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JÓZSA

50 fát ültetnek Józsán

Balázs Ákos maradt Józsa
önkormányzati képviselôje

21. Józsai Szüreti Nap

Diófával, díszkörtefával és kocsányos
tölggyel gazdagodik településrészünk.

A Városüzemeltetési Osztály az AKSD Kft. ki-
vitelezésében (parkfenntartás keretében)
2010. év tavaszán több mint 200 db fát
ültetett Debrecenben. Ez év ôszén a faül-
tetések tovább folytatódnak, melynek során
közel 320 db fát telepítenek Debrecen szá-
mos utcájába. Ebbôl 50 fa Józsára kerül.

Józsán a Kiserdô utcán 22 fát (diót és
díszkörtét) már telepítettek a Józsapark mö-
gött (Tócó patak melletti zöld területen a Tó-
có-ligetnél) pedig 28 db ôshonos kocsányos
tölgyet fognak telepíteni októberben. Olyan
fafajokat és fajtákat igyekeztek választani,
melyek a tapasztalatok szerint jó várostûrô
képességgel rendelkeznek, valamint az utcák
adottságaihoz is igazodnak. A képen a Kiser-
dô utca látható.

Szeptember 25-én kellemes idôben ren-
dezték meg a hagyományos józsai nagy-
rendezvényt. Rengeteg program és látni-
való volt ezúttal is, kicsik és nagyok egy-
aránt jól érezhették magukat.

Délelôtt volt a szüreti felvonulás és a nyúl-
paprikás-fôzôverseny. A szüreti felvonulás
Alsó- és Felsôjózsán is végig haladt, közel
másfél óra alatt. A póni lovaglást is ki lehetett
próbálni. Eközben már javában rotyogtak a

bográcsokban
a finomabbnál
finomabb nyúl-
húsból készült
ételek a Tócó-
völgyben. 13 óra-
kor kezdôdtek
el a színpadi
produkciók. A
józsai óvodák
és iskolák cso-

portjai nyitották a sort. A Józsapark fedett
részén rengeteg érdekességgel találkozhat-
tunk: a kiállított zöldségek, gyümölcsök mel-
lett volt arcfestés, mézeskalács díszítés, de a
termés-szobrok készítésében is elmélyülhet-
tek a gyerekek. A parkolóban igazi extrém ját-
szópark várta a kisebbeket: számtalan „ugráló-
várat” kipróbálhattak. Harcmûvészeti bemu-

tatóval, különbözô mûvészeti csoportok és
együttesek fellépéseivel folytatódott a prog-
ram. Ismét nagy sikert aratott a Kenguru TSE
akrobatikus rock and roll bemutatója. A
debreceni Swing Singers együttes bemutatko-
zó mûsora az igényes zene kedvelôit is ámu-
latba ejtette, majd végül a napot a Showtime
Band Zenekar világságerei zárták. Rengeteg
kép a szüreti napról a www.jozsanet.hu
weboldalon tekinthetô meg.

Nagy fölénnyel, a szavazatok 58,5%-át megszerezve nyerte meg
a helyhatósági választást a korábbi képviselônk, aki Fidesz-
KDNP támogatással indult.

Balázs Ákos így a negyedik ciklusát kezdheti meg. Eredmények: Ba-
lázs Ákos: 58,5%, Pokorni László Tibor (Jobbik): 19,1%, Kovács Eme-
se (MSZP): 8,2%, Kissné Tóth Kitti Irén (Civil Fórum): 7,8%, Varga
Dorottya Rebeka (DISZ): 6,4%.
Szintén a negyedik ciklusát kezdheti meg Kósa Lajos, aki szintén
Fidesz-KDNP színekben indulva 67,2%-al nyerte meg a polgármester
választást. Az új csökkentett létszámú Debreceni Közgyûlésben
(mely 35 fôs lesz 2010-tôl) 25 fô képviseli a Fideszt, 4 fô a Jobbikot,
3 fô az MSZP-t, 2 fô a DISZ-t és 1 fô a Civileket.

Közvilágítás fejlesztés 
Az Önkormányzat az alábbi helyeken
bôvítette a közvilágítási hálózatot.

Tócóparti játszótérnél 2 db, a Kiserdô utcai
játszótérnél 1 db lámpatestet szereltek fel.
A Zsindely utca és Csúcs utca találkozásá-
nál 4 db, az Erdôhát és a Csúcs utca talál-
kozásánál 3 db, a Platán utcán 4 db, az
Elek utcából nyíló zsákutcában 4 db, a Kas-
tély utcán 6 db, a Barakonyi utcán 1 db, a
Vashámor utcán 3 db lámpatestet helyez-
tek el. A józsai temetônél lévô parkolóba 4
db lámpatestet telepítettek, valamint a Jó-
zsakert és a Bocskai utca keresztezôdésé-
nél a jövôben kialakítandó gyalogos átkelôhely megvilágítása
érdekében 1 db lámpatestet helyeztek el (a felvétel a Bocskai utcában
készült).                                                            
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Helyi hírek

Meglátogattuk Egyházi hírek

Szüreti Nap versenyeredményei

Szüreti Napot támogatták

Sokan kérdezték, érdeklôdtek, mi van
vele, hová tûnt, rég látták. Megkerestük
hát Lévai Bélát, hogy megtudjuk, mi van
vele mostanság.

Prof dr. Lévai Béla – aki Józsa meghatározó
és legelismertebb helytörténésze, nyelvésze
– szerencsére jó körülmények közt (egy idô-
seket és betegeket ellátó intézményben) él
jelenleg. Az egészségügyi állapota sajnos az
elmúlt években nagyon leromlott, folyamatos
ellátásra szorul, viszont a szellemi állapota
még mindig tökéletes. Béla bácsi több mint
egy éve nem volt Józsán. Nagyon hiányzik
neki otthona, és mivel egyedül van, ismerô-
sei és józsai barátainak társasága. Aki sze-
retné meglátogatni, és több információra van
szüksége keresse bizalommal Hodosi Csa-
bát (06-30/955-1814), aki segít az elérhetô-
ségében.
Aki nem ismerné dr. Lévai Bélát, az a követ-
kezô weboldalon láthatja helytörténeti tévé
sorozatát:  www.youtube.com/homokhat

A Debrecen-Józsai 
Református Egyházkerület 

szeretettel várja a 7.–8. osztályos (vagy
idôsebb) gyermekeket a 

konfirmációi elôkészítôre.
Jelentkezni lehet: 

A lelkészi hivatalban (Deák F. u. 67), a
(06-30) 910-2158-as telefonszámon,
vagy a reformatusjozsa@gmail.com

email-címen.

Ha 
… véget ért a vakáció,

… nehéz a koncentráció
… haldoklik a civilizáció

… hatástalan a demonstráció
… nem segít a protekció,
… a boldogság csak fikció
… túl kevés az információ,
… elbutít a manipuláció,
… untat már a meditáció:

TÉGED VÁR a konfirmáció!
Kell ennél több motiváció?!

A Debrecen-Józsai Református
Egyházközség Presbitériuma nevében

szeretettel meghívjuk 
önt és kedves családját 

2010. október 24-én 15.00 órakkor az
alsójózsai templomban kezdôdô és 

16.00 órakor a felsôjózsai templomban
folytatódó lelkészbeiktató 

istentiszteletünkre,
melyen 

Gacsályi Zsolt 
megválasztott lelkipásztort,

Vad Zsigmond
a Debreceni Református Egyházmegye
Esperese iktatja be gyülekezetünkbe.

Az igehirdetés szolgálatát 
Dr. Bölcskei Gusztáv 

a Tiszántúli Református Egyházkerület
Püspöke végzi.

A szeptember 25-én megrendezett szüreti
napon, többféle versenyre is nevezhettek
a józsaiak. Gratulálunk minden díjazott-
nak!

VII. Józsai Nyúlpaprikás-fôzôverseny ered-
ménye:
1. helyezett: Ferenczi Györgyné
2. helyezett: Kovács Lajosné
3. helyezett: Debreceni Népi Együttes
Különdíj: Beri Sándor

„LEG”-ek versenyének helyezettjei:
Gyümölcs kategóriában:
1. helyezett: Nagy Sándor
2. helyezett: Gyökös József
Zöldség kategóriában:
1. helyezett: Dr. Tóth Árpád
2. helyezett: Hegedôs István
3. helyezett: Nagy István
3. helyezett: Varga Károly

Madárijesztô bábuk versenyének díjazottjai:
1. helyezett: 4-es számú báb. 

Készítette: Gönczy Pál Utcai Óvoda
2. helyezett:1-es számú báb. 
Készítette: Tóth Tibor, Északi sor 13.
3. helyezett: 3-as (készítette: Gönczy Pál
Utcai Óvoda) és a 2-es számú bábok (készí-
tette:  Molnárné Abai Márta) megosztva.

Aszfaltrajzverseny helyezettjei: 
1. helyezett: Erdélyi Eszter (6.a.)
2. helyezett: Adonyi Vanessza (5.a)
3. helyezett: Berta Lívia (6.a)
4. helyezett: Szabó Rita (6.b)

A józsai Szüreti napot, évrôl évre nagyon
sokan támogatják. Az ô munkájuk és hoz-
zájárulásuk nélkül, ez a rendezvény nem
jöhetett volna létre. Köszönet nekik!

Pénzbeli felajánlásukkal segítették a Józsai
Szüreti Napot:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Természetbeli felajánlásukkal segítették a
Józsai Szüreti Napot: 
DM, Kincses bolt (Szigetház Kft.), Létai-
Huszti Kft., Józsa Diszkont, Mezô János, Sodó
Cukrászda, Falatka Pavilon, Juráskó Kft,
Bodogán Kft. (Koronás Pékség), Lugossy
György, Bikers Kávézó, Avon, Tokaji Gyula

Munkájukkal segítették a Józsai Szüreti Na-
pot: 
Józsai Településfejlesztô Egyesület, Debre-
ceni Városi Polgárôr Szövetség Józsai Cso-
portja, Debreceni Polgárôr Egyesület Civis
Városért, Debrecen Városi Rendôrkapitány-
ság józsai körzeti megbízottai, Debreceni Mû-
velôdési Központ, Józsai Segítô Szolgálat,
Kunkli Róza, Hunyáné Mráz Erzsébet, Molnár
Józsefné, Pénzes Sándorné, Oláh József,
Horányi István – P84 másoló iroda, Móczó
Ibolya, Pásti Sándor, Eszenyi Sándorné,
Hajdú Józsefné, Andirkó Gáborné, Tóth Sán-
dorné, dr. Tóthné Stokker Erzsébet, Ozsvárt
Csilla, Józsai Népdalcsoport, Némethné Var-
sányi Mónika, Gárdonyi Sándor, Hunya Tilda,

Gáll Gizella, Neisz József, László Mihály,
Tóth Gyula, Nagy Sándor.

Az Alsójózsai 
Óvodás Gyermekekért Alapítvány

köszöni mindazoknak a 
támogatását, akik a 2009. évi 

szja-juk 1%-át, összesen 496 197
Ft-ot az alapítvány javára 

ajánlották fel. Az alapítvány az
Alsójózsai Kerekerdô Óvoda

mûködését támogatja.
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KKÍÍNNAAII   DDIISSZZKKOONNTT
Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7., a Posta mellett

Nyitva tartás: Hétfô–Péntek: 9–18 • Szombat: 9–13

ÔSZI-TÉLI ÁRU ÉRKEZETT!
Minden 

termékünkre

20%
kedvezmény!

Programajánló
Szeptember 15–október 16-ig
„Közelítés” - Cs. Horváth Judit festômûvész
kiállítása
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház elôtere
Október 13-án 16 órától
„Szeressétek az öregeket” - idôseket kö-
szöntjük az Idôsek Hónapja programsorozat
keretében. Résztvevôk: közösségeink tagjai,
idôskorú józsai érdeklôdôk. Közremûködôk:
Gönczy Pál Általános Iskola, Lorántffy Zs. Ál-
talános Iskola, Waldorf Iskola tanulói, Szivár-
vány Együttes.
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
Október 19-én 9 órától
Rendhagyó Irodalmi Foglalkozás. Résztve-
vôk: 5–6. osztályos általános iskolás gyere-
kek. Közremûködik: Zádorné Kondor Erika ta-
nár. Téma: Tamkó Sirató Károly versei
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházterme
Október 20-én 16 órától
„Hol zsarnokság van; Mindenki szem a lánc-
ban” - 1956. október 23-ra emlékezünk (do-
kumentum kiállítás és elôadás). Elôadó: Dr.
Forisek Péter egyetemi docens. Téma: Forra-
dalom az egyetemeken
Helyszín: a Józsai Közösségi Ház színházter-
me

Október 27-én 10 órától 
„Hangszerek testközelben” - zenei foglalko-
zás, hangszerbemutató általános iskolás
gyerekeknek. Közremûködnek: a Kodály Zol-
tán Zenemûvészeti Szakközépiskola növen-
dékei. Résztvevôk: 5–6–7. osztályos általá-
nos iskolás gyerekek
Helyszín: Józsai Közösségi Ház színházterme
Október 27-én 10.30–12.00
Az Alsójózsai Kerekerdô Óvodában folytatód-
nak a baba-mama klub foglalkozások minden
hó utolsó szerdáján. Október 27-én
találkozhatnak a babák és a mamák egymás-
sal egy játékos foglalkozás keretében.
November 4-én, 17.30-tól
Nôk Klubja edénybemutató lesz. Minden ér-
deklôdôt szeretettel várunk. Info: nokklubja-
jozsa@gmail.com Telefon: (06-30) 585-5170,
Zágonyiné Szilvi
Helyszín: Józsai Közösségi Ház

MÛKÖDÔ KÖRÖK, KLUBOK, MÛVÉSZETI
CSOPORTOK:
Alsójózsai Nyugdíjas Klub: szerda:
16.00–18.00
Felsôjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre: kedd:
15.00–17.00

Józsai Díszítômûvészeti Szakkör: kedd:
14.00–16.00
Józsai Népdalkör: csütörtök: 16.00–18.00
Józsai Kertbarát Kör: kéthetente kedd:
17.00–19.00
Mazsorett csoport: hétfô: 17.00–18.00
Akrobatikus rock and roll csoport: csütörtök:
17.00–18.00
„Varázskéz" Rajz Szakkör: hétfô:
15.00–16.00
Sakk klub: hétfô: 14.00–19.00
Nôk Klubja: minden hónap elsô csütörtökén
18.00–19.00
Hangszeres zeneoktatás általános iskolás
gyerekeknek. Választható hangszerek: cite-
ra, furulya, gitár, népi ének. A foglalkozásokat
vezetik: Mihályi Katalin és Magyari Ágnes ze-
nepedagógusok. Idôpont: szerda, csütörtök,
péntek 12.00-tól 17.00-ig, szombaton
9.00–13.00

Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa,

Szentgyörgyfalvi u. 9. (Józsapark)
Telefon: (06-52) 386- 137

E-mail: 
jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
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A Tokaji és a Berkenye utcákban is lesz idén aszfaltozás

Gréderezés és padkajavítások

Egy éves a JÓZSANET

A Tokaji utca II-es üteme már elkészült, de
a Berkenye utca elsô szakasza is elkészül
még az idén.

Kilenc debreceni utca egy-egy szakasza kap-
hat szilárd burkolatot lakossági hozzájárulás-
sal, köztük két józsai utca: a Berkenye és a
Tokaji utca. Az egy tulajdonosra esô lakossá-
gi hozzájárulás mértéke 45 000 forint. A Ber-
kenye utca esetében a sikeres közbeszerzési
eljárás lefolytatását követôen kezdôdhetnek

meg a munkálatok. A Berkenye és még másik
két debreceni utca esetében a tervek enge-
délyeztetése során a szakhatóságok kifogást
emeltek. Ebben az utcában az aszfaltozás a
Kastély utca felôl fog elkezdôdni, mivel a
Kiserdô utca felôli részen az út nyomvona-
lában esô területen a tulajdonviszonyok nem
rendezettek. Az önkormányzat a jövôben
igyekszik felvenni a kapcsolatot a tulaj-
donosokkal, hogy jövôre az útépítés tovább
folytatódhasson. Azt, hogy pontosan hány

métert tud az önkormányzat leaszfaltozni a
Berkenye utca esetében, a közbeszerzési el-
járás lefolytatása után lehet látni – tudtuk
meg Scheffer Attila DMJV építésiosztály
vezetôjétôl. A képen a Tokaji utca látható.

Tavaly szeptember végén, a Szüreti Napon
mutattuk be a JÓZSANET-et. Az eltelt egy
év alatt minden várakozást felülmúlt az ol-
dal népszerûsége és ismertsége.

Egy év alatt sikerült a Józsa újság online fe-
lületét, a JÓZSANET-et megismertetni és a
rendszeres, friss józsai információra kíváncsiak
számára, elsôszámú hírforrássá tenni. A web-
oldalon naponta egy–öt hír jelenik meg, így
minden fontos helyi információ itt érhetô el a
leghamarabb. A JÓZSA újság mivel havilap,
így csak az elmúlt hónap híreivel tud szolgálni.
A webes felület ezzel szemben naprakész,
online, és interaktív. Hozzá lehet szólni, véle-
ményt lehet formálni. A weben az újsággal
szemben nincs terjedelmi korlát sem, így tel-
jességében is többet nyújt, mint az újság.
Azért, hogy ne felejtkezzünk el idônként rápil-
lantani, a hírlevélre feliratkozottak minden
hétfôn kapnak egy e-mailt, ami összefoglalja
a legfontosabb heti eseményeket oldalunkon.
Az alábbiakban megosztjuk olvasóinkkal a
számunkra is legérdekesebb statisztikai ada-
tokat. A JÓZSANETet gyakorlatilag mindenki
olvassa, hiszen havonta 2700 egyedi látogató
tekinti meg, azaz ennyi számítógép jelentke-

zik be az oldalra. Ez egy 3900 ingatlanos te-
lepülésen jó adat, fôleg úgy, hogy a könyvtár
gépei ebbôl a szempontból egynek számí-
tanak. Persze valószínûsíthetô, hogy egy
géprôl vagy routerrôl több olvasó is olvas

bennünket, lehet ez 5000 olvasó is. Ez a
2700 felhasználó naponta 180 látogatást
tesz, azaz havonta 5400-at, tehát átlagosan
mindenki kétszer látogat el oldalunkra havon-
ta. Nagyjából 5 oldalt tekintenek meg olva-
sóink alkalmanként, azaz összesen 27 000-et

havonta. Így aki nálunk hirdet, annak enny-
iszer jelenik meg a hirdetése a jobb oldali
banner soron.
Témák tekintetében négy téma kiemelkedik a
többi közül, ezek a legnézettebb fülek: Ga-
léria, Fórum, Hírek és a Helyi vállalkozások.
Ezekre a témákra igyekszünk egyre több
hangsúlyt helyezni a továbbiakban is. A leg-
többen, a látogatók 90% az Explorert és Fire-
foxot használja, így e két böngészôre optima-
lizáljuk oldalunkat.
Sok érdekes adatot találtunk még. Az elmúlt
egy év alatt az egyedi látogatók száma a 15
000-et is meghaladta, ami azt jelenti, hogy
sokan érdeklôdnek településünk iránt, akik
nem józsaiak. Józsa híre nagyon messzire
eljut, ennek ékes bizonyítéka, hogy a világ 38
országában olvassák a JÓZSANETet, a világ
minden tájáról vannak olvasóink: az amerikai
kontinensrôl Kanada, USA, Mexikó, Venezu-
ela, Brazilia, az afrikai kontinensrôl Szenegál,
Nigéria, az ázsiai kontinensrôl Kína, India, Ja-
pán továbbá Ausztráliából és persze szinte
az összes európai országból. Itt két ország ki-
emelkedik, melyekbôl rendszeren olvasnak
minket: Németország és Románia.
Mivel fejezhetjük be: KÖSZÖNJÜK!

Több, még jelenleg szilárd burkolat nélküli
józsai utcán történt útstabilizás illetve
padkajavítás.

Gréderezés az alábbi utcákon történt: Hat-
ház, Szárazmalom, Platán, Csúcs, Sillye G.

u. folytatása, Gönczi P. u. folytatása. Útpadka
javítás pedig az alábbi utcákon történt:
Kiserdô, Rózsavölgy u., Harsteinkert u. a 35.
sz. fôút felôli vége, Elek u., Telek u.,
Mihálylaki u.-Kastély u. csomópont. A képen
a Kiserdô utca látható.

K Ö S Z Ö N J Ü K  J Ó Z S A !
Kósa Lajos       Fidesz-KDNP Balázs Ákos
Fizetett politikai hirdetés
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Torockón jártak
a Lorántffysok

Változások a
Lorántffyban 

Fontos változásokra hívja fel a figyelmet
Danku Attila igazgató.

Az intézmény él a törvény adta lehetôségek-
kel, és a tanév végén visszatér az érdemjegy-
gyel történô értékelésre a második, harmadik
évfolyamokon minden tantárgyból, valamint
a következô tanévtôl felmenô rendszerben
eltörlik az iskolában az 5., 6. osztályokban a
nem szakrendszerû oktatást. Természetesen
mindehhez szükség lesz a pedagógiai prog-
ram módosítására, és fenntartói hozzájáru-
lásra. Változást hoz az is, hogy a korábbiak-
kal ellentétben már nem kizárólag szülôi be-
leegyezéssel lehet az alsó tagozatos diáko-
kat 2. és 3. év végén megbuktatni. Nagyobb
sikernek örvend a diákok körében az az
intézkedés a gyermekétkeztetésben, mely-
nek köszönhetôen októbertôl már nem heti,
hanem napi bontásban választhatnak A és B
menü közül. Az iskola pedagógusai bizako-
dással tekintenek a tanév hátralévô kilenc
hónapja elé, mert meggyôzôdéssel vallják,
hogy a magyar oktatási rendszerben pozitív
és biztató további változások következnek
be.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
néptáncosai 2010. szeptember 10–12.
között testvériskolájuk, a torockói Sebes
Pál Általános Iskola meghívására részt
vettek a "Torockói Falunapok" rendezvé-
nyein.

A tanulók a 3 napos program során neves
néptánc együttesekkel léptek fel, majd
iskolánk tanáraival együtt kirándultak, s gyö-
nyörködtek Erdély csodálatos természeti ér-
tékeiben. A bátor kis csapat megmászta To-
rockó nevezetességét a Székelykô-hegyen a
Kôlyuk-barlangot, ahová a nagyenyedi diá-
kok menekültek az ôket üldözô labancok elôl.
A fáradtságos és nagyon nehéz terepen,
sziklákat mászva jutottak el a barlanghoz. A

látvány, a panoráma, mindenkit kárpótolt az
elszenvedett nehézségekért. Ezen kívül
kirándultak a Szolcsva melletti csodálatos
környezetben lévô Búvópatakhoz is. Meg-
indító volt a vendégszeretet, barátság és
tisztelet, amely vendéglátóinktól felénk áradt.
Köszönet érte! Tavasszal várjuk testvér-
iskolánk csoportjának viszontlátogatását.

Ökoiskolák a jövôért
Három megye pedagógusai tanácskoztak
a Gönczy Pál Általános Iskolában.

Változtathassa meg saját, egyúttal a Föld jö-
vôjét: mindazt, amit az elmúlt századtól és a
napjainktól öröklött fogyasztói mentalitás
okozhat – igazán üdvös pedagógia az, amely
ehhez ad eszközöket a jövô felnôttjeinek. A
fenntartható fejlôdés eszméjére építették
ezért módszertanukat azok a hazai iskolák,
amelyek elnyerték az ökoiskola címet az egy-
kori Oktatási és Kulturális, valamint a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól.

Holisztikus szemlélet és módszer

Mi módon érjük el, hogy a mai gyermekek
környezettudatos felnôttek legyenek, cselek-
véseik humánus értékekre és az élet egészé-
re tekintô, holisztikus tudatból eredjenek? –
ebben a témakörben kapták meg a legfris-
sebb információkat, ismerhettek meg jó gya-
korlatokat pedagógusok és érdeklôdôk szep-
tember 10-én 9 órától az Észak-alföldi Régió
ökoiskoláinak konferenciáján a debreceni
Gönczy Pál Általános Iskolában – a fenntart-
ható fejlôdés pedagógiájára alapozó iskolák
regionális központjában. A programon 37 ok-

tatási intézmény képviselte magát – 27 kö-
zép- és általános iskola és 10 óvoda – közel
70 pedagógussal.   

Elméletet és praxist: a legtágabb és szûkebb
környezetével egyensúlyban élô embereket
nevelô pedagógia módszertanát, majd – az
illetékes minisztériumban is – elismert jó gya-
korlatait mutatták be a Gönczy Pál Általános
Iskolában. Köszöntôt mondott Somogyi Béla,
DMJV alpolgármestere. Az önkormányzat
Környezetvédelmi Bizottságát Balázs Ákos
képviselte. Az elôadók sorában olyan jeles
személyiségekkel találkozhattak a részt ve-
vôk, mint Varga Attila, a Magyarországi Öko-
iskola Hálózat vezetôje, dr. Aradi Csaba, a
Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igaz-

gatója, Porkoláb Gyöngyi a Magyar Hospice
Alapítvány Méltóság mezeje program
debreceni projektvezetôje.

A nap további részében a többi intézmény
számára is követendô Jó gyakorlatokat muta-
tott be Fodorné Magyar Ágnes igazgatóhe-
lyettes, Somogyiné Víg Éva az ökológiai
munkaközösség vezetôje, Ecsedi Zsolt öko-
lógus, Csôke Ilona, a kézmûves munkakö-
zösség vezetôje, Barankovics Anna tehetség-
fejlesztô munkaközösség vezetôje, Fazekas
Sándorné és Nagyné Kocsis Ildikó, Somogyi-
né Gyôri Magdolna, Eszenyiné Stéh Katalin
pedagógusok. A találkozót kötetlen beszélge-
tés, farmbejárás és egy jóízû szabad tûzön
fôtt ebéd zárta.

Józsai Szaknévsor 2011
Januárban ismét megjelenik a józsai információs kiadvány.

Ne maradjon ki belôle jövôre sem!
Telefon: 06-70/70-85-300

E-mail: moltomi@moltomi.hu
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Hirdetés

F o l y a m a t o s a n  m e g ú j u l ó  á r u k é s z l e t t e l

vár juk  kedves vásár ló inkat

a  Józsapark  fö ldsz int jén

Minôség kedvezô áron!
Telefon: (06-70) 778-2710 • (06-20) 943-2003 • E-mail: vamosi@fraktal.hu

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

www.butor-debrecen.hu

• Hitellehetôség • Házhoz szállítás 
• Konyhatervezés • Lakberendezés

• Használt bútor beszámítás

AA   kk öö rr nn yy éé kk   

ll ee gg jj oo bb bb   áá rr aa ii vv aa ll

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

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

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

00:00–24:00- ig

Kis- és nagy állatgyógyítás

Április 1-jétôl október 31-ig

Kutyák veszettség elleni
oltása + féreghajtása 

3200 Ft.

F E K E T E P I L L A N G Ó
fehérnemû-, rövidáru- és bizományi üzlet

Cím: a volt „Zsolo” helyén a Tesco-val szemben
Nyitva tartás: h-p: 8–18-ig • sz: 8–14-ig

Telefon: (06-30) 347-7186

Kínálatunkból:
férfi-, nôi-, gyermek- és bébi ruhák, 

cipôk, plüssjátékok

OKTÓBERI AKCIÓ:

Fakivágást több éves gyakorlattal,
számlaképesen vállalok.

3300//665544--3388--4411

• bébi felszerelésekbôl, 
babakocsik, autós ülések, 

fürdetôkád állvánnyal -10%
• farmer nadrágok és 

farmer kabátok vására -10%
• nôi szövet- és vászon nadrágok -10%

Ár varázs  d iszkont

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 • Szo: 8–13

Cím: Függetlenség u. 1. (a régi mozi helyén)

• Akciós mécsesek
• Selyemvirágok

• Halloween napi díszek
• Akciós papírtörlô
• Ajándék tárgyak

Debrecen-Józsa, Telek u. 28.
Telefon: (06-70) 77-86-200

Tanfolyamok
folyamatosan indulnak

Korrekt árak
Minôségi oktatás

Részletfizetési
lehetôség 

akár havi 10 000 Ft.

Keressen, érdeklôdjön, vagy
hívjon bátran bennünket!

Téli tárolásra alkalmas
zsákos burgonya és 

hagyma vásár! 

Közeleg a tél!
Megkezdtük a 

kiváló minôségû
zsákos szén és a fabrikett

árusítását.
Tápbolt :  Józsa,  Elek utca 2.

Telefon:  (52) 387-871

Angéla Szépségszalon
Fodrászat!

Legújabb hajegyenesítés!
Újra indul a manikûr,

mûköröm építés és pedikûr!

Idôpont egyeztetés:
Manikûrös: Andrea: (06-70) 588-4817
Fodrász: Irénke: (06-30) 249-4916

Cím: Józsa, Elek utca 2.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma:                                 119 Ft/kg
Körte:                                  299 Ft/kg
Karalábé:                         99 Ft/db
Sárgarépa:                            99 Ft/kg
Gyalult káposzta:                   99 Ft/kg

Várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján a Józsapark emeletén

Simon Krisztián
kályhás

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

E-mail: simonkriszt@t-online.hu

Vállalom:
• cserépkályhák építését, átrakását,

tisztítását,
• kandallók építését,

• kandallóbetétek beépítését,
• kemencék építését,

• mobil-kemencék építését, telepítését.

Az ügyvéd válaszol (14.)
Az elmúlt hónapokban hozott törvények-
rôl és törvénymódosításokról lesz szó a
mostani cikkben a teljesség igénye nélkül
Lukácsné dr. Patavölgyi Piroska tolmá-
csolásában.

1. Az iskola megkezdésével a következô vál-
tozások történtek:
– ha a tanköteles gyermek a közoktatási in-
tézmény kötelezô tanórai foglalkozásai tekin-
tetében igazolatlanul mulaszt, az igazolat-
lanul mulasztott ötvenedik kötelezô tanórai
foglalkozás után elrendelik a gyermek véde-
lembe vételét, továbbá a családi pótlék folyó-
sításának felfüggesztését.
– a tanuló az iskola magasabb évfolyamába,
illetve szakképzési évfolyamába akkor
léphet, ha az elôírt tanulmányi követelménye-
ket sikeresen teljesítette. A tanuló az általá-
nos iskola elsô évfolyamán csak abban az
esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a
tanulmányi követelményeket az iskolából
való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt
nem tudta teljesíteni.

2. Az adórendszeren kívüli keresettel járó fog-
lalkoztatás:
– az a foglalkoztató természetes személy, aki

háztartási mun-
ka (lakás taka-
rítása, fôzés,
mosás, vasalás,
gyermekek fel-
ügyelete, házi
tanítása, otthoni
gondozás és
ápolás, házve-
zetés, kertgon-

dozás) végzésére foglalkoztat háztartási
alkalmazottat, az alkalmazott után adó és
járulék fizetésére akkor nem kötelezett, ha
havonta a foglalkoztatás megkezdése elôtt az
állami adóhatóságnál regisztráltatja magát, a
foglalkoztatás tényét bejelenti és a regisztrá-
ciós díjat megfizeti (háztartási alkalmazottan-
ként havonta 1000 forint).
Ha bármelyik fél vállalkozóként számlát ad,
számlát kér, akkor ez a szabály rájuk nem vo-
natkozik, az általános szabályok szerint kell
adózniuk.

3. Változtak az illetékfizetési szabályok:
– mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó
egyenes ági rokona (ideértve az örökbefoga-
dáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által
megszerzett örökrész. 

– mentes az ajándékozási illeték alól az aján-
dékozó egyenes ági rokona (ideértve az
örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot
is) által megszerzett ajándék.
Egyenesági rokon: szülô-gyermek, nagyszü-
lô-unoka, stb. A testvér oldalági rokon, így
nem tartozik ebbe a kategóriába. A házastárs
közeli hozzátartozó, nem rokon.

4. Az egyszerûsített foglalkoztatás: 
– mezôgazdasági, továbbá turisztikai idény-
munkára vagy alkalmi munkára létesíthetô.
Az így létrejött munkaviszony a felek megál-
lapodása alapján, a munkáltató bejelentési
kötelezettségének teljesítésével keletkezik. 
A munkáltató által fizetendô közteher mértéke
munkavállalóként 500/1000 forint/hó.

Dr. Patakvölgyi 

Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska

Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803

Mobil: (60-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos

egyeztetés alapján

Cím: Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 11.
(35-ös fôút mellett)

Nyitva tartás: 
Hétfô–péntek: 8.00–18.00
Szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: (52) 523-967 • (06-30) 33-777-33
Fax: (52) 523-968
E-mail: jozsagumi@t-online.hu

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

Józsa Autócentrum Kft.

Gumi- és autószerviz
• Új gumiabroncs

• Alu- és lemezfelni

• Szerelés, centrírozás, javítás

• Gumitárolás

• Autójavítás

• olajcsere

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
A Generali Biztosító hivatalos partnerirodája 

a Gönczy Pál utca 54. szám alatt

Szolgáltatásaink:
személybiztosítás • lakásbiztosítás • felelôsségbiztosítás

vállalkozói vagyonbiztosítás • utasbiztosítás
gépjármû biztosítás • nemzetközi zöldkártya • jogvédelem

A Generalival valóra válthatja gyermeke álmait!
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-10-ig

Kedd, szerda, csütörtök: 16-18-ig
Telefon: (06-20) 583-7474 • (06-70) 377-7744
E-mail: tibor.pelles@tanacsado.generali.hu
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Bikers Caffe

Bikers caffe & pizza

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180

www.bikerscaffe.com

Telefon: (52) 386-180
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Új ételkülönlegességgel bôvült a Bikers
étlapja. A döner kebab és a dönerhússal
készült pizzák már kaphatóak.

A döner kebab a török konyha egyik legismer-
tebb és legelterjedtebb étele.  A fûszeres húst
nyársra húzva sütik, és különleges fûszerek-
kel, gyógynövényekkel ízesítenek, a Bikers-
ben csirkehúsból készülnek. Lehet kérni pitá-
ban és buciban is, de kapható döner tál több-
féle körettel és döner pizza is. Ezeket az éte-
leket zöldségkörettel és kétféle öntettel kínál-

ják. Az egyik egy enyhén fokhagymás, kapros
öntet, a másik pedig az ezersziget öntethez
hasonló édes, pikáns ízû, de akár csípôs ön-
tettel is kérhetô. Három új pizza is készül döner
húsból: az Ali baba: kapros-juhtúrós alappal,
a Szulejmán: barbecue-s alappal, és a Ju-
murdzsák: paradicsomos alappal, ez egy kicsit
csípôsebb. Új szolgáltatásként pedig mindent
házhoz szállítanak, ami a Bikersben kapható
1000 Ft feletti rendelés esetén, akár dohány-
árut és italt is természetesen csak 18 éven fe-
lülieknek.

Újdonságok a Bikersben Pizzáink bevezetô áron!

30 cm: 850, 50 cm: 1850

850 Ft

790 Ft

690 Ft

SZOLÁRIUM 
BÉRLET AKCIÓ!

Lepje meg szeretteit,
ajándékozzon szoláriumbérletet!

Árak:
100 perces: 2500 Ft
200 perces: 4000 Ft

Kedvezô percdíjakkal
várjuk kedves vendégeinket
Józsán, az Elek u. 2. alatt.

ÚJRA MEGNYITOTT!
Manikür, pedikür és

mûkörömkészítéssel várom
Kedves vendégeimet

a Józsaparkban:
Danka Zita

Tel: 0620/278-44-65
Nyitva: H,Sze,P: 12-18,
K,Cs: 8-14, Szo: 8-12
Cím: Rozsos Szalon

Most nem csak ô vásárolhat

féláron minôségi szemüveglencsét hanem ön is!

Varilux multifokális, lencsék

most 50% kedvezménnyel!

Címünk: Józsapark emelete 
Telefon: (52) 386-143

Nyitva tartás:
Hétfôtôl–péntekig: 9–19

Szombaton: 9–15

„a tisztánlátás kedvéért”

Nyitva: h–p: 9–18 • sz: 8–15 • v: 9–13
Október 30–31-én egész nap nyitva!

Telefon: (06-30) 262-4109

M a y a  v i r á g - a j á n d é k ü z l e t
a Józsaparkban,  a  DM mel let t

Mindenszenteki koszorúk 
10% engedménynel kaphatók 

október 17–31-ig.
Mécsesek 100 Ft-tól,

selyemvirágok 300 Ft-tól kaphatók.
November elsején hétfôn 

minden cserepes krizantém 

20% engedménnyel 
vásárolható meg!



Dr. Kovács Gabriella
fogszakorvos
Rózsástelep u. 1.
(a csárdával szemben)
Rendelési idô:
Kedd 16:00–18:00
Szombat 09:00–11:00
Elérhetôség: 06 20 316 8811

Sürgôs esetben rendelési idôn kívül is! 
Egészségpénztári kártyák és 

üdülési csekk elfogadása.
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Hirdetés

Cserépkályha építését, 
bontását, átrakását, 

javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés
Szondi Csaba
Hátszeg utca 19.

Telefon:  (06-30)  9756-289

Moldován Sándor kárpitos
Debrecen-Józsa, Deák F. u. 96/A

Modern és antik kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása.

Ingyenes felmérés és szállítás.
� 06 52 497-189 • 06 70 367 2010

Szabó Imre
villanyszerelô

Épületek, családi házak villanyszerelése,
ipari gépek telepítése, javítása, 

karbantartása.
Józsa, Sillye G. utca 123.

Telefon: (52) 439-960 • (06-30) 9636-342

Örökzöldek, virágok ôstermelôtôl,
termelôi áron eladó!

Buxus, smaragd tuja, normand fenyô
(nagyméretben karácsonyra is)

Virág (lisiantus) csokorba vagy koszorúba.
Csemege szôlô étkezésre.

Cím: Józsa, Zsindely utca 50.
Telefon: (52) 386-173 • (06-30) 578-2987

További információk, jelentkezés:

Vályi Edit: (06-30) 477-5404
Cím: Debrecen-Józsa,  
Gönczy Pál  u tca 60/C

Hansa Wellness és Jóga Stúdió

Kriston IIntim Torna tanfolyam
2010. október 16–17.

Kismama jóga foglalkozások
péntekenként 17 órától

Férfifodrászat
Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
20/320-9562

Nyitva tartás:
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12

Pszichológiai tanácsadás és
pszichoterápiás magánrendelés

Zolnai Erika 
klinikai szakpszichológus

Rendelés: 
kedd 14–19-ig

elôzetes egyeztetés alapján:
(20) 982-0867

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.

Reumatológiai
magánrendelés

Dr. Koncz Tibor
Reumatológus szakorvos

Rendelés: Kedd 8-11
Józsapark, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Bejelentkezés: (06-20) 661-60-64

Kardio lógia i
magánrendelés

Dr. Bedô Zoltán
fôorvos, 

kardiológus szakorvos

Rendelés: Hétfô: 17–19 óra
Cím: Józsapark, 

Szentgyörgyfalvi út 9.
Elôjegyzés: (06-20) 661-60-64

E-mail: bedobt@index.hu

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

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

Klinikai gyógytornász

Rendelô:
Cím: Józsapark, Szentgörgyfalvi út 9.

Rendelés elôzetes egyeztetés
alapján:

(06-70) 459-06-16

Ideggyógyászati és 

neuroszonológiai magánrendelés.

Fejfájás, szédülés, látászavar, zsibbadás, ge-
rincpanasz, idegesség, feszültség, stb. tünetei-
vel, illetve, ha csak arra kíváncsi, hogy van-e
agyi-érelmeszesedése, akkor bizalommal ke-
ressen fel korszerû mûszerrel felszerelt, kultu-
rált rendelômben. Betegbarát áraim vannak.
Rendelô: Debrecen, Blaháné utca 7., fsz. 1.

Bejelentkezés: (06-20) 285-7128
Dr. José M. C. Rosa

ideggyógyász fôorvos, neuroszonológus, 
egészségügyi szakmenedzser

RRedônykészítésedônykészítés
Szilágyi Károly

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
harmonika ajtó, 

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

Telefon: (52) 386-072
(06-20) 534-6555
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PARTNER REFERENS DEBRECEN-JÓZSAI INGATLAN IRODA

– Kizárólag józsai ingatlanok közvetítése
– Teljes körû ügyintézés
– Pályázatírás vállalkozásoknak
– Közbeszerzés bonyolítás

Kapcsolat: 06 30 527 3416
www.jozsaingatlan.hu

Több, mint 4 éve az Önök szolgálatában

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Debrecen,  Barátság utca  6 .  Debrecen,  Barátság utca  6 .  
Mobi l :  (70)  620-2684Mobi l :  (70)  620-2684

Vállalom családi házak, középületek
víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint
csatornarendszer kiépítését. 
Anyagbeszerzés, tervezés.

NYÍLT NAP
OKTÓBER 16-án!
Gyere, próbáld ki 
Te is termünket a 

Józsapark emeletén.
Telefon: (52) 387-457

Nyitva:
h–p: 7–21, szo–v: 8–20

Web: 
www.jozsafitness.eu

SSmmiinnkktteettoovváá llááss

JJóózzssáánn!!

szemöldök-, száj-, szemhéj-
kisebb testmotívumok 

készítése
December 31-ig 

minden sminktetoválásból 
10% kedvezményt biztosítunk!

Bejelentkezés:
Angéla: (06-70) 531-1230

Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasó-
kat, hogy, „INTERNET & GAMES” fantázia-
névvel bôvült a Hificomp Kft. szolgáltatási
köre! Az eddigi HIFI és számítástechnikai
kereskedelmi valamint szerviztevékeny-
ség mellett 2010. október 01-jétôl interne-
tezési és játék lehetôséggel várjuk régi és
új ügyfeleinket. 

Aki betér hozzánk, az kulturált körülmények
között jó minôségû laptopokon szörfölhet, ki-
használva a gyors internet nyújtotta lehetôsé-
geket, szükség esetén faxolhat, nyomtathat,
fénymásolhat. 
A munka mellett lehetôség van kikapcsoló-
dásra is, az erre a célra kialakított játéksarok-
ban PC-s és konzolos játékok széles arzenál-
ja várja a szórakozni vágyókat. 
„Nem csak a húszéveseké a világ” szemléle-
tet követve 2010. december 01-jétôl INGYE-
NES tanfolyamot indítunk, melyen a számító-
gép kezelését, használatát segítünk elsajátí-
tani a kezdô szintrôl induló érdeklôdôknek. A
tanfolyam részleteirôl bôvebb információkat
telefonon vagy a boltunkban személyesen
kaphatnak.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

„INTERNET & GAMES“ a Józsaparkban
ÁRAINK: 
– Géphasználati
díj: 300 Ft/óra/gép
(perc alapú szá-
molás)
– fénymásolás:
A/4: 10 Ft/oldal
– nyomtatás: 
A/4: 10 Ft/oldal
– faxolás: 
100 Ft/oldal

„INTERNET & GAMES” 
Nyitva tartás:

minden nap 09:30–20:00
Kapcsolat:

Telefon: 06-52-425666
E-mail:

hificomp@hificomp.hu
Web: hificomp.hu



Hirdetés

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

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70-85-300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Októberi számunk lapzártája: október 29. Megjelenés: november 5.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

JÓZSA
A városrész információs és közéleti lapja

Az újság letölthetô a jozsanet.hu oldal
dokumentumtár menüpontjából (pdf).

www.jozsanet.hu

TÜZÉP ÉS BENZINKÚT

A VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEKEN

ÉPÍTKEZIK, TANKOL, FUVAROZTAT? KERESSE A JÓZSA TÜZÉPET!

Mindenféle építôanyag, a pincétôl a tetôig kapható nálunk! 
Nyitva: H–P: 7.30–16.00 • Szo: 7.30–12.00 • Tel.: (52) 530-947

FFoollyyaammaattoossaann,,  mmiinnddeenn  hhóónnaappbbaann

nnyyeerreemméénnyyjjááttéékk

Aki legalább 8150 Ft értékben nálunk tankol 25 liter üzemanyagot
nyerhet. Sorsolás: minden hónap elsô hete.

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

Október 2-án Molnár Tamás, a Józsa újság
fôszerkesztôje sorsolta ki a szeptember
havi nyertest, aki megnyerhette a 25 liter
üzemanyagot. A szerencsés nyertes nyug-
tájának sorszáma: 0135/00088

A józsai benzinkúton októberben is folytatódik
a nyereményjáték, így e hónapban is érdemes
itt tankolni, mivel most is lehet nyerni 25 liter

üzemanyagot. A már sikeresen bevezetett
bankkártyás fizetés mellett hamarosan mo-
biltelefon feltöltéssel és autópálya matricával
is szolgálnak itt, továbbá kávéautomata is
került az elôtérbe. Megépült a belsô sáv, így
most már a kútfejet mindkét oldalról meg le-
het közelíteni, emellett esôvédô tetôvel látták
el a tankolási felületet.

Új szolgáltatások
a benzinkúton

AKCIÓ személygépkocsira!
Viaszos külsô+belsô

3400 helyett 2500 Forint
Nyitva tartás:

h–p: 9–19, szo–v: 10–17

a JÓZSAPARKBAN

Fagyálló, Téli szélvédô mosó AKCIÓ!

Tel: 30/519-8187

MMÉÉGG TTAARRTT

ÔÔSSZZII   AAKKCCIIÓÓNNKK!!

5 cm vastag       990 Ft/m2

6 cm vastag     1085 Ft/m2

7 cm vastag     1200 Ft/m2

8 cm vastag     1300 Ft/m2

(A rendszer tartalma: 1 m2 EPS80 hôszigetelô le-
mez, 1,1 m2 üvegszövet háló, 5 kg ragasztó-ta-
pasz, 4 db tárcsás dübel)

Áraink a 25%-os Áfa-t tartalmazzák!

szinezô vakolatot október 15-ig ren-
delheti meg akciós

Molnár Szárazépítészet (Precíz Építôk)
Cím: Józsa, Barakonyi utca 8.

Telefon: (52) 532-889 • (06-20) 983-6190

nettó 199 Ft/kg (+alapozó+színfelár) áron.

Hôszigetelô rendszer áraink:

IPARI FESTÉK KEVERÉS
MEZÔGAZDASÁGI ÉS MUNKAGÉP SZÍNEKBEN

AUTÓ FESTÉK SZÍNKEVERÉS
METÁL ÉS ACRIL SZÍNEKBEN

IPARI FAPÁC KEVERÉS 
KÜLÖNBÖZÔ FA FAJTÁKRA SZESZES ÉS VIZES RENDSZERBEN

REISSER MINÔSÉGI CSAVAROK FORGALMAZÁSA

AA KK CC II ÓÓ !!
SUPRA LUX TILATEX AKVA 14+2 LITER BELTÉRI FALFESTÉK

3900 FT
INNTALER BELTÉRI FALFESTÉK 15 LITER

4000 FT
SPEKTRA BELTÉRI FALFESTÉK 15 LITER

3900 FT
CAPAROL DECKWEISS BELTÉRI FALFESTÉK 15 LITER     

4600 FT
AKCIÓ KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

DEBRECEN-JÓZSA ÉSZAKI SOR 30. • Tel: (52) 387-903


