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Változtatások szükségesek!
Közös helyszíni bejáráson vett rész Balázs
Ákos önkormányzati képviselőnk és Szoták
Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. HajdúBihar Megyei Igazgatóságának frissen kinevezett igazgatója.
A találkozó képviselőnk kezdeményezésére jött
létre annak érdekében, hogy közösen áttekintsék
azokat a problémákat, melyeket a Józsát átszelő
35-ös főút okoz az itt élőknek.
A bejáráson Balázs Ákos kritikával illette a két józsai jelzőlámpával irányított kereszteződés működését, főként a lassú váltási ciklusokra utalva, valamint felhívta a figyelmet
a 35-ös főúton közlekedő nagyszámú
kamionforgalomra is.
Ennek kapcsán képviselőnk elmondta lapunknak, hogy a város kezdeményezte a minisztériumnál a 35-ös főútról a kamionforgalom kitiltását, mivel az utóbbi időben jelentősen megnövekedett kamionforgalom növeli a
balesetveszélyes helyzeteket, a reggeli csúcsban a torlódást, valamint a
zaj és levegőszennyezettséget is. Az
M35-ös autópálya párhuzamosan halad a 35-ös főúttal, így az a kamionok
számára valós alternatívát jelent. A
Polgár és Hajdúböszörmény felől
érkező személyautók – az új megyei
matrica használatával – az M35-ön
való közlekedése is segítené a 35-ös

főút józsai szakaszának a tehermentesítését. Szoták Zoltán igazgató úr tájékoztatása szerint a közútkezelő még ebben az évben kicseréli állami beruházás keretében a két csomópont szabályozását biztosító rendszert. Az új rendszer programozását pedig a tavaly ősszel elvégzett forgalomszámlálás alapján végzi el a kivitelező. A bejáráson szó esett a két jelzőlámpás csomópont hétvégi, szombat 15 órától hétfő reggelig sárga villogós
üzemeltetéséről is, először próbaüzem keretében.
A tapasztalatokat levonva dönthet a közútkezelő a
végleges bevezetéséről.

Hirdetésfelvétel:
Molnár Tamás
Telefon/SMS/Viber:
+36 70 70 85 300
E-mail: moltomi@moltomi.hu
A kiadvány zárása:
2015. március 20.
Megjelenés:
2015. március 28.

Látványosan épül Alsójózsán a Gát utcán az új Római
Katolikus templom, mely Szent György nevét viseli majd.
Várhatóan a nyár folyamán elkészül.

Adója 1%-ával támogassa a józsai értékeket!
Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. A táb-

lázatban 18 józsai szervezet található. Minden józsai szervezetnek biztosítjuk
a lapunkban történő megjelenést.
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A tehetség hónapja a Debreceni Gönczyben

Célja, hogy a Kárpát-medence tehetségsegítő hálózatának tagjai „A tehetség hónapja” keretében
szervezett megmozdulásaikkal minél több fiatalt
vonjanak be programjaikba, nyújtsanak bemutatkozási lehetőséget tehetséges fiataloknak és
ismertessék meg a szülőkkel, a családtagokkal és
a helyi társadalommal tehetséggondozó tevékenységüket. A magyar tehetség napját minden évben
március 25-én, Bartók Béla születésnapján ünnepeljük. „A Tehetség hónapja” 2015. március 25-től
április 25-ig kínál változatos programokat országszerte az ezt vállaló Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok vonzáskörzetében élő tehetséges
fiataloknak, családjuknak és tágabb környezetüknek. A Gönczy Tehetségpont programjait a Tehetségsegítő Tanács támogatja.

Március 25. 16.30. „ Tehetséges a gyermekem.”
Szülői klub.
A klubban pszichológus, tehetségfejlesztő szakemberek tartanak előadást, bemutatkozik a Gönczy Akkreditált Kiváló Tehetségpont, a konzultációk, a kötetlen beszélgetések során pedig lehetőség van egyedi problémák megbeszélésére, tájékozódásra is. Előadók:
Dr. Mező Ferenc: Tehetség ígéretek, ahogyan a
pszichológus látja.
Kormos Dénes: Segítség, tehetséges a gyermekem
Sarka Ferenc: Mit tehet a szülő, ha tehetséges a
gyermeke?
Március 25–31. „ Nyitva van az aranykapu”
Tehetségműhelyek bemutatkozása
A tavaszi időszakban megvalósuló komplex tehetséggondozó programok nyílt napjai a tehetséges
gyermekek szüleinek:
Ismerd meg az öt elem titkát – 3. évfolyam

Láthatatlan világ – 7. évfolyam
„Kincseink” tehetséggondozó program 5–8. évf.
Április 23. Tehetségnap - Műhelykonferencia
9.00–16.00
Bemutatkozik a Gönczy Tehetségpont. A szakmai
program részeként az ország vezető szakemberei
tartanak előadásokat a 2015. szeptemberétől induló egész napos iskola kereteiről, a tehetségfejlesztés lehetőségeiről.
„Szórd szét kincseid!” Műhelykonferencia
Bemutató foglalkozásokon ismerheti meg a szülői
és szakmai közönség az egész napos iskola keretében megvalósuló tehetséggondozás pedagógiai
eszköztárát, módszertanát, különösen a felfedeztető tanulás és a kerettörténet módszer alkalmazását. Természettudományos terület bemutató foglalkozások: alsó és felső tagozat.
Gyakorlati életre nevelés terület bemutató foglalkozások: alsó és felső tagozat.
Ökoiskola terület – lovas programok.

Színpompás növényvilág, Virágkarnevál
A bélyeggyűjtés egyidős a bélyeggel. A világ
első 1840-ben Angliában kibocsátott bélyegével, a Penny Blackkel bérmentesített levelet
már megőrizte az első gyűjtő, és ezzel vetette
meg gyűjteménye alapját.
Nálunk 1848-ban készítette el a Landerer-féle
nyomdában Than Mór – a későbbi híres festőművész – az első bélyeg, vagy ahogy akkor nevezték,
postajegy tervét. Megvalósítása a szabadságharc
bukása miatt hiúsult meg. 1867-ben a Kiegyezéssel önállóvá vált Magyar Posta első bélyegei
még Bécsben készültek, hiszen nem volt az ország területén postai értékcikkek tömeges gyártására alkalmas nyomda. Az Államnyomda felállítása azonban lehetővé tette az első Magyarországon gyártott bélyeg, a Kőnyomatos sorozat
1871. május 1-jei forgalomba bocsátását.
A bélyeggyűjtés nálunk viszonylag későn, csak az
1860-as évek végén, az 1870-es években kezdődött, némelyek szerint azért, mert addig csak a
császári felségjelekkel ellátott osztrák kiadású bélyegek voltak nálunk is forgalomban, így gyűjtésük
nem számított hazafias cselekedetnek. A Levélbélyeggyűjtők Első Hazai Egyesülete 1884-ben

alakult meg hivatalosan. Ettől kezdve azonban futótűzként terjedt a „királyok hobbijának, a hobbik
királyának” nevezett bélyeggyűjtés. Szerte az országban, így Debrecenben is egyesületek alakultak. Az 1925-ben megalakult Debreceni Bélyeggyűjtő Egyesületnek volt 1935-től elnöke a kétszeres Kossuth-díjas botanikus, akadémikus, egyetemi tanár, Debrecen város díszpolgára, Soó Rezső.
Mintegy 225 000 darabból álló bélyeggyűjteményét a Bélyegmúzeum gondozására bízta. Ebből
az anyagból láthatnak válogatást a „Színpompás
növényvilág” című kiállítás látogatói.
A Bélyegmúzeum tárlatának első kilenc nagyméretű tablóján a bélyegeken keresztül megismerkedhetünk bolygónk növényvilágának színpom-

pás, gazdag változatosságával. Külön mutatják be
Soó Rezső kedvenc kutatási területét, az orchideák világát. A kiállításban láthatóak továbbá kaktuszok és pozsgások, rózsák, gyógynövények, egzotikus tájak virágai és vízpartok növényei egyaránt.
A debreceni Virágkarnevál Magyarország egyik
legismertebb rendezvénye, melyet 1966 óta, minden évben augusztus huszadikán tartanak meg. A
Magyar Posta sem maradhat ki a Virágkarnevál
eseményeiből. A kiállítást záró tizedik tabló – az
utóbbi évek virág témájú magyar bélyegei mellett –
az esemény idején használt alkalmi bélyegzésekből mutat be egy kisebb válogatást.
A kiállítás kiegészül Takács Tünde és Takács
Veronika debreceni testvérpár szintén virágokat
ábrázoló gyűjteményeivel.
Debrecenben a Debreceni Városi Bélyeggyűjtő
Kör jelenleg a Malomparkban, a 20-as számú
Postával szemben működik. Az Ifjúsági tagozat
vezetője és a kiállítás „utaztatásának” szervezője
Gáll Richárd, akinek szülei józsai lakosok.
A kiállítás március 25-ig várja a látogatókat a
Józsai Közösségi Ház nyitva tartási idejében.

Népdaléneklési verseny volt
A Muzsikáló Egészség Alapítvány és a Józsai
Közösségi Ház szervezésében immár 5. alkalommal rendezték meg a Megyei Nép dal éneklési Versenyt március 6-án a Közösségi
Házban.
Az alapítványnak kiemelt célja, a népi hagyományok és kultúra ápolása, megőrzése, fejlesztése,
ezért szerveződik ez a verseny évről évre egyre
több jelentkezővel. Idén mintegy 50 általános
iskolás gyerek indult szóló kategóriában és 18
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csoportos produkciót hallhattunk, melyek szebbnél
szebb népdalokat tartalmazott. Összesen 10 településről érkeztek nevezések: Debrecen, Debrecen-Józsa, Bagamér, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Derecske, Hadház, Hajdúböszörmény, Görbeháza, Tiszafüred, Nagyrábé, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Nádudvar. Bízunk benne, hogy jövőre is
legalább ennyi jelentkező lesz és tovább folytatódhat ez a hagyomány. Képek és a díjazottak megtekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

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 „ Tehetség hónapja” programsorozat 2014ben hagyományteremtő szándékkal indult út jára.
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Shotokan Karate Életfa Kupa Józsán
JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

A 25 éves Bushido ismét fogadta a válogatottat a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskolában.
Az országos Shotokan Karate Stílusszövetség (SKS-SKDUN) az idén másodjára tartott Józsán EB felkészítő válogatott edzőtábort és Életfa kupaversenyt
március 7-én. A nap két kulcsszava a jellemfejlesztés és egészségtudatosság
volt. Balázs Ákos a DMVJ önkormányzati képviselője a rendezvény védnökeként a sportoló közösségek nevelő hatását emelte ki. A küzdősport tartást ad
a gyermeknek, mesterei és ellenfelei tiszteletére neveli, a helyes út választására tanítja. Szilágyi Ildikó vezető tanácsadó az Életfa Kupa együttműködő
partnereként az Életfa Országos Egészségőrző Program üzenetét hozta el: a
tudatos sportoló a természet erejével nyeri vissza és őrzi meg az egészségét.
Ennek jegyében a válogatott felkészülését az edzések között egészséges
életmód tanácsadással és a sportoláshoz szükséges bemelegítő krémmel is
támogatta, minden válogatott keret tag számára.
A házigazda Bushido Karate Sportegyesület elnöke, Sensei Őri Krisztián 3.
Dan szerint a józsai klub az Európa-bajnokságra felkészítő kupaversenyen

eredményesen szerepelt: a mezőny legfiatalabb versenyzője a hétéves Őri
József Béla volt, aki kumite kupagyőzelemmel és kata ezüstéremmel is bizonyította a józsaiak felkészültségét. Józsaiak felnőtt eredményei: id. Jámbor
István kumite 3. hely, Győri István kata 3. hely, Jámborné Molnár Éva kata 5.
hely.
Honlap: http://jozsakarate.5mp.eu
E-mail: bushidokaratesportegyesulet@gmail.com

Bemutatkozik a Józsai Segítő Szolgálat
Talán sokan találkoztak már a névvel, és annál
többen nem. A szolgálat neve elhangzik, ami kor a különböző józsai rendezvények zajlanak:
gyer meknap, szüreti nap, népzenei együttesek
tér ségi találkozója, józsai adventi családi dél előtt – csak hogy a legismertebbeket említsük.
Ezeken a rendezvényeken a szervezet anyagi
támogatással járul hozzá a programok megvalósításának sikerességéhez.
Valójában a Szolgálat több mint 20 éves múltra
tekint vissza. Némi átalakulás után Családsegítő
Szolgálat elnevezésről Segítő Szolgálattá alakult
át, és önkéntesekkel végzi szolgálatát a Debrecen-Józsa városrészen élő személyekért, családokért. Zágonyiné Nagy Szilvia elnök tájékoztatta
lapunkat a szolgálat tevékenységéről.
Józsa: Konkrétan mi a tevékenységi körük?
Segítő Szolgálat: Az alapító okiratban megfogalmazottak alapján, szolgálatunk az alábbi tevékenységi területeken keresztül kívánja céljait megvalósítani:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
2. Kulturális tevékenység
3. Környezetvédelem
4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-

egyenlőségének elősegítése
5. Emberi és állampolgári jogok védelme
Józsa: Milyen terveik
vannak a közeljövőben?
Segítő Szolgálat:
március 28-án az
Adventista Egyház
józsai kamarakórusa húsvéti hangversenyt ad,
ahol adományokkal lehet majd támogatni szolgálatunk működését.
Ígéretünkhöz híven, szeretnénk folytatni a karácsonykor elkezdett „Ajándékgyár” projektet, amelyet a „Gyermekmosoly” keresztény játszóházzal
együtt valósítottunk meg. Most húsvét előtt szervezünk ismét gyűjtést. Március 20-tól március 30-ig
a Józsai Közösségi Házban nyitva tartási időben,
valamint a Völgy u. 33/A alatt pedig vasárnaponként (22-én és 29-én) 14.00 és 17.00 között lehet
leadni az adományokat.
Folytatjuk a rászorulók felé eddig is biztosított ingyenes jogi tanácsadást szakember bevonásával.
Szeretnénk megszervezni egy adok-veszek „pia-

cot”, ahol kisebb-nagyobb használati tárgyak
cserélhetnének gazdát. Ezúton kérjük – e-mailben
írják meg –, mit szeretnének odaajándékozni, cserébe mit szeretnének kapni?
E-mail: jozsasegito@gmail.com
Várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen vállalnak önkéntes munkát másokért (időseknek téli tüzelő felvágást, fűnyírást, stb.), illetve akiknek szüksége van segítségre.
Várjuk azok jelentkezését is, akik készek céljainkkal azonosulni, egyesületünk munkájába bekapcsolódni. Munkánkról, terveinkről folyamatosan tájékoztatni kívánjuk Józsa lakosságát a Józsa újságon, illetve a www.jozsanet.hu weboldalon keresztül.
Józsa: Hogyan lehet csatlakozni az egyesülethez?
Segítő Szolgálat: Minden 14. életévét betöltött
személy csatlakozhat, aki a szolgálat alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja; fizeti az
éves tagdíjat, ami ma jelképes összeg: 1000 Ft/év;
a belépési nyilatkozatot aláírja; a szolgálat bármely feladatának megvalósításában közvetlenül
vagy közvetetten részt vesz, és akinek a felvételéhez a szolgálat vezetősége hozzájárul.
Józsa: Köszönjük a beszélgetést!

25 éves a JTFE
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Józsai Településfejlesztő Egyesület február 28-án a Közösségi Házban. A Józsai S6 Postagalamb Egyesület díjátadója után színvonalas
műsor és finom vacsora várta az egybegyűlteket, a tombolasorsolás után pedig kezdődhetett a tánc. Reméljük még hosszú
ideig segíti majd a józsaiak életét az egyesület.

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja

JÓZSA

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség címe (telefon on egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzár tája: 2015. április 3. • Megjelenés: 2015. április 11–12.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Mobil: (06-20) 938-7609
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!

Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.
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Márc. 31. Nagykedd: 18.00 Előszenteltek Liturgiája (Kápolnában)
Ápr. 1. Nagyszerda:
18.00 Előszenteltek Liturgiája (Kápolnában)
Ápr. 2. Nagycsütörtök: 18.00 Vecsernye Bazil Liturgiával (Kápolnában)
19.30 Kínszenvedési evangéliumok olvasása
(Kápolnában)
Ápr. 3. Nagypéntek
8.00 Királyi imaórák (Kápolnában)
18.00 Sírbatételi Vecsernye (Kápolnában)
Ápr. 4. Nagyszombat
8.00 Jeruzsálemi utrenye (Kápolnában)
18.00 Vecsernye Bazil Liturgiával (Kápolnában)
Ápr. 5. Húsvét vasárnap 5.00 Feltámadási Szertartás (Kápolnában)
10.30 Húsvéti Liturgia Pászkaszentelés
(Római kat. templomban)
Ápr. 6. Húsvét hétfő
10.30 Húsvéti Liturgia körmenettel
(Római kat. templomban)

A Római katolikus Megtestesülés Plébánia húsvéti alkalmai
Ápr. 2. Nagycsütörtök

18 óra Szentmise

Ápr. 3. Nagypéntek

18 óra Szentmise

Ápr. 4. Nagyszombat

18 óra Szentmise

Ápr. 5. Húsvét vasárnap

9 óra Szentmise

Szent Család Templom, Józsa, Rózsavölgy utca 30.

Pálinka- és pogácsaverseny
Immár hetedik alkalommal rendezték meg a
Kö zösségi Házban a Józsai Pálinka és pogácsa versenyt a Józsai Kertbarát Kör és a Kö zös ségi Ház szervezésében.
A programon a Hajdú-Bihar megyében működő
kertbarát körök, illetve a józsai érdeklődők és kertbarát kör tagok is részt vettek, hozták a finomabbnál finomabb pálinkáikat és pogácsáikat. A pálinkákat négy kategóriába sorolták: szilva, vegyes,
törköly és egyéb. Minden évben egyre nagyobb az
érdeklődés, van olyan év, amikor a zsűrinek száznál is több pálinkát kell megkóstolni és értékelni,
de a háziasszonyok sem maradnak el, mert finomabbnál finomabb és egyre különlegesebb pogácsák érkeznek a megmérettetésre. Idén 90 db pálinkával neveztek. Vegyes kategóriában 19, egyéb
kategóriában 46, törköly kategóriában 14, szilva
kategóriában pedig 11 nevezés érkezett.
A pogácsa versenyre összesen 24 féle pogácsa
érkezett. A versenyre érkezett vendégek sem
unatkoztak, hiszen jó hangulatú, színvonalas műsorok váltották egymást a színpadon.
VII. Pálinkaverseny eredmények:
Vegyes kategória:
I. Keskeny Lajos (Debrecen)
II. Debreczeni Sándor (Csapókert kertbarát Kör)
III. Cseke Gyula (Kabai Kertbarát Kör)
Különdíj: Kompár Miklós (Hajdúdorogi Kertbarát
Kör)
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II. Nagyné Kovács Ildikó - tepertős, pisztáciás pogácsa (Debrecen)
III. Gyökös Petra - Snidlinges pogácsa (Józsa)
III. Tóth Imréné - krumplis pogácsa (Téglási Kertbarát kör)
Különdíj: Debreczeni Sándorné - kapros pogácsa
(Csapókerti Kertbarát Kör)
Különdíj: Árva Istvánné- kapros pogácsa (Téglási
Kertbarát Kör)

Törköly és borpárlat kategória:
I. Tacsi Zoltán (Józsa)
II. Drén András (Téglási Kertbarát kör)
III. Soltész Kálmán (Józsa)
Különdíj: Kállai Zoltán (Józsai Kertbarát kör)
Szilva kategória:
I. Drén András (Téglási Kertbarát Kör)
II. Gyökös József (Józsai Kertbarát Kör)
III. Dr. Nagy Vince (Csapókert Kertbarát Kör)
Különdíj: Kerékgyártó András (Téglás)
Egyéb kategória:
I. Burai János (Csapókerti Kertbarát Kör)
II. Biczó János (Földesi Kertbarát Kör)
III. Gyökös József (Józsai Kertbarát kör)
Különdíj: Vízhányó Róbert (Józsa)
Kategórián kívül különdíj: Papp László (Józsa)
VII. Józsai pogácsaverseny eredménye
I. Árva Istvánné - Sajtos pogácsa (Téglási Kertbarát Kör)

Filmsiker és elismerés

Varga József legújabb filmje – melynek címe Hintón járó szerelem – nemzetközi filmfesztiválokra,
versenyre kapott meghívást. A film témája a szerelem, de értékelések szerint ezen kívül nagyszerű
társadalmi körképet mutat be a film.
Eddigi és elkövetkező munkák elismeréseként a
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma alkotói ösztöndíjat adományozott Varga József részére. Gratulálunk!

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 Görög katolikus parochia húsvéti alkalmai

Programajánló

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

2015. március 24. 16 órától
„ TÁPLÁLÉKOD LEGyEN ORVOSSÁGOD” ELŐADÁS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSRÓL. Előadó: Ónody Marianna orvostanhallgató.
2015. március 28. 10 órától
„ RÓZSAVIZES HúSVÉT NAPJÁT JÖTTEM MA
KÍVÁNNI” - HúSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

Programok helyszí ne: Józsai
Közösségi Ház
Józsa Szentgyörgyfalvi út 9. Telefon: (52) 386-137
A Józsai történelmi Egyházak elnökségei
szeretettel meghívják Önt és hozzátartozóit
a Józsai Imanapok alkalmaira:
Március 22. vasárnap 18.00 Alsójózsa Református templom (Templom u. 51.). Igét hirdet:
Szentesi Csaba - görög katolikus parókus.
Március 23. hétfő 18.00 Felsőjózsa Református templom (Deák Ferenc u. 67.). Igét hirdet:
Felföldi László - római katolikus plébános
Március 24. kedd 18.00 Felsőjózsa Római
katolikus templom (Rózsavölgy u. 31.). Igét
hirdet: Gacsályi Zsolt - református lelkipásztor

A Józsai Könyvtár március 16–28. között
leltározás miatt zárva tart. Nyitás március 31-én,
kedden. Megértésüket köszönjük!

gyereahogyvagy
szeretettel meghívjuk
önt és kedves családját

JÓZSA
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Hirdetés

Tavaszi ajánlatunk:
• permetszerek, permetezőgépek és alkatrészei
• műtrágyák, virágföldek, tőzegek
• zöldség és virág vetőmagvak, fűmagvak
• dughagymák, virághagymák, rózsatövek
• kerti szerszámok és nyelek
• fűnyírógép alkatrészek, kések
• vízszerelési anyagok, csapok, tömlők, csövek
• villanyszerelési anyagok, kapcsolók, kábelek
• kéziszerszámok, kötőelemek, szegek
• festékek, hígítók és kellékei
• kerékpár alkatrészek és más ezer aprócikk
Nyitva tartás: h–k–cs–p. de: 8–12, du: 13–17
szerda: 13–17, szombat: 8–13
Cím: Db-Józsa, Tokaji utca 13.
Telefon: (52) 496-322

Akció!
Rendelőnkben az ebek
veszettség elleni védőoltása
klinikai vizsgálattal,
féregtelenítéssel együtt az
összevezetéses időszakban is
4000 Ft.
2013. január 1-től csak olyan eb oltható veszettség ellen, amelyik rendelkezik mikrochippes megjelöléssel. Amennyiben
kutyája még nem rendelkezik az egyedi azonosításhoz szükséges chippel, ez is kérhető 3500 Ft-os áron.

JózsaVet Kisállatorvosi Rendelő
Társállatok magas színvonalú
állategészségügyi ellátása.
Kérjen telefonon időpontot,
hogy elkerülje a várakozást!

06-70/329-4305
Debrecen-Józsa, Március 15. utca 70.

www.jozsavet.hu

Figyelem!
Új helyre költözött a
Cipőjavító-Kulcsmásoló,
a Deák Ferenc utca 1. alá,
a Százszorszép üzlet mellé.

– Kerékpárok: újak és használtak.
– Alkatrészek: A csavaroktól a komplett fődarabokig.
– Felszerelések-kiegészítők: lámpák, csengők,
sisakok, kesztyűk...
– Szerviz: a defekt javításától a nagy generálig.
– Robbanómotoros kisgépek javítása.

TAVASZI KERÉKPÁR
ALKATRÉSZ AKCIÓ!

Újdonság!

A hirdetés felmutatója 15% kedvezményt kap
minden kerékpár alkatrész és felszerelés árából.

• Márkás használt cipők • Gyógy talpbetétek
• Sarok-, harántemelők • Cipőfűzők
Nyitva tartás:
h–p: 8–17 (ebédidő: 12–13-ig), szo: 8–12

Telefon: (06-20) 432 4477
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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

FÓKUSZ Kertészeti
és Műszaki Bolt

Vasárnapi zárva tartás

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

A jelenlegi cikkben a március 15-én hatályba
lévő – mindenkit érintő – vasárnapi nyitva tar tást szabályozó törvényt értelmezi lapunk ol vasói részére Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska
ügy véd.
A 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
2015. március 15-án lép hatályba, ettől kezdve: a
gyógyszertárak; a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzletek, a közforgalmú vasúti és
autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzletek, az egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre; a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, a vásárokon folytatott kereskedelmi
tevékenységre; az üzemanyagtöltő-állomások
nyitva tartására; a katonai objektumokon belül
folytatott kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató
tevékenységre; a vendéglátásra; a világörökségi
területen található üzletekre, valamint a kulturális
tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló

kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek
kivételével – minden kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek zárva kell tartania.
A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő
üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra
között nyitva tarthat. Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva
tarthat. A sportlétesítményekben üzemelő üzletek
vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.
Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános
zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben
kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben
felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.
Az üzletek adventi vasárnapokon 6 óra és 22
óra, december 24-én és december 31-én 6 óra és
12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen

„Józsa apró”
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti, házi (takarítás) és ház
körüli munkát, személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és
egyéb munkákat vállal. Érd.: (20) 235-7202
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók. Debreceni fehér fajtájú.
Juráskó Kft. Vállalkozói Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650
Debrecen, Batthyány utcában 35m2-es galériás üzlethelyiség eladó. Tel.: 20/9424157
Apróhirdetési áraink: 5 Ft/leütés. Hirdetés feladás: lásd 3. oldal lapalja.

Tavaszi vásár a
Fekete Pillangóban!
Márciusban is újítsa fel saját és családja ruhatárát a Fekete Pillangó Bizományiból! Gyerek bemelegítők érkeznek március 10-től (alsó-felsőrész), valamint
tavaszi ruhák széles választéka várja a kedves vásárlóinkat!
Akcióink:
Női zakók 20%, tavaszi cipők 10%, női farmernadrágok 10%, bébi ruhák 10% kedvezménnyel kaphatók!
Bizományba várunk: kerékpárokat, edényeket,
ágytakarókat, tányérokat, asztali lámpákat, plédeket, szőnyegeket. Üzletünk újdonsága az ékszer,
ékszer szett, és bon-bon csokor rendelés! Ünnepi
alkalmakkor lepje meg szeretteit!
Továbbra is vállalunk ruhajavítást olcsón, rövid határidővel!

Fakivágás: (06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1. • Telefon: (30) 286 1053
Nyitva: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–13
JÓZSA

megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között
nyitva tarthatnak.
Azaz a nagykereskedelmi tevékenységet folytató üzletek nyitva tarthatnak, a mozik, éttermek,
kávézók, azaz vendéglátó egységek szintén nyitva
tarthatnak, így a nagy bevásárló központok, plázák is nyitva lesznek azzal, hogy a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek közül a fenti
feltételeknek megfelelő üzletek lehetnek nyitva.
A http://www.napigazdasag.hu/cikk/37536/ lapon megtekinthetők a vasárnap is nyitva tartó bevásárlóközpontok listája.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.
Minden csütörtökön 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT
A Józsai Reformátusokért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2013. évi SZJA 1%-át felajánlották (az Alapítvány számlájára 2014. évben 286 541 Ft érkezett), valamint adományukkal támogatták munkánkat.
Ezen összegeket a felsőjózsai templom melletti területen elkészült
játszótér felújítására, a gyülekezetben működő gyermek- és ifjúsági
csoportok működésének (januári konfirmációs tábor – Berekfürdőn, nyári gyermektábor) támogatására, gyülekezeti alkalmak
(„Életre-valók” beszélgetések), a IV. Tócóparti Vigasságok, „Nyitott
templom” gyülekezeti rendezvény, valamint az évzáró és adventi
kórushangverseny megrendezésére fordítottuk.
Az idei esztendőben is számos megvalósításra váró feladat áll előttünk. Kérjük, támogassa Alapítványunkat a 2014. évi SZJA 1%-ának
felajánlásával továbbra is.
Dr. Horkay Edit
kuratóriumi elnök

Felhívás
A Józsa Sportegyesület tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 2005-ben
elkezdett tevékenységének és munkájának eredménye, hogy több mint 100
józsai gyerek sportolási lehetőségét biztosítja, és az elmúlt években több
korosztályos bajnokságot nyert.
Az egyesület nehéz anyagi helyzetben van, és ahhoz hogy a sportegyesület
tovább tudjon működni és a tömegsport igényét is ki tudja elégíteni, nagyobb összefogásra van szükség!
Amennyiben az egyesület az önkormányzattal nem tud megállapodni egy
hosszú távú együttműködésről, úgy az egyesület nyáron bezárja kapuit.
Ezzel kapcsolatban a Józsa Sportegyesület lakossági tájékoztatót
tart 2015. március 19-én 17.00 órakor az Unokakert utcai sporttele pén.
A gyerekeink, unokáink érdekében lépjünk!
Szabó László
Józsa SE elnöke
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Telefon: 20/929-9566

Fakivágás, fagallyazás, kuglizás
tüzifa, gallyfa házhozszállítással
megrendelhető.
Telefon: (30) 244 8737

Festés, mázolás, tapétázás,
gipszkarton-szerelés

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

?

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

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

BURKOLÁS

lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez
(10 évig érvényes).

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

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

Redőnykészítés
Szil ág y i K ár ol y

Szondi Csaba

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, harmonika ajtó,
szúnyogháló készítése, javítása.

Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289

Telefon: (52) 386-072 • (06-20) 534-6555

Db-Józsa, Harmat utca 7.

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

@ ą ç ą ĩ ¦U Ĺà

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

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Autóelektromos javítások • 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
8
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Betonkeverő 220V-os több
méretben, valamint 3 részes,
többfunkciós kitolható létra (4,5 m)
kölcsönözhető hétvégén is.

JÓZSA

Józsai benzinkút

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

Tankoljon a Józsa TÜZÉPen!
Nyerjen 20 liter
üzemanyagot hetente.

PB gázpalack 3900 Ft
Fuvarozás, gépi rakodás, raklapleszedés, mozgatás.
Nehézgép-szállító trélerrel fuvarozást vállalok 25t-ig.
(rakodógép, bálásszalma, raklapos áru stb.)
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Aktuális áraink a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : Józs a, Vállalk ozói t elephely ek. Tel.: (52) 530-947

• EPILFREE TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS
• ARC- és TESTKEZELŐ, FOGYASZTÓGÉP
(rádiófrekvencia, kavitáció, vákuum)

• MIKRODERMABRÁZIÓ (bőrcsiszolás)
• arc 3500/alkalom
• arc + dekoltázs 4000/alkalom
Arc
3 alkalom
8500 Ft
5 alkalom 15 000 Ft
10 alkalom 20 000 Ft

Ro
Sz zsos
Ko alon
zme
tika

Arc + dekoltázs
3 alkalom 10 000 Ft
5 alkalom 16 000 Ft
10 alkalom 25 000 Ft

Érdeklődni: Bartha Éva (70) 636-6520 • Cím: Józsapark, Rozsos szalon

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás,
díjszámítás

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit!

Szerződéskötés, kárügyintézés

Februári nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben zin kútján februárban is
hetente sorsoltak a
8000 Ft felett tankolók
kö zött.
A februári nyertesek: 5.
hét: Andráskó Sándor
(Józsa, Deák u.) 6. hét:
Györösi László (Józsa,
Zsindely u.) 7. hét: Monostoriné Puzsár Erika (Józsa, Felsőjózsai u.) 8. hét: Dr. Bede Csaba (Józsa,
Pál u.) A képen a 8. heti nyertest húzza ki Sóvári Tamásné.

Manikűr,
műkörömépítés,
a Rozsos szalonban.

Kedvező árakkal várom
vendégeimet.

Szabó Andrea
(06-30) 921 8653
Rozsos szalon,
Józsapark emelete

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

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

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

Mobil: (06-30) 239 0230

FRUIT MARKET AKCIÓ
Paradicsom: 699 Ft/kg
újhagyma: 199 Ft/csomó
Cékla: 149 Ft/kg
Fekete retek: 149 Ft/kg
Burgonya: 99 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

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!
tervezés,
komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.
SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA
Alkotás utca 46.

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

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

Márciusi AKCIÓ

Sertés tarja
1149
Sertés oldalas
1149
Sertés köröm
299
Sertés máj
499
Sertés tüdő
499
Hízott kacsa comb
1799
Paraszt kolbász (csípős, csemege) 1499
Mangalica szalámi
2000

949 Ft/kg
949 Ft/kg
149 Ft/kg
299 Ft/kg
299 Ft/kg
1649 Ft/kg
1199 Ft/kg
1599 Ft/kg

Az akciós áraink március 16–21-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk • Bankkártyás fizetési lehetőség.

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–15-ig, vasárnap: zár va
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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

Józsapark Húsbolt

Konyhabútor

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

Legyen szó akár lakásfelújításról, vagy új ház
berendezéséről, a konyhabútor meghatározó
eleme lesz lakásunknak. Ezért érdemes jól át gondolni, milyen konyhabútorunk legyen, hi szen számos lehetőség kínálkozik. Alábbi cik künk ben Tripó Sándor ad tájékoztatást a lehetőségekről.
Természetesen mindenki addig nyújtózkodhat,
ameddig a takarója ér, így cégünknél többféle
árfekvésű megoldás közül választhatnak. Néhány
gondolat erejéig térjünk rá arra, milyen lehetőségek vannak. A bútorlapok közül a kiváló minőségű
Egger cég termékeit használjuk. Az él zárás lehet
hagyományos él fólia, de a 2 milliméteres ABS
iránt is nagy az igény. Az ajtók lehetnek a legegyszerűbb bútorlaptól, a legnépszerűbb MDF frontokon át a tömörfáig bármiből. A vasalatok közül a
fiókoknál is kérhető a sima görgőktől az önbehúzós BLUM rendszerekig bármilyen megoldás. A

fogók és vasalatok (kamrapolcok, edénycsepegtető, forgókosár stb.) kínálatát pedig felsorolni sem
lehet. Az előbb említett anyagok mindegyike megtalálható mintatermünkben Józsán, a Deák Ferenc
utca 68. szám alatt. Mintatermünkbe telefonos
egyeztetés alapján bármikor lehet jönni.
Referenciáinkat megtalálják a www.jozsaasztalos.hu weboldalon. Józsa területén ingyenes felmérést, és szaktanácsadást biztosítunk, árajánlattal. Minden esetben a vevő mondja meg, mi fér
bele a költségvetésébe, a műszaki tulajdonságokat pedig ehhez igazítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a megbeszélt minőség, az ár, és a határidő
betartására. Áraink a kialakított beszerzési forrásainknak és a szakembereinknek köszönhetően
garantáltan a legkedvezőbbek.
Végül néhány érv, amiért nem érdemes nélkülünk konyhabútort vásárolni:
– megbízható minőség
– legkedvezőbb ár-érték arány
– egyszerűtől a luxusig
– kiemelkedően megbízható háttér
– Józsán ingyenes árajánlat
– alapanyag minták helyben megtekinthetőek
– hosszú, rugalmas nyitva tartás (telefonos
egyeztetés után).
Mintatermünkben szívesen segítünk szaktanácsadással, árajánlat készítéssel, műszaki információkkal és természetesen az alapanyagok is
megtekinthetők.

Folyamatos akciók
új bútorainkból
Berta étkező 6 személyes 72 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 70 900 Ft-tól • Szafari III. kanapé 56 900 Ft
Tolóajtós gardróbok nagy választékban, kedvező árban.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.
Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Telefon: (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Vállaljuk továbbá alábbi eszközök gyártását/az
alábbi munkákat:
– beépített szekrények
– gardróbszekrények
– ágyak, hálószobabútorok
– egyéb bútorok
– külső-belső
nyílászárók
– üvegezés
– kerítések
– lakások komplett asztalosmunkái
– lépcsők
– fakivágás (06-20/517-0848)
Vállalási határidő: 2–6 hét. Forduljon hozzánk
bizalommal!
Tripó Sándor
cégvezető

Elérhetőségeink:
Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.
Tel.: (06-20) 520-2040
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu
Web: www.jozsaasztalos.hu
Simon Krisztián
kályhás

Vállalom:
• cserépkályhák építését,
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.
Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A

Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail : si monkri szt007@freem ail.hu

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat
• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés
• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)
További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.
Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Árpád tér 37.
JÓZSA
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Hirdetés

Sportosan elegáns divatáru
üzletembe megérkeztek
a tavaszi áruk:
Farmerek, blézerek, blúzok, pólók,
kardigánok. Nagyon különleges
portugál felsők és spanyol ingek.
Megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon, valamint
facebook oldalamon az Éva Divat albumban:
www.facebook.com/eva.bako.79
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
telefon: (06-20) 977-9814
Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

SZOLÁRIUM!
70 perces szoli bérlet:
1500 Ft
140 perces szoli bérlet:
2500 Ft
Angéla Szépségszalon
Cím: Józsa, Elek u. 2.
Tel.: (52) 387-871

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

FAKIVÁGÁS
Veszélyes helyen lévő
fák kivágását vállalom
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A faanyagot beszámolom.
Tel.: (70) 413 63 63

§

Dr. Czére-Réti
Ügyvédi Iroda

Adásvételi szerződések, cégeljárás,
társasági jog, családjog, öröklésjog,
munkajog, peres ügyek!

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!
Cím: Józsa, Nyáry P. u. 2.

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.

Tel.: 0652/782-645, 0620/210-9939
E-mail: dr.reti.gabriella@drreti.hu

MAX
Élelmiszer, vegyi áru
kiskereskedelem
Privát Max Üzletlánc tagja
Magyar vállalkozás. Magyar üzletlánc tagja.
Magyar beszállító partnerekkel.

Db-Józsa, Sillye Gábor-Harmat utca sarok
Nyitva: h–p: 6:00–20:00 • szo.: 7:00–16:00
vasárnap és ünnepnapokon: 7–16
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN NyITVA!
ÚJDONSÁG: helyben sütött péksütemények 99–109 Ft/db áron.
Kedvező árakkal, helyben szeletelt szalámik
és felvágottak széles választékával várjuk
vásárlóinkat!

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

