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JÓZSA
Épül a Tócó-pihenôpark I. üteme

Választások 2010

Elkezdôdött a Tócó-patak melletti pihenôpark
elsô ütemének kivitelezése. Az elöregedett
nyár- és fûzfák egy részének kivágása után
meg épül a játszótér és ôshonos magyar fa fa -
jo kat telepítenek a kivágott fák helyére. Ezzel
szép, rendezett, ligetes szerkezetû pihe nô -
par  kunk lesz a Józsapark mögötti zöld te rü le -
ten, és birtokba vehetik a gyerekek Józsa
má sodik játszóterét.

Április 11-én, reggel 6 órától este 19 óráig
lehet menni szavazni. A mellékelt táblázattal
abban szeretnénk segíteni olvasóinknak,
hogy a józsai szavazókörök hol találhatóak. 
A szavazókörök számai a korábban kopogta -
tó cédulával kiküldött választási értesítôn ta -
lál ható. Arra biztatunk mindenkit, menjen el
sza vazni, mert a sa -
ját jövôjérôl dönthet
min denki, s ezúttal a
tét nagyobb, mint va -
la ha.
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Józsai szavazó körök számai, helyei:

A DEBRECENI NYELVISKOLA és a JÓ ZSA
újság/JÓZSANET közös nye re mény já té -
kot hirdet!

A Debreceni Nyelviskola már Józsán is indít
nyelv tanfolyamokat, hogy a nyelvtanulást
ké nyelmesebbé, a nyelvtudást pedig el ér -
he tôbbé tegye. Az áprilisban induló tanfo -
lya mok idôpontjairól és helyszínérôl szó ról a-
pokból, molinókról és a www.jozsanet.hu
weboldalról is értesülhetnek az érdeklôdôk.
Ezek után nem okozhat gondot megvála -
szol ni alábbi kérdésünket:

Mi lesz a Debreceni Nyelviskola Józsán
meg hirdetett angol nyelvtanfolyamainak
helyszíne?

A helyes választ beküldôk között egy 70
órás kezdô angol nyelvtanfolyamot sor -
so  lunk ki, melynek értéke 62 300 Ft. A
nye  re mény, mely kizárólag a Debreceni
Nyelv  is ko la Kft.-nél használható fel, kész -
pénz re nem váltható, más kedvez ménnyel
össze nem vonható, azonban másra át ru -
ház ható.
Beküldési határidô: 2010. április 14., szerda
éjfél. Sorsolás: 2010. április 15., csütörtök
A válaszokat „KEZDÔ ANGOL NYELVTAN-
FOLYAM” jeligével várjuk az alábbi el ér he -
tô ségek bármelyikén:
JÓZSA újság, 4225 Debrecen, Deák Fe -
renc u. 43.
E-mail: info@jozsanet.hu

Kérjük, feltétlenül adja meg nevét, címét, és
e-mail címét vagy telefonszámát! A nyertes-

sel a megadott elérhetôségén felvesszük a
kap csolatot, valamint nevét a www. jo zsa -
net.hu weboldalon is közöljük.

További információk:

Nyerjen angol nyelvtanfolyamot!

Közelebb a nyelvtudáshoz: 

Debreceni Nyel vis kola Kft.
Akkreditált  Intézmény, 

akkreditált angol és német 
nyelvi képzési program

4026 Debrecen, Bethlen u. 39., fsz. 5.
Telefon: 

06-52/537-358, 06-30/6527-357
E-mail: jozsa@debreceninyelviskola.hu

www.debreceninyelviskola.hu
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A Gönczy Pál Általános Iskola hírei

Egészséghét Alsójózsán

Beiratkozások

Helyreigazítás

Megyei német nyelvi verseny a Gön czy -
ben

Immáron második alkalommal került meg ren -
de   zésre az Országos Általános Iskolai Ta nul -
má nyi Verseny Német nyelvi megyei fordulója,
idén március 18-án.

Az iskolai fordulók után, a legeredménye-
sebb 7. és 8. osztályos tanulók mérték össze
tu dásukat német nyelvismeretbôl a tanév
leg rangosabb versenyén. A versenyzôk Haj -
dú-Bihar megye 18 általános iskolájából, 10
te lepülésrôl érkeztek. A verseny két részbôl
állt. Az elsô fordulóban lexikai, nyelvhelyes -
sé gi és szövegértési feladatokat kellett meg -
ol dani. A második részben irányított fogalma -
zás keretein belül szövegalkotási ké pes sé -
gei ket mérték össze: a gyerekeknek levelet
kel lett írniuk a megadott témában.
Mint minden versenyen és megmérettetés-
ben, csak egyetlen elsô helyezett van, mégis
min den tanuló gyôztesként távozott, hiszen
egész délután német nyelven gondolkodtak
és mint tudjuk: „A nyelvkincs egyúttal gon do -
lat kincs. Akinek több szava van, több is me re te
van. Akinek több szava van egy dologra, több
gondolata is van róla” (Babits)

Több pályázaton is sikeresen vett részt a
Gön czy Pál Általános Iskola.

NTP-OKA-II. Oktatásért Közalapítvány által
ki írt pályázaton 1 millió forintot nyert iskolánk,
me  lyet tanulóink tehetséggondozására for -
dít  hatunk.
A TÁMOP 3.4.4. Országos Tehetségsegítô
Há  lózat kialakítása - Magyar Géniusz In teg -
rált Tehetségsegítô Programjának pályáza-
tán 7 800 000 forintot nyertünk, mellyel a te -
het  ségfejlesztésben résztvevô pedagógusok
to vábbképzését támogatjuk.
Örömmel adtuk hírül már korábban, hogy a
TÁMOP 3.4.4. Magyar Géniusz pályázaton
is kolánk, a Gönczy Tehetségpont a „Mester
és Tanítványa” címû pályázatán Lévai Ti bor né
Kiss Enikô és A Gönczy Pál Általános Iskola
Ritmus Mozgásmûvészeti Csoportja bejutott
az elsô tíz közé, így lehetôségük volt rá, hogy
2010. március 27-én az Országos Te het ség -
na pon a Millenáris Teátrumban bemutat koz -
za  nak Budapesten. 
Az Európa Szolgáltató KHT Energia=Érték
el nevezésû pályázaton a 4. b osztály Dob -
ránsz kyné Csige Boglárka tanítónô neve zé -
sé vel 50 ezer forintot nyert fej lesz tô esz kö -
zök re.

A Józsai Szaknévsor 2010-ben tévesen
jelent meg dr. Csernyák Marianna és dr.
Fördôs Zsolt háziorvosok pénteki rendelési
idejük. Az alábbiakban megtalálják helyesen:

Dr. Csernyák Marianna (75-ös körzet, Jó zsa -
park):
hétfô, kedd: 14–18 óra
szerda, csütörtök, péntek: 8–12 óra
Dr. Fördôs Zsolt: (72-es körzet, Józsapark):
hétfô, kedd, péntek: 8-–12 óra
szerda, csütörtök: 14–18 óra.

Vérvétel: 
hétfô, kedd: 7.00-9.30-ig elôjegyzés alapján
(Telefon: 52/386-241)
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Beiratkozás a Lorántffy Zsuzsanna Ál ta lá -
nos Iskolába!

A 2010/2011-es tanévre, a leendô elsôosztá-
lyos gyermekeket 2010. április 19.-én és
április 20.-án délelôtt 8 órától délután 17
óráig írathatják be a szülôk a Józsakert utcai
iskola épületének könyvtárában. Szeretettel
várjuk a Kedves Szülôket!

Beiratkozás a Gönczy Pál Utcai Óvodában

A Gönczy Pál Utcai Óvodában 2010. április
19-én és 20-án várják a szülôket, hogy be -
íras sák gyermeküket az óvodába. Óvodánk
egy esztétikus, barátságos, biztonságos,
személyi-, és tárgyi feltételekkel jól ellátott,
családias légkörrel rendelkezô intézmény.
Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz
szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 8
éves korig nevelô intézmény. 
A Közoktatási törvény alapján a gyermekek
abban az évben, amelyben az 5. életévüket
betöltik, az óvodai nevelési év elsô napjától
kezdôdôen kötelesek részt venni óvodai
foglalkozásokon, kötelesek óvodába járni.
Beiratkozáshoz kérjük, hogy a szülô hozza
magával személyi igazolványát, lakcímét iga-
zoló hatósági igazolványát és a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát.
Sok-sok szeretettel várjuk a leendô óvodá-
sokat!

Negyedik éve szervezi meg sikeresen az
Egész séghetet a Loránttfy Zsuzsanna Ál -
ta lános iskola, melyhez két éve csatlako-
zott a Kerekerdô óvoda.

A programsorozat hétfôn zöldségszobrászat-
tal kezdôdött, majd reform ételek kóstolójával
foly tatódott. Emellett volt még túra és a gye -
re kek körében talán a legnagyobb népsze rû -
ség nek ovi-suli focimérkôzés örvendett. A
mér kôzésen az ovisok és a kisiskolások is
nagyon lelkesek voltak, és azt külön élvezték,

amikor a meccs végén a bíró, Norbi óvó bácsi
is beállt focizni. Az Egészséghét záró prog -
ram jaként az egészséget és annak meg ôr zé -
sét fontosnak tartó lelkes családok mérkôztek
meg egymással. Olyan játékos feladatokkal

ké szültek a szervezôk, amelyek egyaránt
meg  dolgoztatták az agy sejteket, és a (n e ve -
tô) izmokat is. Emellett ingyenes pre ven  ciós
egészségügyi mérésekre is le he tô sé ge volt
az érdeklôdôknek. Részletes be szá molókat
és képeket a www.jozsanet.hu ol dalon talál -
hat  nak. A Lorántffy Zsuzsanna Általános Is -
kola és  a Ke rekerdô Óvoda az egész ség he -
té nek tá mo ga  tásáért köszönetet mond a
Sodexho Ma gyar ország Kft-nek, a Havita
Tész Szö vet ke zet nek,a Juráskó Kft-nek, a
Maranta Pa ti ká nak, az Arcadia Reklámkiadó
Kft-nek, va la mint a Nagyné és Fia Tejboltnak.

Hirdessen a Józsa újságban!
Májusi számunk lapzártája:

2010. április 30.
Telefon: (06-70) 708-5300
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15 éves a Felsôjózsai
Nyugdíjas Baráti Kör

Rendôrségi felhívás
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Nôi, férfi, gyermek fodrászat

Kozmetika:

Manikür, mûkörömépítés
Szolárium

Bejelentkezés:

A Debreceni Rendôrkapitányság józsai
kör zeti megbízottjai ismételten felhívnák a
la kosság figyelmét néhány fontos dolog ra,
mely segítségével rengeteg bûncselek-
mény megelôzhetô lenne településünkön.

Mint arra már többször felhívtuk a figyelmet,
ren geteg az idôs emberek sérelmére el kö ve -
tett bûncselekmény településünkön. Ezek
szá ma csak a lakosság együtt mû kö dé sé vel
csök kenthetô. Arra kérünk mindenkit, hogy ne

le gyenek hiszékenyek, ne bízzanak meg is -
me retlenekben, és idegeneket soha semmi-
lyen körülmények között ne engedjenek be a
há zukba. A jó idôvel együtt sajnos a külön-
bözô „házalók” is megérkeztek Józsára. Ezek
az em be rek vagy eladni próbálnak valamit,
vagy pénzt akarnak kicsalni áldozataiktól. Ut -
cai árusoktól soha ne vásároljunk, mert csak
rossz mi nô sé gû hamisítványt sóznak ránk
vagy rosszabb esetben kifigyelik, honnan
vesszük elô a pénzt és késôbb visszatérnek

eltulajdonítani azt. El terjedt mostanság, hogy
az ilyen házalók na gyon olcsón ajánlanak
élelmiszert, háztar tá si cikkeket, melyekre
akár több tízezer forint elô leget vesznek fel.
Ôk nagyon gyakran hi va  tkoznak valamelyik
ismerôsünkre, szom szé  dunkra, hogy ô is vá -
sá rolt már tôlük. En nek soha ne dôljünk be.
Saj nos még mindig bevett szokás az is, hogy
a csalók valamely szolgáltató emberének ad -
ják ki magukat és azt próbálják elhitetni ve -
lünk, hogy pénzt szednek valamiért. Ilyen
eset ben mindig kérjünk igazolványt, írjuk fel
az adataikat és a rendszámukat, ha autóval
köz  lekednek. Pénzt pedig soha semmi estre ne
adjunk nekik, hiszen egyik szolgáltató sem
szed ily módon semmiféle pénzt. Meg nö ve -
ke dett a kerékpáros for ga  lom Józsán, a bi cik -
li  se ket, mind az au tósokat arra kérnénk, hogy
fo  ko zot  tan fi gyel jenek oda egymásra. A k e -
rék  pá ro sok fi gyel jenek oda a kerékpár kö -
telezô ta r to  zé kai ra és a KRESZ szabályok be -
tar tására. Mivel a bicikli is jármû, ezért termé -
sze tesen rájuk is vo natkozik, hogy it tasan se m -
milyen kö rül mé nyek között ne ül je nek ke rék -
párra. Itt hív nám fel fôleg a fiata lok figyelmét is
ar ra, hogy a törvény értelmében, a köz te rü le -
te ken a szeszes ital fogyasztása tilos!

Osváth Tamás
Körzeti megbízott
Telefon: (06-30) 382-6305

Varga Imre
Körzeti megbízott
Telefon: (06-70) 342-2695

Juhos András
Körzeti megbízott
Telefon: (06-70) 779-7793

Hívjon bennünket bizalommal vagy a központi számunkat: 107, 112

Kerek évfordulót ünnepelt március 30-án a Felsôjózsai Nyug dí ja -
sok Baráti Köre a Közösségi Házban. A színvonalas program és
ebéd után egy kis délutáni bállal ünnepeltek a nyugdíjasok és a
meg hívott vendégek. 

A felsôjózsai klubbot 1995-ben alakította meg, Csamangó József és
fe lesége. 2006 óta Papp Gézáné vezetésével mûködik a klub, aki he -
ten te színvonalas programmal várja az idôseket, hiszen ahogy mon -
da ni szokás: „Nemcsak a húszéveseké a világ…” Új tagokat is sze re -
tet tel várnak maguk közé. Az évforduló kapcsán Papp Gézánéval ké -
szít ett interjút, teljes terjedelmében elolvashatják a www.jozsanet.hu
weboldalon. 
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A Közösségi Ház áprilisi programjai

Nôk Klubja programajánló

Április 6–20-ig
Turulszobrok a Kárpát-medencében II. – fo tó -
ki állítás, Katona Bernadett anyaga
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôtere

Április 14-én 16 órától
„Harmat a csillagon” - költészet napi verses
dél után
Vendégünk: Diószeghy Iván színmûvész
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színház ter me
Együtt mûködve az Alsójózsai Nyugdíjas
Egye sülettel

Április 16–17–18-án 10–18 óráig
Vasútmodell és terepasztal kiállítás
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színház ter me

Belépôdíj: felnôtteknek 500 Ft, gyerme kek nek
300 Ft, csoportoknak 250 Ft 
Április 16-án 12–18 óráig, 17 és 18-án 10–18
óráig látogatható a kiállítás

Április 28-án 14 órától
Elôadás a fertôzôbetegségekrôl
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôadóterme
Résztvevôk: felnôtt érdeklôdôk
Elôadó: dr. Gömöri Gabriella kistérségi tiszti
orvos

Április 29-én 15 órától
15 éves a Józsai Népdalcsoport – jubileumi
ünnepség
Helyszín: Józsai Közösségi Ház elôadóterme

Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklôdôt
programjainkra!
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Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi utca 9. 

Telefon: 
(52) 386- 137

E-mail:
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Április 11: Nordic Walking gyakorlati oktatás.
Találkozó a józsai TESCO parkolójában 9-kor.

Április 15: A nôk és a stressz - az erôsebb
nem. Restás László elôadása, aki  a Rádió
Di ósgyôr Fárasztó vasárnap címû mûsorának
ál landó interjúalanya, lelkigondozó, az éven -
ként megrendezésre kerülô hajógyári Sziget
ren dezvényein felállított „lelki betérô” sátor-
ban tanácsadó 10 éve.

Az áprilisi programjainkat nemcsak nôknek
ajánljuk.

Május 06: 1 éves a Nôk Klubja
Süti kóstolás, süti recept csere-bere. 
Belépô: egy tányér süti a kedvencedbôl+a
süti receptje

Figyelem! Minden hónap utolsó szerdáján
lesz fôzôtanfolyam az egészséges életmód

jegyében. Várjuk a programra jelentkezô lá -
nyo kat, asszonyokat.
A programok minden alkalommal 18-kor kez -
dôd nek, az ettôl eltérô idôpontokat jelöljük.
Sze retettel várunk minden érdeklôdôt! Bô -
vebb információ helyszín és idôpont egyez te -
tés végett Zágonyiné Szilvitôl kérhetô: 
(+36 30/585 51 70) vagy nokklub ja jozsa @ -
gmail.com

Április 17., 17 óra: 
Baán Katalin fotográfus 

kiállításának megnyitója a
Felsôjózsai Gyülekezeti

Házban
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Térfigyelô kamerarendszer Józsára

A Józsai Településfejlesztô Egyesület kéri a tisztelt lakosságot, hogy
a most esedékes, 2009. évi adóbevallásánál az adományozható 1%-kal
tá   mogassa az egyesületet, hogy az így befolyt összeget a Jó zsa te le -
pü lésrész közbiztonságának javítása érdekében köztéri tér fi gyelô ka -
me rarendszer kiépítésére fordíthassa. Ezen terv megva ló sí tá  sához,
vár ják szíves támogatásukat a 19119182-1-09 adószámuk ra, az ehhez
szük séges rendelkezô nyilatkozatot a Józsa címû lap ban meg találják.

A JÓZSA újság megmaradásáért támogassa lapunkat

A Józsa újság is érzi a válság hatását, s talán az olvasók is észrevet-
ték, hogy egyre kevesebb hely jut cikkeknek, tartalmas írásoknak,
port réknak. Ha szeretné, hogy lap a jövôben is szolgálhassa a józsai a-
kat, informálhassa az itt lakókat, hogy megfelelô technikai háttérrel
rendelkezhessünk munkánkhoz, ajánlja fel alapítványunk részére
adója 1%-át. Mivel a cikkek nagy része a JÓZSANET-en is megjele -
nik, ezzel a támogatással a józsanet színvonalas szolgáltatásait is tá -
mo gatja. Józsa Fejlôdéséért Alapítvány, adószám: 1855-7325-1-09. A
ren delkezô nyilatkozatot szintén megtalálják az újságunkban.

Adója 1%-át ajánlja fel józsai célokra!
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Az alábbi szervezetek várják a józsaiak adójának 1%-át:

Jótékonysági Kerti Party 
a Gönczy oviban!

A Gönczy Pál Utcai Óvoda 
2010. április 30-án rendezi meg a 

hagyományos 

JÓTÉKONYSÁGI 
KERTI PARTYT

ahová szeretettel hívják az óvoda volt,
jelenlegi, és jövôbeni óvodás gyermekeit,

és kedves családjaikat!

Érdeklôdni lehet:
Deák Józsefné, óvodavezetônél

Telefon: (52)536-682

Április 16-án: 
12–18-ig,
április 17–18-án: 
10–18-ig tart nyitva 
a kiállítás 
a Józsai Közösségi Házban Részletek a kiállításról: www.jozsanet.hu

A szervezet bemutatása pár szóban: A szervezet neve: Adószám:
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, melynek része a Józsai Könyvtár. 18547508-1-09

Gyermekeinkért Egyesület 18550335-1-09
Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása. Fény Felé Alapítvány 18540855-1-09

Érmék Közhasznú Alapítvány 18545166-1-09
Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete. Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület 18554944-1-09

18561751-1-09
18558120-1-09

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa. Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért 18552478-1-09
Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa. Munkaiskola Alapítvány 19126920-1-09
Józsai református egyházközség alapítványa. Józsai Reformátusokért Alapítvány 18992355-1-09
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Sikeres a sárga zsákos szelektív hulladékgyûjtés Józsán
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Tavaly áprilisban kezdôdött el a házhoz
me nô szelektív hulladékgyûjtés Józsán.
Ki váltságos helyzetben vannak a Jó zsai ak,
hiszen a programot ezen a városrészen
indítottuk el, és az itt szerzett tapasztala-
tok alapján vezetheti be az A.K.S.D. Kft
más településeken vagy településré sze -
ken is.

Hisszük, hogy egy év távlatából kölcsönösen
hasz nosnak ítélik meg ezt a hulladékelszállí -
tási rendszert úgy a józsaiak, mint ahogy mi
is, hiszen a környezetünk védelme mellett az
itt élôknek számos más elônyük is származik
az új rendszer bevezetésébôl. Tavaly 137 300
kg szelektív hulladékot gyûjtöttünk össze a jó -
zsai akkal közösen, ezzel a sárga zsákos
mód szerrel, ami nagyon szép eredmény. 
Mivel az újfajta szelektív módon gyûjtött hul -
la  dékok elszállítása ingyenes, így aki a ház -
tar  tásában keletkezô szemét nagy részét
sze lektálva a sárga zsákokba gyûjti, az ren -
geteg helyet nyer a hagyományos kék ku ká -
já ban, az egyéb szemetének. Emellett termé -
sz e tesen rengeteget tesz a környezete vé-
del mében is. Rengeteg szemét keletkezik
ugyanis évente és egyre égetôbb a problé-
ma, hogy újrahasznosítsuk a hulladékaink
nagy részét, hiszen így nem keletkeznek
újabb, felesleges hulladékok. 
Úgy látjuk, hogy az új szelektív hul la dék el -
szá l lítási rendszer egy nagyszerû lehetôség a

józsaiaknak, melyért kevés áldozathozatalt
ké rünk cserébe. A rendszer csak akkor lesz a
továbbiakban is mûködôképes, ha az így be -
gyûj tött hulladék mennyisége folyamatosan
nö vekszik, és csökken a sárga zsákokban el -
he lyezett, oda nem illô egyéb szemét menny-
i sé ge. Arra kérjük önöket, hogy könnyítsék
meg a munkánkat azzal, hogy odafigyelnek
arra, hogy csak a meghatározott anyagok ke -
rül jenek a sárga zsákokba és azok is mindig
tiszta állapotban, hiszen a szennyezett hulla -
dé kokat sajnos nem tudjuk újrahasznosítani.
Fontos például, hogy az üres flakonokból do -
bo zokból ne folyhasson ki semmi, a többi
tiszta hulladékra, mert 1–2 dl dobozban ma -
radt folyadék, használhatatlanná teheti az
egész zsák tartalmát és így az önök munkáját

is. Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet,
hogy a sárga zsákok takarékosabb felhasz -
ná lása érdekében, próbálják minél jobban tö -
mö ríteni az abban elhelyezett hulladékot,
ezáltal minél több szelektíven gyûjthetô hulla -
dékot tegyenek bele, hiszen felméréseink
szerint a sárga zsákok tartalma jelenleg alig
éri el az 1 kg-ot, viszont a zsákok elbírnak
2–2,3 kg hulladékot is.

Köszönjük az újfajta szelektív hulladékgyûj té si
rendszerhez való – eddig is tapasztalt – pozi -
tív hozzáállásukat! Továbbra is arra kérjük
önöket, hogy a hosszú távú együttmûködés
ér dekében tartsák szem elôtt a szelektálás
sza bályait!
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FOGTECHNIKAI LABOR

• részleges, teljes kivehetô fogpótlás
• porcelán koronák és hidak
• fémmentes porcelán hidak
• mûanyag leplezésû hidak
• Inlay (betét) készítése

• Fogszabályozók
• Fogcsikorgatás, horkolás gátlók
• Relaxációs, fogfehérítôs sínek
• Sportvédôk készítése

Debrecen, Szent Anna u. 58.

Tel.: 06-70/318-1005, 52/349-365

FOGSORJAVÍTÁS 2 ÓRÁN BELÜL

Víz-, gáz-, központifûtés-szerelô 
mester

S z a b ó  A t t i l a

Telefon: 
(06-20) 9-608-659 • (52) 387-767

Vállalom:
• Fürdôszobák felúj í tását

•  Gázkazánok cseréjét
•  Csatornázási  munkákat

•  Új  és fe lúj í tandó házak komplett  
épületgépészet i  k iv i te lezését

•  Költségvetés készí tését ,  tervezést .
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Józsapark a józsaiakért!

Józsai vállalkozók, vállalkozások figyelem!
Szeretnénk, ha a Józsapark bevásárlóközpont a józsaiakkal a józsaiakért mûködne!

A PB Invest Kft., mint üzemeltetô, kimondottan józsai vállalkozóknak egyedi megbeszélés
alapján kedvezményesen kívánja bérbe adni a bevásárlóközpont jelenleg üres üzleteit. 

(Az üzletek: 40, 44, 54, 79, 82, 89, 108 m2-esek) 
Információkért, feltételekért érdeklôdni lehet: 

B.Tóth Csaba 
Telefon: 06-20/519-3800

E-mail: csbtoth@pbinvest.hu

A Józsaparkban saját tulajdonú, örökölhetô nyugdíjas apartmanok eladók!
Az apartmanok 30 m2-esek, amelyek szoba, konyha, fürdôszoba, elôszoba, 
WC helyiségekbôl állnak, továbbá 10 m2 nagyságú terasz tartozik hozzájuk. 

Irányár: 6 millió Forint
Információkért, feltételekért érdeklôdni lehet: 

B.Tóth Csaba 
Telefon: 06-20/519-3800

E-mail: csbtoth@pbinvest.hu

A Józsapark területén szeretnénk bolhapiacot, régiségvásárt 
rendszeres idôközönként tartani. 

Az üzemeltetô PB Invest Kft. díjmentesen rendelkezésre bocsátja 
a fedett fórumteret ilyen és hasonló rendezvényekre. 

Várjuk azok jelentkezését, akik ebben szervezôként együttmûködnének az üzemeltetôvel.  
Információkért, feltételekért érdeklôdni lehet: 

B.Tóth Csaba 
Telefon: 06-20/519-3800

E-mail: csbtoth@pbinvest.hu
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Napelem – a jelenkor megoldása
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Az egyre növekvô energiaárak mellett
min denki szívesen csökkentene villany -
számláján. Most itt egy nagyszerû le he tô -
ség arra, hogy minimalizálja költségeit
úgy, hogy közben környezetét is kíméli. 

Immár Magyarországon is elérhetô a Fo to vol -
taik rendszer, melyet osztrák szomszédaink
már elôszeretettel használnak. A Fotovoltaik
rend szerek olyan eszközök, amelyek a fény -
su gárzási energiát, elsôsorban a napener -
giát, közvetlenül villamos energiává alakítják.
Teszik ezt oly módon, hogy a fény el nye lô dé -
se kor a solarmodul mozgásképes töltött ré -
szecs kéket generál és egyenáramot termel.
Ez az egyenáram aztán tárolható akkumulá -
to  rokban és átalakítható 220 V-os váltóáram-
má is. Ez közvetlenül felhasználható a fo -
gyasz tók számára, de visszatáplálható az
elekt romos hálózatba is, és így értékesít he tô -
vé válik. Ez a dolog egyébként nem új keletû,
hiszen napelemek segítségével oldják meg
már 1958. óta az ûreszközök üzemeltetését,
de használják parkolójegy automatáknál és
számológépekben is. Ugyanakkor az áramot
elô állító napelem nem tévesztendô össze a
nap kollektorral. A napelem egyenáramot, a
nap kollektor hôt termel.
A napenergia hasznosításának elônyei:

– csökkenek az energiaköltségek
– korlátlanul rendelkezésre áll
– nem keletkezik olyan melléktermék, mint
pél dául a korom, sem olyan üveghatású gá -
zok, mint a CO2
– nem vagyunk kiszolgáltatva az esetleges
nem zetközi konfliktusoknak, krízishely ze tek -
nek.

A napenergia hasznosításának egyik legfôbb
elô nye pedig az igénybe vehetô támogatá -
sok  ban rejlik. A fotovoltaik berendezések tele -
pí tésére számos támogatási pályázat érhetô
el mind magánszemélyek, mind közületek, és
gaz dasági társaságok részére is.
Magánszemélyek több mint 50% vissza nem
té rítendô támogatást kérhetnek az államtól.
Cégek esetében 50%-ig vissza nem térítendô

tá mogatást, míg önkormányzatok szintén
kér hetnek támogatást, az ô esetükben a visz -
sza nem térítendô támogatás elérheti a 70%-ot
is.
A rendszer szerelhetô ferde tetôre, lapos te -
tô re és szabadtéri szerelési rendszerrel is. A
tel jesítménye kategóriánként változik: 1,5
kW-tól 500 kW-ig. Így egy ilyen rendszer egy
kis család, de akár egy nagy gyár energia fel -
hasz nálását is biztosítani tudja. A beruházás
meg térülési ideje 6–10 év! A Zöld Ferment
Kft. teljes körû szolgáltatással várja leendô
part nereit az engedélyeztetéstôl a kivi te le zé -
sen át a kulcsátadásig. Továbbá 5 évre teljes
körû, 25 évre 80% hatásfok garanciát vállal-
nak.

Címünk:
Józsapark emelete 

Telefon:
(52) 386-143

Nyitva tartás:
Hétfôtôl–péntekig:

9–19
Szombaton: 

9–15
www.okula-optika.hu

„a tisztánlátás kedvéért”

További információkért forduljon
hozzánk bizalommal!

Balogh László
+3620/981-0630
Zöld Ferment Kft.

www.greenetik.eu

A NAGY SIKERRE VALÓ 
TEKINTETTEL AZ AKCIÓ FOLYTATÓDIK
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Fûtsünk féláron – a mindenevô apríték és pelletkazánnal
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Napjaink egyik legnagyobb problémája a
meg lévô fosszilis energiahordozók kifo -
gyá  sa, melynek egyenes következménye
az egyre emelkedô tüzelôanyagár. E prob -
lé mára megoldás a Hajdúkandalló által
for galmazott mindenevô kazán.

A földgáz, az olaj, a szén, a hasábfa ki vál tá -
sá ra egyre többen keresnek alternatív meg ol -
dá sokat. Az elsôdleges biomassza felhasz ná -
lás ban többféle megoldás is létezik (pelle tá -
lás, brikettálás, aprítékfa-készítés). A pellet „a
folyékony fa” fûrészporból, forgácsból pré se -
lés sel elôállított megújuló energiahordozó. Az
ap rítékot pedig mi magunk is elôállíthatjuk fás
szárú növényekbôl. Pelletet Magyarországon
egyre több helyen gyártanak, a beszerzése
ga rantálható. Jelenleg 46–47 forint/kg-os
áron kapható, és az ára a gázzal szemben
csök kenô tendenciát mutat.

A pellet vagy apríték automata kazánokban
hasz nosítható a legjobb hatásfokkal (90% fe -
letti). Ezek automatizáltsági foka megegyezik
a gázkazánokéval annyi különbséggel, hogy
a kazán tartályát idôközönként fel kell tölteni
pel lettel vagy aprítékkal. Viszont hasábfát és
bri kettet is tüzelhetünk benne, amivel még ol -
csób bá tudjuk tenni a házunk fûtését. A csak

pel lettel való üzemelés esetén is 40%-os költ-
ség megtakarítást tudunk elérni a gázhoz ké -
pest. Többféle teljesítményû kazán létezik a
leg kisebb 15kW-ostól a legnagyobb akár tár -
sas há zakat, in téz mé nye ket is kiszolgáló 150
kW-osig.

A k a zán hoz csatla -
kozó ada goló put -
tony nagy sága töb b -
féle lehet, így akár
5–7 na pig is fo lya -
ma  tosan üzemel
fel töltés nélkül, s a
hamu eltá vo lítá sá -
ra is csak 8–10 na -
pon  ta szo rul a ké -
szü  lék.

Az automata kazán
megtinkhetô a Haj -
dú  kan dal ló józsa -
par ki be mutató ter -
mé   ben.

Nyitva: h–p: 9–18 • sz: 8–15 • v: 9–15
Telefon: (06-30) 262-4109

Maja virág-ajándéküzlet
(a Józsaparkban, a gyógyszertár mellett)

Áprilisi akció!
• Selyem virágok -10% (1000 Ft felett)

• Koszorúk, sírcsokrok -15% (2000 Ft felett)

Kínálatunkból:
• vágott és cserepes virágok

• virágföld
• selyem virágok 

• képeslapok
• bizsuk

• ezüst piercingek
• egynyári virágok

PARTNER REFERENS DEBRECEN-JÓZSAI INGATLAN IRODA

– Kizárólag józsai ingatlanok közvetítése
– Teljes körû ügyintézés
– Pályázatírás vállalkozásoknak
– Közbeszerzés bonyolítás

Kapcsolat: 06 30 527 3416
www.jozsaingatlan.hu

Több, mint 4 éve az Önök szolgálatában

Korszerû  ker tk ia lak í tás
Mûanyag térkô szegély:
• íves utak kialakításához
• díszfák köré
• kerti utak és garázsbejárók 

szegélyezésére
Mûanyag ágyás- és gyepszegély:
• pázsit- és mulcs szegélyezésére
• gyep- és kavics elválasztásához
• kerti tavak építésekor

Mûanyag gyeprács:
• kapubejárók, rézsûk, lejtôk
• autóutak, szükség-utak
• lófuttatók kiépítésekor
• kutya kennelbe, kutyaházak köré

(megakadályozza, hogy a kutya 
a területén lyukat ásson)

Felvi lágosítás,  tanácsadás:  06-70/318-1005

Hajdúkandalló bemutatóterem
Urbán József, 

fûtésszerelô-szolártechnikus
0620/448-32-10

Asbóth József +36 704073153 
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A múlt havi cikkben a szándékos vagy vé -
letlen károkozásról írt Lukácsné dr. Pa tak -
völ gyi Piroska ügyvéd. Ezúttal a cikk folyt a-
tásaként a speciális károkozásból adódó
felelôsség egyes eseteit mutatja be:

A veszélyes üzem mûködésébôl eredô károk:
a fokozott veszéllyel járó tevékenység folyta -
tá sából adódó kár esetén a károkozó köteles
az ebbôl eredô kárt megtéríteni. A mindenna -
pi életünkben veszélyes üzemnek minôsül pl.
a gépjármû üzemeltetése. a gépjármûvel
oko zott kárt gépjármûre kötött kötelezô fe le -
lôs ségbiztosítás fedezi.

Felelôsség olyan személyek károkozásáért,
akik nek belátási képessége hiányzik vagy
kor látozott: Akinek belátási képessége hi ány -
zik vagy fogyatékos, felelôsségre nem von-
ható. Helyette gondozója felel.
Az alkalmazott károkozása: Ha alkalmazott a
munkaviszonyával összefüggésben másnak
kárt okoz, a károsulttal szemben a munkálta -
tó felelôs. 

Az állattartók felelôssége: Aki állatot tart, az
ál talános szabályok szerint felel azért a kár -
ért, amelyet az állat másnak okoz, idetartozik
a háziállat, házôrzô kutya által okozott kár is.

Vadállat tartója úgy felel, mint az, aki fokozott
ve széllyel járó tevékenységet folytat (pl.:
vadásztársaság). Az épületrôl lehulló tárgy ál -
tal okozott kár: Épület egyes részeinek lehul -
lá  sából vagy az épület hiányosságaiból
másra háramló kárért az épület tulajdonosa
fe lelôs, kivéve, ha bizonyítja, hogy az épít ke -
zésre és karbantartásra vonatkozó szabályo -
kat nem sértették meg, és az építkezés vagy
kar bantartás során a károk megelôzése ér de -
ké ben úgy járt el, ahogy az az adott hely -
zetben általában elvárható. Társasház ese -
tén a társasház felel az így okozott kárért. Ide
ta r tozik a járda takarítás elmaradásából ere -
dô balesetekbôl eredô kár is.

Minden esetben a dolgokban bekövetkezett
kárt a tulajdonosnak kell viselnie. Ha nincs
aki a kár megtérítésére kötelezhetô, ezért ér -
de mes biztosítást kötni, hiszen nagyobb vá -
rat lan káreseménynél a biztosító a kárt meg -
té ríti, ilyen eset lehet pl.: a gépjármû tulajdo -
nos hibájából eredô kár, vagy lakásban, csa -
lá di házban történô kár. Az új típusú lakás biz -
to  sítások felelôsségbiztosítást is tartalmaz-
nak, amely az ingatlannal kapcsolatosan
más nak bentlakók által okozott károk meg té -
rí téséért is felel.

Az ügyvéd válaszol (9.)

Dr. Patakvölgyi 
Ügyvédi Iroda

Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (60-20) 340-7411

Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján
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Február 4-én tûnt el a
Temp lom utca 57. sz. alól, 

ez az ame rikai 
staffordshire terrier kutya.

Világosbarna, 
mellkasán, nyakán fehér; 

középma gas, 
zömök kutya. 

Nyak örv nem volt rajta.

Cím: Alsójózsa, Templom utca 57.
Telefon: (06-30) 691-54-57

Aki bármit tud róla, esetleg látta, befogadta, 
jelentkezzen a következô elérhetôségeken:

ELTÜNT!

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep u. 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: 06 20 316 8811

Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák és 
üdülési csekk elfogadása.

Bejelentkezés:
(06-30) 206-0822

Szegô Erika

Masni kutya- és kisállat 
kozmetikai szalon
Debrecen, Vezér utca 8.

Szeretettel várom igényesen kialakí-
tott szalonomban a szépülni vágyó 

fajtiszta és keverék kutyusokat 
és cicákat, nyuszikat, 

ahol teljes körû 
kozmetikai szolgáltatást nyújtok.
Fésülés, bontás, fürdetés, nyírás, 

trimmelés, fül- és szemápolás,
karomvágás, bûzmirigy kezelés.

web: www.masnikutyakozmetika.hu

Dr .  Dobó Nagy Zsol t  
á l l a t o r v o s

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

E l é r h e t ô s é g :  
a  06-30/9-555-066 te le fonon 

00:00–24:00- ig

Kis- és nagy állatgyógyítás

Április 1-jétôl október 31-ig

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása 

3200 Ft.

Simon Krisztián
kályhás

Telefon: (06-30) 742-5685
E-mail: simonkriszt@t-online.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,

tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, telepítését.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen, Barátság utca 6. Debrecen, Barátság utca 6. 
Mobil: (70) 246-9384 Mobil: (70) 246-9384 •• (70) 620-2684(70) 620-2684

Vállalom családi házak, 
középületek víz-, gáz-, fûtésszerelését, 
valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Lakóépületek külsô- belsô felújítása:
– nyílászárók cseréje
– burkolás, festés
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Árvarázs diszkont

Több termék kedvezô áron!
Nyitva tartás:

H–P: 8–18 • Szo: 8–13
Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)

• Kerámiák 100 Ft/db
• Kerti leszúrható díszek 100 Ft/db
• Virágládák, cserepek 80 Ft/db-tól

• Minôségi harisnyák, térdharisnyák 750 Ft

Bébibolt
Baba-, gyermek-, bizományi és használtáru üzlet.

• gyermekruhák 0–18 éves korig már 200 Ft-tól

• játékok széles választéka

• sportbabakocsik, bébihordók már 1500 Ft-tól

Ugyanitt gyermekruhák, táskák javítását, húzózár,
patent cseréjét vállaljuk.

Cím: Bocskai  I .  utca 6.  szám alat t  
Nyitva tartás:  h–p:  10–12,  14–18,  szo:  9–12

Érdeklôdni:  (52)  387-432

Áprilisi FAGYI AKCIÓ a 
Falatka Pavilonban!

2-t fizet 3-at kap!
1 gömb 120 Ft

Cím: 35-ös fôút a Függetlenség utca sarkán
Nyitva: h–v: 8–20-ig

Április legyen erôs. Erôsen paprikás. Ám
mégse a hangulatunkra gondoljunk, ha -
nem az ízekre. Márciusban már elkalan -
doz  tunk a kulináris élvezetek egészsége-
sebb módjai felé. Áprilisban is gaszt ro nó -
mi ai témánk van. A hónap növénye a chili
pap rika. 

A chili egyre népszerûbb, már nem csak a
mexikói és indiai ételek elmaradhatatlan fû -
sze re. Pikáns, erôs ízét sokan kedvelik, az
azonban kevésbé ismert, hogy milyen egyéb
jó tékony hatásai vannak ennek a növénynek.
A chili erejét a kapszaicin nevû anyag adja. A
kap szaicin erôs antioxidáns, méregtelenítô,
an tibakteriális hatású. Emellett erôsítheti a
szí vet és az immunrendszert, csökkentheti a
cu korbetegség kockázatát és egyes da ga na -
tos betegségek kialakulásának veszélyét.
Erôs fájdalomcsillapító anyag. Migrén esetén
is hatásos lehet kapszaicin tartalmú orrspray
hasz nálata, de meg lehet próbálni egy kevés,
erô sebb chili készítmény elfogyasztását is.
Reumás fájdalmak esetén kapszaicin tartal -
mú krémekkel csökkenthetô a fájdalom. Fo -
gyó kúrák esetén is alkalmazható, étvágy -
csök kentô hatása miatt. Elterjedt tévhit, hogy
a chili káros a gyomorra. Nagy mennyiségben
fo gyasztva ugyan ingerelheti az emész tô -

rend szert, de a közhiedelemmel ellentétben
nem okoz gyomorfekélyt, sôt, a gyomrot

olyan váladék kiválasztására készteti, amely
vé delmet nyújt a gyomor nyálkahártyájának
egyes izgató anyagok ellen (pl. savak, asz -
pirin, alkohol). Normál mértékben fogyasztva,
ami napi rendszerességgel max. 2 erôs chili
pap rika, inkább csak pozitív hatásait él vez -
hetjük. Természetesen vannak érzékenyebb
sze mélyek, ôk fogyasszanak ritkábban, ki -
sebb mennyiséget. Azt mi is javasoljuk, hogy
csak fokozatosan szoktassuk magunkat a
chili élvezetéhez. A chili függôséget okozhat.
Fogyasztásakor a szervezetben adrenalin
sza badul fel, és az ez utáni vágy ûzi az erôs
ízek kedvelôit az újabb adrenalin löketre.
A chili erôsségét egy amerikai kémikus, Wil -
bur Scoville által 1912-ben létrehozott skálán
mé rik. A legerôsebb chili fajta kb. 300 000
egy séget ér, a legerôsebb magyar paprika

kb. 35–40 000-es értéket tudhat a magáénak.
Cé günk márciustól forgalmazza német Hot -
Mamas Chili manufaktúra teljes termékská lá -
ját. A kínálat igen széles: barbecue szószok,
chili szószok, chilis mustárok, chilis gyü -
mölcs dzsemek, chili porok és 18 éven felüliek
szá mára kivonatok (akár 2,5 millió Scoville
erôs ségben.)
Április hónapban valamennyi chili termékünk
10% kedvezménnyel kapható a PÁLM-A-
HÁZ Bioboltban. A zsírégetô paprikakrémes
masszázs is 10% kedvezménnyel vehetô
igény be.
Vállalkozó kedvû vásárlóink áprilisban meg -
kós tolhatják egyes chili termékeinket is.
A HotMamas termékekrôl több infó: www. hot -
ma  mas.de Teljes kínálatunk pedig meg te kint -
he tô honlapunkon: www.palmtm.hu.
Márciusi recept versenyünk gyôztesei: Sós
Ist ván - Zöldséges vindaloo, Pocsainé Tóth
Kri sztina - Gyümölcsös köles, felfújt vanília
so dóval, Daragó Zoltánné - Póréhagyma
torta. Nyerteseinknek gratulálunk!

Paprikás a hangulat áprilisban a PÁLM-A-HÁZ Bioboltban

Cím: Szilegyházi utca 2. 
Nyitva tartás: k–p: 7:30–18 • szo: 9–12

Telefon: (52) 445-878
E-mail: palmtm@palmtm.hu

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Modern és antik kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása.

Ingyenes felmérés és szállítás.

… 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

ASZTALOS

Bátori Sándor
Debrecen-Józsa, Bocskai u. 12.

Telefon: (06-20) 8035-886

• Egyedi bútorok készítése fából
és bútorlapból

• Faanyagok gyalulása
• Egyéb asztalos munkák
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Badacsonyban, a Balatontól 300 m-re két-
szobás, jól felszerelt apartmanok kiadók.

Érd.: (+36-20) 942-4157 • www.badacsonyapart-
man.hu

E-mail: molnarketrin@gmail.com



Bikers caffe

Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180
12 JÓZSA
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ketchup, majonéz                                                                      180.-
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TRANSZFORMÁVCIÓ - Az élet társasjátéka

„Bika” buli és bikaülô verseny a Bikersben
A Nônapi bál és a „Húsvéti nyuszi” buli
után május 15-én „Bika” buli várja a szó -
ra kozni vágyókat a Bikers Caffé-ban a
Jó zsaparkban. 

A buliba természetesen nem csak a Bika
csil lagjegy szülötteit várják, hanem minden -
kit, aki szeretne igényes környezetben eltöl-
teni egy jó hangulatú estét. A zenét ezúttal is
Zám bó Elemér szolgáltatja. Az est különle -
ges sége, hogy Bikaülô ver seny re is ne vez -

het nek a vállalkozó kedvû ven dégek. A
Rodeós Bikát már délután 5 órá tól ki lehet
majd próbálni és  lehet ne vezni a megmé ret -
te tésre is. A döntô, este 22 órá tól lesz, meg -
le petés nyereménnyel, a buli 20 órától kez -
dô dik. Minden vállalkozó ked vû versenyzôt
sze retettel várnak, de le he tôség lesz a bika
ver senyen kívüli ki pró bá lására is. Ezzel
egyéb ként szeretnénk hagyományt te rem -
teni és minedn évben megrendezni a „Bika“
bulit és a bikaülô versenyt.

Asztalfoglalás és további információ: 
(06-70) 324-8153

Kiutat keresel egy helyzetbôl? Elbi zony ta -
la nodtál, nem tudod, merre tovább? Sze -
ret néd jobban megismerni önmagad? Eb -
ben segít a transzformáció társasjáték.

A Transzformáció játék segítségével szó ra -
koz  va érthetjük meg életünk történéseit. Tö -
ké   letes eszköz az önfejlôdésre, személyi ség -
fej  lesztésre, s mindez játékos, közvetlen for -
má  ban.
Mindenki a saját maga által megfogalmazott
prob lémára játszik, például:
– mit kell tennem ahhoz, hogy har moni ku sab -

bak legyenek kapcsolataim,
– hogyan javíthatok az anyagi helyzetemen,
– hogyan tudnám megvalósítani az aktuális cé-

lo mat,
– hogyan szabadulhatnék meg az agresszi óm-

tól, félelmeimtôl, gátlásaimtól,
– hogyan tudnám jobban szolgálni ember tár -

sa i mat és a bolygónkat.
A játék formailag magában foglal minden
olyan elemet, melyet egy igazi társasjáték,
viszont a közben megtett út a személyes éle-
t utat szimbolizálja, fizikai szinttôl kezdve egé -

szen a spirituális szintig, ettôl válik egészen
kü lönlegessé. A játékmezôkhöz tartozó
különbözô kártyák üzenetei segítenek
tudatosítani, hol tartunk a fókuszkérdéssel
kapcsolatban az életünkben. Válaszokat
kapunk, milyen érzések, gondolatok, akadá-
lyok, felismerések, csodák, saját erô források
támogatnak bennünket.
A játékot 1–4 fô játszhatja, a játékidô kb. 3–4
óra, ára 3500 Ft/fô. 
Cso portban végezve lehetôség nyílik fe j lesz -
teni kapcsolatteremtô képességeinket, em -
ber társainkhoz fûzôdô viszonyunkat, hiszen
játék közben megosztjuk élményeinket, gon -

do  latainkat, ôszinte visszajelzésekkel támo -
gat  va egymás fejlôdését.
Szimbólumrendszere lehetôséget ad bármi-
lyen világnézetû embernek az önmagával va ló
ôszinte szembenézésre, és elindít a változás
útján. Segít megérteni, hogy életünk ala ku lá -
sa a saját kezünkben van, s felelôsséggel tar -
to  zunk önmagunknak.
A játékot képzett játékvezetô koordinálja. 
Szeretettel várok mindenkit erre a csodálatos
és izgalmas belsô utazásra.
További információ és jelentkezés a Fény Vi -
lág Natúrboltban, a Józsapark elsô emeletén.
Telefon: (06-30) 494-5055
„Mi magunk legyünk az a változás, amelyet
látni szeretnénk a világban.” 

(Mahatma Gandhi)

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma:            99 Ft/kg
Tojás:                                 27,9 Ft/db
Új hagyma:                   159 Ft/csomag
Vöröshagyma:             99 Ft/kg
Száraz bab (magyar):     599 Ft/kg

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

RedônykészítésRedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

szunyogháló készítése, javítása.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

FéNyvIlág NATÚRBOlT
Cím: Db-Józsa, Józsapark, I. emelet

Nyitva tartás: H–P: 10–18 • Szo: 9–15

Telefon: (52) 496-452 • (06-30) 494-5055

HELYREIGAZÍTÁS! 
ELÔZÔ LAPSZÁMUNKBAN TÉVESEN JELENT MEG A BIKERS CAFFE ÉTLAPJÁN, HOGY VASÁRNAPONKÉNT MINDEN 30CM-ES

PIZZA 890 FT. MINDEN 30 CM-ES PIZZA 990 FT-BA KERÜL VASÁRNAPONKÉNT!
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FEKETE PIllANgÓ
fehérnemû-, rövidáru- 

és bizományi üzlet

Cím: a volt „Zsolo” helyén a Tesco-val szemben
Nyitva tartás: h-p: 8–18-ig • sz: 8–14-ig

Telefon: (06-30) 347-7186

Felnôtt és gyermek 
használt- és új ruhák, 
játékok, babakocsik.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Mindenre keresünk megoldást!

Józsa Tüzép Kft.
(Vállalkozói telephelyek)

Óriási sóder vásár
a Józsa Tüzép új telephelyén!

2300 Ft/m3-tôl
(telefonos rendelésre is)

Nyitva: H–P: 7:30–16, Szo: 7:30–12
Telefonon: (52) 530-947

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
A Generali Biztosító hivatalos partnerirodája 

a Gönczy Pál utca 54. szám alatt
Szolgáltatásaink:

személybiztosítás • lakásbiztosítás • felelôsségbiztosítás
vállalkozói vagyonbiztosítás • utasbiztosítás

gépjármû biztosítás • nemzetközi zöldkártya • jogvédelem
Minden, ami biztosítás - Generali

Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-10-ig
Kedd, szerda, csütörtök: 16-18-ig

Telefon: (06-20) 583-7474 . (06-70) 377-7744
E-mail: tibor.pelles@tanacsado.generali.hu

Drótfonat, csibefonat.
Horganyzott ponthegesztett hálók, beton -
oszlopok, hullámosított hálók, huzalok,
tüskéshuzalok, rostaszövetek, vadhálók.

Gyártás, forgalmazás.

SZABÉV Kft.
Db-Józsa, Vállalkozói telephely

Telefon: (52) 530-564
Mobil: (20) 530-7974

E-mail: szabevkft@freemail.hu

Mindenféle építôanyag a pincétôl a padlásig!

Szakképzettséggel rendelkezô 
üzemanyag kútkezelôt felveszünk.

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 11.
(35-ös fôút mellett)

Nyitva tartás: 
Hétfô–péntek: 8.00–18.00
Szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 33-777-33
Fax: (52) 523-968
E-mail: jozsagumi@t-online.hu

w w w . j o z s a g u m i . h u

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs
• Alu- és lemezfelni
• Szerelés, centrírozás, javítás
• Gumitárolás
• Autójavítás
• olajcsere

A magyar rali bajnokság nyitófutamán
Mol nár Tamás harmadik helyen végzett
úgy, hogy motorjában a víz megfagyott, és
a blokk megrepedt.

A szolid felkészülést tetézte a nem várt mo -
tor probléma. Ilyen elôzmények után is opt i -
mis tán várta a Molnár-Szerepi-Lada trió az
egri nyitófutam rajtját. A két napos verseny
szom bati napján mondhatni végig nagyon
óva tosan, rátartással autóztak, nagyon sok
bennmaradt a lassítóknál. Az ötödik gyorsa -
sági szakaszon még az árokba is sikerült né -
mi képp lecsúszni, emiatt sajnos a hátsó sár -
védô és a lámpa is sérült, de a futómû sze -
ren csére sértetlen maradt. Az elsô napot a
ka tegória 6. helyén zárta a csapat, amivel
elé gedettek is voltak.
Vasárnap elkezdte a motor kinyomni a vizet,
gyor sasági szakaszonként 1,5 liter tûnt el a
hûtôbôl, emiatt végig a mûszereket kellett
ver seny közben figyelni. Az utolsó szerviz-
parkból úgy mentek ki, hogy be kell osztani a
gépet, mivel a futómû, vagyis a karosszéria
nagyon odalett az igen gödrös út miatt. Ez
persze a többieknek is sarkalatos probléma
le hetett, mivel ezen a napon ismét sokan

estek ki, így a viszontagságos nap végére a
do bogó harmadik fokán találták magukat.
Végül várakozásaikat felülmúlva kate góriá -
juk ban 10 indulóból a 3. helyen, míg az ab -
szolút értékelésben 77 indulóból a 44. helyen
végeztek. Így bajnoki pontokkal térhettek
haza. A kategória 3. helyért kapott kupa pedig
az autónak szól, „aki” fél lábbal a sírban is
cél ba vitt ôket.

Külön köszönetet mondanak lelkes szerviz -
csa  patuknak, akik munkájukkal nagyban hoz -
zá járultak eredményekhez.

Köszönet támogatóinknak: Dolphinet Kft.,
Qualimed-IL Kft., E-Agent Kft., Quattroker
Kft., Prim Vol Trade Kft, Hungarotarg Kft.,
Józsagumi, Corpus Fitness, ifj Fábián
István

Kategória 3. hely szétfagyott motorral
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A józsai Bakó László idén már egy Citroen
C2R2–vel áll rajthoz a magyar ralibajnok-
ság és az IRC futamain. A március végén
meg rendezett Eger ralin második helyen
vé gezve mutatkoztak be az új autóval.

A szezonnyitó futamon próbáltunk a lehetô
leg jobban a C2R2-re koncentrálni. Szerettük
volna, ha az elsô versenyen meg tudjuk
mutatni, hogy miért is döntöttünk e mellett a
márka és típus mellett. A sikeres átvételek
után, ismét átélhettük az egri Dobó tér felejt -
he tetlen hangulatát. Szombaton jól kezdtünk,
meg nyertük az elsô gyorsasági szakaszt,
ennek köszönhetôen sikerült némi önbizal-
mat szerezni. A harmadik gyors tempós ré -
szein tapasztaltuk meg, hogy van még mit ál -
lí  tani a futómûvön és a kocsin. Egy-két nem
meg felelô csavargatás ide-oda és nagyon
rossz indulatúvá tud válni az amúgy ”ék szer d o-
boznak„ kinézô kicsi kocsi menettu laj don -
sága. Késôbb eltört a váltótartó ba kunk, ami
ennél az autónál komoly probléma, hiszen
motorfékezésnél a váltó magától vál to  gatott
felfelé, gázadáskor, pedig visszafelé. Ennek
az lett az eredménye, hogy a ka te gó ri ánkban
megelôztek minket a többiek. A szervizben

aztán orvosolva lett ez a probléma, és el -
mond hatjuk így utólag, hogy ez volt az
egyetlen olyan problémánk a verseny alatt,
ami hátráltatott minket a haladásban.  A va -
sár napi szakaszokra már egészen jól vi sel ke -
dett a kocsi a kanyarokban, így sike rült feltor -
názni magunkat a verseny végére a kategória
2. helyére és az abszolút értékelés 33.
helyére, ami kezdésnek nem is olyan rossz.
Ez a verseny még tanuló versenynek számí-
tott nekünk, hiszen a kocsi teljesen más, mint
a tavalyi Citroenünk, és sok mindenben át
kell állni – fôleg fejben –, ahhoz hogy gyor -
sab bak tudjunk vele lenni a következô ver se -
nye ken.

Támogatóink: 
OMP Autóház
Kft, Citroen Or-
bán Deb re cen,
Medipost Kft,
Ma   lom park Be -
vá  sár ló Köz -
pont Deb  re cen,
Fol  kem Kft, 
Ju-Fo Bt., Pal -
ker Papír Kft.,
Hajdú Ser vice

Kft., Alfa Szer szám cent rum Kft, Miskolci
Li kör gyár Zrt, Frekvencia Kft., Avex Kft.
(Hauser kerképárok forgalmazója), Szink -
ron Kft., Maricoor Kft. (szintetikus du gók
tár háza), UK Geotherm Kft. (meg ú ju ló
ener giák), Szilágyi Transz, Cezar Tours
Kft. Deb recen, Józsagumi.

Sikeres kezdés, sikeres befejezés az új autóval

• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás

Minôség kedvezô áron!
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

Megnyitottuk üzletünket a Józsaparkban
A környék legjobb áraival várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

Étkezô garnitúrák 27 900-tól
Berta 6-os 69 900
München 6-os 119 900

Konyhaszekrények 49 900-tól
Szekrénysorok 52 900-tól
3+2+1-es ülôgarnitúrák 89 900-tól
Kanapék 36 900-tól

Hálószoba garnitúra 119 900 
Francia ágy 31 900-tól
Heverôk 17 900-tól,
Sarokülôk 49 900-tól,
Komódok 8990-tôl,
Elôszobák 10 900-tól,
Cipôsszekrények 7200-tól

Ajánlatunkból:

www.butor-debrecen.hu

Tripó Sándor és fiai
ASZTALOS

Termékeink, szolgáltatásaink:
– Konyhabútorok, beépített  

szekrények
– Egyéb bútorok fából, bútor-

lapból
– Asztalosipari belsôépítészet
– Épületüvegezés
– Nyílászárók
– Kerti bútorok, fajátékok
– Kandallók
– Faáruk, stb…

Mintaterem:
Db-Józsa, 

Deák Ferenc u. 68.

Telefonszám: 
(06-20) 520-20-40

Web: www.jozsaasztalos.hu
E-mail: 

tripo.sandor@upcmail.hu

„Ahol a minôség és 
a megbízhatóság lakik!”



Aszt-Ella

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4000 példányban
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Májusi számunk lapzártája: 2010. április 30., péntek. Megjelenés: 2010. május 7.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen

A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából www.jozsanet.hu

Hihetetlen AKCIÓ!
2010. április 09-tôl május 09-ig

Kínálatunkból:
A legdivatosabb, jó minôségû:
- nôi felsôk, 
- farmerek, 
- szoknyák, 
- fürdôruhák
- férfi ingek, pólók, atléták közül
(Különbözô termékekbôl is lehet 3 db.)
Válogatott divatáruk folyamatosan érkeznek!
Kapható: 
- Dr Batz papucsok
- Olasz bôr papucsok
- utcai papucsok nagy választéka
- I. o. OZIS zoknik 220 Ft helyett 170 Ft és 200 Ft helyett 150 Ft
Minden cipô!
- Nôi cipô pl. 2900 Ft helyett 1450 Ft
- Férfi cipô pl. 5800 Ft helyett 2900 Ft
- Terem cipô pl. 4800 Ft helyett 2400 Ft
- Gyerek cipô pl. 1600 Ft helyett 800 Ft
- Gyerek szandál pl. 2200 Ft helyett 1100 Ft
- Gyerek átmeneti kabátok pl. 3000 Ft helyett 1500 Ft
- Gyerek kapucnis pulóverek pl. 2000 Ft helyett 1000 Ft
- Tornacipô 700 Ft helyet 400 Ft
- Benti cipôk 1050 Ft helyett 700 Ft
- Nôi, férfi pulóverek pl. 3400 Ft helyett 1700 Ft
- Nôi hosszú és halász nadrágok 3500 Ft helyett 1750 Ft

Szezon elôtti AKCIÓ!
- Gyerek kétrészes pl. 1200 Ft helyett 840 Ft
- Gyerek halász nadrágok pl. 900 Ft helyett 630 Ft
- Gyerek fürdôruhák pl. 2400 Ft helyett 1680 Ft
- Nôi szandálok pl. 3800 Ft helyett 2660 Ft
- Férfi szandálok pl. 2600 Ft helyett 1820 Ft
- Gyerek pizsamák pl. 1500 Ft helyett 1050 Ft

Cím: Józsa,  Bocskai  utca 5.  •  Telefon:  52/387-424

Mielôtt máshol többet fizetne, nézze meg kínálatunkat! Gyôzôdjön meg árainkról! Köszönjük!

-50%
-30%
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Kell FIZETNI!


