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JÓZSA
Érthetetlen szemetelés

Józsán rendszeresen előfordul sajnos, hogy a
szelektív edények köré illegális szemétlerakás
tör ténik. Eddig több nyi re településünk ha tá rá -
ban, illetve kevésbé lakott, elhagyatott terü le te -
ken volt jel lemző az il legális szemetelés.
Mostanában azonban településünk központ já -
ban, pl. a Jó zsa park környékén is jel lemző a
sze metelés. Ez az állapot elfogadhatatlan, és
az ille gális szemétlerakást a tör vény is bünteti.

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 61.
§-a alapján a hulladéktól csak kijelölt vagy arra
fenn tartott helyen, a környezet veszélyeztetését ki -
záró módon lehet megválni. A jogellenes hulladék
elhelyezést nemcsak a Szabálysértési Törvény,
hanem a Büntető Törvénykönyv is szankcionálja.
Köztisztasági szabálysértést követ el, aki a köz te -
rü leten települési hulladékot engedély nélkül elhe-
lyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le. Köz -
te rületen a közterület-felügyelő, természeti és vé -
dett természeti területen a természetvédelmi őr
szab hat ki helyszíni bírságot.

Bűncselekménynek minősül és 1–5 évig terjedő
szabadságvesztéssel sújtható az, ha valaki a föl -
det, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok
összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel, vagy
más módon veszélyezteti, olyan mértékben ká ro -
sítja, hogy annak természetes, vagy korábbi álla -
pota csak beavatkozással állítható helyre, vagy
már egyáltalán nem. 

Debrecenben évek óta problémát okoz a jogel-
lenesen elhelyezett vegyes hulladék, ami koncent -
ráltan a szelektív szigetek gyűjtőedényei mellett
je lenik meg, de fellelhető városszerte bárhol a par -
koktól kezdve az erdős területekig. 2016-ban en -
nek várható mennyisége 1800 tonna, ami az
összes debreceni lerakásra kerülő 47 000 tonna
ve   gyes hulladék közel 4%-a – tájékoztatta la pun -
kat Domokos Csilla, az A.K.S.D HR és PR vezetője.

A szelektív szi ge tek 3 tartályába üveget, papírt
és műanyagot lehet
elhelyezni. Saj nos so -
kan az egyéb szemét-
től is itt pró bálnak
meg sza ba dul ni. Mivel
ez a hulladék egyrészt
a tapasztalatok alap -
ján nem hasz no  sít ha -
tó, hanem ve gyes ház-
tartási, vagy lom hul-
ladék, másrészt pedig

még ha hasz nosít -
ha  tó len ne is, nem
a gyűjtőedényben
ta lál ható, ezért jog -
elle nesen el he lye -
zett hulladéknak
mi  nő sül.

A Debreceni
Köz  terület Fel ügy e -
let mun ka tár sai né -
hány hete fokozot-
tan ellenőrzik a
sze  lektív szigeteket
és amennyiben fel -
de rít  hető az elkö -
vető személye, elj á -
rást indítanak a jog -
sértés miatt. Az egyik ilyen sziget a Gönczy Pál
utcán, az óvoda mel lett található, így kü lö nö sen
veszélyes gyerme keinkre az itt elhelyezett szemét.

A kommunális hulladékot térítési díj ellenében
az A.K.S.D elszállítja. Józsán szerdai napokon tör -
ténik a szemétszállítás. Emellett a zsákos és sár-
gafedelű kukás szelektív szemétszállítás is mű kö -
dik településrészünkön, így papírt, mű anya got,
fémet gyakorlatilag korlátlan mennyiségben szállít
el a cég külön díj felszámítása nélkül az erre a
célra kiosztott sárga zsákban. Igazából csak az
üve get kell elvinni a szigetekre, többit a házunktól
szállítja el a cég. 

Hová lehet vinni azt a hulla dé kot,
ami nem fér el a ku ká ban?

1. Lakossági Hulla  dék udvar 
Alkalmanként pl. 300 kg sitt hulla déktól (beton,

tég la, cserép, ker á mia), vagy 100 kg lom hulladék-
tól le het itt megválni díjmentesen.
2. Lomtalanítás 

Az A.K.S.D. Kft. minden év április hónaptól
egészen novemberig 10 cikluson keresztül végzi a

lomtalanítást Debrecen területén úgy, hogy a lakos
által az Ügyfélszolgálati Iroda kollégáival előzete-
sen leegyeztetett időben gyűjti be a háztartások-
ban felhalmozott lomot. 2016. 08. 31-ig 380 tonna
lom hulladékot szállított be a cég szintén díjmen -
tesen.

3. Regionális Hulladékkezelő Telep 
A helyi rendelet alapján minden lakos évente

összesen 200 kg hulladékot díjmentesen elhe-
lyezhet itt.

Amint látható számtalan lehetőség van,
így KÉRJÜK ÖNÖKET, A SZIGETEKET
R E N  D E L T E T É S S Z E R Ű E N
HAJSZNÁLJÁK, HISZEN HA MOSTANI
ÁLLAPOT TART HATATLANNÁ VÁLIK,
AKÁR A SZIGETEK FELSZÁ MO LÁ -
SÁRA IS SOR KERÜLEHET, AMIRE
VISZONT AZ ÜVEGEK SZELEKTÍV
GYŰJTÉSE ÉS VESZÉLYESSÉGE
MIATT SZÜKSÉGE VAN A JÓZSAI AK -
NAK.

A szelektív szigetek dobozaiba üveget, papírt és műanyagot lehet behe-
lyezni. A mellé lera kott zsákok illegális szemétlerakásnak minősülnek.

Szemétkupac a Józsapark mellett
A Gönczy ovi előtti szelektív sziget - 

rendeltetésszerű állapotban



Iskoláink hírei
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Nemzeti sportfejlesztés része a karate
A józsai Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
és a vele negyedszázada együttműködő Bu shi do
Karate Sportegyesület bekerült „ A Sport Le -
gyen a Tied!”  (SLT) országos programba.

A látványsportok utánpótlás fejlesztését támogató
SLT program a Nemzeti Sportfejlesztés koncepció
része. Kezdeményezője az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága,
koordinálója a Magyar Diáksport Szövetség. Az
együttműködő sportági szövetségek közé 2016-
ban bekerült a Magyar Karate Szakszövetség is. A
karate idén vált hivatalos olimpiai sportággá, fej -
lesztése időszerű.

2016. szeptember 9-én a Magyar Karate Szö -
vet ség és a Magyar Diáksport Szövetség is mer tet -
te a karate részvételét az SLT programban, a ka -
ra te integrálását a köznevelésbe. A józsai Lo ránt -
ffy Zsuzsanna Iskola a szerződési feltételek ad mi -
niszt rálása után még idén karate sportág eszköz -
cso magot kap a Magyar Karate Szakszövetségtől.

A „sport megy a diákokhoz” alapelv értelmében az
eszközcsomag szakszerű és élményközpontú
használatát helyi sportegyesületként a Bushido
Karate Sportegyesület biztosítja.

„Józsán a karate és a Lorántffy összetartozó
fogalom, 27 év alatt ezernél is több gyermek testét

és jellemét fejlesztettük az önismeret és a tisztelet
jegyében. Az SLT program a sport beépülését
segíti az iskolások mindennapjaiba. Heti ed zés -
prog ramunk, a Hajdú Bushido Karate Iskola éppen
ezt a célt szolgálja” – nyilatkozta Őri Krisztián mes -
ter (3. Dan).

„Az országban támogatott 27 közintézmény
közül az egyik a józsai Lorántffy. Egy minimum
700–800 ezer Ft, maximum 1,5–1, 6 millió Ft érté -
kű sporteszköz-csomagot kap az iskolai testmoz -
gás fejlesztésére. A Bushido feladata, hogy
megyei és iskolai színtéren sportági bemutatóval
keltse fel a gyerekek figyelmét az egészségtu da -
tos sportolásra” – közölte Dr. Mészáros János, a
Magyar Karate Szövetség elnöke, a MOB alel-
nöke.

A programba bekerült edzők, testnevelők
tovább  képzését a Karate Szakszövetség Edzői
Bizottsága látja el a Testnevelési Egyetemmel kö -
zö sen.

„Szórd szét kincseid…” avagy gönczys jó gyakorlatok terjesztése
Kevesen tudják, hogy az iskolakertek közok-
tatási rendszerben történő létrehozása Gönczy
Pál nevéhez fűződik.

Gönczy 1868-ban, a népoktatásról szóló 38. tör -
vény kiadásakor – mely kötelezővé tette minden
is  kolában gyakorlókert kialakítását – Eötvös Jó -
zsef Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériu má nak
államtitkára volt.

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában is
ki emelten fontos nevelési eszköz, tér az iskola kert.

Ebben az évben Győrben, szeptember 30-án,
az országos Iskolakert Hálózat éves találkozójá-
nak a Széchenyi István Egyetem volt a házigazdá-
ja. A gönczys technika tanárok felkérést kaptak,
hogy a hálózat tagjaként, a szakmai képzési na -
pon egybegyűlt közel 100 pedagógusnak, s az
őket támogató kertészettel foglalkozó szakembe -

rek nek, cégeknek mutassák be iskolájuk jó gya -
kor latait, vezessenek műhelymunkákat. A konfe -
ren  cián négy műhelyben tevé keny ked tek a részt -
vevők, melyek közül az egyikben Fo dorné Magyar
Ágnes és Fodor László bemutatta a technika tan-
tárgy „B” változatának lehetőségeit az iskolakerti
tevékenységben, azaz, hogyan tudják segíteni a
gye rekeket a kertkultúra, az önellátás és a ház-

tartási ismeretek területén.  Az iskola I. helyezést
ért el az Iskolakertekért Alapítvány „Hüvelyesek
éve – 2016” felhíváshoz kapcsolódó nyári pályáza-
tán, így egy másik műhelyben a legjobb pálya-
munkák között, Bodnárné Szőke Éva és Kovács
Zsuzsa mutatta be a nyertes pályázatot. Illuszt rá -
cióként kiállították az egyes projekt ese  ményeken
készült gyerekmunkákat, s a projektet összefog -
laló infógrafikát. A másik két mű helyben a gönczys
pedagógusok is gazdagodtak, a festőnövények
felhasználásáról és a diákvállalkozások ala pítá sá -
ról, működtetéséről szereztek hasznos isme re te ket.

Végül közös fotó is készült az iskolakeretek
hazai fővédnökével. Dr. Bálint György, akit Bálint
gazdaként ismer az ország, a 98. évét meghazud-
tolva, fiatalos lelkesedéssel vett részt a konferen-
cián, kiállva az iskolakertek jelentőségért a hazai
köz nevelésben.

2016. október 1-jén Budapesten ünnepélyes keretek között zajlott a hazai és
Európai Tehetségpontok  okleveleinek átadása. Fuszek Csilla, a Budapesti
Európai Tehetségpözpont igazgatója adta át az okleveleket a magyarországi
Európai Tehetségpontok képviselőinek.  A Gönczy Tehetségpont egyike an -
nak a 114 magyar
szer vezetnek, amely
ered ményei és pá -
lyá zata révén tagja
en nek a hálózati
együtt működésnek,
és jogosult a vele
járó cím viselésére.
A tanusító oklevelet
Burger Angéla Er -
zsé bet intéz mény -
vezető asszony vette
át.

Európai Tehetségpontok díjátadója

Fotó: Mayer András - MATEHETSZ

Sajtótájékoztatóval egybekötött fórumot tart a 
Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa 

2106. október 17-én 15 órától
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház
A Tehetségsegítő Tanács elnöke, Balázs Ákos közös együtt gondolko -
dásra hívja mindazon cégek, vállalkozások, szervezetek képviselőit, a
ma gánembereket, akik tudnak és akarnak tenni a településrész diák-
jaiért, fiataljaiért, Józsa városrész megtartó erejének növelése érde ké -
ben. A tájékoztatón hallhatják a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kol -
légiumának elnökét, és a Magyar tehetséggondozó Társaság alelnökét
is.

A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa 2011-ben alakult,
hogy segítse a tehetséges fiatalok felkutatását, képességeinek kibon-
takoztatását, a fiatalok tehetséggondozási tevékenységekhez való hoz -
zá jutását, támogassa a tehetséges fiatalok közösségének szerve ző dé -
sét, és növelje a tehetségsegítő egyének és szervezetek számát a tele -
pü lésrészen. Kiemelt céljai a tehetségbarát társadalmi környezet ki ala kí -
tá sa, tehetségalap létrehozása.
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Józsa  Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel. : (70) 708–5300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzártája: 2016. október 28.

Következô szám unk m egjelenése: 2016. november 5–6.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben közölt adatokért, il lusztrációkért felelôsséget nem  vállalun k!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs és 

közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

2016. 03. 31–2017. 03. 30. 
közötti időszakban a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

2016. szeptember 6.–október 24-ig
„ CSODÁK A HORTOBÁGY MELLYÉKÉN”
Szemelvények a Hortobágy természeti értékeiből.
Szilágyi Attila természetfotó kiállítása. Igény
esetén Szilágyi Attila a Hortobágyi Nemzeti Park
ter mészetőre tart előadást iskolai csoportok ré -
szére
Helyszín: JKH Galéria

2016. szeptember 29.–október 21.
KISMESTERSÉGEK A SZÁZADFORDULÓN
Bemutatkozik a Tiszafüredi Vackor Varroda kiállí -
tása.
Helyszín: JKH Kisgaléria

2016. október 11. és 18. valamint 25. 16 óra
SORSFORDÍTÓ OKTÓBER PROGRAM-
SOROZAT – 56-OS KÁVÉHÁZ.
A különleges kávéházban mind a négy alkalommal
filmvetítés történik, illetve beszélgetések előzik
meg vagy követik azt. Az élményszerű és könnyen
be fogadható vetített filmeket általános- és

középiskolásoknak, felnőtteknek is ajánljuk. A ren-
dezvény ingyenes.
Helyszín: JKH Előtér

2016. október 12. 14 óra
„ DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI”
Köszöntő az Idősek Hónapja ünnepén. A Deb re -
ceni Művelődési Központ fontosnak tartja nyugdí-
jas közösségeinek támogatását.
Helyszín: JKH Színházterem

2016. október 15. 9–12 óra
JÓZSAI ŐSZI EGÉSZSÉGNAP
Bemutatók, előadások, kötetlen beszélgetések.
Helyszín: JKH Színházterem

2016. október 18. 15 óra
EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE
Szív és érrendszeri betegségek megelőzése -
Halász Anna előadása
Helyszín: JKH Előadóterem

2016. október 19. 16 óra
GYÓGYÍTÓ FÜVEK
Kökényesi Gyuri bácsi előadásában egészségünk
védelmében a természet kincseit fogja megismer -
tetni a hallgatósággal.
Helyszín: JKH Előadóterem 

2016. október 26. 17 óra 
„ 55”  - KÖKÉNYNÉ SZARKA EMMA KIÁLLÍ -
TÁSA
Kiállítás megnyitó: 2016. szeptember 26. 17. óra
Helyszín: JKH Kisgaléria

2016. október 27. 17.30 óra
„ BENNED LÉTEZŐ”
Kiállítás nyílik Cs. Horváth Judit alkotásaiból.
Helyszín: JKH Nagygaléria

A Józsai Közösségi Ház októberi programjai

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) 
Telefonszám: (52) 386-137 • E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

Ezzel a címmel nyílt fotókiállítás a Józsai Kö zös -
ségi Házban. Szilágyi Attila természetfotós horto-
bágyi képeiből összeállított tárlat megtekinthető a
Józsai Közösségi Ház galériájában október 24-ig.

Csodák a
Hortobágy mellyékén Megnyílt a tiszafüredi Vac -

kor Varroda népi mester-
ségeket bemutató kiállítása
a Józsai Közösségi Házban.

Apró, kézzel varrott, korhű vi -
se letbe öltöztetett babákkal
mutatják be a 20. század ele-
jén űzött népi mesterségeket
a közösségi ház legújabb kiál-
lításán. A Tisza menti halá -
szok, vályogvetők, fazekasok,
nyergesek, kosárfonók min -
den napi munkáját bemutató
babák mellett láthatjuk az
általuk használt eszközök pa -
rányi mását is. 
A megnyitó ünnepségen Mátrai-Nagy Andrea etnográfus kiemelte, hogy a Vackor Varroda tagjai nem
csupán a tű és a cérna nagymesterei, hanem jelentős ismeretterjesztő munkát is végeznek. A Józsán
látható kiállítás mellett nemcsak 100 évre tekintettek vissza a történelemben, hanem egészen a hon-
foglalásig, és számos történelmi eseményt, személyiséget megformáltak már textilből. Munkájuk elis-
meréseként 2011-ben hivatalosan is bekerültek Tiszafüred helyi értékei közé. Az iciri-piciri kis mesébe illő
emberalakokkal közel hozzák a látogatókhoz a múltat, és szórakoztató módon, az érdeklődés fel kel té sé -
vel ösztönöznek új ismeretek megszerzésére. A kiállítás október 22-ig látható a kisgalériában – a könyv -
tár mellett – a közösségi ház nyitva tartási idejében. 

Iciri-piciri kis mese…
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HITTANÓRA GYEREKEKNEK
ÉS BIBLIAÓRA

FELNŐTTEKNEK 

A római katolikus 
Szent György-templomban 

(Gát utca 5.)
elsőáldozásra és bérmálásra

felkészítő hittan péntekenként
15.30 és 16.30 órától.

Bibliaóra felnőtteknek minden
páros héten szerdán 19 órától,

szentmise minden szerdán 18.00
és vasárnap 9.30 órától. 

Információk: 
Felföldi László plébános 

Telefon: (52) 535-735
(30) 9855-640

ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

INDULT 
2016. szept. 12-én

Hétfőn!
Helyszín: Alsójózsa Lorántffy Zsu -
zsan na Általános Iskola Tornaterem
(Józsakert utca 9.)

Időpont: h–sz–p 19:00–20:00
Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA

06-30 990-3794

Jógázz Józsán!
• Jóga felnőtteknek - párhuzamosan másik helyi ség ben
óvónő foglalkozik a gyermekekkel, ha a szülő gyermekkel
érkezik. 2016. okt. 10-től hétfőnként 10.00–11.00 
• Jóga gyerekeknek 3–7 éves korig 2016. okt. 11-től ked-
denként 17.00–18.00 
• Jóga felnőtteknek 2016. okt. 14-től péntekenként
17.30–19.00 
• INGYENES foglalkozás 2016. okt. 14. péntek 17.30–19.00 

Helyszín: Józsai Közösségi Ház

Részletes információ:

Burján Enikő 06-70/445 4028
http://jozsajoga.hu/

„Józsa apró”

„Józsa apró”

24-es női kerékpár eladó (használt) 20/4672742.
60–70 l iteres prés jó állapotban eladó.
70/2020169.
Bukszus, cukorsüveg, cserjék, kúszók, páf rány -
fe nyő, törpe örökzöldek, thuja, sziklakerti nö vé -
nyek el adók. Tel.: (52) 408-010, (30) 644-9899
Német gyártmányú alig használt kandalló betét (tűztér)
eladó. Irányár ár: 55 000 Ft. Érdeklődni: (06-20) 9424-
157.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti,
házi (takarítás) és ház körüli munkát, személy és áruszál-
lítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun -
kákat vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vál lal ko zói Telep -
he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650.
Debrecen-Haláp belterületén, a gyönyörű erdős-
pusztai zöldövezetben, a Harkály utcában 1033
m2-es, árammal és gázzal köz mű ve sí tett üres
építési telek eladó. Irányár: 4,99 millió Ft. Telefon:
(06-70) 708-5300.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós mangalica sza-
lonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres -
se szerkesztőségünket, amelyet a 3. oldal lap alján
talál meg.

OKTÓBER 23 vasárnap 18:00 HISZEK EGY ISTENBEN
Igét hirdet: Dr. Marjovszky Tibor, nyugalmazott teológiai tanár.

OKTÓBER 24. HÉTFŐ 18:00 MINDENHATÓ ATYÁBAN
Igét hirdet: Dr. Bodó Sára, egyetemi docens

OKTÓBER 15. KEDD 18:00 MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN
Igét hirdet: Dr. Kustár Zoltán, rektorhelyettes, egyetemi tanár

OKTÓBER 26. SZERDA 18:00 És JÉZUS KRISZTUSBAN
Igét hirdet: Horsai Ede, egyetemi lelkipásztor

OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 18:00 AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁBAN, AMI URUNKBAN
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly, püspök, egyetemi tanár

OKTÓBER 28. (PÉNTEK) 18:00 AKI FOGANTATOTT SZENTLÉLEKTŐL, SZÜLETETT
SZŰZ MÁRIÁTÓL
Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv rektor, egyetemi tanár

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Gyermekeknek felügyeletet biztosítunk.

JÓZSAREFORMÁTUS ESTÉK Felsőjózsa Református Templom – Deák F. u. 67.

HISZEK EGY ISTENBEN…
A hét esti istentiszteletein megismerhetjük az Istenről szóló tanítást 

az Apostoli Hitvallás alapján.

A Józsai Kertbarát Kör és a DMK Józsai
Közösségi Háza szeretettel meghívja önt

és családját, barátait egy különleges
hangulatú kellemes borkóstolóra a
Józsai Közösségi Házban tartandó

BOREST-re
2016. november 8-án (kedden) 

17 órára
Vendégünk: Heit Lóránd borász

Bihardiószegről
Részvételi díj: 2900 Ft/fő

Részvételi szándékát kérjük 
2016 október 30-ig jelezze.

Információ/jelentkezés:
Juráskó István: 30/830-8607

„Érmellék - Debrecen szőlőskertje - 
a bakator hazája”
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Az ügyvéd válaszol
Lapunk mostani számában Lukácsné dr Pa tak -
völgyi Piroska ügyvéd három olvasói kérdésre
válaszol.

Olvasó: Három éve dolgozom a munkahelyemen,
most derült ki, hogy gyermeket várok, félek, ha
bejelentem a munkáltatómnak felmondanak ne -
kem. Tudni szeretném, mit tehetek.
Ügyvéd: A Munkatörvénykönyv 62. § (3) alapján „A
munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a
munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabad-
ság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett
fizetés nélküli szabadság (csed, gyed, gyes), a
tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálattel-
jesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az em -
beri reprodukciós eljárással összefüggő keze lé sé -
nek, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított
hat hónap tartama alatt.” Ehhez azonban az is
szük séges, hogy a munkáltató a várandósságról
értesüljön.
Olvasó: 35 éves munkaviszony után a munkál-
tatóm közös megegyezéssel megszüntetné a
munkaviszonyomat, ilyenkor mennyi végkielégítés
jár nekem?
Ügyvéd: A munkavállalót végkielégítés akkor illeti
meg, ha munkaviszonya a munkáltató felmon -
dása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése
esetén, vagy ha a munkáltatót átvevő új munkál-
tató nem a Munkatörvénykönyv hatálya alá tar-
tozik, azaz közös megegyezés esetén nem illeti

meg végkielégítést, azonban a közös megegye -
zésben a feleknek joguk van végkielégítést kikötni.
önnek felmondás esetén hat havi végkielégítés
járna.
Olvasó: Tartási szerződést kötöttem az unokám-
mal, de nem látogatnak, csak pénzt küldenek, a
szomszédom azonban elvállalna, szeretném, ha a
továbbiakban ő lenne
az eltartóm, hogyan
mó dosíthatom a szer -
ző dést?
Ügyvéd: A tartási
szer ződés ugyanúgy,
mint minden más
szer ződés a felek kö -
zös akaratával mó do -
sítható, meg szün tet -
he  tő. Tudni kell azonban, hogy a szerződés
megkötésétől a szerződés meg szű néséig terjedő
időszakban teljesített tartást (személyes tartás
esetén ennek az összege kb. havi 50–130 000 Ft
között lehet), megfizetett élet járadékot az eltartott -
nak kötelessége az eltartó részére megtéríteni. Ha
a felek nem tudnak megegyezni egymással peres
eljárásban lehet a szer ződés megszűnését kérni,
az elszámolás ebben az esetben a peres eljárás-
ban fog megtörténni, szükség esetén a személyes
gondoskodás értékét szakértő fogja megállapítani,
élet járadék esetén a megfizetett életjáradék
össze ge lesz az irányadó.

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.

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

Kedvencek eledel centere

Cím: Bocskai-Március 15. utca sarok
Nyitva: h–p: 9:00–12:00, 13:00–17:30, szo: 8:00–12:00

Royal Canin nagyzsákos akció:
• 8 kg-os kiszereléshez 1 kg-ot adunk 

ajándékba. 
• 10 vagy 15 kg-os kiszereléshez 2 kg-ot 

adunk ajándékba.
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Igény szerint házhozszállítás: 70/9777-816

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

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

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

bővítése • Világítási hálózat korszerűsítése ener-
gia takarékos fogyasztókkal • Háztartási gépek

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Kaliforniai nyulak eladása.
(30) 476-7218 • (52) 414-716

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

Telefon:
(06-20) 320-9562

Nyitva tartás :
Hétfô: Zárva

Keddtôl–péntekig: 
8–12, 13–18

Szombat: 8–12
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Étkezési burgonya 
(Desiree) közvetlenül 

a termelőtől 
30 kg-os zsákokban eladó. 

Ár: 68 Ft/kg
Megtekintés-átvétel:

Debrecen-Józsa Vállalkozói
Telephelyek

Telefon: 06 20 424 5505

Napraforgó!
Magas olajtartalmú idei, száraz,

napraforgó közvetlenül 
a termelőtől, új zsákban eladó.

Ár: 110 Ft/kg
Megtekintés-átvétel:

Debrecen-Józsa Vállalkozói
Telephelyek

Telefon: 06 20 424 5505

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.

Biztosítók 1 helyen:

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

• Gépjárműbiztosítás
• Lakásbiztosítás
• Időskori kegyeleti biztosítás
• Ingyenes tájékoztatás, 

díjszámítás

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

BALESETET SZENVEDETT?
Az alábbi események kapcsán segítünk önnek a kártérítésben:
• személyi sérülés
• közeli hozzátartozó halála
• elmaradt kereset
• orvosi- és gyógyulási költségek.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Előzetes költség nélkül, mindent elintézünk 
ön helyett.
Hívjon, ha segítségre van szüksége!
MEGVÉDJÜK AZ ÉRDEKEIT!

www.karterites-debrecen.hu
Tel.: 06-20/583-7474
E-mail: info@karterites-debrecen.hu

FAKIVÁGÁS

(70) 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja
alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
Igény szerint a fahulladékot
elszállítom.
További 
szolgáltatások: 
Fűkaszálás, bérfű ré -
szelés, elhanyagolt
kertek rendbetétele.

Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

Berta étkező 6 személyes 75 900 Ft-tól • Nílus franciaágy 51 900 Ft-tól
2 m-es konyhabútor 67 350 Ft-tól • Szavanna III. kanapé 56 900 Ft

Folyamatos akciók új bútorainkból.
A megrendelt bútorokat ingyenesen szállítjuk Józsára.

Kibővített 
eladótérrel várjuk!

KARACS ILDIKÓ
Ingatlanközvetítő

Elérhetőségeim: 
Italy House 

Ingatlaniroda
Monostor u. 2. 2/7.

Telefon: 
(06-30) 9-358-700

E-mail:
karacs.ildiko1@gmail.com

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
• Eladó, kiadó ingatlana van?
• Bízza rám! 
• Esetleg venni szeretne?
• Vevők, bérlők egymásra találását segítem a 

piacon immár 14 éve. 
• Teljes körű szolgáltatásommal megkönnyítem 

ingatlanügyével kapcsolatos tervének 
megvalósulását! 

• További információkért kérem vegye fel velem a 
kapcsolatot!
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A Nagy és Társa Kft 1989 óta látja el a STIHL és
Viking termékek Hajdú-Bihar megyei képvise-
letét. A kft-t többször megjutalmazták az „ év
szakkereskedője”  díjjal.

A Józsán élő tulajdonos három saját üzletet – ket-
tőt Debrecenben, egyet Hajdúböszörményben –
és két saját szervizt működtet a megyében. Ezen
kívül hat viszonteladó működik a környező tele pü -
lé seken.

2014 tavaszán nyitották meg legújabb, Kelet-
Ma gyarország egyik legnagyobb STIHL-VIKING
szakáruházát (Debrecenben, a Böszörményi út
200. szám alatt), mely országosan is az egyik leg-
nagyobb árukészlettel rendelkező szaküzlet. A
nyitás óta folyamatosan bővül a szolgáltatások
köre és az áruválaszték egyaránt. 2015-től kerti-
és erdészeti gépjavítás, valamint 2016-tól gépköl -
csön zési tevékenység került bevezetésre. Lehe tő -
ség van vásárlás előtti próbára vagy bérlésre, így
a vásárló saját otthonában tapasztalhatja meg a

ma gas minőség nyújtotta
megelégedettséget.

A STIHL NEM CSAK
FŰRÉSZT JELENT! Mi -
nő ségi fűkaszák, sze -
gély  nyírók, sövényvágók,
tisztítógépek, permete -
zők és talajfúró gépek is
sze repelnek a kínálatban.
Emellett a VI KING fű nyí -
rók, ágaprítók a meg fi zet -
hető prémium ka tegóriát
képviselik a választék-
ban. 

A STIHL gépeket hosszú évtizedekre tervezték,
a folyamatos innovatív fejlesztéseknek köszön-
hetően egyre könnyebbé válik velük a munka.
Aktuális újítás az akkumulátoros gépek megjele -
nése, melyek vezeték nélküli kivitelben, innovatív
lítium-ion akkumulátorral és töltővel széleskörű,
rugalmas felhasználási lehetőséget nyújtanak.

Ezek legújabb generációja már kapható az őszi
akcióban, melyek teljesítménye a benzines gé pe -
ké vel vetekszik, és az áruk sem magasabb benzi -
nes társaikénál.

Az október 31-ig tartó őszi akciónk részleteiről
tájé kozódhat üzletünkben, a STIHL Debrecen
face book oldalon, valamint a www.stihl.hu  és a
www.stihlnemzedékek.hu  weboldalakon.

STIHL - nem csak fűrész

FRUIT MARKET AKCIÓ
Alma: 199 Ft/kg
Szilva: 199 Ft/kg

TV-paprika: 199 Ft/kg
Sütőtök: 99 Ft/kg

Burgonya: 99 Ft/kg
Vá r ju k kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

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.

STIHL-VIKING
Szakkereskedés és Szerviz

Amit nyújtunk:
• Teljes körű szaktanácsadás és segítségnyújtás
• A gépek üzemkész állapotban történő átadása
• Szervizelés, rövid javítási idő
• Láncélezés (A láncélező készülékkel történő élezés 

jobb vágásteljesítményt és hosszabb
élettartamot biztosít)

• Kártyás fizetési lehetőség
• Áruhitel lehetőség
• Gépbérleti lehetőség

Debrecen, Böszörményi út 200. Tel.: (52) 955-955
Debrecen, Miklós u. 40. Tel.: (52) 418-179

Web: nagyestarsa.stihl-shop.hu • www.stihl.hu

Őszi AKCIÓS termékeink!
MS170 
láncfűrész

Lökettérfogat: 30,1cm3

Teljesítmény: 1,6LE
Vágószerkezet: 
35cm vezetőlemez
69 900 Ft helyett 
59 900 Ft
14 975 Ft×4 hó 
Önrész: 0 Ft THM: 0%

SHE 71
lombszívó

Teljesítmény: 1,1kW
Max. légszállítás:
580m3/h
39 900 Ft helyett 

35 900 Ft

FS211 
láncfűrész

Lökettérfogat: 35,2cm3

Teljesítmény: 2,3LE
Vágószerkezet: 
35cm vezetőlemez
119 900 Ft helyett 

99 900 Ft
19 975 Ft×4 hó 
Önrész: 0 Ft THM: 0%

RE 98 magas-
nyomású mosó
Teljesítmény: 1,7kW
Max. nyomás:
120bar
66 900 Ft helyett 
49 900 Ft
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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

Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.30 • szo: 7.30–12.00

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

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

Megkezdtük bádogos termékek forgalmazását.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló -

anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, nádszövetek, táblás

kerítések, talicska, kútfedők, védőkesztyűk stb.

Vas-, műszaki boltPrémium minőségű 
napelemes rendszerek 
Korrekt árak, megbízható partnertől.

Díjtalan helyszíni tanácsadás

06-30-6383370
info@kabinet-solar.hu 
www.kabinet-solar.hu

Elérhetőségek:

Füzesi István
víz-, gáz-, fûtésszerelô mester

Jó zsa, B arát s ág  u tc a 6.  • (70) 620-2684J ózsa,  B ar át ság  u t ca 6 . •  (70) 620-2684

Vállalom családi házak, köz épü le tek víz-, gáz,
fû tésszerelését, vala mint csatornarendszer ki -
épí té sét. Anyagbeszerzés, tervezés.
Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.

Egyszerűs ít et t  gázkészü lék  csere
valamint szennyv ízbekötés

tel jes ügyin tézéssel .

Ezúton értesítjük önöket, hogy megkezdtük a kézi és
gépi, árurögzítésére alkalmas és élelmiszeripari fris-
sentartó sztreccsfólia gyártását és forgalmazását!

Termékeink:
• 17, 20 vagy 23 mikron vastagságú, 500mm széles fólia 

2, 2,3 vagy 3 kg-os kézi kiszerelésben
• 17,  20 vagy 23 mikron vastagságú, 500mm széles fólia  

16 kg-os gépi kiszerelésben
• 12 mikronos élelmiszeripari, frissentartó fólia 450mm 

szélességben
Csomagolás:

6 db kézitekercs/papírdoboz

Elérhetőség:
Loós Kft. Debrecen-Józsa, Vállalkozói telephelyek

Loós Csaba: 06-30-9849-919
Kedvező árak, mennyiségi kedvezmények!
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Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

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

Kollekciók megtekinthetők a www.evadivat.hu oldalon,
valamint facebook oldalamon az Éva Divat albumban:

www.facebook.com/eva.bako.79 

Sportosan elegáns
üzletembe

folyamatosan
érkeznek az 

őszi-téli kollekciók 
Szeretettel várok mindenkit!

A Józsa Tüzép Kft. ben      zin    kútján idén is he     ten -
te sorsol nak a 8000 Ft fe lett tan kolók kö      zött.

36. hét: Szakál Lász ló
(Józsa, Északi sor u.)
37. hét: Veres Tibor
(Új fehértó) 38. hét:
Kiss Tibor (Józsa,
Har mat u.) 39. hét:
Vígh Gyula (Józsa,
Őr hegy u.) A 39. heti
szerencsést Nagy
Éva húzta ki. 

Szeptemberi nyertesek

Kira Kutyakozmetika: legjobbat a kedven cé nek
A Kira Kutyakozmetikában Papp Tímea szak ok  le  veles kutyakozmetikus várja az ön kedven -
cét.
Timi gyermekkora óta imádja az állatokat, és évek óta arra készült, hogy egyszer állatokkal fog lal -
koz hasson. Először Kelet-Magyarország egyik legnagyobb díszállat kereskedésében kezdett el dol-
gozni, majd mivel ő maga is kutyagazdi, a kutya koz metikában találta meg a vágyott kihívást, így
már saját vállalkozásában dolgozik. Türelemmel és szakmai hozzáértéssel fog lal kozik a ked-
vencekkel. Professzionális anya go kat – mint Héry és Wahl samponok színezők, bal zsamok –
valamint profi eszközöket használ mun kája során. Minden fajtájú, testméretű vagy keve rék kutyust
szeretettel vár az igényesen kialakított szalonjában.

Jöjjön el a Kira Kutyakozmetikába, hozza el ked vencét, és adjon meg neki mindent, ami jár neki!
Szolgáltatásaink:
– Teljes körű, vagy részleges kozmetikázás
– Fésűlés
– Bontás
– Fürdetés
– Szárítás
– Nyírás
– Egészségügyi nyírás
– Karomvágás
– Fültisztítás
– Szaktanácsadás
– Kisállat kozmetikázás
– Fájdalommentes fülszőr szedés!
A Kira, gazdibarát kutyakozmetika, hiszen: a gazdi akár a kozmetikában is megvárhatja ked vencét,
garantáltan kábítás mentes kutyakozmetika és rugalmas nyitva tartással várja önöket.
Ön is a legjobbat szeretné kedvencének? Meg ad na neki mindent, amire szüksége van?
Akkor itt az ideje, hogy kipróbálják, mit nyújthat ked vencének a kozmetikázás.

Bejelentkezés: (06-30) 303 6172
E-mail: kirakutyakozmetika@gmail.com

Cím: Debrecen, Ormós L. u. 3.
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Az adalékról: Megbízható állandó minőségű a világ egyik vezető adalékgyártója által kifejlesztett több funkciós
adalékot alkalmazunk! Az adalék égésjavító, füstölés csökkentő és tisztító hatást fejt ki a motorban. Tisztán tartja
az égésteret, eltávolítja a lerakódásokat, ezáltal növeli a motor teljesítményét, csökkenti a fogyasztást és a káros
anyag kibocsájtást!
A dízeladalék elkerüli a vizesedést, növeli a cetánszámot, ezáltal javítja az égési tulajdonságot! Téli időszakban
megakadályozza a paraffin kiválását, dermedésgátló hatással bír!

Összegezve: kisebb fogyasztás, nagyobb teljesítmény, 
emisszió csökkentés, hosszabb élettartam, biztos téli indítás!

NYITVA TARTÁS: Hétfőtől–Szombatig: 6.00–19.00 Vasárnap: 7.30–16.00

AKCIÓ! TANKOLJON AZ ÚJ 
PRÉMIUM ÜZEMANYAGUNKBÓL, 

VÁLTOZATLAN ÁRON!

TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE  ADALÉKOLT, PRÉMIUM
MINŐSÉGŰ ÜZEMANYAGOT BIZ TO SÍ TUNK 

JÓZSA, VÁLLALKOZÓI TELEPHELYEK (az új benzinkút után 100 méterre) 
Kövessen bennünket a FACEBOOK-on!! (Józsa Tüzép Kft és Benzinkút)
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Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
w w w.n emesv al l al ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Napraforgóhéj brikett 
értékesítése Józsa közelében, a 35.
sz. főút mentén a 71. km szel vény -

ben, a volt „Zója tanyán”, köz      vetlenül
a gyártótól, folyamatosan.

Darabos ár: 47 Ft/kg 
Csomagolva: 60 Ft/kg
Érdeklődni: 30/646-9792

erdelyine.maria@kiserokft.hu 

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Mindenféle autóelektromos javítás • Klímatöltés, -szerviz
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás 

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

www.jozsagumi.hu
Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi téli abroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

Tel .: (52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i tva tartás :

Hívásra házhoz megyek.

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.

Sipos László
asztalos

06-20-3-923-547

Épület- és bútorasztalos
munkákat vállalok: 

lépcsők, galériák, ágyak, 
konyhaszekrények,

gardróbok stb.

INGYENES KISZÁLLÍTÁS
A megrendelés összértékétől függetlenül

www.blokibutik.hu

Szuperprémium kutya- és 
macskatápok, vitaminok.

Ha még nem ismeri, kérje ingyenes ter-
mékmintáimat! Józsa egész területén

ingyenes kiszállítás!
Megrendelése
leadható:

webshopon, e-mailen vagy telefonon:

blokibutik@gmail.com
30-4478-005
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10+1 ok, amiért nem szabad hagyni, 
hogy elhízzon a kutyánk

A JózsaVet Kisállatorvosi Rendelő összegyűjtötte
azo kat a legfőbb okokat, hogy miért nem szabad

hagy ni, hogy a kutyánk kövér legyen.

Európában a kutyák nagyjából 30%-a legalább enyhén
túl súlyos, de Magyarországon sem sokkal jobb a hely -
zet. A gazdik felelőssége, hogy ne hízzon el a kutya, bár-
milyen aranyosan is néz ránk, miközben plusz falatokért
könyörög. 

1) Kölyök korban az elhízás súlyos felnőttkori ízületi
pa naszokat fog okozni, melyek gyakran még műtéttel
sem orvosolhatók 100%-osan, így egész életében fo lya -
ma tos fájdalomtól szenved a kutya.

2) Ízületgyulladások, mozgásszervi panaszok felnőtt
kor ban történő elhízáskor is, mert túlzott teher nehezedik
a kutya ízületeire, arthrozisok, deformitások alakulhatnak
ki. Ezek hatására nehezebben és kevesebbet mozog a
ku tya, ami még jobban fokozhatja az elhízást.

3) Szív-, érrendszeri és légzőszervi betegségek.
Ugyan úgy náluk is magasabb kockázata van ezen be -
teg ségek előfordulásának, mint az embereknél, elhízás
esetén.

4) Cukorbetegség kialakulását elősegítheti.
5) Altatási és műtéti kockázatok magasabbak.
6) Fertőzések, elsősorban bőrfertőzések. A súlyos

fokú elhízástól gyengül az immunrendszer.
7) Daganatos megbetegedések kockázata magasabb

lehet.

8) A zsírfelesleg
meg  zavarhatja a belső
szervek normális mű -
kö dését. Vese és máj -
ká rosodást is okozhat,
töb bek között.

9) Az elhízás felbo -
rít hatja a hormonház-
tartást, így további szö -
vőd mények alakulhat-
nak ki. Szuka kutyák akár nehezebben vemhesülnek.

10) A kutyánk „ellustul”, nincs kedve játszani, szalad -
gálni, részt venni az életünkben.

+1: Lerövidítheti a kutya várható élettartamát, rontja
az életminőségét!

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu

Cím:  Függet l en ség u t ca 1. 
Ny i tva:  h–p :  9–17:30 • szo .:  8–13

Telefon :  (06-30) 286-1053

Fekete Pillangó
bizományi

Szeretettel várjuk megújult őszi árukészletünkkel
tisztelt vásárlóinkat! Minőségi, márkás, egyedi,
válogatott, mosott, női-, fêrfi-, gyermek-, és bébi
ruházat, cipők, lakás felszerelési cikkek széles
választékával várunk
mindenkit. 
Ruhajavítást, méretre
igazítást továbbra is
vál lalunk olcsón, rövid
határidővel. 
Jó minőségű baba pe -
lenka 10 db-os kisze -
re lésben kapható. Mi -
ni, midi 400 Ft/cso-
mag, maxi, junior,
up&go 450 Ft/cso-
mag. 
Bizományba vá runk,
sportcipőket, téli ruhákat, csizmákat, overallokat.

FakIvÁgÁS, gaLLYaZÁS 20 év tapasztalattal,
lakott területi és műtárgyvédelmi vizsgával

számlaképesen
(06-30) 654-3841

Akkumulátorok már 12 900 Ft-tól,
akár 2 év garanciával

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

www.jozsaauto.hu
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Józsa, Szentgyörgyfalvi út 7.
(Rózsás csárda és a posta között)

Nyitva: hétfő–péntek: 8–18
szombat: 8–18

Divatos, őszi, téli női, férfi 
és gyerekcipők

Sapkák, kabátok, táskák nagy választékban.

Gyerek-
ruházat 

nagy 
választékban

AKCIÓ!
-10%

Gyerek felső,
kabát, nadrág.

Ha önnek VIP-kár -
tyá ja van: -15%

Akció időtartama: október 08–október 22-ig.

Megérkezett az 
őszi  áru!
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Szeretettel várjuk minden kedves vásárlónkat!


