különleges I. osztályú fűszerpaprika őrlemény: 2799 Ft/kg, 1399 Ft/500gr

AZ AKCIÓS SZELVÉNY
FELMUTATÓJA 10–20%
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.

Címünk: Józsapark, földszint. Nyitva: H–P: 9–19, Szo: 7–15, V: 7–12

(A kedvezmény mértéke termékenként eltérő)

JÓZSA
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állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása

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.

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. 09. 01–2012. 09. 30-ig tart!

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

Simon Krisztina

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

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

elektrokozmetikus

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

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lávakö ves-,
ideggyök-, méregtelenítő masszázs,
cellulitis masszázs.

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

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

Minden kozmetikai kezelésből
10% kedvezmény szeptemberben.

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

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

Páros kolbász

1299
899 Ft/kg
Májas, véres hurka 799
499 Ft/kg
Sertés zsír
690
499 Ft/kg
Sertés karaj
1249
1099 Ft/kg

Az akciós áraink szeptember 7–16-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vágóhídról.
Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasár nap: 7–12-ig
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JÓZSANET: 3800 egyedi látogató, 7000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Dr. Dobó Nagy Zsolt

Józsai benzinkút

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

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

Építkezik? Irány a Józsa Tüzép!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl
a tetôig kapható nálunk! Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás.
Telefonos anyagmegrendelés. Nyitva:
h–p: 7.30–16.00 • szo: 7.30–12.00

Beltéri kazettás ajtók
végkiárusítása reklám áron.

Benzinkútkezelőt felveszünk, józsaiak előnyben.

Cím : Jó zsa, Vállalk ozó i t el eph el yek . Tel.: (52) 530-947
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Szeretettel várjuk virág- és ajándéküzletünkbe!
Nikoletta Virágkuckó
Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398
www.nikolettaviragkucko.hu
Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

Akciós ajánlatunk:
ÚJ és HASZNÁLT
Lux gardrób tolóajtós: 69 900 Ft Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
Szafari franciaágy: 49 900 Ft
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól
• Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.
Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butor-debrecen.hu

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma (gála): 199 Ft/kg
Szőlő: 299 Ft/kg
Padlizsán: 149 Ft/kg
Lecsópaprika: 129 Ft/kg
Burgonya: 79 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén
JÓZSA

Augusztusi nyertes
Az augusztus havi
nyugták közül ezúttal Király Sándor,
jó zsai
kőműves
mes ter, a ben zinkút
rendszeres törzs vásár lója húzta ki a
nyer tes szelvényt.
A szerencsés az 1673. sorszámú Törzskártya
tulajdonosa Nagy Andrásné, Józsa, Tócós utcai
lakos, aki 20 liter üzemanyagot nyert, melyet nyitva tartási idő alatt átvehet a Józsai Benzinkúton.
Gratulálunk neki.

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

(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu
Web: www.biztositasjozsan.hu

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

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

Tripó Sándor és fiai

aSzTaloS
Szeptember hónapban
konyhabútor akció!
- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák
a legjobb árakon, helyben.
Fakivágást vállalok.
Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.
Referenciák: www.jozsaasztalos.hu
Telefon: (06-20) 5-20-20-40
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu
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I n gy en e s h á z h o z s z á l l í tá s J ó z s a te r ü l e tén
1000 F t fe l e tti v á s á r l á s es etén .

R e n d e lj 1500 F t fe l e tt, é s 1 d b
0, 5 l i te r e s á s v á n y v i z et a d u n k a j á n d é k b a !
Italok

Ételek
Gyros tál sima
1050 Ft
14 dkg csirkemell, 10 dkg burgonya, paradicsom, uborka, káposzta, hagyma, mártások
Gyros tál sajtos
1150 Ft
14 dkg csirkemell, 10 dkg burgonya, paradicsom, uborka, káposzta, hagyma, mártások, + sajt
Gyros tál extra
1150 Ft
14 dkg csirkemell, 14 dkg burgonya, paradicsom, uborka, káposzta,hagyma, mártások
Gyros sima
630 Ft
csirkemell, kifli, mártások
Gyros sajtos
730 Ft
csirkemell, kifli, mártások + sajt
Gyros zöldséges
680 Ft
csirkemell, kifli, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások
Gyros sajtos-zöldséges
780 Ft
csirkemell, kifli, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások, +sajt
Gyros pita sima
630 Ft
csirkemell, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások

Gyros Pita sajtos
730 Ft
csirkemell, paradicsom, uborka, hagyma, káposzta,
mártások + sajt
1 adag sült burgonya (10 dkg)
250 Ft
Hamburger sima
480 Ft
puffancs, marhahús, paradicsom, uborka, hagyma,
káposzta, saláta, mártások
Hamburger sajtos
580 Ft
puffancs, marhahús, paradicsom, uborka, hagyma,
káposzta, saláta, mártások, +sajt
Hamburger dupla húsos
640 Ft
puffancs, 2 db marhahús, paradicsom, uborka, hagyma,
káposzta, saláta, mártások
Hot-Dog sima
430 Ft
kifli, virsli, mártások
Hot-Dog sajtos
530 Ft
kifli, virsli, mártások + sajt
Rántott sajt
830 Ft
2 db rántott sajt, 10 dkg burgonya, paradicsom, uborka,
káposzta, hagyma, mártások
Választható plussz feltétek:
100 Ft
Sajt (füstölt sajt, trappista sajt)
Zöldség (uborka, paradicsom, hagyma, káposzta) 50 Ft

Kávé (presszó)
1 adag tejszínhab vagy tejszín

120 Ft
30 Ft

Szénsavas üdítők (0,5l)
Pepsi, Schweppes narancs, Tonic, Canada Dry
Pepsi dobozos (0,33l)
Ice Tea (0,5l)
citrom, málna, barack, zöld tea, mangó
Ásványvíz (szénsavas, szénsav mentes)

285 Ft
210 Ft
285 Ft
165 Ft

Energiaitalok (dobozos)
Hell (250ml)
Bomba meggy (250 ml)
Bomba (150 ml)
Bomba (üveges 250 ml)

210 Ft
200 Ft
140 Ft
340 Ft

Sörök (dobozos)
Kőbányai (0,5l)
Soproni zéró (grapefruit, alkoholmentes)

270 Ft
270 Ft

Jó étvágyat kívánunk!

Debrecenbe és Hajdúböszörménybe történő kiszállítás 500 Ft felárral lehetséges.

Elérhetőségek: Debrecen-Józsa 35-ös főút
Nyitva: h–sz: 8–22, v: 14–22
Rendelésfelvétel: h–sz: 10–22, v: 15–22

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti lapja

Rendelésfelvétel:

(06-30) 40 30 346

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bem utatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2012. szeptem ber 28. • Megjelenés: 2012. október 5–6.

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

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!

www.jozsanet.hu

