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Több mint 900 db házi komposztálót igényeltek a józsaiak

Szeptember elején egyszerű, papírkímélő kör -
nye zetbarát elektronikus formában megtett re -
gisztrációt követően, több mint 900 józsai ház-
tartás igényelt házi komposztálót, melyet Ba -
lázs Ákos képviselő adott át az igénylőknek
szep  tember utolsó hetében a Grund Sport park -
nál. Közel minden negyedik józsai háztartásba
ke rült így komposztáló, ami azt mutatja, hogy a
józsaiak akarnak tenni környezetükért, fontos a
kör nyezettudatos szemlélet.

2019 tavaszán hirdette meg Papp László, Deb re -
cen polgármestere a Te Szedd! De inkább ne dobd
el! kezdeményezést és a Debrecen, a mi ker tünk
programot azzal a céllal, hogy faültetéssel, vi rá -
gosítással, parkosítással és közterületeink tisz -

tántartásával együtt tegyük szeb-
bé és zöldebbé városunkat. En -
nek az akciónak a folytatásaként
in gyenesen juthattak a házikertek-
ben használható komposztáló
edé nyekhez azok, akik ezt meg -
igé  nyelték. A komposztálás ter-
mészetbarát hasz no sí tási módja a
kertben keletkező zöldhulladék-
nak, vagy a nyers zöldség-gyü -
mölcs maradéknak. Véd jük vele a
környezetünket, a keletkező zöld hulla dékot újra
tudjuk hasznosítani, ugyanakkor termé szetes
tápanyagforrást is biztosítunk a kertünknek –
hangsúlyozta Balázs Ákos. Az önkor -
mányzatnak az a célja, hogy az őszi

időszakban minél ke -
ve sebb kertben éges -
sék el a zöldhulla dé -
kot, amely így nem
szennyezi a város le -
ve gőjét sem.

A 300 literes edé -
nyeket – a gyors és
zökkenőmentes áta -
dás érdekében – üte-
mezetten, komoly lo -
gisztikai szervezést

követően osztották ki, így aki fel -
készülten érkezett gyakorlatilag
1–2 perc alatt átvehette azt. Arra
is volt lehetőség, hogy a szom-
széd/rokon meghatalmazással
átvegye, de olyan is előfordult,
hogy a segítő, jó szándékú em -
berek szí ves ség ből szállították ki
a komposztálót annak, aki se hogy
sem tudta elvinni.

Így már idén ősszel el lehet
kezdeni a komposz tá lást, amihez az önkor-
mányzat tájékoztatót is fog küldeni elektronikus
formában.

30. Józsai szüreti Nap 
Nyúlfesztivál, ínyencségek napja

2019. október 12. szombat • Józsapark és Tócó-liget
A Szüreti nap versenyfelhívásai – 16. Józsai Nyúlfőző verseny, Házi Készítésű Sütemények versenye – lapunk 3. oldalán található.

Szeptember 24-én, kedden 17 órakor Balázs Ákos önkormányzati kép vi -
selő lombgyűjtő zsákokat osztott a józsai lakosok részére, a Józsai Kö -
zös ségi Központban.

Több százan jöttek el, a 17 órára meghirdetett osztásra a Józsaparkban talál-
ható Közösségi Központba. Ekkor már ki voltak készítve az 5 db zsákot tartal -

mazó egységcsomagok, így nem kellett sokat várni. 18 órára elfogyott a 4000
db zsák, mindenkinek jutott, aki eljött. A zsákokat a „Mi kertünk Debrecen”
mozgalom keretében adja a város azért, hogy az ősszel lehulló faleveleket se
elégetni, se kukába tenni ne kelljen. A megtöltött zsákokat a normál szemét-
szállítási napon kell kitenni a kék kukák mellé.

Debrecen a mi kertünk - lombgyűjtő zsákot kaptak a józsaiak

Molnár Sándor tízszeres Ironman is átvette a házi 
komposz tál ót Balázs Ákos képviselőtől.
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Ülésezett a 
Gönczy Tehetségpont

Tehetségsegítő Tanácsa

Fejlesztés játékosan

A Gát utca is megújult
Az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési
prog ramjában egy újabb utca korsze rű -
sítése készült el a napokban. A Gát utca
az egyetlen út, melyen a Hegy, Völgy és
az Unokakert utca megközelíthető. Ez az
út az elmúlt évek során töredezetté, szinte
már járhatatlanná vált. A felmarást kö ve -
tően egy közel 100 méteres szakaszon
asz faltozták újra az utcaszakaszt teljes
szé lességben.

Gergely Józsefné, Cseppentő Margitot, 100.
szü letésnapja alkalmából – melyet szeptember
29-én ünnepelt – szeretettel köszönti az egész
csa ládja!

100 éves lett

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu weboldalról.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db

Szerkesztôség címe: Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi2107@gmail.com

Következô szám lapzártája: 2019. november 1. Megjelenés: 2019. november 9–10.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8.

A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!

Lapunk és weboldalunk megjelenése a NEA-TF-19-Ö-V-0719 számú pályázat
segítségével valósul meg 2019. 04. 01.–2020. 03. 31. közötti időszakban.

Közvilágítási hálózat bővítésére minden évben
fordít forrást az önkormányzat, idén 127 új lám-
patesttel bővül a hálózat, ebből Józsára is jut –
tájékoztatta lapunkat az önkormányzat.

Az a cél, hogy évről évre minél több utcát tudjanak
bekapcsolni a közvilágítási hálózatba, és ezzel
biz tonságosabbá váljon a közlekedés az esti, éj -
szakai órákban is. Idei beruházás keretében a Me -
szesi, a Gönczy Pál, a Kastély utcákban, és a
Szent györgyi Erdő soron korszerűsítik a köz vi lá gí -
tást.

Több utcában korszerűsítik a közvilágítást

A 2011-ben – az országban az elsők között-
lét rejött tanács szakmai, társadalmi, gazda -
sági partnerek széleskörű összefogásával
és együttműködésével igyekszik  támogatni
az Akkreditált Kiváló Tehetségpontként és
Eu rópai Tehetségpontként működő Gönczy
is kola tehetséggondozó munkáját. 

Az ülésen Balázs Ákos elnök vezetésével el -
hangzott az előző év értékelése, majd a
2019/2020-as év programterve. Gratulált az is -
ko lában zajló tehetséggondozó és esély te -
remtő munkához, a napokban az országos
kom petenciamérés eredményei alapján ké -
szült iskolai rangsorban a Gönczy helye zé sé -
hez. Az intézmény az Oktatási Hivatal érté ke lé -
se szerint kiemelkedő teljesítményű iskola,
ahol az elért eredmények legalább 3 éven át
meg tartottak, vagy tovább fejlődnek.
Forrás: www.legjobbiskola.hu

A Tehetségsegítő Tanács felhívással fordul a
te hetséggondozás iránt érdeklődő, azt segíteni
tudó és akaró felnőttekhez, hogy kapcsolód-
janak be a tevékenységébe. Az összehangolt
mun kához tehetségklubot hirdet, melynek
prog ramjaira, hálózatépítő beszélgetéseire
sze retettel vár mindenkit!

Érdeklődni, csatlakozási szándékot jelezni az
is kola elérhetőségein lehet.

Nyílt napot tartottak szeptember 21-én délelőtt
a Gyermekek Háza Fejlesztőközpontban.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Speciális
Szükségletűekért Alapítvány, a GINOP 5.1.7-17.
2018.00065 számú, Középpontban a gyermek cí -
mű pályázata keretében fejlesztőközpont nyílt Jó -
zsán a Hatház utca 36–38. szám alatt. A speciális
szükségletű, hiperaktív, magatartási és tanulási
zavaros, autista gyermekek fejlesztése mellett a
nyá ri szünidőben szabadidős foglalkozásokat,
nyá ri tábort is szerveztek az intézményben. 
Szemán Józsefné, a fejlesztőközpont vezetője a
nyílt napon az érdeklődőknek elmondta, hogy

igye keznek a lakosság igényeihez alkalmazkodva
széles körű szolgáltatást nyújtani a józsai lakosok-
nak. A 2–14 éves, problémás vagy fogyatékkal élő
gyermekek mellett az egészséges gyermeket
nevelő családokat is segítik. Nyitvatartási időben,
8 és 20 óra között gyermekfelügyeletet biztosí-
tanak a rászoruló családoknak néhány órára vagy
akár egész napra is, teljes ellátással, hétköz-
napokon és hétvégén is. Amennyiben a szülő aka -
dá lyozva van, vállalnak éjszakai gyermekfelügye -
letet is, erre két vendégszoba áll rendelkezésre. A
létesítmény alkalmas csoportok fogadására is:
csa ládi összejövetelek, születésnapi zsúrok meg -
tar tására a fedett teraszon van lehetőség 35–40
főig. Van kiépített főzőhelyük, a gyerekek számára
létesített kerékpáros tanpálya és fedett minigolf
pálya is, ahol a gyermekek szabadon mozoghat-
nak. 
Az érdeklődőknek bemutatták a mozgásfej lesz -
tésre kialakított Ayres mozgásterápiás szobát is,
ahol szakképzett munkatársak vezetik a fejlesztő
foglalkozásokat. 
Az őszi szünetben is kedvező árakkal várják a
jelentkezőket, egész napos felügyelettel, napi há -
rom szori étkezés biztosításával. Bővebb felvilágo -
sí tás, jelentkezés a (30) 303-2173-as telefonszá-
mon vagy személyesen a Hatház utca 36–38.
szám alatt. 
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l.30. Józsai Szüreti Nap felhívásai

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves nevezőt,

közösséget, munkahelyi-, baráti társaságot, civil szervezetet,
akik szeretnének nevezni a 30. JÓZSAI SZÜRETI NAP

keretében megrendezendő 16. NYÚLFŐZŐ VERSENY-re
Ideje: 2019. október 12. szombat

Helyszín: Józsapark, Tócó és környéke

Tudnivalók:
• Az első 40 jelentkező egy     

konyhakész nyulat kap
• Térítés ellenében több nyúl is 

rendelhető (1800 Ft/db áron)
• A főzőhely és a tűzifa minden 

versenyző számára biztosított
• Jelentkezés személyesen vagy telefonon a 

Józsai Közösségi Házban munkaidőben a 
(06-52) 386-137 vagy (06-30) 566-0252 telefonszámon
• A nyulak átvehetők október 11-én pénteken 10–12 óráig a

Józsai Közösségi Házban
• A verseny nyertesei értékes díjazásban részesülnek.

• A zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács
• A főzőcsapatok a verseny napján 

7:30 órától foglalhatják el főzőhelyeiket
• Nevezési díj NINCS

Mindenkinek jó felkészülést kívánnak a szervezők!

FELHÍVÁS
Józsai Szüreti Focikupa

A 30. Józsai Szüreti Nap keretében Felnőtt Kispályás labdarúgó
tornát hirdetünk 2019. október 12-én (szombat) 16 órától a 

Józsai Grundon.
Minimum 6, maximum 10 fős csapatok, 
baráti társaságok jelentkezését várjuk.

Jelentkezés október 8-ig munkaidőben személyesen a Grundon, 
vagy a következő telefonszámon: (06-20) 413-7619

Grund címe: Gönczy Pál utca 101.
A nyertes csapatok értékes díjazásban részesülnek.

Jó felkészülést kívánnak a Szervezők!

FELHÍVÁS
A 30. Józsai Szüreti  Nap keretén belül a DMK Józsai Közösségi Háza és a

Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület meghirdeti 
a III.  SÜTEMÉNYVERSENY-t.

Várjuk a sütést kedvelő háziasszonyok és férfiemberek jelentkezését, akik
házi készítésű süteményeikkel pályázhatnak. A nevezett (édes vagy sós) sü -
te ményeknek legalább egy kertben termett hozzávalót kell tartalmaznia: ez
le het bármilyen gyümölcs, aszalvány, gyümölcskészítmény, dió, mogyoró, al -
ma, birs, körte stb.
A süteményeket október 12-én délelőtt 9–11 óra között várjuk a Józsai Kö -
zös ségi Házban. A pályamunkákat szakavatott zsűri értékeli, további  in for -
má ció a következő telefonszámokon: (52) 386-137, (06 30) 566 0252.

Mindenkinek jó felkészülést
kívánnak a szervezők!

A Józsai Kertbarát Kör felhívása 
A Józsai Közösségi Ház és a Józsai Kertbarát Kör közös szervezésében a
30. Józsai Szüreti Nap rendezvényéhez kapcsolódva idén is megrendezi a
ter mények és termékek bemutatóját.  Ezen a bemutatón szeretnénk le he -
tőséget biztosítani nemcsak a Józsai Kertbarát Kör tagjainak, hanem minden
Józsán élő háziasszonyoknak, saját részre termelő és kertészkedni szerető
gazdának, valamint minden érdeklődőnek, hogy bemutathassák termékeiket,
mivel fontosnak érezzük, hogy ezekkel a fiatalabb nemzedék is megismer -
ked jen. A kiállítás anyagának összeállításához kérjük a lakosság segítségét.
Kiállíthatók: termékek, gyümölcsök, zöldségfélék, virágok, szörpök, lekvárok,
befőttek, gyümölcsökből és magokból készült kreatív kompozíciók, borászati,
méhészeti termékek, vetőmagok, stb.
Aki szívesen bemutatná ezen termékeit a nyilvánosság előtt, névvel ellátva
jut tassa el a 2019 október 12-én legkésőbb 9 óráig szüreti nap helyszínére.
A bemutatásra kerülő termékek a kiállítás lebontása után hazavihetők.
Há laadás a jó termésért! A Szent György templomban ökomenikus termény -
áldás lesz 9 órai kezdettel.

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: 7.30–16.00 • 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 V-37 Debreceni Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 
kisállat börzét és vásárt rendez, melyre szeretettel vár minden érdeklődőt,
te nyésztőt és látogatót 2019. október 12-én 9 órától. Helyszíne: Debrecen-
Józsa, Józsapark. Kisállat árusoknak a helyfoglalás regisztrációhoz kötött.
Állat orvosi igazolás kötelező!
Az esemény a Józsai Szüreti Nap keretén belül lesz megrendezve, kapcso -
lódva a Nyúlételek és Ínyencségek Napjához, amely gazdag programot kínál
az ide látogatóknak.
További információ: jurasko@invitel.hu tel.: (06-30) 830-8607

GALAMB KIÁLLÍTÁSOK
Parókás Galamb Tenyésztők Fajtaklubjának Fiatal kisállat kiállítása
V-37 Debreceni Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének Fiatal kisállat
kiállítása
Látogatóknak a rendezvény ingyenes!



4 KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS
A komposztálás olyan folyamat, melynek
során, elsősorban a kerti hulladékokat,
más részt a konyhai melléktermékek egy
részét visszajuttatjuk a természetbe azért,
hogy növényeink újra hasznosítsák. A nö -
vé nyek az életműködésükhöz szükséges
tápanyagok zömét a talajból veszik fel,
melynek tápanyagtartalma így csökken.
Ezzel a teljesen bio-eljárással a talajt újra
hu muszban gazdaggá, termékennyé tesz -
szük.

Mit lehet komposztálni és 
mit nem?

Elsősorban minden olyan növényi hulladékot,
mely a kertben keletkezik. Lehet fűnyesedék,
kihúzott gyom, levágott levelek, ágak (apróra
vágva!), összegereblyézett lomb, elnyílt virá-
gok, lehullott termések. A konyhából mehet a
komposztba minden zöldség és gyümölcshéj,
tojáshéj összetörve, almacsutka, teafilter és
kávézacc, elhervadt vágott virágok, kipusztult
szobanövények. 
De vannak kivételek! Nem teszünk a kom -
posz tálóba nagy gallyakat, faágakat, főtt-sült
konyhai maradékokat, olajat, zsírt, csontot,
háztartási szemetet, vegyszereket, gyógy -
sze  reket, mérget, állati tetemet és a kará -
csonyfa maradványát sem. Természetesen
nem kerülhet bele nem, vagy nehezen bomló
hulladék, műanyag, üveg, porcelán, fémhul-
ladék sem.
A legtöbb kerti "szemét" mind mehet a kom-
posztálóba. A bekerülő anyagok színe alap -
ján lehet zöld, vagy barna. Értelemszerűen a
tavaszi, nyári időszakban sok a zöld, az őszi,
télvégi inkább barna. A zöld anyagok frissek,
lá gyak, sok nedvességet tartalmaznak, gyor -
sabban bomlanak, mint a száraz barna
össze  tevők.
A jó komposztáló tartalma olyan, mint egy

szi vacs, mely elég nedves,
de nem csöpög belőle a víz,
ezért a nedvességet folyam-
atosan biztosítani kell. Ha az
alapanyagok kiszáradnak, a
lebontást végző szervezetek
el ván dorolnak, vagy elpusz-
tulnak. Ha túl sok a nedves -
ség, akkor nem jutnak elég
oxigénhez, mely szin tén ha -
lá lukat okozza.

Mennyi idő alatt
lesz kész a kom-
poszt?

A komposzt nagyjából egy
év alatt készül el, válik

felhasznál ha  tóvá. Befejezéskor az anyagot át
kell rostálni, a fennmaradó ré szeket vissza -
tesszük a kom posz tálóba. A jó komposzt
sötét, feketésbarna, könnyen morzsálódik, ta -
vaszi eső áztatta földre emlékeztető illatú. Az
átrostált anyagot a földbe kell juttatnunk. Ne
ássunk túl mélyre, mivel akkor nem haszno-
sul, beásás nélkül pedig kiszárad, táptartalma
elvész. 
A komposztálás természetbarát eljárás, nem
terheljük környezetünket szennyeződéssel és
in gyen van. A folyamat során a szerves anya -
gokat a különböző lebontó szervezetek áta-
lakítják és a növények számára újra felvehe -
tővé, felhasználhatóvá teszik. 

Jó kertészkedést és 
eredményes komposztálást!

KOMPOSZTÁLÁS
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Élményszerző közösségi aktivitások a Gönczy hét keretében

Építkezés, felújítás, bővítés, vásárlás vagy
hitel kiváltás. Mindenre van megoldás!
Ha érdekel egy olyan lehetőség ahol a

neked járó támogatásokat is teljes mérték-
ben igénybe tudod venni, 

akkor fordulj hozzám bizalommal: 

Megvalósítanád

lakáscéljaidat?

Telefon: (06-70) 583 3191

Az idei tanévben nagyon hamar, szeptember 3.
hetében 16–20-a között rendeztük meg a Gönczy-
hét programsorozatot azzal a céllal, hogy segítsük
a közösségformálást, fejlesszük az együtt dolgo-
zás képességét az osztályokon belül és az osz -
tály  kereteket átlépve, végül pedig, hogy mindenki,
diák, tanár, meghívott vendég jól érezze magát, és
ma radandó élményekkel gazdagodjon a hét alatt.
Lássuk mi is történt az egy hét alatt?

Hétfő - „ Hangolódjunk!”
Szép, őszi, napsütéses időben rendeztük meg az
első programunkat, amellyel a megalapoztuk az
egész heti jó kedvet. Minden osztályt kerti piknikre
vártunk. A gyerekek elhozták a kedvenc játékaikat,
megosztották a társaikkal, és természetesen,
ahogy egy jó piknikhez illik, előkerültek az otthon-
ról hozott sütemények, innivalók. Elővettük a ping-
pong- és a csocsóasztalt, és akik kedvet éreztek
hozzá, rajzolhattak az aszfaltra.

Kedd - Érzékenyítő délután
A hagyományoknak megfelelően olyan progra mo -
kat szerveztünk tanulóinknak, melyek során meg-

tapasztalhatták, milyen fontos, hogy figyeljenek
egy másra, segítsék egymást. 
Ezen a napon házhoz jött a Csokonai Színház, és
vele a Jeruzsálem. Volt filmklub. 
A káros szenvedélyekről, az áldozattá válásról, az
internet veszélyeiről háromféle oldalról is hallhat-
tunk a védőnő, a rendőrség, az ügyész szem-
szögéből.  

Szerda - DÖNK–ISK-közgyűlés
Hagyományosan az iskola két gyermekszervezete
közösen tartja az évnyitó közgyűlését, ahol a leg -
inkább várt napirendi pont a DÖNK vezetőjének és
helyettesének a megválasztása. A titkos szavazás
eredményeképpen a 2019/2020-as tanévben az
iskola DÖNK-vezetője ismét Szentesi László 8. A
osztályos tanuló lett. Helyettesének a közgyűlés
Szűcs Júliát választotta meg a 7. B osztályból.
Gra tulálunk, eredményes, jó munkát és kö zös ség -
szer vezést kívánunk nekik!

Csütörtökön miénk volt a 
Grund és a Ró zsa völ gyi Gyermekkert!
Még az időjárás is nekünk kedvezett ezen a na -
pon. Előbb elvégeztük az időszerű őszi mun kákat
a kertben, majd következett a játék.
A Józsa Grund a legnépszerűbb helyszínnek bi zo -
nyult, minden tanuló megfordult itt: a fiúk fociztak,
a lányok és a vállalkozó fiúk strand röplabdáztak,
lehetett csocsózni, tollasozni, pingpongozni,
szurkolni.  
A farmon változatos retro játékokkal vártuk az ér -
dek lődő gyerekeket. Olyanokkal, amelyekkel szü -

leik, nagyszüleik játszottak. Volt többféle ugróiskola,
körjátékok, népi játékok, és előkerült a népszerű
gu mijáték is. A játékban megéhező gyerekeket
zsí roskenyér uzsonna várta.

Péntek - Pályaorientációs nap
A rendkívül izgalmasan indult napon – korán reg -
gel egy vaddisznó látogatott el ökoiskolánkba –
szá molatlanul sok szakmával ismerkedtek a
gyerekek az iskolában, és külső helyszíneken. A
szakmák jeles képviselői, egykori diákjaink bemu-
tatói tették élményszerűvé a napot. A Piroska és a
farkas történetének eddig sosem látott adaptá-
cióját ismerhettük meg jogászok előadásában.

A programokról bővebben a www. gonczy.hu ol da -
lon olvashatnak

Makai Judit
Diákönkormányzat munkáját segítő tanár

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Dalkörével 2019. szeptember 19-én
Deb recenben a Vasutas Egyetértés Művelődési Központban megtartott
XIII. KATONADALOK FESZTIVÁLJA rendezvényen vett részt.

A rendezvényt megnyitó és köszöntő beszédek mindegyikében hangsú -
lyozták az emlékezés, a hagyományápolás fontosságát, a rendezvény szép-
ségét. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Zenekar dalai után, 23  fellépő
da los csoport mutatkozott be. Közöttük a Váradi dalnokok Nagyváradról, va -
lamint az Alsójózsai Nyugdíjas Klub dalköre is.
A rendezvény zárásaként elismerő okleveleket osztottak ki, illetve az első há -
rom helyezett serleg díjazásban részesült.

Katonadalok fesztiválja

Józsai Közösségi Ház októberi programjai
2019. október 9. 16.00–18.00
„ DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI”  –
IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

2019. október 21. 19.00
JÓZSAI PÓDIUM – CSINSZKA.
Mészáros Ibolya, a Csokonai Színház művé -
szé nek egyé ni estje.

2019. október 28. 15.00–16.00
„ TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK”  – ’56-RA
EMLÉKEZÜNK
Gárdonyi Sándor történész közremű ködé sé -
vel.

JÓZSAI PÓDIUM - CSINSZKA ELŐADÁS
JÓZSÁN…

A Debreceni Művelődési Köz -
pont  Józsai Kö zös ségi Házá -
ban október 21-én, 19 órai kez -
dettel Józsai Pódium sorozat
veszi kezdetét, melynek célja a
színházi sokszínűség bemu-
tatása a mű vé szetszerető kö -
zön ség számára.

A monodrámák, sanzonestek
és emlékestek sorát, Ady Endre
századik évfordulója alkal má -
ból összeállított egyéni est nyit-

ja. Mészáros Ibo -
lya, a Debreceni
Cso konai Nem -

ze ti Színház művészének elő -
adása minden korosztály szá -
mára ajánlott. Ötven percben
mutatja be a köl tőzseni leve le -
zését és legfiatalabb szerel mé -
nek kezdetét, későbbi fele sé -
gével Bon cza Bertával, azaz
Csinszkával. 

Jegyek október 1-jétől vá sá rol -
hatók nyitvatartási időben a
Közösségi Ház ban (Debrecen-
Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.)

Információ:
Tel.: (52) 386-137

E-mail:
nagymaria@debrece

nimuvkozpont.hu
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Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2. 

Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:
www.facebook.com/eva.bako.79

Megérkeztek az 
őszi kollekciók

(nadrágok, felsők,
kardigánok...)

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak benneteket: Éva

NŐI-FÉRFI 
fodrászüzlet
Alsó-Józsán 
a Kertekalja 
utca 41. alatt.

Szeretettel várom 
régi és új vendégeimet.

Nyitva tartás hétfőtől péntekig
Porkolábné Tünde

Bejelentkezés: 06 30 690 88 46
Cím:  Alsó józsa, Homokhát  u tca 31.

Mob i 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

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!

Józsán a Rózsavölgy utcában,
új építésű,130m2-es,önálló,
földszintes családi házak,

jövő évi átadással, leköthetőek!
Csok, babaváró hitel igénybe

vehető!
Érdeklődni: Illésné Marianna 

Telefon: (06 30) 701-8669

Kisegítőt keresek őstermelő kertészetembe (gyom  ir -
tás, talajelőkészités, fűnyirás). Zsindely 50. Tel.: 30-
578-2987.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr há  zas pár
ker ti, házi (ta ka rítás) és ház kö rüli mun   kát, személy és
áru  szállítást, masz  szí  ro zást, gye rek fel ügye letet és
egyéb mun    kákat vál lal. 
Ér dek lődni: 06-20/235-7202.
Szobafestést, tisztasági festést, zo mánc fes tést,
mázolást és kádfestést vállalok.
Érdeklődni: 20-44 57 144.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hir de té sé vel
ke  res   se szerkesztőségünket (Imp res  s zum).

„Józsa apró”Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Kerti munkákat 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás.

Telefon: 20/235-72 02

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és csa ládi házak villanyszerelése, javítása ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

– JAVÍTÁS
– SZERVIZELÉS
– KARBANTARTÁS
– IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
– KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

Térbetonozást, kerítések, 
járdák, kivitelezését

vállalom.
(06-70) 413-63-63

Gipszkarton-szerelés
Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Sárosi Lajos
E-on regisztrált vil lanyszerelô

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

Régi és új lakások felújítása, szerelése,
vil lanybojler t isztítás, - javítás. Mérôhelyek

kialakítása.  Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), térkövezés.

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

Kutya-cica kozmetika
Alsójózsa, Bocskai István u. 53.
(Bocskai I. u.-Március 15. u. sarok)
Bejelentkezés:
06 20 366 1642
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Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Folyamatos AKCIÓK • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

Berta étkező 6 személyes 99 540 Ft • 2 m-es konyhablokk 108 900 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 61 980 Ft-tól • Columbia kanapé 99 230 Ft

A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

Nyitvatartás: hétköznap 8–18
szombat: 8–14 vasárnap: zárva

ASZT-ELLA VIRÁGÜZLET

Kínálatunkból:
- alkalmi és esküvői csokrok
- cserepes és vágott virágok
- selyem virágok, bonbonok
- továbbá vállalunk koszorú és 

sír csokor készítést, 
JÓZSÁN INGYENES kiszállítással!

Cím: Józsa, Bocskai utca 5.
Tel.: 06 30/262 4109 (Marica)
Nyitvatartás: 
H–Szo: 8.18–ig, V: 8–17-ig.

Megkezdtük EZÜST ÉKSZEReink forgalmazását!
- láncok, - fülbevalók
- karláncok, - gyűrűk
- ékszerjavítást vállalunk! „Olcsó árakon!!”

• Munkavédelmi, Tűzvédelmi és       
Környezetvédelmi szaktevékenység

• Érintésvédelmi, Villámvédelmi és      
Tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok 
végzése és a feltárt hibák javítása

• Autóemelők szervize, kereskedelme, 
• Emelőhátfal szerviz és alkatrész A–Z-ig!

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

emelohatfalshop.com

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.
52-460-360 • 30-9-212-628

Rovatunkban ezúttal három olvasói levélben
fel tett kérdésre válaszol szakértőnk, Lukácsné
dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédnő.

Olvasó: Lemondhatok-e az örökségről, mert szü -
l e im után örökölhető vagyont olyan mértékű tar-
tozás terheli, ami az örökséget meghaladja?
Ügyvéd: Két megoldás létezik, az egyik az örök-
ség visszautasítása, melyet be kell jelenteni szó -
ban vagy írásban a hagyatéki eljárást lefolytató
köz jegyzőnek. A feltételhez vagy időhöz kötött, a
meg szorítással tett és a meg nem engedett rész -
leges visszautasítás érvénytelen.
A másik megoldás a lemondás az öröklésről: aki
tör vényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kö -
tött írásbeli szerződésben – egészben vagy rész -
ben – lemondhat az öröklésről. A lemondás a le -

mondó leszármazóira nem hat ki, kivéve, ha a
meg állapodás így szól, vagy ha az a kötelesrészt
elérő kielégítés ellenében történt.
Olvasó: Milyen költségei vannak annak, ha örö -
kölök, mennyi adót kell fizetnem? Eladhatom-e az
örökölt vagyont és ha igen, milyen fizetési kö te le -
zett ségeim vannak?
Ügyvéd: Öröklés esetén az örököst a hagyatéki
terhek megfizetése terheli, pl. temetés költségei,
közjegyzői munkadíj, stb. Az örökség megszer zé -
sé vel egyenesági rokonok, házastárs esetén
illetékfizetési kötelezettség nem terheli, az egyéb
örökösök esetén az illeték 18%, lakás esetén 9%.
Nincs olyan jogszabály, amely tiltaná a megörökölt
vagyon eladását, ha a hagyatéki eljárás jogerősen
lezárult. Ingatlan esetén az adózás ugyanúgy mű -
ködik, mint bármilyen más szerzés esetén azzal a
kü lönbséggel, hogy a szerzési érték a hagyatéki
el járásban meghatározott érték, az adóalap pedig
a vételár, szerzési érték közötti különbség az örök-
ség megszerzésével kapcsolatos költség levo -
nását követően. Az amortizáció is ide vonatkozik,
azaz az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni ér -
tékű jog átruházásából származó jövedelem, ha
az átruházás a megszerzés évében vagy az azt
kö  vető öt évben történik, a fentiek szerint kiszámí-
tott összeg:
1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt
kö vető évben,
2. 90 százaléka a megszerzés évét követő má so -
dik évben,
3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harma -
dik évben,

4. 30 százaléka a megszerzés évét követő ne gye -
dik évben,
5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és
to vábbi évben.
Az SZJA mértéke pedig az így kiszámított adóalap
15%-a.
Olvasó: Szeretném megtudni, hogy használ-
hatom-e édesapám halála után örökölt autót a
hagyatéki eljárás befejezése előtt? 
Ügyvéd: Amennyiben a gépjárműre a forgalomban
való részvételhez szükséges érvényes műszaki
vizsga, felelősségbiztosítás van, és ha több örö -
kös van és közöttük ekörben vita nincs, használ-
ható. 
Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni ér té -
kű jogának öröklése és ajándékozása esetén az
illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes
va gyonátruházási illetékének kétszerese.

Ügyvéd válaszol - Öröklési kérdések 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.
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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!

Nem az ember az egyetlen, akinek meg kell
küz denie az allergia gyötrelmeivel. A házi
kedven cek is szenvedhetnek allergiától. Erről
szó ló cikkünk első részét olvashatják mostani
szá munkban a Józsavet Kisallatorvosi Rendelő
jóvoltából.

Az allergia a szervezet túlzott reakciója bizonyos
anyagokkal, úgynevezett allergénekkel szemben.
A legtöbb allergén fehérje természetű anyag, ami
lehet növényi vagy állati eredetű. Ha az állat szer -
ve zete több alkalommal kerül kapcsolatba egy bi -
zo nyos allergénnel, az immunrendszere fokozot-
tan érzékennyé válhat (szenzibilizálódhat), és ki -
ala kulhat a jellegzetes allergiás reakció. Az al ler -
giás állatok immunrendszere az adott allergénnel
szemben túl erős választ ad, és így reakciója már
nem a szervezet érdekeit szolgálja, hanem ká ros -
sá válik.
Az állatorvos gyakran találkozik a rendelőben
olyan kutyákkal, melyek látszólag minden ok nél -
kül egész nap vakaródznak, rágják magukat, sok-
szor akár sebeket ejtve saját bőrükön. Ezen be te -

gek száma főleg ta vasz -
tól őszig ugrik meg feltű -
nően, abban az idő sza k -
ban, amikor az al ler giás
emberek szenvednek a
légzőszervi tü ne tek től.
Alap vetően ugyan  arról a betegségről van szó,
amely azonban az emberekkel ellentétben az al -
lergiás kutyáknál nem légzőszervi tünetekben, ha -
nem a bőr gyulladásában nyilvánul meg. Ennek
oka, hogy kutyákban az allergiás folyamatokért
alap  vetően felelős sejttípus (hízósejt) nem a lég -
utakban (mint az ember esetében) hanem a bőr-
ben van jelen nagyobb számban.
A macskáknál és kutyáknál egy sor anyag ki vált -
hat allergiás reakciót: így például bolhanyál, étel
össze tevők, műanyag, pollenek, penész és egyéb
gombák, poratkák, stb... Az allergiás bőrgyulladás
(atópiás dermatitis) a kutyák kb. 10%-át érinti. A
be tegség ritkábban ugyan, de macskáknál is elő -
for dul.
Kutyák esetében a bőr viszketése az allergia leg -
gya koribb következménye. A vakaródzás, a bőr
ha rapdálása korlátozódhat egy-egy testrészre, de
ese tenként az egész testfelületen jelentkezik. Az
allergiás kutya sokat vakarózik, bőre kipirulttá vá -
lik, korpásodik, szőrzete fénytelenné, töredezetté
válik, foltokban szőrhullás jelentkezik, a bőrön pör -
kök, hólyagok jelennek meg, következtében akár
gombás vagy gennyes bőrgyulladás is kialakulhat.
A légutak is nagyon ritkán ugyan, de érintettek
lehetnek, ebben az esetben köhögés, tüsszögés,
szuszogás és esetenként vízszerű orrfolyás, kön y -

nye zés utal az allergiára. A harmadik megjelenési
forma a gyomor-bélrendszert érinti, ebben az eset-
ben hányás, hasmenés jelentkezik az allergén
hatására.
Speciális eset a bolhaallergia. A kifejlett bolhák a
mászkálásukkal és vérszívásukkal nyugtalanítják
a gazdaállatot, a vérszívás után kis gyulladásos
duzzanat alakul ki a bőrön. A legjelentősebb kár té -
te lük a bolhaekcéma. Vérszíváskor ugyanis a bol-
hanyállal fehérje jellegű anyagok jutnak a gazdá-
ba, amelyek a bőr alkotóelemeihez kapcsolódva
allergizálják a szervezetet. A már allergizálódott
állatokban újabb bolhacsípés következtében rövid
idő alatt kialakulhatnak a jellegzetes tünetek. Eny -
he esetekben a kutya néha vakaródzik. A jelleg ze -
tes bolhaekcéma esetén a háti és ágyéki részen,
valamint a faroktőnél nagy területre kiterjedő ned-
vező borgyulladás és szőrhullás látható, ami szűn-
ni nem akaró vakaródzással jár. Az állatok testüket
harapdálják, dörzsölik. Folytatás következő szá-
munkban.

Állati dolgok - A kedvencem is lehet allergiás?

Telefonos időpontegyeztetés: 

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

Dr. Gargya
Sándor
állatorvos

www.jozsavet.hu



Ira
tk

oz
zo

n 
fe

l h
írl

ev
el

ün
kr

e 
a 

w
w

w
.jo

zs
an

et
.h

u 
w

eb
ol

da
lo

n,
 h

et
en

te
 e

gy
sz

er
 k

ik
ül

dö
tt 

e-
m

ai
lü

nk
be

n 
tá

jé
ko

zt
at

ás
t k

ap
 a

 le
gf

ris
eb

b 
hí

re
kr

ől
 é

s 
az

 a
kt

uá
lis

 p
ro

gr
am

ok
ró

l.

Új borok, új pincészet 
a Borhálóban

Megérkeztek boltunkba az első 2019-es borok:
A Csabagyöngye Európa legkorábban érő szőlője. Idén augusztus 12-én
kezdték a szüretet, Így már lehetőség adódott, hogy szeptember első
nap jaiban palackozzák is. Ezért vásárlóink még a szüret igazi beindu -
lása előtt megkóstolhatják. Az erjedést követően néhány napon belül
pa lackozásra került a sor, hogy a bor minél inkább megőrizze az ere-
deti szőlőízeket, illatokat. A halványsárga színű, szőlővirág illatú, eny-
hén muskotályos ízű primőrbor gyümölcsös jellegét tovább erősíti az
er j edésből visszamaradt könnyű édesség és szénsav. A 2019-es év já -
ratban szándékosan hagytak 2,5 g maradék cukrot, ami még inkább a
gyümölcsösséget fokozza. 
Több visszajelzés alapján kiváló lett a 2019-es Lisicza primőr rosé.
Testben inkább vékony, de varázslatos illattal, izgalmas, Néróra jel lem ző
gyümölcsös ízvilággal rendelkezik. Augusztus 25-i szüretből szár ma zik
a szőlő. Halvány rózsaszín színű, gyümölcsös illatbomba , ízé ben kön-
nyed, citrusos jellegű és játékos. Egy bor, ami feldob, ami mosolyt csal
az arcodra. Összetétel: Néró, minimális mennyiségben Me dina.
Nagyon jól sikerült a szekszárdi primőr szüret is. Bor fesz ti vá lon kós-
toltuk a Mészáros Pince ’19-es rozéját: fantasztikus, bomba íz és illat
jellemzi. Illata határozott és tiszta, benne sok gyümölcs és elegan cia,
ízé ben friss, kifejezetten üdítő hatású, jó savakkal, hosszú utóízzel.

A Szentpéteri Pincére
jel lemző tisztaság és
üde ség határozza meg
az idei első Irsai Olivér
borunkat. Zöldes sárga
színe vonzóvá teszi.
Könnyed és elegáns
meg jelenése mellett
bod za és szőlő illatával lep meg. Behízelgő bor, melynek kóstolásakor
mintha egy fürt szőlőt szemezgetnénk.
Szekszárd déli határában a festői szépségű  Faluhely-dűlőben, 100
hektáron gazdálkodik és alkotja meg kiválóbbnál kiválóbb borait a Bodri
Pin cészet. Boraik rendszeres szereplői és díjazottjai nagy nemzetközi
ver senyeknek. Első Borhálós tételük egy 2018-as Kékfrankos.

A villányi Vylyan péncészet Ördögszántotta tétele után eljött maga az
Ördög is. Névadója a legenda szerelmes Ördöge. Nem kifinomultsága,
hanem életereje az, ami rabul ejt. Érett gyümölcsösségében a szilvára,
a kökényre és a feketeszederre, míg fűszerességben a fahéjra és a kar -
da momra jellemző jegyek jelennek meg. 

Október 12-én szeretettel várunk mindenkit a 2019-es Józsai Szü -
reti Napokon is. Finom borokkal és szilaj muzsikával készülünk az
idei ünnepségre, míg a Grundon fröccsterasszal készülünk egy
kellemes délutáni mozgás utáni kvaterkára.

Cím: Józsapark emelete a Húsbolt mellett. Nyitva: h–p: 11–19, szo: 8–14

folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

Nyitva: H–P: 8–18 • Szo: 8–14 • Vas.: zárva

Állateledelek (cica, kutya,
madár, hal, teknős, 

rágcsá lók) ill. állattar tá si
kiegészítők széles

választéka.

Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog,

Carnilove, Euro-Premium,
Breeder Line márkájú száraz

tápok nagy választékban

Bolha és kullancs irtó
szerek, bolha 

nyakörvek kaphatók!

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.



Felfrissülés testnek és léleknek10

Kibővített árukínálattal várják a józsaiakat

A masszázs egy évezredek óta alkalmazott ma nuá -
lis terápia, amely felfrissülést nyújt a testnek és lé -
lek nek egyaránt. Ha ön családtagjai vagy barátai
de rék-, hát-, izom- vagy ízületi fájdalomtól szenved-
nek vegye fel velem a kapcsolatot. Az alábbi kedve -
ző árú szolgáltatásokkal várom leendő vendé gei -
met:
• Svéd-frissítő testmasszázs: 5000 Ft 1 teljes óra
• Láb, talp: 3000 Ft 30 perc
• Hát, kar: 3000 Ft 30 perc

Októberi PÁROS AKCIÓ (október 18-ig): 
ha ketten jelentkeznek be, akkor 20% 

kedvezmény mindkét fél részére!

TRINITI SZALON
Cím: Debrecen-Józsa Tokaji utca 2.

Simon Krisztián
kályhás

Cím: Józsa, Rózsavö lgy  utca 133/A
E-mai l :  s imonkr iszt007@gmai l .com

Vállalom:
• cserépkályhák építését, 

átrakását, tisztítását,
• kandallók építését,
• kandallóbetétek beépítését.

telefon: (06-30) 742-5685

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.

Megnyitottunk!
Józsa Tető trapézlemez és

vaskereskedés
– trapézlemezek, – cserepeslemezek, 
– ke rítésléc elemek , – síklemezek
– kiegészítők megrendelésre rövid szál-   

lítási határidővel!
Kaphatók továbbá:
– zártszelvények, – szögvasak
– laposacélok.

Nyitási akcióval és októberben, Józsa te -
rü letén ingyenes kiszállítással várjuk ked -
ves Vásárlóinkat! (Az akció a készlet ere-
jéig érvényes)

Cím: 4225 Debrecen-Józsa, Róna u. 19.,
vagy megközelíthető a 35-ös főútról
Nyitva tartás: 
Hétfőtől–péntekig: 7.30–12.00

14.00–17.30  
szombaton: 7.30–12.00 vasárnap: zárva

Telefon:+36-70-623-1377

A Józsapark emeletén lévő – már több mint 10 éve működődő – Gyó -
gyá szati Segédeszköz Szaküzletben egyre több dolgot meg lehet ta -
lál ni, és októbertől már a hét minden napján állnak a vásárlók rendel -
ke zésére.

Az üzlet eddig főleg a mozgásukban korlátozott betegek számára szállí-
totta ki termékekeit (pl. járóbotok, kerekes-székek, kötsze rek), ami nem
indokolta a teljes nyitvatartást. 
Viszont mostantól a folyama tosan bővülő termékpalettával és hétfőtől
péntekig 8-tól 16 óráig tartó nyitva tartással várják vásárlóikat, de tovább -
ra is meg tartva a kiszállítást. Egyre több betegápolást, egész ség meg -
 őrzést (pl. vérnyomás-, vér cukor mérő, masszírozó. stb.) támogató ter-
mékkel bővítették az árukészletüket. 
Sőt ha valaki olyat keres, ami nincs, azt megpróbálják pár nap alatt be -
szerezni, legyen az vényköteles vagy a nélkül megvásárolható termék. Az
üzlet tulajdonosa hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy betegeik szakszerű
betegtájékoztatásban részesüljenek. Eb ben segít Ujvári Anikó az üzletbe
betérőknek, aki gyógyászati segédeszköz forgalmazó és egészségügyi
végzettségével igyekszik tanácsokat adni. 
Az üzlet megközelítése és a parkolás is egyszerű, az emeletre fel ju tást lift
vagy mozgólépcső is segíti.

Gyógyászati 
Segédeszköz 

szaküzlet
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9. 
Tel.: +36 30 185 9236 • +36 30 157 8060

Nyitva tartás: H–P: 8–16
NEAK által támogatott eszközök 

vényes kiszolgá lá  sa:
❖ felfekvés megelőzéséhez matracok, ülőpárnák
❖ incontinencia segédeszközei
❖ kompressziós harisnyák
❖ fürdőkád ülőkék
❖ járóbotok, mankók, járókeretek
❖ kerekes székek
❖ inteligens kötszerek

TOVÁBBÁ FORGALMAZUNK:
❖ vérnyomásmérő, vércukormérő
❖ masszírozók
❖ ízületi rögzítők (csukló, térd, boka)
❖ Batz papucsok, talpbetétek

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!


