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JÓZSA
Elhunyt Danku Attila

Danku Attila húsz éven át vezette igazgatóként
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolát,  2014
óta volt a Fidesz-KDNP debreceni önkormány -
zati kép viselője.

2017. január 14-én életének 61. évében, tra gi -
kus hirtelenséggel távozott közülünk Danku Attila,
az alsójózsai Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
in téz ményvezetője. 1979 óta dolgozott pe da gó -
gus ként, 1997-ben az iskola intéz mény ve ze tője
lett. Debrecen 6-os számú választókerü le té ben
volt a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője.

2010-ben Debrecen Város Kiváló Pedagógusa
díjjal ismerték el munkáját. A Nemzeti Pedagógus
Kar Országos Küldöttgyűlésének tagja, a Nemzeti
Pe dagógus Kar Hajdú-Bihar megyei elnöke volt.
A közgyűlés munkájába 1998-ban kapcsolódott be
a józsai településrészi bizottság külsős tagjaként,
később az oktatási bizottságnak is volt külső tagja.
Önkormányzati választáson 2014-ben indult elő -
ször a Fidesz-KDNP színeiben a 6-os számú vá -
lasz tókerületben, s a szavazatok közel 58 százalé -
kát megszerezve nyert mandátumot. Danku Attila
azóta a közgyűlés kulturális bizottságának elnöki
tisztségét is betöltötte.

Papp László, Debrecen Város polgármestere
gyász beszédében kiemelte: Kiváló pedagógustól
búcsúzunk, a pályája iránti elkötelezettsége legen -
dás volt, szerénysége pedig sokoldalúsággal páro-
sult. Danku Attila felkészült, lelkiismeretes kolléga
és politikustárs volt. Legjellemzőbb erénye a be -
csü   letesség volt, és az emberség minden kö rül -
mé  nyek között.

Balázs Ákos frakcióvezető megemlékezésében
hang súlyozta: „Danku Attila kivételes ember volt,
meg becsült tagja Debrecen és politikai közös sé -
günknek egyaránt. Kiváló pedagógus, iskolaigaz-
gató és képviselőtárs volt. Elvesztése fájdalmas
és pótolhatatlan veszteség mindannyiunk szá má -
ra. Büszke vagyok rá, hogy ismerhettem! Közel
húsz évig dolgoztunk együtt, ahogy Ő fogalmazott
„Vállvetve az iskoláért”!

Pappné Gyulai Katalin, aki a Debreceni Tan ke -
rületi Központ vezetője, így emlékezett rá: Egy
tiszta lelkű embertől búcsúzunk, akinek az élete az
iskola volt. Tanárként és vezetőként egyaránt.

Danku Attilát Debrecen Megyei Jogú Város Ön -
kor mányzata saját halottjának tekinti, végső nyu -
ga lomra a Debreceni Köztemetőben helyezték
2017. január 20-án.

Danku Attilára emlékezik 
a Lorántffy

Megrendülten, csüggedten állunk, és em -
lé kezünk.
A nagy kihívást jelentő iskolai feladatokra,
melyeknek magabiztos irányítója volt.
A gyerekek számára szervezett prog ra -
mokra, melyeknek büszke résztvevője volt.
A napi gondokra, melyeknek virtuóz meg -
ol dója volt.
A történetekre, melyeknek ízesen nevető
me sélője volt.
A különleges napokra, amikor együtt tölte -
kez tünk élményekkel, új barátságokkal. 
Teljes életet élt. Büszkeséggel emlegette
családját, ők voltak számára a legfonto -
sabbak.
Életműve volt az iskola. A pedagógus
hivatás minden tudományával felvértezve
nevelte és oktatta diákjait. Kimagasló
szak  értelemmel, felelősségtudattal vezette
tantestületünket. Legjobb tudása szerint
cse lekedett mindig iskolánk érdekében.
Könnyeket ejtünk és fejet hajtunk, mert
meg pihent a kéz, mely értünk dolgozott.

Kedves Látogatóink! A Méliusz Központi Könyvtár egységeként a Józsai Fiókkönyvtár is 2017.
február 1-jétől bevezette az elektronikus doku men  tum-kölcsönzést. A mindenkori tájékozódás
alapja a könyvtár honlapja lesz, a www.meliusz.hu

A bevezetés előnyei:
1. Az elektronikus katalógus alapján – nyitva tartási időtől és helytől füg get le nül – bárki tájékozódhat
majd, hogy a keresett dokumentum kölcsönzésben van, vagy kikölcsönözhető, esetleg csak helyben
használható.
2. Minden olvasó megtekintheti saját kölcsönzési adatait, ellenőrizheti a lejá ratot, kint lévő dokumentu-
mainak a címét. Ehhez majd egyszeri ingyenes re gisztráció szükséges a könyvtárban.
3. Távolról (otthonról) is lehet majd online előjegyzést kezdeményezni.
4. A hosszabbítás személyes és telefonos lehetősége mellett online hosszab bítást is kezdeményezhet,
ha a dokumentumra nincs előjegyzés.
5. Amennyiben megadja az e-mail címét, lejárat előtt ingyenes értesítést küldünk önnek.

A bevezetés kritikus pontjai (amire nagyon kell ügyelni)
1. Minden dokumentumnak saját önálló lejárati dátuma lesz. A hosszabbítás mindig csak az adott doku-
mentumra vonatkozik majd.
2. Megszűnik a türelmi hét. A lejárat után minden naptári nap késedelemnek számít. 2017-ben a késedel-
mi díj könyvnél 10 Ft/nap/vonalkód, DVD-nél 120 Ft/nap/vonalkód! Gyerek könyveknél 5 Ft/nap.
3. Érdemes a lejárati határidőt figyelni, és ez előtt 1–2 nappal hosszabbítani

További kérdéseire szívesen válaszolunk.

Változások a Józsai Könyvtárban

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány kuratóriuma
nevében köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a 2015. évi személyi jövedelem adójuk
1%-át felajánlották az alapítvány részére. A
szer vezet számlájára tavaly befolyt 70 435 fo -
rintot a korábbi évekhez hasonlóan az ala pít -
vány működtetésére, és az alapítvány gondo -
zá  sában megjelentett Józsa újság, Józsai Csa -
ládi Magazin, valamint a www.jozsanet.hu
web  oldal színvonalas megjelentetésére fordí-
tottuk.
A Józsa Fejlődéséért Alapítvány közhasznú
jog  állása 1999. június 14. óta folyamatos, így
az idén is tudja fogadni a 2016. évi SZJA 1%-ot,
amit előre is köszönünk.

Köszönet
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Józsa  Fejlődéséér t Alapítvány in gyenes kiadványa • Példányszám 4100 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban ): Józsa, Róna utca 1/B

Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi@moltomi.hu
Következô szám unk lapzár tá ja : 2017. március 3.

Következô szám unk m egjelenése: 2017. március 11–12.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (20) 938–7609

A hirdetésekben  közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem  vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA
A városrész információs

és közéleti havilapja
Lapunk és weboldalunk megjelenését 

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

Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

2017. január 25.–március 3.
Kiállítás a Magyar Kultúra napja alkalmából -
Debreceni Faragók Baráti Köre
Helyszín: JKH Nagygaléria

2017. február 16. 10 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével
Helyszín: JKH előadóterme

2017. február 16. 18 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadás-
sorozat • ZSIGA ATTILA előadása
Együttműködő partner: Adventista Egyház
Helyszín: JKH előadóterme

2017. február 18. 9–13-ig
LEGO-Robot bemutató
Helyszín: JKH Színházterem

2017. február 20. 
SZÉPKORÚAK FARSANGJA
farsangi zenés-táncos mulatozás
Helyszín: JKH színházterem

2017. február 23. 10 óra
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI
Nagyné Lövei Lilla vezetésével
Helyszín: JKH előadóterme

2017. február 23. 18 óra
JÓZSAI ÉLETIGEN – mentálhigiénés előadás-
sorozat
ZSIGA ATTILA előadása
Együttműködő partner: Adventista Egyház
Helyszín: JKH előadóterme

2017. február 25. 
JÓZSAI FARSANGI RENDEZVÉNYEK - családi
nap
Eljött már a február, nemsokára maszkabál 
15–17 óra: Farsangi kuckó
17–18.00 óra: „ÉG A KISZE LÁNGGAL ÉG”
Kiszebáb égetés 
18.00 órától: Farsangi bál
Helyszín: JKH terei

DMK Józsai Közösségi Ház (Józsapark) 
Telefonszám: (52) 386-137

E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu 

A Józsai Közösségi Ház februári programjai

Lego-robot bemutató lesz a Józsai Közösségi Házban

A technika és a programozható robotok iránt ér dek lődőknek kínálnak érdekes
interaktív bemutatót február 18-án 9-től 13 óráig a szervezők. A délelőtt
folyamán megismerhetjük a LEGO MINDSTROMS EV3 összeszerelését, és
ki is lehet pró bálni az elkészült modelleket. Ezek a fény-, hang- és tér ér zé ke -
lő vel felszerelt apró szerkezetek járnak, csúsznak, forognak, lőnek, lecsap-
nak... a le he tőségeknek csak az építőjük fantáziája szabhat határt. A
gyerekek, és valószínűleg az apukák körében is népszerű Lego-robotok nem
csupán szó rakoztatóak, hanem játékosan visznek kö ze lebb a digitális vi lág -
hoz, felkeltik az érdeklődést a prog ramozás iránt. 
Sok gyermek számára olyan életre szóló élményt nyújtanak, hogy hatására
az informatika szakterületet választják, ha a továbbtanulásra kerül sor. A
bemutató érdekes lehet azok számára is, akik nyitottak az ismeretszer zésre,

és szeretnek rácso -
dál kozni minden em -
beri elme alkotta új
felfedezésre, talál -
mány ra.

Töltsünk együtt egy
vidám, játékos szom-
bat dél előt töt, min -
den  kit szeretettel vá -
runk!

Házhoz jön a technika Köszönet

A Józsai Segítő Szolgálat megköszöni a lakosság részvételét az „ AJÁN -
DÉK GYÁR”  működéséhez.

Gyermekek és felnőttek jutottak ruhaneműhöz, tartós élelmiszerekhez, de
játékok is gazdára találtak. A magukat megnevezni nem kívánó, jó szándékú
adományozók mellett külön köszönet illeti a Suzuki Klub csapatát, akik tartós
élelmiszerekkel, játékokkal tették felejthetetlenné a 2016 évi karácsonyt, de
az adományokból az ünnepek utánra is jutott, amelyeket szolgálatunk tagjai
személyesen kézbesítenek minden esetben. Érkezett író asztal és forgószék
felajánlás is, melyet egy három gyermekes család kapott meg. 
Talán nem is gondolnánk, hogy Józsán élnek villanyáram, víz nélkül is. Sajnos
ott nem tudtunk minden szükségletet kielégíteni, csupán enyhítettük a prob-
lémát, de már ez is örömmel tölt el minket. Közel 100 embert érintett a se gít -
ség nyújtás.
További programjainkról
érdeklődjenek facebook
vagy egyéb elér hető sé -
gein  ken: 
Zágonyiné Nagy Szilvia
egyesületi elnök, telefon:
(30) 585 5171; 
E-mail: jozsa segito @ -
gmail.com
Fb: Józsai Segítő Szol -
gálat.

Az alkotni, kézműveskedni szeretőknek új
prog ramot kínál a DMK Józsai Közösségi
Háza, életkortól függetlenül, gyerekek és fel -
nőt tek részére egyaránt.

Az első foglalkozáson – március 4-én 10-től 12.30
óráig – a dekupázs technikával ismerkedhetnek
az érdeklődők. A résztvevők ajtódíszt, hű tő mág -
nest és kődekorációt készíthetnek ezzel a techni -
kával Nagyné Izabella szakmai irányítása mellett.
Az elkészült alkotásokat a készítők a foglalkozás
után hazavihetik. Részvételi díj: 700 Ft, ami ma gá -
ban foglalja a szak  mai irányítást, valamint az
anya gok és esz kö zök költségét is. Bővebb felvilá-
gosítás a Józsai Kö zösségi Házban kérhető. 

Minden érdek-
lődőt sze re tet -
tel vá runk! 

A második
fog lalkozás
már cius 25-én
lesz, akkor
egyedi ék -
szereket
készíthetnek
a jelentkezők.

Józsai alkotóműhely



Józsai Díszítőművészeti Szakkör
hétfő: 14.00–16.00 óra 
Vezető: Bátoriné Gém Eszter
Tel/mail: 30/447-6795 • batorineeszter@freemail.hu
A szakkör tagjai megismerkednek a Kárpát-me -
dence tájegységeinek jellegzetes motívumaival,
hím zési, szövési technikáival. Gyűjtőútjaikon, táj -
házakban, kiállításokon szerzett ismereteik alap -
ján készítik saját textilmunkáikat, melyeket évente
kiállításon mutatnak be a közösségi házban.

Néptánc foglalkozás gyerekeknek
hétfő: 17.15–18.15 óra
Vezető: Deák Viktor-Varga Luca
Tel./mail: 70/428-86-57 • vargaluca91@gmail.com

70/626-40-48 • deakviktor91@gmail.com
Az óvodás korúaknak szervezett foglalkozásokon
a gyerekek megismerkednek a néptánc alapjaival,
a magyar népzenével, népi hangszerekkel, népda -
lo kat, népi játékokat tanulnak. 

Mazsorett csoport
hétfő és szerda: 17.30–18.30 óra
Vezető: Románné Kovács Annamária
Tel./mail: 70/507-32-30 • rkovacsa@gamil.com
A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő
foglalkozásokon többfajta koreográfiát is tanulnak
a gyerekek. A 10–14 éves korosztály országos
ver  senyein rendszeresen szerepelnek, több arany
mi nősítést is szereztek. 

Jóga foglalkozás felnőtteknek
hétfő: 10.00–11.00 óra (gyermekfelügyelettel)
péntek: 17.30–19.00 óra
Vezető: Burján Enikő
Tel./mail: 70/445-40-28 • jozsajoga@gmail.com
A foglalkozásokon a különböző légzési és relaxá-
ciós technikák megismerésén túl a részt vevők
egész ségmegőrző, tartásjavító, lazító testgyakor-
latokat végeznek, amelyek segítik a testi-szellemi
egyensúly megőrzését, az egészség megtartását.

Jóga foglalkozás gyerekeknek
kedd: 17.00–18.00 óra (óvodásoknak)
csütörtök: 17.00–18.00 óra (iskolásoknak)
Vezető: Burján Enikő. Az óvodás korúak számára
tartott foglalkozásokon a gyerekek játékos formá -
ban ismerkednek a jóga alapjaival, a légzés- és
moz gástechnikával, a pi hen tető, feszültségoldó
re laxációval.  

Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre
kedd: 15.00–17.00 óra
Vezető: Matkó Károly
Tel./mail: 52/386-281 • karolymatko@t-online.hu
A heti rendszerességgel megtartott találkozók al -
kal mat adnak baráti beszélgetésekre, szabadidős
tevékenységekre. Közösségük rendszeresen részt
vesz a józsai kulturális programokon, közösségi
ren dezvényeken. 

Zeneoktatás
kedd: 16.15–17.15 óra
Vezető: Dr. Borosné Toplenszki Tímea
Elérhetősége: 20/526-96-14
A Muzsikáló Egészség Alapítvány népzene szakos
tanulói számára folyó zenoktatás. A zeneórákon
részt vevő tanulók rendszeresen fellépnek a Jó -

zsai Közösségi Ház rendezvényein, közösségi
prog  ramjain.

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
szerda: 16.00–18.00 óra
Vezető: Pásztor Ferencné
Tel./mail: 20/471-53-40 • pasztorferencne2011@t-
online.hu
Összejöveteleiken a közös baráti beszélgetés és
sza badidős tevékenység mellett egészség meg -
őrzési, bűnmegelőzési, jogvédelemmel kapcsola -
tos tájékoztatást is végeznek. Nótakörük és tánc -
cso portjuk rendszeresen fellép nyugdíjas rendez -
vényeken. Részt vesznek egyesületeket támogató
pá lyázatokon, a megnyert összegeket közösségi
ren  dezvények, kirándulások szervezésére for dít ják.

Csipkeverő Szakkör
szerda: 17.00–19.00 óra
Vezető: Vietorisz Aranka
Tel./mail: 30/5050-258 • vietorisz@agr.unideb.hu
A szakkör tagjai megismerkednek a hagyományos
csipkeverés eszközeivel, technikájával, gyűjtik a
hagyományos csipkemintákat. Rendszeresen kiál-
lítják az elkészült munkadarabokat.

„ Varázskéz”  Rajz Szakkör
csütörtök: 16.15–18.00 óra
Vezető: Gárdonyi Sándor
Elérhetősége: 70/200-48-17
Az általános iskolás korosztály számára nyújt
alkotási lehetőséget. A gyerekek megismerkednek
a különböző rajzolási, festési technikákkal, kompo -
zí ciós elemekkel, esztétikai szempontokkal. Al ko -
tá saikkal versenyeken, pályázatokon vesznek
részt, rendszeresen tartanak kiállításokat a kö zös -
ségi házban.

Hangbújócska Zenebölcsi
csütörtök: 10.00–11.00 óra
Vezető: Nagyné Lövei Lilla
Elérhetősége: 20/426-42-08
A 3 év alatti korosztálynak kínál játékos mozgás-
és beszédfejlesztést. A zenés foglalkozásokon az
anyukák, nagyszülők a gyerekekkel együtt játsz -
hatnak, énekelhetnek, tanulhatnak ritmusos moz -
gás gyakorlatokat, mondókákat. 

Józsai Életigen
csütörtök: 18.00–19,00 óra
Vezető: Szőllősi Árpád
Elérhetősége: 30/664-31-90
A heti rendszerességgel tartott előadásokon lelki
kérdések kerülnek feldolgozásra.

Társastánc
csütörtök: 19.00–21.00 óra
Vezető: Kacsora Tamás
Tel./mail: 30/374-85-45 • kacsora.tamas@upc.mail.hu
A csoportban a régi tánciskolák hangulatát idézve
a klasszikus táncok lépéseit, koreográfiáját ta nul -
hat ják meg, gyakorolhatják a részt vevő párok.

Kertbarát Kör
hónap első keddjén: 17.00 órától
Vezető: Juráskó István
Elérhetősége: 30/83-08-607
A házikert, konyhakert, szőlő gondozásával kap -

cso latos tapasztalataikat oszthatják meg egymás-
sal a klub tagjai. Alkalmanként kóstolóval, bemuta -
tóval egybekötött szakmai összejövetelt tartanak a
régió más kertbarátaival, és évente megrendezik a
Józsai Pálinkafesztivált. 

Fafaragó Szakkör
kéthetente pénteken: 17.00–19.00 óra
Vezető: Wass Tamás
Elérhetősége: 30/41-51-769
A fafaragás hagyományait kutatják, céljuk a fa fa -
ragás népszerűsítése, megismertetése. Az általuk
készített tárgyakból, bú torokból rendszeresen tar-
tanak kiállításokat, be mu tatókat.

Nordic Walking
egyeztetés szerint
Vezető: Herbákné Illyés Ilona
Tel./mail: 30/257-30-72 • herbakneili@gmail.com
Heti 1–2 alkalommal sétabotos sportfoglalkozáso -
kat tartanak Józsa környékén. 

Sakk Kör
megbeszélés szerint
Vezető: Andirkó Sándor
Elérhetőség: 52/408-080
Sakk foglalkozásokat tartanak megbeszélés sze -
rinti időpontokban. Rendezvényeken alkalmanként
sakk oktatást, bemutatót tartanak gyerekeknek.

Guzsalyas Néptánc Együttes
szombati napokon egyeztetés szerint
Vezető: Kovácsné Milu Bernadett
Elérhetősége: 30/867-34-23
Kutatják a Kárpát-medence tájegységeinek nép-
táncait, népviseleteit. Koreográfiákat állítanak
össze, ezekből fellépéseket vállalnak a rendez vé -
nyeken. Alkalmanként táncházat tartanak gye re -
kek nek, felnőtt érdeklődőknek. 

Jogi tanácsadás
szerdai délelőttökön egyeztetés szerint
Vezetője: Dr. Bacsó Krisztina
Tel./mail: 70/325-27-31
drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
A megbeszélt időpontban jogi kérdésekben fordul-
hatnak hozzá az érdeklődők.

Fotó-szakkör
kedd: 17.00–18.00
Vezető: Brenner Attila
Elérhetőség: 30/603-71-44
Az amatőr fotózás érdeklődői számára tanács -
adás, elméleti és gyakorlati tudnivalók, alapisme -
re tek elsajátítása.

Józsai Galambász Kör
havonta egyszer, megbeszélés szerint
Vezető: Oláh János, Elérhetőség: 30/305-15-50
Sportgalambok tenyésztői számára tanácsadás, be -
szélgetés, versenyzésről és galambtenyésztésről.

Rendőrségi fogadóóra
hónap első hétfőjén 18.00–19.00 óra
Elérhetőség: 30/382-66-28
A lakosság bűnmegelőzéssel, bűncselekménnyel,
szabálysértésekkel kapcsolatos ügyekben fordul-
hat a rendőrség dolgozóihoz.
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Körök, klubok, szolgáltatások a DMK Józsai Közösségi Házában

Józsai Közösségi Ház
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Lapunk mostani számában Lukácsné dr. Pa tak -
völgyi Piroska ügyvéd ismét az öröklési joggal
foglalkozik, mivel a legtöbb kérdés még mindig
ezzel kapcsolatosan érkezik.

Olvasó1: Öröklési szerződést kötöttem nagyapám-
mal 10 évvel ezelőtt, azóta is, előtte is én viselem
gondját, most mégis közjegyzőt akar hívatni. Mit
tegyek?
Ügyvéd: Az öröklési jogban az új Ptk. hatályba
lépését követően sem változott, az öröklési szer -
ző déssel lekötött vagyonról az örökhagyó sem éle -
té ben, sem halála esetére nem rendelkezhet,
ezért nyugodtan hívjon közjegyzőt, az öröklési
szer ződést közjegyzői okirat sem érvényteleníti.
Az öröklési szerződést az örökhagyó és az örökös
közös akaratából módosítható, vagy bontható fel
azzal, hogy az addigi tartás-gondozás, illetve élet -
já radékkal el kell számolni a feleknek.

Olvasó2: A gyerekeim évek óta felém sem néznek,
végrendeletet szeretnék írni, kitagadhatom őket?
Ügyvéd: Kitagadni a törvényes, kötelesrészre jo -
go sult örökösöket csak a törvényben meghatáro-
zott okok esetén lehet, ha az örökös: 
– az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
– az örökhagyó sérelmére bűncselekményt kö ve -
tett el;
– az örökhagyó egyenesági rokonának, házas tár -
sának vagy élettársának életére tört vagy sé rel -
mükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el;
– az örökhagyó irányában fennálló törvényes tar -
tási kötelezettségét súlyosan megsértette;
– erkölcstelen életmódot folytat;
– akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek -
a büntetését még nem töltötte ki;
– a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor
az örökhagyónak szüksége lett volna rá.
– a nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele
szem ben tanúsított durva hálátlanság miatt is kita -
gad hatja, ilyen lehet pl. ha betegségében nem mű -
kö dik közre;
– a szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett
olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a
szü lői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot;
– házastársát az örökhagyó házastársi köteles sé -
gét durván sértő magatartása miatt kitagadhatja.
Megbocsátás: Ha a kitagadás okát az örökhagyó
végintézkedése előtt megbocsátotta, a kitagadás
érvénytelen, és az örökös kötelesrészre tarthat
igényt. Ha a kitagadás okát az örökhagyó a végin-

tézkedése után megbocsátotta, a kitagadás a vég -
in tézkedés visszavonása nélkül hatálytalanná vá -
lik.
Önmagában az a tény, hogy a gyermekei nem
látogatják, nem kitagadási ok, de ha be teg sé gé -
ben sem működnek közre, ha szülő-tartási kötel e -
zett  ségüknek rászorultság esetén nem tesznek
eleget, kitagadhatja őket, a kitagadást végrende -
letben a kitagadási ok megjelölésével kell megten-
ni, ellenkező esetben a kötelesrészre jogosult lesz
a kitagadott személy.

JÓZSAAz ügyvéd válaszol4

„Józsa apró”
Empatikus, toleráns, önmagára és környezetére igényes nő vállalja idősek otthoni gon-
dozását (látogatás, beszélgetés, bevásárlás, kisérés, ügyintézés, gyógyszerkiváltás)
Debrecen-Józsa területén. Érdeklődni a 06 20 362 2117-es telefonszámon lehet.
Kiadó üzlethelyiséget vagy lakást, házat keresek Józsán. Tel.: 06 30 990 3794
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli
munkát, személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb mun kákat
vállal. Érdeklődni: (06-20) 235-7202.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra el a dók. Debreceni fehér fajtájú. Juráskó
Kft. Vál lal ko zói Telep he lyek. Telefon: (06-30) 830 8607, (06-52) 535-650.
Házibor (vörös, fehér), valamint sós és füstölt szalonna eladó. Józsa, Deák F. 10 1.
Tel.: (06-30) 830 8607.
Apróhirdetési díjak: 5 Ft/karakter. Hirdetésével keres se szerkesztőségünket, ame-
lyet 2. oldal lapalján talál.

Keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

www.jozsapet.hu
www.facebook.com/jozsapet

INGYENES 
KISZÁLLÍTÁS 

JÓZSÁN!

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.

Az ügyvéd válaszol

Debreczeni Lajos
és felesége Rózsika
felsőjózsai házaspár 
2017. február 16-án 
ünneplik 
60. házassági 
évfordulójukat. 
Sok szeretettel 
gratulál és 
jó egészséget kíván szerető családjuk minden tagja!

60. évforduló



JÓZSA 5Hirdetés

B
ej

eg
yz

et
t f

én
yk

ép
és

z 
eg

yé
ni

 v
ál

la
lk

oz
ás

a 
sz

ám
la

ké
pe

s 
sz

ol
gá

lta
tá

so
kk

al
 J

óz
sá

n…

Számítógép szerviz otthonában! 
Bízza szakemberre számítógépét

(telepítés, karbantartás, frissítés, alkatrész
csere, telje sít mény növelés, vírusirtás)!

Gyorsan és precízen, reális áron, 
garanciával.

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

BURKOLÁS
Épületburkolás, fürdőszoba felújítás, te rasz-

 bur ko lás (csempézés, járólapozás), parafázás.

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

Villanyszerelési munkálatok
precíz munkavégzéssel korrekt áron 

Józsán és Debrecenben!
• Hiba keresése • Hálózat kiépítése,

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

bekötése (villanytűzhely, páraelszívó, stb)  

Venter Csaba • 06 30 976 5203

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

(30) 476-7218 • (52) 414-716

Kertészmérnökként 
gyümölcsfák szakszerű 

metszését vállalom! 

Telefon: (06-70) 426 5449

Festés, mázolás, tapétázás 
gipszkarton-szerelés

Szondi Csaba
(06-30) 9756-289

TURGY ÁN PÉTER
villanyszerelô

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

• Épületek és család i házak vil lanysz erelése, javítása ,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

ALIZETICS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
ÉS TESTSZÉPÍTŐ NŐI TORNA

Helyszín:
Lorántffy Zsu zsan na Általános
Iskola Tornatereme
h–sz 19:00–20:00
Józsai Közösségi
Ház Józsapark 
k–p 18:00–19:00

Érdeklődni: DOBINÉ LÓS ANDREA
06-30 990-3794

Dobiné Lós Andrea • (06-30) 990-3794

Műkörömépítés, gél lakkozás,
manikűrözés, paraffin kezelés!
Várok minden kedves vendéget!

Kérésre házhoz is megyek!
Érdeklődni:

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.

Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás
állatorvos

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása 

• védőoltások • egyedi jelölések 
(chipelés, fülszámozás)

• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

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.

• 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

1000 literes egyszer használt
kifolyócsa pos, élelmiszeres 

műanyag tartályok újsze rű állapot-
ban cefre, esővíz stb. tárolására.

Debrecen-Józsa Vállalkozói Telephelyek 
Rőth Zoltán 06 20 357 7678
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Telefon: (06-20) 573-1991
E-mail: povas.kft@gmail.com

ELKÖLTÖZTÜNK!
Debrecen-Apafán működő
MÉH telepünk elköltözik.

Március elejétől 
a PALLAGI elágazásnál 

várjuk megújult,
kultúrált, rendezett 

telephelyünkön 
Kedves Ügyfeleinket!
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Adóbevallás         Könyvelés         Adótanácsadás

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

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 könyvelését, bérszámfejtését
– Adóbevallás készítését
– Adótanácsadást

MI
SEGÍTÜNK!

Telefon: 06 30 6591 951

NAGYHEGYESI, NÁDUDVARI,
SÁMSONI tápok és

KUTYA, MACSKA tápok, 
KONZERVEK KEDVEZŐ ÁRAIVAL

VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

H: 8–17-ig • K: 8–17-ig
Sze: ZÁRVA

Cs: 8–17-ig • P: 8–17-ig
Szo: 8–12-ig

Cím: Józsa, Elek utca 2. szám

Telefon: (52) 387-871

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!

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

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.

Biztosítók 1 helyen:

Óvja otthonát, értékeit!      Szerződéskötés, kárügyintézés

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

díjszámítás

Allianz, Posta Biztosító,
Aegon, Groupama Biztosító,

Generali, Union Biztosító,
Uniqa, Signal Biztosító

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

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

Tel ef on :  (06-20) 33 18 944
w w w.nemes val l a l ko zas .hu

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése

lakóingatlan eladásához, 
hasz nálatbavételi engedélyhez,

pályázatokhoz (10 évig érvényes).

?

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.

Cím :  Fü gg et lens ég  u tc a 1. 
Ny i t va:  h –p:  9–17: 30 • szo .:  8–13

Telef on :  (06-30) 286-1053

Február a 

Fekete Pillangó

Jöjjön el és válogasson több ezer használt, de mi -
nőségi ruháink között. Női-, férfi-, gyermekruhák,
cipők, lakás felszerelési cikkek, könyvek nagy
választékban kaphatók. 
Ruhajavítás,
mé retre iga -
zítás, a lehető
leg  rövidebb
időn belül. 
Ki sebb javí -
tást, nad rág
aljazást akár
azon nal is
megcsi ná lunk.
Gépparkunk
al kal mas
elasztikus
anya  gok var-
rására is
(fedőző és 4
szálas biz tonsági varratú gép).
Bizományos eladásra várunk tavaszi, átme neti ru -
há kat, cipőket, játékokat.

FAKIVÁGÁS

(70) 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja. 
Továbbá:
bérfű ré sze lés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.
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FRUIT MARKET AKCIÓ
Narancs: 299 Ft/kg

Banán (extra): 399 Ft/kg
Kelkáposzta: 399 Ft/kg

Vöröshagyma: 149 Ft/kg
Savanyú káposzta: 399 Ft/kg

Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a  hét minden na pjá n a  Józ sa pa r k emeletén

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

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

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

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

Kibővített 
eladótérrel várjuk!

Dr. Bacsó Krisztina
ügyvéd

(06-70) 325-2731
Ügyfélfogadás:

4225 Debrecen, Kastély utca 65.
4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.

honlap: www.drbacsokrisztina.hu
e-mail: drbacsokrisztina.ugyved@gmail.com
Minden héten szerdán 10–12-ig ingyenes 
jogi tanácsadás a Józsai Közösségi Házban 

előzetes bejelentkezés alapján!

Cím: Józsa, Vál lalkozói  telephelyek  • Tel .:  (52) 530-947

2017-BEn iS
váLaSSza a 

JózSa TÜzÉPET!

Minden szombaton minden üzemanyagunkból 

-5 Ft kedvezmény jár minden vásárlónknak!
Minden héten 20 liter üzemanyagot nyerhet!

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

1. hét: Soltész Lászlóné
(Jó zsa, Gönczy Pál u.) 2.
hét: Máté Szilvia (Józsa,
Rózsavölgy u.) 3. hét: Lu -
kácsné Dr. Patakvölgyi Pi -
roska (Józsa, Barátság
u.) 4. hét: Erdélyi Zoltán
(Józsa, Hadvezér u.)
A képen a 3. heti nyertes

veszi át nyereményét, 
a 20 liter üzemanyagot.

Januári nyertesek
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ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEM, FUVAROZÁS.
WWW.JOZSATUZEP.BOLTANETEN.HU

VALENTIN napi AKCIÓ a Józsapark
emeletén a DALIA női-férfi ruházati üzletben!

15% kedvezmény a bolt teljes árukészletéből!
Kivéve: bélelt farmernadrágok, polár felsők és mellények, kesztyűk,

sapkák, termo vastag zoknik, női fehérneműk 6XL méretig, 
férfi alsók 7XL méretig, melyekből 20% kedvezményt adunk.

Az akció 2017. február 14-én a készlet erejéig tart.

DALIA - a daliás termetűeknek

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

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

www.jozsagumi.hu

Minden egy helyen webolda lunkon:

Olcsó minőségi gumiabroncsot keres?

www.jozsaauto.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

NYITVATARTÁS: Hétköznap: 6.00–21.00-ig.
Szombaton: 7.00–21.00-ig.
Vasárnap: 8.00–19.00-ig.

ÚJ DOHÁNYBOLT
NYÍLT ALSÓJÓZSÁN

a Nagyszentgyörgy utca 78. alatt
(a kocsma helyén)

Alkoholok, üdítők, rágók, energiaitalok széles
választékával, valamint eredeti olasz kávéval 

várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján!

KUPON ✂
✂

✂

✂ ✂ ✂

✂✂✂

2000 Ft vásárlás
felett minden

kedves vásárlónk nak
1 db gyújtót

adunk ajándékba a
kupon bemutatása

után!


