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A Szaknévsor 2013-ben is megjelenik,
amelyben minden józsai információ 
tematikusan összegyűjtve lesz meg -

található,  valamint minden háztartásba
eljut majd ez az ingyenes kiadvány.

A kiadványban megtalálható lesz terveink szerint az összes józsai vállalkozás, szolgál-
tatás szakmák szerint, tematikusan összegyűjtve. A kiadványban megjelenő hirdetőink

ajándékba kapják az internetes megjelenést 1 évig (ami egyébként 6000 Ft értékű
megjelenés) a www.jozsanet.hu weboldalon, ahol hirdetésük a helyi vállalkozások

között fog megjelenni. Hirdetési felület már 4000 forinttól vásárolható, 
és már ehhez is jár a 6000 Ft-os ajándék netes felület!

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, keressen bennünket!

Továbbá szeretnénk, ha az összes helyi közintézmény, civil szervezet, nonprofit
szolgál tatás, klub, továbbá busz- és vonat menetrend, megtalálható lenne ebben a

kiadványban. Számukra díjmentes a megjelenés, és természetesen a netes felület is.
Várjuk a civilek, szervezetek jelentkezését!

Jelentkezhet: a (06 70) 70 85 300-as mobiltelefonon vagy 
a moltomi@moltomi.hu e-mail címen, valamint megtalál a Facebookon is a 

facebook.com/moltomi elérhetőségen.
A kiadvány zárása: 2013. január 31.

A kiadványról mondták:
„Minden évben benne vagyok a kiadványban, hiszen ha csak egy megrendelésem lesz,
már megtérül a megjelenés.” Hamar Zoltán, vállalkozó
„Ez egy hasznos kiadvány, mindig ott van kézközelben, hiszen ha orvoshoz kell menni,
vagy ha elromlott a vízcsap, azonnal találok pontos érdemi információt a kiadványból.”
Simon Krisztina, 3 gyermekes anyuka

Január 3-án hagyományőrző, hagyo mány te -
remtő előadással köszöntötték az Új Esztendőt
a Debreceni Regösök a DMK Józsai Közösségi
Házában. Az este házi gazdái Somogyi Béla
alpolgármester úr és felesége Vígh Éva voltak. 

A regölés a téli napforduló pogánykori ün ne -
pének emléke, egy természetvarázsló köszön-
tés – bőségvarázsló, párokat összebűvölő, ado -
mány gyűjtő célzatú szokás volt. A karácsonytáji
népszokások egyik legértékesebb hagyománya
volt. István napjától, december 26-tól újévig jártak
a regösök. 

Regöléssel köszöntötték
az Új Évet!

Hamarosan

nyílik Józsán!
Figyeljék a Józsa újság következő

lapszámait, melyekben 
megismer ked hetnek a 

Nyitott Tanulási Központtal.
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Ismét Zöld Óvoda lett! Minden nap nyitva Szilveszteridézés
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erő -
for rások Minisztériuma második alkalommal ado -
má nyozta a Zöld Óvoda címet az Alsójózsai Ke -
rek erdő Óvodának. A megtisztelő címet az óvoda,
a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett
tevékenysége elismeréseként kapta! Gratulálunk!

Minden nap nyitva van a józsaparki piaccsar -
nok. Az új nyitva tartás szerint hétfőtől péntekig
10–18, szombat és vasárnap 6–14-ig várják a vá -
sár  lókat.

A szabadban, a fedett részen lévő asztalokon
szintén minden nap van termelői piac, de vasárna -
pon ként továbbra is van bolhapiac a Jó zsa park -
ban.

„ Boglya buli”  a Kis er dõ utcán

5. éve hagyomány a szilveszteri „Boglya buli”
Si  mon Imre, Német János, Gulyás Sándor és
Garai Nagy Tamás szervezésében a Kiserdő utca
közepén.

Egy igazi lakóközösség, irigylésre méltóan erős
baráti és szomszédi kapcsolat hívta életre ezt a
szép hagyományt. Az itt lakók egy üres telken
össze gyűlnek Szilveszter este és egy hatalmas
tábortűz mellett, esznek-isznak, beszélgetnek, jól
érzik magukat. A társaság évről évre bővül. A
szer vezők remélik jövőre is folytatódik ez a szép
hagyomány. 

„ A mi utcánk óh, be szép...”

Az óévbúcsúztató az idén is sikeres volt a Jó -
zsa kert utcában, mint azt az alábbi kép is mu tatja.
Néhány éve egyre nagyobb számban gyü le kezik a
7. szám alatt az utca apraja-nagyja, ahol pár órás
vidámsággal búcsúznak az óévtől.

December 8-án rejtvényfejtő versenynek adott
helyet a Józsai Könyvtár. A rejtvényeket ezúttal is
Mezey László rejtvénykészítő állította össze. A
részt vevők négy kategóriában mérhették össze a
tudásukat.

I. Gyerekek
1. helyezett Tóth Szabolcs Balázs
2. helyezett Lovász Marcell
3. helyezett Szabó Ádám

II. Amatőrök
1. helyezett Tóth Gábor

2. helyezett Tóth Sándorné
3. helyezett Horváthné Győrffy Valéria

III. Haladók
1. helyezett Anik László
2. helyezett László Szabolcs
3. helyezett Forgács Imréné

IV. Kiemelt
1. Varga István
2. Forgács Imre

Gratulálunk a versenyzőknek!

Adventi rejtvényfejtő verseny a Józsai Könyvtárban

Az idén 23 éves a Józsai Shotokan Karate klub
„ Harcművész Nap” -ot rendezett december 8-án
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola torna -
ter mében.

A rendezvényen 50 fő vett részt, akik délelőtt
Sho tokan Karatéval, délután közelharc-kézitusá-
val foglalkoztak. A tréningek között Shotokan és
kö zelharc-kézitusa vizsgák zajlottak. Kora este ki -
osztották az övvizsga diplomákat, és a külön dí -
csé  reteket, ajándékokat. A józsai Bushido Karate
Sport egyesületből Karate Emlék Szobrot kapott:

Zombori Ferenc, Jámbor István, Jámborné Molnár
Éva, Dobó Zoltán, Őri József Béla.

Könyvjutalmat kapott: ifj. Jámbor István, Halász
István, Szabó Simon.

A legfiatalabb résztvevő karatéka: Őri Panna
Krisztina volt, aki egy évesen gyakorolja a küz dő -
mű vészetet.

Dobó Imre szülő külön emlékdiplomát kapott az
önkéntes támogató munkájáért. Mindenkinek
köszönjük a segítséget!

Bushido Karate Sportegyesület

Józsai Harcművész hírek
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Január 18-án 17 órától:
„Gyöngyökkel gyökereztél” – Gyöngy
Enikő zománc- és ötvösművész kiállí -
tá sá nak megnyitója.
Köszöntőt mond: Somogyi Béla alpol-
gármester. A kiállítást megnyitja:
Láposi Terka. Közreműködik: Bárdosi
Ildikó népdalénekes. A kiállítás 2013.
február 18-ig látogatható.

Január 22-én 10 órától:
A Magyar Kultúra Napja – ünnepi koncertet adnak a MEA-AMI diák-
jai, ta ná rai. A Himnuszt elmondja: Dánielfy Zsolt színművész.

Január 26-án 10 órától:
Merre folyik a varázsfolyam? Van-e titkuk a varázskavicsoknak? –
Mű vészet pe dagógiai foglalkozás Cs. Horváth Judit művésztanárral.

Januári programajánló

Józsai Közösségi Ház • 4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. 
Telefon: (52) 386-137

E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

Szeretettel várjuk a kedves szülőket, érdek-
lődőket az alábbi első osztályos beiskolázást
segítő programjainkra.

Nyílt nap bemutató órákkal a leendő első osztá-
lyos tanítónők részvételével 2013. január 24. csü -
törtök 8.00–13.00

Gönczy Pál Általános Iskola, 4225 Debrecen,
Gönczy Pál u. 1–3.

Kézműves délután 2013. január 24. csütörtök
14.00–15.00

Gönczy Pál Általános Iskola, 4225 Debrecen,
Rózsavölgy u. 32–34.

Várjuk érdeklődésüket személyesen, és tele-
fonon is Ignáth Ildikó intézményegység-vezető
(52) 535-820, (52) 786-310, www.gonczy.hu

Szeretettel várják a leendő első
osz tá lyo sok szüleit a nyílt napjukra
a Lo rántffy Zsuzsanna Általános
Iskola ta ní tónői 2013. január 15-én
reggel 7:45-től az Alsójózsai utcai
épületben. Tanítanak: Csikné Ko -
csis Márta és Borsiné Prepuk Eri -
ka.

Nyílt nap

„Január az első hónap, Hideg van és rövid a nap.” 
címmel játékos kézműves délután a Józsai Könyvtárban 

a Gyermekeinkért Egyesület és 
a Könyvtár közös szervezésében. 

Időpont: 2013. január 26., szombat 13 óra.

Tagtoborzó!
Új tagokat vár a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre! 

Ha szeretnél hetente 2 órát kortársaid körében „családi
körben” eltölteni, jelentkezz! Foglalkozások: minden ked-

den 15-17 óráig a Közösségi Házban. 
Szeretettel várunk!



Iskoláink híreiből
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Az adventi kézműves készülődést követően az
elmúlt év utolsó hónapjában ismét karácsonyi
koncerttel varázsolták a Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola tanulói az oktatási in téz mén y -
be a legkiemelkedőbb keresztény ünnepet.

A műsorban felelevenítették a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat, dalokat,
valamint Tolsztoj „Panov apó” című művének szín-
padi változatának bemutatásával a szeretet és se -
gít ségnyújtás valódi értékére világítottak rá a gye -
re kek. Az est záróakkordjaként az érdeklődők
meg tekinthették a Comenius programban szerep -
lő spanyol és ciprusi társintézmények által küldött
audiovizuális anyagot, amelyen keresztül betekin-
tést nyújtottak a saját hagyományaikba, folklórjuk-
ba.

Karácsonyi koncert a Lorántffyban

Együttműködéssel a sportért

Okosan gazdálkodhatnak a gönczys diákok

A mi adventünk 
a Gönczyben

December 20-án tartotta adventi napját a
Gönczy Pál Általános Iskola közössége.

Mint minden évben – így 2012-ben is – az
adventi időszak négy héttel karácsony előtt kéz -
műves délutánnal kezdődött, ahol a gyerekek és a
szülők közösen készíthettek adventi koszorút a
családnak. Majd ünneplőbe öltözött az aula, ahol
az első adventi vasárnapot követő hétfő reggel
meg gyújtottuk a nagy iskolai koszorú első gyer-
tyáját. Így ment ez hétről hétre. 

A gyertyagyújtások reggelén egy-egy osztály
vagy napközis csoport műsorral segített fel ele ve -
ní teni a hagyo má nyo kat, ráhangolódni az ün -
nepre, kiteljesíteni a vá rakozást. 

A gyertyagyújtások közötti hetekben a gönczys
gyerekek szorgoskodtak: volt aki az ünnepi gálára
készült, tanult, próbált, gyakorolt. Mások kéz mű -
ves kedtek: portékát készítettek a karácsonyi vá -
sárra. Megint mások a Magyar Hospice Ala pít -
vány Méltóság mezeje programjának jótékonysá-
gi vásárára készítettek ajándéktárgyakat, amely -
nek bevétele egy beteg kisfiú gyó gyu  lását segíti.  

Sokan az adománygyűjtésben szor goskodtak,
hogy az ünnepen több jusson oda, ahol nagy a
szükség. Egy évfolyam a Klinika leukémiás kis be -
te geit lepte meg sok csokoládéval, és azokhoz tű -
zött bíztató, szép szeretet-üze ne tekkel. Így jött el
az adventi nap. 

Délelőtt kéz mű ves kirakodóvásár volt ját-
szóházi prog ra mok kal, délután a díszteremmé va -
rázsolt tornaterem várta az iskolába látogatókat. A
karácsonyfán saját készítésű díszek – Fröbel csil-
lagok és pálcikaangyalkák. 

Az utolsó adventi gyertya fellobba nását kö vet ő en
hat évfolyam diákjai ajándékozták meg mű so ruk -
kal családtagjaikat. Az elmúlt hetekben a gönczys
diákok megtanulták, hogy „Nem időpont vagy idő -
szak a karácsony, hanem lelkiállapot. Bé kes ség -
ben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ezt is
jelenti nekünk a KARÁCSONY.”

Immár harmadik éve dolgozik együtt a
Debreceni Sportcentrum – Sportiskola és a
Gönczy Pál Általános Iskola annak érdekében,
hogy a gönczys diákok számára minél gaz da -
gabb sportolási lehetőséget biztosítson.

Az együttműködés egy másik minőségi szintje a
tehetségpontként élő kapcsolat, amelynek ke re -
tében a sportban tehetséges tanulók beazo no sít á -
sa és fejlesztése történik.

Megtisztelő volt számunkra, hogy iskolánk a
Debreceni Sportcentrum – Sportiskola Évzáró
Gálaünnepségén „A Debreceni Sportcentrum –
Sportiskola Kincskereső Programjának Kiemelt

Partnere” emlékplakettet kapott az eredményes
együttműködés elismeréseként.

Éppen húsz éve annak, hogy a Gönczy Pál Ál -
ta lános Iskola közössége új utakat keresett a
to vábbi fejlődésben, a felsőjózsai gyerekek
sok oldalú személyiségfejlesztésében.

Ekkor indult el többek között a mai Rózsavölgyi
Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont alapjainak
a lerakása. A diákok vállalkozóvá nevelésével egy
időben új, alternatív tantárgy került bevezetésre
Gaz dálkodási alapismeretek néven, mellyel a min-
denkori hetedik évfolyamos diákok gazdagodnak.
Ezt a tudást ma már a Nemzeti Köznevelési tör -
vény is szorgalmazza.

Iskolánk benevezett, és pályázatot nyújtott be a
Citibank Pénzügyi Oktatási Iskolatámogatási

Prog  ramjára, és nagy örömünkre szolgál, hogy
nyertünk is. 

A program keretében a Citi Alapítvány 720 000
forint értékű pénzügyi-gazdasági oktatási csoma -
got adományozott a Gönczy Pál Általános Iskola

számára annak érdekében, hogy a diákok még
nagyobb jártasságot szerezzenek a gazdálkodói-
vállalkozói ismeretek és kultúra területén. 

A ta nu lók ismerjék fel saját felelősségüket az
értékte remtő munka, a javakkal való ésszerű gaz -
dál ko dás, a pénz világában, és a fogyasztás te rü -
le tén. A program tovább erősíti az iskola eddigi
célkitű zéseit: a tudatos fogyasztó, a magyar ter -
mé  keket előnyben részesítő gondolkodásmód
erő sítését.
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Fagallyazást, emelőkosárral 
27 méterig, 

továbbá fakivágást vállalok.

Telefon: (30) 244 8737

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

számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibo lya mérlegképes könyvelő

Web :  w w w.k o zm ak o n y v el de .h u
Tel ef o n :  (52)  420-423  • (06-30 )  911-7979

ACE nyelviskola JÓZSÁN. 
Angol, francia, orosz és

kínai minden szinten és vizsgára.
Beszédközpontú, kiscsoportos órák.

Telefon: 06 (70) 704 0742

Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

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

Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

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

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

SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA

Alkotás utca 46.
(06-20) 9608-659

(06-52) 387-767

Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-,  GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!

Tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI, 
BIZTONSÁGTECHNIKAI

FELÜLVIZSGÁLAT!

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Egyéni vállalkozók, betéti társaságok részére 

EGYEDI AJÁNLAT!
KATA

(Kisadózó vállalkozások tételes adója)
adózást választók részére 

kedvező áron vállalom 
bevételi nyilvántartás vezetését. 
Ne foglalkozzon továbbra sem 

az adminisztrációval!

Hívjon!
Kozma Ibolya 

mérlegképes könyvelő 

Telefon: (30) 911-7979 • (52) 420-423

SEGÍTÜNK ELIGAZODNI!
Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt.

• Könyvelés egyéni és 
társas vállalkozások részére

• Bér bérszámfejtés

• Adóbevallás készítése

• Adótanácsadás

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

E-mail:
segitunkeligazodni@gmail.com

Dr. Bíró Tamás 
állatorvos

• kis- és nagy állatok gyógyítása, 
telepi ellátása
• védőoltások

• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati 

beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Háztartási és vas-műszaki bolt
(Józsa Fitness mellett)

Megnyitott a vasedény bolt 
a Józsapark emeletén.

Ízelítő termékeinkből:
bonyhádi edények, kerámia szelet-
sütők, palacsintasütők, evőeszközö,

süteménykiszúrók, tortaformák,
szili kon  tortaformák, zsírosbödön,
vajling, húsdaráló, üstház, bográ -
csok, csatornatartó vas, lefolyóbi -
lincs, élvefogó-csapda (patkány,
egér, nyest), szelemen csavar, 

aknafedlap.

Nyitva tartás: h–p: 9–18, 
szo–v: 9–12 • Tel.:  (30) 323 7407

www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.-

boltaneten.hu

A JÓZSA DISZKONT 
újra megnyitott a volt 

Fekete Pillangó helyén, 
a Deák utcai Virágbolt mellett.

Továbbra is várjuk régi és új
vásárlóinkat kedvező árakkal.

Nyitva:
hétfő–szombat: 7–19, 

vasárnap: 7–13.
ÚJ Címünk:

Szentgyörgyfalvi út 10.

FÁJDALOMMENTES 
RÁNCTALANÍTÁS 

a Nobel-díjas felfedezésű, tű nélküli
MEZOTERÁPIA segítségével. 

Orvosi tisztaságú hyaluron savat, 
vitaminokat, ásványi anyagokat juttatunk

be a bőr mélyebb rétegeibe.
Bejelentkezés:
Szilágyiné Kati

eletrokozmetikus mester
Cím: Gönczy Pál utca 46.

Telefon: (30) 301 57 87 • (52) 387 992
Boldog új évet kívánok!

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

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

Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, 
fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.
Gáz i p ar i  mű s zak i  b i z t o n s ág i  
f e l ü l v i zs g á l at .
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Kisorsolták a karácsonyi 
nyereményjáték nyerteseit!

Aki december 20-ig 3000 Ft felett vásárolt a Fekete Pil langó bizományi -
ban, nyereményjátékon vett részt. A három szerencsés nyertes, egy-egy
vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb.

A nyertesek: Kiss Éva (Őrhegy utca) 5000 Ft-os, Matkóné Nagy Katalin
(Sillye Gábor utca) 3500 Ft-os, míg Vona Gáborné (Nyáry Pál utca) szintén
3500 Ft-os vásárlási utalványt nyert! Gratulálunk nekik!

A nyereményjátéknak ugyan vége, de továbbra is érdemes a bizományiba
benézni, hiszen óriási választékkal kaphatóak gyerek és felnőtt ruhák, cipők,
ki egészítők, játékok, használati tárgyak.

Továbbra is vállalnak kisebb-nagyobb ruhajavításokat, átalakításokat rövid
határidővel, kedvező áron, valamint az itt vásárolt ruhaneműket ingyenesen
méretre igazítják!

Hamarosan itt a farsang, vásárolja meg gyermeke jelmezét a Fekete Pil -
lan góban, a tavalyi, kinőtt
jel mezét pedig adja bizo -
mányba, hiszen másnak
pont jó lehet.

Várunk még bizományba:
férfiruhákat, -cipőket, -kabá-
tokat, gyermekkabátokat,
overallokat, sötétítő- és
min tás függönyöket, gyermek fa- és építő játékokat, ülésmagasítókat.
Nézzen be, hogy jól járjon!

Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Nyitva: hétfő–péntek: 9–18, szombat: 9–13 Telefon: (30) 347 7186

Minden kedves vásárlónknak eredményekben gazdag 
boldog új évet kívánunk!

„Józsa apró”
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, roló, szúnyog há ló, párkány készítését, ja -
ví tását vállalom. Ér dek lődni: (06-30) 436-0647
Debrecen Vámospércsi úton, a 48-as számú országos főút mellett, a
Gulyás tüzép közelében 58 m2-es felújítható vagy lebontható ház, 14 m2-es
nyá rikonyha-szobával, 494 m2-es, két utcára nyíló, összközműves, akár vál -
lal kozásra is alkal mas tel ken eladó. Józsai telek, vagy ház csere is szóba jö -
het. Irányár: 11,9 millió Ft. 
Telefon: (06-30) 907-5594, (06-30) 958-3383.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdőspusztai zöldövezetben, a
Harkály utca 9. szám alatti 1033 m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí tett
üres építési telek eladó. Irányár: 3,95 millió Ft. Telefon: (06-30) 958-3383.
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység eladó. Irányár: 14,9 millió Ft.
Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Régebbi típusú 20 csöves fekvő szolárium új csö vekkel eladó. 
Irányár: 60 000 Ft. Telefon: (06-20) 942-4157.
HIRDETÉSI ÁRAINK: 5FT/KARAKTER.

ELTÜNT! KERESSÜK!
2012. 12. 31. délután 17 óra körül Al só -
józsáról (Kertekalja utca) eltűnt kistestű,
keverék, ivartalanított szuka kiskutyánk
(3,5 éves). Barátságos, kedves, játékos.
Nagyon szépen megkérünk mindenkit,
aki látta, befogadta, az értesítsen!

Telefon: (06-30) 685 6238
Nagyon várjuk haza!

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

Nyi tva:  hétfô-pén tek:  7–19- ig ,  szombaton:  7–16- ig ,  vas ár nap:  7– 12- i g

Minden nap friss marha-, sertés-, baromfi- és birkahúsok saját vá gó híd ról.

Májas-véres hurka 799 599 Ft/kg
Füstölt bordaszél 1199 999 Ft/kg
Erdélyi paprikás szalonna 1399 999 Ft/kg
Sertés tarja 1299 999 Ft/kg

Az akciós áraink január 14–20-ig érvényesek, ill. a készlet erejéig.
Erzsébet utalványt elfogadunk.

„Józsa apró”
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EGYEDÜLÁLLÓ NŐI, ALAKFORMÁLÓ
TORNA MÁR JÓZSÁN IS!

JANUÁR 7-TŐL, MINDEN HÉTFŐN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁTÓL VÁRUNK

A JÓZSA FITNESSBEN.
KORHATÁR NÉLKÜLI MOZGÁSFORMA

AZ ELSŐ ÓRA INGYENES
Mindhárom szép kártyát elfogadjuk.

Elérhetőségeink:
Web: www.primatorna.hu

E-mail: primatornadebrecen@gmail.com
Telefon: (06 30) 530-9362

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Kis- és nagy  álla tgyógyítás

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.

Nem józsai lakos, de szinte mindenki ismeri
Józsán Guti Andreát és vállalkozását. A Deák
Fe renc utca sarkán lévő „ virágboltot”  kereken
30 éven át üzemeltette. 2012. december 31-én
véget ért egy korszak a virágbolt, és Andrea
éle tében egyaránt.

Józsa: Hogyan kezdődött? Miért pont Józsán
nyit ott virágüzletet?

Guti Andrea: A férjem virágkertész, innen jött az
ötlet, hogy saját virágboltot nyitunk. Ajánlottak ne -
künk egy üzlethelyiséget itt Józsán, melyet akkor
hirdettek bérbeadásra. Először műszaki boltot nyi-
tottunk és utána váltottunk virágra.

Józsa: Sosem akart Józsára költözni?
Guti Andrea: Férjem kertészete Debrecenben

volt, így az oda kötött minket. A Debrecen és Jó -
zsa közötti távolság pedig nem igazán nagy, így
tel jesen áthidalható volt.

Józsa: Hogyan emlékszik erre a 30 évre?
Guti Andrea: Amikor én kezdtem, még nem volt

a virágkötészetnek ekkora kultusza. Jóval ke ve -
sebb virágfajta volt és az igények is egyszerűbbek
voltak. Ahogy telt az idő, úgy változtak az igények,
és bővült a választék is. Mindig követtem a fej lő -
dést és annak megfelelően bővítettem az árukész -
letet. Amikor a lehetőségek tovább szélesedtek,
úgy igyekeztem én is fejlődni és fejleszteni maga-
mat. A virágüzlet sikerét az is bizonyítja, hogy a
vásárlói kör nem csak a józsai lakosokra korlá-

tozódott, hanem nagyon sok kedves nem józsai
vevőm is van – akik átutazóban megállnak – és
mai napig rendszeresen visszajárnak.

Józsa: Január 1-jétől már nem ön üzemelteti az
üzletet. Hogyan tovább?

Guti Andrea : Az üzlet szerencsére nem zár be,
továbbra is működik. Két jó kis tanítványom viszi
tovább az üzletet. A háttérben szívesen segítem
őket is.  Aktívan dolgozom majd férjem ker té sze té -
ben, és segítem az ő mun káját. Remélem, hogy
nem szakadok el a józsai emberektől sem telje-
sen, mert a szép egynyári virágokat a továbbiak-
ban is a kertészetünk bizto sítja majd a virágüzlet-
nek, és azért szeretnék sokszor kilátogatni is
Józsára. Ezúton szeretném megköszönni minden
kedves vásárlómnak, hogy az elmúlt 30 évben
engem választottak! 

30 év Józsán

Józsa Fitness Center

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 7–21-ig

szombat: 8–20-ig
vasárnap: 8–16-ig
Tel.: (52) 780 953

(70) 612 9948
facebook.com/jozsafitness-

center

Minden bérlethez, napi jegyhez jár az AJÁNDÉK SZAUNÁZÁS.
Gyere el, próbáld ki a 600m2-es fitness-termünket a Józsapark emeletén.

GYMSTICK, alaKForMáló, STEP aEroBIC,
ZSÍrÉGETŐ napi jegy: 500 Ft (ajándék szaunával)

Női havi bérlet: 4500 Ft/hó
Futóbérlet: 2500 Ft/hó

Barnuljon egészségesen a Józsa Fitnessben



Bikers caffe
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Bikers caffe & pizza  • Józsapa rk • (52) 386-180

Desszert/Édes töltött pizzák 30 cm
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió 950.-
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök 950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal 990.-
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika, 
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt  990.-
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom, 
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka 990.-
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt 990.-
Friss saláta öntettel 690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda 1500.-
Csirkemell steak 950.-
Rántott halfilé 890.-
Rántott sajt 790.-
Rántott gomba 750.-
Rántott csirkemell 890.-
Sajttal, sonkával töltött sertésborda 1200.-
Sajttal töltött sertésborda 1090.-
Brassói aprópecsenye körettel 1200.-
Szezámmagos csirkemell csíkok 890.-
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell 1200.-
Kapros juhtúróval töltött csirkemell 1200.-
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili            1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt 1050.-
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt 1050.-
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt 1050.-
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt                                      1200.-
„ Kukori”  spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt 950.-
Bakonyi spagetti: trappista sajt 950.-

Levesek: 
Pikáns csirkeragu leves 650.-
Újházi tyúkhúsleves 650.-

Köretek:
Sült burgonya: 350.-
Párolt rizs: 350.-
Párolt zöldség: 350.-
Steak burgonya: 400.-
Rizi-bizi: 450.-
Kukoricás rizs: 450.-

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
Coca-Cola, Coca-Cola l ight 350.-   Nestea 380.-
Gyümölcsleves 550.- Sör (Dreher 0,5l)  250.-

Extra feltétek
Tenger gyümölcsei: 300.-
Sajt: 300.-
Hús: 250.-
Zöldség: 150.-
Tojás: 120.-

Öntetek:
Tartármártás 250.-
Ketchup 180.-
Majonéz 180.-
Barbecue 250.-
Kapros juhtúrós 250.-
Ezersziget 250.- 

w w w . bi k e r s c a f f e . c o m
Házhozszállítás esetén minden pizzához 
1 db Smile palacsintát adunk ajándékba.
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Állati dolgok
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Az ebek mikrochippel történő megjelölése „Kisállatom és én”
Az ebek transzponderrel (chippel) való meg-
jelöléséről szóló rendelet január 1-jét jelölte
meg határidőként, ám az egész országban nyil-
vánvalóvá vált, hogy 2012-ben még nem min-
den kutya tulajdonos kérte ezt állatorvosától.

A 2013-as év elején rendelőnkben is jelentősen
emelkedett azok száma, akik a „kutyájuk chip pe lé -
sét” kérik. Az akut betegek ellátása minden eset -
ben elsőbbséget élvez a tervezhető beavat ko zá -
sokhoz képest, ezért minden esetben kérjük a
gazdikat, hogy kérjenek az alábbi telefonon idő -
pontot, akár chip, akár oltás, akár betegség miatt
hozzák el kedvencüket rendelőnkbe. A mikrochip
beültetések emelkedett esetszáma miatt előfordul-
hat, hogy nem aznapra, hanem csak 2–3 nappal
későbbi időpontra tudjuk előjegyezni az erre a
beavatkozásra érkező pácienseinket, de ebben az
esetben is érdemes időpontra érkezni, mert senki -
nek nem jó az, ha kutyával, cicával akár órákat kell
várakozni. A betegség miatt érkezőket termé sze -
tesen igyekszünk még aznap fogadni.

Az ebek megjelölése előtt, amennyiben az eb is
közreműködő, általános fizikai vizsgálatot végzünk
el, fertőtlenítjük az adott bőrterületet, ezután kö -
vet kezhet a mikrochip behelyezése. Szükséges
még az állat, és a tulajdonos adatainak felvétele a
mik rochip regisztrációjához, ami néhány percet
min  den esetben igénybe vesz, valamint a megje -
lölés tényét a kisállat egészségügyi könyvben

(oltási könyv) is igazolnunk kell. Mindebből
látható, hogy ez nem egy–két perces beavat ko -
zást jelent, szerencsére a gazdiknak az országos
adatbázisban történő rögzítést nem kell kivárniuk,
ezt a rendelés vége után, a rögzített adatok alap -
ján minden nap elvégezzük.

A mikrochip beültetés nem műtét, hanem egy
nagyobb tűszúrás, amit az ebek nagy része fáj-
dalom, és ellenkezés nélkül eltűr a rendelői kö -
rülmények között. Háznál történő chippelés
esetén a kutya saját territóriumán rendszerint nem
tűri ezt a beavatkozást, ahogy azt tapasztalataink
mutatják.

További felvilágosítás az alábbi elér hető sé ge -
ken.

Telefonos időpontegyeztetés: 

+36-70/329-4305
Db.-Józsa, Március 15. utca 70.

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Józsavet
Kis állatorvosi Rendelő november végén. A de -
cember 20-án lezárult rajzpályázat résztvevőinek
köszönjük a beérkezett rajzokat, és ezúton is gra -
tu  lálunk a szép művekhez. 
A három nyertes (és kis kedvenceik) átvették aján -
dé kaikat: 
1. hely: Üveges Petra, 11 éves
2. hely: Sáfián Bence, 5 éves
3. hely: Kertész Zoltán Márk 11 éves.
A nyertes rajzok megtekinthetők a www.jo zsa -
net.hu weboldalon. Gratulálunk minden ne ve ző -
nek: A Józsavet állatorvosi rendelő dolgozói.

Dr. Kovác 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 elfogadása.

Biztosítók 1 helyen Józsán!
Szerződéskötés, 

kárügyintézés

Telefon:

(06-20) 583-7474

(06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu

Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja ot thonát , ér tékei t !
Kér je ingyenes 

lakásbiztosítás i  tájékoztatónkat !

Simon Kr iszt ián
kályhás

Cím:  Józsa, Rózsavölgy utca 133/A
Telefon:  (06-30) 742-5685

E-mai l :  s imonkr i szt 007@freem ai l .hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, -telepítését.

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.

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

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

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

Sportosan elegáns 
divatáru üzletünkben 

téli végkiárusítást tartunk!

20%–50!% kedvezménnyel
addig, amíg a készlet tart. Látogasson el 

hozzánk, mert megéri! Bakóné Éva
Január 11-én új árukészlet érkezett!

Nálunk csökkennek az árak januártól!
MAYA VIRÁG AJÁNDÉK (Józsapark)
Minden KOSZORÚ és SÍRCSOKROK

ingyenes kiszállítással:

-20% engedménnyel egész évben!
Törzsvásárlói kártyával 10% 

kedvezménnyel vásárolhat nálunk
– vágott-, cserepes- és selyemvirágot

– ezüst ékszert, bon-bont
– ajándék tárgyat, játékot stb.

Szeretettel várjuk üzletünkben!
Telefon:

(06-30) 262 4109 (52/) 387189
Nyitva: 

hétfő–péntek: 9–18, szo: 8–14 
vasárnap: 9–13



Józsa Autócentrum Kft.
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Józsa Autócentrum Kft.
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 11.

(a temető mellett)
Tel.: (52) 523-967 • (30) 33-777-33
www.jozsaauto.hu
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Józsafa Kft.

JÓ
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ET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum

, program
ajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozá sok, intézm

ények elérhetőségei. w
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A Józsafa Kft. kiváló minőségű nyílászáróit
továbbfejlesztette, így már a hagyományos
68mm profilvastagságú külső nyílászárókon
kívül a legkorszerűbb 88mm vastagságú, 3 ré -
tegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat is ké -
szítjük, amely meg is tekinthető a Deák Ferenc
utcai mintateremben.

Néhány hasznos tudnivalót osztok meg az
olvasókkal erről a termékről. Mivel ez a technoló-
gia még újdonságnak számít, mindenképp ér de -
mes tájékozódni, mielőtt az ember választ. Hiszen
nem csak a háromrétegű üvegezés, vagy a 88-as
anyagvastagság fogja meghatározni a nyílászárók
minőségét, hanem a késztermék összességében,
melynek minden tekintetben tartania kell az adott
műszaki paramétereket. Ezért a részletekre is oda
kell figyelni.

Az általunk gyártott 88mm-es profilvastagságú
nyílászárók az alábbi műszaki paraméterekkel
rendelkeznek: 
– szárított, válogatott, hossztoldott, rétegragasztott
borovi fenyő fríz 88mm-es profilvastagsággal a
kiváló alaktartás miatt,
– 2 rétegben körbefutó lágygumi tömítés a szél és
a hideg ellen,
– GU német megerősített rejtett vasalat, résszel-
lőzés funkcióval,
– 3-as ollós csapozás a megnövekedett súly miatt,
– az üvegezés specifikációja: 4Float-16Arg-4Low-E-

16Arg-4Low-E. Az üveg hőátbocsátási tényezője:
Ug: 0,6W/m2K.
– szoknyás alumínium vízvető, szárnyvízvetővel a
csa póeső elleni védelemért,
– felületkezelés 4 réteg Milesi felületkezelő rend -
szer rel nagynyomáson fújva,
– termékeink rendelkeznek ÉMI minősítéssel,
– további részletek mintatermünkben megte kint he -
tők.

Termékeink nagy pontosságú ablakgyártó ma -
ró gépen készülnek, erre specializálódott szakem-
berek közreműködésével. Érdemes még tudni,
hogy a garanciát csak úgy tudjuk vállalni, ha a ter -
mé  keket mi építjük be, illetve mi felületkezeljük,
ezért a nyílászáróinkat elsősorban így „csomag-
ban” kínáljuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy bár a
68mm-es nyílászáróink is rendkívül jó ké pes sé -
gekkel rendelkeznek, de egyre többen választják a
88mm-es vastagságot. Mintatermünkben ezek a
termékek egyaránt megtekinthetők, összehasonlít -
hatók. Illetve ingyenes árajánlat is kérhető, az ön
igényeinek, lakásának megfelelően. 

Sokan kérdezik, hogy ilyenkor, télen is válla -
lunk-e nyílászárócserét? Természetesen igen, ha
kint hideg is van, akkor is elvégezhető a munka,
hiszen egy ablakcsere 1–2 óra alatt elkészül.

2013 januárban is lesz nagy értékű ajándéksor-
solás, mellyel kapcsolatos részleteket a Facebook
oldalunkon találnak olvasóink, „Józsafa Kft.” név

alatt keressenek. A január havi akciónk: „konyha -
bútor készítés kedvező áron”.

Vállalkozásunk az alábbi termékeket kínálja ügy fe -
leinek:
– konyhabútorok 
– ágyak, hálószoba bútorok
– tolóajtós szekrények
– egyéb bútorok
– nyílászárók
– lépcsők
– diófa bútorok
– egyéb asztalosipari munkák
– fakivágás (06-20) 517 0848.

Zárja ki otthonából a hideget

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 129 Ft/kg

Mandarin: 299 Ft/kg
Sárgarépa: 129 Ft/kg

Petrezselyemgyökér: 299 Ft/kg
Burgonya 5kg/zsák: 649 Ft/csomag

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

HÔKAMERÁS
épületvizsgálat

Józsán 12 000 Ft-tól

Telefon :  (06-20) 33 18 944
Tovább i  i n f o rm ác ió :

www.nemesval l al kozas .hu

ÉPÜLETENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY készítése.

Jogszabály szerint ház vagy
lakás eladásakor a tulajdonos-

nak kötelező elkészíttetni és
átadni a vevőnek.

Józsán 20% kedvezmény!

?

Elérhetőségeink:
Facebook: Józsafa Kft.

Web: www.jozsaasztalos.hu
E-mail: 

tripo.sandor@upcmail.hu
Mintaterem: 

Józsa, Deák Ferenc utca 68.
Telefon: (06-20) 520-2040



Józsai benzinkút

Ingyenes kiadvány • Megjelenik havonta 4050 példányban
Szerkesztôség, bem utatkozó cikk , hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 708-5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja: 2013. február 1. • Megjelenés: 2013. február 8.

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
Az újság letölthető (pdf) 
a www.jozsanet.hu oldal 

dokumentumtár menüpontjából.

Lapunk a 
Nemzeti Együttműködési Alap

támogatásával jelenik meg.

Veszélyes helyen lévő fák kivágását
(akár anyagáért is), továbbá

bérfűrészelést vállalok.
Tel ef o n :  (20)  923-7931 • (70)  413 6363

Tü z i f a  m eg r en d e l h et ő .

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

Benzinkút nyitva tartása: h–szo: 6.00–19.00, vasárnap, ünnepnap: zárva.

Tankoljon a megye egyik LEGOLCSÓBB
benzinkútján, a józsai benzinkúton!A józsai benzinkút

de cemberi sorso lá -
sá ra Baranyay Ri -
chárd törzsvásárlót
kér te fel a Józsa Tü -
zép Kft. veze tő sé ge.
A fortuna ke gyelt je
ezúttal Sza ba dos
László (LPG007  sor -
szá mú törzsvásárlói

Decemberi nyertes

kár tya tulajdonosa), Józsa, Hegy utcai lakos, aki
20 liter üzemanyagot nyert. Januártól változik a
sor solás rendje, hetente sorsol a cég, így négyszer
akkora eséllyel lehet nyerni, mint tavaly. 

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 tanácsadás.

Induljon fitten az éve: januárban 10% kedvezmény minden szolgáltatásból!

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (30) 495 61 02

Német használtcikk 
kereskedés 

Józsa, Bocskai utca 13.
Nyitva: h–p: 13–19 • szo: 9–14

Telefon: (70) 428 4280

Az IGAZI passzív jövedelem….. Érdekel?
Csatlakozz a világ egyik legdinamikusabban fejlődő vásárlói és szórakoztató portálját működtető csapathoz.

Nem kell előadásra eljárnod, nem kell előadást tartanod, nem kell hálózatot építened, nem kell e-maileket küldözgetned, 
nem kell megosztanod. Csatlakozhatsz ingyen is, de vásárolhatsz kiemelkedő előnyöket nyújtó csomagot is. 

Mindkét esetben számtalan kedvezmény, akár 70% is. 
Ha ott akarsz lenni egy nagy lehetőség kapujában, írj most a dublijozsan@gmail.com email-címre!

Januártól hetente
10 000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a 8000 Ft felett

tankoló ügyfeleink között, amely a Józsa Tüzép Kft. által forgalmazott 
bármely termékre beváltható!

A kedvezmények nem összevonhatóak!

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

www.butor-debrecen.hu

Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés • Használt bútor beszámítás
A megrendelt bútorok kedvező házhozszállítása Józsa területén.

Címünk: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

ÚJ és HASZNÁLT

Januári AKCIÓS
ajánlatunk:

Lux gardrób (239 cm tolóajtós): 89 900 Ft
Domi konyha: 59 900 Ft
Szafaris szivacsos franciaágy: 49 900 Ft

Valencia szekrénysor: 78 900 Ft
Berta étkező 6 szem.: 69 900 Ft
3+2+1-es ülőgarnitúrák: 99 900 Ft-tól

Kibővült árukészlettel várjuk
vásárlóinkat!


