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Így érhetünk be gyorsabban a városba

Közös hitvallásunk: szebbé tenni a világot
Nyolc Józsán élő amatőr és hivatásos alkotó
mutatkozik be a közösségi házban a február
24-től márcis 23-ig látható képzőművészeti kiál-
lításon.

Elcsépelt közhely, ha azt mondjuk, sokfélék va -
gyunk mi, emberek. Sokszor nem is gondolunk
arra, hogy a világ is épp annyiféle, ahányan mi,
em berek vagyunk. A művészetnek épp az a célja,
hogy az alkotó szemszögéből mutassa be a vilá-
got, láthatóvá, érzékelhetővé tegye azokat az as -
pek tusokat, amit mi magunktól nem fedezünk fel.

A Józsai Mozaik című tárlat ablakot nyit ezekre
az egyéni látásmódokra, ábrázolva a világ sokszí -
nű ségét az itt alkotó művészek szemüvegén át. A
kiállítók ecsettel, tollal, bronzzal, kővel, tűzzel vagy
éppen számítógépes matematikai képletekkel tár-
ják elénk a minket körülvevő világot, rávetítve bel -
ső gondolataikat, hangulataikat.

Czentyéné Zolnai Irén a falusi udvarok idilljét
idézi fel a képein. Cs. Horváth Judit a természet
szak ralitására irá -
nyítja a figyelmün-
ket, elmélyült, sze l -
lemi látásmódján
ke resztül. Brenner
Attila fraktálképein
a természet mate -
matikai képletekkel
leírható, dekoratív
szabályszerűségét
mutatja be. Kocsis
László, a moduláris
grafika képviselője, a világ összetettségére fó ku -
szál, Lente Attila egy újszerű technikával, a pi rog -
ráfiával alkot látványos képeket. E. Lakatos

Aranka és Juha Richárd szobrait nap mint nap lát -
hatjuk Debrecen közterein, gondoljunk csak a ha -
mar népszerűvé vált Szabó Magda szoborra, vagy
az Egyetem előtt álló Klebelsberg Kúnóról készült
alkotásra. Ők kisplasztikáikkal szerepelnek a kiál-

lításon, ráirányítva
figyelmünket a for-
mákban rejlő szép -
sé  gekre. A kiállítás
tiszteletbeli ven dé -
ge Gárdonyi Sán -
dor művésztanár is,
aki az ifjú nem ze -
dék vizuális kultú -
ráját alakítja, fe j -
leszti a Gönczy Pál
is kolában, és törté -

nész ként a múlt és jelen kapcsolódásait ábrázolja
művészi módon, leheletfinom grafikáival. 
A tárlat az itt élő művészek egyéni látásmódjának

és vizuális kifejezésének széles skáláját vonultatja
fel, de – ahogy Balázs Ákos, alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselője rámutatott a
megnyitó ünnepségen – képet ad egész Józsa
szellemiségéről, lelkületéről, a művészet iránti
fogékonyságáról is. Az itt élő alkotók sokat tesznek
azért, hogy az itt élők ne csak a térben, hanem
lelkületükben is közelebb hozzák az embereket
egy máshoz. 

Jantyik Zsolt, a Debreceni Mű velő dési Központ
igazgatója is nagy tisztelettel kö szöntötte a kiállító
művészeket, Józsát Debrecen Szentendréjeként
említette, utalva arra a gazdag művészi életre, ami
a településhez kötődik.

A most bemutatkozó nyolc alkotó – munkássá-
ga elismeréseként – oklevelet kapott, melyet a
megnyitó ünnepségen vehettek át. 

A kiállítás március 23-ig tekinthető meg a Józsai
Közösségi Ház galériájában nyitvatartási időben.

Balázs Ákos alpolgármester nyitotta meg a kiállítást

Reggelente lassan halad a forgalom Józsa és
Debrecen között, hiszen elmúlt években dup lá -
jára nőtt az autóforgalom. A városüzemeltetés
megvizsgálta, hogyan lehetne gyorsítani a be -
ju tást.

A négy sávos 35-ös sem fogja megoldani a gyor -
sabb bejutást, hiszen akkor meg a vasúti átjáró és
Nyulas közötti részen alakul majd ki dugó, hiszen
a fő probléma, hogy ekkora járműforgalmat nem
tud Böszörményi út bevezetni reggelente. Ezért is
épül alternatív útvonal a 354-es és a Metro áruház
között.

Debrecen város a közútkezelő (Hajdú-Bihar
Állami Közútkezelő Kht.) munkatársaival megvizs-
gálta, hogyan lehetne a zöld idejét a megnyújtani,
a lámpákat átprogramozni. De hiába a hosszú
zöld, ha az autók nagy követési távolsággal aras-
zolnak, mert így az útfelületbe épített detektor azt
érzékeli, hogy nincs forgalom, és újra pirosra vált

a lámpa. Ez amiatt is előáll, hogy a lámpa előtti
szakaszon az 1 forgalmi sáv 3-ra bővül (belső sáv
és a 354-esre jobbra kanyarodó sáv), így emiatt is
ritkul meg a forgalom. A közútkezelő a város ké ré -
sére ezért megvizsgálja, hogy hogyan lehetne
hoss zabb felálló sávot kialakítani, azaz már hama-
rabb kiszélesedne dupla sávra az 1 forgalmi sáv.

Addig viszont arra kérjük a közlekedőket, hogy
az Agrárgazdaság bejáratától, fokozott óvatosság-
gal, de a lehető legkisebb, még biztonságos kö ve -
tési távolsággal közlekedjenek, ezzel segítve a
hosszabb zöld megtartását, hogy mindenki hama-
rabb beérjen a városba reggelente.



2 Már otthonában is tanulhat ingyenesen!

IV. „Nyitni Kék” egészségnap

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. április 3. Megjelenés: 2020. április 11–12.
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.

Március közepétől elérhetőek a Józsai Nyitott
Ta nulási Központ (Nyitok) e-learning képzései.
Negy venféle online tanfolyamot kínálnak 16–64
éveseknek.

A Józsai Nyitok Központ tanfolyamai nagyon nép -
sze rűek a 2017-es indulás óta. A német, angol és
informatika képzésekre már csaknem 250-en je -
lent keztek, és szereztek tanúsítványt a 36 képzés
va lamelyikén.

A Nyitok hálózat az ország 50 településén van
je len, és munkatársai arra törekszenek, hogy
minél több aktív korú igénybe tudja venni az
ingyenes ta nulási lehetőséget. Kis- és középvál-
lalkozások ré szé re a nyelvi és informatikai
képzések mellett kü lön böző iparági (pl. építőipari,
kereskedelmi, lo gisz tikai, irodai) szakmai kompe-
tenciafejlesztő tan folyamokat is szerveznek – akár
kihelyezett formában is egy-egy munkahelyen. 

Ám így is vannak olyanok, akik nem tudtak be -
kap csolódni a képzési programokba, mert váltott
mű szakban, változó munkarendben dolgoznak. El -
ső sorban rájuk, és a GYES-en, GYED-en levőkre
gondoltak a Nyitok menedzsment munkatársai,
ami kor kidolgozták a Nyitok távoktatási prog -
ramját. Az eddig is elérhető képzések mellett
újakat is indítanak magánszemélyek és kis- és kö -
zép vállalkozások számára. 

A 40 tanulási program az eddig kínált képzési
palettán kívül olyan hétköznapi témákat is tartal-
maz, mint például az első se gélynyújtás, tűzvédel-
mi és balesetvédelmi is me re tek, a vállalkozás in dí -
tá sával kapcsolatos tudnivalók, pénzügyi is -

meretek vagy az alapszintű jelnyelvoktatás.
Mik az e-learning távoktató program előnyei?

Mindenki magának oszthatja be a tananyagot:
nincs órarendhez, helyszínhez kötve, saját ütem-
ben tanulhat otthon,
vagy bárhol, ahol
van internetes hoz -
zá férési le hető ség.
Egy-egy tanfolyam
elvégzése után a
résztvevők ugyan -
úgy tanú sít ványt
kap nak, mint a tan-
termi órákon.

Miért érdemes a
Nyitokot választani
az e-learning kép -
zési lehetőségek kö -
zül? Mert ez a részt -
vevők számára telje-
sen ingyenes. A je -
lent kezők egy kon-
takt óra keretében

té rítésmentesen kapnak egy kódot, amellyel
beléphetnek az oktatási felületre, és megtanul-
hatják annak használatát. Ezután számukra telje-
sen ingyenesen hozzáférhetővé válik a tananyag,
amit az adott határidőn belül egyéni ütemben dol-
gozhatnak fel. 

Ha nincs ideje rendszeresen oktatásra járni, de
szeretne tanulni, érdeklődjön a Nyitok Tanulási
Köz pont képzéseiről az interneten a www.nyi -
tok.hu oldalon, vagy személyesen a Józsai Kö zös -
ségi Központ épületében (Józsapark) található a
Nyitok irodában, vagy a +36 30/799-2282 -es tele-
fonszámon.

Az ILCO Egyesület ingyenes, nyílt egészség-
napot tart március 21-én délelőtt a Józsai Kö -
zösségi Házban. A téma a daganatos be teg -
ségek megelőzése, a szűrővizsgálatok fon tos -
sága, a figyelemfelkeltés lesz.

A statisztikai mutatók
szerint Magyarországon
még mindig a vezető ha -
lál okok között szerepel-
nek a daganatos be teg -
ségek. Bár az orvostu-
domány évről évre egyre
jobb eredményekről szá-
mol be, nő a gyógyultak aránya, mégsem ha nya -
gol ható el az egyének felelőssége a betegségek
megelőzésében, korai felismerésében. 

Az ILCO Egyesület nemcsak a vastagbél-rák-
ban szenvedőknek és a sztómát viselőknek nyújt
segítséget és lelki támogatást, hanem nagy hang -
súlyt fektet az ismeretterjesztésre, a betegség

korai felismerésére is. Ezért rendezik meg már ne -
gyedik éve Józsán is nyílt egészségnapjukat, ahol
urológus, sebész, gasztroenterológus szakorvo -
sok tartanak ismeretterjesztő előadásokat, vála -
szolnak az érdeklődők kérdéseire. 

A résztvevők számára a nap folyamán ingyenes
vércukor-, vérnyomás-,
koleszterin- és testtö -
meg index-méréseket
vé gez nek, gyógyászati
segédeszköz bemu-
tatót tartanak, felvilá-
gosítást nyújtanak az
ingyenes vastagbélrák-

szűrésről 9-től 13 óráig. A felnőtteknek szóló prog -
ramok ideje alatt a gyerekeket kézműves kuckó
várja. 

Hozza el családtagjait, ismerőseit, barátait, te -
gyünk együtt a rákbetegség megelőzéséért, korai
felismeréséért, hogy többet élhessünk együtt
szeretteinkkel egészségben, szeretetben!

ILCO nagy egészségnapra

Cím:  Als ójózsa, Homok hát  utca 31.

Mobi l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tamás

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!
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Generációk búcsúztatták együtt a telet

Józsai Közösségi Ház márciusi programjai
Információ:

Tel.: (52) 386-137
E-mail:

nagymaria@debrece
nimuvkozpont.hu

2020. március 19. 10.00–11.00 óra
11 ÉVES A ZENEBÖLCSI JÓZSÁN! - „ SZÜLE -
TÉS NAPI FOGLALKOZÁS”
Hangbújócska zenebölcsi Nagyné Lövei Lilla ve -
ze tésével.

2020. március 19. 17.15 óra
„ 1848” - MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI FOGLAL KO -
ZÁS GYEREKEKNEK
Közreműködik Gárdonyi Sándor grafikus.

2020. március 19. 18.00–19.00 óra
REMÉNYPONT ÉLETMÓDKLUB
Élénkítő, energetizáló szerek és ami mögöttük
van. Együttműködő partner: Adventista Egyház.

2020. március 22. 19.00
JÓZSAI PÓDIUM: PISZKOS FRED - MÉSZÁ -
ROS  TIBOR ELŐADÁSA
Belépőjegy: 1000 Ft.

2020. március 24. 17 óra
BALTA FARAGTA FA - GYŰJTEMÉNYES KI -
ÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
A kiállítást megtekintők a fa megmunkálás esz kö -
zeit ismerhetik meg. A kiállítás meg te kint hető
mun kaidőben április 16-ig.

FAKIVÁGÁS

0670 413 63 63

Veszélyes 
helyen 
lévő fák 
kivágását,
gallyazását 
válla lom.

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

Józ sa, 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

Programok a Józsaházban
Legyélteis! MOST Generációs program - A diá -
kok segítik a nyugdíjasokat a digitális eszközök
hasz nálatában.Várjuk a nyugdíjasok jelentke zé sét!
Ahol élünk - A Debreceni- Monostori- és Szent -
györ gyi erdő – ismeretterjesztő előadás 
A Józsán élő családok megismerjék az őket kö rül -
vevő erdő történelmét, növény és állatvilágát, álla -
potát és közösségi élményt nyújtó lehetőségeit.
Előadó: Négyesi Gábor, egyetemi adjunktus, DE
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Időpont: 2020. március 21. 14:00
Tisztítsuk meg az erdőt! Az Alsójózsai és a Kis -
erdő utcák sarkánál várjuk a családokat egy kö -
zös ségi szemétszedésre és erdőtakarításra. Ké -
rünk, sárga szelektív zsákot hozz magaddal.
Időpont: 2020. március 22. 10:00
ELÉRHETŐSÉGEINK: Telefon: +36 20/2911 609
E-mail: egyesulet@generacioktudasaert.hu
Honlap: www.generacioktudasaert.hu

Szolgáltatások: ingatlan bérbeadás, eszközköl -
csönzés, nyomdai szolgáltatások, születésnapi és
névnapi party

Kismamajóga – ÚJ!
Időpontok: minden hétfőn 17:45–18:45 óra (2020.
március 9., 16., 23., 30., április 6.)
Ferenczi Gabi, dúla, kismama-, babás és gerincjó-
ga oktató, (06-30) 251 5988

Gerincjóga – ÚJ!
Időpontok: minden kedden 9:00–10:30 óra (2020.
március 17., 24., 31., április 7.)  
Ferenczi Gabi, dúla, kismama-, babás és gerincjó-
ga oktató, (06-30) 251 5988

Alizetics fi tness Józsa alakformáló torna 
Időpontok: minden hétfőn és pénteken 9:00–10:00
óra (2020. március 16., 20., 23., 27., 30., április 3.,

6., 10.). Tanfolyamvezető: Székelyné Burai Ele o -
nóra, tel.: (06-20) 358 7918

Piruett torna és táncfoglalkozás gyerekeknek 
Időpontok: minden hétfőn és kedden 16:30–17:30
óra (2020. márc. 16., 17., 23., 24., 30., 31., ápr. 6.,
7.). Vezető oktató: Kiss Nikoletta, (06-30) 981 3449

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Cím: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy utca 59.
E-mail: info@jozsahaz.hu
Telefon: +36 52 621 636
Honlap: www.jozsahaz.hu   
Ügyfélfogadás: Hétfő – Péntek: 09:00 – 15:00
A ház nyitva: foglalkozások, programok függ vé -
nyében.

Közösségben lenni jó

Télűző népszokásokat elevenítettek fel, busó
maszkokat, álarcokat készítettek, kiszét éget-
tek a Józsai Közösségi Ház családi farsangi
dél utánján február 22-én.

Számos fültanú igazolhatja, hogy Zsuzsanna
napján megszólalt a pacsirta, ami a tél végét jelzi
a népi időjóslás szerint, ám ez nem volt akadálya,
hogy a lelkes közönség – biztos, ami biztos –
felelevenítse a régi télbúcsúztató népszokásokat,
és tavaszváró rigmusokkal fordítsa az idő kerekét
a kikelet felé. Noha az utóbbi három hónap inkább
a télvárásról szólt, semmint az igazi télről, az
egyre hosszabban csalogató napsugár már éb -
reszt geti a természetet, és jobb, ha a kihasználat-
lanság miatt porosodó szánkók és hólapátok most
már pihennek decemberig. 

A délután 2 órától kezdődő programon félel-
metes télűző maszkokat, farsangi álarcokat ké -
szítettek a kézműveskedést kedvelők. A mesesá-
tor is nyitva állt egész délután a nagyszülőktől az
unokákig mindenki számára, élőszavas mese -

mon  dásra, verstanulásra, éneklésre. A közösségi
ház előterében kicsik és nagyok együtt öltöztették
fel Józsai Gizellát, a szalmával kitömött kiszebá -
bot, és közösen vitték zajkeltő eszközökkel kí sér -
ve a rétre, hogy elégessék, mint a gonosz tél szim-
bólumát. 
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Nyitva: H-P: 7:30-9:00, 15:00-18:00
Szo: 8:00-12:00 -- Vas.: zárva 

FŰSZERMŰHELY
RÓZSAVÖLGY U. 30.

o KÉZMŰVES SZÖRPÖK

o SZÁRÍTOTT FŰSZEREK

o FŰSZERKEVERÉKEK

o CHUTNEY

o GYÓGYNÖVÉNY TEÁK, TEAKEVERÉKEK, TINKTÚRÁK

o GYÓGYNÖVÉNYES CUKORKÁK, KEKSZEK

o VITALIS KOZMETIKUMOK: KRÉMEK, SZAPPANOK...

KÉZMŰVES LEKVÁROK, PADLIZSÁNKRÉM, ZAKUSZKA

HIDEGEN SAJTOLT MÁRIATÖVIS-, MÁK-, LENMAGOLAJ

o AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS

ÚJ

Környezettudatos csomagolás,
újrahasznosítható csomagoló

anyagok

Tel: +36 30 522-3494

ÚJ

Harap-lak Állateledel, 
Táp- és Takarmánybolt

Nádudvari takarmányok (tápok, koncentrátumok,
premixek) széles választékban.

Házhoz szállítás!
Címünk: Szentgyörgyfalvi út és a Függetlenség utca sarkán 

A főút mellett

HARAP-LAK

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

Adója 1%-ával támogassa a józsai civil szervezeteket!
A személyi jövedelem adója 1%-át ajánlja fel józsai civil szervezetnek, mellyel
a helyi értékek, közösségek anyagi lehetőségeit tudja ön is támogatni. 
Az alábbi táblázatban 17 olyan józsai szervezetet talál meg, mely jogosult az
SZJA 1%-ra, azaz közhasznú tevékenységet folytat. A jogosultságot leel-

lenőriztük a NAV weboldalán. Minden helyi civil szervezetnek biztosítjuk a
megjelenést lapunkban, így várjuk azok je lent ke  zését, akik józsai civilként
szeretnének megjelenni a táblázatban.
Ne feledje SZJA bevallási határidő: 2020. május 20.
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l.Könyvajánló

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.

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.

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

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Kertgondozást, kertépítést 
vállalunk: fűnyírás,

sövényvágás, 
rotációzás, favágás...

Telefon: 20/235-72-02

Gipszkarton-szerelés
Festés • Mázolás

Szondi Csaba

(06-30) 9756-289

Február 22-én, szombaton a Főnix Csarnokban a Minimotoros Köz leke dés -
biz tonsági Nap alkalmából megtartott egész napos rendezvényen a Deb re ce -
ni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolából nyolc család vett részt.

A családi nap látványos, szó -
ra koztató, a gyerekek számá -
ra különösen hasznos, tanul -
sá gos volt. A családok, gyere -
kek több állomáshelyen verse -
nyez hettek, tanulhattak. Volt
de  di kálás, fotózás, beszél-
getés Talmácsi Gáborral. Azok
a résztvevők, akik eredményt
értek el, hasznos ajándékokat (pólókat, matricákat, fényvisszaverő karpánto -
kat, stb.) kaptak.

A napokban hunyt el Csukás István,
a nagy mesemondó, aki olyan cso -
dá latos karakterekkel ajándékozta
meg a gyerekeket mint  Süsü, a sár -
kány, Mirr-Murr vagy  Pom Pom.

Eze ket a
f i  g u r á k a t
köny vekből,
rajz-és báb -
fil  mek ből is -
m e r  h e t t é k
meg, több if -
jú sági  regé -
nyéből pedig

sikeres tévéfilm készült. „Ugyan -
olyan a gyermekirodalom mint a fel-
nőtt, csak egy kis különbség van:
tudni kell, hogy a gyerek lelke, ami
végtelen befogadó képes sé gű, meny -
nyit bír el. 

A lényeg,
hogy a gye -
re keknek is
iro dalmat, vi -
lág látást és
katarzist kell
adni” – val -
lot ta egy in -
ter  júban.

Térkövezést, betonozást,
járdák és kerítések

kivitelezését valamint egyéb
parkosítási munkákat 

vállalok. 06 70 413 63 63
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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!

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

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.

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

Nyi tva tar tás:

Hívásra házhoz megyek.

• szakálligazítás • borotválás
• hajtetoválás • modern hajvágás

Tel ef on :  (06-20) 33 18 944
w ww.nemesv al l al ko zas .h u

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
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KÓSTOLJA MEG ÖN IS!
Az oRSZÁG EGYIK LEGFINOMABB cSIRKÉJÉT sÜTJÜK!

200Ft
kupon a

ásárláshoz!*

* 1600 Forintonként 1db 200 Forintos kupon használható fel!

facebook.com/grillcsirkesdebrecen
+36/30-757-7723, +36/30-681-0874 

- Csirke
- Csülök
- Oldalas
- Császár Debrecen-Józsa

Szentgyörgyfalvi út 7.

Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska ügyvédet
nagyon sokan megkeresik a családtámogatási
el lá tásokkal kapcsolatban. Például amikor a
pár  kapcsolat megszakad, kinek jár, mit kell
tenni, mi történik, ha az a szülő költözik el, aki
a családi pót lékot/iskoláztatási támogatást
kap ja.

Elsődlegesen a családi pótlék annak jár, aki
életvitelszerűen él együtt azzal a gyermekkel, aki -
re tekintettel a családi pótlékot a Magyar Állam -
kincs tár fizeti.

A párkapcsolat megszakadását követően az a
szülő jogosult immár az egyedülálló szülőnek járó
csa ládi pótlékra, aki a gyermekkel marad egy ház -
tar  tásban.

Az élettársi kapcsolatba élő szülő nem jogosult
az egyedülállók részére meghatározott családi
pót lékot igénybe venni, akkor sem, ha az élettársa
nem a gyermek vérszerinti szülője.

Tehát a kapcsolat megszakadását a Magyar
Államkincstár (HBMKH Debreceni Járási Hivatal
Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály
4025 Debrecen, Hatvan utca 15.) részére be kell
jelenteni és a gyermeket a továbbiakban egyedül
élő szülő jogosult megigényelni a támogatás fo lyó -
sí tását.

Főszabályként a családi pótlékot egy szülő kap -
hatja meg, ettől eltérni akkor lehet, ha a szülők fel -
vált va gondozzák a gyermeket. Ebben az esetben
a szülők 50–50 %-os arányban jogosultak rá.

Amennyiben a bejelentési kötelezettségüknek a
szülők nem tesznek eleget, abban az esetben a
Hivatal a jogosulatlanul felvett összeg egyösszeg-
ben történő visszafizetésére kötelezi a szülőt bír -
ság gal együtt, továbbá a továbbiakban nem lesz
jo gosult ilyen támogatás felvételére.

Ezek a szabályok vonatkoznak a gyesre, gyed -
re, gyodra, ápolási díjra is. 

Minden esetben javaslom a Magyar Államkincs -
tárt a fenti elérhetőségen megkeresni, hogy a jo -
go sultságot jogszerűen vehessék igénybe.

További kérdésekre szívesen válaszolok az in -
gye nes fogadóórámon.

Ügyvéd válaszol - családtámogatási ellátás kinek jár?

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.

HÁZI VÉRVÉTEL
Vérvétel otthonában, előre

egyeztetett időpontban, 
akár beutaló nélkül is!

Sipos Andrea
06 30 6223404
pirosangyal2019@gmail.com

• Ágyhoz kötött? Kísérővel tudna csak elmenni?
• Nehezen viseli a rendelői környezetet?
• Nincs ideje sorban állni, elfoglalt?
• Kismama? Rövid ideig bírja éhgyomorral?
• Vagy csak mert Önnek így kényelmes?

SEGÍTEK!

Piros Angyal
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AKCIÓ

(06-30) 388 -52-67
(06-52) 387-871

Az Elek utca 2 szám alatti
TÁP- és TAKARMÁNY BOLT

új tulajdonosa szeretettel várja
régi és új vásárlóit a

megszokott árakkal és árukészlettel.
Új szolgáltatásunk a díjmentes 

házhoz szállítás!
Székácsné Marika ajánlásával:

Maták Attila

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!

• 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

SMINKTETOVÁLÁS

Sorosi Orsolya
sminktetováló kozmetikus mester

+36 30 93 92 835
Bliss Szépségszalon Debrecen, Görgey u. 11.

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.

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

Itt a tavasz
Itt vaN ÚJRa!

Üzlet embe 
folyamatosan érkeznek a 

t avaszi kollekciók

AJÁNDÉK utalvány 
3–5000 Ft értékben kapható!

Szeretettel várlak benneteket: Éva

Napfény
Szépségszalon

FODRÁSZ

Józsa, Bocskai utca 5.
Tel.: 06-20/925-9045

Ajándékutalvány kapható!

Női-, férfi-, és gyermek fodrász
Férfi hajvágás 2000, női hajvágás 3200 Ft-tól

Mezoterápiás ultrahangos 
mikrodermabráziós arckezelések: 4500 Ft

SZOLÁRIUM

MANIKŰR-PEDIKŰR MŰKÖRÖM

AKCIÓ: 10×3 perc 2000 Ft

MŰSZEMPILLA RAKÁS 1D-4D

KOZMETIKA


