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Karnyújtásnyira az utcanyitás - régi álom válhat valóra
Olvasóink kérdezték, hogyan állnak az alsójózsai utcanyitások. Lapunk
utána járt a jelenleg is folyamatban lévő két utcanyitásnak.
Debrecen Város szabályozási terve 1983 óta három utca, úgynevezett
tömbfeltáró út kialakítását teszi lehetővé. Ezek létjogosultságát Debrecen Város Közgyűlése 1998 óta több alkalommal – amikor a szabályozási terv felülvizsgálata megtörtént –, mindig megerősítette. Ezek közül a Nagyszentgyörgy és a Templom utca között lévő, Kertekalja névre keresztelt tömbfeltáró
út néhány éve a lakók és az Önkormányzat összefogásának eredményeképpen megvalósult. Ennek az utcanyitásnak a mintájára kezdődött el évekkel
ezelőtt a szervező munka a Templom és Óiskola, valamint a Zsindely és
Monostorerdő utcák esetében is. A szervezőknek rengeteg akadályt kellett
legyőzni ahhoz, hogy ma azt mondhassuk mindkét utca esetében már csak
egy karnyújtásnyira van a közösség attól, hogy régi álmuk valóra váljon.
Mindkét utca esetében a tulajdonosok többsége térítésmentesen biztosította a közterületet az új utca nyomvonala számára, megértve azt, hogy az

utca megnyitása az ő érdekük. Akik ezt nem tették, azok helyett a többi ingatlan tulajdonos állt helyt. Hiszen a kisajátítás költségét családonként adták
össze az egyébként polgárjogi társaságot létrehozó tulajdonosok. Az Önkormányzat elvégezve a kisajátítási eljárásokat, biztosította annak a feltételeit,

Templom utca

Óiskola utca

Szeptember 28., szombat 10.30–18.00

24. JÓZSAI SZÜRETI NAP
Szervezők:
a DMK Józsai Közösségi Ház és a Józsai
Településfejlesztő Egyesület
Programelőzetes:
– Szüreti felvonulás
– Szőlőpréselés, mustkóstolás
– X. Józsai Nyúlpaprikásfőző Verseny
– Színpadi programok meghívott csoportokkal
– Kézművesek bemutatói és vására
– A Józsai Kertbarát Kör kertészeti kiállítása
– Gazsó Játékpark
– Cs. Horváth Judit festőművész kiállítása valamint
Hajdu Ádám természetfotói
a Józsai Közösségi Ház előterében
Helyszín:
A Tócó völgy, a Józsai Közösségi Központ
és az intézmény előtti terület
A Józsai Könyvtár programjai:
– Hol terem a magyar vitéz? - című rajzpályázat
eredményhirdetése
– Iskoláskorúak lettünk! - kézműves foglalkozás
keretében órarend és tolltartó készítése
– és „Meglepetés” a 6 éves Könyvtártól...

A Templom és az Óiskola utcák közötti leendő új utca.
hogy az utca nyomvonala mindenhol adott legyen, több esetben bírósági pereskedést is vállalva az ügy sikeressége érdekében. Jogi úton még azt is bizonyítania kellett az Önkormányzatnak, hogy az utcanyitás közérdek, hiszen
ezt is megkérdőjelezték, de a bíróság az önkormányzatnak és az utcanyitást
vállaló közösségnek adott igazat. Mindkét utca esetében számos lakossági
fórum, egyeztetés, és sokszor nem látható szervező munka volt az elmúlt
évek során, melyet az utcanyitásban aktív szerepet vállalók társadalmi munkában láttak el.
Ma mindkét utca esetében (Templom-Óiskola, Zsindely-Monostorerdő) elmondható, hogy azoknak a tulajdonosoknak, akiknek jelzálogbejegyzés van
az utca nyomvonalába eső ingatlanrészen kell gondoskodni arról, hogy a
pénzintézet azt onnan levegye, azaz tehermentesítve legyen. Erre vonatkozóan mindkét utca esetében megtartott lakossági fórumokon hívták fel a
figyelmét az érintetteknek a szervezők. Amennyiben ezek megtörténnek, bejegyezhető az utca a földhivatalba, azaz elhárul minden akadály.
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A Monostorerdő és a Zsindely utcák közötti leendő új utca.
Légifelvételek forrása: Google Earth.

Szüreti Nap

A Józsai Szüreti Naphoz kapcsolódó versenyfelhívások
Ez évben is megszervezzük a hagyományos, és
egyre nagyobb ismertségnek örvendő Józsai Nyúlpaprikásfőző versenyt. Várjuk baráti társaságok,
civil szervezetek jelentkezését.
Az első 25 jelentkezőnek a szervezők egy kony hakész 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 2013.
szeptember 25-ig
lehet személyesen, vagy telefonon a Józsai Közösségi Házban
(52) 386-137.

A nyulak átvehetők szeptember 26-án 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: szep tem ber 26-án (csütörtökön) 16 óráig a Józsai Kö zös ségi Házba.
Díjazás a Józsai Szüreti Napon.

ASZFALTRAJZVERSENY
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Segítő Szolgálat aszfaltrajzversenyt hirdet általános iskolás
gyerekeknek a szüreti naphoz kapcsolódóan szeptember 27-én (pénteken) 17 órától a Józsapark
mögötti játszótéren.
Téma: A szőlő meséje
Értékelés, díjazás a Józsai Szüreti Napon.

III. Kutyaszépségverseny Józsa Kisállat Jóléti és Gyógyászati Központ szervezésében.
Díjazott kategórizálás lesz, fajtakorlátozás nélkül, keverék kutyusoknak is.
Nevezési díj: 500 Ft
Jelentkezés:
Facebook: Józsa Kisállat Jóléti és Gyógyászati Központ
E-mail: kisallat-joleti-kozpont@freemail.hu
A helyszínen: 11:00-tól 12:00-ig.
A verseny alatt ügyességi kutyabemutatóval kápráztatjuk el vendégeinket.

Fődíj: „2013 Józsa legszebb kutyája”.
Helyszín: Józsapark mögötti terület.
Időpont: Szüreti Nap, 2013. szeptember
28., (szombat) 11:00-től 14:00-ig.
Értékes díjak és jutalmak várnak a
nyertes kutyákra és gazdáikra.

Rajzpályázat a
Józsai Könyvtárban!
Téma: „Hol terem a magyar vitéz?”
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója.
A rajzpályázaton óvodások, alsó, és
felső tagozatos diákok vehetnek részt.
A pályamunkákat szabadon választott technikával,
A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük elkészíteni.
Nevezési határidő:
2013. szeptember 21.
A rajzokat személyesen lehet leadni a könyvtárban.
Eredményhirdetés:
2013. szeptember 28., a Szüreti nap keretén belül!
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4100 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70 85 300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tája: 2013. szeptember 27. • Megjelenés: 2013. október 5–6.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir d eté sek ben közö lt a da tokér t, i ll usztr á ció kér t felel ôss éget n em vá l la lu n k !

Lapunk 2013-ban
a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával
jelenik meg.
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

X. JÓZSAI NYÚLPAPRIKÁSFŐZŐ
VERSENY

Információk

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

Mostani cikkünkben Lukácsné dr. Patakvölgyi
Pi roska újságunkhoz elküldött olvasói kér dések re válaszol ismét.

Olvasó: Férjemmel három éve elváltunk, de
azóta is egy házban élünk. Meddig kell várni a közös tulajdon megszüntetésére? A közösen felvett
hitelt három éve egyedül fizetem.
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska: A közös tulajdon megszüntetésére nincs határidő. Két féleképpen szüntethető meg a közös tulajdon: szerződéssel vagy perrel. Mindkét esetben szükséges azonban a jelzálog jogosult hozzájárulása. A pénzintézetek szerződésmódosításhoz, a hitelben adósként bennmaradó tulajdonos hitelképességének
átvizsgálásához, szükség esetén új adóstárs, kezes, vagy egyéb fedezet bevonásához kötik a hozzájárulás megadását. Ha a pénzintézet a volt, tulajdonjogát elvesztő házastársnak a szerződésből
való kiengedéséhez nem járul hozzá, azaz a közös tulajdon megszüntetéshez úgy járul hozzá, ha
az eredeti adósok maradnak a szerződés kötelezettjeiként, ebben az esetben a bíróság is elutasítja a közös tulajdon megszüntetést, hiszen nem lehet kötelezett az, aki közben tulajdonjoggal, azaz
ingatlan fedezettel már nem rendelkezik.
Olvasó: Élettársammal közös ingatlanban élünk,
nekem is, élettársamnak is van előző kapcsolatából gyermeke. Igaz-e, hogy ha az élettársam meghal, a gyermeke beköltözhet a közös házunkba?

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska: Igen, az élettársnak ugyanis a törvény nem biztosít haszonélvezeti jogot az örökös tulajdonrészén, így a törvényes örökös beköltözhet, vagy használati díj fizetését, akár a közös tulajdon megszűntetését is
kérheti. Amennyiben az ingatlan kizárólagosan az
elhunyt élettárs tulajdonában állt, a túlélő élettársnak az ingatlant – mint jogcím nélküli lakáshasználónak – el kell hagynia.
A jelenlegi és a már elfogadott új Polgári
Törvénykönyv is kizárólag a túlélő házastársnak
biztosít haszonélvezeti jogot. A haszonélvezeti jog
azt jelenti, hogy az örökös az ingatlanba mindaddig, amíg a túlélő házastárs haszonélvezeti joga
fennáll, csak a haszonélvező beleegyezésével
léphet be, nem kérhet a használatért díjat sem,
ugyanakkor az ingatlannal felmerülő felújítási, karbantartási munkálatok költségeit viselnie kell.

Néptánctanítás
felnőtteknek
Negyedik évébe lép Alsójózsán a Puskás
László táncpedagógus által vezetett, amatőr
fel nőttek számára szerveződő néptáncoktatás.
Heti két órában eddig a bökönyi, szilágysági és
kalotaszegi tánccal ismerkedtek a résztvevők.
Korhatár nincs, aki szereti a népzenét, a táncot és
a közösségi létet, az bátran csatlakozzon! „Köménymag” néven ez év tavaszától ismertek, fellépésük volt már a Főnix Gálán és májusban a
Tánc Világnapján a Józsai Közösségi Ház színpadán is.
Szeptemberben újra indul a tánctanulás, várják
az új jelentkezőket is! Érdeklődni, jelentkezni a
(06-30) 920-2550-es telefonszámon lehet.

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.

Eskrima harcművészet gyerekeknek
Szeptembertől ismét várja az 8–14 éves gyerekeket a Doce Pares Eskrima józsai gyerekcsoportja.
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

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m 3

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.
A gyerekedzéseinken 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.
– Ha érdekelnek a harcművészetek,

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

Telefon: 06 30 9587 344
Telefon: (06 30) 302 06 99
JÓZSA

E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

– ha meg akarod védeni magadat akár fegyveres
támadók ellen,
– ha javítani szeretnéd egészséged és mozgáskultúrádat,
– vagy ha csak kíváncsi vagy mi is az ESKRIMA,
akkor gyere el nyílt edzésünkre szeptember 18.-án
17:30 kezdéssel a Rózsavölgyi utca 28. szám alatti
iskola tornatermébe!
Edzések helye és ideje: Hétfő, szerda:
17:30–18:30 Rózsavölgyi utcai általános iskola
tornaterme.
Érdeklődni személyesen a helyszínen, vagy az
alábbi telefonszámon: (06-30) 603-7144 lehet.

Debreceni maraton futóverseny
2013. szeptember 28-án szombaton
11 órától a Nagyerdőn.
Versenyszámok:
maraton és fél maraton.
Várjuk női, férfi versenyzők, valamint
lelkes amatőrök jelentkezését.
Nevezési díj nincs!
Nevezés, valamint bővebb információ:
www.frissoxigen.hu
E-mail: istvancseke55@gmail.com
Telefon: (06-30) 695-3880
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Iskoláinkból

Az iskolákban szeptember másodikán újra
meg szólalt a nyáron berozsdásodott csengő,
és kezdetét vette a 2013/14-es tanév.
Mivel vasárnap délután Debrecenben volt a
Nemzeti Tanévnyitó Ünnepség – számos kísérő
rendezvénnyel együtt –, így az iskolák többsége
augusztus 30-án, pénteken tartotta saját ünnepségét. A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola
egyre növekvő létszámú – immár 412 – tanulója
kezdte el új tanévét, mely sok változást tartogat
diáknak, tanárnak, szülőnek egyaránt. Kezdve
mindjárt az elnevezésükkel. Mivel az ország
összes állami általános iskolája a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik, az azonos
elnevezésű iskolákat a település neve különbözteti
meg. Az 1. és az 5. évfolyamosok az új Nemzeti
Alaptanterv szerint tanulnak, megújult tananyagtartalommal és tantárgyakkal. Tanulnak például

erkölcstant, vagy hit- és erkölcstant, a szülő választása szerint. Sarkalatos mérföldkő a „Gönczy”
életében, hogy az iskola eddigi természettudományos oktató-nevelő munkájára alapozva emelt
szintű kerettanterv alapján tanulhatják a gönczys
diákok az ötödik osztálytól a természettudományos tantárgyakat. Ez egy országosan új lehetőség, és kiváló esélynövelő a tehetséggondozás
területén az általános iskolákban, ahol megvannak
a feltételek a tanításához. Nagyon új szabálya a
Köznevelési törvénynek, hogy az általános

iskoláknak legalább 16 óráig tartó foglalkozásokat
kell tartaniuk minden tanuló számára, minden nap.
A részvétel alóli mentességet a szülő kérvényezheti az intézményvezetőtől.
E tanév hozadéka, hogy a Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont megváltozott feltételekkel, új fejlesztések irányába haladva folytatja tevékenységét. A Deák utcai épületből végleg
eltűnt a gyerekzsivaj az épület korszerűtlensége,
és gazdaságtalan működtetése miatt. A zenei, a
sport, és a táncművészeti tehetséggondozásban
továbbra is együttműködő partnerek a Zeneiskolák, a Sportiskola, a Pergő Egyesület, és a Ritmus
Mozgásművészeti Stúdió.
Sikeres, eredményekben gazdag, és boldogságos vidámsággal teli új tanévet kívánunk minden
gönczys diáknak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt!

Tanügyi reformok a Lorántffyban is
Ahogy minden magyarországi állami fenn tar tású iskolában, így a Lorántffy Zsuzsanna Ál talános Iskolában is jelentős változásokat hoz az
új tanév.
Az iskola tanévnyitó ünnepségén Danku Attila
igazgató úr a legfontosabb, szülőket és diákokat is
érintő reformokat ismertette az érintettekkel, s utalt
arra, hogy nagyon régen vártak már ezekre a változásokra, melyek az oktatási rendszer fejlődését,
valamint az oktatás színvonalának emelését alapozzák meg.
Az általános iskola mind a 8 évfolyamán kötelező lesz délután 4-ig bent maradnia a gyerekeknek
az iskolában, ahol is számtalan délutáni foglalkozás közül választhatnak a gyerekek. A szülő kérelmére az igazgató a kötelező tanítási órák utáni
bent tartózkodás alól felmentést adhat, de ez csak
lehetőség és kizárólag a nem iskolaotthonos isko-

lákban (mint a Lorántffy) nyújthatnak be kérvényt a
szülők.
A tankötelezettség felső korhatárát 16 évre szállították le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy annak a tanévnek a végén, amelyben a diák betöltötte a 16. életévét megszűnik az állam ellátási kötelezettsége.
Fontos, már életbe lépett változás, hogy az iskoláskorúnak látszó gyerekeket, ha iskolaidőben

az utcán vagy egyéb nyilvános helyen (pl. plázában) vannak, és nem tudják írásban, hitelt érdemlően bizonyítani, hogy igazoltan vannak távol, a
rendőr bekísérheti az iskolába, akár kényszer alkalmazásával. Elvileg a szülővel együtt tartózkodó
gyermeknél is kell legyen iskolai, orvosi vagy szülői kikérő, igazolás.
Az iskoláknak az óraszámon belül heti 5 testnevelés órát kell az órarendbe terveznie (ezt az intézkedést egy évvel ezelőtt vezették be, így érinti
a mostani 2., 6. évfolyamot is). Első és ötödik
évfolyamon új tantárgyakat vezetnek be. Minden
szülőnek kötelezően nyilatkoznia kellett arról, hogy
melyik vallás hittanórájára kívánja gyermekét járatni, illetve helyette választhatta az erkölcstan tantárgyat is. Az első évfolyamon a gyerekek ingyenesen kapták meg a tankönyvet, ám az ilyen könyvet
a tanév végén vissza kell adniuk az iskola könyvtára számára.

Galiba Debrecen főterén

Egy hét élmény

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolát harminc virágnak öltözött gyerek
képviselte Debrecenben augusztus 19-én a másodjára megrendezett Galiba
Fesztiválon. A gyerekek és tanáraik az ünnep előtti héten már lelkesen készülődtek a rendezvényre a közös munkadélelőttön, ahol elkészítették a felvonuláshoz a változatos színű és mintájú virág fejdíszeket.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Danku Attila igazgató úr vezetésével
idén is elvitte érdeklődő kisdiákjait a dél-bükki kistelepülés, Cserépváralja erdőszéli táborába. A túrák során megismerkedtek a gyerekek a Kaptárkövek
keletkezésével, érdeklődve vizsgálódtak a fűben, fák között apró élőlények
után kutatva. Nagy élményt jelentett a visszatérő és újonc táborlakónak egyaránt a hagyományosnak számító, de megunhatatlan számháború és az éjszakai őrjáték. Nap, mint nap örömmel köszöntötték a szomszédos kis gazdaság állatait: a nyulakat, a tyúkokat, a kiscicákat, a kecskét és az őket vigyázó
barátságos pulit, Bogarat.
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Becsengettek a Gönczyben is

Hirdetés

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

Minden 5. hajvágás féláron

Simon Antal Futafuga Kft.

SZEPTEMBERI AKCIÓ!

Kovács Brigittánál
a BEA szépségszalonban
a Segner tér 7/A alatt.
Érdeklődni: (06-30) 219-2283

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),
parafázás.
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

3D műszempilla 8000 Ft helyett
6000 Ft-ért!

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

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

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Tüzifa, gallyfa kapható házhozszállítva igény szerint. Fakivágást, fagallyazást,
kuglizást vállalok.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Telefon: (30) 244 8737

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

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

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

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

Súlytalanok, extra tartósak, viselésük
kényelmes az antiallergén és nerc-selyem
szempilláknak.
Különböző szálhosszúságban
választható. Nem befolyásolják a
megszokott életvitelt.
3–4 hetente érdemes tölteni!
Bejelentkezés: (06-30) 301-57-87

Szilágyiné Kati
kozmetikus mester

Cím: Gönczy Pál utca 46.

FAKIVÁGÁS!
Veszélyes helyen lévő fák kivágását vállalom – akár anyagáért is – alpintechnikával
vagy emelőkosárral,
továbbá bérfűrészelést vállalok.

Tel ef on : (20) 923-7931 • (70) 413 6363

Festés, mázolás, tapétázás,
gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba
Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Itt érdemes vásárolni!

A Józsa SE őszi mérkőzései

Továbbra is akciókkal, kedvező árakkal, folyamatosan megújuló áru készlettel várja minden kedves régi és új vásárlóját a Fekete Pillangó Bi zományi. Szeptember 7-én ingyenes ugráló várral várják a gyerekeket
8–13 óráig (jó idő esetén)!

A Megye I. labdarúgó bajnokságban szereplő felnőtt csapat, illetve az
U21-esek őszi mérkőzéseinek időpontjait tekinthetik meg az alábbiakban. Minden mérkőzés itthon, hazai környezetben lesz, mivel tavasztól
pályafelújítás kezdődik. 2013/2014-es tavaszi idény minden mérkőzése
idegenben lesz megtartva.

A család őszi ruhatárát frissítse föl innen! Női-, férfi-, bébi-, és gyermekruhák, cipők széles választéka kapható! A kinőtt, megunt ruhákat, cipőket pedig
érdemes behozni, hiszen ami önnek használt, az másnak új! Az árukészlet
folyamatosan bővül, így kaphatóak már: poharak, bögrék, tányérok,
kávéskészletek, könyvek, ágyneműk, függönyök, kerti nyugágyra való párnák, háromkerekű kisbiciklik, kismotorok, szekrényes fürdető kád, női táskák,
háromfunkciós etetőszék, ággyá alakítható kiságy, Logitech számítógépes
kormány.
Bizományba
várnak:
használt, de jó állapotú kisbútorokat, bútorokat, sötétítőket, függönyöket, edényeket, porcelánokat, paplanokat, játékokat, férfiruhákat,
szőnyegeket, extra méretű
női ruhákat.
Ruhajavítást továbbra is
kedvező áron vállalnak, az itt vásárolt ruhaneműket pedig továbbra is ingyenesen méretre igazítják! Jó minőségű Dada pelenka kapható kedvező áron!
Jobban kijön, ha bejön!
Új nyitva tartás! Már reggel 8-tól várják a kedves vásárlókat!

Cím: Függetlenség utca 1.
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)

Nyitva: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–13 Telefon: (30) 347 7186

JÓZSA

2013. 09. 07. szombat
2013. 09. 15. vasárnap
2013. 09. 21. szombat
2013. 09. 29. vasárnap
2013. 10. 05. szombat
2013. 10. 12. szombat
2013. 10. 19. szombat
2013. 10. 26. szombat
2013. 11. 03. vasárnap
2013. 11. 09. szombat
2013. 11. 16. szombat
2013. 11. 23. szombat

16:30 JÓZSA SE-POLGÁRI VSE
16:30 JÓZSA SE-HAJDÚHADHÁZI FK
16:00 JÓZSA SE-BERETTYÓÚJFALUI SE
16:00 JÓZSA SE-NYÍRADONY VVTK
15:00 JÓZSA SE-HAJDÚNÁNÁS GB. FK
15:00 JÓZSA SE-DEBRECENI EAC
14:30 JÓZSA SE-MONOSTORPÁLYI SE
14:30 JÓZSA SE-HOSSZÚPÁLYI SE
13:30 JÓZSA SE-TÉGLÁSI VSE
13:30 JÓZSA SE-DERECSKEI LSE
13:00 JÓZSA SE-HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.
13:00 JÓZSA SE-SÁRRÉTUDVARI KSE

Az U21-es mérkőzések mindig a felnőtt előtt két órával kezdődnek!

TOBORZÁS
Az augusztusi újságban megjelent „Toborzás” című felhívásunkban
tévesen jelentettük meg, hogy milyen korú gyerekeket várunk.
A 2008. után született gyerekek helyett
a 2008. előtt született gyerekeket várja az egyesület.
Jelentkezni Szabó Lászlónál
a (06 70) 708 1743 telefonszámon lehet.
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állatorvos
• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

FRUIT MARKET AKCIÓ
Szőlő: 299 Ft/kg
Szilva: 169 Ft/kg
Paprika: 199 Ft/kg
Vöröshagyma: 149 Ft/kg
Dísztök: 299 Ft/kg

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

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

AkcióS
ajánlatunk:

ÚJ és HASZNÁLT
Minimum 10%-os akció új bútorainkból, például:
Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 59 900 Ft-tól
2 m-es konyhák: 63 900 Ft-tól
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 102 900 Ft-tól
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés

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

Bio fabrikett
A bio fabrikett a tökéletes fűtőanyag, mert:
– környezetbarát, nem tartalmaz ragasztóanyagot,
KEMÉNYFÁBÓL van
– nedvességtartalma alacsony
– fűtőértéke 2-szerese a fának
– helytakarékos (20 kg van egy zsákban)
– felhasználható mindenfajta fa-, szén- és vegyestüzelésű kazánban, cserépkályhában, kandallóban, vagy akár grillezéshez.
Nyers tűzifa vásárlása esetén fennáll a veszélye
annak, hogy vizet is vásárol, amely a súlyt és az
árat egyaránt növeli, viszont az égés hatékonyságát jelentősen csökkenti és még a kazánt is károsíthatja. A vizes tűzifa égetése során a keletkezett
energia jelentős része, a víz elpárolgására irányul,

nem pedig a szoba hőmérsékletének növelésére,
ezért romlik a hatékonyság. A fabrikettben nincs
víz, száraz fából van, így a teljes hőmennyiség a
szoba fűtésére használható. Égés után csak minimális hamu marad hátra (kevesebb, mint 1%)
amely magas ásványianyag tartalma miatt trágyá-

záshoz, komposztáláshoz kiválóan alkalmas. Brikettel történő tüzelés esetén fele-háromnegyed
mennyiség szükséges, mint tűzifából, mert a brikett nagy nyomással préselt, szárított, darált fából
készül, emiatt a fűtőértéke kb. 50%-kal nagyobb,
mint a tűzifáé. Emellett mozgatása, szállítása, tárolása is könnyebb, tisztább, mivel műanyag zsákokban van, ráadásul vágni, hasogatni sem kell.
Debrecen és Józsa területén ingyenes a házhozszállítás!
Szeptember 21-ig csak 4399 Ft/mázsa!
16 mázsa esetén – csak józsaiaknak –
4199 Ft/mázsa!

Most hívjon! (06-70) 9-777-818.

Akciók a Füzesi Bababizományiban
Nyereményjáték volt augusztusban is a Füzesi
Bababizományiban, melynek nyertesét az au gusztus 31-én megrendezett Családi Napon
húzták ki.
A programra ismét sok család látogatott el, ahol
a gyerekeket ugráló vár, csillámtetoválás, körömfestés várta. A sorsolás nyertese ezúttal Pappné
Varga Ildikó lett, aki egy 5000 forint értékű ajándékcsomaggal lett gazdagabb. Természetesen vásárolni is lehetett és érdemes is volt, hiszen babaés gyermekruhák, cipők, játékok, kiegészítők to-
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vábbra is már 50 Ft-tól kaphatók. Szeptemberben
az 5000 forint felett vásárlók 2 órát eltölthetnek a
Zsebibaba Játszóházban (Józsapark). Pontgyűjtő
akció is indul, melynek részleteiről az üzletben érdeklődhetnek. Megérkeztek az őszi ruhák, cipők,
érdemes benézni, a megunt, kinőtt gyerekruhákat,
-cipőket, -játékokat pedig érdemes bizományba
adni a Füzesi Bababizományiba.
Nyári nyitva tartás: májustól szeptember 30-ig
h–p: 9–18-ig (ebédszünet: 12–12:40-ig), szo: 9–13-ig
Józsa, Bocskai utca 6. • Telefon: (06-20) 31 44 808

JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Dr. Bíró
Tamás

Biztosítás

Előrelátó gondoskodás - 2. rész
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A Józsa újság előző számában ígértekhez híven, folytatódik a Burai Tamással készített biztosítással kapcsolatos cikksorozat. Ebben az
írásban az előző számban megkezdett életbiztosítási cikk folytatását olvashatják.

Józsa: Milyen életbiztosításra van szüksége az
embereknek?
Burai Tamás: Erre nagyon egyszerű és nagyon
nehéz is választ adni, hisz egy ilyen biztosítás
megkötése az egyik legfelelősségteljesebb döntés
az életünk során. A nagyon egyszerű válasz erre a
kérdésre az, hogy olyan védelemre és biztosításra
van mindenkinek szüksége, ami az igényeit kielégíti. A kérdés már csak az, hogy ezek az igények,
az életben adódó kockázatok, helyzetek fel letteke tárva? Azt gondolom, mindenki egyetért velem
abban, ahogy nincs két egyforma lakás és nincs
két egyforma ember sem, ebből adódik, hogy egy
1,5–2 órás beszélgetés után derül ki számomra,
hogy annak a személynek, akivel beszélgetek mi a
legfontosabb célja és milyen, kérdésesek azok,
amikben én segíteni tudok neki.
Józsa: Nagyon szélesek a lehetőségek?
Burai Tamás: Igen, szerencsére én egy olyan
cégnél dolgozom ahol, több mint 10 fajta életbiztosítási termék van. Ez egyenesen következik abból, amit fentebb is említettem, nagyon örülök
annak, hogy ennyi lehetőségem van, hisz így tudom a leginkább kiszolgálni az ügyfeleim igényeit.
Ha csak egy termékünk lenne, az számomra nagy
nehézségeket okozna, hisz egy valami van a tarsolyomba, ha az nem felel meg annak az embernek, akivel beszélgetek, akkor nem tudok mást
tenni, minthogy tovább állok. Persze lehetne erőltetni, erőszakoskodni, hogy az majd milyen jó lesz
neki, de ez az, amit én nem tudok megtenni. A társaság, ahol dolgozom, hónapról–hónapra sulykolja a tanácsadókba az igény alapján történő értéke-

sítést és én is ezt a
szemléletet követem, minden egyes
beszélgetésem során. Hisz azt az
embert akarom a
lehető legjobban kiszolgálni, aki velem
szemben ül, és bizalmasan oszt meg velem információkat az életéről.
Józsa: Be tudod mutatni a termékeket és a
közöttük lévő különbségeket?
Burai Tamás: Még mielőtt a termékeket és a
közöttük lévő különbségeket néznénk meg, nagyon fontosnak tartom ismertetni, hogy hogyan is
épülnek fel az életbiztosítások. Minden általam kötött életbiztosítást két részre szoktam bontani, a
biztosítási összeg az, ami arról szól, hogy mit hagy
maga mögött az ember, ha megtörténik a tragédia.
Ez az, ami kifejezetten a hozzátartozókról való
gondoskodásról szól. A másik része a biztosításnak, a kiegészítők, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy, akiről a szerződés szól az élete során valamilyen betegség, műtét, rokkanás megtörténik akkor arra is fel legyen készülve, az így
keletkező extra költségek ne őt terheljék, hanem a
biztosítót!
Biztos sok józsai lakos ismeri és rendelkezik is,
megtakarításos életbiztosítással. Ezeknek a megoldásoknak az alapvető tulajdonsága az, hogy viszonylag alacsony védelem mellet, inkább hoszszabb távú célokért, megtakarításként funkcionálnak. A befizetett havi díj egy része a biztosítás
költsége, a másik része pedig minden hónapban
befektetésre kerül, valamilyen portfólió alapján,
vagy akár egy befektetési alapban kerül elhelyezésre. Ezek a biztosítások a leginkább arra jók,
hogy a gyermekkel kapcsolatos jövőbeni kiadá-

sokra már ideje korán elkezdjen valaki félretenni,
természetesen úgy, hogy mellette azért kap egy
védelmet is. Ha valaki nyugdíjas éveire szeretne
félretenni, akkor is kiváló megoldás lehet és nem
győzőm hangsúlyozni, hogy nem szimpla megtakarításról beszélünk, hanem védelmet is kap az,
aki ilyen terméket választ.
Józsa: Van más megoldás is?
Burai Tamás: Természetesen, hisz nagyon fontos dolog, hogy alapvetően biztosításról beszélünk, én magam is szeretem ezt hangsúlyozni,
Isten ments, hogy a baj megtörténjen, de alapvetően arra akarjuk felkészíteni az embereket,
hogy a bajban ott legyünk és segítsünk! Egyre
inkább előtérbe kerülnek a kockázati életbiztosítások, amelyek arról szólnak, hogy nagyon komoly
védelmet biztosítanak azoknak, akik a szerződésben szerepelnek. Itt a nagy védelem alatt, több
tízmillió forintra gondolok. Ezekben a termékekben
nincs megtakarítási rész, lejáratkor nem jár belőle
pénz vissza, de baj esetén igazi segítséget tud
nyújtani, ráadásul mivel nincs benne megtakarítási
rész, költségként el lehet számolni azoknak, akiknek ez a lehetőségük megvan.
Józsa: A következő számban is lesz szó a biztosításról?
Burai Tamás: Igen, szeretném folytatni a sorozatot, a következő számban egy egyedülálló lehetőséget, szeretnék bemutatni. Ennek a megoldásnak, az a specialitása, hogy több millió forintos
védelmet szerezhet úgy a biztosításban szereplő,
hogy egészen pontosan azt az összeget kapja
majd vissza, amit havonta befizetett, azaz hosszú
évekig ingyen van biztosítva…

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

Zsebibaba Játszóház
Játék! Élmény! Kikapcsolódás!

Indul a Zsebi Angol

Őszi-téli nyitva tartás

Gyertek és ismerkedjetek meg Józsa központjában lévő családias környezetű játszóházunkkal. Itt
megtaláltok mindent, ami gyermek és szülő vidám,
tartalmas és hasznos kikapcsolódásához kell. A jó
élmény garantált! A trambulin és számos fejlesztő
játék mellett kétszintes épített labirintusunkban 5
méteres csúszda, labdafürdő, sok akadály és élményelem kapott helyett. Ezeknek köszönhetően
fejlődik a gyerek mozgáskultúrája. Áraink:
Kedd–vasárnapig 960 Ft/óra (min. 20 perc 320
Ft/1 perc 16 Ft)
Hétfő: -50 % kedvezmény: 480 Ft/óra (min. 40
perc 320 Ft/1 perc 8 Ft)
Testvérkedvezmények! 1 éves korig 50% kedvezmény. Gyermekfelügyelet.

Jó hírrel szolgálunk az angol nyelvet elsajátítani
kívánó lurkóknak. Szeptembertől minden csütörtökön angol órákat tartunk. Két csoportot indítunk
maximum 8 fővel. 1 óra 1500 Ft/fő. Az 1. óra
16:30-tól, a 2. óra 17:30-tól kezdődik. Várjuk jelentkezéseteket! Tanuljunk együtt angolul!

A nyár végével nyitva tartásunk változik. Hétfőtől
szombatig10.00–19:30-ig, vasárnap 10:00–18:00-ig
vagyunk nyitva. Szeptembertől minden szombaton
10:30-tól 11:30-ig Kézműves Sarokkal kedveskedünk a nálunk játszó gyermekeknek.

JÓZSA

10% kedvezmény
Születésnapok, névnapok a Zsebiben!
Még mindig tart akciónk, miszerint ha nálunk ünnepled szülinapod, névnapod vagy bármilyen alkalmat, akkor mi megajándékozunk 2 óra ingyen
játszóház használattal.
5–15 fő esetén 1900 Ft/fő/2 óra.
16 fő felett 1500 Ft/fő/2 óra.
A dekorációt és a terítéket mi biztosítjuk. Lehetőség van zártkörű születésnapokra is játszóházunkban.

Gyere és játssz velünk minimum egy órát és megajándékozunk 10% kedvezménnyel, amit beválthatsz a Füzesi Baba és Gyermek Bizományiban.
(Józsa Bocskai út 6.) Az akció visszavonásig
érvényes.
Elérhetőségek:
Cím: Józsapark földszint
Web: www.zsebibaba.hu
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu
Telefon: (52) 791 040
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SEGÍTÜNK ELIGAZODNI Bt.
Nem igazodik el a mindennapi pénzügyekben?
Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő? Nincs megelégedve a könyvelőjével és
újat keres?
Mi SEGÍTÜNK! Vállaljuk:
– Egyéni, társas és mezőgazdasági vállalkozások
– Egyesületek, alapítványok könyvelését
– Bérszámfejtését
– Adóbevallások készítését
– Adótanácsadást
Elérhetőség: Józsa, Telek utca 5.
segtitunkeligazodni@gmail.com

Hosszú távra tervez,
gondol a gyermekeire, unokáira?
Megbízható megoldást kínálhatunk önnek.
Bővebb (ingyenes) felvilágosítást adunk
személyesen.
Kérésére házhoz megyünk a megbeszélt időre.
Sáríné Kókó Edina (06-30) 357 5
- 261

+36 30 8572 811 +36 30 6591 951

Sportosan elegáns
divatáru üzletünkbe
megérkeztek az őszi áruk!
Mérethatárok 36–60-ig.
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Szoknyák, blúzok, farmerek, kosztümök
és alkalmi ruhák, amik megtekinthetők a
megújult weboldalamon.

www.evadivat.hu
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814
cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.
(az Andrea virágüzlet épületében)

• 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
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Hirdetés

Állati dolgok

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

Tavasszal, nyáron nagyon sokan döntenek
úgy, hogy kutyát vesznek magukhoz. Egy pár
hetes/hónapos kiskutya egészséges fej lődésével kapcsolatban 3 nagy témakört érdemes tanulmányoznia az újdonsült gazdinak: táplálás,
nevelés, és egészségvédelem. Mostani cik künk ben a betegségek megelőzésének lehetőségét emeljük ki.
MIÉRT KELL ÉVENTE OLTATNI A KUTYÁMAT? Miért fontos a védőoltás? Évente sok kutya
betegszik meg, vagy pusztul el olyan fertőző betegségek miatt, amelyeket vakcinázással meg
lehet előzni. A fertőző betegségeket okozó vírusok
és baktériumok nagyon elterjedtek a kutyák között.
A nem oltott kutyákra óriási veszély leselkedik,
hogy megbetegszenek és elpusztulnak parvovírus
okozta bélgyulladás, szopornyica, fertőző májgyulladás, leptospirosis vagy kennelköhögés és szövődményeik következtében. Tény, hogy a fertőző
betegségek esetében a megelőzés a legfontosabb, hiszen számos betegség következményét
gyógykezeléssel már nem tudjuk megszüntetni.
Amikor a kutya már megbetegedett, a tüneteket
súlyos költségek árán valamennyire enyhíteni
lehet, de ez nem mindig jár sikerrel. A kutya vakcinázása a tulajdonos felelőssége és érdeke egyaránt, mivel a nem oltott kutyák fertőzési forrást
jelentenek a többi kutya számára is. A vakcinában
található gyengített vagy elölt mikroorganizmus

aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét és ez által a
szervezetben
vé dőanyagok,
ellen anya gok
képződését indukálja. Ezek az ellenanyagok védik
meg a fertőző betegségek ellen a kutyát. Ezt a
védelmet nevezzük immunitásnak. Az általunk
használt oltóanyagok hatékony és biztos védelmet
nyújtanak a következő betegségekkel szemben:
szopornyica, parvovírusos bélgyulladás, parainfluenza, fertőző májgyulladás, leptospirosis, kennelköhögés, Lyme-kór, Microsporum canis gombafertőzöttség.
A kölyökkutya alapimmunitásának létrehozásához 7–8 hetes kortól kezdve valamennyi fertőző
betegség ellen oltást kell kapnia. Az anyától kapott
ellenanyagok szintje (maternális immunitás) egyre
csökken. Ezek a védőoltások a kölyköknél csak
akkor hatékonyak, ha megismétlésre kerülnek,
hogy a szervezet memória-sejtjei jól rögzítsék azt.
Állatorvosa tájékoztatja önt a kutyus számára
szükséges valamennyi oltásról és arról, hogy meddig nem érintkezhet más kutyákkal, azaz nem mehet ki utcára. Az állatorvos a védőoltásokat könyvbe írja be, hogy nyomon lehessen követni, milyen
fertőző betegségek ellen védett az állat. Ez egy
nagyon fontos dokumentum, amely a kötelező ve-

Zártszelvények, köracélok, laposacélok, betonacélok,
lemezek, síkhálók, valamint darabolási lehetőség.
Építési vállalkozók figyelem! Új termékeink:
• huzalszegek nagyker áron • kerítés rendszerek
• elektródák, vágókorongok, patentívek stb.
Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők : (52) 530-564 • (20) 530-7974

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,
valamint betonoszlopok. Gyártás, forgalmazás.
SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Telefon: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974
E-mail: szabevkft@gmail.com Web: www.szabev.hu

szettségoltásokat is tartalmazza és kiállítások, utazások esetén az állat egészségi állapotának igazolására szolgál. A kölyök állatok alapoltásokkal
szerzett védettsége nem tart egész életükön át. A
védőoltásokat évente egyszer ismételni kell, hogy
felnőttként is biztosan védett legyen a fertőző betegségek ellen. Az évi ismétlő oltások emlékeztetik, felfrissítik a kutya immunrendszerét. Az ismétlő oltások azért is fontosak, mert az állatorvos
ellenőrizni tudja kutyánk egészségi állapotát.
A kölyök állatok nagyon gyakran születés után
már parazitákkal fertőződnek. Ha szervezetükben
paraziták vannak, akkor az alapoltásokra nem tud
a szervezet megfelelő immunválaszt adni. Legjellemzőbb a bolhásság, és az orsóférgesség, mindkettő ellen léteznek hatásos szerek. A vakcinák
nagyobb védelmet tudnak biztosítani a parazitáktól
mentes kölyök állatokban.
Mi a teendő, ha a kutya kölyökkorában nem kapott oltásokat, vagy az évi védőoltást nem kapta
meg? Azonnal kérdezze állatorvosát, mert a fertőző betegségek kórokozói nagyon elterjedtek a
környezetben. Az oltások elhagyása veszélyezteti
kutyája és a többi kutya egészségét! AZ EGYETLEN MEGOLDÁS KUTYÁNK ÉS CSALÁDUNK
EGÉSZSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ AZ ÉVI
RENDSZERES VÉDŐOLTÁSOK ALKALMAZÁSA.
További felvilágosítás, kedvencének teljes körű
(röntgen, ultrahang, felszerelt műtő, labor) állatorvosi ellátása:

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Telefonos időpontegyeztetés:

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

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Telefon: (06-30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02

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

Ha szépülni szeretne, vagy
csak egy kicsit törődésre vágyik:
• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer • Szempillafestés
• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások • Smink tanácsadás
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Szempilla lifting • 3D szempilla
9
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FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

Tel.: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

Családi jogvédelem és felelősségbiztosítás
a legkedvezőbb feltételekkel.
Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingyenes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

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

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

?

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!
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

Szerződéskötés, kárügyintézés

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése:
lakóingatlan eladásához, használatbavételi engedélyhez.

Józsán 20% kedvezménnyel
15 000 Ft-tól
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o zas .h u

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

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

Minden nap friss áruval várjuk
kedves vásárlóinkat.

Erzsébet utalványt elfogadunk.
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
10

JÓZSA

JÓZSANET: 4000 egyedi látogató, 8000 látogatás, 32 000 oldalletöltés havonta. Hirdessen a Józsaneten: www.jozsanet.hu

Ny itva tar tás:

Józsai benzinkút

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

Olcsó, kiváló minőségű üzemanyagok, ill. PB palack.
Tankoljon Józsán a Vállalkozói telephelyen!

Az augusztusi nyertes
A szelvényt Bereczki Gábor,
Törzs vásár lónk
húzta ki.

Hamarosan biobrikett és
zsákos szén kapható.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Mindenféle vasanyag kapható (zártszelvény, betonacél, térháló...)

A nyertes Sebestyén Ferenc,
Sillye G. utcai
lakos, aki a 0662
számú Törzskártya tulajdonosa.

Cím: J ózsa, Vállalk ozói telephely ek. Tel.: (52) 530-947

(Fotó: archívum)

Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

ÚJ ÜZEMELTETŐVEL

ÚJRA NYÍLT az
Ruházat és cipő szaküzlet

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

Kapható: női, férfi, gyermekruházat
cipők, táskák, lakástextil stb.

5000 forint vásárlás felett
ajándékutalványt adunk!
(az akció érvényes 2013. szeptember 30-ig)

Kis- és nagy állatgyógyítás

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

Cím: Józsa, Bocskai utca 5.
(a Nikoletta virágkuckó és a Napfény Szépségszalon mellett)

Nyitva: hétfő–péntek: 8–18
szombat: 8–13
Mindenkit szeretettel várunk!
JÓZSA
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Privát Max Üzletlánc

ADU

Józsa
Gönczy P. utca 118.
Nyitva tartás:
h–p: 6:30–18:30
szo.: 6:30–12:30
v.: 7–11

és

MAX

Élelmiszer, vegyi áru
kiskereskedelem
Privát Max Üzletlánc tagjai

Józsa
Sillye-Harmat u. sarok
Nyitva tartás:
h–p: 6:00–20:00
szo.: 7:00–16:00
v.: 7–13

Magyar vállalkozás.
Magyar üzletlánc tagja.
Magyar beszállító
partnerekkel.

AKCIÓS termékek:
Borsodi üv. sör 0,5l
179 Ft

Kalinka vodka 0,2l
739 Ft
Privát fasírtgolyó 375g
389 Ft

Privát pulyka párizsi
399 Ft/kg

Privát kávé 200g
289 Ft

Márka üdítő 2,5l 199 Ft

Privát melegszendvics
krémek 300g 279 Ft

Bambinó szörp 2l többféle
7 Day's croissant 60g eper, kakaó
Biopon tak. mosópor 4kg

Privát tusfürdő ffi 1l
319 Ft

Gyermelyi 4t tészta
500g többféle 299 Ft

Privát eü. papír 24 tek.
1199 Ft

219 Ft Fagyasztott burgonya 2,5kg
799 Ft
99 Ft Privát 100 db-os papírzsebkendő 119 Ft
1499 Ft Privát folpack 20m
109 Ft

Az akció szeptember 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. További akciós termékeinket keresse az üzleteinkben.

Bankkártyás fizetési lehetőség • Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Keresse postaládájában a két hetente megjelenő Privát Max akciós újságunkat!

