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Megnyílt a 
Háziasszonyok Boltja!

A tápok árusítása mellett megnyitottuk
a Háziasszonyok Boltját, ahol
AKCIÓS ÁRAKON kínálunk 

háztartási és vegyiárukat, papírárukat
valamint OLCSÓ műanyag 

termékeket.

Ez volt a címe annak a jótékonysági kulturális
estnek, amelyet a józsai református gyülekezet
szer vezett március 20-án, este 6 órától a Józsai
Közösségi Házban.

A település lakói láthatják, hogy a két református
temp lom külső és belső felújítása szépen halad
előre, Felsőjózsán pedig hamarosan a játszótér ki -
 alakítása is megkezdődik. A rendezvény be vé te le
ezeknek a munkáknak a költségeihez járult hozzá
– a résztvevők jóvoltából nem is kis összeggel. A

műsor első felében Balázs Ákos ön kor mányzati
képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, majd a
Debreceni Filharmonikusok vonósnégyes műsorát
hallgathatta meg a közönség: mű sorszámaik
között Vranyecz Artúr, a Csokonai Színház szín-
művésze szavalt és olvasott fel pró zai darabokat a
bor és szerelem témakörében.
Az est sztárvendége a Csillag születik műsorának
egyik nagy felfedezettje, a debreceni Vásáry
André volt, aki férfiszoprán hangjával és művészi
előadásmódjával kápráztatta el a közönséget.
Az est második felében a Józsai Reformátusokért
Alapítvány jótékonysági aukciójára került sor,
melyet dr. Garai Ildikó, az alapítvány egyik alapítója
szervezett és vezetett. Festmények, művészi

fotók, iparművészeti alkotások, sportrelikviák és
bor különlegességek kerültek árverésre, amelyeket
nagylelkű, jórészt helyi alkotók és adományozók
aján lottak fel a református gyülekezet számára.
Nagy örömünkre a legtöbb felajánlott tárgy új gaz -
dára talált, a többségük jóval a kikiáltási ár felett.

Az estet a Debreceni Gitárkvartett hangulatos mű -
sora zárta: a művészek temperamentumos, igazi
spanyol dallamokkal búcsúztatták a vendégeket.

Dr. Kustár Zoltán 

presbiter

„Március, szeretlek százezer éve”

Cím: Józsa, Elek utca 2. 
Telefon: (06-52) 387-871

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–18 • Szo: 7.30–13

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Ismét 16 oldalon jelenik meg a Józsa
új ság. Ízelítő és újdonságok az áprilisi
lapszámból:
– Aszfaltot kap a Berkenye utca
– Cseh Tamás emlékest lesz Józsán
– Pálinka- és pogácsa verseny díjazottjai
– Állati dolgok - új cikksorozat indult állat-

barátoknak
– Generomax - gyermekünk jövője
– Multi Alarm - távfelügyelet és járőrszol-

gálat Józsán
– Biztosítók egy helyen
– Új ügyvédi szolgáltatás józsaiaknak
– Autós ajánlatunk: Fiat, Mercedes és
tavaszi tanácsok.

Látványosan újulnak meg református templo-
maink pályázati támogatásból és a józsaiak támo -
ga  tásával.

Jól haladnak a
felújításokkal



Helyi hírek
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Kertségi Fejlesztési Program - útépítések

Bemutatkozik: Dr. Tóthné Stokker Erzsébet

’48-as megemlékezés

Tovább szépül a
Tócó-liget és a

Józsapark

Sikeres volt a
közlekedésbizton-

sági felkészítés

Idén két alsójózsai utca, a Berkenye és az
Arany  kapu kap aszfaltborítást.

Debrecen Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bi -
zott sága februári ülésén eldöntötte a 2011. évi la -
kossági hozzájárulással megvalósuló út- és köz -
mű építések rangsorát. A döntés értelmében
Józsán ebben az évben aszfaltozásra kerül a Ber -
kenye utca teljes hosszában valamint az Arany -
kapu utca I. üteme. A két utca aszfaltozása  az
előzetes számítások alapján közel 40 millió forint
lesz, amely a vízelvezetés megépítésének a költ-
ségét is tartalmazza. A Berkenye utca esetében a
tervek rendelkezésre álltak, és a közbeszer zési

eljárást azóta ki is írták. Az Aranykapu utca terve -
zés alatt van. A beruházás fedezetét a Fidesz frak-

ció javaslatára elfogadott Kertségi Fejlesztési
Program biztosítja – tudtuk meg Balázs Ákostól a
Tulajdonosi Bizottság elnökétől.
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Debrecen Város Önkormányzata 28 db hársfa
és több száz cserje ültetésével tovább csinosí-
totta Józsa központját, a Tócó-patak és a Jó -
zsa park környezetét. Nyár elején idén is lesz
vi rágosztás.

A faültetésre a Tiszta és Virágos Debrecen prog -
ram keretében került sor, amelynek folytatásaként
nyár elején idén is lesz egynyári virágosztás.
Képünkön a Józsapark park mögötti út mentén
telepített fasor látható.

Folytatjuk a józsai részönkormányzat nem
képviselői tagjainak a bemutatását. Ezúttal dr.
Tóthné Stokker Erzsébet mutatkozik be.

1954. március 13-án születtem Érpatakon, ahol
gyer mekkoromat töltöttem. Érettségi után 1972-ben
kerültem Debrecenbe az Agrártudományi Egye -
temre, ahol 1978-ban általános agrármérnöki dip -
lomát, 1982-ben szakmérnöki diplomát és a mér -
leg  képes könyvelői oklevelet szereztem. 1983
július 1-jétől dolgozom jelenlegi munkahelyemen -
egy Hajdú-Bihar megyei élelmiszeripari rész vény -
tár saságnál. 1983. októberétől élek a családom-
mal Józsán.
A Józsai Településfejlesztő Egyesület alapító tagja
vagyok. 1996 évtől 2009-ig a „Józsáért Alapítvány”
Kuratóriumának voltam az elnöke. A település-
részen a hagyománnyá vált Józsai Gyermeknap
és Józsai Szüreti nap rendezvények szervezőbi-
zottságának sok éven keresztül voltam a tagja.
Több éven keresztül az 1995 évi városrendezési
tervnek megfelelően kialakítható utca megnyitásá-
nak munkájában főszervezőként dolgoztam, mely
munkát 2006. évben siker koronázott, ekkor nyílt

meg a Kertekalja utca. Jelenleg a harmadik ciklu-
somat töltöm a részönkormányzat munkájában,
mivel 2003-tól vagyok a település részönkormány -
za tának nem képviselő tagja. A környezetemben
élő józsai lakosoknál jelentkező problémákról in -
for mációt szolgáltatok, illetve a megoldásban lehe -
tő ségem szerint tevékenykedek. 

A Közösségi Ház ünnepi megemlékezésén
Dánielfy Zsolt, a DMJV Közgyűlésének Kul tu -
rális, Ifjúsági és Sportbizottságának alelnöke
mondott köszöntőt.

Ezután a Gönczy Pál Általános Iskola 5–8. osztá-
lyos tanulói „Debrecen a szabadság őrvárosa”
című előadását tekinthették meg az érdeklődők.
Köszönjük a felkészítő tanárok (Nagy Sándor,
Makai Judit), illetve Gárdonyi Sándor köz re mű kö -
dését. Végül a Józsai Népdalcsoport vezetésével
kö zös énekléssel zárul a megemlékezés. Kat o na -
da lokat és Kossuth nótákat énekeltek a részt vevők. 

Nálunk járt
A Józsai Könyvtárban járt Nógrádi Gábor író.

Március 23-án a könyvtárunkba látogatott Nógrádi
Gábor író. Az író-olvasó találkozón a gyerekek
kér déseire válaszolva mesélt a kedvenc köny vei -
ről, és arról hogyan lesz valakiből író.

Folyamatos érdeklődés övezte a szombat dél -
előtti programot. 50–60 kerékpáros élt a lehe -
tő ség gel, hogy kerékpárját szakemberekkel
vizs gál  tassa át.

A józsai körzeti megbízottak egy kerékpáros jog -
sza bály gyűjteményt is hoztak, mely alapján min-
denki láthatta, miket ír elő a törvény. A kisebb al -
kat  részeket a helyszínen meg lehetett venni, me -
lyet a Ker-Mo kerékpár nagykereskedelem sze re -
lő je – társadalmi munkában – fel is szerelt. Voltak
olyan érdeklődők, akik nagyobb szereléseket is
szerettek volna elvégeztetni, erre azonban most
nem volt lehetőség. A komolyabb ajánlott bizton-
sági felszereléseket és egyéb kerék pár alkat ré -
szeket pedig katalógusból lehetett megrendelni.
Aki kérte, hogy kerékpárját nyilvántartásba vegyék,
az még egy azonosító kártyát is kapott hozzá.
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Áprilisi programajánló

2011. május 6–7–8. a Józsai Közösségi Házban
(6-án 12–18 óráig, 7-én 9–18 óráig, 8-án 9–17 óráig)

FELHÍVÁS

RAJZPÁLYÁZATOT

Téma:

A pályamunkák leadhatók:

Nevezés határideje:

Április 5–25-ig 
Turulszobrok a Kárpát-medencében III. - fotókiállí tás (Katona Bernadett
anyaga). Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere.
Április 11-én  14.30-tól.
Debrecen az irodalomban - vers és prózamondó ver seny általános iskolás
tanulóknak. Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme.
Április 13-án  16 órától
A Debreceni Erdőspuszták versben és prózában. Előadó: Fábián Pál a
Debreceni Erdóspusztákért Egyesület alelnöke. Helyszín: a Józsai Közösségi
Ház színházterme.
Április 16-án 10-13 óráig
„Kelj föl párnáidról szép ibolyavirág…” - „Haj dú sá gi hagyományaink” - húsvéti
szokások. Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme
Április 29-én 17 órától
„Az én Debrecenem” - kiállítással egybekötött rajz pályázat általános iskolás
gyerekeknek. Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtere
MŰKÖDŐ KÖRÖK, KLUBOK, MŰVÉSZETI CSO PORTOK:
Alsójózsai Nyugdíjas Klub: sze.: 16.00–18.00
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: k.: 15.00–17.00 
Józsai Díszítőművészeti Szakkör: k.: 14.00–16.00
Józsai Népdalkör: cs.: 16.00–18.00 
Józsai Kertbarát Kör: kéthetente k.: 17.00–19.00
Mazsorett csoport: h.:17.00–18.00
Akrobatikus rock and roll csoport: csütörtökön 17–18 óráig
„Varázskéz” Rajz Szakkör: cs.: 15.00–16.00
Sakk klub: h.: 14.00–19.00
Nők Klubja: minden hónap első csütörtökén 18.00–19.00 
Hangszeres zeneoktatás általános iskolás gye re kek nek. Választható hang -
szerek: citera,  népi ének. A foglalkozásokat vezeti: Magyari Ágnes ze ne -
pedagógus. Időpont: szerda, csütörtök, péntek 12.00-tól 17.00-ig
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Élménypedagógia a termé szet tudo má nyos
tehetséggondozásban

Áprilisban iskolai
beiratkozások

Hagyományőrzés

Április 1. a vidám-
ság napja

Ezzel a címmel tartottak szekciófoglalkozást a
Gönczy Pál Általános Iskola vezetői és pe da -
gógusai a Debreceni „Kincseink …Gyö ke rek a
szülőktől, szárnyak az iskolától” - A fenntartó
szerepe a tehetséggondozásban című -  Géni usz
Konferencián, bemutatva az iskola komplex
tehetséggondozó rendszerét.

A neves rendezvény fővédnöke Magyarország
köztársasági elnöke, és városunk polgármestere
volt. Az előadók sorában többek között dr. F. J.
Mönks professzort, az Európai Tehetséggondozó
Társaság elnökét, prof. dr. Czeizel Endrét, és a
magyar tehetséggondozás országos vezetőit hall-
hatták a jelenlévők. Mönks professzor személyes
látogatást is tett a Gönczy Pál Általános Iskolában,
és nagy elismeréssel nyilatkozott az itt folyó mun -
ká ról.

Egészséges környezet - egészséges ember
A Gönczy Pál Általános Iskola tanulói egész
tanéven át tartó egészségnevelési projektjük
ke retében március – április hónapban a kör -
nye zet egészségével foglalkoznak. A program
ki emelkedő rendezvénye a FÖLD HETE.

Ezen a héten 2011. április 19-én, kedden egész
napos szelektív hulladékgyűjtést szerveznek a

2–8. évfolyamon. Gyűjtik a fémhulladékot, papírt
(vegyes színes papírt, fekete-fehér újságpapírt
külön kötegelve), szennyeződésmentes hullám -
kar tont, PET palackot, alumínium italos dobozo -
kat, a veszélyes hulladékok közül akkumulátoro -
kat, elemeket, mobiltelefonokat. 
Kér jük, hogy segítsék a gyerekek gyűjtőmunkáját.

Nemzetközi és országos élvonalban 
a Gönczys diákok

Juhász Flóra 6. b, Kanta Júlia Dóra 6. b osztályos
tanulók IV. helyezést értek el a Zlínben megren-
dezett nemzetközi Cseh Open aerobik versenyen,
trió formáció tagjaiként.
Makay Mariann 7. a osztályos tanuló VII.
helyezést ért el az EngRead nemzetközi angol
ver senyen.
Szabó Lili 7. b osztályos tanuló I. helyezést ért el
a Megyei Mezeifutó Diákolimpián, ezzel bejutott
az országos döntőbe. 
Szabó Lili 7. b osztályos tanuló I. helyezést ért el
a Magyar Kupa I. fordulójában challange kate gó -
riá ban csoport formációban.
Gosztonyi Emese 7. b, Juhász Flóra 6. b, Kanta
Júlia Dóra 6. b osztályos tanulók I. helyezést értek
el a Magyar Kupa I. fordulójában csoport formá-
cióban.
Gosztonyi Petra 5. b, Juhász Flóra 6. b, Kanta
Júlia Dóra 6. b osztályos tanulók II. helyezést értek
el a Diákolimpia I. fordulójában UP2-es korcso-
portban, sportaerobik kategóriában. 
Gosztonyi Emese 7. b, Gosztonyi Petra 5. b,
Juhász Flóra 6. b, Kanta Júlia Dóra 6. b osztályos
ta nulók II. helyezést értek el a Diákolimpia I. fordu ló -
j ában UP2-es korcsoportban, sportaerobik
kategóriában.

Póka Lili Erika 3. b osztályos tanuló III. helyezést
ért el a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fo r -
dulójában, ezzel bejutott az országos döntőbe,
Hegedűs Vanda 3. a, Juhász Anita 3. a, Kanta
Zsófia Kata 3. b, Tóth Adrienn 3. b osztályos ta-
nulók III. helyezést értek el a Magyar Kupa I. for -
du  ló jában UP3-as korcsoportban step ka te gó riá ban.
Hegedűs Vanda 3. a, Juhász Anita 3. a, Kanta
Zsófia Kata 3. b, Nagy Katalin 3. a, Tóth Adrienn
3. a osztályos tanulók III. helyezést értek el a
Diákolimpia II. fordulójában, UP3-as korcsoport-
ban, step kategóriában.
Juhász Flóra 6. b, Kanta Júlia Dóra 6. b osztályos
tanulók IV. helyezést értek el a Magyar Kupa I. for-
dulójában sportaerobik kategóriában trió formá-
cióban.
Gosztonyi Petra 5. b osztályos tanuló IV. helyezést
ért el a Magyar Kupa I. fordulójában sportaerobik
kategóriában trió formáció tagjaként. 
Gosztonyi Emese 7. b, Juhász Flóra 6. b, Kanta
Júlia Dóra 6. b osztályos tanulók VI. helyezést
értek el a Zlínben megrendezett nemzetközi Cseh
Open aerobik versenyen, sportaerobik csapat tag-
jaiként. 
Juhász Flóra 6. b osztályos tanuló VI. helyezést
ért el a Magyar Kupa I. fordulójában sportaerobik
kategóriában egyéni versenyen.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolába fel -
vé telt nyert első osztályos tanulók beíratására,
2011. április 18–19-én reggel 8.00 és 17.00 óra
kö zött kerül sor az iskola könyvtárában (Jó zsa -
kert utca 9.).

A kedves szülők a beiratkozáshoz hozzák ma -
gukkal személyi igazolványukat, a lakcímkártyát
és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, va -
la  mint a diákigazolványhoz igazolványképet és
550 Forintot. Szeretettel várjuk a kedves Szülőket
és a leendő 1. osztályos gyerekeket! Pótbeíratás:
2011. április 29. 8.00–14.00-ig.

Egy régi magyar népszokást, a kiszehajtás
rítusát elevenítették fel a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola pedagógusai és diákjai április
első napján.

A téltemető szokás lényege nem más, mint hogy
egy női ruhába öltöztetett szalmabábut – ami töb -
bek között a telet, a betegséget és a halált jel ké -
pe zi – körbehordoznak, majd vagy vízbe dobnak,
vagy elégetnek.
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában évről
évre a kiszeégetés mellett döntenek azért, hogy
ne szennyezzék Józsa vizét, a Tócó-patakot.
A gyerekek által nagyon kedvelt hagyomány őr zé -
sére meghívták a Kerekerdő Óvoda nagycsopor-
tosait is.

Az iskola tanulói már korán reggel izgatottan
gyülekeztek az udvaron. Az előzetes diákigaz -
ga tó választás során megválasztott diáklány 8
óra  kor jelképesen átvette az iskola kulcsát igaz -
gató úrtól, s ezzel kezdetét vette a fordított nap.

Volt ott minden, amit csak gyerek kívánhat – kora
reggeli futóverseny, smink verseny, játékos szelle-
mi vetélkedő, filmvetítés, rajzolás, foci és röplab-
da – és a vidám nap zárásaként a már hagyo má -
nyos tanár-diák röplabdamérkőzés. Ez utóbbi
most a tanárok győzelmével zárult. A diákok meg -
fo  gadták, hogy jövőre minden áron győzni fog nak.
Ez a nap a játék és szórakozás napja volt, de ezt
követően ismét a tanulásé a főszerep, hi szen alig
több mint két hónap, és itt  a nyári vakáció. Addig is
hajrá gyerekek!

Mönks professzor érkezése a Gönczy Pál Ál ta lá -
nos iskolába.

Fotó: Molnár Tamás
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A IV. Pálinka- és pogácsaversenyt rendezték meg
Immár negyedik alkalommal rendezték meg
március 12-én a pálinka- és pogá csa ver  senyt
Józsán. A megmérettetésre 75 pá lin kát és 18
féle pogácsát neveztek be. A zsűrinek nem volt
könnyű dolga, de míg az ítészek meg hoz ták a
döntést, addig a résztvevők sokféle programon
vehettek részt.

A versenyen tiszteletét tette Halász János állam tit -
kár úr, Somogyi Béla alpolgármester úr és Balázs
Ákos kép vi selőnk is.  Míg a zsűri felállította a sor-
rendet, a résztvevők több színvonalas, hasznos és
témába vágó előadást hallgathattak meg, de kul-
turális programokban sem volt hiány. Többek kö -
zött Kenguru TSE és a Lorántffy Zsuzsanna Ál ta -
lá nos Iskola diákjai szórakoztatták a résztvevőket.

Az értékelést a pálinkaversenyen a következő
zsűritagok hozták:
Preku Gyula (Kokad Szeszfőzde, a Magyar
Pálinka Lovagrend tagja), Elek István (Csökmő,
Szeszfőzde), Orosz Attila (Vám- és pénzügyőrség,
zászlós), Andirkó László (Hajdúböszörmény, Szes z -
főzde), Andirkó Zsolt (Hajdúböszörmény, Szesz -
főzde) Duczár Ferenc (Józsa), Fehér Csaba (Újfe -
hér tó, Zsindelyes), Dr. Tóth Elemér (előadó, gyü -
mölcs-, szőlő-, növényvédelem témakörökben).

A Pálinkaverseny helyezettei:
Szilva kategóriában:
I. helyezett: Balázsházi János Kertbarát Kör, Földes
II. helyezett: Hercz Vilmos (Józsa)
III. helyezett: Szalka János (Hajdúdorog)

Törköly borpárlat kategóriában:
I. helyezett: Szőllős László (Hajdúhadház)
II. helyezett: Drén András (Téglás)
III. helyezett: Fejszés Imre (Téglás)

Vegyes kategóriában: 
I. helyezett: Fejszés Imre (Téglás)
II. helyezett: Andirkó Sándor (Józsa)
III. helyezett: Lakatos Ferenc (Téglás)
Különdíj: Csiha László (Hajdúböszörmény)
Különdíj: Magyar Antalné (Hajdúböszörmény)

Egyéb kategóriában:
I. helyezett: Balázsházi János Kertbarát Kör,
Földes
II. helyezett: Oláh Mihály (Földes)
III. helyezett: Kocsis Vince (Csapókert)
Különdíj: Vízhányó Róbert (Józsa)

A Pogácsaverseny zsűritagjai:
Boros Istvánné (nyugdíjas), Őri Jánosné (sza-
kács), Varga Anikó (Sodó cukrászda)

A Pogácsaverseny helyezettei:
I. helyezett: Kocsis Vincéné (libamájas pogácsa)
II. helyezett: Vargáné Matolcsi Mária (burgonyás)
III. helyezett: Kozákné Szatmári Éva (túrópogácsa)
Különdíj: Fehér Lászlóné (sörkifli)

Fotó: Molnár Tamás

Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány
egy millió forintot nyert az Oktatásért Köz ala pít -
vány által kiírt pályázaton (NTP-OKA-XVIII) „Az
ered ményesen működő területi tehetségsegítő
szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása és
a már jelenleg is sikeresen működő térségi háló -
za tok támogatása” címmel.
Az összeget szakmai képzésekre, tehetségfej -
lesz tésre, tehetségműhelyek működtetésére az
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda javára, valamint óvo-
dai intézmények szakmai műhelymunkájának tá -
mo gatására fordítjuk.

Bánfi Gábor
az alapítvány elnöke

Nyertes pályázatMegvan a nyelvtanfolyam nyertese

Ki Mit Tud?

Kardos Katalinnak kedvezett a szerencse, így ő
nyerte a Debreceni Nyelviskola kezdő angol
nyelv  tan folyamát, melyet a jozsanettel kö zö sen
szer vezett az iskola a jozsanet facebookos
oldalán. 

Mint arról a felhívásban már írtunk, az 50 órás
angol nyelvtanfolyam óráit a Debreceni Nyelv is -
kola tartja majd. A tanfolyamot a szerencsés nyer -
tes, a facebookon a nyereményfelhívást „lájkolva”
nyerhette meg. 

www.jozsanet.hu

Idén március 23-án rendezték meg az Alsó -
józsai Nyugdíjas Klubbal közös szervezésben
a „Ki mit tud?”- vetélkedő a Józsai Kö zös ségi
Házban.

A műsor elején Gáll Gizella, az Alsójózsai Nyug -
díjas Klub vezetője köszöntötte a vendégeket,
majd Molnár Ferencné, a Megyei Nyugdíjas Szö -
vetség Elnöke kívánt szólni, és megköszönte a
meghívást. A vetélkedőn részt vett a Debreceni
Nyugdíjas Klub, az Alsójózsai Nyugdíjas Klub, a
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre és a Józsai
Népdalcsoport, mintegy 27 produkcióval (nóta,
vers, próza, tánc). Ezt követte a közös éneklés,

ami kor minden fellépő a színpadon állva közösen
éne kelte el a záró dalt. A három órás program vé -
gén került sor az emléklapok és a plakettek át adá -
sára, melyeket az Alsójózsai Nyugdíjas Klub biz-
tosított.
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• Frissen sütött péksütemények
• Üdítők és szeszes italok 

diszkont áron
Megnyílt Józsa egyetlen 

szabadtéri kávéautomatája!
Előrendelés: (06-20) 350-7305

Nyitva: Minden nap
Cím: Bocskai utca 55/B (volt Közösségi Ház)

Itt a tavasz, éled a természet, ennek mi em -
berek és kis kedvenceink, kutyák cicák is eg y -
aránt örülünk. Egy új cikksorozattal az állat-
barátoknak szeretnénk hasznos információval
szolgálni a Józsavet segítségével.

A fűben sajnos nem csak a kedves gyíkok, és a
mu zsikáló tücskök, hanem a kisállatainkat ve szé -
lyez tető kullancsok is egyre nagyobb számban
jelennek meg. A kullancsok fűszálakon és bok ro -
kon, fákon várakoznak az arra járó állatokra, rájuk
másznak, majd megtapadnak a szőrszálaik közt.
Lábaikkal megkapaszkodva szívó szájszervüket a
bőrbe mélyesztve rögzítik magukat. Egy kullancs
vérszívása akár 4–10 napig is eltarthat. A kullan-

csok számos be teg sé -
get okozhatnak azáltal,
hogy az alábbi kór oko -
zó kat (ba be sia, Lyme-
kór kór oko zója, kul -
lancs -encephalitis víru -
sa) is terjeszthetik a
vérszívás során. A befu-

rakodott kullancsot ezért tanácsos minél gyorsab-
ban eltávolítani. A legalkal ma sabb eszköz ehhez
egy speciális kullancsfogó csipesz, amellyel kite -
ker  jük a kullancsot. Ne pró báljuk az ujjunkkal el tá -
vo lítani a kullancsot. Nem szabad olajos kré mek -
kel sem bekenni, mert ezekben az esetekben az

emésztőtraktus váladéka a sebbe ömlik, és így is
bekövetkezhet a fertőzés.
Hazánkban a kullancsok aktivitásában bizonyos
szezonalitás figyelhető meg. Legaktívabbak az áp -
rilistól június végéig tartó időszakban, amit egy
nyá ri nyugalmi időszak követ. Sajnos a tapasztalat
azt mutatja, hogy már tél végén, a felmelegedés
első napjaiban is kerülnek kullancs által terjesztett
fer tőző betegséggel kedvenceink állatorvoshoz. A
kul lancsok leginkább az erdős, bokros területeket
ked velik, de a belvárosok parkjaiban is előfordul-
nak.

Babesiosis
A babesiosis egyre gyakrabban előforduló súlyos
vérszegénységgel járó megbetegedés kutyáknál,
amely gyors állatorvosi beavatkozás hiányában
vég zetes lehet. A tünetek napokkal a fertőződést
kö vetően jelentkeznek általában. Leggyakoribb a
he veny forma, ami jellegzetes tünetekkel jár:
nagy fokú elesettség, étvágytalanság, magas láz
(akár 42 ºC), a vérfestékvizelés miatt eleinte sötét-
sárga, később sötétbarna vizelet. Krónikus eset-
ben láz, bágyadtság mellett májelégtelenség
tünetei jelentkeznek. Minden esetben, amikor a
kutya hirtelen bágyadttá válik, és még kullancsot is
láttak benne nagyon fontos, hogy a kedvencünk
minél előbb állatorvosi ellátásban részesüljön!

Megelőzés, védekezés
Hatékony védelmet tudunk kedvencünknek biz-
tosítani a kullancsok ellen megfelelő nyakörvekkel,
és rácsepegtető oldatokkal; azonban mindig fi gyel -
jünk a szer hatóidejére, és mindenképpen fontos
tudni, hogy 100%-os védelem nem létezik, ezért
fontos az állataink bőrét, szőrzetét rendszeresen
átvizsgálni.
További felvilágosítás, kedvencének teljes körű
(röntgen, ultrahang, felszerelt műtő, labor) állator-
vosi ellátása Józsán dr. Gargya Sándor klinikus
állatorvosnál.

Állati dolgok 1. - Kullancsveszély

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő
www.jozsavet.hu
+3670/329-4305
Józsa, Március 15. utca 70.

Cím: Józsapark emelete ■ Nyitva: h–p: 9–19, szo: 9–15
Telefon: (52) 386-143 ■ Web: www.okula-optika.hu

Ismeri szemének titkos kódját?
Most az Okula Optikában a világújdonságnak számító 3D szemméréssel megtudhatja
szemének titkos kódját és személyre szabott VARILUX szemüveg készülhet az Ön
számára!
A VARILUX az első olyan szemüveglencse, amely látható választóvonal nélkül biztosít
éles képet minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép előtt) és távolra
egyaránt. Jelentkezzen be most és vegyen részt Ön is egy díjmentes 3D szemmérésen
és tapasztalja meg a VARILUX nyújtotta maximális látás élményét! 
3D szemmérés már gyerekeknek is!
A hirdetés felmutatásával most díjmentes 3D szemmérésen vehet részt az Okula
Optikában. Az ajánlat 2011. március 1-től május 31-ig érvényes.

Személyre szabott szemüveg
VARILUx + eyecodeAKCIÓS HITEL!

Jelzáloghitel 
költségek nélkül!

Kedvező kamattal!
Érdeklődni:

Huszánk Józsefné

06-20/970-4337
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A hirdetés felmutatójának ingyenesen 

haza szállítjuk bútorát Józsa területén. 

Az ajánlat 2011 április 30-ig érvényes.
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

várjuk vásárlóinkat a Józsaparkban!
Nyitva tartás: h-p: 9–18-ig, szo.: 9–13-ig.

www.butor-debrecen.hu

A környék legjobb áraival

✂
✂

✂

✂ ✂
Kalifornia manikür havonta

bővülő színválasztékkal

Danka Zita
körömkozmetikus, 

kéz- és lábápoló

• manikür • pedikür 

• műkörömépítés 

minőségi alapanyagokból

Telefon: (06-20) 278-44-65

Rozsos Szalon

Józsapark emelete

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a gyermekeink biztos, megingathatatlan jövő ké pé -
nek megtervezése és véghezvitele a családok számára nehéz feladat.

Ha fontos számodra, hogy gyermeked mindig derűsen forduljon a világ felé,
akkor közösek a céljaink. A GENEROMAX Kft. fő célja, hogy Magyarországon
a legtöbbet tegye a jövő generációja életkezdetének, szakmaválasztásának,
csa ládalapításának stabil pénzügyi alapjainak megteremtéséért, garantá lá sá ért.

Szakértő munkatársainknak és Neked gyermekeink életpályájának tervezése,
a sikeres életút megteremtése a fő feladatunk. Számunkra a BIZTONSÁG a
szeretet mellett a legnagyobb érték a családban. 

Mivel, és hogyan garantálhatnánk gyermekeink önálló életkezdetét, minőségi
színvonalú oktatását ebben a folyamatosan változó világban?

Kérjen időpontot, és DÍJMENTESEN megmutatjuk Önnek:

Hogyan adhat valóban biztos hátteret gyermekének 

Milyen megoldások közül választhat, a gyermek érdekeinek megfelelően

Hogyan oldhatja meg a saját későbbi anyagi biztonságának kérdését, ha
már gyermekét elindította az életben

Honnan teremtheti elő a tartalékképzéshez szükséges tőkét minden
megerőltetés nélkül

Milyen megoldást válasszon, amivel nem érhetik meglepetések

Képzeld el az életedet 1–5–10–20 év múlva!
Milyen kép él benned a jövődről, gyermekeid jövőjéről?
Mit szeretnél elérni?
Mit szeretnél magadénak tudni? 
Mit szeretnél a gyermekeidnek nyújtani?

…anyagi javakat, otthont, lakást, világszínvonalú tanulást, tudást, 
élményeket, harmóniát magad körül, kiegyensúlyozott, nyugodt életet…

Generomax kft. • www.generomax.hu • E-mail:info@generomax.hu . 
Telefon: 06-30/737-4043 • 06-30/737-4080

Honlapunkon személyes azonosító kódként használd ezt: 10 501

Molnár Faiskolai Áruda
Tavaszi ajánlata:

• gyümölcs, szőlő, dió oltványok
• bogyósok

• bokrok és futó rózsák
• díszfák, díszcserjék, 

• örökzöldek, sziklakerti évelők
Cím: Debrecen, Böszörményi út 144.

Telefon: (06-70) 391-6191
Nyitva: H–P: 8–16.30 • Szo–V: 8–13

• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás
Folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves

vásárlóinkat a Józsapark földszintjén.
Minőség kedvező áron!
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Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Koncz Tibor
reumatológus szakorvos

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.

Bejelentkezés:

(06-20) 3-644-564

www.drkoncztibor.hu

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Cím: Józsapark, 
Szentgyörgyfalvi út 9.

Elôjegyzés:
(06-20) 661-64-65

E-mail: bedobt@index.hu

Pszichológiai tanácsadás és
pszichoterápiás magánrendelés

Zolnai Erika 
klinikai szakpszichológus

Rendelés: 

elôzetes egyeztetés alapján:

(20) 982-0867
Józsapark, 

Szentgyörgyfalvi út 9.

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 és 

üdülési csekk elfogadása.

EHM: 2,0%–13,83%

7,5% biztos kamat∗∗

Vásároljon TakarékInvest Hozamcsúcs 2012/11 Kötvényt* 
2011. március 21. és 2011. április 27. között!

➔ jegyzési időszakban 5% éves hozam
➔ a piaci átlagnál magasabb, kiemelkedő hozamlehetőség
➔ első és harmadik periódusban fix kamat fizetése**
➔ 18 hónap futamidő
➔ 10 000 Ft-os névérték
➔ tőkevédelem
Kibocsátó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
*A kötvény hivatalos neve: Takarék Kötvények Kibocsátási Program – TakarékInvest Hozamcsúcs 2012/11 Kötvény
** Évi 7,5% kamat az első (4 hónap) és évi 4,75% kamat a harmadik (4 hónap) periódusra

Cím: Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9.
Telefon/fax: (52) 386-230 • (06-30) 650-86-12

E-mail: jozsa@hajdutakarek.hu
Nyitva tartás: H: 8.00–17.00

K–Sz–Cs: 7.30–16.00 • P: 7.30–13.00
www.hajdutakarek.hu

Otthonában is gyógyítom

Ha izomhúzódása, ideg becsípődése van
vagy csak egyszerűen fáradt. 

Ha lazítani, méregteleníteni szeretne, 
vagy fájnak az izületei: 

• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 
ideggyök-, méregtelenítő masszázs, 

cellulitis masszázs.

Hívjon:  (+36-30)  495-6102

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Otthonában is szépítem! „Amint kint úgy bent..”

Hívjon:  (+36-30)  495-6102

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik!

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer
• Szempillafestés

• Szemöldök festés-szedés
• Arc kezelések, masszázs,maszkok

• Gyantázások
• Cellulitisz kezelés, tekercselés

• Smink tanácsadással.
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Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a
Multi Alarm Biztonságtechnikai Zrt. Magyar -
ország piacvezető távfelügyeleti szolgáltatója.
A közel ötvenezer ügyféllel rendelkező vállal -
kozás 2011. március 1-jétől kivonuló szolgála-
tot működtet Józsán is.

A józsai járőrautó „lerakása” fontos lépcsőfoknak
számít az országos cég debreceni kirendeltsé gé -
nek életében. Egyrészt így sikerült biztosítani a
szol gáltatás folytonosságát a Szent György Biz -
ton ságtechnikai Kft. korábbi 41 ügyfelének – mi u -
tán a pátyi székhelyű cég február elején megszűn-
tette a kivonuló szolgálatát Józsán –, másrészt
már eddig is több tucat saját ügyféllel rendelkezett
a Multi Alarm a rohamosan fejlődő településré -
szen, így ezen túl ezek az ügyfelek is biztonságo -
sabb és gyorsabb szolgáltatást vehetnek igénybe,
vál tozatlan áron.
Praktikussági okokból a járőrfeladatokat józsai ille -
tő ségű személyek látják el, akik nemcsak a helyi
vi szonyokat ismerik kitűnően, hanem kellő rutinnal

rendelkeznek a járőrözést tekintve is. Kútszegi Ist -
vánnal, Simon Józseffel és Német Ákossal ta lál -
koz hatnak tehát a Multi Alarm ügyfelei az in téz ke -
désekkor Józsán, illetve mindazok, akik bővebb
információt szeretnének megtudni a szolgáltatás-
sal kapcsolatban. A debreceni ügyfélszolgálati
irodában, a Pesti u. 63. szám alatt található épület-

ben pedig hétfőtől péntekig, reggel fél nyolctól dél -
után fél ötig állnak személyesen a cég munkatár-
sai az érdeklődők rendelkezésére, illetve telefonon
az (52) 249-176-os helyi tarifával hívható telefon-
számon. Amennyiben tehát riasztó, tűzjelző-rend-
szer kiépítésére, kamerarendszer telepítésre ke -
res nek megnyugtató műszaki megoldást a józsai
la kosok – vagy csak igénybe kívánják venni a ha -
vi díjas távfelügyeleti szolgáltatást –, gondoljanak
bátran a Multi Alarm Zrt-re! Hiszen húsz év alatt a
cég bizonyította: méltó az ügyfelek bizalmára.

Multi Alarm: nagyobb biztonság Józsán

Támogassa adója 1%-val

Telefon: (52) 249-176

Adója 1%-át ajánlja fel józsai szervezeteknek, józsai célokra!

1% a JTFE-nek

Várja adója 1%-át a Józsai Településfejlesztő
Egye sület (JTFE), mely több mint két évtizede te -
vé kenykedik Józsa fejlődéséért. Az egyesület
szer vezi évek óta az immár hagyománnyá vált
Józsai Gyermeknapot és a Józsai Szüreti Napot.
Az egyesület idén is várja a józsaiak támogatását
a 19119182-1-09 adószámukra, de az ehhez
szük séges rendelkező nyilatkozatot lapunkban is
meg találják.

1% a Józsa újságnak

A Józsa újság 12 éve jelenik meg rendszeresen
te le pülésünkön, 2007 óta havilapként. A szűkös le -
hetőségek és a nehéz gazdasági körülmények la -
punk megjelenését is megnehezítik. Köszön he -
tően azonban az önök támogatásának, a lap 2011-
ben is meg tud jelenni. A Józsa újság kö szöni az
ol vasók bizalmát. Köszönet a hirdetők nek, akik a
Jó zsa újságot választják hirdetési felü le tüknek. Hi r -
 de tési aktivitásukkal a lap fenn tar tá sát biztosítják.
Kö szönet az újság készítőinek, az összes „új ság -

írónk nak”. A helyi iskolák, óvodák, a közösségi
ház, a könyvtár, a helyi egyházak dolgozói cik -
kekkel, információkkal, képekkel segítik mun kán -
kat. Köszönet az SZJA 1%-ot felajánlóknak, akik
tavaly 103 000 Fo rintot ajánlottak fel az újságot ki -
adó alapítványnak. Ha szeretné, hogy a Józsa
újság a jövőben is szolgálhassa a józsaia kat, infor-
málhassa az itt lakókat, ajánlja fel ala pít vá nyunk
ré szére adója 1%-át. Józsa Fejlődéséért Ala pít -
vány, adószám: 1855-7325-1-09. A rendel ke ző ny i -
latkozatot megtalálják az újságunkban.



Hirdetés

10 JÓZSA

w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u 
– 

Jó
zs

ai
 h

íre
k,

 in
fo

rm
ác

ió
k,

 p
ro

gr
am

ok
, b

es
zá

m
ol

ók
, k

ép
ek

 é
s 

te
rm

és
ze

te
se

n 
fó

ru
m

 a
 jó

zs
ai

 in
te

rn
et

es
 in

fo
rm

ác
ió

s 
po

rt
ál

on
 –

 w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u

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

Nyitva: hétfô-péntek: 7–19-ig, szombaton: 7–16-ig, vasárnap: 7–12-ig

AKCIÓS TERMÉKEINK:
sertés lapocka 949 Ft/kg
sertés oldalas 849 Ft/kg
sertés tarja 899 Ft/kg
birka hús 899 Ft/kg
sertés vegyes belszerv 199 Ft/kg
füstölt fej 399 Ft/kg
Létai vastag kolbász 900 Ft/kg
füstölt bordaszél 690 Ft/kg

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és 
birkahúsok saját vá gó híd ról.
Az árak az áfát tartalmazzák. 

Az akció a készlet erejéig tart.

Kellemes húsvéti

ünnepeket kíván a 

Létai-Huszti Kft minden

jelenlegi és leendô

kedves vásárlójának!

TAVASZI AKCIÓ! 
HOMLOKZATI

HŐSZIGETELŐ RENDSZER
5 cm vastag          1100 Ft/m2

6 cm vastag          1220 Ft/m2

7 cm vastag          1340 Ft/m2

8 cm vastag          1480 Ft/m2

(A rendszer tartalma: 1 m2 EPS80 polisztirol hőszigetelő lemez,
1,1 m2 üvegszövet háló, 5 kg ragasztótapasz, 4 db tárcsás dübel)

Fenti árak az Áfa-t tartalmazzák.

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889

TAVASZI AKCIÓ!

színezővakolatok

209 Ft/kg + ÁFA 25%

+ alapozó
+ színfelár

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Józsa, Barakonyi utca 8. • Telefon: (52) 532-889

www.jozsanet.hu
Olvassa, nézze ön is!

• naponta frissülő józsai weboldal
• az eboltás józsai időpontjai
• programajánlók
• képgalériák
• józsai hírek, információk
• ingynenes lakossági apróhirdetési 

rovat
• fórum
• a Józsai Szaknévsor teljes adatbázisa

Ahhoz, hogy ne felejtsen
el ránézni oldalunkra:

• legyen a Józsanet a böngészője
kezdőlapja

• vegye fel a kedvencei közé
• iratkozzon fel hírlevelünkre, és mi heti 

egy e-mailt küldünk heti összegzőnkkel
• jelöljön meg bennünket ismerősnek 

facebookon, a legfontosabb híreinket   
azonnal megosztjuk lájkolóinkkal

www.jozsanet.hu

www.jozsanet.hu
Érdemes oldalunkon

hirdetni, mert
– 3300 egyedi/különböző

látogató látogatja oldalunkat
havonta

– 6000 látogatást regisztrálunk
havonta

– 25 000 oldalmegtekintés
havonta

Hirdessen oldalunkon
kedvező árakon:

200×150 pixeles banner:
2000 forinttól havonta

www.jozsanet.hu
Információ: 70/70-85-300

moltomi@moltomi.hu 

www.jozsanet.hu
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Pappas Auto Magyarország Kft.
4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B
Telefon: 06-20/419-8394, e-mail: laszlo.macsi@pappas.hu www.pappas.hu

Pelles Tibort már nem kell bemutatnunk, ő az,
akinél itt helyben, gyorsan, könnyen, sorban
állás nélkül intézhetjük biztosítási ügyeinket!
És most a Magyarországon található biztosítók
nagy többségének ajánlatát kínálja ügyfelei
számára.

Józsa: Nem régen új helyre költözött itt Józsán,
most pedig kibővült szolgáltatással áll a józsaiak
ren delkezésére…
Pelles Tibor: Irodámat valóban átköltöztettem a
Szentgyörgyfalvi útra, hogy még inkább elérhető
legyek a józsaiak számára, hiszen itt útba esek
jövet-menet. Ahogy említette, valóban új szolgál-
tatással állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére,
hiszen immáron nem csak egy biztosító képvisele -
te ként, hanem a ma Magyarországon található
biz tosító társaságok jelentős részének ajánlatát kí -
náló cég képviseleteként állok ügyfeleim rendel ke -
zé sére.
Józsa: Ez mit jelent a gyakorlatban?
Pelles Tibor: A hozzám fordulók biztosítási ügyei -
ben el tudok járni ugyanúgy, mintha személyesen
in tézné azt a biztosítóknál. Ez nagyon kényelmes
min denkinek, hiszen ez azt jelenti, hogy bármilyen
biz tosítási ügyünk van a biztosítóknál, nem kell fel -
ke resnünk biztosítónk kirendeltségét, hanem elég
ha bejönnek a józsai irodámba és én tudok se gí te ni.
Tudok árajánlatot adni több biztosító társaság tari -

fá ját bemutatva, ha új biztosítást szeretne valaki
kötni, meg tudom kötni a biztosítást, bármely céget
választja is ezek közül az ügyfél. Ha pedig már
meg lévő biztosításunk ügyében kell eljárni, így ab -
ban is tudok segíteni. Kárügyintézéssel is fordul-
hatnak hozzám, egyszerűbbé és gyorsabbá téve
ez zel az ügyintézést, rengeteg felesleges vára ko -
zás tól, bosszúságtól, debreceni úttól kímélve meg
így magunkat.
Józsa: Ez akkor egy nagyszerű lehetőség az itt
élők nek, hiszen szinte bármely biztosító felé va -
gyunk is elkötelezve, itt helyben intézhetjük ügye -
in ket és még hathatós segítséget is kapunk hozzá.
Pelles Tibor: Igen erről van szó. Azt gondolom,
még mindig sokan tartanak a biztosítási ügyeik in -
té zésétől, félnek, hogy nem a számukra legmeg fe -
l előbb szolgáltatót választják, ebben és az ügy in -

té  zésben is tudok segíteni azoknak, akik hozzám
fordulnak. 
Józsa: Milyen szolgáltatásokra hívná fel az itt élők
figyelmét?
Pelles Tibor: Úgy vélem, hogy a magántulajdo-
nunk védelme, még mindig az egyik legégetőbb
prob léma. Hiába Józsa az egyik legbiztonságo -
sabb része Debrecennek, azért itt is előfordulnak
betörések. És ha már megtörtént a baj, akkor eny -
hít het valamelyest a kárunkon, ha volt biztosítá-
sunk. Ugyanez igaz az elemi károkra is. Az egyre
szél sőségesebb időjárás, tavaly nyáron is ren ge -
teg kárt okozott józsai házakban is. Így azt gondo-
lom, erre felkészülvén szintén érdemes biztosítást
kötni ingatlanjainkra. A nyári utazások idején pedig
utas biztosításokkal is állok régi és leendő ügy -
feleim rendelkezésére! Várok mindenkit szeretettel
minden biztosítással kapcsolatos ügyben új iro -
dámban, a Szentgyörgyfalvi út 4/A alatt, a Rózsás
Csárdával szemben! 

Biztosítók egy helyen, Józsán

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi út 4/A
(A Rózsás csárdával szemben)

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek: 14–18-ig

Telefon: 
(06-20) 583-7474
(06-70) 377-7744

E-mail: 
info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu
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Józsapark • (52) 386-180 • www.bikerscaffe.com

Bikers caffe & pizza

Áprilisi italakciónk:
Koktéljaink: 600 Ft

(Mojito, Cuba Libre, Blue Hawaii, Pina Colada...)
Dunstone skót whiskey 4cl. 250 Ft

Sütemények (helyben és kiszállításra is)
Dupla csokis muffin: 350 Ft

Erdei gyümölcsös muffin: 350 Ft
Csokis-narancsos muffin: 350 Ft
Csokoládés tortaszelet: 250 Ft

Meggyes márvány torta szelet: 250 Ft

Házhoz szállítási akciónk:
Jim Beam 1 liter 4500 Ft

Soproni sör (hűtött) 0,5l dobozos: 250 Ft
Steffl sör (hűtött) 0,5l dobozos: 250 Ft

(személyi igazolvány felmutatásával)

Étel rendelés esetén fél adagnál 
60%-os árat számítunk.

Nyitva tartás: h: 8–22 • k–szo: 8–24 • v: 10–22

7000 Ft-os helybenfogyasztás esetén vendégeink 

között havonta kisorsolunk egy 50 cm-es pizzát.

Márciusi nyertesünk: Czégény Gyula (229/00028 sz. nyugta)

4+1 pizza akció!
Helybenfogyasztáskor 4 pizza rendelés esetén 

az 5.  ingyen van!
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Paradicsom (magyar): 599 Ft/kg

Újhagyma: 139 Ft/csomag
Kelkáposzta: 249 Ft/kg

Burgonya 5kg-os: 799 Ft/csomag
Friss józsai tojás „M”: 649 Ft/tálca

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy állatgyógyítás

Március 1-jétôl október 31-ig

Kutyák veszettség elleni

oltása + féreghajtása 

3500 Ft.

E l é r h e t ô s é g  00:00–24:00- ig
a 06-30/9-555-066 te le fonon.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen,  Barátság utca  6 .  Debrecen,  Barátság utca  6 .  

Mobi l :  (06-70)  620-2684Mobi l :  (06-70)  620-2684

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipar i  műszaki  biztonsági  
fe lülvizsgálat .

Kerüljön nyúlhús az asz-
talunkra

A nyúlhús
az új cso da -
fegyver a
zsír- és ko -
lesz  terin el -
le nes hadjá -
rat ban. Zsír- és koleszterintartalma
ugyanis alacsony, viszont a fehér je -
tar tal   ma és aminosav-összetétele
ma gas, ez a fogyó kúrázóknak, a

szív- és érrendszeri betegeknek
sokat se gíthet. A nyúl hús táp-
anyag szem pontjából hasz nosabb
valamennyi más húsnál és köny -
nyen is emészthetô.

TÁPLÁLKOZZON
EGÉSZSÉGESEN!

FOGYASSZON NYÚLHÚST!

A nyulak megrendelhetôk:
Juráskó István:
Telefon: (06-30) 9537-153
Cím: 4225 Debrecen-Józsa,
Vállalkozói telephelyek, 35-ös fôút

A múlt havi Józsa újságban bemutattuk a Pa -
tak völgyi Ügyvédi Iroda új általány díjas szol -
gál tatását, melyet kifejezetten józsaiak szá má -
ra biztosítanak. A részletekről kérdeztük Lu -
kácsné dr. Patakvölgyi Piroskát.

Józsa: Ügyvédnő Ön az új hirdetésében egy ál ta -
lány díjas jogi szolgáltatást ajánl a Józsa című új -
ság olvasóinak. Mi a szolgáltatás lényege?
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska: Tartós megbí -
zási szerződés ügyvéd és ügyfél között eddig is lé -
te zett a gyakorlatban cégek és vállalkozások ese -
tében. Ezek a megbízások teljes körű jogi szolgál-
tatás biztosítottak az ügyfélnek, de mégsem kellett
a vállalkozásnak a jogászt alkalmazottként fog lal -
koz tatnia, az ügyvéd pedig emellett folytathat
egyéni praxist. Ezeknek a tartós megbízásoknak a
díja nagyságrendekkel magasabb az általam ki ala -
kított és hirdetett rendszernél. Véleményem sze -
rint a hirdetett szolgáltatás bárki számára elérhető
a mindennapi jogi gondok túlnyomó részét or vo -
solja, viszont megtartja a tartós megbízások azon
legfőbb erényét, hogy probléma esetén nem kell
hirtelen nagy összeget egyszerre kifizetni.
Józsa: Mondana pár szót a szolgáltatás tartal má -
ról?
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska: Valamennyi
szerződés személyre szabott, az ügyfél igé nyei -
nek megfelelően alakítható. Az 1000 Forintos havi
általány díjas szerződésbe pl. havi egy alkalommal

30 perces személyes jogi tanácsadás, korlátlan
telefonos, e-mailes tanácsadás mellett az éves díj
kifizetését követően egy okirat (pl. egy max. 5 mil-
lió forint értékű ingatlanra vonatkozó szerződés,
vagy végrendelet) szerkesztése, ellenjegyzése is
bele tartozik. A szerződés egy évig nem mondható
fel, utána 30 napos határidővel mondható fel.
Józsa: Tehát évi 12 000 Ft-ért egész évben segít,
és egy szerződés ára is benne van. Kiknek szól az
ajánlat?
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska: Igen, 12 000 Ft
a minimum díj egy évre. Mindenkinek ajánlom ezt
a szolgáltatást, akinek a mindennapi életében fon -
tos, hogy komoly döntések előtt, vagy hivatali ügy -
in tézés során legyen egy ügyvéd, akit meg -
kérdezhet. Sok peres eljárás, későbbi vitás ügy
meg előzhető előzetes tanácsadással.
Józsa: Mondana pár szót a szolgáltatás tartal má -
ról, illetve hogy miért előnyös ez a szolgáltatás?
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska: Havonta az egy
órás jogi tanácsadás díjának ötödéért van le he tő -
ség segítséget kérni, továbbá a tartós megbízást
választó ügyfelek az egyéb szolgáltatások díjából
is kedvezményben részesülnek.
Józsa: Mennyiben más ez, mint egy jogvédelmi
biz tosítás?
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska: Az ügyvédi
megbízás egy bizalmi kapcsolat, amikor egy adott
ügyvéddel kötnek szerződést. A biztosítási jogvi -
szony nál a biztosítónak a biztosítási esemény

során éppen alkalmazott ügyvéd jár el. Bízom
abban, hogy ezzel az új rendszerrel meglévő és
leendő ügyfeleim elkerülhetik a „korábban kellett
vol na ügyvédhez fordulni!” – mondatot.

Új ügyvédi szolgáltatás józsaiaknak

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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redônykészítésredônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

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

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 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

Józsa Autócentrum Kft.

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

Az új C-osztály megérkezett.
125 év minden tapasztalatával és fejlesztésével.

125 000 Ft-os
havi törlesztôrészlettől, amely már tartalmazza 

  a teljes körű casco biztosítást.* THM: 7,76 %

  Pappas Auto Magyarország Kft.  4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B, Tel.: (06 52) 525 360, Fax: (06 52) 525 363, www.pappas.hu

*  Mercedes-Benz C180 BE bruttó ára 8 817 000 Ft. 25% induló részlet: 2 204 250 Ft. Havi díj 
72×125000 Ft. Kamat: 7,5%, THM: 7,76%. A kalkuláció forint bázisú (fix kamatozású), zárt végű 
pénz ügyi lízing, a havidíj a futamidő alatt változatlan. A casco biztosítás díja vidéki ügyfelek 
részére 10%, de minimum 200 000 Ft önrészesedéssel lett figyelembe véve. Pénzügyi szolgáltató 
a Mercedes-Benz Credit Zrt. A tájékoztatás nem teljes körű, jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az adatok helyességéért, tévedésért 
vagy nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. További részletekről és finanszírozási feltételekről 
érdeklődjön márka kereskedéseinkben. A kép illusztráció. C-osztály kombinált üzemanyag-
fogyasztás: (4,4–5,1)–12 l/100 km, kombinált CO

2
 kibocsátás: (117–133)–280 g/km. 

Bérlet AKCIÓ!
Minden új bérletet 

vásárló vendégünk az alábbi
ajándékok közül választhat:

• 1 óra személyiedzés
• fél óra masszázs

• 2×6 perc szolárium.

Új szolgáltatások:
VaKSZOLÁS, pOLÍrOZÁS

Vegyszeres  gyorsmosás:  
590 Ft - tó l
Nyitva tartás:

h–p: 9–19, szo–v: 10–17

a JóZSaparKBaN

Tel.: 30/519-8187

Józsa Diszkont
Diszkont áron kapható:

• Sörök • Borok • Minőségi italok
• Üdítők • Ásványvizek • Kávék

És még nagyon sok mindennel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Tavaszi legjobb akció!
Steffl dobozos sör, 

tálcás vásárlás esetén 149 Ft/db
Józsapark: Józsa Diszkont az emeleten

Nyitva: H–SZ: 7–19 V: 7–14 Ünnepnapokon: 7–12
5000 Ft feletti vásárlás esetén 

Józsa területén házhoz szállítást is vállalunk! 

Telefon: (52) 387-457
Nyitva: h–p: 7–21, 

szo: 10–20 • v: 10–16
Web: www.jozsafitness.eu

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

Megérkeztek az akciós nyári gumiabroncsok!
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Simon Krisztián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
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.

Előző számunkban már olvashattak a nyári gu -
mi cseréről és a nyári ablakmosó folyadék cse -
ré jéről. Ifj. Fábián István autószerelő ezúttal
egy gyakori és bosszantó probléma megelő zé -
sét, valamint további hasznos tanácsot oszt
meg az olvasókkal.

A hőmérséklet emelkedésével nagyon sokszor ta -
pasztalom, hogy felforr a gépjárművek hűtővize.
Ennek több oka is lehet: az egyik, hogy a téli hűtő-
takaró lapot, utólag felszerelt takarómaszkokat
elfelejtjük kiszerelni. A másik dolog, hogy a hű tő -
víz szintet tavasszal ellenőrizni kell. Ha sok a
hiány, akkor valószínűleg valahol szivárgás, re -
pedés van a rendszerben, amit mielőbb lokalizálni
kell, majd meg kell szüntetni a problémát. A har-
madik, hogy ellenőrizni kell, hogy a hűtőventillátor
üzemel el, bekapcsol el akkor, amikor arra szük-
ség van. Télen ugye nem használtuk az autónk
eme alkatrészét, és még tavasszal sem jellemző.
Viszont, hogy ne érjen meglepetés az első me -
legebb araszolós napon, ezért célszerű ezeket a
dolgokat ellenőriztetni. Lehet biztosíték probléma,
lehet, hogy nem működik a hőmérséklet-jeladó
gomba, vagy a ventilátor motor, vagy éppen csak
be szorult állapotában van. Sőt még akár a ter -
mosz tátot is érdemes ellenőriztetni, hogy teljesen
kinyit-e. Jobb, ha kiderülnek ezek az esetleges
hibák még most tavasszal, minthogy ott maradjunk
emiatt nyáron az úton, netalán a családdal, meg -

pa kolva, a nyaralás első napján. Ha pedig meg tör -
tént a baj – láthatóan emelkedik a hűtővíz hő mér -
sék lete –, akkor még mindig van egy vész meg ol -

dás, mielőtt félreál-
lunk. Ha a fűtést maxi-
mumra ál lítjuk (hőfok
és ventilátor), akkor
kö rülbelül 20–25%-kal
tudjuk a hűtőrendsze -
rünk hűtő kapa ci  tását
meg növelni, és az ese -
 tek többségében e
meg   oldással a hűtővíz

hőmérséklete is visszatér a normálishoz. (Ezzel a
megoldással a hűtőventillátor hiányzó működését
helyettesítjük, kompenzál juk azzal a kellemetlen-
séggel, hogy afrikai hőség lesz az autóban, de az
ablakok lehúzásával és némi plusz izzadtság árán
azért tovább lehet köz le kedni.) Fontos azonban,
hogy ha így is túl me leg szik a motor, akkor a na -
gyobb károk megelőzése ér dekében álljunk inkább
félre.
A másik kizárólag nyáron használt rendszer a klí -
ma. Ezt sem használtuk télen, gondolhatjuk ha
mű ködött tavaly, idén is fog. Nos, nem biztos. A klí -
ma rendszerben a klímagáz nyomása, természetes
használata során is csökken, ezáltal a hatásfoka is
csökken. Érdemes a klímarendszer tisztítását
higiéniai okokból is elvégeztetni. A tisztításnak két
verziója ismert: az egyszerűbb egy klímatisztító

spray, melyet az utastérbe behelyezve és befújva,
majd a zárt utastérbe a klímarendszert bekapcsol-
va sterilizálja, fertőtleníti az utasteret/rendszert.
Ettől komolyabb megoldás, ha szervizbe visszük
az autónkat, és megbontás után a klímarendszer
el párologtatóját aktívhabos tisztítással, mosatás-
sal sterilizáltatjuk. Ez utóbbi a költségesebb meg -
oldás, de mindenképp érdemes, főleg ha ér zé ke -
nyeb bek/allergiásak vagyunk a szennye ző dé -
sekre.
A pollenszűrő cseréjét is tavasszal érdemes el vé -
gezni. Ez lehet sima papírbetétes, vagy ak tív sze -
nes szűrő, mely a gombákat, allergén anyagokat is
szűri, semlegesíti. A pollenszűrű egyik fontos
haszna még az utastérbe érkező levegő meg szű -
ré sével, hogy a fűtő/hűtő ventilátor élettartamát is
megnöveli.

Autósoknak - Tavaszi teendők 2. rész

BELTÉRI FESTÉKEK, KÜLTÉRI FESTÉKEK,
VAKOLATOK, ZOMÁNCOK, LAZÚROK,

SZÍNKEVERÉSE!

AUTÓFESTÉKEK, IPARIFESTÉKEK,
SZÍNKEVERÉSE!
SPRAY TÖLTÉS!

FAIPARI PÁCOK SZÍNKEVERÉSE
SZESZES ÉS VIZES KÖTŐANYAGOKBÓL

REISSER CSAVAROK FORGALMAZÁSA!

KÍNÁLATUNKRÓL ÉS AKCIÓINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN.

JÓZSA, ÉSZAKI SOR 30.         Telefon: (52) 387-903

WEB: www.civislakk.hu                                                    E-MAIL: info@civislakk.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
Web: www.szabev.hu

ifj. Fábián István
autószerelô mester

Cím: Józsa, Óiskola utca 12/A.
Telefon: (06-20) 9-193-454
• teljes körû autójavítás, 

vizsgáztatás
• kipufogó javítás

• beszakadt csavarok kiszedése, 
menetjavítás



Asztalos

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

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: április 29. • Megjelenés: május 6.

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 (pdf). www.jozsanet.hu

Támogató:

mgazszerviz.hupont.hu

Vízvezeték- és készülékszerelés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Szerviz – lakásfelújítás – SOS segítség

Molnár László

06 70 226 0888

06 30 401 2644

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba

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

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

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Buxus (sövénynek való is),
smaragd tuja, normand fenyő 

termelőtől eladó!
Cím: Józsa, Zsindely utca 50.

Telefon: 
(06-52) 386-173 • (06-30) 5782-987

MINIPÓNIK eladása
Józsán.

30/520-1750

Gyakorlott 
állatgondozót
felveszünk.
30/520-1750www.miniponi.eu

Rólunk

Cégünk a Tripó Sándor és fiai mára Józsa
egyik meghatározó asztalosipari cégévé
nőtte ki magát. Mostanra eljött az idő a sza -
ko  sodásra, és a döntésünk a bútorgyártásra
esett. Ebben az ágazatban a szakember gár -
dánk nak, a korszerű gépeinknek, és a be -
szál lítói kedvezményeknek köszönhetően az
eddig is versenyképes árainkat jelentősen si -
ke rült leengedni, így bárki elégedetten tá voz -
hat tőlünk akár az árról, akár a minőségről le -
gyen szó. Alapanyagaink közt elsősorban bú -
tor lapok, és MDF frontok vannak, de a fa is ki -
vi telezhető. Természetesen a kialakult törzs -
vá sárlói körünk, és a helyi lakosok továbbra
is számíthatnak ránk, legyen szó akár egy
pá szításról, akár egy lépcsőről, vagy bármi-
lyen más asztalos munkáról.

Szériatermékek

Elkezdtük verhetetlen áru szériatermékeink
áru sítását is lakossági részre, nagyke res ke -
delmi áron. Ezen termékek jellemzői, hogy
sűrű szerkezetű, 18 mm-es bútorlapból ké -
szül nek, jó minőségű vasalatok felhasz ná lá -

sá val. Ezeket a bútorokat összeszerelve áru -
sít juk.
Ízelítő termékeinkből:
– 2 ajtós, akasztós, polcos ruhásszekrény: 

14 000 Ft
– 2 méteres konyhablokk: 55 000 Ft
– 120cm-es pelenkázó szekrény, pelenkázó
feltéttel, 2 fiókkal, 2 ajtóval: 21 000 Ft
– íróasztal, 110-es, 1 ajtóval, 1 fiókkal: 

10 000 Ft 
Természetesen ezeken kívül számtalan ter -
mé künk van, ezekről érdeklődni minta ter -
münk  ben, vagy telefonon lehet.

Egyedi bútorkészítés

Természetesen mivel gyártók vagyunk, egyedi
bútorok készítésével is foglalkozunk. Be szál -
lí tói, gépi, tudásbeli előnyeinket kihasználva
Ga rantáltan a legkedvezőbb árat tudjuk bizto -

sí t ani a megszokott minőség mellett. Egyedi
gyár tásunk minden bútortípusra kiterjed:
konyha, beépített szekrény, gardrób, háló -
szo ba, iroda, fürdőszoba, gyerek, előszoba,
nap pali, üzlet bútorok gyártása. Helyszíni
szemle után ingyenes árajánlatot és szakta -
nács adást biztosítunk.
Nem érdemes nélkülünk bútort vásárolni,
mert nálunk:
– Kedvező árak vannak (20–30%-al olcsóbb,
egyedinél még több kedvezmény)
– Megbízható minőség van
– Kötelezettség nélküli ingyenes helyszíni
felmérés mellett, árajánlat is készül
– Rugalmas nyitva tartás van: 8–18-ig
– A szériabútorok verhetetlen áron kaphatók

Bútorkészítés - olcsón, jó minőségben a gyártótól

Beépített 
szekrények

Kezdje tavaszi megújulását az 
Angéla Szépségszalonban!

Fodrász: Irénke 
Telefon: (06-30) 249-4916

Hajfestés, melír, ammónia és 
P.P.D. mentes hajfestékkel, 

hajvágás, dauer.

Cím: Józsa, Elek utca 2. 


