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• Fékjavítás • Motordiagnosztika • Gumiszerelés 
• Gumiabroncs és felni értékesítés • Teljes körű autójavítás

Józsa Autócentrum Kft., Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33
www.jozsagum i .hu • www.jozsaauto.hu

Cégünk 2012-től az AUTO-CHECK-CENTER partnere.
Hamarosan új szolgáltatásokkal lepjük meg 
a józsai autósokat. Figyeljék hirdetéseinket!

A Böszörményi Cipó Pékség megnyitotta új üzletét

Józsán, a 35-ös főúton, a gyrosshop mellett,
ahol szeretettel várja 
minden kedves vásárlóját!
Ízelítő árainkból:
• Helyben szeletelt kenyér 199 Ft/kg
• Kifli, zsemle: 19 Ft/db

Minden héten új akciós termékek, illetve péksütemények széles választéka!
Nyitva: hétfő–péntek:5–19, szombat–vasárnap: 6–12 

Sokallja a gázszámlát?
Végleges megoldást szeretne a
fűtési költségek csökkentésére?
Szigetelje a házát!

Részletek az 7. oldalon.

Megjelent a 
Józsai Szaknévsor 2012

Lapunk közepén találják meg.

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

Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. Az
alábbi táblázatban 14 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát
ta lálhatják.

Az alábbi táblázatot májusig minden lapszámba meg fogjuk jelentetni. Minden
józsai szervezetnek biztosítjuk a lapunkban történő megjelenést. Ha az ön
szer vezete hiányzik az alábbi táblázatból, keresse fel szerkesztőségünket.

Támogassa a helyi értékeket Mindenki megjelenhet

Új honlapunk: www.jozsaauto.hu
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A Debreceni Rendőrkapitányság Józsáról tájékoztatta lapunkat

A betörések megelőzése érdekében fogadja meg tanácsainkat!

A rendőrségtől elsősorban Józsa közbiztonsá -
gáról, illetve arról érdeklőd tünk, milyen le he tő -
sé geink vannak, hogy bejelentést tegyünk. A
H-B. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője,
Ke lemen Éva r. hadnagy válaszolt.

Józsa: Korábban volt egy aláírásgyűjtés település-
részünkön azért, hogy legyen kihelyezett ren dőr -
örs Józsán, ahol bejelentést is lehetne tenni. A
Budai Ézsaiás utca elég messze van innen, így
sok bűneset el sem jut a rendőrség tudomására,
mert nem veszik az emberek a fáradtságot, hogy
odáig elmenjenek.
Kelemen Éva: A panaszfelvétel lehetősége va ló -
ban csak a központi objektumban biztosított, mivel
itt van meg az ehhez szükséges technikai háttér, il -
letve erre a feladatra speciálisan képzett pa nasz -
fel vevői állomány. A panasz felvételének le he tő sé -
ge – a Debreceni Rendőrkapitányság tekintetében
– Józsához legközelebb csak a központi ob jek -
tum ban lehetséges, de bejelentéssel élhetnek a
107-es, 112-es segélyhívók valamelyikén is. Na -

gyon sokan vannak, akik nem kívánnak a központi
objektumba fáradni, ők levélben, elektronikus
úton, vagy pedig telefonos bejelentés útján ter-
jesztik elő a problémájukat. Ebből kifolyólag min-
den olyan dologról, eseményről tudunk, amit be je -
len tettek, amit nem jelentenek be, arról nincs infor-
mációnk. A központi panaszfelvételi rendszer nem
véletlen, hiszen a büntetőeljárás lefolytatása szi -
go rú alakisághoz kötött. A szóbeli bejelentés alap -
ján szükséges intézkedéseket (pl. elkövető el fo gá -
sa, helyszíni szemle) természetesen megtesszük,
azonban a feljelentést elő kell terjeszteni írásban
is. A meglévő problémákra nem feltétlen a ren dőr -
őrs létesítése a megoldás.
Józsa: Közlekedési, illetve baleseti szempontból
mi jellemzi településrészünket?
Kelemen Éva: Józsán éves átlagban 10–12 köz le -
kedési baleset történik. Tipikus balesetről nem be -
szélhetünk. Több esetben is érkezett lakossági pa -
nasz a gyorshajtások, illetve a kerékpárúton köz le -
ke dők szabálytalanságai miatt. A fentiek csökken-
tése érdekében több esetben tartottunk elle nőr -

zést, illetve a gyorshajtók kiszűrésére a sebesség-
mérő készüléket többször üzemeltetjük.  Ebben az
évben Józsa területén nem történt közlekedési
bal eset.
Józsa: Józsa bűnügyi szempontból milyen a város
többi részéhez viszonyítva? 
Kelemen Éva: Józsára vonatkozóan külön statisz -
tikai mutatók nincsenek, adatokkal csak a Deb re -
ceni Rendőrkapitányság illetékességi területére
vo  nat kozóan rendelkezünk. 
Józsa: Mit tehetünk mi lakosok azért, hogy bizton-
ságba érezhessük magunkat, illetve mi a teendő
baj esetén?
Kelemen Éva: Arra kérjük a lakosokat, hogy amen y -
nyi ben mégis bűncselekményt követnek el a sé -
relmükre, haladéktalanul tegyenek bejelentést a
rend őrség 107-es segélyhívószámán, mert ha a
ha tóság csak órákkal vagy napokkal később ér te -
sül az esetről, az nagyban nehezíti az eredményes
felderítést. Továbbá azt javasoljuk, hogy lehetőség
szerint önök is tegyenek a biztonságuk ér de ké ben. 

1. Nézzen körül az udvaron! 
– Hogy minimálisra csökkentse a betörés esélyét,
először is nézzen körül az udvaron, kertben, hogy
nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, amely
esetleg segítséget nyújthatna a betörőknek a be ju -
táshoz. A ház körül például ne maradjon kint létra
vagy egyéb kerti bútor. Ezeket lehetőség sze rint tá -
rolja beltérben, de mindenképpen zárható he lyen.
– Bármennyire is magától értetődőnek tűnhet a ta -
nács, ha elmegy otthonról az ajtókat, ablakokat jól
zárja be, ha megfeledkezik róla a figyelmetlensé -
gért nagy árat fizethet.
– A villanyóra szekrényét zárja biztonságosan, hogy
a behatoló ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve
ezzel együtt az elektronikus riasztást is ki ik tat  ni.
– Tartson rendet közvetlen környezetében és a kert-
ben. A széthagyott kerti szerszámok, gépek, il letve
gyerekjátékok, valamint a könnyebben el moz dít -
ható kerti bútorok könnyedén ellophatók, rá adásul
egye nesen vonzzák a besurranó tolvajo kat. 
– A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a
betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsa
meg annyira, hogy a betörők ne tudjanak ész re vét -
le nül tevékenykedni. A házhoz, ablakokhoz közel
álló fák ágait, pedig lehetőség szerint vágja vissza.
2. A lakásban is akad egy-két teendő 
– Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót,
amelyekkel szabályozható, hogy melyik lámpa mi -
kor kapcsolódjon be magától a távollét alatt, azt a
lát szatot keltve, hogy vannak a lakásban. 
– Ne hagyjon a lakásban nagy értékű készpénzt,
ék szereket, hacsak nincs otthon széf, amely biz ton -
sá got nyújt.
3. Amennyiben hosszabb időre elutazik, kérje a
szomszédok segítségét! 
– Utazás, hosszabb távollét idejére kérjen meg egy
barátot vagy egy megbízható szomszédot, hogy
rend szeresen ürítse a postaládát, a szemét szál lí -

tási napokon az önök kukáját is helyezze ki a ház
elé, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e va la mit,
vagy sem, esténként kapcsolja fel a villanyt, és húz -
za le a rolókat vagy húzza be a függönyöket. Fontos
azonban, hogy a redőnyök, függönyök ne legyenek
állandóan leengedve, illetve behúzva, mivel ez is
egy jel arra nézve, hogy senki sem tartózkodik ott hon.
– Hosszabb út esetén nem árt, ha fűnyírással is
meg bízza a szomszédot, ismerőst. Cserébe fel -
ajánl  ható, hogy használja a kerti ruhaszárító kö te -
let, illetve udvari parkolóhelyeinket, hiszen ezek is
azt a lát szatot keltik, hogy lakják a házat.
– Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos
cí met, ahol a vakációt tölti, és egy telefonszámot,
ahol baj esetén feltétlenül el tudja önöket érni
4. Ne verje nagydobra, ha nyaralni megy! 
– Próbálják minél kevesebb emberrel megosztani,
hogy huzamosabb időre üresen hagyják otthonun -
kat. Hisz minél kevesebben tudják, hogy eluta zunk,
an nál kisebb a lehetősége annak, hogy olyan em -
ber fülébe jut elutazásuk híre, aki esetleg nem tisz -
tes séges céllal érkezhet. 
5. Védje a nyílászárókat! 
– Egy lakás legkritikusabb pontja a bejárati ajtó. Az
ajtókra rakhat pótzárakat, biztosítóláncot, de ezek
csakis akkor érnek valamit, ha az ajtó tokszer ke ze -
te stabil. Az ablakoknak sem árt az extra vé de lem.
Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erkélye ket véd-
hetik rácsozattal, betörésgátló fóliával, vagy utólag
fel szerelhetnek például zárható fogan tyú kat. 
7. Helyezzen el mozgásérzékelőket! 
– Helyezzen ki minden bejárathoz mozgás érzé ke -
lőt, hiszen egy olyan lámpa, amely a mozgást
érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizonytalaníthatja a
betörőt, mivel ezt annak jeléül veszi, hogy az adott
háznál vigyáznak a biztonságra.
8. Ne hagyjon kulcsot a lábtörlő alatt! 
– Ha azt gondolja, hogy a legtöbb „tikos hely”

(lábtörlő alatt, ablakpárkányon, ajtókeret fölött,
odvas fa belsejében…) a rablók előtt is titkos, elég
nagyot téved. Egy tapasztalt betörő számára nem
okoz különösebb gondot a kulcs megtalálása. A
legszerencsésebb, ha a pótkulcsot a szomszédra
vagy egy közeli barátra bízzák baj esetére. 
9. Szerezzen be riasztót! 
– Modern riasztórendszerek széles választékban
beszerezhetők. Lehetősége van olyan rendszert
választani, amely a szerződött biztonsági szolgá la -
tot riasztja. Ha ilyen távfelügyeleti riasztórendszert
választ, akkor a rendszer kiépítésének egyszeri díja
mellett havonta fizetni kell a készenlétért. Cse ré be
biztosan fogja tudni, hogy ha bármilyen prob lé ma
adódik, akkor valaki a helyszínre fog sietni, és
ellenőrzi a helyszínt. Ha nem tervez ekkora
beruházást, akkor válasszon a barkácsáruházak-
ban kapható egyszerűbb riasztóberendezések
közül. Van, ami ajtó- és ablaknyitást érzékel, lé -
teznek mozgásérzékelős készülékek, de van hő-
vagy hangérzékelő (rezgés) berendezés is a kí ná -
latban. A működtetés is változatos lehet, a legtöbb
riasztó külső táplálást igényel, de léteznek nagyon
egyszerű, elemes kis készülékek is. A riasztás
típusa ezeknél a rendszereknél hang- vagy fény-
jelek formájában mutatkozik meg. Kertbe érdemes
mozgásérzékelős reflektorokat kiépíteni, amelyek
be hatoló esetén a védeni kívánt területet erős fény -
nyel bevilágítják. Zárt térbe mozgás- és nyi tás ér zé -
kelő riasztók kombinált kiépítése javasolt erős
hang- vagy távriasztással. Fontos, hogy az ol csóbb,
főleg a kisebb riasztókészülékek gyorsan ha -
tástalaníthatók – egyszerűen földhöz lehet csapni
őket, illetve sok esetben az elektromos táplálás
meg szüntetésével (drót elvágása) eleve műkö dés -
kép telenné válnak.
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II. Tócóparti Farsangi Vígasságok Menetrendváltozás
március elsejétől

3

2012. február 24-én került megrendezésre a
DMK Józsai Közösségi Házban a „ II. Tócóparti
Far sangi Vigasságok” , melyet a Józsai Re for -
má tusokért Alapítvány és a Debrecen-Józsai
Református Egyházközség szervezett.

Az estét dr. Garai Ildikó alapító és Gacsályi Zsolt
re formátus lelkipásztor nyitották meg. Ezt kö ve -
tően Magyari Ágnes és Magyari Tibor székely me -
séket és népdalokat adott elő, Tószegi Imre és ba -
rátai pedig népzenei műsorral kedveskedtek.  A
va csora finom fogásait az ifjúsági csoport vidám
mű sora követte, majd táncház és az F. Tóth Trió
„retro” zenéje szórakoztatta a 160 fős ven dég se re -
get. A tombolasorsolást mindenki izgatottan várta,
hiszen a helyi vállalkozók felajánlásainak jó vol tá -
ból szép nyereményekkel gazdagodtak a szeren -
csés nyertesek.
Ez a rendezvény része volt annak a tavaly útjára
indított eseménysorozatnak, melynek célja a kö -
zös ségépítésen túl a józsai templomok és kör nye -
zetük felújítása. Nagy utat tett meg a gyülekezet
idáig: sok munka áll mögöttünk. Kívül-belül meg -
újult a két templom, kívülről megújult a fel ső józsai
gyülekezeti ház és elkészült a parkoló és játszótér,
mely nyitott kapukkal várja a gyermekeket.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik munkájukat, idejüket adták, fel aján lá saik  kal,
adományaikkal, imádságaikkal segítették terveink
megvalósulását. Megtapasztalhattuk az össze-
fogás és a hit erejét. 

Jó érzés együtt örülni az elért eredményeknek, de
ter mészetesen most is vannak további tervek, fel -
adatok – elsőként a gyülekezeti ház belső fel újí tá -
sa, hiszen ezen a helyszínen több új programot
sze retnénk beindítani (pl. baba-mama klubot, kéz -
mű ves kört, asszony kört, táncházat).
A Józsai Reformátusokért Alapítvány Kuratóriuma
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik
2010. évi SZJA 1%-át felajánlották alapítványunk
részére. Az alapítvány számlájára 2011. évben
555 663 Ft érkezett. Ezt az összeget a felsőjózsai
templom melletti területen elkészült játszótér mun -
ká lataira, valamint a gyülekezetben működő gyer-
mek játszóházak és ifjúsági csoportok műkö dé sé -
nek támogatására fordítottuk. Kérjük, támogassa
alapítványunkat a 2011. évi adójának 1% felaján -
lá  sával továbbra is. Adószám: 18992355-1-09.
Képek a rendezvényről megtekinthetők a www.jo -
zsa net.hu oldalon. A képekért köszönet Baán Ka -
ta lin fotográfusnak.

Kathyné Mogyoróssy Anita, presbiter

Az elmúlt időszakban beérkezett lakossági ké -
ré sek és észrevételek alapján a DKV Zrt. 2012.
március 1-jétől néhány autóbusz esetében
útvonal mó dosítást, 51E jelzéssel új autóbuszt
ve zetett be, továbbá néhány autóbusz ese -
tében (11, 23, 35/35A) indulási időpont mó do sí -
tást hajtott végre.

A józsai járatokat (35/35A) a következő változá-
sok érintik: Munkanapokon a Józsa felől érkezők
ré szé re közvetlen eljutást biztosítanak az első Bu -
da pest felé induló InterCity vonatra, ezért a Fel ső -
józsai utcától 5:22-kor induló járat 4 perccel koráb-
ban 35-ös jelzéssel a Nagyállomásig közlekedik.
Ezzel együtt a Segner tértől 6:08-kor induló 35A-s
járat nem közlekedik, helyette 05:58-kor a Nagy -
állo mástól 35-ös járat indul. 
A további változások a www.dkv.hu weboldalon
találhatóak meg. Az új józsai buszmenetrendet
megtalálják olvasóink a Józsai Szaknévsor közép-
ső oldalain, illetve a www.jozsanet.hu weboldalon.

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is kisebbfajta hó -
vi harban indulhatott el a hagyományos télűző far -
sangi fel vonulás Józsa központjában. Amint azt
látjuk és érezzük, a bátor résztvevőknek tényleg
sikerült elkergetni a telet, hiszen beköszöntött
végre a tavasz. A felvonulásról képek meg te kint -
hetők a www.jozsanet.hu weboldal galéria me nü -
pont jában.

Elűzték a telet

A Józsai Közösségi Központ
(könyvtár, közösségi ház,

részönkormányzat) 
március 15–18 között 

zárva lesz.

Március 6–30-ig:
„A női lélek rejtelmei” - A Vasutas Képzőművészeti
Műhely csoportos kiállítása. 
Kiállítók: Kolozsváry Katalin, Gebei Judit, Ke -
ményné Macz Irén, Major Ó. Ida, Pincse Ilona.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere.

Március 14-én 16 órától:
„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!...” -  AZ
1848-49-ES SZABADSÁGHARCRA EMLÉ KE -
ZÜNK. Ünnepi köszöntőt mond: Dánielffy Zsolt a
DMJV Közgyűlés Kulturális, Ifjúsági és Sport
bizottságának alelnöke. Közreműködnek: A Lo -
ránt ffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme.

Március 30-án 9 órától:
„Zeng a lélek, zeng a szó…” - megyei népdal ének -
lési verseny.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme,
elő adóterme. Résztvevők: józsai, debreceni és
Hajdú-Bihar Megye településeiről érkező általános
is kolás gyerekek. Együttműködő partner: MEA
AMI.

MŰKÖDŐ KÖRÖK, KLUBOK, 
MŰVÉSZETI CSOPORTOK:

Alsójózsai Nyugdíjas Klub: sze.: 16.00–18.00.
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: 
kedd: 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.:16.30–18.30.
Akrobatikus rock and roll csoport: csütörtökön
16.45–18.30. 
„Varázskéz” Rajz szakkör: cs.: 15.30–16.30.
Sakk klub: h.: 14.00–19.00.
Nők Klubja: minden hétfőn 18.00–19.00. 
Józsai Hagyományápoló Csoport: minden hónap
utolsó hétfőjén 17.00–19.00.

Hangszeres zeneoktatás általános iskolás gye re -
keknek. Választható hangszerek: citera, népi
ének. A foglalkozásokat vezeti: Magyari Ágnes ze -
ne pedagógus. Időpont: szerda, csütörtök, péntek
12.00-tól 17.00-ig.

Programajánló

Érdeklődni  és jelen tkezn i  lehet:  személyesen a Józsaparkban található  
Józsai  Közöss égi  Házban (Szentgyörgyfalv i  ú t 9.) vagy a 

06 52 386 137-es telefonszámon.
E-mai l:  jozsaik h@debrecen imuv kozpont.hu
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„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk va la -
mi ben, és azt a valamit bármi áron el kell

érnünk.” (Marie Curie)

Ez volt a mottója a 2012. február 29-én már 4. al -
ka lommal megrendezett Ki mit tud? - nyugdíjas
találkozónak. A rendezvény az Alsójózsai Nyug dí -
jas Egyesület és a DMK Józsai Közösségi Ház
szer vezésében zajlott le, amelyen négy civil szer -
vezet vett részt: a Debreceni Nyugdíjas Klub, a
Józsa Népdalcsoport, a Felsőjózsai Nyugdíjasok
Ba ráti Köre, és az Alsójózsai Nyugdíjas Klub tag-
jai. A színpadon 45 nyugdíjas 24 műsorszámmal

lépett fel, s szórakoztatta a közönséget. Szív me -
len gető irodalmi és zenei alkotásokat, táncokat
elevenítettek fel a tehetséges „szép korúak”.
Minden résztvevő lelkéig, szívéig hatolt a humor, a
remény, a hit, a szeretet, amely az elhangzott pro -
duk ciókból sugárzott.

Nyugdíjas találkozó Józsán

Hírek a Kerekerdő Óvodából

Józsai imanapok

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik

a 2010. évi SZJA 1%-át
szervezetünknek ajánlották, melyet 
kulturális célokra használtunk fel.

Ebben az évben is megtiszteltetésnek
vesszük a 18554944-1-09 

adószámunkra tett támogatásokat.

A hagyományos farsangi hét február 13-tól 17-ig
tar tott a Kerekerdő Óvodában sok-sok játékos fel -
adat tal, „nyitott csoportok” délelőttjével, álarcké -
szí téssel, „zöld” farsanggal. A jó hangulatról né -
hány felvétel is készült, amelyet az óvoda web -
oldalának galériájában tekinthetnek meg az érdek-
lődők.

Téli  Kerekerdő  túra keretében február 21-én el -
sétáltunk a közeli erdőbe. Megfigyeltük a tél jel -
lemző jegyeit, állatnyomokat olvastunk, élveztük a
tél szépségeit. Meglátogattuk a „mi fánkat”, hó an -
gyallá változtunk, a napsütésben jól esett hó go -
lyózni is. Szülők, nagyszülők is csatlakoztak ehhez
a programhoz. 

Érzékenyítő programot hozott óvodánkba már-
cius 1-jén a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális
Egyesülete. A program vezetője, Berke Mónika

elmondta, hogy fontosnak tartják,  hogy a gyerme -
kek minél korábbi életkorban találkozzanak a más
élethelyzetű emberekkel, továbbá hogy saját
élményük legyen arról, milyen bekötött szemmel a
leghétköznapibb dolgokat végezni, milyen a min -
den napokat élni. A játékos feladatok segítségével
beépül a gyermekek személyiségébe, hogyan ke -
zeljék azt a helyzetet, amikor egy látássérült em -
berrel találkoznak. A program keretében a gyer-
mekek két helyszínen  találkozhattak a látássérül-
tek világával. Egyfelől hangokat kellett bekötött
szemmel azonosítaniuk, majd tapintás alapján
szintén bekötött szemmel különböző tárgyakat
felismerni. A másik helyszínen megismerkedhettek
azokkal az eszközökkel, amelyek a vak emberek
számára nagy segítséget jelentenek: beszélő szá-
mológép, beszélő színfelismerő, tapintható Rubik
kocka, óra. 

Minden gyermek megkapta saját nevét braille-
írással, amely nagy örömet okozott nekik. Nagy
ked vencük azonban Fibi volt, a  vakvezető kutya.
Legközelebb az óvodapedagógusok  számára tar -
ta nak az egyesület képviselői tréninget, majd ku -
tya terápiás foglalkozáson is részt vehetnek óvodá-
saink. Köszönjük az egyesülettel való együtt mű kö -
dés lehetőségét!

„Ó , mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha a testvérek egyetértésben élnek!”

Zsolt 133,2
Méltóság, béke, egység, de legfőképpen öröm jel -
lemezte a három estét Józsán, ahol a történelmi
egy házak hívei megízlelték az egymással ta lál ko -
zás áldásait. Nagy izgalom, és készület előzte
meg az imaalkalmakat, hiszen minden este más
volt a vendéglátó, és más a vendég is. A nagyböjt
kezdetén egy igazi lelki készületnek lehettünk
részesei. 
Szentesi Csaba atya Péter tagadása utáni evan -
géliumi jelenetből arra tanított, hogy merjünk és
akarjunk Krisztus szemébe nézni, hiszen ez az a
te kintet, amiben megmerítkezve átélhetjük, hogy
Isten személyesen ismer, bűnbocsánata által gyó-
gyít minket. 
Felföldi László atya Jézus szenvedéstörténetén
keresztül felhívta figyelmünket, hogy milyen fontos
jó fogást találni keresztjeinken, hogy ne bele rok -
kan junk, hanem tudjuk és merjük vinni. Ne tegyük
le azt, ami a miénk, mert azzal másoknak árt ha -
tunk, fájdalmat okozhatunk. Manapság a szen ve -
dést elkerülni szoktuk, vagy menekülni előle,

holott meg kellene tanítanunk gyermekeinket a
szen vedésre, áldozatvállalásra, erőfeszítésre,
mert ez teszi értékessé az életet.
Gacsályi Zsolt lelkész úr a Vámos és farizeus
történetét hozta elénk: Az akkori kor megvetettje,
a vámos kérte Istent, hogy irgalmazzon neki. Isten
volt az, aki bűnbánata miatt újjászülte a meg iga zu -
lásra. A farizeus viszont ítéletével megtagadta a
szeretetet. Melyiket válasszuk? Mindkettőből van
ben nünk. Nagy kegyelem megélni Isten (meg) sza -
ba dítását. 
Lehetőséget kaptunk mindannyian, hogy saját val-
lási identitásunkat az egység erejében, Krisz tus -
ban éljük meg! Jó barátokat leltünk, épültünk és
töl tekeztünk. Köszönet érte a Mindenható Is ten -
nek, és minden TESTVÉRNEK!

„Józsa apró”
Redőnykészítést, -javítást vállalok.
Érdeklődni: 06 30 436 0647.
Eladó telephely. Hajdúböszörmény, Kodály Z. u.
2. alatti (35-ös főút melletti) bekerített 600m2-es
össz területű telephely (üzlet, műhely, iroda, raktár,
szo ciális létesítmények) eladó. A felépítmény
össz területe 150 m2. Villany, víz, gáz, szenny víz -
csa torna bekötve. Fűtés: radiátoros gázfűtés. Ár:
15 M Forint. Érdeklődni: 06-20/9454-598.
14 m magas antenna tartóoszlop (házfalhoz
rög zíthető, lépcsőfokokkal) eladó. Ár: 12 000 Ft
Tel.: (70) 708-5300
Eladó gépalkatrész. Gépalkatrészek (főleg bol-
gár, csehszlovák targoncákhoz) csapágyak, spe -
ciális acélcsavarok, elektromos tartozékok nagyon
olcsón eladók. Ár: 1000 Ft-tól. 
Érdeklődni: 06-20/9454-598.
Csonkatorony utcai házas ingatlan eladó. 
Érdeklődni: 06 30 545 7832
Apróárak:  10 Ft/kar akter. Hirdetés fel adás, l ap  -
zár ta:  l ásd  u to lsó o l dal  lap al ja.

„Józsa apró”
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Hírek a Lorántffyból

A Gönczy hírei

Ökosiker

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Öko csa -
pa ta második helyezést ért el a Nagyerdő élővilá-
ga című vetélkedőn, amit az Öko iskolák talál ko zó -
ján rendeztek a Hunyadi János Általános Is ko -
lában.

A csapat tagjai: Szalóki Beáta, Tiszai Zsombor,
Tóth Huba és Törő Lilla 7. osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Szőllősi Judit. A gyerekeknek és
felkészítőjüknek ezúton is gratulálunk és további
hasonlóan szép sikereket kívánunk!

Farsang

Két napig tartott a Farsangi mulatság a Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában. Péntek délután a
felső tagozatosok, szombat délután pedig az alsó
ta gozatosok farsangoltak.

Volt jelmezverseny, játékos vetélkedők, büfé, a jó
hangulatról pedig a diákok, tanárok és szülők gon-

doskodtak. A farsangokról a képek megtekinthetők
a www.jozsanet.hu weboldal galéria menüpont já -
ban.

„ Jó tanuló, jó sportoló!”

Csendom An -
na, a Lo ránt f fy
Zsu zsanna Ál -
ta lános Iskola
5. osztályos ta -
nu lója el nyerte,
a Deb re cen Me -
 gyei Jogú Vá -
ros „Jó tanuló,
jó sportoló” cí -
met. Gra tulá -
lunk!

A tehetség „ PONT ÉN”  vagyok!

Az Apáczai Kiadó ezzel a címmel hirdette meg
tehetségkutató rajzversenyét, amelyen évfolya-
monként előre megadott szépirodalmi alkotások
illusztrációját kellett elkészíteni a pályázóknak. A
díjkiosztó ünnepségre 2012. február 22-én Bu da -
pesten az Apáczai Kiadó Székházában került sor.
A Gönczy Tehetségpont diákjai a 900 pályázó kö -
zül az alábbi helyezéseket érték el a szakmai zsűri
vé leménye alapján: 
II. helyezés - Kiss Georgina 1.b 
Felkészítő tanár: Macskásné Kotlóczki Ildikó

IV. helyezés - Berki Virág Lili 2.b 
Felkészítő tanár: Dobránszkyné Csige Boglárka
XXIV. helyezés - Dobi Fanni 2.b
Felkészítő tanár: Dobránszkyné Csige Boglárka
Gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és tanáraik-
nak, szüleiknek a kiváló eredményhez!

A munka világával ismerkedtek

A Gönczy Pál Általános Iskola mindenkori 7. osz -
tályos diákjai a sokoldalú személyiségfejlesztés,

az életre való nevelés érdekében gazdálkodási-
vállalkozási ismereteket is tanulnak. 
A hetedik a és b osztály diákjai 2012. március 1-
jén egy működő kft. sajátosságaival ismerkedtek
Debrecen város Ipari Parkjában. Testhez álló volt
a téma, hiszen a POPZ EUROPE Kft. a világ 38
országában árusító mikro popcorn gyártásával
foglalkozik.

A diákok megismerkedtek a cégalapítás tör té ne té -
vel, a popcorn gyártási folyamatával. Lenyűgöző
volt – a biztonsági intézkedések megtartásával – a
működő gépeket és a munkafolyamatokat köz -
vetlen közelről megfigyelni. Az élményszerű tanu -
lás legszebb mozzanata a minőségi próba volt:
min denki megkóstolhatta, sőt haza is vihette a
ked velt diákcsemegét.

A tavasz első hírnöke

A Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Ok tató -
központ képe még a telet idézi, ám az istállóban
már tavaszodik. Február utolsó hétvégéjén pó ni lo -
vunk nak, Szel lőnek kiscsikója született. A kis jö -
vevény – szürke színű, fekete sörénnyel és lábbal,
fekete csíkkal a hátán – hamar a gyerekek ked -
ven  cévé vált. 

A kis kancának még nincs neve, javaslatokat a
gye rekektől várunk. 

Jégre mentek a Gönczysek, avagy
hol terem a korcsolyabajnok?

Mielőtt még „végleg megenné a kutya a telet”, feb -
ruár utolsó előtti napján felkerekedtek a Gönczys
gye rekek, hogy kipróbálják magukat a jégen, az
Oláh Gábor utcai Műjégpályán. Különösen nagy
volt az izgalom az 1.b osztályban, mivel ők először
vettek részt ilyen programon. Volt ott minden: to -
tyogás kiskacsa módjára, alakuló egyensúly és
bátor siklás.  A felső tagozatosok az évente hagyo -
má nyosan visszatérő korcsolyanap eredmé -
nyeként nagyon ügyesen mozogtak, játszottak a
jégen. A közel 120 diák és tanáraik jó hangulatban
töltötték a délelőttöt-délutánt, közösen élték meg a
mozgás örömét, képességeik kipróbálását egy
csú szós terepen.

Beöltözve, belépésre várva az üzemcsarnokba.
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Sportosan elegáns 
DIVATáRu üzletemben 
szeretettel várom régi és 
új vevőimet: Bakóné Éva

Méretek: 36–60-ig.

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12
Telefon: (06-20) 977-9814

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 
(a virágbolt épületében)

Megérkeztek a legújabb 

tavaszi kollekciók.

Telefon:  (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mai l :  vamosi@fraktal .hu

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

A megrendelt bútorok ingyenes házhozszállítása Józsa területén.

T A V A S Z I  V Á S Á R !

A Józsapark  
fö ldszint jén

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9–18-ig, szombat: 9–13-ig.

Mind en  készl eten  l év ő t er mék ár áb ó l  10 –20%-os  engedmény  a készl et  er ej éig !

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

Intézze biztosítási ügyeit Józsán

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

KÁRÜGYINTÉZÉS,  GÉPJÁRMŰVEK
TELJES KÖRŰ OKMÁNYIRODAI

ÜGYINTÉZÉSE, EREDETVIZSGÁLAT.

Biztosítók
egy helyen!

Simon Kr i szt ián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavö lgy u tca 133/A
Telefon:  (06-30) 742-5685

E-mai l:  s imonkr iszt007@freemai l .hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla

- GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS 
- GÁZIPARI MŰSZAKI,

BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT

SZABÓ ATTILA
(06-20) 9608-659

JÓZSA
Alkotás utca 46.
(06-52) 387-767

Megnyi to t t  Józsa 
legújabb  (és legrégibb)

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
üzlete.

Felsőjózsa, a Gönczy Pál u. 50–52. alatt.
(régi pékség boltja)

Szeretettel várjuk régi és 
új vásárlóinkat,

állandó akciókkal, kedvező árakkal,
jó parkolási lehetőséggel.

Szűcs István, cégtulajdonos

Szeretne ön évente 

72 000 Ft-ot 

ajándékba?
Ha igen, 

akkor hívjon!
06 20 548 5620

Cím:  Józsa, Vál lalkozói  telephelyek. Tel .:  (52) 530-947

Telefonos anyagmegrendelés. Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00

Benzinkút nyitva tartása: H–Szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!

Ha Józsán építkezik, kezdjen a Józsa Tüzépen!

A józsai benzinkút februári nyertesét a januári
nyertes, Laki Zsolt húzta ki a Józsa Tüzép telep -
he lyén.

A nyertes törzs -
kár tya száma a
0327., mellyel
La katosné Bur -
zán Júlianna
törzs vásárlónk
20 liter üzem -
anya got nyert. 

Megvan a februári
nyertes

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a te tôig kapható nálunk!
Házhozszállítás, fuvarozás, gépi rakodás.

Megkezdtük a Hajdú-Bihari Napló, Szuperinfó és a Hajdúapró 
újságokba történő hirdetésfelvételt telephelyünkön.

FÓKUSZ KERTÉSZETI BOLT
Tavaszi kínálatunk: vetőmagvak,

virághagymák, dughagymák, műtrágyák,
fóliák, permetszerek, vízszerelési anyagok,
elektromos anyagok, kerékpáralkatrészek,

festékek és kellékei, kerti és szakipari 
szerszámok, zárak, csavarok, szegek, stb.

Nyitva: h–p: 7.30–18.00 szo.: 7.30–13.00.
Cím: Józsa, Tokaji utca 13. 

Telefon: (52) 496-322
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állati dolgok - A fagyálló okozta mérgezés

Eladásra kínáljuk 
a 2011-ben lefoglalt

homlokzati (EPS 80) hőszigetelő lemezt
rendkívül kedvező áron

7 cm vastag: 866 Ft/m2

8 cm vastag: 990 Ft/m2

10 cm vastag: 1238 Ft/m2

Illetve igény szerinti vastagságban.

A hőszigetelő rendszer elemei kedvező áron kaphatók. 
A termékek kiszállítását a vevői igényeknek megfelelően ütemezzük.

Homlokzati hőszigetelési munkálatokat 
szakszerű kivitelezéssel, jutányos áron vállalunk!

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építők)
Debrecen-Józsa, Barakonyi u. 8. Telefon: (52)532-889,  (20) 983-6190

(a
za

z 
1

2
 3

7
5

 F
t/

m
3
)

Á
ra

in
k 

az
 á

fá
t 

ta
rt

al
m

az
zá

k.

JózsaVet
Kisállatorvosi Rendelő
www.jozsavet.hu
(06-70) 329-4305
Józsa, Március 15. utca 70.

A késő ősztől kora tavaszig terjedő időszak leg -
gya koribb mérgezése a cicák és kutyák között
a fagyálló folyadék okozta mérgezés. Mi
i lyenkor a teendő? Erre kapunk választ a
Józsavet Kisállatorvosi Rendelő segítségével.

A fagyállót a benne található etilénglikol teszi ve -
szé lyessé. Késő ősztől tavaszig találkozhatnak há -
zi állataink a kint felejtett maradékkal, de ugyan -
ezen anyag megtalálható egyes festékekben, tin-
tákban, vagy a fékfolyadékban is. Elsősorban a
macska és a kutya van kitéve a legnagyobb ve -
szély nek, de egyéb állatfajok (például nyulak, ba -
romfik) esetében is regisztráltak már ilyen ese -
teket. Az etilénglikolt feltehetően az édes íze miatt
fogyasztják szívesen kedvenc állataink. Az esetek
többségében természetesen nem szándékosság,
csak meggondolatlanság áll a háttérben.
A szájon át felvett etilénglikol a májban és a ve sé -
ben metabolizálódik az etilalkohol lebontásában is
kulcsszerepet játszó alkohol-dehidrogenáz enzim
közreműködésével. A lebomlás köztes termékei
mér gezőek és nagymértékben károsítják a tüdőt, a
szívet és a vesét. A macskák kifejezetten érzé ke -
nyek az etilénglikol iránt, akár egy kiürült flakon-
ban visszamaradó, vagy az autóból kicsöpögő né -
hány csepp is elegendő lehet ahhoz, hogy a cica
azt elfogyasztva elpusztuljon.
Az etilénglikol az alkoholokra jellemző bódító
hatást fejt ki, az első tünetek a részeg ember alde-

hides fázisához hasonlóak, a kedvenc állatoknál is
a mozgás összerendezetlensége, dülöngélés, tu -
dat zavar, hányás, gyengeség, görcsök is előfor-
dulnak. Gyakran a (elsősorban a hátulsó) vég-
tagok lebénulnak.
Ezek a tünetek nagyon gyorsan, a méreg felvételét
követően fél-hat órán belül jelentkezhetnek. Ezt
követően 24–36 órán belül már jelentkezik a sú -
lyos anyagcserezavar, a vese,- és az agy ká ro so -
dá sára utaló rángógörcsök. A  vesék működése
sú lyosan károsodik, a vizelet mennyisége csök -
ken, esetleg teljesen meg is szűnik a vizeletürítés.
Ha észreveszi, hogy kutyája vagy macskája
fagyálló folyadékot nyalt be, vagy ha a fent említett
tünet együttest tapasztalja, haladéktalanul for-
duljon állatorvoshoz segítségért. Elsősegélyként
tömény szeszesital itatása (állatorvossal való
egyeztetés után!) segíthet, mivel az alkoholt és az
eti lénglikolt ugyanaz az enzim bontja a szer ve -
zetben, és ilyenkor az alkohol valóban „orvosság”.
A fagyállómérgezést szenvedett cicák és kutyák

gyógykezelését mielőbb meg kell kezdeni, mert a
gyógykezelés kimenetelét az időintervallum nagy-
ban befolyásolja. Ennek ellenére a prognózisa
gyakran rossz ennek a mérgezésnek, még az ide-
jében elkezdett gondos kezelés mellett is.
További felvilágosítás a rendelőnkben:

Badacsonyban, a Balatontól 300 m-re kétszobás,
jól felszerelt apartmanok kiadók.

Érd.: (+36-20) 942-4157 • www.badacsonyapartman.hu
E-mail: molnarketrin@gmail.com

Hangulatos grillterasz • fedett pingpongasztal
Badacsonyi borkülönlegességek

Panorámás apartman



Hirdetés
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A Hajdú Takaréknál

www.hajdutakarek.hu

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt.

• Könyvelés
• Adóbevallás készítése

• Adótanácsadás
• Ingatlan értékbecslés

Cím: Józsa, Telek utca 5.
Telefon: (06-30) 6591 951

E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

K Ö N Y V e l é s
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Ko zma Ibo lya

mérlegképes könyvelő

Tel efo n :  (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

Veszélyes helyen lévő fák
kivágását, kertek gondozását

és rendbetételét vállaljuk.

Tel ef o n :  (06-20)  923-7931

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karban-
tartás, beüzemelés, típustól függetlenül.

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

BŐRRUHÁZAT
JAVÍTÁS, FESTÉS

HOLBA FERENC
Műhely:

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Telek utca 1.
Telefon: (52) 386-279 • (06-20) 99-66-066

Mérlegelési leHetőség
20 tonnás digitális hídmérlegen
Józsa, Vállalkozói telephelyek

Telefon: (30) 95-37-153

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

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

DUGUL Á SEL HÁ RÍTÁ S
Telefon: (06-30) 401-2644

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy  állatgyógyítás

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



Az ügyvéd válaszol
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Narancs: 169 Ft/kg

Kiwi: 199 Ft/kg
Fejes káposzta: 69 Ft/kg

Sárgarépa: 149 Ft/kg
Fokhagyma: 990 Ft/kg

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

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése 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.

Simon Krisztina elektrokozmetikus
24 karátos Arany és Hyaluronsav 

páratlan kombinációja Férfiaknak és Nőknek!
Minden bőrtípus számára tökéletes, nagyon látványos

kezelés. Az arany és a hyaluronsav kombinációja valódi
luxus a bőrnek. Az arany tulajdonságai:

• tömege 300 szorosának megfelelő mennyiségű ned -
vességet képes megkötni a bőrben, ezáltal kivétele-
sen hidratáló

• stabilizálja a bőrfunkciókat
• kiválóan méregtelenít
• gyulladáscsökkentő és antiszeptikus hatású
• különösen hatásos az érett bőrre, anti-ageing hatása

serkenti a bőrsejtek megújulását
• csökkenti a szem alatti táskák mélységét

SEGÍTI AZ AKNÉS HEGEK GYÓGYULÁSÁT,
erősíti az érfalak rugalmasságát

A kezelésnek ellenjavallata nincs!B ej el en t k ezés :  (06 -30) 495-6102

Fogyasztó masszázs

(06-30) 495-6102

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

WEB: www.civislakk.hu • E-MAIL: info@civislakk.hu
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Aki ezt a kupont
felmutatja a
Doberdó Nonstop
büféjében,
minden fogyasztásból

10%
kedvezményt kap.
Cím: Debrecen,
Doberdó utcai
buszvégállomás

Ízelítő árainkból:
Óriás gyros kifli: 480 Ft
Retrohamburger: 420 Ft
Gyros tál: 820 Ft
Zuzapörkölt: 650 Ft
Babgulyás: 650 Ft
Töltött káposzta: 600 Ft

Olvasói kérdésekre válaszolva a gazdasági tár-
saságok bejegyzésével kapcsolatosan 2012.
január 1-jétől, il letve 2012. március 1-jétől hatá-
lyos főbb változásokról tájékoztat bennünket
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd.

A társaságok működésüket az ún. adóregisztrá-
ciós eljárás során megállapított adószám közlését
követően kezdhetik meg, egyszerűsített cég eljá -
rás ban pedig a cégbíróságra irányadó határidő ezt
követően kezdődik. A fenti változás azt jelenti,
hogy a társaság egyszerűsített bejegyzése nem a
benyújtástól számított egy óra alatt történik meg. 

A cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társa -
ság, vezető tisztségviselője vonatkozásában a Gt.
23. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállásának ellenőrzése céljából a cégbíróság a
bűnügyi nyilvántartási rendszer adataival való
össze vetést kezdeményez.

Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési
kérelem illetéke szintén megváltozott:
– zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt 

felelősségű társaság esetén 50 000 Ft,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

(betéti társaság, közkereseti társaság) esetén 
25 000 forint,

– egyéni cég esetén 15 000 forint.

Az adóregisztrációs eljáráshoz nem csak a társa -
ság képviselőjének, hanem valamennyi tagjának

adószámát, adóazonosító számát, születési
helyét, idejét meg kell adni és ezek az adatok a
cégnyilvántartásba is bejegyzésre kerülnek.

A cégek bejegyzése és változás bejegyzése során
a jogi képviselő a személyazonosságot az ún. JÜB
rendszeren keresztül ellenőrizni köteles, ami a be -
jegy zés, változás bejegyzés időtartamát, költségét
növeli.

Az ügyvéd válaszol

Márciusi 
akciós termékeink:

CELLKOLOR FEHÉR ZOMÁNC
1 liter 1500 Ft

CELLKOLOR BARNA ZOMÁNC 
1 liter 1200 Ft

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK   
16 liter 4910 Ft

BAUMIT FEHÉR GLETT        
20 kg 2410 Ft

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.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.



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

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzártá ja : 2012 m árcius 30. • Megjelenés: 2012 április 7–8.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A  h i rdetése kbe n  k özöl t a d a tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel el ôsséget  n em  v á ll a l un k!

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti lapja
www.jozsanet.hu

Az újság letölthető a
www.jozsanet.hu oldal

dokumentumtár
menüpontjából (pdf).

Várja önt márciusban is
a józsaparki autómosó

• Kiváló 

minőség

• Több éves 

munkatapasztalat
Nyitva tartás: 

hétfő–szombat: 8–19 • vasárnap: 9–17

Telefon: (06-30) 658-8078

Folyamatos akciók, bővülő szolgáltatások

#
NYEREMÉNY

KUPON

Név:........................................
...............................................
Cím:........................................
...............................................
Tel.:.........................................
E-mail.:...................................

Vásároljon virágüzletünkben 2012. március 22-ig
és hozza magával a

Sorsolás 2012. március 22-én!

NYEREMÉNY KUPONT!

Részletek a virágüzletben!

Nyerjen 5 db víztisztító kancsó közül!

Nikoletta Virágkuckó

TISZTA VÍZ GYÖNYÖRŰ VIRÁGés
2012. MÁRCIUS 22. - A VÍZ VILÁGNAPJA!

Józsa, Bocskai út 5.; Tel.: 20/293-2398
www.nikolettaviragkucko.hu

Hétfő-Szombat: 8:00-18:00; Vasárnap: 8:00-15:00

Készüljön a tavaszra!
Széles választékban kapható 

vetőmag, műtrágya,
növényvédőszer, kerti kisgépek.

Várjuk régi és új vevőinket!

Agrárius Kft. Kertészet bolt
Józsapark

Nyitva tartás: 
h–p 8.30–17.30-ig

szo: 8–13-ig
Telefon: (52) 386-266

FLABéLOS - Úton a karcsúság felé
A  J ÖVŐ L EGHATÉK ONYA B B  ÉS 

L EGK ÍMÉL ETESEB B  EDZÉSI MÓDSZERE!
Munkába jövet-menet csak 10 perc, 

átöltözni sem kell...
Ha kevés az ideje, az energiája, a kedve,

de szeretne formában lenni?
Válassza a FLABéLOS-t! 

Izmosít, feszesít, fogyaszt...
Az eredmény jobb testtartás, vérkeringés,

izomerő és ruganyosság lesz!

Próbálja ki március 19-től az Angéla Szépségszalonban!
Angéla Szépségszalont megtalálják Felsőjózsán az Elek utca 2. alatt.

Jöjjön el és mozgassa át az egész testét, erőlködés nélkül, rövid idő alatt!
10 perc alatt a FLABéLOS-szal 45–50 percnyi klasszikus, 

edzőtermi munkát végezhet el, különösebb megerőltetés nélkül!
Kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül bárki használhatja.

A gyerekeket játszósarok várja!
A hirdetés felmutatójának az első alkalom csak 400 Ft!

Információ és bejelentkezés: 06-70-6055-106
Eddigi szolgáltatásainkkal – fodrászat, szolárium – továbbra is várjuk meglévő és új vendégeinket!

Tripó Sándor és fia i

aSzTaloS

Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.
Referenciák: www.jozsaasztalos.hu

Telefon: (06-20) 5-20-20-40
E-mail: tripo.sandor@upcmail.hu

Márciusi akció: bútorgyártás 
diófa fronttal MDF árában.

- bútorgyártás - konyhabútorok
- beépített szekrények

- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák

a legjobb árakon, helyben.

Mi újjá varázsoljuk tetőszerkezetét!
Palatetőket akár palabontás nélkül átfedjük

cseréppel, zsindellyel, cseréplemezzel, 
geráld lemezzel.

Teljes körű anyagbeszerzés, ingyenes felmérés,
árajánlat.

Am i mellettünk szól: 

több éves tapasztalat, összeszokott brigád, 
több referenciamunka.

Telefon : 06-30-341-87-48 • 06-70-771-0396

2–6 éves gyerekek felügyeletét,
illetve általános iskolások 
korrepetálását angolból, 

szakképzett pedagógus vállalja.
Telefon: (20) 9-42-41-57

Hirdetés

Józsán a 35-ös főúton 933 m2-es 
építési telek eladó.

Telefon: (06-20) 942-4157


