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Aszfaltborítást kapott az Aranykapu utca
A FIDESZ frakció által három éve elindított
Kert ségi Fejlesztési Programnak köszönhetően újabb beruházás jöhetett létre 2013-ban
Jó zsán. A Kertségi Fejlesztési Program célja a
kertségek infrastrukturális ellátottságának nö velése, amelybe beletartozik többek között a
csapadékvíz elvezetés, földút stabilizáció, kerék párút építés, körforgalmi csomópont építése, valamint az önkormányzati és lakossági
hozzájárulással megvalósuló kertségi útépítés
is.
Balázs Ákos frakcióvezető november 4-én hétfőn tartott sajtótájékoztatót az Aranykapu utcán,
ahol elmondta, hogy a Közgyűlés a 2013. költségvetési évben a program részeként 200 millió forintot hagyott jóvá az önkormányzati beruházásban
megvalósítandó út- és közműépítésekre. Az
Aranykapu utca II. ütemének szilárd burkolattal, és
csapadékvíz-elvezetéssel való ellátásának kivitelezési szerződését Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2013. 09. 26-án aláírta a közbeszerzési eljárás nyertesével, a D-Profil Kft-vel. A
munkaterület átadás-átvételi eljárás 2013. 09. 27-én
megtörtént, a szerződés szerint a kivitelezés befejezési határideje 2013. 12. 10. Az Aranykapu utca

II ütem kivitelezési munkái a tavaly elkészült szakasz végétől (a Zsindely utca felől a 0+084 km
szelvénytől) kezdődnek el és egészen a Csúcs
utcáig tart. Az utca mintegy 224 m hosszon, 4
méter szélességgel épült meg. Az Aranykapu utca
II ütem csapadékvíz-elvezetésről a beruházás keretein belül megépülő szikkasztó blokksor gondoskodik a jövőben. A beruházás bruttó költsége 29
274 135 Ft.
A Kertségi Fejlesztési Program révén fokozatosan javul a város infrastrukturális ellátottsága és
az itt lakók életminősége, amelynek köszönhetően
otthonosabban érezhetik magukat Józsán.

Új lehetőségek
és komoly fejlesztések
a Gönczyben
Balázs Ákossal, a józsai településrész kép vi selőjével beszélgetünk a Debreceni Gönczy
Pál Általános Iskola új feltételrendszeréről, a
jö vőbeni lehetőségekről. Képviselő úr az
elnöke a Magyarországon még ritka tehetség segítő szerveződésnek, a Gönczy Tehet ség pont Tehetségsegítő Tanácsának. A Tehetség segítő Tanácsok élen járnak a tehetségbarát
társadalom kialakításában, segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a korszerű fejlesztőmunkához, a programok forrásainak megszer zéséhez.

Józsa: A változásokat ismerve hogyan tudja megőrizni és továbbvinni értékeit az iskola?
B. Á.: Egy új rendszer kialakulásakor, a hozzá igazodó törvényi szabályozók változásakor előfordul,
hogy a korábban olajozottan és eredményesen
működő programok csak új utakat keresve tudnak
tovább fejlődni. Ez történt a Gönczyben is.

Tovább szépült Józsa központja
Debrecen-Józsa kertváros, éppen ezért fontos,
hogy ne csak a magánkertek, hanem a közterü letek is tükrözzék településünk jellegét.
A Tócó-patak környezetének megújítása mellett
a Posta előtti kis tér is új arculatot kapott, folytatva
azt a munkát, ami barátságossá, hívogatóvá teszi
köztereinket. A munkálatok
befejeződtek. Új, színes
park fogadja a településre
érkezőket, illetve a munka
után haza érkezőket. Ez a
terület önkormányzati beruházásként újult meg idén
nyáron. A munkálatok során
a teljes terület parkosítása
megtörtént.
Épült díszburkolat, automata öntözőberendezés,
padok lettek kihelyezve és
természetesen a növényeket, virágokat is kiültettek. A
kivitelezés során földcserét
is végeztek, valamint az öntözőberendezés kialakítása

előtt vízcsatlakozás és vízóraakna is épült. A beruházás három millió forintba került, melynek fedezetét a város költségvetése biztosította. Az öntözőrendszer üzemeltetési költségeit a Debreceni
Vízmű állja a jövőben – tudtuk meg Debrecen város önkormányzatától.
(Fotó: Molnár Tamás)

Az akkreditált Kiváló Tehetségpont, referenciaintézmény és örökös ökoiskola természettudományos nevelése sok éven keresztül az oktatóközpont – állatainak segítségével is – valósult
meg. Az új feltételrendszerben a hagyományokat
megőrizve, értékeket megtartva – de az állatok
nélkül – továbbra is egyedi utat járhat az iskola a
tehetséggondozásban, az újító pedagógiai munkában, a fenntartó és működtető támogatását élvezve. Az önkormányzat az elmúlt tíz évben
folyamatosan fejlesztette az iskolát. Csak felújításokra több mint 33 millió forintot fordított, a szakmai munkához minden segítséget megadott. Az
iskola munkaközössége és a diákok – a szülők támogatását élvezve – kiváló munkájukkal elérték,
hogy a Gönczy a város egyik legjobb iskolája és
akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. Ezt a munkát
az Emberi Erőforrás Minisztérium Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerte el, az iskola alapításának
(folytatás a 2. oldalon)
150 éves évfordulóján.

Most, amikor változások vannak, ugyanazok, akik
az eddigi eredmények elérésében szerepet vállaltak, most is megtesznek mindent, hogy ez a sikeres munka tovább folytatódjon. Fontosnak tartom,
hogy azokra az alapokra és gyökerekre támaszkodva kell megkeresni a konkrét fejlesztést, ami
érték volt, és ma is az a Gönczyben, és azt közösen, a szülőket is bevonva kell hosszútávra meghatározni. Ebben együtt kell működnie az iskolának, a fenntartónak, a szülőknek és a működtetőnek. Például az emelt óraszámú természettudományos képzés idén szeptemberi indításának nem
csak a józsai szülők, de a Debreceni Egyetem is
örül, hiszen az e területen komoly gondokkal küzdő utánpótlás nevelésnek alapjai kezdődhetnek
már el ezzel a lehetőséggel. Egy iskola életében
fontos a tudományos háttér megléte. Ezt adhatja
az iskolának az egyetem a jövőben.
Józsa: A fenntartó és működtető miben tudja segíteni az iskolát céljai elérésében?
B. Á.: A természettudományos gyakorlatokhoz, a
gyakorlati életre neveléshez igazodva megújul és
korszerűsödik az üvegház a következő évben. A
szabadföldi növénytermesztés zöldség-, fűszergyógynövény-, gyümölcsös gyermekkertjét tavaszra megújítja a Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM). Fontos helyszíne lesz ez a pedagógusok által a tananyagfejlesztésben vállalt,
országos mintaprogram kidolgozásának is. Az e
terület sokrétű feladatellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) januártól egy fő

A Lorántffysok
nyertek
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola hatodik
osztályos tanulói nyerték a Fekete Gólya Oktatóközpont által hirdetett plakát-tervező pályázatot,
amelynek témája Erdőspuszta állatvilága volt. A
csoportmunkában készített első díjas pályamunka
nyereménye az volt, hogy az osztály részt vehetett
az oktatóközpont erdei iskola programján, ahol tapasztalás és élmény szinten szereztek új ismereteket a körülöttünk élő természetről.
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pedagógiai asszisztens álláshely bővítéssel segíti.
Ezekben a gyermekek jövője szempontjából legalább akkora lehetőség rejlik, mint amit korábban
a farm jelentett.
Jól illeszkedik az ökoiskola szellemiségéhez az a
Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett és az önkormányzat által elnyert
pályázat, aminek köszönhetően több mint 150 millió forintos uniós forrásból megvalósuló fejlesztés
lesz az iskola főépületében tavasszal. A fejlesztés
során kisebb környezeti terheléssel járó kombinált
megújulóenergia-alapú energiatermelést (napkollektor és napelem) honosítunk meg, korszerűsítjük
az épület szigetelését és használati melegvíz
rendszerét, ezzel segítve az olcsóbb üzemeltetést
és a gyermekek környezettudatos nevelését. A város vezetői – Somogyi Béla alpolgármester úr kezdeményezésére – nem véletlenül döntöttek úgy,
hogy a pályázható három intézmény közül az
egyik a Gönczy legyen, hiszen erősíteni szeretnénk az ökoiskola szerepét.
Józsa: Az átszervezéssel kapcsolatban voltak
vagy vannak még megoldandó feladatok a Rózsavölgy utca 32. sz. alatt?
B. Á.: Az első osztályosok szépen kialakított tanterméhez építészek bevonásával igyekszik a Debreceni Intézményműködtető Központ közvetlen lehetőséget biztosítani a háztartástan teremhez tartozó vizesblokk használatával. Az eredetileg az
őszi szünetre tervezett átalakítás határidejét az
módosította, hogy jelentős magasságkülönbség

van a tanterem és a vizesblokk padozat szintje
között. A szakemberek azóta megtalálták a jó
megoldást és hamarosan elkészül az átalakítás.
Logisztikai probléma is volt az ebédeltetéssel, de
ma már időben étkezhetnek a gyermekek. Az első
csoport 11:30-kor kezdi az ebédet, az étkeztetést
biztosító cég pedig a gyerekek létszámával megegyező étkészletet biztosít, így nem kell várni a
mosogatásra. Személyesen győződtem meg
ezekről, és kértem az érintettektől e problémák mielőbbi megoldását.
Józsa: Leginkább a lovak jelentették vagy jelképezték a gyermekek számára a farmot az iskolában, sokan szerettek lovagolni. Hogyan tudnak lehetőséget teremteni a folytatáshoz?
B. Á.: Segítjük az iskolát és a szülőket abban,
hogy az eddig is közkedvelt „lovaglás”, a lovakkal
való ismerkedés, a lovaglás tanításához szükséges ló-ember kapcsolat alapozásához szeretnénk
ismét lehetőséget teremteni tavasztól. A szigorú
törvényi szabályzók miatt nem az iskola pedagógiai programjának részeként, hanem a szülők-gyerekek által választható módon, délután, külső szolgáltató igénybevételével.
Józsa: Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a Tehetségsegítő Tanács további munkájában, hisz mint mentortanács
(öt ilyen van az országban) igen sokfelé viheti el,
ismerhetik meg mások az iskola ez irányú tevékenységét.

Ha október, akkor Gönczy-hét
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is
színvonalas és sokszínű programokkal em lékeztünk meg iskolánk névadójáról.
A Gönczy-vetélkedővel kezdődött a hét, majd
folytatódott kedden az ’56-os forradalom és
szabadságharc hőseiről szóló megemlékezéssel.
Ezen a délutánon ültettük el a Hospice Méltóság
Mezeje program keretében az élet szépségét és
teljességét jelképező nárcisz virághagymákat is.
Iskolánk már három éve örökös ökoiskola. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minden esztendőben megismerjék az év fáját, madarát, vadvirágát,
kétéltűjét, gombáját, rovarát és halát. Az osztályok
színvonalas projektek keretében csillogatták meg
egymás előtt a tudásukat, előadó képességüket.
Ezen a napon volt a megnyitója annak az érdekes
kiállításnak, melyen a tanulóink változatos formában fejezték ki, hogy mit jelent számukra az ökoiskola szellemisége. Az egész heti rendezvénysorozat kiemelkedő programja a várostörténeti
portya volt. Immár második éve szervezzük meg
az ismeretszerzésnek ezt a különleges formáját.
Külön buszok sorjáztak reggel az iskola előtt – a

3–8. évfolyam háromszáz diákja ismerkedett városunk kiemelkedő történelmi eseményeivel, helyszíneivel. Az önálló felfedező munkát egykori
gönczys mentor diákok, és a pedagógusok segítették. A Debreceni Református Kollégium Múzeumában életkoruknak megfelelő múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt. A Városháza is
kiemelt helyszín volt, néhány osztály az üléstermet is meglátogathatta a Közgyűlés idején. Pénteken a záró rendezvény az egészségnap volt.
Egész délelőtt játék fogadta az érdeklődő gyerekeket, délután pedig érdeklődésüknek megfelelően választhattak a felkínált programok közül. Vendég előadókat is fogadtunk a rendezvényen: Radácsi Emese aerobik oktatót, Losonczi Éva kozmetikus mestert, a biogazdálkodást folytató Lupó
Andreát és Kellermann-né Darányi Enikőt, valamint a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola hallgatóit, akik az elsősegély nyújtási ismeretekbe vezették be tanulóinkat. A programsorozatot a Felsőjózsai 4H-Klub
Egyesület szervezésében darules zárta a Hortobágyon.

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány in gyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 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 számunk lapzár tája: 2013. november 29. • Megjelenés: 2013. december 7–8.
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.
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Helyi hírek

Programok

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

November 30-ig
„Ha a világ rigó lenne…” – kiállítás Weöres Sándor
versillusztrációiból.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere.
November 13-án 14–17 óráig
A Magyar Nyelv Napja alkalmából.
A gyerekek és a felnőttek játékos nyelvi feladatok
megoldásával ismerhetik meg a magyar nyelv
szépségét és sokszínűségét. Vendégünk dr. Bakó
Endre újságíró, irodalomtörténész.
– 14 órától: nyelvi játékok általános iskolásoknak,
– 16 órától: Ady Endre múzsái c. előadás – felnőtteknek.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtér, előadóterme.
November 19–december 19-ig
„Értékek és élmények” a Kós Károly Művészeti
Szakközépiskolában.
Megnyitó időpontja: november 19-én 17 óra.
Köszöntőt mond: Jantyik Zsolt a Debreceni Művelődési Központ igazgatója.

„Derült szívvel
megöregedni”
Október az idősek hónapja, ekkor különös fi gyel met kapnak a szép korúak. Ebből az alkalomból köszöntötte őket a Józsai Közösségi
Ház október 8-án.
A közönség a Nemzedékek Zenés Irodalmi Társaságától hallhatta a Petőfi Sándor „János Vitéz”
elbeszélő költeménynek és Kacsó Pongrác daljátékának modern átdolgozását, dr. Balázs József
Endre szerző „Popcorn John” című paródiáját. A
Petőfi mű humoros feldolgozása – melynek színpadra állítását dr. Kovács Lajos társszerzőnek köszönhetjük –, emlékezetes órát szereztek a poénokra vevő közönségnek.

A szerző személyesen is megtekintette az
előadást, melynek szereplői: dr. Kovács Lajos,
Benedek Barbara, Demény Réka, Simonné Alföldi
Anikó, Sándorné Nagy Zsuzsa, Hevesiné Husi Angéla, Máriássi István, Papp Attila voltak. A továbbiakban a vidám hangulatról az Eagle Linedance
Team country táncosai gondoskodtak. Képek
megtekinthetők a jozsanet.hu weboldal Galéria
menüpontjában.
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Közreműködnek: a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola diákjai.
Helyszín: A Józsai Közösségi Ház előtere.
November 23-án 10 óra
Rejtvényfejtő versenyre hív a Józsai Könyvtár.
A jelentkezők gyerek, kezdő, haladó és kiemelt
kategóriában indulhatnak. A rejtvényeket Mezey
László rejtvénykészítő állítja össze.
November 30-án 10–12 óráig
„Hull a pelyhes…” – kézműves játszóház.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere.

Nyitott Templom
Egyházi Napok
Mindnyájan egyek voltunk azon a szép őszi
napon! Református, római katolikus és görög
katolikus józsai lakosok úgy gondoltuk, szo ro sabbra fűzzük barátságunkat.
Évek óta együtt imádkozunk, nem régóta együtt
zenélünk, énekelünk péntek esténként, most pedig együtt főztünk, játszottunk, egyszerűen jól
éreztük magunkat. Felmutathattuk értékeinket,
örültünk egymás sikereinek.

November 30-án, 16 óra
Jótékonysági est, valamint ezt követő szeretetvendégség és adventi vásár.
A Józsai Reformátusokért Alapítvány szeretettel
várja önt és kedves családját.
Helyszín: a felsőjózsai gyülekezeti házban (Deák
Ferenc utca 67.).

2013. 10. 19-én ünnepelte
Bíró Gyula és felesége
50. házassági évfordulóját.
Sok Boldogságot Kívánunk Nekik!
Szerető Családjuk

Megbeszéltük, hogy egyre több Háromegyházas programot szervezünk, mert így szeretnénk
egyek lenni Józsán. Így: szeretetben - Teremtő Istenünkben.
Szentesi Csaba, görög katolikus parókus

„Ha a világ rigó lenne”
Weöres Sándor születésének 100. évfordulója
alkalmából rajzpályázatot hirdetett a Józsai
Közösségi Ház.

Október 19-én tartották ballagásuk
50. évfordulóját az Alsójózsai Állami
Általános Iskola 1963-ban végzett diákjai.

„Józsa apró”
Karácsonyfa – nagy méretű normand fenyő –
helyben kivágva termelőtől eladó. Zsindely utca
50. Telefon: (52) 386-173 (30) 578 2987
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Telefon: (30) 9-537-153, (52) 535-650

Felhívásukra rekord (összesen 84 rajz) számú
pályamunka érkezett (8 oktatási intézményből) az
óvodás és kisiskolás gyerekek köréből. A rajzokat
Cs. Horváth Judit művésztanár, festőművész és
Kocsis László grafikus zsűritagok 2 kategóriában
értékelték: óvodások és 1. osztályosok; 2–3–4.
osztályosok. A díjazottak értékes rajzeszközöket
és oklevelet vehettek át, de a rajzpályázaton
résztvevők sem mentek üres kézzel haza, emléklapot és ajándékot kaptak.
Óvodások és 1. osztályosok kategóriája:
I. Gonda Zsuzsanna, II. Ribiczy Klára Judit, III.
Bujdosó Lili, Különdíj: Pongó Vivien.
2., 3. és 4. osztályosok kategóriája:
I. Karacs Gergő, II. Szanics Anikó, III. Erdélyi Péter.
Különdíjasok: Bertalan Enikő, Tardy Leila.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Debrecen belvárosában 143 m 2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított
(burkolva, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók, féláron eladó. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650

„Józsa apró”
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Universal Bau

Debrecen, Csillag utca 53.
Telefon: (52) 451-053 • (20) 9-739-744
• Családiház építése kulcsrakészen, akár ingyenes
tervezéssel, költségvetés készítéssel.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Magas és mélyépítő munkák végzése.
• Térburkolatok, utak építése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Kerítések építése.
• Garanciavállalás!
• Fuvarozás.

Cégünk hiteles,
megbízható referenciákkal
rendelkezik!
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JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

UNIVERSAL BAU

Box Józsán

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

Karácsonyi nyereményjáték
a Fekete Pillangóban!

Téged is vár a box!

Elindult az éves, szokásos karácsonyi nyereményjáték a
Fekete Pillangó Bizományiban! A 3500 forint felett vásárlók
között 1db 5000 Ft-os és 2 db 3500 Ft-os vásárlási utalványt
és +1 meglepetés ajándékot sorsolunk ki.
Érdemes tehát benézni és itt vásárolni, hiszen továbbra is kapható a jó minőségű I. osztályú Dada pelenka, valamint közkívánatra bővítették kínálatukat II. osztályú maxi és junior méretű
pelenkával is. Továbbra is nagy választékban kaphatók bébi-,
gyermek-, női-, és férfiruhák, cipők, kabátok, autósülések, porcelánok, lakás kiegészítők, szobabútor, íróasztal, fonott fotel,
szőnyeg, tükrös fürdőszoba szekrény. Folyamatosan vállalnak olcsón, rövid
határidővel ruhajavítást és
az itt vásárolt ruhákat ingyenesen méretre igazítják. Folytatódik a 100 Ft-os
könyvvásár is! Bizományba várnak: porcelán étkészletet, férfi nadrágokat,
pulóvereket, gyerekjátékokat, építő-, kirakó-, és társasjátékokat.

Cím: Függetlenség utca 1.
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Nyitva: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–13 Telefon: (30) 347 7186

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

A Civis Boxiskola Sport Egyesület Debrecen-Józsán működik. Nálunk a sport az
egészség megőrzésével, testünk fittségének megtartásával és az ökölvívás szeretetével és tiszteletével párosul.
Az egyesület hivatalos keretek között 2013 nyara
óta működik, ugyanakkor a korábbi években már foglalkoztunk ökölvívással, utánpótlás keresésével és
nevelésével is az edzések tartása mellett. Az edzéseinket a Gönczy Pál Általános Iskolában tartjuk, ide
szereltük fel a szükséges eszközöket.
Az ökölvívó utánpótlás felkutatása és nevelése
terén már megtettük az első lépéseket. A Gönczy Pál
Általános Iskolából felhívásunk megjelenése után kerültek az érdeklődő gyermekek az ökölvívó egyesületünk szárnyai alá. Az iskolás nebulók
mellett számos mozogni vágyó felnőtt is minket választott, hogy megőrizze egészségét.
Jelenleg 10–15 fő látogatja edzéseinket, fiúk-lányok egyaránt.
A mozgás szeretete és tisztelete mellett a kötelek adta keretek is tiszteletet ébresztenek előbb-utóbb ezekben a gyerekekben és felnőttekben. A versenyzés mellett sokan
hobbi szinten járnak egyesületünk edzéseire. Őket a mozgás szeretete, a közösség nyújtotta élmények, és a jó csapatszellem vonzza ide. Célunk, hogy felkerüljünk a magyar
ökölvívósport palettájára, valamint a sport és a mozgás szeretetére neveljük a nálunk edző gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket.
Mindehhez szükséges az edzői csapat – Kertész Henrik, Kiss András és Szatmári
István –, akik tapasztalataik és sportmúltjuk révén segítik a fiatalok munkáját. Várunk minden mozogni vágyó gyereket és felnőttet – kezdőt és haladót 10 éves kortól – hétfőn, szerdán és pénteken 18:30-tól a Gönczy Pál Általános Iskola Rózsavölgy utca 23. szám alatti
tornatermében. Nincs kötelező küzdés!

Érdeklődni: Kiss András: (06-70) 7749 751 • Szatmári István: (06-30) 4881 944

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!
tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT!

Dr. Kovács Gabriella
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 elfogadása.

JÓZSA

Mikulásra, Karácsonyra, Születésnapra.
900 Ft
60 perc:
120 perc: 1700 Ft
240 perc: 2500 Ft
300 perc: 3900 Ft
600 perc: 6900 Ft

SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA
Alkotás utca 46.

(06-20) 9608-659
+36 30 8572 811 +36 30 6591 951

Ajándékozz Zsebibaba
ajándékperceket!

(06-52) 387-767

Józsapark földszint (52) 791 040
www.zsebibaba.hu •zsebi@zsebibaba.hu

VÉGKIÁRUSÍTÁS

Dr. Dobó Nagy Zsolt

A FÜZESI
BABABIZOMÁNYIBAN
november 11-től!

Kis- és nagy állatgyógyítás

Cím: Józsa, Bocskai utca 6.
Nyitva tartás: h–p: 10–17-ig • szo: 9–13-ig
Telefon: (06-20) 31 44 808

állatorvos

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.
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Kötelező

Ebben a hónapban is beszélgetünk Burai Tamás biztosítási tanácsadóval. Mostani témánk
biztosítási szempontból a lehető legaktuáli sabb, a kötelező gépjármű-felelősségbizto sítás.

Józsa: Miről szól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás?
Burai Tamás: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kötését Magyarországon törvény szabályozza. Minden arra kötelezett járműnek rendelkeznie kell vele. A felelősségbiztosítás minden
esetben a másnak okozott károk esetére nyújt védelmet. A novemberi kampány a gépjárművek felelősségbiztosításának megújításáról, esetleges
újrakötéséről szól, ami által a jövő évre meghirdetett tarifák közül választhat az az ügyfél, akinek
most lesz a biztosítási évfordulója. Nagyon fontos
lehet, hogy egy közlekedési baleset során a másik
félnek okozott károkat ne a kárt okozó gépjármű
tulajdonosának, üzemben tartójának kelljen kifizetnie, hanem a felelősségbiztosítójának, legyen az
személyi sérülés vagy más gépkocsiban okozott
kár.
Józsa: Hogyan tudsz segíteni a józsai lakosoknak?
Burai Tamás: nekem, mint az Aegon Biztosító
tanácsadójának természetesen az a célom, hogy
az ügyfeleimet minél jobban kiszolgáljam, ugyanez
a cél vezérli magát az Aegon Biztosítót is, így min-

dent megteszünk
azért, hogy az ügyfeleink minden igényére megoldást
tudjunk nyújtani.
Ennek eredményeként több kedvezményt is tudunk
nyújtani a kötelező
biztosítás megkötésekor. Meglévő ügyfeleinknek,
jelentős engedményt tudnunk adni a kötelező éves
díjából abban az esetben, ha már rendelkeznek
valamilyen biztosítással az Aegonnál. Azoknak,
akik jelenleg nem ügyfeleink, szintén tudunk kedvezményt biztosítani, ha például az új lakásbiztosításuk mellé még a kötelezőt is az Aegon Biztosítónál kötik meg.
Józsa: Hogyan érhetnek el az újság olvasói?
Burai Tamás: Most novemberben is helyben,
Józsán tudok segíteni minden józsai lakosnak.
Szerencsére tavaly is több családnak sikerült egy
kedvező lakásbiztosítás mellé, egy hasonlóan
kedvező kötelező biztosítást kötnöm, idén még
több családnak szeretnék segíteni. Az elérhetőségeim ismertek, minden cikkben szerepel a telefonszámom, amin mindig elérhető vagyok. Ha bárkinek csak kérdése lenne vagy információhoz szeretne jutni, akkor nyugodtan tárcsázza ezt a számot, várom kedves ügyfeleim és leendő ügyfeleim
hívását, minden biztosítással kapcsolatos

kérdésükre szívesen
válaszolok. Azt gondolom, hogy leginkább azok tudnak
sokat spórolni, akiknek nem csak gépkocsijuknak, de a
lakásbiztosításuknak is év végén van
az évfordulója. Tapasztalatból tudom,
hogy milyen előnyös, ha két biztosítás egyszerre
kerül megkötésre az Aegon Biztosítóhoz, így csak
azt tudom javasolni, hogy forduljanak hozzám
bizalommal és nézzük meg együtt, mit tudunk
tenni a józsai lakosok biztonsága érdekében.
Józsa: Miről olvashatunk a jövő hónapban?
Burai Tamás: Az Aegon számára fontos az,
hogy a tanácsadói teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat és tanácsokat nyújtsanak ügyfeleik számára, így a pénzügyi, befektetési és legújabb biztosítási lehetőségekről szeretném tájékoztatni a
józsai lakosokat.

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881

VAGYONVÉD
2000 BT.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
gyorsan - tisztán - garanciával
30/401-2644
Tel.:
30/401-2644
70/226-0888
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.
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Dr. Bíró
Tamás
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
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

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

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Tel ef o n : (06-20) 33 18 944
w w w.n em es v al l al k o zas .h u
JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

A biztonság a legfontosabb útitárs - Kötelező biztosítás 2014

Józsa Fitness

Női alakformálás a megújult Józsa Fitnessben
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Megújul a Józsaparkban lévő fitnessterem,
aho vá novembertől nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a hölgyvendégeinkre. Új gépek,
és egy testépítő magyar bajnoknő várja a csi no sodni, mozogni vágyó hölgyeket.
A hat éve működő edzőterem november közepétől megújult gépparkkal, és szolgáltatásokkal
várja vendégeit. A részletekbe Fülepné Bakos
Tünde avatja be olvasóinkat: elsősorban a hölgyeknek kívánunk olyan sportolási lehetőségeket
biztosítani itt Józsán, ahová szívesen járnak, ahol
jól érzik magukat. Ezért mind az edzési lehetőségeket bővítjük (spinning kerékpárok, taposógépek
stb.), mind a szakmai támogatást, személyi segítséget szeretnénk megadni hölgyvendégeink részére. Jómagam több mint 20 éve foglalkozom a
fitness, testépítés több formájával. Az aktív sportolás után, az ott szerzett tapasztalataimat szeretném tovább adni, ezért edzéseket tartok, legyen
az csoportos vagy egyéni edzésprogram. Mivel
állandóan itt vagyok a teremben, így szívesen
segítek annak is, aki egyénileg edz, de csak egykét kérdésben kér segítséget, legyen az táplálkozással, edzésmóddal kapcsolatos tanács vagy valamelyik gép kezelése, használata. Tapasztalatom
az, hogy a legtöbb hölgy azért nem jár edzőterembe, mert nem kapja meg a szükséges segítséget,
támogatást, személyes odafigyelést. Azt gondolom, hogy családanyaként és sikeres sportolóként

hitelesen tudok segíteni az
ide betérő hölgyeknek.
Rendszeres spinning edzéseket indítunk, illetve a női
alakformáló tréningeket,
melyeket 3 szintre osztottam: kezdő, szuperszett
(haladó), illetve egy levezető (kímélő) edzésterv,
melyet az idősebbek is nyugodtan végig tudnak csinálni. Heti 3 alkalmat javaslok
ahhoz, hogy számottevő
eredményt tudjunk elérni.
Ezek az edzések hétfőtől szombatig folyamatosan
lesznek, de rugalmas vagyok, így igazodom mindenki igényéhez. A táplálkozás, étrend- kiegészítők terén is tudok segíteni, tanácsot adni.

NYÍLT NAPRA VÁRUNK
november 23-án
a Józsa Fitnessbe.
Az edzések hatékonyságát tovább lehet növelni
a terem szaunájának használatával, illetve maszszőrünk hathatós közreműködésével. Végezetül
pedig, a szoláriumunk csokicsövei tehetik fel a
munkánk eredményeként megváltozott megjelenésünkre a pontot.

2013. november 23-án bemutatkozásként egy
nyílt napot tartunk, melyben a fent említett szolgáltatásokból mindenki ízelítőt kaphat. Minden betérő
hölgyvendégünknek egyedi edzésprogramot adunk,
ingyenesen kipróbálhatják gépeinket, javasolt táplálékkiegészítőinket.
Mottóm: „Akár szültél, akár egészségügyi problémák miatt van súlyfelesleged – vagy csak nem
vagy elégedett önmagaddal –, keress engem, és
bármikor formába hozlak.” Szeretettel várlak vagy
hívj nyugodtan!
Cím: Jó zsap ark emelete
Nyitva tartás: h–p: 7–21
szo: 8–20 • v: 8–16
Tel efon: (30) 662 08 33
web : www.jo zsafi tness.eu

MŰKÖRÖMÉPÍTÉS
AJÓZSAFITNESSKÖZPONTBAN
Bármilyen típusú műkörömépítésre
(porcelán, zselé, géllakk) várjuk kedves vendégeinket
a Józsa Fitness Centerben,
ahol plusz szolgáltatásként nem csak a körmét,
hanem a testét is formába hozzuk.
Személyi edzésprogrammal és ennek kivitelezésével
fogadjuk önt szeretettel a hét minden napján.

NOVEMBERBEN FÉLÁRON!
PRÓBÁLD KI!
Fülepné Bakos Tünde
okleveles műkörmös
(06-30) 662 08 33
www.facebook.com/tunde.fulepnebakos

JÓZSA
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Józsai benzinkút

Az októberi nyertes

A szerencsés nyertes
Tordai Jenő, Józsa,
Nagyszentgyörgy utcai lakos.
Gratulálunk neki. Nyereménye 20 liter üzemanyag.

Novemberi nyereményeső!
Minden héten nyerhet
20 liter üzemanyagot,
ha 8000 Ft felett vásárol.

Fa brikett (11kg) 600 Ft/csomag.
Megrendelésre SZÉN (több fajta)
folyamatosan kapható.
Figyelje árainkat a holtankoljak.hu vagy a jozsanet.hu weboldalakon!

Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Mindenféle vasanyag kapható (zártszelvény, betonacél, térháló...)
Cím : Jó zsa, Vál lalk ozói teleph ely ek . Tel.: (52) 530-947

www.jozsaauto.hu

Megbízható
társ a hideg
napokon az
ACC
akkumulátor
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 11.
Telefon: (52) 523 967 • (30) 33 777 33

Akkumulátor
AKCIÓ
44
56
60
74
90
95

Ah
Ah
Ah
Ah
Ah
Ah

J+
J+
J+
J+
J+
J+

11
13
15
20
24
25

982
052
703
700
043
487

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
BANKKÁRTyÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

A Józsa Tüzép benzinkút nyeremény játékának októberi
nyertesét, Molnár
Kamilla, a benzinkút
legifjabb törzsvásárlója húzta ki.

Hirdetés

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

Szánjon rá 5 percet, spóroljon több ezret!
Kösse meg új kötelező biztosítását nálunk!
Ingyenes díjszámítás!
Biztosítók egy helyen!
Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
tELJES KÖRŰ BIZtOSÍtÁSI tERMÉKEKKEL ÉS DÍJMENtES KÁRÜGYINtÉZÉSSEL ÁLLUNK MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNK RENDELKEZÉSÉRE!

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

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

Novemberi „AKCIÓ”
Sertés karaj
1399 1299 Ft/kg
Sertés tarja
1359 1249 Ft/kg
Májas, véres hurka
949 799 Ft/kg
Disznósajt
1199 899 Ft/kg
Marha szegy oldalas
999 799 Ft/kg
Csirke comb
799 699 Ft/kg
Erzsébet utalványt elfogadunk.
Az akciós áraink november 11–17-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
JÓZSA
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Hirdetés
Számítógép szerviz otthonában!

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

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

Simon Antal Futafuga Kft.
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),
parafázás.
Józsa, Monostorerdő utca 27.
telefon: (06-30) 2-647-384

Felsőjózsán, a Gönczy Pál utca 44.
szám alatt (az ovival szemben)

Me
gn
y it
ott
un
k!

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

Termékeinket az igazi házias ízek
kedvelőinek ajánljuk: croissanok,
csigák, batyuk, bélesek, házias
pogácsák, hagyományos kiflik, cipók,
rétesek, kalácsok stb.

Születésnap, névnap, évfordulók, zsúrok?
Csak szóljon, és Mi mindent megsütünk Önnek.
Kávé, cappuccino, forrócsoki, üdítők is kaphatók.

Kóstolja, ízlelje és rajongjon érte!

E-mail: hazipekkft@gmail.com • Telefon: + 36 70 942 3-524

AKCIÓS
ajánlatunk:

ÚJ és HASZNÁLT
Folyamatos akciók új és használt bútorainkból.
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

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

Zártszelvények, köracélok, laposacélok, betonacélok,
lemezek, síkhálók, valamint darabolási lehetőség.
Építési vállalkozók figyelem! Új termékeink:
• huzalszegek nagyker áron • kerítés rendszerek
• elektródák, vágókorongok, patentívek stb.

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

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók,
valamint betonoszlopok. Gyártás, forgalmazás.

Telefon: (30) 244 8737

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

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők : (52) 530-564 • (20) 530-7974

FRUIT MARKET AKCIÓ
Banán: 299 Ft/kg
Szőlő: 299 Ft/kg
Alma (több fajta): 149 Ft/kg
Fejeskáposzta: 99 Ft/kg
Vöröshagyma: 149 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Kedves házipék rajongó!

Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, virusírtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Állati dolgok

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

Az utóbbi időben sajnos több etilénglikol
(fagyálló) mérgezett kisállat került a Józsavet
Kis állatorvosi Rendelőbe, ezért szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét arra, hogy ezzel a
rend kívül mérgező szerrel fokozott odafigyelés sel kell bánni az autók téli felkészítése so rán a magunk és állataink érdekében.
A késő ősztől kora tavaszig terjedő időszak leggyakoribb mérgezése a cicák és kutyák között a
fagyálló folyadék okozta mérgezés. A fagyállót a
benne található etilénglikol teszi veszélyessé. Késő ősztől tavaszig találkozhatnak háziállataink a
kint felejtett maradékkal, de ugyanezen anyag
megtalálható egyes festékekben, tintákban, vagy a
fékfolyadékban is. Elsősorban a macska és a
kutya van kitéve a legnagyobb veszélynek, de
egyéb állatfajok (például nyulak, baromfik) esetében is feljegyeztek már ilyen eseteket. Az etilénglikolt az édes íze miatt fogyasztják szívesen kedvenc állataink. Az esetek többségében természetesen nem szándékosság, csak meggondolatlanság áll a háttérben.
A szájon át felvett etilénglikol a májban és a vesében metabolizálódik az etilalkohol lebontásában
is kulcsszerepet játszó alkohol-dehidrogenáz enzim közreműködésével. A lebomlás köztes termékei mérgezőek és nagy mértékben károsítják a
tüdőt, a szívet és a vesét. A macskák kifejezetten
érzékenyek az etilénglikol iránt, akár egy kiürült fla-

FAKIVÁGÁS!
Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalom alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

Telefon: (70) 413 6363

konban viszsza ma ra dó,
vagy az autóból kicsöpögő
néhány csepp
is elegendő
lehet ahhoz,
hogy a cica azt
elfo gyaszt va
elpusztuljon.
Az etilénglikol az alkoholokra jellemző bódító
hatást fejt ki, az első tünetek a részeg ember aldehides fázisához hasonlóak, a kedvenc állatoknál is
a mozgás összerendezetlensége, dülöngélés, tudatzavar, hányás, gyengeség, görcsök is előfordulnak. Gyakran a (elsősorban a hátulsó) végtagok lebénulnak. Ezek a tünetek nagyon gyorsan,
a méreg felvételét követően fél-, hat órán belül
jelentkezhetnek. Ezt követően 24–36 órán belül
már jelentkezik a súlyos anyagcserezavar, a
vese,- és az agy károsodására utaló rángógörcsök. A vesék működése súlyosan károsodik, a vizelet mennyisége csökken, esetleg teljesen meg is
szűnik a vizeletürítés. Ha észreveszi, hogy kutyája
vagy macskája fagyálló folyadékot nyalt be, vagy
ha a fent említett tünet együttest tapasztalja haladéktalanul forduljon állatorvoshoz segítségért. Elsősegélyként tömény szeszesital itatása (állatorvossal való egyeztetés után!) segíthet, mivel az
alkoholt és az etilénglikolt ugyanaz az enzim bont-

Karácsonyra készülve!
Sportosan elegáns üzletemb e
meg érkeztek a különleges női
fel sőruházati termékek:
szok nyák, nadrágok, pólók, blúzok, pulóverek,
va lamint elegáns férfi pulóverek, kardigánok,
in gek, pizsamák, hálóingek, köntösök nagy vá lasz tékban. Az új árukészlet megtekinthető:

www.evadivat.hu

VÁSÁRLÁSI UTAVÁNy KAPHATÓ.
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

ja a szervezetben, és ilyenkor az alkohol valóban
„orvosság”. A fagyállómérgezést szenvedett cicák
és kutyák gyógykezelését mielőbb meg kell kezdeni, mert a gyógykezelés kimenetelét az időintervallum nagyban befolyásolja. Ennek ellenére a
prognózisa gyakran rossz ennek a mérgezésnek,
még az idejében elkezdett gondos kezelés mellett
is. További információ az alábbi elérhetőségeinken:

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu
Telefonos időpontegyeztetés:

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

HázTArTáSI
éS VAS-MűSzAKI bolT
JÓzSAPArK (Józsa Fitness mellett)
Termékeinkből:

sütőformák, szilikon sütőformák, hollóházi porcelán,
bonyhádi edények, kukták, kerámia
szeletsütők, palacsintasütők,
csatornavas, lefolyóbi lincs,
aknafedlap, szelemen csavar.

Napló hűségkártya felmutatása
esetén -5% kedvezmény
a teljes áru termékekből.
Nyitva tartás: h–p: 9–18,
szo–v: 9–12 • Tel.: (30) 323 7407
www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.
boltaneten.hu

Füzesi István

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester
a Tescoval szemben a 35-ös főúton
• Almák 149 Ft-tól
• Tojás „M” 28 Ft/db
• Olaj 369 Ft/l
• Vöröshagyma 120 Ft/kg
• Burgonya 120 Ft/kg

SZALONCUKOR VÁSÁR
Nyitva tartás: h–p: 7–18
szo: 7–14, v: 7–13
JÓZSA

Vállalom családi házak, középü letek víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.
Víz-, gáz-, központifűtés
szerelvények kiskereskedése a Sillye Gábor utca
66. szám alatt.

J ó zs
g u t c a 66..
z s a , B a r áátt s áág
M o b i l : (0
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Max

üzletlánc tagja

MAX

Magyar vállalkozás. Magyar üzletlánc tagja.
Magyar beszállító partnerekkel.

Élelmiszer, vegyi áru
kiskereskedelem

Józsa, Sillye Gábor-Harmat utca sarok
Nyitva tartás: h–p: 6:00–20:00 • szo.: 7:00–16:00
v.: 7–13 • Ünnepnapokon is nyitva.

NOVEMB ERI TOP10 ÁRAINK:

Ételízesítő Privát 500g
429 Ft

Johghurt/Kefír Privát 150g
59 Ft

Erdélyi kenyér és pékáru (Fehér,
Teljes kiőrlésű, Kemencés, Graham,
Beigli) (Adalékmentes, téglás
kemencében sült.)
Kubu play 0,4l
189 Ft

Quick Star mosópor 9kg
2449 Ft

Kimérős nápolyi
több ízben 699 Ft/kg

Sampon Rejoice 200ml
249 Ft

Savanyúság tasakos Létai
199 Ft

Perlux mosógél 7l
2999 Ft

Bakter 0,2l többféle
419 Ft

NOVEMBERB EN h a 3000, 6000 v ag y 9000 Ft felet t vásáro l
ü zl et ü n kb en , az al áb b i aján d éko k kö zü l választh at:
3000 Ft értéknél:
– Milka táblás csoki
– Privát száraztészta
– 0,5l dobozos sör (naponta változik)
– Medex fogkrém 80ml+fogkefe

6000 Ft értéknél:
– Ariel mosópor 400g
– Tchibo Family 250g
– Piroska szörp 0,7l
– Étolaj privát 1l

9000 Ft értéknél:
– Tomi mosópor 2kg
– Privát eü.papír 24 tek.
– Frescanti vermut cherry 1l
– Telefonfeltöltéséből 1000 Ft-nyi
összeget mi állunk.

(Az értékhatáros vásárlásnál nem számít bele a vásárlásba a gázpalack, a telefonfeltöltés és az újság)
Az akció november 30-ig, vagy a készlet erejéig tart. További akciós termékeinket keresse az üzleteinkben.
Elektronikus telefonfeltöltés, gázpalack kapható: 5250 Ft.

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

