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JÓZSA
Kertségi Fejlesztési Program - közvilágításfejlesztés a kerékpárúton

A Kertségi Fejlesztési Program részeként közvilágítási hálózat ki épí té -
sé re került sor a Józsa és Debrecen közötti kerékpárút mellett.

Debrecen irányába az útburkolat és a kerékpárút
kö zötti sávban új földkábeles közvilágítási hálózat
épült, mely egyenletes szintű megvilágítást biztosít
a biztonságos közlekedés érdekében. A fejlesztés
több ütemben valósul meg. Az I. ütemben 12 db
köz  világítási oszlop kiépítése történt meg a meg lé -
vő szalagkorlát mellett a Józsa felőli szakaszon,
mint  egy 430 méter hosszúságban. A telepített osz -
lo pokra kétkarú lámpakarokat szereltek fel, me lyek -

nek az út felőli oldalára 100W-os, a kerékpárút felőli oldalára pedig 50W-os
nátrium közvilágítási lámpatestek kerültek – tudtuk meg Balázs Ákos önkor-
mányzati képviselőtől. 

Lapunk megtudta azt is, hogy az állami közútkezelő csak úgy járult hozzá
a beruházáshoz, ha ugyanolyan méretű oszlopokat telepítenek, mint a már
meglévő villanyoszlopok, és azok az út és a kerékpárút között lesznek elhe-
lyezve. További feltételként azt is előírta, hogy ha a jövőben folytatódik a
közvilágítás kiépítése a kerékpárúton, akkor a főút mentén hiányzó szalag -
korlátot is meg kellene építenie az önkormányzatnak, ami körülbelül 5 millió
fo rint pluszköltséget jelentene.

Napi csökkenő áras termékek:
Hétfő: 250 Ft/db (teljes árucsere)
Kedd: 200 Ft/db
Szerda: 150 Ft/db
Csütörtök: 250 Ft/db (teljes árucsere)
Péntek: 200 Ft/db
Szombat: 150 Ft/db
Vasárnap: 99 Ft/db

Józsapark I. emelet
a tejbolt és a pékség
mellett
Nyitva tartás: hét-
főtől–péntekig: 8–18
Szombat: 8–13
Vasárnap: 8–12

Szenzációs AKCIÓ!
Minden kedden, szerdán és pénteken 
egy szatyor ruha mindössze 999 Ft! 

De minden termékünk elérhető a napi csökkentett áron is!

Nyereményjáték
Áprilisi nyereményjátékunk önt is várja! A kasszánál minden

vásárlónk kap egy sorszámot, amit a nyereménydobozba dobhat.
Vasárnap kisorsolunk 5 db sorszámot. A szerencsések értékes
ajándékokkal gazdagodnak. A nyeremények átvételére egy hét

áll rendelkezésre. A nyerteseket telefonon értesítjük! 
Ha a telefonszámukat nem adták meg, a boltban is értesülhet a

nyereményről.  A játékban minden vásárló részt vehet, minél
többször vásárol valaki, annál nagyobb eséllyel nyer! 

Sok szerencsét kívánunk!

A kép baloldalán már az új lámpaoszlopok láthatók. 
(Fotó: Molnár Tamás)

MEGHÍVÓ
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány  ingyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség, bemutatkozó 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 lapzár tá ja: 2014. május 2. • Megjelen és: 2014. május 10–11.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir detése kbe n  k özöl t a d a 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 havilapja

Lapunk 2014-ben 
a Nemzeti Együttműködési 

Alap támogatásával
jelenik meg.

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

Személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni.  A  lenti
táb lázatban 17 józsai szervezet nevét, tevékenységét és adószámát talál-

hatják. Minden józsai szervezetnek biztosítjuk a la punk ban történő megje-
lenést. Ha az ön szervezete hiányzik, akkor keres se fel szer kesztőségünket a
lap alján található elérhetőségeinken!

Támogassa a helyi civil szervezeteket adója 1%-ával!

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Akkreditált
Kiváló Tehetségpont a tehetség hónapja ke re -
tében programsorozatot indított. A Le he tő sé -
gek Kavalkádja Alkotónap 2014. március 26-án
10 órakor kezdődött a Józsai Közösség Ház -
ban, több mint 100 gyermek és 70 felnőtt  rész -
vételével. 

A sokszínű aktivitást kínáló program nemcsak
ki emelkedően tehetséges gyermekeknek adott
helyet. A diákok kipróbálhatták magukat sokféle
te vékenységben, amivel új erősségeket érdek-
lődési területeket fedezhettek fel magukban. A leg -
lá togatottabb terület a népi hangszerek ki pró bá lá -
sa, a tűzzománcozás és a néptánc volt. A Kós
Károly Művészeti Szakközépiskola tanárai és te -
het séges diákjai segítettek a karakterrajzolásban,
szitázásnál, ékszerkészítésben, kis kemencében
ki is égették a gyerekek által készített mutatós me -
dá lokat.

A MEA zenepedagógusa Magyari Ágnes szem-
léletes és izgalmas hangszerbemutatója lenyű göz -
te a hallgatóságot, Molnár Dániel, az intézmény
igazgatója pedig a Tehetségpontjuk tevékenységét
ismertette. A Főnix Alapfokú Művészeti Iskola
Nagykökény csoportja karöltve a Debreceni Népi
Együttes ifjúsági csoportjával – melynek vezetői
Puskás László és Veres Tamásné Hercz Beáta –
fer geteges táncbemutatót tartott, ami nagy nép -
sze  rűségnek örvendett. A Kerekerdő óvodásai
népi játékfűzéssel arattak nagy tapsot Vladár Vá -
radi Beáta zeneóvoda vezető irányításával. A
részt vevők gazdag élményekkel és maguk ké szí -
tet te alkotásokkal tértek haza.

A Magvacska Térségi Tehetségfejlesztő Mun ka -
kö zösség óvodapedagógusainak alkotásaiból
nyíló kiállítást „Mesében élek” címmel Somogyi
Béla alpolgármester úr értékes gondolatai indítot-
ták 14 órakor. A kiállítás a Józsai Közösségi Ház -
zal Közösen került megrendezésre. Az alkotásokat
Kocsis László grafikusművész értékelte. Első
helyezett a Fórizs Éva Aida, a Faragó utcai Óvoda
óvodapedagógus nemez munkája, második he -
lyezett dr. Szőllősi Edit, az Alsójózsai óvoda pe da -
gó gus horgolt hattyú vitézei, harmadik helyezett
Kiss-Dankó Katalin a Téglási Bárczay Anna Óvoda
óvo dapedagógusa lett. Különdíjat kapott az Alsó -
jó zsai Kerekerdő Óvoda óvodapedagógusa, Tóth -
né Vavrek Szilvia kreatív összetett alkotása. A kiál-
lítást Vízhányó Gizella a Kerekerdő Óvoda volt
óvodása és két társának, Bujdosó Juditnak és
Burai Kincsőnek csellójátéka varázsolta még han -
gu latosabbá.

A program további részeként szakmai előadá-
sokkal gazdagodhattak az érdeklődők Láposi
Terka a Vojtina Bábszínház játszóház művészeti
vezetője – „Hol a kezdet” (művészet és öna-
zonosítás) – című előadásával egyrészt újra gyer-

mekké varázsolt bennünket, másrészt új is me re -
tekkel, terápiával ismertetett meg minket, amit fel-
használhatunk az óvodai nevelésben. Másik
előadónk Nagy Jenőné főiskolai adjunktus asz -
szony volt, aki a „Nemzeti Tehetségprogram főbb
alapelvei hogyan érvényesíthetők az óvodában”
címmel tartott előadást. Nagy Jenőné a Nemzeti
Tehetség Tanácsban elsőként fogalmazta meg az
óvodai tehetségelméletét és azt, hogy az esély -
egyen  lőség megteremtése fényében, hogyan le -
het végigvezetni a gyakorlatban, azt az elméleti
tudást, ami minden nagycsoportos gyermek tanu -
lási vágyát megerősíti. Az Óvodapedagógusok Or -
szágos Tehetségsegítő Tanács elnöke elkötelezett
az óvodák tehetséggondozó munkájának szakmai
irányításában. Ehhez kapcsolódó módszertani
köny ve is jelent meg Tehetségígéretek gondozá -
sá nak elmélete és gyakorlat címmel. Az Óvodai
ne velés a művészetek eszközeivel című alternatív
program, kidolgozása valamint a Tehet ség gon -
dozó Program is az ő nevéhez kapcsolódik.

A szünetben a vendéglátás az egészséges
táplálkozás jegyében zajlott. Ezután került sor a
Kerekerő Óvoda tehetséggondozó munkájának
be mutatására, melyet az óvodapedagógusok pre -
zentáltak. Képet adtak arról, hogyan járulnak
hozzá a tehetségbarát társadalom kialakulásához,
a család szerepének hangsúlyozásával. Megható
pillanat volt zárásként, amikor az óvodapedagógu-
sok kórusát volt tanítványaik citerajátéka kísérte.

A kiállítás április 8-ig tekinthető meg nyitva
tartási időben a Józsai Közösségi Házban. To váb -
bi képek a www.jozsanet.hu weboldalon.

Lehetőségek kavalkádja
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2014. április 9., 16 óra
Költészet napi megemlékezés: „Ajándékomat
megbecsüld” – válogatás Szabó Magda írá-
saiból. 
Közreműködik: Diószeghy Iván színművész
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színház -
terem.

2014. április 11–13.
Vasútmodell és Terepasztal kiállítás
Együttműködő partner: HEXVAVE, bővebb
információ a címlapon.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér, színház -
te rem.

2014. április 12., 13 óra
„Ákom, bákom, berkenye, szagos húsvét
reggele” húsvéti délután a Gyermekeinkért
Egyesülettel kö zö  sen.
Program: a Magvető bábcsoport előadása,
kéz műves foglalkozás, ügyességi játékok,
tombola.
Helyszín: Józsai Könyvtár.

2014. április 15-–május 15.
Árnyékfogó Fotográfiai Alkotócsoport
Derecske - bemutatkozó kiállítása
A megnyitó időpontja: 2014. április 15-én 17
óra. Kiállítást megnyitja: Somogyi Béla,
Debrecen város alpolgármestere. Köszöntőt
mond: Rékasi Attila, az Árnyékfogó
Fotográfiai Alkotócsoport ve ze tője.
Közreműködnek: Szász Norbert és Szitha
András a MEA AMI növendékei.
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér

2014. április 30., 17 óra
„Ha táncolsz élsz, ha élsz táncolsz” - Tánc
világnapi gálaműsor
Együttműködő partner: Főnix Alapfokú Mű vé -
szet ok tatási Intézmény. Résztvevők: A
Lorántffy Zsu zsan na Általános Iskola
Aprócska, Kiskökény, Kökény, Nagykökény
Csoportja; a Józsai Majorett Csoport; a
Józsai Akrobatikus Rock and Roll Cso port,
Ritmus Mozgásművészeti Stúdió
Helyszín: Józsai Közösségi Ház szín-
házterem

Április programok Józsán

J ó z s a i  K ö z ö s s é g i  H á z
J ózsa Szen t gyö r gy fal v i  ú t  9. • 

Tel ef on :  (52) 386-137 • E-m ai l :  j ozs ai k h@debr ec en i muv k ozpon t .h u

Gerincjóga
a Józsa Fitnessben szombaton

17:00–18:00-ig.

Az első óra INGYENES!

További 

információ, 

bejelentkezés:

Gaál Tünde: 30-526-4183

tundejoga@gmail.com

Alkalmanként: 500 Ft/óra



Sport

JÓZSA4

H
ir

de
ss

en
 a

 J
Ó

ZS
A

 ú
js

ág
ba

n.
 A

pr
óh

ir
de

té
s:

 5
 F

t/l
eü

té
s.

 K
er

et
es

 h
ir

de
té

se
k:

 3
50

0–
35

 0
00

 (1
/2

4 
fe

lü
le

t-1
/1

 fe
lü

le
tig

). 
H

ir
de

té
sf

el
ad

ás
: (

70
) 7

0 
85

 3
00

Sokan talán nem is tudják, van Józsán egy
négy hektáros területű sporttelep az Unokakert
utcán, akik pedig ismerik, joggal kérdezhetik
miért nem fejlesztették ezt a jó adottságokkal
rendelkező területet az elmúlt 25 évben. 

A sporttelep tulajdonosa a Józsa Sport Egye -
sület tulajdonában lévő Józsa Sportcentrum Kft.
Annak idején az Egyesület ingyenesen kapta meg
a területet a Magyar Államtól sportcélú hasz no sí -
tásra a rendszerváltás után. Sokáig nem történt
semmi az egyesület életében, de az elmúlt évek-
ben sikeres labdarugás utánpótlásnevelésre ala -
po zott szakmai munka folyt az egyesület keretein
belül a rossz infrastrukturális adottságokkal ren-
delkező pályán, azonban az ingatlan fejlesztése
meghaladta az egyesület mindenkori vezetésének
az erejét. 

A március 13-án a Józsa SE szülői ér te kez letet
tartott, melyre Balázs Ákos képviselő urat is meg -
hívta Szabó László, a Józsa SE elnöke. Szabó úr
bemutatta az egyesület eredményeit és a pálya
aktuális állapotát, valamint beszélt arról, hogy a
for ráshiány nemcsak a fejlesztéseket gátolja, ha -
nem sajnos már a gyerekcsapatok mű köd te té se is
veszélybe került.

Balázs Ákos méltatta az Egyesület elért ered -
mé nyeit és bíztatta a szülői értekezleten jelen lévő
gyermekeket további sikerek elérésére. Elmondta
azt, hogy az önkormányzat – mivel a terület tulaj-
donosa az egyesület pontosabban a kft. – nem
tudja megoldani a Józsa SE helyett a problémákat,
de tud segíteni abban, hogy közösen megtalálják a
megoldási lehetőségeket, mert szerinte van meg -
oldás. Kiemelte azt is, hogy a Magyar Kormány a
TAO (társasági adókedvezmény) sportfinanszí ro -

zás rendszerével olyan környezetet teremtett a lát -
ványsportok – így pl. a labdarúgással foglalkozó
egye sületek – finanszírozására is, amely egye dül -
álló a világon. Debrecen városa is sokat tett a lab-
darúgás fejlesztéséért, hiszen sportiskolát mű -
ködtet, labdarugó akadémiát hozott létre, ha ma ro -
san elkészül a stadion és nem utolsó sorban csa t -
la  kozva az MLSZ Bozsik Programjához több mű fű -
ves labdarugópálya épült a városban, elsők között
Józsán is a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
ud varán. A műfüves pálya kapcsán elmondta, an -
nak idéjén felmerült lehetőségként az is, hogy az a
sporttelepen legyen felépítve, de pályázati feltétel
volt, hogy csak önkormányzati tulajdonban lévő te -
rü letre lehet építeni.

A megoldás felé vezető út első lépéseként
pedig meghívta a jelenlévő szülőket és az Egye -
sület vezetését, hogy március 18-án folytassák a
megbeszélést olyan sportvezetőkkel, sport me ned -
zse rekel, önkormányzati intézményvezetőkkel kö -
zösen, akik segíthetnek megtalálni a megoldást.

Így március 18-án több neves szakember jött
Józsára. Elfogadta a meghívását Herczeg András
a Debreceni Labdarúgó Akadémia vezetője, Lente
Lajos a LOKI Focisuli vezetője, Hajnal János a
Debreceni Intézményműködtető Központ vezetője,

Danku Attila a Lorántffy Általános Iskola igazgató-
ja és Agárdiné Burger Angéla a Gönczy Pál Ál ta lá -
nos Iskola igazgatója, de volt sportjogász és sport -
alapítvány vezetője is a jelenlévők között. A meg -
hívott vendégek és a Józsa SE-ben focizó gyer-
mekek szülei arra jutottak, hogy szükséges kidol-
gozni komplex megvalósítási koncepciót szakem-
berek bevonásával. Mivel az elmúlt években sokat
változtak a feltételek, így két lehetőséget is
érdemes megvizsgálni. Az egyik lehetőség szerint
az egyesület a TAO (társasági adókedvezmény)
források segítségével hozzáértő szakemberek be -
vo násával próbál megoldást találni az egyesület
finanszírozására. Másik megoldás lehet az is,
hogy a területet átadja az önkormányzat számára,
melyet követően az önkormányzat hajt végre fej -
lesz téseket a sporttelepen. A jelenlévők abban is
egyet értettek, bármelyik megoldást választják a
sport telep fellendítése érdekében, több sportágat
is be kell vonni  a labdarúgás mellett, és a legjobb
ter vet kell következetesen véghez vinni.

A döntés a pálya tulajdonosai, az egyesület ve -
ze tősége kezében van, – de mint elhangzott –
ilyen kedvező lehetőségek (Bozsik program, TAO-s
források, stb) nem biztos hogy állandóan lesznek,
így most kell(ene) lépni a sporttelep jövője tekinte -
tében – zárta a megbeszélést Balázs Ákos.
Azonnali haszna is volt a találkozónak, hiszen Haj -
nal János úr, a DIM vezetője elmondta, hogy az
Egyesületben focizó gyermekek a jővőben ingyen
használhatják a műfüves labdarugópályát a szük-
séges papírmunka elkészítése után, Herczeg
András pedig tovább szeretné erősíteni a kapcso-
latot az Akadémia és a Józsa SE között.

Józsai Sporttelep - van megoldás

Eboltás
Az ebek 2014. évi veszettség elleni kötelező védőoltása Deb -
re cen-Józsa városrészben a következő időpontokban és he -
lyeken történik.

Április 12. (szombat) 8–10-ig Telek utca sarok
Április 13. (vasárnap) 8–10-ig Alsójózsai-Hatház utca sarok
Április 15. (kedd) 17–18-ig Rózsavölgy utca
Április 16. (szerda) 17–18-ig Gönczy P.-Szivárvány utca sarok
Április 18. (péntek) 17–18-ig Függetlenség utca 41.
Április 19. (szombat) 8–10-ig Felsőjózsai utca

Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása és féregtelenítése kötelező, a macskák vé dő ol -
tása ajánlott.

Az oltás, a féregtelenítés, és a regisztráció díja 
az elmúlt évekhez hasonlóan 3500 Forint.

Nem részesülhet oltásban az az eb, amely microchippel nem rendelkezik.
A chip behelyezésére az oltás helyszínén külön díj ellenében lehetőséget biztosítunk.

A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET mindenki hozza magával.

2014. március 29-én tartotta éves közgyűlését
a Józsai Településfejlesztő Egyesület. 

A 2013-as év főbb eseményeinek (Gyereknap,
Szüreti Nap, Karácsonyfa ünnep) szervezésében
tavaly is nagy részt vállalt az egyesület. A la kos -
ság felől érkező gondok (utak, faösvények, par -
kok) korrigálása is sikeres volt.

A Polgárőr Szervezet átrendezése is eredmé -
nye sen zárult. A városi szervezet a józsai csoport-
nak két személyautót biztosított, mellyel eredmé -
nye sen tudnak szolgálatban állni. 2014-ben
ugyan azokat a feladatokat szeretné el végezni a
szer vezet, melyeket az előző évben is és legalább
olyan sikeresen.

Közgyűlés volt
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Egy iskola eredményességét, tehetségeinek se gí -
t é sét sokféle mutató jelezheti. Ezek egyike a
különböző tanulmányi versenyeken való részvétel.
A Gönczys diákok és felkészítő pedagógusaik
évről évre szívesen vállalják a megmérettetést,
hogy ily módon is teret, lehetőséget kapjon a te -
het séggondozás és a fejlesztés. Leírhatatlan él -
mény olykor 300–400 diákkal összemérni a tudá-
sukat, állni a versennyel járó izgalmakat és győzni-
vagy egy következő, eredményesebb versenyhez
tapasztalatot szerezni.
Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek és
felkészítő pedagógusának, a tanulók szüleinek,
megköszönve együttműködésüket.
Országos Versenyeredmények
„ Járj szerencsével”  komplex tanulmányi ver -
seny országos döntője:
1. hely Kisokosok csapata: Berki Virág Lili, Dobi
Fanni, Kellermann Gergely 4. b. Felkészítő tanár:
Dobránszkyné Csige Boglárka, Gáll Gizella.
Országos Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
12. hely „Agy-Menők” csapata: Abuczki Mátyás,
Balogh Szabolcs, Göblyös Krisztina, Hamar
Boglárka 7. évfolyam. Felkészítő tanár: Kocsis Il di -
kó.
Országos kabalafigura tervező rajzpályázat
Különdíj Tóth Panna 3. b.  Felkészítő tanár: Ispán
Ka talin.
XI. Klauzál Kupa Országos Amatőr Tánc ver -
seny
Az amatőr táncosok számára évente egy alkalom-
mal meghirdetett versenyen a Gönczys diákok hét
éve vesznek részt. Nagy örömünkre szolgál, hogy

ebben az évben sem tértünk vissza a versenyről
dobogós helyek nélkül.
Művészi látványtánc kategóriában
Mini korcsoportban (1–2. évfolyam) 1. hely és Kor -
csoportos különdíj. Gyermek korcsoportban (3–6.
évfolyam) szintén 1. hely. Junior korcsoportban
(6–8. évfolyam) 4. hely. Felkészítő tanár: Lévai
Tiborné.
Open kategóriában
Junior korcsoportban: (6–8. évf.) 2. hely. Fel ké -
szítő tanár: Lévai Tiborné.
Megyei Versenyeredmények
A Zrínyi Matematikaverseny megyei fordulójának
eredményei: 2. évfolyam egyéni: 2. hely Szentesi
László 2. a. 9. hely Kiss Árpád 2. a. 14. hely Tóth
Luca Veronika 2. a. Felkészítő tanár: Ignáth Ildikó.
2. évfolyam csapat: 2. hely Szentesi László, Kiss
Árpád, Tóth Luca Veronika 2. a. Felkészítő tanár:
Ignáth Ildikó. 4. évfolyam egyéni: 1. hely
Görömbey László 4. b. 10. hely Nagy Levente 4. a.
4. évfolyam csapat: 2. hely Görömbey László,
Berki Virág, Nagy Levente 4. évfolyam. Felkészítő
tanárok: Dobránszkyné Csige Boglárka, Csőke
Ilona. 6. évfolyam egyéni: 19. hely Hogya Mátyás
6. b. Felkészítő tanár: Fazekas Sándorné.
Országos döntőbe jutott: Görömbey László 4. b.
és Szentesi László 2. a.
Petőfi Sándor megyei versíró pályázat
1. hely Smider Dorka Életke 3. a. Felkészítő tanár:
Iványiné Jeles Tünde.
Lotz János országos szövegértési és he lyes -
írá si verseny megyei döntő
1. hely Soltész Anna Orsolya 8. b. 2. hely Béres

Renáta 8. a. Felkészítő tanár: Makai Judit. 5. hely
Szobonya Zsófia 7. a. Felkészítő tanár: Kocsis
Ildikó. Országos döntőbe jutott: Soltész Anna Or -
solya. 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei
fordulójába jutottak
• Parti Flóra Fanni 6. b. Felkészítő tanár: Budáné
Hajdú Ágnes. • Hamar Boglárka 7. a. Felkészítő
tanár: Kocsis Ildikó. • Soltész Anna Orsolya 8. b.
Fel készítő tanár: Makai Judit
Játék és történelem városi történelmi ve  tél ke -
dő a Szent József Gimnázium szervezésében
3. hely Kanta Zsófia Kata 6. b. Felkészítő tanár:
Makai Judit.
A városi ökoiskolák rajzpályázata - Csokonai
Vitéz Mihály Gimnázium
1. hely Dvorszki Luca Anna 3. a.  2. hely Cs. Nagy
Kolos 3. a. 3. hely Szunai Fruzsina és Szunai Zsolt
3. b osztályos tanulók. Különdíj: Kiss Georgina 3.
b. Felkészítő tanár: Ispán Katalin, Gárdonyi Sán -
dor. 2. hely: Gergely Kitti és Szobonya Zsófia 7. a.
Fel ké szítő tanár: Soltészné Czifra Ibolya.
Városi ökoiskolák versenye Fazekas Mihály
Általános Iskola
4. hely: Balogh Szabolcs, Cseke Dávid, Jeles
Bálint 7. évfolyam. Felkészítő tanár: Szegedi Eri -
ka.
DMJV Önkormányzata által meghirdetett „Nagy -
szülős Nagykaland” című rajzpályázaton Kü lön díj -
ban részesült Balogh Emília 2. b. Felkészítő tanár:
Szabó Éva.

Agárdiné Burger Angéla
Intézményvezető

A Gönczy Tehetségpont legfrisebb versenyeredményei

Lorántffys diákok Aphrodité szigetén
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola néhány tanára és tanulója a Comenius
Iskolai Együttműködések projekt keretében 5
napot tölthetett Cipruson és élvezhették a
ciprusi partneriskola, valamint az ottani szülői
közösség vendégszeretetét.

A spanyol és ciprusi partnereinknek – Ciprus,
mint vendéglátó ország – szervezte meg a soron
kö vetkező projekttalálkozót, mely során mindhá -
rom ország, a projekt munkatervében foglaltak
szerint – A folklór szerepe a nemzeti hagyo má -
nyok ápolásában – ízelítőt adhatott egymásnak a
nemzetek népi hagyományaiból, népzenéjéből,
népi hangszerből, néptáncból. A vendéglátók ki -
törő lelkesedéssel fogadták a négy lorántffys diák

által bemutatott produkciót, melyre Puskás László
táncpedagógus és Magyari Ágnes zenetanár ké -
szítette fel a gyerekeket. A jól sikerült bemutató
után mindhárom nemzet projektben érdekelt pe da -
gó gusai tanácskoztak arról, hogy a projektzárásig
milyen feladatok várnak még az iskolákra. 

A vendéglátó iskola a spanyol és a magyar pe -
dagógusok és diákok részére az 5 nap alatt szín -
vo nalas programokat szervezett. Limaszol polgár -
mestere és oktatásért felelős helyi képviselője is
fogadta küldöttségünket. Lehetőségünk volt rövid
betekintést nyerni Ciprus történelmébe, természeti
adottságaiba, gasztronómiájába. 
Megtekintettük Nicosiát, a kettéosztott fővárost,

ahol a Ciprusi Múzeumban az antik kincsek so ka -
sá gát csodálhattuk meg, Kurionban a római teátru-
mot, a lenyűgöző Aphrodité szikláját, ahol egykor a
mitológia szerint, az istennő emelkedett ki a tenger
habjai közül. Ciprus idegenforgalmilag egyik leglá-
togatottabb helye Pafosz, ahol a kikötőben kis cso-
portunk dacolva a Földközi-tenger intenzív hullám -
zásával bátran hajóra szállt, s a közel egy órás
hajóút során a tenger felől is megcsodálhatta a ki -
kötővárost. A rengeteg élmény mellett fontos
szem pont, hogy egy-egy ilyen projekttalálkozó
lehetőséget biztosít a kommunikáció nyelvének –
angol – mélyebb elsajátítására mind a pedagógu-
sok mind a diákok részére. 
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A „ Nyitok hálózat a társadalmi befogadásért”
programban országosan eddig több mint 10
600-an regisztráltak és vettek igénybe valami-
lyen szolgáltatást, kértek tanulási tanácsadást.
Több mint 1200-an már el is végeztek valami-
lyen tanulási programot, akik tanúsítványt is
kaptak erről. További 3100-an pedig jelenleg
vesz nek részt valamilyen tanulási program-
ban.

Sokan, 562-en vettek igénybe szolgáltatásokat
a Józsai Nyitott Tanulási Központban. Március vé -
géig 31-en vehettek át „Nyitok Tanúsítványt” és
75-en hamarosan az elvégzett tanulási program-
ról. Az angol és német nyelv, illetve a szá mí tás -
tech nikai ismeretek mellett igény van a „Takarékos
háztartás – zöld energia a mindennapokban” a
„Dol gozni akarok!” a „Kincsem az egészségem” az
„Együtt tanulunk – segítsük gyermekeinket a tanu -
lásban” az „Irányítom az életem – hatékony ön me -
ned zselés” és a „Vállalkozást indítok!” tanulási
prog ramjainkra is, melyek hamarosan indulnak a
Józsai Nyitott Tanulási Központban – tudtuk meg
Balázs Ákos projektvezetőtől.

Élnek a józsaiak 
a lehetőséggel -

„Nyitok Program”
számokban

„Józsa apró”
Megbízható, szorgalmas embert keresek kiskerti
munkára. Érdeklődni: (52) 409-115
Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650 
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 53 5-650
Debrecen belvárosában 143 m2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított
(bur kol va, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók, féláron eladó. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig
beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Apróhirdetési áraink: 5 Ft/leütés
Hirdetésfeladás: lásd 2. oldal lap alja!
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ÉPÍTŐIPARI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A HOR-KOVI KFT.-NÉL
2014. 03. 26.

Építőipari eszközfejlesztés Debrecenben. Kedvezményezett a HOR-KOVI KFT, aki
be ruházásához 9 120 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A be ru há -
zás 21 090 000 forint összegben, 9 120 000 forint vissza nem térítendő támogatás-
sal, az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében nyújtott 9 120 000 fo -
rint kölcsönből, és pályázói önerőből valósul meg. 

A HOR-KOVI Kft, számára a Nemzeti Fejlesztés Ügynökséggel 2012. 05. 04. napján kö -
tött szerződés értelmében lehetőség nyílt a „Építőipari eszközök beszerzése a HOR-
KOVI Kft.-nél" elnevezésű projekt megvalósítására. A beruházás 21 090 000 forint
összeg ben, 9 120 000 vissza nem térítendő támogatással, az Új Széchenyi Kombinált
Mik rohitel Program keretében nyújtott 9 120 000 forint kölcsönből, és pályázói önerőből
va lósul meg.
A projekt tartalma: A társaság építőipari tevékenységének fejlesztés érdekében az aláb-
bi eszközök beszerzését valósította meg 1 db YANMAR SV17CR típusú minikotró, 2 db
CIMCO hidraulikus prés és vágószerszám, valamint 1 db HINOVA L1472 LIGHTLIFT
típusú személyemelő. A projekt 2013. 05. 03.-án fejeződött be.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HOR-KOVI Kft.
Cím: 4225, Debrecen, Kiskert u. 36.
E-mail: tomhornyak@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Virágvásár
Áprilisban is kezdje a bevásárlást a Fekete
Pillangó Bizományi Áruházban! Érdemes
benézni, mert újabb akciókkal és egynyári
virágokkal várjuk kedves régi és új vásár-
lóinkat. 

Áprilisi akcióink: női cipők -20%, táskák -20%,
férfi ingek -20% ked vezménnyel kaphatók! To -
vább ra is tart még a könyvvásár is, könyvek már
100 Ft-tól
kaphatók!
Április kö -
ze pétől vi -
r á g   v á s á r
(egy  nyári-,
balkon-, és
ampolnás
virágok)!
Jó mi nő sé gű Dada eldobható pelenka jó áron
továbbra is kapható, mini, midi, maxi méretben
400 Ft/10 db. Junior és bugyi pelenka 450 Ft/10
db. Vonat formájú, ágyneműtartós gyerekágy
érkezett! Az itt vásárolt ruhaneműket továbbra is
ingyenesen méretre igazítják és ruhajavítást is
vállalnak ol csón, rövid határidővel!

Cím: Függetlenség utca 1. 
(Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)

Telefon: (30) 347 7186

Fak ivágás : (06-30) 654-3841

TOTÓ

1. „A műfordításkritikában szép hűtlennek nevezzük az olyan fordítót, aki át -
ül tetésébe új fogalmakat, mozzanatokat, esetleg kis jeleneteket költ, mond-
hatni: a saját képére faragja az idegen költőket.” Kiket sorol a magyar iroda -
lom tudomány a „szép hűtlenek közé”?
1. Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső
2. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula
X. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád
2. Kitől származik a „szép hűtlenek” elnevezés?
1. Rába György 2. Róna György X. Géher István
3. Kinek az egyik versét fordította Dsida Jenő egy évtizedig?
1. Eminescu 2. Goethe X. Baudelaire
4. Kinek a versfordításait tartalmazza a „Hét tenger éneke” című kötet?
1. Tóth Árpád 2. Vas István X. Kosztolányi Dezső
5.  Villon: Ballade des dames du temps jadis című versét több költőnk is
lefordította magyarra. Kinek a fordításában szerepel így a refrén: „Hová lett
a tavalyi hó?”
1. Szabó Lőrinc 2. Kosztolányi Dezső X. Vas István

6. Kit emlegetnek „fordítás-gyárosként” a magyar irodalomtörténetben?
1. Szász Károly 2. Szabó Lőrinc X. Ábrányi Emil
7. Ki fordította először lengyelre József Attila verseit?
1. Sabowski 2. Vincenz X. Fangrat
8. Petőfi Sándor melyik verse kötelező tananyag Kínában?
1. Szabadság, szerelem! 
2. A vén zászlótartó X. Pacsirtaszót hallok megint
9. „Pávatollakkal ékeskedem” Ki minősítette így saját versfordításkötetét
műve előszavában?
1. Babits Mihály 2. Juhász Gyula X. Rónay György
10. Milyen versformában írt Somlyó György a versfordításról?
1. haiku 2. szonett X. Balassi-strófa
11. Ki volt Kormos István versfordító társa?
1. Károlyi Amy 2. Nemes Nagy Ágnes X. Rab Zsuzsa
12.  Melyik kortárs költő alapított Nyelvterület néven rapzenekart?
1. Lackfi János 2. Jónás Tamás X. Térey János
13. Ki írt 1787-ben tanulmányt Versfordítás címmel?
1. Batsányi János 2. Rájnis József X. Szentjóbi Szabó László
13+1.  Mikor tartják a Költészet Világnapját?
1. április 11-én 2. március 21-én X. január 22-én

Szép hűtlenek - költészet napi TOTÓ.
A megfejtéseket leadhatják személyesen a Józsai Könyvtárban (Szentgyörgyfalvi út. 9.), vagy elküldhetik e-mailben a
dbvk.jozsa@gmail.com címre.

- KirakaTransz - Ajándékozza meg Debrecent egy versidézettel! A debreceni belvároshoz hasonlóan verseket, versrészleteket írtunk ki néhány, 
a Józsaparkban működő üzlet, intézmény kirakatára. Keresse meg a tíz idézetet! A költők nevét és a versek címét kérjük a Könyvtárba eljuttatni 

2014. április 11-ig személyesen, vagy írásban. A helyes megfejtőket jutalmazzuk!
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Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van vagy csak
egyszerűen fáradt. Ha lazítani, méregteleníteni

szeretne, vagy fájnak az izületei: 
• fr issítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lá va kö ves-, 

ideg gyök-, méregtelenítő masszázs, 
cellulitisz masszázs.

KöpölYöZÉs a CElluliTisZEs bŐr

MÉrEGTElEníTÉsÉÉrT.

Simon Krisztina
elektrokozmetikus

Ha szépülni szeretne, vagy 
csak egy kicsit törődésre vágyik:

• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer • Szempillafestés

• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások • Smink tanácsadás

• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Szempilla lifting • 3D szempilla

Telefon: (30) 495 61 02
Telefon: (06-30) 495 61 02

Áprilisban bŐrCsisZOlÁs 10%

KEDVEZMÉnnYEl VEHETŐ iGÉnYbE!

HáztartáSi
ÉS VaS-műSzaKi boLt

JÓzSaParK (Józsa Fitness mellett)
Termékeinkből:

virágládák, balkonládák,
virágföld, kerti szerszámok,

Milwaukee kisgépek, kéziszer-
számok, bográcsok, grillsütők,

sütőformák, hollóházi porcelán,
bonyhádi edények, egyéb konyhai

eszközök.
Napló hűségkártya felmutatása

esetén -5% kedvezmény 
a teljes áru termékekből.

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

www.locksmith.hu
www.sutesfozeskonnyeden.

boltaneten.hu

Megnyílt!
Alsójózsán a Bocskai I. u. 53

szám alatt a 
Maci Kuckó Állateledel és

Takarmány bolt!
Kutya-macska eledelek,

díszhal-, díszmadár-, rágcsáló
eleségek, kiegészítők.
Baromfi, sertés és nyúl 

takarmányok széles 
választékban kaphatók!
Józsa területén díjtalan

házhozszállítás!
Tel.: 52/797-510, 70/442-8956

Nyitva tartás: 
H–P: 8–18 Szo: 8–12 

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Szerződéskötés, kárügyintézés

(06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: info@biztositasjozsan.hu • Web: www.biztositasjozsan.hu

Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingyenes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Biztosítók 1 helyen.

Simon Antal Futafuga Kft.

Épületburkolás, fürdőszoba felújítás,
teraszburkolás (csempézés, járólapozás),

parafázás.
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, telje -

sít mény növelés, virusírtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Telefon: (70) 506 75 22 (hétvégén is).

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

Web :  w ww.k o zm ak o n y v e l d e.h u
Te l ef o n :  (52)  4 20-42 3 •  (0 6-30)  9 11-797 9

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.

Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Szi l ág y i  K ár o l y
Red ô n y, r el u x a, szalag f ü g g ö n y, h arm o n i ka aj t ó , 

szú n y og h ál ó  k észít és e, j avít ás a.
Db-Józsa, Harmat utca 7. 

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

Redőnykészítés

ZSUZSA SZALON
NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-FODRÁSZAT,

HAJHOSSZABBÍTÁS, HAJ  GYÓGYÁSZAT, SZÍN
MEGVÁLTOZTATÁS - KÍMÉLETES MÓDON

Kerekesné Szabó Zsuzsa 06-70/245-3499
Bódi Vivien 06-30/327-9898

Józsa, Bocskai István utca 50.

Nyitva: H–P: 8–17 Szombat: bejelentkezés alapján

Festés, mázolás, tapétázás, 
gipszkar ton -szerelés
Szondi Csaba

Józsa, Hátszeg utca 19.
Telefon: (06-30) 9756-289
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A Józsavet Kisállatorvosi Rendelő mostani
cikke a gyomorcsavarodás veszélyére, ki alaku -
lá sára és főleg a megelőzésére szeretné felhív -
ni a gazdik figyelmét. 

Mivel gyorsan kialakuló életveszélyes, és gyak -
ran elhulláshoz vezető betegség, ezért fontos,
hogy a gazdik jól tájékozottak legyenek a be teg -
ség gel kapcsolatosan. Sajnos rendelőnkben is
meg szaporodott az utóbbi időszakban a gyors be -
avat kozást igénylő betegség gyakorisága. Okai a
kutyák ragadozó múltjában és anatómiai fel épí té -
sük ben keresendő. A ragadozók hirtelen nagy
men nyiségű táplálékot képesek felvenni, a gyom -
ruk rendkívül tágulékony, valamint a két pontos,
függőágyszerű (nyelőcsői beszájadzás és gyomor
kijárata) gyomorfelfüggesztés miatt könnyen el tud
mozdulni.

Jellemzően nagy testű, főleg keskeny és mély
mell kasú kutyákban, dogokban, dobermannban,
német juhászban és szetterekben állapítható meg,
de más fajtákban is találkoztunk már a be teg sé g -
gel. Főleg kanokban és idősebb egyedekben gya -
ko ribb az előfordulása. A bántalom kialakulását
több tényező befolyásolja:

• nagy mennyiségű száraz táp/a sok ga bo na fé -
lét, könnyen erjedő szénhidrátot tartalmazó eleség
gyors felvétele

• a gyomor összehúzódó képességének a csök -
ke nése

• az állat etetés utáni intenzív mozg(at)ása
• a hempergés
• elhízás

Tünetek: a kórforma az ún. sürgősségi ese -
tekhez tartozik, és intenzív betegellátást igényel. A
gazdiknak a következő tünetekre kell figyelemmel
lenniük, és ezek megjelenése esetén haladékta-
lanul állatorvoshoz fordulniuk (ez az a betegség,
ahol percek is számíthatnak):

• közvetlenül az etetés után jelentkező nyugta-
lanság

• hányinger, nyálzás
• egyre súlyosbodó felfúvódás
• a has térfogata extrém módon megnő
• dobszerűen feszes lesz
• egyre nehezedik az állat légzése
• általában szétterpesztett lábbal és lehajtott fej-

jel zihálnak
Kórfejlődését tekintve a kitágult gyomorban ren -

geteg gáz képződik és az állat gyomra megcsa va -
rodik a nyelőcsői beszájadzás és a gyomor kijára-
ta tengelyében. Ez lehet 180 fokos vagy akár
nagyobb csavarodás is. Ekkor a gyomrot ellátó
erek is összenyomódnak és a helyi vérellátási

rend ellenesség mellett folyadék lép a gyomorba,
így fennáll a gyomorfal elhalásának veszélye az
állat sokkos állapotán túl. Rengeteg toxikus ter-
mék kerülhet az állat vérkeringésébe csökkentve
túlélési esélyeit. A kórképet súlyosbítja, hogy a fel -
fúvódott gyomor nyomja az állat rekeszizmát és
így nehezíti a légzést. Számos esetben lép csa va -
ro  dás kapcsolódik a bántalomhoz, valamint szív
ingerképzési és ingerületvezetési zavarok.

Legfontosabb az állat minél gyorsabb műtéti el -
lá tása, amely a termelődött gyomorgáz le en ge dé -
sé ből, sokktalanításból, folyadékpótlásból, majd
az állat emelt szintű biztonsági narkózisban tör té -
nő altatása során a gyomor visszafordításából,
gyo morszondázásból, szükség esetén gyo mor -
met szésből áll. A gyomor hasfalhoz való rög zí té -
sé vel megakadályozzuk a bántalom újbóli ki ala ku -
lá sát.

Legfontosabb teendője a gazdiknak a meg elő -
zés:

• a nagytestű kutya napi ételadagját 2 részlet-
ben kapja, és ne tartsunk koplalónapot!

• a száraztápot érdemes beáztatni, így nem a
gyo morban fog hirtelen megduzzadni

• etetés után ne sétáltassuk a kutyát és ne en -
gedjük ugrálni, játszani.

További információk a Józsavet Kisállatorvosi
Rendelőben illetve az alábbi elérhetőségeken:

Állati dolgok - Gyomorcsavarodás kutyáknál

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

AKCIÓ a Józsavetben: Április hónapban az oltásra érkező első 200 kutyus ingyenes bolha- és kul-
lancs ellenes kezelésben részesül. Bolhát vagy kullancsot talált macskáján? Rendelőnk egy klinikai
vizsgálatban vesz részt, amelyben egy új készítményt alkalmaznak macskák bolha- és kullancs-fer-
tőzöttségének kezelésére. Kérdezzen minket a részletekről.

Az ügyvéd válaszol - új PTK-ról (1. rész)
Az új 2014. március 15-én hatályba lépett Ptk
(Polgári Törvénykönyv) jelentős változásokat
hozott a polgári jogi jogviszonyokban. A leg -
szembetűnőbb változás, hogy a korábban kü -
lön törvényben szabályozott családjogi, társa -
ság jogi szabályokat is a Ptk tartalmazza. A kö -
vet kező lapokban megjelenő cikkekben ezek-
ből szemezget ügyvédünk, Lukácsné dr. Pa tak -
völgyi Piroska.

A személyiségi jogokban az egyik változás a
sérelmi díj bevezetése: „Akit személyiségi jogában
meg sértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért
nem vagyoni sérelemért.” Amennyiben a személyi -
ségi jogok megsértése anyagi kárt is okozott an -
nak megtérítésére is kötelezhető a jogsértő.

Cselekvőképességet korlátozó és kizáró gond-
nokság esetén a jelentős változás a kötelező

felülvizsgálat abban az esetben is, ha a gondno -
kolt állapota végleges. Gondnokság alá helyezési
el járást kiskorú esetében csak a 17. életév be töl -
tését követően kerülhet sor. Új jogintézmény a
cse  lekvőképességet nem érintő támogatott dön -
tés  hozatal, két esetben rendelhet ki a gyám ha tó -
ság támogatót:

– az egyes ügyei intézésében, döntései
meghozatalában belátási képességének kisebb
mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló
nagykorú számára, annak kérelmére – cselek vő -
ké pes sége korlátozásának elkerülése érdekében,
vagy

– ha cselekvőképességet érintő gondnokság
alá helyezési perben a bíróság úgy ítéli meg, hogy
a cselekvőképesség részleges korlátozása sem
in dokolt, de az érintett személy meghatározott
ügyei intézésében belátási képességének kisebb

mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a
gond nokság alá helyezés iránti keresetet elutasít-
ja, és határozatát közli a gyámhatósággal.

Az új Ptk-nak a társasági jogra vonatkozó
korábbi szabályozástól eltérő rendelkezéseiről
lesz szó a következő alkalommal.

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 16 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.



Józsai benzinkút
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Földieper: 990 Ft/kg

Alma (gála, idared): 169 Ft/kg
Újhagyma: 129 Ft/csomó
Kígyó uborka: 499 Ft/kg

Tojás „S”: 28 Ft/db
Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

Riasztórendszerek távfelügyelete már havi 3810 Ft-tól.
Józsa területéről induló járőrszolgálat

• ingyenes felmérés • ingyenes ügyeletre kötés
• ingyen átjelző berendezés (GSM/GPRS átjelző)

További részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.

Mobil: (30) 689-1214 • Tel./fax: (52) 249-176 • Cím: Debrecen, Pesti u. 63.

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

Építőanyagok, szigetelőanyagok, térkövek széles választékban.
Autópálya-matrica, mobi ltelefon feltöl tés és e-útdíj  3,5 t felet ti teherautóknak.

Minden héten nyerhet 
20 liter üzemanyagot, 

ha 8000 Ft felett vásárol.

Árainkat és nyerteseinket megtalálják a www.jozsanet.hu weboldalon!

PB gázpalack: 4600Ft/db

AKCIÓS TERMÉKEINK:

Márciusi nyertesek
A Józsa Tüzép Kft. ben -
zin kútján márciusban is
hetente sorsoltak a 8000
Ft felett vásárlók között.

Íme a márciusi hetek 5 nyer -
tese: 9. hét: Nagyné Lövei

Lilla (Tócós u.) 10. hét: Kecskés Melinda (Bocskai
u.) 11. hét: Bereczki Károlyné (Kertekalja u.) 12.
hét: Illyés Miklósné (Telek u.) 13. hét: Török
Tamás (Rózsástelep u.) A képen a 12. heti sorso -
lás látható, Lévai Imre húzta ki a nyertes nyugtát.
Egész évben folytatódik a heti sorsolás, érdemes
Józsán tankolni.

Szeretne nyugodtan aludni 
könyvelését illetően?
Szathmári-Nagy Krisztina
regisztrált mérlegképes könyvelő

jogi szakokleveles közgazdász

Telefon: 06-30/320-0086
Email: nagyszentgyorgyiberni@gmail.com

Társas vállalkozások, egyéni 
vállalkozók, mezőgazdasági 

őstermelők 
teljes körű könyvelése, 
képviselet, tanácsadás.

Szabó Dénes
vállalkozó

Konténeres törmelékszállítás
3–4–5–6 m3

Telefon: (06 30) 302 06 99

telefon:  (70)  413 6363

Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lom alpin-
technikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

FAKIVÁGÁS!

Debrecen-Józsa Bocskai u. 53. Tel.: 0652-797-510 E-mail: jozsaszerviz@gmail.com

Számítógépek, Laptopok, Monitorok, Telefonok 
szervizelése, bővítése, karbantartása

Számítógép hibafeltárása, javítása
Hardver eszközök beszerelése, beállítása
Túlmelegedési, lassulási problémák megoldása
Operációs rendszerek telepítése
Vírusirtás, adatmentés
Vezeték nélküli hálózat kiépítése, telepítése
Telefonok teljeskörű szervizelése, szoftverfrissítése



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

www.butor-debrecen.hu

Használt bútor beszámítás • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Folyamatos akciók új bútorainkból. 2014-ben a korábbinál
kétszer nagyobb alapterületen dupla kínálattal, egy telje-

sen felújított üzletben várjuk kedves vásárlóinkat!
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Megújult üzletben 

a régi árakkal

• 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

Dr. Bíró 
Tamás 
állatorvos

Simon Kr iszt ián
kályhás

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

E-m ai l :  s imonkr i szt007@freemai l .hu

Vállalom:

• cserépkályhák építését, 
átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését.

HÚSVÉTI AKCIÓ AZ ASZT-ELLA
Ruházati és cipő szaküzletben!

5000 forint fölötti vásárlás esetén 10%
10 000 forint fölötti vásárlás esetén 20% 

kedvezményt adunk!
Akció időtartama: 2014. 04. 07.–2014. 04. 19-ig

Nyitva: hétfő–péntek: 8–18 • szombat: 8–13
Cím: Józsa, Bocskai utca 3/B

Telefon: (06-20) 550-2113 • Facebook: ASZT-ELLA

Tavaszi szünet a Zsebivel április
17., 18. és 22-én

A tavaszi szünet ideje alatt lehetőség van egész
és fél napos gyermekfelügyeletre! Meg hosszab bí -
tott nyitva tartással várjuk a gyerekeket! Félnapos
felügyelet 7:30–12:30-ig 1500 Ft+étkezés 500Ft.
Egész napos felügyelet 7:30–16:30-ig 2500
Ft+étkezés 550Ft. Étkezést nem kötelező igényel-
ni, de lehetőség van rá.

Húsvét a Zsebiben április 19-én

Egész napos belépő: 2000 Ft. Nyuszikeresés
aján dékokért. Alkotói sarok. Várunk szeretettel.
3 éves kor felett gyermekmegőrzés.
2 óra 1400 Ft
3 óra 2000 Ft
5 óra 3000 Ft
7 óra 4000 Ft
9 óra 5000 Ft
Étkezés kérhető 500 Ft/fő

Nyári Napközis Tábor 2014.

Változatossá, emlékezetessé tesszük a gyer-
mekek nyarát, sok játékkal, játszva tanulással,
mozgással, odafigyeléssel és nem utolsó sorban
nagy adag vidámsággal. Programjaink pedagógu-
sok által összeállított programok. A Zsebibaba

Játszóház felszereltsége és adottságai miatt jó
táborhelyszín. A programjainkat nem befolyásolja
az időjárás, mert rossz idő vagy nagy meleg ese -
tén, klimatizált játszóházunkban tartózkodunk. A
Zsebibaba Játszóház Debrecen-Józsa központ -
jában, a Józsaparkban található.
A tábor kezdete június 16, az utolsó nap augusz-
tus 18., a hétvégék kivételével minden nap lesz
tábor. Lehetőség van félnapos és egész napos
tábornapra is. Félnap 7:30–12:30-ig 1500 Ft+500
Ft étkezés. Egész napos 7:30–16:30-ig 2500 Ft
+500 étkezés.
A napközis tábor ideje alatt játszóházunk délután
üzemel délelőtt a napköziben tartózkodók használ-
hatják. Játszóház nyitása külsősöknek hétfőtől-
péntekig 15:30-tól 18-ig szombat–vasárnap
10.00–19:30-ig.

Egy tábornap időbeosztása:
7.30–8.00 Érkezés, ismerkedés-csoportjáték
8:30 Tízórai
9:00–11:00 Kreatív foglalkozás 11 órától levegő-
zés, kinti játék
12:00 Ebéd
13:00 Pihenés: mesenézés, - illusztrálás, -
dra matizálás, társasjáték (igény esetén alvás)
14:30           Szabadtéri játékok (nagy meleg esetén
klimatizált játszóházban játszunk)
15:30         Uzsonna
16:00–17:00: Szabad játék a játszóházban
Jelentkezni már most is lehet a 06 52 789 034 szá-
mon vagy személyesen a Zsebibaba Játszó ház -
ban! Gyertek és tegyük emlékezetessé a nyarat!

Zsebi hírek

Új telefonszámunk: (52) 789-034
Címünk: Józsapark, földszint
E-mail: zsebi@zsebibaba.hu

Web: www.zsebibaba.hu
Facebook: 

www.facebook.com/zsebibabajatszo-
haz

Nyitva: h–szo: 10.00–19.30 
Vas: 10.00–18.00



Bikers caffe & pizza
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(52) 386-180 • w w w . bi k e r s c a f f e . c o m

Né z z e  a  B L  m e c cs ek et  k á v é z ó n k ba n ,  í g y  m i n d en  3 0  c m - e s  p i z z á t  1 0 5 0  F t - é r t  f o g y a s z t h a t .



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

Autóelektromos javítások: generátor-, önindító-, központi zár-,            
riasztó és egyéb autóelektromos javítások.

Józsa Autócentrum Kft. Szentgyörgyfalvi út 11. (52) 523-967 • (30) 33-777-33

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG! Nyitva: h–p: 8–18, szo: 8–13.

www.jozsaauto.hu
Megkezdtük autóklímák 

teljes körű javítását:

klímatöltés, klímatisztítás, 

klímajavítás.

Nyugdíjhelyzet, biztos nyugdíjpénz!
Ebben a hónapban is beszélgetünk Burai
Tamás pénzügyi tanácsadóval. Aktuális té -
mánk az év várhatóan slágertémájává váló
nyug díj, hisz tavaly novembertől egy kedvező
kormányzati döntésnek köszönhetően minden-
ki biztos nyugdíjpénzre tehet szert. Ennek a
mód járól beszélgetünk kicsit bővebben.

Józsa: Ismét nyugdíjjal, kapcsolatos témával
ké szültél. Mi ennek az oka?

Burai Tamás: Azt gondolom, hogy olyan fajsúlyú
témáról van szó, amit nem lehet egy beszélgetés
során kivesézni, ezért is érzem szükségét annak,
hogy újra erről beszélgessünk. Az utóbbi pár év -
ben nagyon sokan és sokszor foglalkoztak azzal,
hogy mi várható a követező 10–20 évben az álla-
mi nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. Vannak, akik
nagyon pesszimisták és úgy gondolják, hogy telje-
sen megszűnik.  Sokan úgy vélik, valamilyen for -
má ban megmarad, de abban is biztosak, hogy az
így kapott járandóság meg sem közelíti azt az
össze get, amivel méltóságban lehet eltölteni azo -
kat az éveket, amelyek már nem a munkáról szól-
nak.

Józsa: Mi az oka annak, hogy ilyen negatív a
vá rakozás az állami nyugdíjjal kapcsolatban?

Burai Tamás: Egyre többen rettegnek a nyugdí-
jas évektől, a lakosság fele arra számít, hogy nem
fog tudni megélni. Erre minden ok megvan, hiszen
2050-re négy aktív dolgozóra hat eltartott idős em -

ber jut majd, míg
ma csak három. Ez
egy nagyon be szé -
des adat, a magyar
társadalom fo lya -
ma  tosan öregszik
és ennek kö vet kez -
ménye az, hogy
egyre nagyobb az a
réteg, akiről gondoskodnia kell egy egyre kisebb
rétegnek. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva
egyértelműen világos, hogy a jelenlegi nyug -
díjrendszer fenntarthatatlan! 

Józsa: Miért fontos a 2014. január 1. dátum?
Burai Tamás: Tavaly novemberben a kormány

hozott egy döntést, mi szerint újabb lehetőség nyí-
lik nyugdíjcélú megtakarításokkal kapcsolatosan
adójóváírást érvényesíteni. Számomra ennek az
az üzenete, hogy aki csak tud, készüljön, mert a
je lenlegi rendszerre nem lehet alapozni. Nagyon
fon tos passzus került be az SZJA törvénybe, az év
elejétől nem csak az adónk 1+1 százalékáról ren-
delkezhetünk, hanem 20 százalékról! Magyarán,
ha valaki nem rendelkezik erről a 20 százalékról,
akkor az továbbra is az államkasszát gazdagítja!

Józsa: Miben más a nyugdíjbiztosítás, mint a
korábbi nyugdíjcélú megtakarítások?

Burai Tamás: Ha pénzügyekről van szó, akkor a
mai pénzpiaci környezetben nagy hangsúly kerül a
biztonságra. Kiemelt jelentősége van annak, hogy

tőke és hozam -
ga rantált meg -
oldást tudok
nyúj tani azok-
nak, akik egy
ilyen nyugdíj
meg takar í tás
mellet dönte -
nek. Biztos
több olvasónak van negatív tapasztalat olyan
befektetéssel kapcsolatban, amihez nem párosult
ez a fajta garancia. Kockázat nélkül juthatunk
hozzá 20% adóvisszatérítéshez és emellett garan-
tált hozamra lehet szert tenni minden évben a
nyug díjbiztosításokkal. A társaság, akinek dolgo-
zom azt is vállalja, hogy ha nagyobb hozamot ér
el, mint amennyit garantál, akkor a többlethozamot
is megkapja az ügyfél.

 Józsa: Ezek tudatában, mit tanácsolsz az ol va -
sók nak?

Burai Tamás: Én azt kérem, hogy ha valaki akar
készülni a nyugdíjas évekre, akkor tárcsázza a te -
le fonszámomat, üljünk le beszélgetni! Olyan le he -
tőség adódott most, amit ki kell használni!

Burai Tamás
Telefon: (06-30) 646 7881
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Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7., 

a Rózsás Csárda mellett.

Minden nap friss, saját feldolgo-
zású áru. Baromfi üzletünkben
csirke, tyúk, kakas, pulyka és
kacsa is kapható.

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 7–19, 
szombat: 7–15, 
vasárnap 7–12.

Telefon: (52) 501-862
Erzsébet utalványt elfogadunk!
Sok szerettel várjuk minden
kedves vásárlónkat!

Friss csirkemell filé:                      1229 Ft/kg

Friss csirkemell darabok:        759 Ft/kg

Friss csirke hát:     79 Ft/kg
Az akciónk 2014. 04. 07–2014. 04. 20. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

Húsvéti AKCIÓ!

Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos

Rózsástelep utca 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: (06-20) 316 8811
Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák elfogadása.

Telef on :  (06-20) 33 18 944
w ww.nem es v al l al k o zas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez

(10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Kedvencek eledel centere
Cím: Felsőjózsai utca 25.

Fagyasztott csirke fej 
(április 20-ig) 99 Ft/kg
Fagyasztott csirke láb 
(április 20–30) 79 Ft/kg

Az akció érvényes a készlet erejéig!

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Szövet 3 részes nadrágkosztümök 
25 400 helett 15 500 Ft-os egységáron

(40–52-es méretig).

Az új kollekciónk megtekinthető: 

w ww.evad iv at .hu
VÁ SÁ RL ÁSI UTAVÁNYOK  3–5000 Ft

NÉVÉRTÉK BEN KA PHATÓ.
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.: 8–12

Telefon: (06-20) 977-9814

Sportosan elegáns divatáru üz le -

tem be folyamatosan ér keztek a

ta vaszi és nyári kol lekciók, szuper

szí nek, divatos áruk.

Józsa, Sillye Gábor utca 66. Telefon: (06-70) 367 2359

FÉSZER-SZERELVÉNYBOLT
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelvények

kiskereskedése 
• Fűtés-víz-gáz szerelvények • Golyóscsapok • Ötrétegű

csövek, idomaik, radiátorok • Vegyestüzelésű/gázkazánok,
bojlerek • Réz szerelvények, PVC csövek, idomok

• Szobatermosztátok, csaptelepek és tartozékai
• Fürdőszoba felszerelések, vízszűrők, víztisztítók

• Porcelán mosdók, wc-k, tartályok, kádak • Kéziszerszámok,
fúrószárak, gyémántkorongok • Minőségi kertészeti áruk

(csatlakozók, összekötők)
Érdeklődjön termékeinkről, árainkról üzletünkben, polcon
nem található termékeket rövid határidővel beszerezzük.

Füzesi István víz-, gáz-, fűtésszerelő mester, Józsa Barátság u. 6. • (70) 620-2684
Vállalom családi házak, középületek víz-, gáz-, fűtésszerelését, valamint
csa tornarendszerek kiépítését, anyagbeszerzéssel, tervezéssel.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat által feltárt hibákat szaksze -
rűen és a gázszolgáltató által által elfogadott minőségben kijavítom.
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Konyhabútor készítés Józsán

Dr. Dobó Nagy Zsolt
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.

Nyitva tartás: h–p: 8–18, szo: 7–14, v: 8–13

BRAVÓ 
Zöldség-gyümölcs
Tes c o v al  s zem b en  a 35-ö s  főú t o n

Tojás (M)  29 Ft/db
Burgonya (25kg-os zsák)  108 Ft/kg

Fejes káposzta 99 Ft/kg
Savanyú káposzta (fejes, apró)  280 Ft/kg

Sárgarépa 140 Ft/kg
Alma (szabolcsi) 100 Ft/kg-tól

Narancs (édes, görög)  299 Ft/kg
Kellesmes húsvéti ünnepeket kívánunk

minden kedves vásárlónknak!

Zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint

darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

SZABÉV Kft., Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephely • Tel.: (52) 530-564 • Mobil: (20) 530-7974 
E-mail: szabevkft@gmail.com • Web: www.szabev.hu

Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók, 
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok, 

rostaszövetek, vadhálók, valamint beton oszlopok.
Gyártás, forgalmazás. 

Megkezdtük zárak, vasalatok, csiszolóanyagok,
vágókorongok, csavarok, huzalszegek, elek-

tródák, patentívek, nádszövetek, táblás
kerítések, talicska árusítását üzletünkben.

Vas- műszaki bolt

Legyen szó akár lakásfelújításról, vagy új ház
be rendezéséről, a konyhabútor meghatározó
ele me lesz lakásunknak. Ezért érdemes jól át -
gon dolni, milyen konyhabútorunk legyen, hi -
szen számos lehetőség kínálkozik. Alábbi cik -
künk ben Tripó Sándor ad tájékoztatást a le he -
tő ségekről.

Természetesen mindenki addig nyújtózkodhat,
ameddig a takarója ér, így cégünknél többféle
árfekvésű megoldás közül választhatnak. Néhány
gon dolat erejéig térjünk rá arra, milyen le  he tő sé -
gek vannak. A bútorlapok közül a kiváló minőségű
Egger cég termékeit használjuk. Az él zárás lehet
hagyományos élfólia, de a 2 milliméteres ABS iránt
is nagy az igény. Az ajtók lehetnek a legegysze -
rűbb bútorlaptól, a legnépszerűbb MDF frontokon
át a tömörfáig bármiből. A vasalatok közül a fi ókok -
nál is kérhető a sima görgőktől az önbehúzós
BLUM rendszerekig bármilyen megoldás. A fogók

és vasalatok (kamrapolcok, edénycsepegtető, for -
gó kosár stb.) kínálatát pedig felsorolni sem lehet.
Az előbb említett anyagok mindegyike megtalál-
ható mintatermünkben Józsán, a Deák Ferenc
utca 68. szám alatt. Mintatermünkbe telefonos
egyez tetés alapján bármikor lehet jönni.

Referenciáinkat megtalálják a www.jozsaaszta-
los.hu weboldalon. Józsa területén ingyenes fel -
mé rést, és szaktanácsadást biztosítunk, árajánlat-
tal. Minden esetben a vevő mondja meg, mi fér
bele a költségvetésébe, a műszaki tulajdonságo -
kat pedig ehhez igazítjuk. Nagy hangsúlyt fekte -
tünk a megbeszélt minőség, az ár, és a határidő
betartására. Áraink a kialakított beszerzési forrá-
sainknak és a szakembereinknek köszönhetően
ga rantáltan a legkedvezőbbek.

Végül néhány érv, amiért nem érdemes
nélkülünk konyhabútort vásárolni:
– megbízható minőség
– legkedvezőbb ár-érték arány
– egyszerűtől a luxusig
– kiemelkedően megbízható háttér
– Józsán ingyenes árajánlat
– alapanyag minták helyben megtekinthetőek
– hosszú, rugalmas nyitva tartás (telefonos egyez -
te tés után)

Mintatermünkben szívesen segítünk szakta -
nács  adással, árajánlat készítéssel, műszaki infor-
mációkkal és természetesen az alapanyagok is
meg tekinthetők.

Vállaljuk továbbá alábbi eszközök gyártását, és
az alábbi munkákat:
– beépített szek ré -
nyek
– gardróbszek ré -
nyek 
– ágyak, hálószo -
ba  bútorok
– egyéb bútorok
– külső-belső nyí -
lás  zárók
– üvegezés
– kerítések
– lakások komplett asztalosmunkái
– lépcsők
– fakivágás (20-517-0848)

Vállalási határidő: 2–6 hét. Forduljon hozzánk
bizalommal!

Tripó Sándor 
cégvezető

Elérhetőségeink:
Mintaterem: Józsa, Deák Ferenc u. 68.

Tel.:  (06-20) 520-2040
E-mail:  tr ipo.sandor@upcmail.hu

Web: www.jozsaasztalos.hu
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NYITÁSI AKCIÓK!

a Józsa Parkban (a kínai áruház mellett)

Ajánlataink:
– hamburger, gyros, 
– frissen sültek, sültes tálak,     
– des szertek, fagylalt
– üdítők, alkoholos italok, 
– kávé, cappuccino
– napi ételajánlat 11:30–15:00-ig: 750 Ft

Elvitelre is kedvező áron!
Rendelésfelvétel: 06 20 389 39 50

Nyitva tartás: H–Szo: 09:00–21:00 Vasárnap: Zárva

Szeretettel várjuk kedves meglévő és 
leendő vendégeinket: Járcsics Brigitta tulajdonos

Megkezdtük 
fagylalt

árusítását!

ADU és MAX speciális akció
Ne legyen a pénztárcája ellensége,

ennyiért még a multiknál sem vásárolhat!

Akció időtartama: 2014. 03. 31.–2014. 04. 19.
Kellemes ünnepeket kívánunk!

ADU: Gönczy P. u. 118. MAX: Harmat-Sillye G. u. sarok

Tolle tej dob. 1l  1,5% 239 199 Ft
Tolle tej dob. 1l  2,8%                 259  209 Ft
Kinga bfi. gépsonka 1 kg           1399  999 Ft
Rama tégla marg. 500g 399  339 Ft
Olcsó & finom farmföl 20% 850g  499  419 Ft
Trappista sajt 1 kg                     1849 1399 Ft
Privát habspray Creamy              319  249 Ft
Mizse ásványvíz 2l                       69     59 Ft
Queen üdítő 2,5l                         199  159 Ft
Steffl dob. sör 0,5l            179 meglepetés ár!
Cafetero 3in1 180g                     249  199 Ft
Privát Eü. papír 24 t. 3 rétegű    1199  999 Ft
Milaro kutyaszalámi 1kg               239  179 Ft

R E D Ő N Y K L I N I K A
Redőnyjavítás:

régi belsőtokos redőnyök javítása,
külső tokos redőnyök javítása,

redőnyök bármilyen jellegű
javítása, cseréje.

Továbbá műanyag redőnyök,
alupofás redőnyök,

alumínium redőnyök,
motoros redőnyök.

Redőny AKCIÓ!
Ha ön 10 m2 fölött rendel, 

egyedi árat kínálunk.
Szúnyogháló:

fix műanyagkeretes szúnyoghálók,
fix alukeretes szúnyoghálók,

rolós szúnyoghálók.
Roletta, szalagfüggöny, reluxa,

harmonika ajtó, rozsdamentes küszöb
szerelése, javítása.

Telefon: 30/601-0102


