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Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi abroncsot keres?

www.j oz s a gu mi .hu
Józsa Au tócen t rum K f t ., Józsa, Szen tg yö rgy fal v i  ú t  11. • Telefon :  (52) 523-967 • (30) 33-777-33

Május 19-én szombaton fog elsőként kinyitni a
helyi termelői piac a Józsaparkban. A fel té te le -
ket a PB Invest Kft. biztosítja, az üze mel te té -
sével pedig Jakkel Zsoltot bízták meg, őt kér -
tük meg, tájékoztassa olvasóinkat erről az új
szo l gáltatásról.

Józsa: Elég nagy település Józsa, saját piaca még
sincs, Debrecenben van a legközelebbi. Mi lyen
cél lal nyitnak itt piacot?
Jakkel Zsolt: Úgy gondoljuk, hogy Józsán igény
van arra, hogy a termelők közvetlenül a fogyasztót
ki szolgálva értékesítsék portékájukat, hiszen így
mind az eredet, mind az áru frissessége elle nő riz -
hető, és ugyanakkor az ár is így a legkedvezőbb.
Az em berek keresik az egészséges és kiváló
minőségi terméket a mai világban, és ehhez adhat
teret itt helyben ez a termelői piac. Elsődleges
célunk, hogy a helyi és környékbeli termelők ter-
mékeinek nyújtsunk piacteret, a józsai lakosoknak
pedig egészséges és megfizethető áru ter-
mékeket.
Józsa: Vannak-e már eladók, termelők? Kiket vár-
nak eladói oldalon?
Jakkel Zsolt: A piacfelület nagy része már meg van
töltve termelővel. Lesznek sajtosok, savanyúsá-
gosok, zöldségesek, de megtalálható lesz a friss
tojás, a méz, az élő hal és a füstölt áruk is, s ezek
mind őstermelőktől. Mindemellett természetesen
várjuk a józsai őstermelőket, és azokat a helyi ház -
táji termelőket is, akiknek például mindössze két
cse resznye fájuk van, és a leszüretelt gyümölcsöt
sze retnék eladni. A lényeg, hogy a piacon helyi
magyar termék legyen, ami természetes friss, hi -
szen közvetlenül a termelőtől érkezik.
Józsa: Milyen gyakran és mely napokon lesz piac?
Jakkel Zsolt: Egyelőre hetente, minden szombaton
délelőtt lesz piac reggel 6 órától, de ha lesz igény
rá, akár hetente több napon is biztosítjuk majd a
piacteret. A Józsapark fedett szabadtéri részén
lesznek elhelyezve az asztalok. Reméljük nem
csak a józsaiakat, hanem a környékbelieket is si -
ke rül erre a piacra elcsalogatni.
Józsa: Hol, kinél lehet jelentkezni, érdeklődni?

Jakkel Zsolt: Az érdeklődők az info@pbinvest.hu
e-mail címen vagy nálam a (06-70) 612-99-48-as
telefonszámon érdeklődhetnek. Nagyon kedvező
áron lehet asztalt bérelni, bruttó 500 forint lesz egy
asztal bérleti díja, ami gyakorlatilag önköltségi ár.
A piaccal kapcsolatosan minden észrevételt, infor-
mációt, ötletet szívesen meghallgatunk. A jelent ke -
zési lap és a házirend pedig letölt he tő/ meg te kint -
hető a www.jozsanet.hu weboldal dokumentumtár
me nüpontjában.
Józsa: Lesz esetleg bolhapiac is? Erről is volt már
szó korábban.
Jakkel Zsolt: Igen, tervezzük azt is, igaz ritkábban,
például havonta egyszer vasárnap. Használt,
megunt cikkek eladására illetve a kismamákra
gon doltunk, akik a kinőtt gyermekruhákat, já té ko -
kat tudnák itt eladni illetve ötleteink között szerepel
egy autópiac lehetősége is, persze fokozatosan,
és igény szerint bővítve a piac szolgáltatásait.
Józsa: Szóval egy igazi közösségi piactér lehet itt
a Józsaparkban.
Jakkel Zsolt: Az a célunk, hogy egy olyan fórumot,
piacteret alakítsunk ki, ahol mind a józsai terme -
lők, mind a józsai fogyasztók jól érzik magukat, és
egy olyan szolgáltatást találnak, mely mindenki
szá mára hasznos. Ennek köszönhetően, reméljük,
hogy egyre többen fordulnak meg a Jó zsa park -
ban, így a meglévő üzlet tulajdonosok is jól járnak,
és bízom benne, hogy a józsaiak pedig egyre
inkább magukénak érzik majd ezt a komplexumot.

Termelői piac nyílik Józsán Virágosztás lesz

Idén is rengeteg érdeklődőt vonzott a Józsai
Közösségi Házban tartott vasútmodell és
terep asztal kiállítás, melyre április 13–15 kö -
zött került sor. Képek a kiállításról meg te kint -
hetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

Idén is lesz virágosztás a „ Tiszta és virágos
Deb recenért”  mozgalom keretében. Június 6-án
Balázs Ákos, városrészünk képviselője fog
virágokat osztani.
17.00-tól: a Gönyczy Pál Általános Iskolában.
18.00-tól: a Lorántffy Zs. Általános Iskolában.

Józsai 
Gyermeknap 

2012 június 2-án 
szombaton 14–18-ig. 

Részletek a 3. oldalon olvashatóak.
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Véradó nap volt

Családi délelőtt volt

Görögkatolikus jótékonysági est

Karate sikerek
Április 17-én második alkalommal rendezték
meg Józsán a véradó napot a Józsai Kö zös -
ségi Ház és a józsai Adventista Gyülekezet kö -
zös szervezésében. 

A véradás mellett a tavalyi programokat kibővítve
ingyenes kézmasszázson, reformétel kóstolón,
lelki betérőn, mézkóstolással egybekötött méhész
bemutatón, érzékenyítő programon és egészségü-
gyi tanácsadáson vehettek részt az érdeklődők.
Nagy örömünkre szolgált, hogy még a rossz idő
ellenére is szép számmal érkeztek a segítő
szándékú véradók, akik közül többen most először
adtak vért. KÖSZÖNJÜK!
A véradó nap támogatásáért köszönetet mondunk
a Józsai Közösségi Ház minden dolgozójának, az
Országos Vérellátó Szolgálat debreceni munkatár-

sainak, a SODEXO-nak, a Szőllősy Műhely Kft.-
nek, Guti Andrea virágkötőnek, a Látássérültek
Észak-alföldi Regionális Egyesületének és minda-
zoknak, akik a rendezvény média megjelenését
lehetővé tették.

Virág Zsuzsa, szervező

2012. április 21-22-én Romániában, Buka rest -
ben rendezték meg idén az SKDUN Shotokan
Karate Európa Bajnokságot, ahol a józsai csa -
pat kiváló eredményeket ért el.

A Bushido Karate Sportegyesület 3 fővel indult a
mintegy 800 fős bajnokságon. A csapat az alábbi
ki váló eredményekkel tért haza: Jámbor István 1.
Dan: súlycsoportos csapat kumite 3. hely. Jám -
borné Molnár Éva 1. Dan: korcsoportos egyéni
kata 2. hely, korcsoportos egyéni kumite 2. hely.
Őri Krisztián 3. Dan: korcsoportos egyéni kumite
5. hely, súlycsoportos csapat kumite 3. hely, kor -
cso  portos csapat kumite 2. hely.

Április 27-én rendezték meg a hagyományos,
jótékonysági kerti partit a Gönczy Pál óvo dá -
ban. Idén is gyönyörű napsütéses idő, ren -
geteg móka és kacagás várta a kilátogató gye -
re keket és szüleiket.

Volt többféle trambulin, ugrálóvár, arcfestés,
tombola rengeteg értékes nyereménnyel és még
sok minden más. Finom italokban és házi finom-
ságokban sem volt hiány. A rendezvényen befolyt
bevételből – melyért ezúton is kö szö ne tet mond
az óvoda vezetősége – idén is az óvo dát és az
oda járó gyerekeket támogatják majd. Képek a
ren dezvényről megtekinthetők a www.jozsanet.hu
web oldalon.

Kerti parti

Április 21-én szombaton fergeteges családi
dél előttöt tartott az Alsójózsai Kerekerdő
Óvoda. A változékony idő ellenére a gyerekek
na gyon jól érezték magukat. Voltak olyan csa -
ládok, akik teljes létszámmal érkeztek. 

Ki lehetett próbálni az akkus motorokat, autókat,
amiket nagy élvezettel hajtottak a gyerekek. Volt
kéz műves foglalkozás, ügyességi játékok, ug rá ló -
vár (hatalmas érdeklődéssel), arcfestés, slambuc
és meg lehetett kóstolni számos házi készítésű

süteményt, amit többségében a lelkes anyukák
hoztak magukkal. A változékony idő ellenére azért
a rendezvény nagy részét megkímélte az időjárás.

Első alkalommal rendeztek jótékonysági estet
a józsai görögkatolikusok. Bár még kis kö zös -
ség ről beszélhetünk, de annál nagyobb lel ke -
se déssel készültek a nagy napra. 

Május 5-én este a Józsai Közösségi Házban
kitűnő volt a hangulat. Káplár Gréti, Bárdosi Ildikó
és Molnár Miklós népzenei produkciója után finom
vacsora várta a vendégeket, melyet a szomszé-
dos Bikers Caffe étterem biztosított.
Meghallgattuk Miklósi Dániel fantasztikus ének-
lését, majd a nyitótánc következett a Debreceni
Hajdú Táncegyüttes tolmácsolásában. A ferge te -
ges hangulatról Veres Tamás és zenekara gon -
dos  kodott. Nagy örömünkre szolgált, hogy
Dánielfy Zsolt művész úr is megtisztelt bennünket

tré fás műsorával. Hálásan köszönjük minden tá -
mo gatónknak a jóságát.

Szentesi Csaba
szervezőlelkész

Anyáknapi kézműves játszóházban készíthettek kisebb-
nagyobb meglepetéseket a gyerekek. Reméljük az el ké -
szült ajándékokkal sok örömet okoztak az édesanyák-
nak.

Felhívás!

A Józsai Településfejlesztő Egyesület
2012. május 31-én 18 órától tartja éves
közgyűlését a Józsa Közösségi Házban. 

Minden tagot és minden 
Józsáért tenni akaró érdeklődőt 

szeretettel várnak az 
Egyesület vezetői.

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
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PROGRAMOK:

Május 4–június 3-ig 
„Virágcsipke minden ág, csupa virág a világ…” –
című rajzpályázatra érkezett művek kiállítása. 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

Május 9–31-ig 
Nagy Sándor Zoltán grafikusművész kiállítása 
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház előtere

Május 19-én 9 órától
Kerekerdő gála
Közreműködnek: Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
óvodás csoportjai
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme

Május 30-án 17 órától
Évzáró gyermekkoncert
Együttműködő partner: Muzsikáló Egészség
Alapítvány AMI 
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme

Májusi programok

A Debrecen-Józsai Református Egyházköz -
ség és és a Józsai Reformátusokért Köz -
hasz  nú Alapítvány 5–14 éves gyerekek ré -
szé re nyári tábort szervez.

A tábor helyszíne:
Lorántffy Zsuzsanna 
Általános Iskola, 
Alsójózsa, Józsakert u. 9.

Időpont: 2012. augusztus 6–10, 12.
A programok és foglalkozások 9.00–15.00 óra
között lesznek.
8.00–9.00 és 15.00–16.00 óra között gyermek
felügyeletet biztosítunk.

Ellátás: Tízórai, uzsonna helyben, ebéd a
Rózsás Csárdában.
Programok: korosztályonként külön csopor-
tokban

(népdalok és népdal zsoltárok éneklése, bibliai
tör ténetek, néptánc tanulás, körjáték, társas -
játék, kézműves foglalkozások.)

A tábor díja: 10 500 Ft/fő (testvérek jelentke zé -
se estén kedvezményt biztosítunk.)

Jelentkezni:
– személyesen a Református Lelkipásztori Hi -
va talban (Deák Ferenc utca 67)
– telefonon: Szolnokiné Gyökös Gizella gond-
nok asszonynál (06-20) 37-037-37 telefonszá-
mon
– e-mailben: reformatusjozsa@gmail.com   

Jelentkezési lap letölthető a www.jozsanet.hu
és a www.jozsa.reformatus.hu honlapokról.

Jelentkezési határidő: július 31.

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.

Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

A Gazdag Erzsi születésének 100. évfordulója
alkalmából hirdetett rajzpályázatra meglepően
sok,  összesen 133 pályázat érkezett. Ezek közül
21-et díjazott a zsűri a május 4-én tartott ered -
mény hirdetésen. Gratulálunk minden gyereknek,
aki munkájával részt vett a megmérettetésen. A
rajzok megtekinthetők a Józsai Közösségi Ház
elő terében június 3-ig.

Óvodások: 52 db rajzpályázat érkezett.
I. Káplár Anna (Gönczy Óvoda)
II. Dóka Rebeka (Gönczy Óvoda)
III. Székely Benedek (Kerekerdő Óvoda)
Különdíj: Muraközi Lajos (Gönczy Óvoda)
1. osztályosok: 26 db rajzpályázat érkezett.
I. Karacs Gergő (Gönczy Pál Ált. Isk.)
II. Kiss Georgina (Gönczy Pál Ált. Isk.)
III. Paranai Laura (Gönczy Pál Ált. Isk.)
Különdíj: Trunger Levente (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
2. osztályosok: 26 db rajzpályázat érkezett.
I. Tóth Panna Kamilla (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
II. Szanics Anikó (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
III. Révész Veronika (Gönczy Pál Ált. Isk.)
Különdíj: Kiss Zsófia (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
3–4 osztályosok: 17 db rajzpályázat érkezett.
I. Posvanc Olivér (4. o.) (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
II. Trunger Gergely (4. o.) (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
III. Örkényi Botond (3. o.) (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
Különdíj: Balog Richárd (3. o.) (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
5–6 osztályosok: 18 db rajzpályázat érkezett.
I. Ursui Fruzsina és Csarnai Fanni (5. o.) (Lorántffy
Zs. Ált. Isk.)
II. Ferenczi Sára (5. o.) (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
III. Varga Balázs (5. o.) (Lorántffy Zs. Ált. Isk.)
Különdíj: Adonyi Vanessza (6. o.) (Lorántffy Isk.)
Különdíj: Nagy Viktória (8. o.) (Lorántffy Isk.)

A rajzpályázat 
díjazottjai
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A Gönczy Pál Általános Iskola a Föld Napja
tiszteletére harmadik éve rendezte meg az „ Élő
Bolygó”  elnevezésű városi környezetvédelmi
ve télkedőt ápri lis 23-án hétfőn.

Bár a debreceni ökoiskolák együttműködésének
je gyében szerveződött a vetélkedő, minden deb re -
ceni általános iskola nevezhetett. A kezdetek óta
tagja az élmezőnynek az erdélyi érmihályfalvi Zelk
Zoltán Általános Iskola csapata is. 
Komoly tudás, szakmai tartalom áll az „Élő Bolygó”
április 23-i találkozója mögött. A vetélkedőt hó na -

pok óta tartó előzetes felkészülés előzte meg: a
ver seny honlapjára folyamatosan kerültek fel az

el sajátítandó ismeretek, feladatokat, portyát telje -
sí tettek a benevezettek. 
A 12 állomáshelyből álló vetélkedő témái között
szerepelt többek között az év fáinak, madarainak,

ro varainak és gyomnövényeinek ismerete, a hulla -
dék gazdálkodás, a légköri jelenségek, a víz körfor -
gása. Érdekes interaktív feladvány volt a méhek
élete és a mézek fajtái, titka. Minden csapat
készített időjárás-jelentést a Rózsavölgyi Gyer -
mek kert Oktatóközpontban lévő – az országos
rendszerben működő mini meteorológiai állomás
adatainak segítségével. A 650 éves Debrecen
tiszteletének szólt a „Hét kapu titka” című feladat.
Végül nem lett egyszerű a könnyűnek szánt felad-

vány: mivel táplálkoznak a magyar háziállatok?
Persze fel is kellett ismerni a takarmány nö vé nye -
ket. 
Az elhangzó teljesítményeket neves zsűri ér -
tékelte: dr. Aradi Csaba a Hortobágyi Nemzeti
Park nyugalmazott igazgatója, főtanácsadója,
Deb recen Város Díszpolgára; Kiss Gabriella a
Nagy erdei Kultúrpark zoopedagógusa, és Juhász
Judit, az AKSD Városgazdálkodási Kft. PR vezető-
je.
A verseny eredménye: 
I. helyezett: Bolyai János Általános Iskola Óvoda
és AMI 
II. helyezett: Dózsa György Általános Iskola 
III. helyezett: Hunyadi János Általános Iskola
Mikepércs 
A verseny tisztasága érdekében a gönczys diákok
csapata – bár a legmagasabb pontszámot érte el –
versenyen kívül indult. A program a szép tavaszi
napsütésben szabad tűzön főtt ebéddel zárult a
mintegy száztíz fő részvételével. Képek a rendez -
vényről megtekinthetők a www.jozsanet.hu web -
oldalon. 

Környezetvédelem magas fokon

Egészség hét volt Alsójózsán
A hagyományos közös egészség hetét tartotta
április 23-27 között a Lorántffy Zsuzsanna Ál ta -
lá nos Iskola és az Alsójózsai Kerekerdő Óvo da.

Hétfőn salátabár várta az érdeklődő gyerekeket és
felnőtteket, kedden pedig az egészséges táp lál ko -
zás fontosságára hívta fel a figyelmet a reform -
ételek kóstolója program, ahol házi készítésű

egészséges ételeket és italokat ízlelhettek az
érdeklődők. A finom ételekről és a tálalásról a lel -

kes szülők és a két intézmény dolgozói gondos -
kodtak. Köszönet érte!
A két intézmény „óvodások–iskolások” futball mér -
kő zést rendezett szerdán, a kupát az idei alkalom-
mal is az iskolások nyerték meg.
Nagy élményt okozott a gyerekeknek a Cso -
dakutya Alapítvány terápiás négylábúinak a láto-
gatása is.
A toleranciára nevelés jegyében érzékenyítő prog -
ra mot szerveztek a Látássérültek Intézetének
mun katársai, ahol a Lorántffy felső tagozatosai ki -
pró bálták, személyesen megtapasztalták, hogy
milyen nehézségekkel kell megküzdeniük nap,
mint nap a fogyatékkal élőknek.
A szülőket is bevonták az egészség heti prog ra -
mokba, hiszen a diákokon kívül az ő számukra is
tar tottak drogprevenciós előadást Tabajdi Éva is -
ko lapszichológus és Kovács Károly Drog am bu lan -
ciai szakpszichológus vezetésével.
A hét záró rendezvénye a játékos családi sport -

vetélkedő és a Sodexo séfjének Jenei Tamásnak a
bemutatója volt. Itt a családok meggyőződhettek
arról, hogy a gyermekétkeztetés fő célja az, hogy
amellett, hogy az étrend tápanyagértéke és ener-
giatartalma kellően szolgálja a diákok fizikai és
szellemi fejlődését, még ízletes is legyen.
A rendezvény támogatói a Sodexo Kft., az Árkádia
Reklámkiadó Kft., a Nagyné és Fiai Tejbolt, a Szat -
mári ízek Kft., a Bonbon Cukrászda, valamint a
Ma ranta Patika voltak. Képek az egészséghétről
meg tekinthetők a www.jozsanet.hu weboldalon.

„ Ki mondta, hogy nem tudod
meg változtatni a világot?”  Ez a
jel szava a Magyarországon 1990
óta tartott Föld Napjának.

Ennek jegyében ragadtak szemetes -
zsákot és kesztyűt a Lorántffy Zsu -
zsanna Általános Iskola napközisei
is és gyűjtötték össze az útszéleken,
árkokban, erdős területeken fellel-
hető hulladékokat. Az alsójózsai
gye rekek körében hagyománya van
ennek a napnak, hiszen az iskola ki -
emelt feladatának tekinti a jövő ge -
ne rációjának környezettudatos ne -

ve  lését, így évről évre növényültető
programokkal és jó hangulatú sze -
mét szedő akciókkal csatlakozik a
125 országban működő Föld napi
moz galomhoz.

Föld napi megmozdulás Lorántffy-s sikerek városszerte
A MEA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Józsai Közöségi Ház által
szervezett  megyei népdaléneklési versenyen: Vén Odett (2.o) I. helyezést,
Hercz Lili (3.o.) I. helyezést ért el, Tóth Huba (7.o) pedig különdíjban részesült.
A Hatvani István Ált. Iskolában rendezett  Kerékpáros Iskola Kupán: Tiszai
Zsom bor (7.o) I. helyezést ért el. A József Attila Ált. Iskolában rendezett városi
rajz  versenyen: Tóth Panna (2.o) I. helyezést és Holba Fruzsina (5.o) I. he lye -
zést ért el. A Költészet napja és Kiss Tamás születésének 100. évfordulója alkal -
má ból rendezett szavalóversenyen: Diószegi Aliz (3.o) II. helyezést ért el,
Szabó Ádám (2.o.) különdíjban részesült. A József Attila Ált. Iskolában rende -
zett városi versmondó versenyen: Tiszai Zsombor  (7. o) I. helyezést, Tóth Huba
(7.o) pedig II. helyezést ért el. Az Epreskerti Ált. Iskolában tartott városi tanulmá -
nyi versenyen magyar nyelv és irodalom tantárgyból: A hetedikes csapat: Törő
Lilla, Horváth Ádám és Tóth Huba I. helyezést értek el. Az Epreskerti Ált. Is ko -
lá ban a városi tanulmányi versenyen informatika tantárgyból: A negyedikes csa -
pat: Szanics Ildikó, Posvancz Olivér és Trunger Gergely III. helyezést értek el.



Hirdetés

JÓ
ZS

A
N

E
T: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézm

ények elérhetőségei. w
w

w
.jozsanet.hu

JÓZSA 5

Szi l ág y i  K ár o l y
Red ô n y, rel u x a, s zal ag f ü g g ö n y, h arm o n i k a aj t ó , 

szu n y o g hál ó  k és zít ése, j av ít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

K Ö N Y V E L É S
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya

mérlegképes könyvelő

Te l ef o n :  (52)  4 20-42 3 •  (0 6-30 ) 911-79 79

Veszélyes helyen lévő fák kivágását,
bérfűrészelést, fűnyírást, kertek

gondozását és rendbetételét 
vállaljuk.

Te l e f o n :  (06-20 ) 923-7931

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Fűkaszálást , fűnyírást ,
fakivágást vál lalok.

Telefon: (30) 244 8737

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

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

Manikűr, pedikűr, 
műköröm-építés , 
a Rozsos szalonban.

Áraink: 
• pedikűr–manikűr ajándék

lakkzselével 1500 Ft
• műköröm-építés 2500 Ft

Szabó Tiborné
(06-30) 2 910 312

Rozsos szalon, Józsapark emelete

...és az Ön szemüvege?

Legyen Önnek is HD felbontású szemüvege!

Cím: Józsapark emelete Telefon: (52) 386-143 Web: okula-optika.hu
Nyitva: hétfő–szerda–péntek: 9–18 kedd–csütörtök: 9–19 szombat: 9–13

Szuper május az okula okptikában. Ez alkalomból minden szemüvegkeret és napszemüveg +30% kedvezménnyel kapható.
Tehát az üzlet egész készletéből, akár az eddig is akciós modellekből további 30% kedvezményt adunk.

Figyelem most márkás termékekhez is hozzájuthat jóval a listaár alatt.

Bontott, geréb tokos ablakok nyíló részei üveg-
gel együtt eladók. Ár: megegyezés szerint, olcsón.
Ugyanitt eladók még: Bontott cserépkályha,
krémszínű. Minden része megvan, plussz cserép-
pel együtt eladó. Ár: 30 000 Ft. Megmaradt barna
szén 23 q, helyhiány miatt eladó. Ár: megegyezés
szerint. Szabadon álló, fehér színű, 3 égős,
használt Vesta gáztűzhely eladó. Ár: 10 000 Ft. A
hirdetésekre érdeklődni: Szabó Attila, Pál utca 13.
vagy (06-20) 41-33-500 vagy eva@szabka.hu.

„Józsa apró”

Cím: Függetlenség u. 1., (Árvarázs helyén)
Nyitva: hétfő–péntek: 10–18, szombat: 9–13

Telefon: (30) 34 77 186

Újra nyitva a Fekete pillangó!
Használt női-, férfi-, gyerek-, bébiruhák 

és kiegészítők. Ruhajavítás!
Babakocsit, etetőszéket, járókát,

játékot...stb bizományba veszünk.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Földieper: 990 Ft/kg

Banán: 389 Ft/kg
Újhagyma: 89 Ft/csomó

Burgonya: 79 Ft/kg
Tojás „M”-es: 33 Ft/db

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

Telefon:  (06-70) 778 27 10 • (06-20) 943 20 03 • E-mai l :  vamosi@fraktal .hu

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Lakberendezés
• Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás

• Használt tölgy-, fenyő- és bőr bútorokat is kínálunk.
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Üzletünk Debrecenbe
a Nyugati utca 5–7.
(Karát udvar) alá költözött, ahol új és használt 
bútorokat, használt háztartási cikkeket kínálunk.
ÚJ HELYÜNKÖN TOVÁBBRA IS:

Biztosítók 1 helyen Józsán!

Szerződéskötés, kárügyintézés
Telefon:

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

E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Új!

Bruttó 10.000 Ft feletti
vásárlás esetén a

kiszállítás ingyenes !!!

A bevásárlás új élménye:

- sorban állás
- idegeskedés
- cipekedés
- időveszteség
- üzemanyag felhasználás nélkül !

- élelmiszer
- vegyi áru
- ital
- hentesáru
- tejtermék

webáruház

Látogasson el a weboldalunkra, válogasson 4.000 féle termékünk közül és
rendelje meg azt, ami a háztartásához szükséges. Akár már a következő

munkanapon házhoz visszük a megrendelését.
Önnek pedig csak azt kell eldöntenie, mit csinál a felszabadult

idejével, pénzével és energiájával.

www. royalmarket.hu BEVÁSÁRLÁS KÉNYELMESEN - OTTHONRÓL

Csöpög a csapja?A megoldás Szatilla

– GÁZKÉSZÜLÉK (tűzhely,
kazán, konvektor, víz me le -

gí tő) JavítáSa, cSeréJe 
(ve gyeS  tüzeléSű kazán)
– FÜrdőSZoBA felúJítáS

– AuTomATA öntözéStech-
nikai berendezéS telepítéSe

SZABÓ ATTILA
(06-20) 9608-659

JÓZSA
Alkotás utca 46.
(06-52) 387-767
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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!
Mindenféle építôanyag, a pincétôl 
a te tôig kapható nálunk! Házhoz-
szállítás, fuvarozás, gépi rakodás.

Akciós Frühwald termékek, továbbá
zúzott kő, kulé-, és díszítőkavicsok
folyamatosan kaphatók.

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

Kádárné Vida Judit
segítségével kihúzták a
józsai benzinkút nyere -
mény játékának áprilisi
nyertesét. A szeren csés
Lu kácsné Patakvölgyi
Pi roska ügyvédnő, Ba -
rát  ság utcai lakos, a
656. számú Törzs vá sár -
lói kártya tulajdonosa.
Az ügyvédnő, akinek
jogi tanácsait rendsze -
re sen olvashatjuk, már
át is vette nyereményét.

Áprilisi szerencsés

Egy éve Józsán a Multi Alarm

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

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.

Bejelentkezés:
Telefon: (30) 495 61 02

Májusban az arckezelésekből 
10% kedvezmény.

Telefon: (30) 495 61 02

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@gmail.com
Web: www.szabev.hu

Magyarország piacvezető távfelügyeleti szol-
gáltatója, a Multi Alarm Biztonságtechnikai Zrt.
egy éve működtet kivonuló szolgálatot Józsán.
Ezen időszak alatt megduplázódott a település-
részen a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek
száma.

A józsai járőrautó „lerakása” fontos lépcsőfoknak
számított a több mint ötvenhétezer ügyféllel ren-
delkező, országos lefedettségű vállalkozás deb re -
ce ni kirendeltségének életében, és örömtelinek
mond ható, hogy immár közel kétszáz háztartás-
ban veszik igénybe Józsán a hazai és nemzetközi
szab ványoknak egyaránt megfelelő, szakmailag
magas szintű intézkedést. A Multi Alarm munkatár-
sai ezúton is szeretnének köszönetet mondani
mind azon józsai ügyfelüknek, akik bizalmat sza -
vaz nak számukra, és a riasztórendszerek ki épí -
tése mellett a távfelügyeletre is áldoznak.

Mivel a településrészen gyakoriak a betörések,
ezért sem mindegy, hogy milyen védelmi szinttel
ren delkezik egy lakás, családi ház, üzlet vagy ipari

objektum. Ebből
a szempontból a
kivonuló szolgá -
lat tal meg erő sí -
tett távfelügyelet
komoly vissza -
tartó erő lehet. A
Multi Alarm jó -
zsai járőrei a ri -
asz tás jelzéseket
követően percek
alatt a hely színre
érkeznek – mivel
a járőrautóval Jó -
zsán állnak ké -
szen létben –, így
jelentősen csökkentik a kár okozás lehetőségét.
Kútszegi István és fia, va lamint Simon József is
kitűnően ismerik a helyi vi szo nyokat, lévén, hogy
valamennyien józsai lakosok, így bátran fordulhat-
nak hozzájuk bizalommal mindazok, akik további
információkat sze ret nének megtudni a szolgál-
tatásról.

A debreceni ügyfélszolgálati irodában, a Pesti utca
63. szám alatt található épületben pedig hétfőtől
pén tekig, reggel nyolctól délután négy óráig állnak
személyesen a cég munkatársai az érdeklődők
rendelkezésére, illetve telefonon az (52) 249-176-os
helyi tarifával hívható telefonszámon.

Cím: 
Debrecen, Pesti utca 63.

Telefon: 
(52) 249-176
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Sportosan elegáns 
DiVATÁru üzletemben 
szeretettel várom régi és 
új vevőimet: Bakóné Éva

Méretek: 34–60-ig.

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

Cím: Józsa, deák Ferenc utca 2. 
(az Andrea virágüzlet épületében)

megérkeztek az új kollekciók 
az idei nyárra.

Tekintsék meg választékunkat
üzletünkben vagy weboldalunkon:

www.evadivat .hu

Telefon :  (06-20) 33 18 944
www.nemesval l al kozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése.

Józsán 20 000 Ft + áfától
Ezévtől lakóépület eladáskor –

176/2008 Korm.rend. szerint – az

eladónak kötelező elkészíttetnie!

Simon Kr iszt i án
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavö lgy utca 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.

Tripó Sándor és fia i

aSzTaloS

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

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

Fakivágás! Veszélyes helyen
lévő fák kivágása.

- bútorgyártás - konyhabútorok
- beépített szekrények

- egyéb bútorok gyártása
- egyéb asztalosmunkák

a legjobb árakon, helyben.

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Deb r ec en ,  B ar á t s ág  u t c a  6 .  Deb r e c en ,  B ar á t s ág  u t c a  6 .  
Mo b i l :  (06-70)  6 20-2684Mo b i l :  (06-70)  620 -2 684

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázi p ar i  m űs zak i  b i z t o n s ág i  
f e l ü l v i zs g á l a t .

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy  á llatgyógyítás

Május 1-jétôl december 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.

Próbálja ki ön is, az első alkalom ingyenes!
10 perc FLABéLOS=50 perc testedzés

Részletek: jozsanet.hu

Telefon: (70) 60 55 106

Pedikűr–Manikűr–Műköröm
Nagyné Mezei Mária

Bejelentkezés: (06-20) 964 7049
Igény esetén házhoz is megyek.

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

AKCIÓ!
Aki június 30-ig 5000 Ft fölött

vásárol a Háziasszonyok
Boltjában és a Tápboltban, 

az ajándékba kap egy 300 Ft
értékű kupont, amit az Angéla
szalonban működő pedikűr,

manikűr és műkörömépítőnél
használhat fel július 31-ig.

?
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Állati dolgok - Kedvencemnek kölykei lesznek?
Honnan lehet tudni, hogy vemhes-e a kutyám?
Ebben segít olvasóinknak a JózsaVet Kis ál lat -
orvosi Rendelő az alábbi cikkben.

A vemhesség első felében jellemző lehet az ét -
vágy megváltozása, a has körmérete láthatóan
csak az 5. hét után kezd növekedni, a vemhesség
ele jén azonban előfordulhat, hogy semmilyen tü -
ne tet nem észlel a tulajdonos. Az állat rendszerint
nyu godtabbá válik, az emlők megduzzadnak,
azonban az álvemhesség is hasonló tünetekkel je -
lent kezik, ezért a vemhesség megállapítását cél-
szerű mihamarabb állatorvosra bízni. A fogamzás
utáni 18–20 naptól kezdve kitapintható a méh am -
pullázottsága illetve a vemhesség 3. hetétől ultra-
hanggal kiválóan diagnosztizálható a vemhesség
fennállása. (Az álvemhesség egyébként nagyon
gyakori, és kezelhető tünetcsoport.)
A vemhes kutya táplálásánál és tartásánál két
dologra kell leginkább figyelnünk. A kíméletes és
rendszeres mozgatásra, és az ésszerű táplálásra,
de nem túltáplálásra! Kerülni kell a vemhesség
első harmadában a túlzott energiabevitelt, és nem
szabad calcium-kiegészítést adni, az ráér és fon -
tos a szoptatás alatt.

Ellés:
Az ellés időpontja, ha ismerjük a fogamzás idő -
pontját, nagyjából megállapítható, ugyanis a ku -
tyák nál a vemhesség ideje 60–66 nap. Az ellés

legjobb,
ha zárt,
t isz  tán -
tart  ható
h e l y e n
történik,
azonban
a ku tya -
ház gyakran túl kicsi hozzá, és fenn áll a veszélye
annak, hogy az anya véletlenül ráfekszik a kö ly -
kökre. A közeledő ellésnek számos jele van. Az
emlőtelepek duzzadtak, a tejelválasztás megindul,
a has jellegzetesen leereszkedik. A vem hes ség
56–57. napjától a testhőmérséklet elkezd süllyed-
ni 37–37,5 fokig, a  62–63 napon rendszerint el -
kezd emelkedni, ha a hőmérséklet 39 fokig emel -
kedik,vagy 36,6 fok alá süllyed, forduljunk állator-
voshoz.
Amikor már megindul az ellés, a kitolási szakasz -
ban a tolófájások rendszeres időközönként jelent -
kez nek. Kb. 10–40 percenként követik egymást a
szü le tendő kölykök, 3–4 kölyök után ez az időin -
ter  vallum nőhet, amennyiben úgy látjuk a kutyán,
hogy fá rad, segítsünk az anyának energiapótlás-
sal, sző lőcukor, vagy méz formájában. A kölykök
gyak ran születnek burokban. Ilyenkor az anya -
kutya el tépi a burkot, elrágja a köldökzsinórt, ha az
anya nem tépi fel a burkot, ne késlekedjünk, segít-
sünk, mert megfulladhat a kölyök! Miután az
összes kicsi világra jött, még távozhatnak magzat-

burkok, magzatvíz és zöldes véres vá la dék. Az el -
lés utáni napokban a váladék átváltozhat barnás
színűvé, amely sokszor hetekig ürül az ellést kö ve -
tő en. Biz to sítsunk az anyának, és a kölyköknek
meg  felelően tiszta, és nyugodt helyet, és meg -
felelő táplálást, szükség esetén melegítést (pl.:
infra lámpa).
Mikor forduljunk állatorvoshoz:
– ha erőteljes fájások ellenére nem történik semmi
– ha a szuka teljesen kimerült és képtelen folytatni
az ellést
– ha két kölyök kitolása között több mint 2 óra el -
telt, és nem történik semmi, de láthatóan van még
kölyök a pocakban
– ha beékelődött magzatot látunk, érzünk a szü lő -
útban.
A szülészeti elsősegélynyújtás vagy császármet-
szés megfelelő körülményeit és feltételeit csak
ren delőben lehet megteremteni, az ilyen jellegű
prob lémák háznál történő megoldása szinte le he -
tetlen.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken
kap ható.

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

KEDVENCEK ELEDEL CENTERE
Cím: Józsa, Felsőjózsai utca 25.
Debrecen, Szabó Lőrinc utca 35. 

(Liget lakópark)

Szuper prémium tápok

(cicáknak, kutyáknak)

ROYAL CANIN,

EUKANUBA, PROPLAN.

Keresse üzleteinkben!

Józsán rendelésre.

• Családi ház építése kulcsra készen akár ingyenes 
tervezéssel, költségvetés készítéssel.

• Térburkolatok, utak építése.
• Kerítések építése.
• Földmunkák, bontási munkák földmunkagéppel.
• Kertépítés, füvesítés, parkosítás, fásítás.
• Medencék, kerti tavak, borospincék építése.
• Szakipari munkák vállalása a legjobb minőségben.
• Magas- és mélyépítő munkák végzése.
• Ingyenes műszaki vezetés.
• Vagyonvédelem kiépítése.
• Garanciavállalás!

UNIVERSAL BAU 96 Bt.
Debrecen, Csi l l ag u tca 53.

Telefon:  (52) 451-053 • (20) 9-739-744

Cégünk hiteles, megbízható referenciákkal rendelkezik.



Józsa Fitness Center
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ÓRIÁSI TAVASZI
AKCIÓI!

Gyere el  hozzánk és nézz szét  nálunk a 
600 m2-es , k l imat izál t  Fi tness Centerben!

Nálunk kipróbálhatod:
• a zumbát
• a thai boxot
• a fitballt
• a zsírégető steppet
• az aerobicot
• az alakformáló erősítő   

edzést
• az Alizeticset

Az edzőteremben személyi
edző is kérhető.

A megérkeztek a legújabb 
eu- komfort szoláriumcsövek,

me lyekkel egészségesen 
barnulhatsz.

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 7–21-ig

szombat: 8–20-ig
vasárnap: 8–16-ig

Tel.: (52) 780 953 • (70) 612 9948
facebook.com/jozsafitnesscenter

Májusi akcióink: 
Szolárium féláron: 4500 Ft/120 perc

Női havi bérlet+ingyen szauna: 4500 Ft
Diák havi bérlet+ingyen szauna: 5000 Ft
Férfi havi bérlet+ingyen szauna: 6500 Ft



Jogi esetek
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A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyil vántartási rendszerről 2012. április 15-én
lépett hatályba. Lukácsné dr. Patakvölgyi Pi -
roska ügyvédet arra kértük, segítsen néhány
fogalmat pontosan értelmezni.

Az új törvényről részletes tájékoztatót lehet olvasni
a rendőrség http:// www.police. hu/nyito oldal/ cik -
kek/ orf120412_01.html honlapján. Cikkemben pár
fogalmat szeretnék tisztázni:
– Helyszíni bírság fogalma: a helyszíni bírság nem
azt jelenti, hogy a helyszínen kell kifizetni a bírsá-
got, hanem azt, hogy a helyszínen szabják ki, amit
csekken, átutalással, vagy – ha erre sza bály sér té si
hatóság részéről megfelelő műszaki eszköz (bank -
kártya-leolvasó) rendelkezésre áll – bankkártyával
lehet megfizetni. Ez azt jelenti, hogy készpénzes fi -
zetésre nincs lehetőség, a készpénzes fizetés,
vesztegetésnek minősül. A helyszíni bírságot meg
nem fizetés esetén elzárásra kell átváltoztatni.

– Közlekedési szabálysértések esetén, ha nem
helyszíni bírság kerül kiszabásra, akkor a pénz bír -
ság összege a helyszíni bírság kétszerese.

– Ittas vezetés: vasúti vagy légi járművet, gépi
meg hajtású vízi járművet, úszó munkagépet,
illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezető
szabálysértést követ el, míg a közúton gépkocsi-
val, kerékpárral, lovas kocsival, minden köz leke -
dés re használt gépi, vagy nem gépi meghajtású
esz  köz zel elkövetett ittas járművezetés bűn cse lek -
mény nek számít. A közlekedési szabálysértések
pénz bír sággal, a bűncselekmény szabadság vesz -
téssel is sújtható.

Az ügyvéd válaszol

Dr. Patakvölgyi 
Ügyvédi Iroda

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

Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411

Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. K ov ác s  Gab r i el l a
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.

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

G y ó g y t o r n a  é s
f i z i k o t e r á p i á s

m a g á n r e n d e l é s
Bedô Borbála

klinikai gyógytornász

Rendelô:
Cím: Józsapark, Szentgörgyfalvi út 9.

Rendelés elôzetes egyeztetés
alapján:

(06-70)  459-06 -16

Megújult árukészlettel várja 
minden kedves régi és új vásárlóját a
HARAPLAK ÁLLATELEDEL BOLT

a 35-ös főúton (Rózsás Csárdával
szemben, Függetlenség utca 2.).

Április 1-jétől megkezdtük a
baromfi indító-, nevelő-, befejező-,

tojó-, illetve nyúltáp árusítását.
Nyitva: 

H–P: 8.30–17.30, Szo: 8.00–12.00
3000 Ft vásárlás  felett Józsa

területén ingyenes  kiszállítás . 

Telefon: (30) 215-74-10



Hirdetés

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-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2012 június 1. • Megjelenés: 2012 június 9–10.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detések ben  k özöl t a da tok ér t ,  i l lu sztr á ciók ér t fel elô sséget 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).

A szervezet neve: Szervezet bemutatása pár szóban: Adószáma:

A Józsa újságot ez a szervezet jelenteti meg. 18557325-1-09
Józsai gyermek- és szüretinap házigazdája. 19119182-1-09

Józsai Reformátusokért Alapítvány Józsai református egyházközség alapítványa. 18992355-1-09
Józsai Római Katolikus Egyházközségért Alap. Józsai római katolikus egyházközséget támogató szervezet. 18553204-1-09

Józsai kulturális programok szervezése, szocális segítség rászorulóknak. 18553929-1-09
Debrecen Városi Könyvtár alapítványa, ennek része a Józsai Könyvtár. 18547508-1-09

Gyermekeinkért Egyesület 18550335-1-09
Fény Felé Alapítvány Fogyatékos gyermekek és fiatalok életkörülményeinek támogatása. 18540855-1-09
Érmék Közhasznú Alapítvány 18545166-1-09
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Az alsójózsai nyugdíjas klub egyesülete. 18554944-1-09
Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18561751-1-09
Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány Gönczy Pál Utcai Óvoda alapítványa. 18558120-1-09
Alapítvány a Józsakert utcai Általános Iskoláért Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alapítványa. 18552478-1-09
Munkaiskola Alapítvány Gönczy Pál Általános Iskola alapítványa. 19126920-1-09
Józsa Sportegyesület Unokakert utcai sporttelep fejlesztése, gyermeknapi programok. 19850755-1-09
Bushido Karate Sportegyesület Shotokan karate Józsán. 18558278-1-09

  

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

Az alábbi táblázatban már 16 józsai civil szervezetet találhat az olvasó,
melyek mindegyike jogosult az SZJA 1%-ra. A személyi jövedelemadó 1%-ról
május 20-ig lehet nyilatkozni, ez az adóbevallás beadásának a határideje.

Támogathatja a lapunkat és a józsanetet megjelentető Józsa Fejlődéséért
Alapítványt, egy helyi vallási közösséget, valamelyik helyi iskolát, óvodát,
vagy akár egy sportszervezetet.

Adója 1%-ával támogassa a helyi értékeket

KINGA
KUTYA -

KOZMETIKA
10 éves tapasztalat, 
rövid vállalási idő, 

kedvező árak.
Házhoz is megyek!

Telefon: 30/418 83 46

RED-SCORPIONS SECURITY CÉGCSOPORT
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Újfehértói u. 1. sz.

Tel.: 06-30/853-18-24, Fax: 52/228-166
www.red-scorpions.hu

BIZTONSÁG, AKÁR HAVI 3000 Ft-tól!
AKCIÓ!!! Most 0 Ft a GPRS modul!

2 havi díj ingyenes!
0 Ft telepítési és csatlakozási díj!
Az akció 2012. 04. 20–2012. 05. 31-ig tart!

Csatlakoztassa meglévő riasztórendszerét országos diszpécser-állomásunkhoz!
Távfelügyelet 24 órás kivonuló járőrszolgálattal Debrecen–Józsa egész területén!

Agrárius Kft. Kertészeti bolt
Széles választékban kapható 
növényvédőszer, műtrágya, 

kerti kisgépek, 
háztartási eszközök.

Várjuk régi és új vevőinket!
Címünk: Józsapark

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek 8.30–17.30-ig

szombat: 8–13-ig
Telefon: (52) 386-266


