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Földutak fenntartása, karbantartása

Május 4-től változtak a koronavírus 
járvánnyal kapcsolatos szabályok

Az ügyvéd válaszol rovatunk a koronavírus jár -
vánnyal kapcsolatos jogszabályok ismertetése
miatt továbbra is rendhagyó, ezúttal is Lu kács -
né dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd segít értel -
mezni a jogszabályokat, rendeleteket.

A kijárási korlátozás – Budapest és Pest megye
kivételével – 2020. május 4-től megszűnik, azon-
ban a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján
a következő intézkedések kerülnek bevezetésre:
– Mindenki köteles más emberekkel a szociális
érintkezést - a közös háztartásban élők kivételé -
vel – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a
másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 mé -
ter távolságot tartani. 
– Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és
tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás
során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például
orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
– A 1,5 méter távolság megtartása mellett a köz te -
rü letek, parkok is látogathatóak.

Változatlanul a 65. életévét betöltött személy az
élel miszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat,
gyógy  szert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó
üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben láto-
gathatja. A piacok nyitva tartásának rendjéről és a
piacoknak a 65. életévüket betöltött személyek
általi látogatásának rendjéről a települési önkor-
mányzat ettől eltérően rendelkezhet. Ilyen rendelet
Debrecenben még nincs. A piac nyitva tartása alatt
olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megál-
lapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. élet -
évüket betöltött személyek látogathatják.

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók
által látogatható. A vendéglátó üzlet – így kü lö nö -
sen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a
presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tar -

tóz kodás és a megrendelt étel, illetve ital el fo -
gyasz tása megengedett. 

Továbbra is a vendéglátó üzleten belül – az ott
fog lal koztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Ki -
vé telt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása
és szállítása.

A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tart -
hat és látogatható. A szabadtéri múzeum és állat -
kert nyitva tarthat és látogatható.

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe
vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából mű kö -
dő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 

A 1,5 m-es távolság megtartásához szükséges
feltételek biztosításáról a látogatható üzlet/ven -
dég látó egység üzemeltetője gondoskodik. 

A vendéglátó üzletben a 1,5 m-es távolság
betartását asztaltársaságonként kell érteni. A
vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet ha -
tály balépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem
kell a közterület használati díjat megfizetnie a ven -
dég látó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendezvények megtartására vonatkozó korlá-
tozásoktól eltérően vallási közösség szertartása,
továbbá a polgári házasságkötés és temetés tart -
ható. (A vallási közösség szertartása, továbbá – a
há zasuló felek kivételével – a polgári há zas ság -
kötés és temetés során biztosítani kell a 1,5 m-es
távolság megtartását. 

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a
rektor döntése szerinti rendben látogatható. A fel-
sőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi
látogatása tilos. A 1,5 m-es távolság megtart á sá -
hoz szükséges feltételek biztosításáról a rektor
gon doskodik. 

A fenti szabályok be nem tartása, megszegése
esetén 5000–500 000 Forintig terjedő szabály sér -
tési bírság kiszabására van lehetőség. Helyszíni

bírság kiszabása esetén annak összege ötezer
forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt
elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

A veszélyhelyzet fennállása alatt a fentírt sza -
bá lyozás bármikor módosulhat, így annak meg -
szű  néséig a rovatban az aktuális változásokat fog -
juk közölni.

A Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda szolgáltatásai
közül a személyes megjelenési kötelezettséggel,
el lenjegyzéssel járó jogügyletek (pl. szerződés,
vé gintézkedés) esetén az ügyvédi irodában, min-
den más esetében távazonosítás után, elektroni -
ku san van lehetőség ügyvédi szolgáltatás igény -
be vételére. A veszélyhelyzet megszűnéséig az in -
gyenes jogi szolgáltatást továbbra is minden
héten, csütörtökön 16–18 óra között – előzetes be -
je lentkezés után – telefonon, skype-n, messenge -
ren keresztül lehet igénybe venni. 
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Debrecen önkormányzata 2020-ban a Kertségi Fejlesztési Program ke re -
té ben összesen 81 kilométer hosszúságú szilárd burkolattal nem rendel -
kező út fenntartását, karbantartását biztosítja, összesen 60 mill ió forin-
tos kerettel.

Az egyéni önkormányzati képviselőink folyamatosan egyeztetnek a lakosság-
gal, ez alapján állítottuk össze annak a 135 földútnak a listáját, amelyeken
javítási munkálatok lesznek ebben az évben – mondta el Balázs Ákos al pol -
gár mester a Gyűszűvirág utcában tartott sajtótájékoztatón április 23-án. Papp
Viktor, a debreceni Fidesz-KDNP frakciójának vezetője hangsúlyozta: a Kert -
ségi Fejlesztési Program 2012-ben a képviselőcsoport kezdeményezésére
indult azzal a céllal, hogy a város kertségi, kertvárosi területein lakók minden -
napjait segítsék. Az útépítések és útkarbantartások mellett jelentős hangsúlyt
kap a program részeként a közvilágítás bővítése, az ivóvízhálózat, a csa pa -
dék- és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése, új játszóterek építése, va la -
mint a meglévők megújítása.

Az idei karbantartási munkálatok 2020. április 20-án kezdődtek meg, s üteme -
zet ten, az időjárástól függően előreláthatóan augusztus végéig tartanak. A ho -
mokos felületű utcákban a munkálatokat a Dehusz Kft. munkatársai is segítik
az általuk üzemeltetett tolólapos földmunkagéppel.

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,

online felületen.



2 Újabb három évig az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye a Gönczy

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B

Telefon: (70) 708–5300 • E-mail: info@jozsanet.hu
Következô szám lapzártája: 2020. május 29. Megjelenés: 2020. június 6–7.

Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Ez a lapszám 2020. május 5-én került nyomdába.

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-20-O-V-0676 számú pályázat
segítségével valósul meg 2020. 04. 01.–2021. 03. 31. közötti időszakban.

Kertgondozást, kertépítést 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás...

Telefon: 20/235-72-02

FESTÉK ÉS BARKÁCS ÜZLET
Festékek, szerszámok, kerékpár alkatrészek, 

villanyszerelési anyagok, csavarok valamint vető-
magok, növényvédő szerek, kertészeti aruk 

forgalmazása
Józsa, Gönczy Pál u. 120. Tel.: (52) 387-135

Nyitvatartás: H–P: 8–17 Sz: 8–12 V: 8–11

• Munkavédelem és tűzvédelem
• Autóemelők szervize, kereskedelme
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Zs-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek
karbantartása, felújítása.

Kerítések, járdák építését és
térbetonozást vállalunk.     

06 70 413 63 63

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józsa, Homokhát utca 2. 
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

• Épületek és csa lád i ház ak villanysz erelése, javítása,
kész ülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és sz abványosság i felülviz sgálatok

Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Köz pont -
jai második alkalommal hirdettek pályázatot az
„ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZ MÉ NYE"  cím
el nyerésére.

Iskolánk már 2017-ben az első pályázati körben –
innovatív nevelő-oktató munkája elismeréseként –
elnyerte e kitüntető címet. Az elmúlt három évben,
amellett hogy jó gyakorlatainkat folyamatosan
meg osztottuk az érdeklődő szakmai közönséggel,
segítettük adaptációjukat, mi magunk is sokat fej -
lőd tünk.

Jó gyakorlatainkat folyamatosan felülvizsgáljuk,
fejlesztjük, differenciáljuk. A változásokat kihí vás -
ként éljük meg, melyek lehetőséget nyújtanak to -
vábbi innovációk fejlesztésére, alkalmazására,
me lyek mára az iskolai élet valamennyi területére
ki terjednek. A legújabb programjaink a digitális
világ megértésébe, alkalmazásába vezetik a gye -
rekeket, így a robotika a tanórákon (alsó tagozat-
ban az anyanyelv, matematika tanításában), az
aktív, személyre szabott tanulási folyamat meg-
valósítása, az elindult gamifikációs folyamat fej -
lesztése, kiterjesztése az értékelési rendsze rekre,
a digitális alkotás alkalmazása, mind-mind az új in -
no vációk egyike.

Tavasszal az elmúlt három év eredményeinek
tük rében újra pályáztunk a következő három éves
idő szakra.

Jó gyakorlataink főbb csoportjai:
Az intézmény tantárgyi rendszerének sajátossá-
gai.
Az egész napos iskola egyedi modellje.
Fenntarthatóságra nevelés helyi rendszere – a te -
remtett környezet védelme.
A tehetséggondozás intézményi modellje – a
Gönczy Tehetségpont és a Gönczy Tehetségpont
Te hetségsegítő Tanács.

Mindegyik területen, több jó gyakorlatunkat
tudjuk bemutatni, megosztani. Eredményeinkből
épít kezve működtünk közre olyan országos és he -
lyi programfejlesztésekben, mint az Egész napos

iskola nevelési programja, a Nemzeti alaptanterv
és a hatéves gyerekek iskolakezdését segítő mód-
szertan kidolgozása. A márciusban benyújtott pá -
lyá zatuk ismét pozitív elbírálásra került.

Megtiszteltetés, felelősség és öröm számunkra,
hogy így újabb három évig viselhetjük a címet.
Prog ramjaink során betekintést, részvételt biztosí-
tunk intézményünk életébe műhelymunkák, bemu-
tató órák, versenyek, továbbképzések, hálózati
együtt működések során. 

Eszenyiné Stéh Katalin
Bázisintézményi koordinátor
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Üdvözöljük kedves vásárlóinkat!
Üzletünk 2020. 04. 03-tól Józsán belül
házhozszállítást vállal.
Legalább 3000 Ft értékű vásárlás estén
INGYEN házhoz szállítunk!
3000 Ft alatti vásárlás esetén 100 Ft
szállítási díjat számítunk fel.
Rendelésfelvétel:
Hétfőtől–péntekig: 8–18 óráig.
Szombaton: 8–14 óráig.

Szállítás:
Hétfőtől–péntekig: 15–17 óra között.
Szombaton: 14–16 óra között.
Rendelését az alábbi elérhetőségek 
egyikén lehet leadni:
Telefon: (06-20) 629-11-29
E-mail: haminyami17@gmail.com
E-mail rendelés estén kérjük feltüntetni:
Név, cím, telefonszám, 
termék neve és mennyisége.

Cím:
Józsapark emelete, 
a KIK mellett

Tel efo n :  (06-20) 33 18 944
ww w.n em es val l al k ozas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

hétfő: zárva
kedd: 8–18

szerda: 13–18
csütörtök: 8–18

péntek: 8–18
szombat: 8–14

vasárnap: zárva

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek u tca 35.

(52) 409-847 • (30) 577-9625

Ny i tva tar tás:

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

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.

B ON - B ON   CUKRÁSZDA
Alsó józsa, Tokaj i  utca 2.

Telefon: (52) 536-743 • (30) 21 82 531
Ny i tva: minden nap 11–19-ig

• Helyben készült sütemények, 
rétesek, torták, pogácsák, 
kézműves olasz fagylalt.

• Esküvôkre megrendelést felveszünk.

MÁTÉ zöldséges a
Józsapark piacterén
megkezdte termékei 
házhozszállítását.
Rendelésleadás:
hétfőtől szombatig 

8–14 óráig.
Rendelésfelvétel:
06-20-629-11-64

Napfény
Szépségszalon

Józsa, Bocskai utca 5.

Kedves vendégeink!
Szépségszalonunk az ajánlott 

higiéniai szabályok betartásával 
nyitva tart,

egy időpontban egy vendéget
fogadunk. Vigyázzunk egymásra!
Bejelentkezés, időpontfoglalás:

06-20/925-9045
SZOLÁRIUM AKCIÓ!

10×3 perc 2000 Ft

Bízza szakemberre! Ker ti és ház kö rüli mun   kákat,
személy- és áru  szállítást, és egyéb mun    kákat vál lalok.
Ér dek lődni: (06-20) 235-7202.
Kisegítőt keresek őstermelői kertészetembe (gyom -
 lálás, növényápolási munkák). Zsindely u. 50. 
Telefon: (06-30) 578-2987.
Halápon építési telek eladó. Összközműves, bel-
területi telek mérete 1030m2, 25m-es utcafronttal. Ár:
5,2 millió Ft. Telefon: (06-30) 958-3383.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”

„Józsa apró” Tel.: (06-30) 799-2282 E-mail: debrecenjozsatk@nyitok.hu



4 Fa lépcsők készítése

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz

fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése 

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

www.jozsagumi.hu
Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETőSÉG!

Továbbra is nyitva vagyunk a szükséges óvintézkedések betartása mellett. 

Használják online időpontfoglaló rendszerünket: www.jozsagumi.hu. 

Nyitva: hétköznap 8–17. Szombat zárva.

Egy szépen kivitelezett lépcső azon kívül, hogy két szintet összeköt, ki -
emelt dísze lehet lakásunknak.

Készíthetünk akár egy teljesen tömörfa lépcsőt, azonban beton vagy vas
alapra is szerelhetjük a fa burkolatot. Egyre nagyobb teret hódítanak maguk-
nak a fehérre festett-faerezetes színkombinációk, amelyek azon túl hogy nö -
ve lik a teret, a fának a rajzolatát is jobban hagyják érvényesülni. A beton alap -
ra helyezett lépcsők előnye, hogy nem kopognak, és ebben az esetben ál ta -
lá ban csak járófelületet készítünk, a fellépő részt csak lefestik a fal színére.
Ter mészetesen lépcsőkorlátokat is készítünk fából, akár modern akár
klasszikus kivitelben. Alapanyagként kizárólag keményfát (bükk, tölgy stb.)
hasz nálunk fel, amelyeket ragasztunk a vetemedés elkerülése végett. A fe lü -
let védelmére 4 sor ipari felületkezelő rendszert hordunk fel, szórással. A fa-
lép csők, lépcsőburkolatok, korlátok asztalosmunkáit a felméréstől a besze re -
lé sig kompletten vállaljuk.

Elérhetőség:
Józsafa Kft.
(06/20) 520-2040
(06/30) 442-1493

További termékeink:
– konyhabútorok
– beépített szekrények
– beltéri ajtók
– tömörfa étkezőasztalok

Referenciák: www.jozsaasztalos.hu
Bükkfa lépcső fehér festett korláttal

Trapézlemezek, cserepeslemezek, ke -

rí  tés léc elemek, tetőfóliák, bádogos

ki  egé szítők, zártszelvények rövid szál-

lítási ha táridővel, nagy választékban!  

He tente frissülő akciók!

100 m2 feletti megrendelés esetén díj-

talan kiszállítással az ország egész te -

rü le tén!

4225 Debrecen, 

Róna utca 19.

+36706231377

beatamaczko1974@gmail.com

Józsa Tető Kft.
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3 10 50 90 95

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, rendelői körülmények

között, professzionális műszeres diagnosztikai eszközök segítségével.

Rendelési időnk:
hétfő–szerda–péntek 16:00–19.00 és 

kedd–csütörtök 9:00–11:00 és 14:00–16:00.

Harap-lak Állateledel, 
Táp- és Takarmánybolt

Nádudvari takarmányok (tápok, koncentrátumok, premixek) 

széles választékban, folyamatosan kaphatók.

HARAP-LAK

Az üzlet telefonszáma: (06-30) 913-65-96

Címünk: Szentgyörgyfalvi út és a Függetlenség utca sarkán. 
A főút mellett.

Üzletünk folyamatosan friss árukészlettel 
várja kedves vásárlóit!

Ingyenes házhozszállítás!
Üzletünk továbbra is életkori megkötés nélkül

látogatható a nyitva tartási időben.

Termékeink: zártszelvények, köracélok, laposacélok, 
betonacélok, lemezek, síkhálók darabolási

lehetőséggel. Bádogos termékek, zárak, vasalatok, 
csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,

elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, védőkesztyűk stb.

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. 

Vas-, műszaki bolt

Vasanyagok kiszállítással megrendelhetők.

A rendkívüli helyzetben a kötelező higiéniás és biztonsági
intézkedések maximális betartásával dolgozunk, s valamennyi dolgo-

zónk a szükséges védőfelszerelésben adja ki az ételeket vagy szállít ki.

Debrecen-Józsa, Szentgyörgy falv i  út  7.
www.rozsascsarda.com

Rendelés felvétele: 9:00 órától. Telefonon felvett megrendelései -
ket kiadjuk 20:00-ig, vagy házhozszállítjuk 11.00–20.00-ig. 
Józsa területén rendelési korlát nélkül ingyenes a kiszállítás!

MENÜ ÁRAINK:
Előfizetéssel (csak pénteken és szombaton adható le): 1000 Ft
Utórendeléssel, személyes elvitellel 15:00-ig: 1200 Ft
Kiszállítással, csomagolva (Józsára): 1300 Ft
FONTOS: A következő napi menüre mindig előző nap 15:00-ig
tud nak leadni rendelést.

A napi menü megtekinthető itt: Rózsás Csárda

Újra  nyitva  van  a  teraszunk!



6 Az Elek utca 2. szám alatti 
Takarmánybolt szeretettel várja 

régi és új vásárlóit!
Hétfő: 8:00–17:00
Kedd: 8:00–17:00

Szerda: Zárva
Csütörtök: 8:00–17:00

Péntek: 8:00–17:00
Szombat: 8:00–12:00

Nyitva: Hétfő–Péntek: 8:00–10:00, 15:00–18:00
Szombat: 8:00–14:00 • Vasárnap: zárva

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

o ILLÓOLAJOK, KÉZTISZTÍTÓ GÉL

o LEVEGő- ÉS FELÜLETFERTőTLENÍTőK

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK, FŰSZEREK

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK

o TINKTÚRÁK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJOK

o GYÓGYHATÁSÚ KRÉMEK, SZAPPANOK

o KÉZMŰVES LEKVÁROK, ZAKUSZKÁK

o KÉZMŰVES TEKSZTÍLIÁK

o AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS

Tel.: +36 30 522-3494
Cím:  A lsó józsa, Homokhát  utca 31.

Mobi l :  (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

Kutyák veszettség elleni
oltása háznál, 

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

✔ KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK 
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE

✔ KLÍMÁK KÜL- ÉS BELTÉRI 
EGYSÉGEINEK TISZTÍTÁSA ÉS 
FERTŐTLENÍTÉSE

www.jozsaklima.hu

Telefon: (52) 300-112

Vegye igénybe ingyenes
házhozszállításunkat!

Maták Attila: (06-30) 388-52-67
(06-52) 387-871

Egynyári virágok

Cím: Józsa, Gönczy Pál út 56.
Április hónaptól a készlet 
erejéig megvásárolhatók.

Telefon: (06 30) 565 7779

Muskátlik, álló, félfutó és futók
Többféle ampolnás futó 

virágok kaphatók.

Férfifodrászat
Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva

Kedd: 8–12, 13–18
Szerda: 8–12, 13–18

Csütörtök: 8–12, 13–18
Péntek: 8–12, 13–18

Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!


