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Idén kezdődhet a tornaszoba építése
A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobájának
építési munkálatai az idén elkezdődhetnek, er ről tájékoztatatta lapunkat Balázs Ákos ön kor mányzati képviselő.
Az óvodabővítés terve már 2016 decemberében
engedélyt kapott, azonban azzal a kikötéssel,
hogy a használatbavételi engedély addig nem adható ki az új létesítményre, míg hozzá oltóvíztározó nem épül. Ezért a benyújtott pályázatot 2017
őszén visszavonták, s az
önkormányzat a plusz műszaki tartalom miatt új pályázatot nyújtott be, magasabb forrásigénnyel.
Az új pályázatot a Magyar
Államkincstár jóváhagyta,
ezután készültek el az oltóvíztározó tervei. Jelenleg – a teljes engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció birtokában –
már folyik a közbeszerzési
eljárás előkészítése, maga az eljárás is hamarosan elindulhat, és sikeres

lezárását követően megkezdődnek a kivitelezési
munkálatok.
A munkálatok körülbelül hét-nyolc hónapig tartanak majd, és az önkormányzat arra törekszik,
hogy ez az időtartam az óvodai szünet idejét is
magában foglalja. A tervek szerint az építési területet el fogják választani az óvodások által használt területtől, hogy a munka ne zavarja az intézmény mindennapjait, s így a kicsik biztonságban
lesznek – hangsúlyozta Balázs Ákos.

Fontos határidő a
pálinkák kedvelőinek!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is 3 héttel
hamarabb le kell adni a minősítésre szánt
pálinkákat, ezért érdemes a naptárba már
most bejegyezni a nevezés időpontját.
A Józsai Kertbarát Kör és a DMK Józsai Közösségi Háza szervezésében 2019. március
23-án tartják a XI. Józsai Pálinkanapot, és a
háziasszonyok körében népszerű pogácsaversenyt. Mivel a minősítésre szánt pálinkák száma évről évre nő, ezért a tavalyi évben kísérleti
jelleggel bevezették azt a gyakorlatot, hogy a
díjazásra szánt kisüsti mintákat a zsűri nem aznap bírálta el, hanem korábbi időpontban. Sokan a pálinkanap reggelén hozták a pálinkájukat, ezért sajnálatos módon kimaradtak az értékelésből. A tavalyi gyakorlat bevált, mert sokkal gördülékenyebbé tette az értékelést, ezért
az idén is a pálinkanap előtt 3 héttel: március
1-jén pénteken 17 és 19 óra között, és márci us 2-án szombaton reggel 7 és 8 óra között lehet leadni a minősítésre szánt pálinkamintákat,
0,5 literes, átlátszó, színtelen üvegben. A később beérkező nevezéseket már nem tudják
fogadni.

Megújul az alsójózsai református
gyülekezeti ház
Életünk tagadhatatlan és általánosan jellemző
velejárója lett a felgyorsult élettempó. Tapasztalatunk szerint egyre több ember igényli e „pörgésből”
való kilépést, a megállást. Egyre többen keresik a
csendet, a szemlélődést, az elmélyülést, vagyis az
eredendően emberi lépték megtalálását. Ennek
elősegítésére Gacsályi Zsolt, a Debrecen-Józsai
Református Egyházközség lelkipásztora már 5
éve szervez gyülekezeti tagok, érdeklődők és a Tiszántúli Református Egyházkerület Pásztorációs
Intézetében lelkipásztorok részére zarándoklatokat, lelkigyakorlatokat, spirituális napokat.
Presbitériumunk célul tűzte ki egy olyan ház létrehozását, mely a gyülekezeti alkalmak, a hitéleti-,
közösségépítő-, kulturális és művészeti táborok
mellett alkalmas több napos zarándoklatok, lelkigyakorlatok, spirituális napok szervezésére is.
Helyet ad bentlakásos, testi-lelki egészségmegőrző programok tartására; lehetőséget nyújt az elvonulásra, rekreációra mindazoknak, akik természetközeliségre, csendre, elmélyülésre, megpihenésre vágynak.
Az alsójózsai gyülekezeti ház felújítása, átalakítása 2018. őszén saját erőből elkezdődött. Az
épület külső és belső átalakításának kőművesmunkáit, a nyeregtető megépítését mesterembe-

rek vezetésével és a gyülekezet férfi tagjainak önkéntes, 200 napi munkájával elvégeztük. A felújítást az EGYH-KCP-18 pályázaton nyert 2 500 000
forinttal tudjuk folytatni, melyből az épületgépészti
felújítást, a fűtés- és vízhálózat korszerűsítést valósítjuk meg.
Ezúton azok támogatását kérjük, akik kezdeményezésünk mellé szeretnének és tudnak állni,
hogy az épületben található helyiségek (szobák,
fürdőszobák, étkező, gyülekezeti terem)
burkolásának és festésének munkálatait elvégezhessük.

Az értékelésre készült pogácsákat továbbra is
aznap, tehát március 23-án reggel 8-tól 10-ig
várják a Józsai Közösségi Házba.
A XI. Józsai Pálinkanap és Pogácsaverseny
részletes programját következő lapszámunkban olvashatják.

Köszönettel vesszük önkéntes munka, adó
1%-a (Józsai Reformátusokért Alapítvány,
adószám: 18992355-1-09) és anyagi támogatás felajánlását egyaránt. (Debrecen-Józsai Református Egyházközség, számlaszám: 60600163-12000038-00000000)
Támogatásukat köszönjük!

A Debrecen-Józsai Református
Egyházközség Presbitériuma
Ilyen lesz a felújítoitt épület a Templom utcán
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Józsai Közösségi Ház februári programjai
2019. január 21.–február 28-ig
BEMUTATKoZÓ KIÁLLÍTÁS A JÓZSAI
DÍSZÍTőMűvÉSZETI SZAKKöR TAGJAINAK AL KoTÁSAIBÓL.
2019. február 7. 18.00–19.00
LELKI NAvIGÁCIÓ Úton az egészséges
családok
felé
programsorozatban:
„EGYÜTT ÉLTEK, MÍG…” - A jó házasság
titkai
2019. február 15–16.
Kultúrházak éjjel nappal rendezvénysorozat:
„ HATÁRTALAN TALÁLKoZÁSoK”
Bővebben lásd keretes írásunk!
2019. február 21. 18.00–19.00
LELKI NAvIGÁCIÓ Úton az egészséges
családok felé programsorozatban „vAN-E
FÉNY AZ ALAGÚT vÉGÉN ?” - Gyász

2019. február 23.
JÓZSAI FARSANGI CSALÁDI NAP
10.00–11.00 óra ÉLőSZAvAS MESEMoNDÁS a Mesesátorban
15.00–17.00 óra ARCoD REJTSED ÁL ARC MöGÉ - FARSANGI KÉZMűvES JÁTSZÓHÁZ
17.00 óra „ ÉG A KISZE, LÁNGGAL ÉG” KISZEBÁB ÉGETÉS
18.00 óra „ FARSANG NAPJA ELJöTT
MÁR, KEZDőDIK A JELMEZBÁL” - JÓZSAI TELEPÜLÉS ÉS KöZöSSÉGFEJLESZTő EGYESÜLET FARSANGI MULATSÁGA

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu

Évezredes örökség textileken
Szépség és harmónia. Talán ezekkel a szavakkal jellemezhetnénk legjobban a január 21-én nyílt kiállítást, mely a Józsai Díszítőművészeti Szakkör legutóbb készített munkáit
mutatja be. Bátoriné Gém Eszter, a szakkör vezetője elmondta, hogy 15
éve minden évben
rendeznek kiállítást a közösségi
házban, ahol bemutatják legújabb
alkotásaikat. Nem
könyvekből tanulják a hímzőmesterséget, hanem rendszeresen gyűjtőutakat
szerveznek, felkutatva a Kárpát-medence még élő népművészeti hagyatékát. Legutóbb, 2018-ban Torockó környékén
jártak, és útjukról a kiállítás előtt beszámolót is tartottak a
debreceni hímzőkörök meghívott vendégeinek. Fő törekvésük, hogy olyan textilművészeti remekeket készítsenek,
amelyek illeszkednek a mai modern lakások stílusához,
mégis megőrizzék a hagyományos mintakincset. Így lesznek
az ezredéves kincsek a mai életünk részei. A kiállítás február
28-ig tekinthető meg a Józsai Közösségi Ház galériájában
nyitva tartási időben.

A jövő mérnökei a Gönczyben
Az iskola a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel történő
együtt működés keretében januárban használhatta azt a BBC micro:bit
cso magot, mely a „ micro:bit botorkálás” program keretében járja az or szágot.
A micro:bit egy olyan eszköz, melyet a BBC tervezett az Egyesült Királyságban, a számítógépes oktatáshoz és 2016-ban mintegy 1 millió 10–11 éves
brit diák kapott meg ingyenesen.
Az eszközzel informatika órák keretében a 7.–8. osztályos tanulók ismerkedtek. Programozása a gyerekek által ismert Scrath programozáshoz hasonló
felületen történt. Az eszközzel való ismerkedést a led panel vezérlésével,
ábrák rajzolásával, futó szöveg kiírásával, az útmutatók átnézésével kezdték.
Mindehhez a Makecode programozási felületet használták. Ezután következett a micro:bit beépített érzékelőinek felfedezése
(mozgásérzékelő, iránytű, hőmérő, fényerősségmérő) és a
beépített kommunikációs lehetőségek (rádió, bluetooth) használata. Mindezek lehetőséget teremtettek több kísérlet, mérés elvégzésére is,
pl. rádió adástávolságának vizsgálata, hőmérséklet mérése, különböző eszközök fényerejének mérése, gyorsulás mérése, vagy a véletlen szám generátor által előállított számok eloszlásának megfigyelése.
A kísérleteket diákjaink a kezdő téma megadása után 2 fős csoportokban
önállóan tervezték meg, fejlesztették tovább.
Népszerűek voltak a tanulók által készített játék programok, de generáltak lottószámokat, sőt készült feleltető program is.
Tervezzük, hogy a Munkaiskola Alapítvány támogatásával saját micro:bit
készletet biztosítunk tanulóink tehetséggondozásához.
Fodor László

Támogató:

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása,
rendelői körülmények között,
professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

A Józsa Magazin letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.
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. március 1.
Lapunk és weboldalunk megjelenését
Következô szám megjelenése: 2019. március 9–10.
2018. 04. 01.–2019. 03. 31.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Telefon: (06-20) 938–7609
közötti időszakban a
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Zenéjüket, táncaikat, népművészetüket hozzák el
a Józsai Közösségi Házba a Mezőségből érkező
vendégek február 15–16-án, hogy együtt éltessük
és éljük meg közös múltunkból táplálkozó hagyományainkat.
A Mezőség legjelentősebb magyar néprajzi központja Szék település. Az itt élő emberek igen
büszkék magyarságukra, hagyományaikra, melyet a mai napig megőriztek. A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz kapcsolódva két napon keresztül lesznek Józsa vendégei. Bemutatják a híres széki bútorfestést, az egyedi széki csizma készítését, a jellegzetes széki hímzést. Pali
Marci és Bandája és a Szalmakalap
Hagyományőrző Néptánc Együttes
jóvoltából megismerhetjük zenéjüket,
táncukat is.

A széki napok részletes programja:
Február 15. péntek 17.00 oláh Tibor fotóművész
Székiek című kiállításának megnyitója. Közreműködik a Széki Hagyományőrző Néptáncegyüttes
és Pali Marci és Bandája.
Február 16. szombat 14.00 Széki kézműves
bemutatók: bútorfestés, hímzés, csizmakészítés.
15.00 Dr. varga Sándor, a Szegedi
Tudományegyetem adjunktusának
előadása Székről.
16.00 Széki táncok és népviselet bemutató.
17.00 Dr. varga Sándor előadása a
széki tánchagyományról.
18.00 „Aprók tánca” gyermektáncház.
20.00 Táncház, örömzene hajnalig
Pali Marci bandájával és a Szalmakalap néptánccsoporttal.

Józsai Imanapok

Gyermekfelügyeletet, házak,
lakások takarítását vállalom.
45 éves vagyok gazdasági főiskola, mentálhigiénikus,
kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkezem.
Megbízható, leinformálható, gyakorlattal. Kölcsönös
tiszteletre és megbecsülésre épülő munkakapcsolat
reményében várom jelentkezését.

Telefon: 06-70/591-3011

A Józsai történelmi Egyházak elnökségei szeretettel meghívják önt és hozzátartozóit a Józsai
Imanapok alkalmaira:
Február 10. vasárnap 18.00 Szent-György Római katolikus templom (Gát u. 5.)
Igét hirdet: Szentesi Csaba - görög katolikus parókus
Február 11. hétfő 18.00 Felsőjózsa Református templom (Deák Ferenc u. 67.)
Igét hirdet: Tóth László - római katolikus plébános
Február 12. kedd 18.00 Felsőjózsa Római katolikus templom (Rózsavölgy u. 31.)
Igét hirdet: Gacsályi Zsolt - református lelkipásztor

Megvalósítanád
lakáscéljaidat?
Építkezés, felújítás, bővítés, vásárlás
vagy hitel kiváltás.
Mindenre van megoldás! Végig fix és
forint alapú lakáskölcsön.
Beszéljünk róla személyesen!
(06-30) 889 3663 és (06-70) 583 3191

Dr. Bír ó
Ta m á s
állatorvos
• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is

„Józsa apró”
Felső-Józsa frekventált helyén 100 m2-es
tetőtéri lakás, hosszútávra kiadó. Elérhetőség: (06-30/647-5583, 06-20/929 8951).
őstermelői kertészetbe segítséget keresek (palántanevelés, gyomlálás, növénygondozás stb.) Tel.: 06-30/5782987. Józsa,
Zsindely utca 50.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr
házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, maszszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb munkákat vállal. Érdeklődni: 06-20/235-7202.

A Józsai Könyvtár programjai
Január 27–február 27. Ady Endrére emlékezünk. Könyvkiállítás az Ady Endre halálának
100. évfordulója alkalmából.
Február 11. 14.00–16.00 Józsai Irodalmi Kör
foglalkozása. Témánk: Humor az irodalomban.
Március 1–14. Marék veronika életrajzi kiállítás
a Könyvtárban.
A kiállítás anyaga: 80 év munkásságát bemutató
meseillusztrációk, tárgyak, magyar és külföldi
kiadású könyvek. A kiállítás kísérőprogramja:
csoportos foglalkozás 5–10 éves gyermekek,
osztályok számára.

Józsai iskolák gyűjtötték a legtöbb szemetet
Több mint 30 tonna elektromos és elektronikai
hulladékot gyűjtöttek össze a debreceni iskolások tavaly az AKSD akcióján. Az elhasználódott háztartási berendezések, elemek összegyűj tését a National Instruments is támogatta.
Debrecenben kilenc általános iskola csatlakozott
tavaly az AKSD Kft. akciójához, amelyben több
száz diák vett részt. Az akciót támogatta a National Istruments is. Az
amerikai székhelyű vállalat fontosnak tartja a szelektív hulladékgyűjtést, ami segít az úgynevezett ökológiai lábnyom csökkentésében is.
Meg kell értetni a gyerekekkel,
hogy a mi világunkra vigyázni kell,
és ami termékünk van, az előbbutóbb a szemétdombon végezheti,
de ne ott végezze, hanem gyűjtsük

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, teraszburkolás (csempézés, járólapozás), térkövezés.
Simon Antal (Futafuga Kft.)
Józsa, Monostorerdő utca 27.
Telefon: (06-30) 2-647-384

szelektíven és akkor újra lehet hasznosítani –
mondta Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője.
A versenyt a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
nyerte, a Gönczy Pál és a Szoboszlói Úti Általános
Iskola előtt. Jutalmul egy-egy programozható robotkészletet kapott a három legszorgalmasabb iskolai közösség.
A győztes iskola.

TURGY ÁN P ÉTER

E-ON regisztrált villanyszerelô
• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok
Józsa, Hom okhát utca 2.
(52) 535-374 • (06-30) 9385-701 • www.neonteam.hu

Cserépkályha, kemence építését,
bontását, átrakását, javítását,
tisztítását vállalom.

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

Mobil: (06-30) 239 0230

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Határtalan találkozás: Széki napok Józsán
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Korcsolyázó Lorántff ysok

Korcsolyázni tanulnak a Lorántffys gyerekek a
Debreceni Jégcsarnokban. A szakoktatók évek
óta minden télen foglalkoznak a tanulókkal, így a
gyerekek az általános iskolai évek alatt rutinosan elsajátítják a korcsolyázás alapjait.

–
–
–
–
–

MARINCSÁK
SÁNDOR
msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

városi
versmondó
verseny a
Lorántffyban

www.szaunapince.hu
Józsa, Józsa Liget lakópark
(4225 Debrecen-Józsa,
Vadmeggyes utca 16).

A Magyar Kultúra
Napja alkalmából
szerveztek városi
versmondó versenyt
január 25-én a
Debreceni Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskolában. A rendezvényt
hagyományosan első osztályosoknak és nagycsoportos óvodásoknak hirdette meg az oktatási
intézmény. A szavalóversenyen tíz általános
iskola és öt óvoda gyermekei versengtek egymással. A versenyzők magyar költők verseivel
készültek fel a Himnusz születésnapjára.

Szép, igényes, tiszta környezetben
várja vendégeit a Himalája sóval
díszített SÓBARLANG, és a tágas
FINN SZAUNA.
Szaunaprogramok: péntek és szombat este
18.30-tól.
Sóbarlang nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00–19.00
péntek, szombat: 9.00–17.00
Bejelentkezés: 06/70/701-20-22
ill. honlapon.

Férfifodrászat

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

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!

06-30/29-30-273

Vakond költöztető
Napelemes, áttervezett kivitelű, állat- és
környezetbarát. Rendelhető webshopunkban, vagy keresse a gazdaboltokban.

http://tiloselektronika.unas.hu/
Telefon: +36 20 365 1144 • E-mail: info@tiloselektronika.hu
Cím: Debrecen-Alsójózsa, Erdőhát utca 60.

Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu
• 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!

emelohatfalshop.com
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 8.

52-460-360 • 30-9-212-628

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

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 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

Téliesített
kutyaházak érkeztek.
Royal Canin, Brit Premium,
folyamatosan bővülő
áruválasztékkal várja önt Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line
a Józsapark emeletén
márkájú száraz tápok nagy választékban
a pékség mellett

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

Könyvelés

Adótanácsadás

Levelet kapott a NAv-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres?
vállaljuk:
– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozás,
– Egyesület, alapítvány könyvelés ét, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI SEGÍTÜNK!

Cím: Józsa, Telek utca 5.
E-mail: segitunkeligazodni@gmail.com

Telefon: 06 30 6591 951

Többen megkeresték telefonon ügyvédünket, Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroskát önazonossági
nyilatkozat készítésével. Aki elmondta, hogy azonossági nyilatkozat kiállítására kizárólag közjegyző jogosult, hiszen a nyilatkozat hitelbiztosítéki
nyilatkozatként a hitelbiztosítéki rendszer nyilvántartásba vételhez szükséges, a nyilvántartást pedig a MoKK Magyar országos Közjegyzői Kamara vezeti. Közjegyző pedig legközelebb Debrecenben, vagy Hajdúböszörményben található,
Józsán nincs közjegyzőnek székhelye.
A gyermekkel való kapcsolattartás is visszatérő
kérdés, olvasónk kérdezi: „Ha egy anya felajánlja
az apának, hogy a gyerekkel tartsa a kapcsolatot,
de ne vigye el a kicsit 120 km-re és az apa megtagadja ezt a kapcsolattartási lehetőséget, sőt feljelenti az anyát, hogy tiltja a gyereket, ki vizsgálja ki
azt, hogy az apa nem akarja-e látni a gyereket
(bosszúból), vagy valóban az anya tiltja-e el az
apától a gyereket?. Mennyit tud ártani az anyának
egy ilyen apa?”
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska: A kérdésből a
felek közötti megromlott kapcsolat tükrőződik,
azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy a kapcsolattartás joga a gyermek joga, a gyermek, pe-

Sárosi Lajos
E-on regisztrált villanyszerelô
Régi és új lakások felújítása, szerelése,
villanybojler tisztítás, -javítás. Mérôhelyek
kialakítása. Gyengeáramú hálózatok
építése. Központi porszívó szerelés.

(20) 215-7404 • Józsa, Csárdás u. 11.

dig egyik szülőnek sem a tulajdona. A gyermek a
tőle különélő szülővel jogosult a zavartalan kapcsolattartásra, azaz a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő nem határozhatja meg azt, hogy hol
és milyen körülmények között lehet a különélő
szülő a gyermekkel, az ő kötelezettsége a kapcsolattartás biztosítása. A kapcsolattartás akadályozása épp úgy bűncselekmény, mint a tartásdíj
fizetési kötelezettség elmulasztása, de a legnagyobb bűn, ún, joggal való visszaélés, a gyermek
eszközként való felhasználása a szülőtárs ellen
indított eljárásokban. A kapcsolattartás akadályozását a gyámhatóság jogosult vizsgálni, többszöri
indokolatlan akadályozás esetén bírság kiszabására is sor kerülhet, majd a büntető eljárás megindítására is. A kapcsolattartást kizárólag a bíróság korlátozhatja, bűncselekmény esetén meg is
szüntetheti, de a szülőtársnak ilyen joga nincs.

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.

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.

Folyamatos
AKCIÓKKAL várjuk!
Berta étkező 6 személyes 93 870 Ft • 2 m-es konyhablokk 90 345 Ft-tól
Nílus 160-as rugós franciaágy 60 210 Ft-tól • Szavanna 3 kanapé 66 510 Ft
A megrendelt bútorok házhoz szállítása 30 ezer Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES!

HÔkaMErÁs
épületvizsgálat
A Te
házad

mennyit fogyaszt?
Falazatok (hôhidak), nyílászárók, tetô terek, könnyû szer kezetes épü letek hôszi getelésének műszeres ellenôr zése.

EnErgEtikai
tanÚsítVÁnY
kÉsZítÉsE
Házeladáshoz,
energetikai pályázatokhoz,
használatbavételi engedélyhez

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel
Tel.: (06-20) 33 18 944
www.nemesvallalkozas.hu

FAKIVÁGÁS
Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalja.
Továbbá:
bérfűrészelés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés

Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)
Tel.: (70) 778 27 10 • (20) 943 20 03 • E-mail: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com

www.butorolcson-webaruhaz.hu

0670 413 63 63

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.

Ügyvéd válaszol - olvasói kérdések

Kiskukac Játszóház Józsán
FARSANGI BULI 2019. február 24. vasárnap egész nap,
Bűvész-show 11–12 óráig! Itt lesz nálunk Peti bohóc, aki fantasztikus bűvészmutatványaival fogja a gyerekeket elkápráztatni! Egész nap fánk és tea várja a látogatókat! Távozáskor
ajándék zsákbamacska! Belépés jelmezben, akinek mégsem
lenne, választhat a mi jelmezeink közül.
Belépés: 1300 Ft/gyermek/óra. A bűvész show ideje alatt
(11–12-ig) az óradíjon felül +200 Ft részvételi díj fizetendő
gyermekenként.
Minden KEDDEN 16:30–17:30-ig Angol foglalkozás! Az órákon a gyerekek megismerkedhetnek az angol nyelvvel, játékosan fejleszthetik az idegen nyelvi készségeiket, angol játékokkal, mondókákkal megalapozhatják az iskolai nyelvtanulást. Részvételi díj: 1600 Ft/gyermek

Irodánk Debrecen, és környékén található ingatlanok
értékesítésével, és bérbeadásával foglalkozik.
Mi minden ügyfelünk számára a legjobbat akarjuk,
mivel az elégedett ügyfél a legjobb ügyfél.
• Rugalmas közvetítői díj
• Hitelügyintézés
• Ingatlan adózásával kapcsolatos tanácsadás
• Adásvételi szerződés lebonyolítása
• Ajándék Energetikai tanúsítvány
Iroda: 4031 Debrecen, Derék u. 6. fsz.
Nyitvatartás: Előre egyeztetett időpontban
Kapcsolat: Sz. Koroknai Ildikó: +36 70 384 0418
Kálmánchelyi Andrea:
+36 30 644 1187, +36 20 415 8968

Napfény
Szépségszalon
• Fodrászat

(női-férfi-gyermek)
Legújabb vágási és hajfestési technikák

• Manikűr-pedikűr
• Kozmetika

• AHA gyümölcssavas intenzív
Elérhetőségek:
Kiskukac Játszóház
Cím: Józsa, Felsőjózsai utca 13.
Telefon: (06-20) 338-5533
E-mail: horvathzs@chello.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18-ig

Ingatlant adna el,
vagy vásárolna?

DUAL INGATLAN

6

hámlasztó kezelés + arc és
dekoltázs masszázs:

6000 Ft
• SECRET ANTI AGE kezelés
ultrahang arc és dekoltázs
masszázs:

7000 Ft
• ANESI arc- és dekoltázs
masszázs:
SZÁMÍTÓGÉP,
NoTEBooK, NYoMTATÓ
JAvÍTÁSA.
Józsán díjtalan kiszállás!

4028 Debrecen, Nyíl utca 6.
Szabolcsi Zoltán

(70) 381-6041
(52) 541-087

3000 Ft

Szolárium AKCIÓ
10×3 perces bérlet 2500 Ft

20/925-9045
4225 Debrecen-Józsa
Bocskai utca 5.

Olcsó vagy minőségi gumiabroncsot keres?
Minden egy helyen weboldalunkon:

www.jozsagumi.hu
www.jozsaauto.hu
Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés • Gumiabroncs szakszerű tárolása
Továbbá: mindenféle autóelektromos javítás • klímatöltés, -szerviz
fékjavítás • motordiagnosztika • teljes körű autójavítás • akkumulátorok értékesítése

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETőSÉG!

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

