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Így újul meg az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
Augusztus 13-án már javában zajlottak a bontási munkálatok, ahol Balázs Ákos önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót a
ki vitelezés részleteiről.
Az Új Főnix Terv oktatási programjának keretében
elkezdődött az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda épületének komplex felújítása, mely külső- és belső
munkálatokat is magában foglal. A korszerűsítés
mellett új csoportszobával, valamint sport- és szabadidős épülettel bővül az intézmény. A munkafolyamat már megkezdődött, jelenleg bontási munkát végeznek, az átadás várható időpontja 2019.
június 9.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 1887-ben épült
és nyílt meg Debrecen-Józsa városrészben. Az
épületet 1994-ben bővítették ki. Az intézményben
jelenleg hat óvodai csoport működik. A közel 130
éves épület leromlott állagú, mely egészségügyiés gazdasági szempontokat figyelembe véve korszerűsítésre szorul.
A beruházás során megtörténik az intézmény
épületének komplex felújítása, bővítése, akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése, de fordítunk forrást az eszközbeszerzésre is – mondta tájékoztatóján Balázs Ákos, a városrész önkormányzati képviselője.
A következő felújítási munkálatokat végezzük el:

• Az óvoda használhatósága és
komfortossága javulása érdekében felújítjuk és átalakítjuk a belső tereket.
• A gyerekek örömére, valamint
biztonságuk érdekében korszerűsítjük a játszóudvart.
• A gazdasági szempontoknak
eleget téve energetikai fejlesztéseket hajtunk végre, mely során
új hőszigetelési rendszert építünk ki és kicseréljük a nyílászárókat. Sor kerül az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek korszerűsítésére is, valamint megújuló energiát hasznosító napelemes rendszert telepítünk.
• Kialakítunk egy új csoportszobát, ezáltal a jelenleg kis alapterülettel működő csoportszobák
mérete optimalizálhatóvá válik.
• Az egészséges, mindennapi
mozgásnak helyet adó új sportés szabadidős épületegységet
alakítunk ki tornaszobával és szertárral.
• Az egészséges és kényelmes étkezés feltételeit
figyelembe véve új konyhai épületegység létesül.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
290 398 090 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „TOP-6.2.1-15-DEI-2016-00008 Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása” című projekt
megvalósítására. A projekt megvalósításához
Debrecen Megyei Jogú Önkormányzata 28 831
555 Ft önerőt tett hozzá. A kivitelezés júliusban
megkezdődött a bontási munkákkal, és előre láthatóan jövő tavaszra befejeződik.
Balázs Ákos fontosnak tartja, hogy erre az időre a
gyerekek oktatását továbbra is zavartalanul biztosítják Józsán. A Lorántffy Általános Iskola egy tan-

Ilyen lesz...

A mostani épület
nagy részét
már elbontották

termében, a Református Egyházközség Deák Ferenc utcai gyülekezeti házában biztosítanak
helyet a gyermekeknek, továbbá a Deák Ferenc
utca 72. szám alatti régi iskolaépület újította fel az
önkormányzat, hogy minden óvodást el lehessen
helyezni az átmeneti időszakban.
Az Új Főnix Terv oktatási programjában részt vevő
fejlesztés célja, hogy a józsai óvodáskorú gyermekek neveléséhez és oktatásához egy modern
intézmény jöjjön létre. Az „új” Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 2019-től nem csak komfortos körülményeket biztosít majd a gyerekek számára, hanem gazdaságosabban fenntartható, a mai kor
követelményeinek megfelelően működtethető
épületegységgé alakul át.

Józsai Szüreti Nap
2018. szeptember 29., szombat 10 órától egész nap a Józsaparkban
A részletes program a plakátokon, szórólapokon,
illetve a Jozsaneten és a Közösségi Ház facebook oldalán lesz megtalálható!
A Szüreti napi versenyfelhívásai – Józsai Nyúlfőző verseny,
Házi Készítésű Sütemények versenye – pedig lapunk 4. oldalán található.
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Odafigyelés, megőrzés, együttműködő közösség így indul az új tanév a Lorántff yban
A 2018/19-es tanév szeptember 1-jén meg kezdődött. Ez sok új élményt jelent a kisdiákoknak, több munkát a pedagógusoknak, nagyobb odafigyelést a szülőknek. Dr. Czifra Il di kó 2018. január 29-től irányítja a Lorántffy Zsu zsanna Általános Iskolát, a mostani lesz az
első teljes tanéve. Az intézményben folyó ok tató-nevelő munkával kapcsolatos terveiről,
el képzeléseiről kérdeztük.

Mi a fő pedagógiai hitvallása, amelynek szellemében irányítani szeretné az iskolában folyó oktató-nevelő munkát?
Hiszem, hogy minden gyerekhez van egy kulcs, amit meg kell találnunk; ez
van, amikor könnyebben, van, amikor nehezebben megy. Néha azt is meg kell
tennünk, hogy lehajolunk, és a gyerek szemszögéből nézzük a világot. Hiszem, hogy érdemes odafigyelni a fiatalok gondolataira, és építeni azokra.
Úgy gondolom, minden gyereknek azt kell kapnia, amire szüksége van, a tehetségesnek éppúgy, mint a fejlesztésre szorulónak. A követelményeket és az
elvárásokat úgy kell meghatároznunk, hogy azok elősegítsék a gyermekek
érzelmi és értelmi fejlődését. A cél az, hogy minden gyerekben megtaláljuk az
értéket, amit tovább vihet magával, amire a későbbiekben támaszkodhat.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanuljanak együttműködni, egymásra
figyelni. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a kibontakozásra, segíteni
kell az útkeresést, ehhez nyugodt, kiegyensúlyozott légkörre van szüksége
mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak. Ennek biztosítása az egyik legfontosabb feladatom.

Melyek azok a hagyományok, amelyeket szeretne megtartani a továbbiakban is?
A hagyományoknak fontos szerepe van nemcsak a család, de az iskola életében is, mert egy közösség értékrendjét közvetítik, és képesek generációkat
is összekötni. Ezért minden olyan hagyományt meg szeretnék tartani, amelyek egyrészt fontosak a szülőknek, a gyerekeknek, a pedagógusoknak, másrészt képesek a közös élményszerzésre, a közös történetek kialakítására.
Ezeket lehet színesíteni, újra gondolni, bővíteni, de az alapokat meg kell tartani. Külön öröm számomra a szülők aktív részvétele az iskola életében, amire a továbbiakban is szeretnék számítani.
Milyen tervei, céljai vannak?
Az iskolának szinte egyedülálló természeti és szellemi környezete van, amit
vétek lenne nem bevonni az oktatásba. Kollegáimmal új módszertani kultúrát
szeretnénk bevezetni, amely nemcsak az önálló tanulást segíti elő, de élménynyé is teszi a tanulást. Remélem, ennek segítségével az iskola, a tanulás izgalmas kaland lesz minden diák számára. Szeretnénk, ha a gyerekek jobban
megismernék nemcsak a városrész múltját, de a jelenét is. Olyan programokat tervezünk, amelyek megvalósítása közben nemcsak erre nyílik lehetőség,
hanem a helyben élők tudásának az átadására is. Szeretnénk ebbe a szülőket
is bevonni, akár szervezőként, akár résztvevőként. Meggyőződésem, hogy a
gyerekeknek sok olyan pozitív példát kell mutatni, amelyeket később a saját
életükben is hasznosíthatnak, ezért kerül sor például az apák napjára. Az idők
során ugyanis megváltozott az apák szerepe: aktívabban részt vesznek a
gyerekeik életében, ott vannak a születésüknél, járnak a szülői értekezletre,
intézik a csemetéik életét. Ezért úgy gondoljuk ideje rájuk is odafigyelni egy
kicsit. Szeretném elindítania a „szeretem az iskolámat.hu” mozgalmat, amelynek lényege, hogy régi és új diákjaink együtt tesznek az iskola környezetének
javításáért éppúgy, mint a hírnevének az öregbítéséért.

188 év és közel ugyanennyi résztvevő
találkozón. Sokan ma is Józsán élnek, de az ország számos pontjáról érkeztek családtagok, akik eddig nem is tudtak egymás létezéséről, soha nem is
találkoztak. A 80 éven felüliektől a pár hónaposig minden korosztály képviseltette magát a rangos családi eseményen, és közös ebéddel, szórakoztató
népzenei műsorral ünnepelték meg ezt a jeles napot.

FIGYELEM!

Deák Ferenc utcai templom-gyülekezeti háznál átmenetileg (várhatóan tavaszig) óvoda működik, ezért munkanapokon 9–16 óra között
a Deák és a Rózsástelep utca között az átjárás a gyermekek biztonsága érdekében TILOS , 16–17 óra között pedig az óvoda
felügyeletével történik. Megkérjük az érintett szülőket, gyermekeik óvodába hozatala és elvitelekor a Rózsástelep utcáról nyíló kaput
használják a zavartalan autóforgalom érdekében. Az egyház játszóterét a lakosság 17 óra után tudja igénybe venni.
Köszönjük az itt lakók megértését és türelmét!
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány ingyenes kiadványa • Példányszám 4150 db
Szerkesztôség címe (telefonon egyeztetett időpontban): Józsa, Róna utca 1/B
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Tel.: (70) 708–5300 • E-mail: moltomi2107@gmail.com
Következô számunk lapzártája: 2018. szeptember 28.
Következô számunk megjelenése: 2018. október 6–7.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen, Szélső utca 8. • Tel.: (06-20) 938–7609
A hirdetésekben közölt adatokért, illusztrációkért felelôsséget nem vállalunk!
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu oldal dokumentumtár menüpontjából.

Lapunk és weboldalunk megjelenését
2018. 04. 01.–2019. 03. 31.
közötti időszakban a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

FIGYELEM!

Nem mindennapi családi találkozót tartottak augusztus 12-én Józsán. A rendezvény megálmodója Soltész Kálmán volt, aki 5 évvel ezelőtt elhatározta,
hogy felkutatja családja őseit, történetét, és összehívja a ma is élő távoli rokonokat családfa találkozóra. Kutatásaiban 1830-ig sikerült feltárni a család
elődeit, és 583 ma is élő rokont. Közülük közel 200-an vettek részt a

2018. szeptember 13., 20., 27. 10.00–11.00
HANGBÚJÓCSKA ZENEBÖLCSI Nagyné Lövei Lilla vezetésével
2018. szeptember. 12. 17.00
A SAT (SUBLIMATION ART TEAM) KÉPZőMűVÉSZETI CSOPORT
BEMUTATKOZÓ KIÁLLíTÁSA
Kiállítók: Bagdány Franciska, Bessenyei Valéria, Cs. Horváth Judit, Rózsa
István Tamás, Tarnóczi Tamás. A kiállítást megnyitja: Dávid Attila Norbert
ötvösművész. A kiállítás megtekinthető munkaidőben: október.12-ig.
2018. szeptember 13., 20., 27. 18.00–19.00
REMÉNYPONT ÉLETMÓDKLUB. Együttműködő partner: Adventista
Egyház
2018.szeptember. 15. 10.00–12.00
„ BECSENGETTEK” - kézműves játszóház

Művésztanárok alkotásait láthatjuk...
„Első látásra”
Ezzel a címmel nyílik képzőművészeti kiállítás a Józsai
Közösségi Házban szeptember 12-én.
Ahogy a cím is sugallja, első alkalommal mutatkozik
be a nyilvánosság előtt a Sublimation Art Team – röviden SAT – művészeti csoport, amely debreceni művésztanárokból alakult 2018. májusában. Elnevezésüket nem a fizikából kölcsönözték, a pszichológiában is
ismert a szublimáció fogalma, ami egy sajátos lelki
folyamatot ír le. Olyan átalakulást jelent, ami a különböző impulzusokat, mint alapot,
egy elvont, intellektuális, gondolati síkra helyezi át
a művészet szimbólumrendszerén
keresztül. Képeik ezen mozgatóerő hatására születnek. Alkotásaik különböző stílusban készülnek, mégis
ábrázolt témaköreik egységes képet láttatnak a nézővel.
A bemutatkozó tárlaton öt művésztanár – Bagdány
Franciska, Bessenyei Valéria, Cs. Horváth Judit, Rózsa
István Tamás és Tarnóczi Tamás – alkotásait láthatjuk. A kiállítást megnyitja Dávid Attila Norbert ötvösművész.
Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődőt a megnyitó ünnepségre augusztus 12-én 17 órára a Közösségi Ház nagy galériájába.

2018.szeptember. 28. 13.00
„ MESE, MESE, MÁTKA….” - Debreceni
NépmesePont Ünnepélyes átadó és
Józsai Családi Nap. Részletes program
a szórólapokon és a Józsai Közösségi Ház facebook oldalán.

2018. szeptember 29. 10.00 órától egész nap
JÓZSAI SZÜRETI NAP
A VERSENYFELHíVÁSOK LAPUNKBAN OLVASHATÓK!
Részletes programokért keressék plakátjainkat, szórólapjainkat szeptember hónapban!
SZEPTEMBERBEN INDULNAK CSOPORTJAINK FOGLALKOZÁSAI A
kezdés napjáról, az új jelentkezők belépésének feltételeiről a csoportvezetők adnak tájékoztatást. Elérhetőségüket megtalálják a Józsanet híroldalon
vagy a Józsai Közösségi Ház információs pultjánál.

Mese, mese, mátka…
Interaktív mesefoglalkozásra várják az érdeklődőket a NépmesePont
hivatalos megnyitójára szeptember 28-án 13 órától a Józsai Közösségi Házba. A családi délutánon minden korosztály számára érdekes
programokat kínálnak, neves előadók közreműködésével.

A részletes program:
13.00–14.00.
Zenés bejárás Bistey Attilával és a Szeredás együttessel
14.00–15.00
Ünnepi köszöntő,
hivatalos megnyitás
Vetró Mihály
– a jurtasátor alkotója – előadása
a népmesék jelképrendszeréről
Élőszavas mesemondás
Néptánc
15.00–16.00
A gyerekeknek mesefoglalkozás a jurtában
Felnőtteknek zenés program Bistey Attila vezetésével
Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat,
felnőtteket, gyerekeket, csoportokat!

ARDUINO szakkör
A Józsai Közösségi Házban 2017. decemberében indult az „ ARDUINO”
mikroszámítógép programozói és hardverépítő szakkör.
Mostanra a szakkör rendelkezik minden olyan eszközzel, melyek segítségével több ember is otthon össze tudja állítani az
általa kitalált vezérlő eszközt, valamint a kis csapat segítségével a működtető szoftvert is el tudja készíteni. Több alapmodullal (ARDUINO UNO), próbapanelekkel, érzékelőkkel (hő, pára, többféle gáz, hang, fény, szín, nyomás, elmozdulás, stb.), különféle bővítő modulokkal, kijelzőkkel és sok egyéb kiegészítővel rendelkezünk. A szeptemberi folytatásra továbbra is várom a régi tagokat, valamint újak jelentkezését is, akik valamilyen (bármilyen) vezérlési, mérési
feladatot szeretnének megvalósítani a házban és a ház körül. Vagy csak érdeklődnek a téma iránt és többet szeretnének tudni ezen eszközök használatával kapcsolatban. A szakkör továbbra is ingyenes. Részletesebb cikk és információ a Józsaneten.

Érdeklődés, jelentkezés: Horváth Lajos (06-20) 9131-451 • Tervezett időpont: szeptember 17-én 16:00–19:00-ig
Továbbá köszönetemet fejezem ki a Józsai Közösségi Ház vezetésének, hogy mindenben segítette munkánkat. Biztosította a szükséges helyiséget, technikai hátteret, valamint az időpont egyeztetésben is támogatott bennünket.

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

Józsai Közösségi Ház szeptember havi programjai

Információ:
Tel.: (52) 386-137
E-mail:
jozsaikh@debreceni
muvkozpont.hu

Szüreti napi versenyfelhívások
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Őszi süteményverseny másodszor

FELHÍVÁS
2018. szeptember 29-én a Tócó-völgyben (Józsán)
rendezzük meg a hagyományos

XV. Józsai Nyúlfőző versenyt.
Várjuk baráti társaságok, civil szervezetek,
közösségek jelentkezését! Az első 50 jelentkezőnek a
szervezők egy konyhakész nyulat
biztosítanak. A főzőhelyeket és a tűzifát minden
versenyzőnek biztosítjuk. Térítés ellenében természetesen több nyúl is rendelhető
(1800 Ft/db áron). A kellő mennyiségű hús biztosítása
érdekében, a versenyre jelentkezni legkésőbb
2018. szeptember 24-ig lehet személyesen,
vagy telefonon a Józsai Közösségi Házban
(52/386-137, 06/30-5660-252).
A nyulak átvehetők szeptember 29-én pénteken,
10–12 óráig a Józsai Közösségi Házban.
Az értékelésnél a zsűri figyelembe veszi: az étel
tálalását, küllemét, illatát, ízét és a szakács stílusos
megjelenését is.
A zsűri elnöke:
BEDE RÓBERT mesterszakács
A zsűri tagjai:
CSEKE ISTVÁN Bikers Étterem
TELEKI LÁSZLÓ Rózsás Csárda
A verseny díjazottjai értékes
nyereményben részesülnek!
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!

A Józsai Szüreti Nap kísérőrendezvényeként a DMK
Józsai Közösségi Háza ismét meghirdeti a

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ
SÜTEMÉNYEK VERSENYÉT
Középpontban most is a gyümölcsök állnak.
A versenyre benevezett süteményeknek legalább egy
kertben termő hozzávalót kell tartalmazniuk: ez lehet
bármilyen gyümölcs, gyümölcskészítmény, dió,
mogyoró, stb. Az elbírálásnál előnyt élveznek a hazai
termesztésű gyümölcsökből készült finomságok.

A pályázóknak kb. egy kistányérnyi mennyiséget kell
leadniuk zsűrizésre szeptember 29-én délelőtt
9 és 11 óra között a Józsai Közösségi Házban.
A legjobb süteményeket a zsűri értékes díjakkal jutalmazza. Az eredményhirdetés a nyúlfőző verseny
díjazása után lesz. A versenyre benevezett
édességekkel ez alkalommal is a szüreti napra érkező
segítőket, előadókat, művészeket vendégeljük meg.
További információk az 52/386-137
vagy a 06-30/5660-252-es telefonszámon.

I. JÓZSAI SÉTAREPÜLŐ HÉTVÉGE
Ideje: 2018. szept. 28–29.
Helye: Felsőjózsa, Perem utca
végén az utca jobb oldalán
lévő siklóernyős felszállón

Gyere repülj velünk!
NKH légügyi eng.sz.:
HU.LTE-0105

TURGY ÁN P ÉTER

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

–
–
–
–
–

JAVÍTÁS
SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉSZÜLÉK CSERE

06-30/29-30-273

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

E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és családi házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése
• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

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

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Fűnyírás, fűkaszálás, kertek
gondozása, felújítása tovább
kerítések, járdák elkészítését
vállalom.
(06-70) 413-63-63

A szaunában a szauna programokat szauna mester
vezeti, bevizsgált, TERMÉSZETES ILLÓOLAJOKAT
használva a felöntéseknél.

Bejelentkezés: 06/70/701-20-22 ill. honlapon

a 7-9. osztályos megkeresztelt vagy a keresztségben
nem részesült, de érdeklődő gyermekek részére
A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy
• jobban megismerkedjenek a keresztyénség lényegével, Istennel, Bibliával, az egyház életével,
• beszélgessenek az őket érintő és érdeklő kérdésekről,
gondokról, örömökről, annak fényében, hogy Istennél
mindenre választ találhatnak,
• a református egyház teljes jogú tagjai legyenek.
A konfirmációra pünkösd környékén kerül sor, a
felkészítő foglalkozások októbertől májusig tartanak,
heti egy alkalommal egy közösen egyeztetett délutáni
időpontban.

Megbeszélés és tájékoztató:
szeptember 23. vasárnap a felsőjózsai templomban
(Deák F. u. 67.) a 11 órakor kezdődő istentiszteletet
követően.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!
Érdeklődni és jelentkezni legkésőbb szeptember 23-ig
Kissné Fábián Zsuzsa lelkipásztor-hitoktatónál
személyesen, illetve a 70/366-4226 telefonszámon
vagy a reformatusjozsa@gmail.com e-mail címen.
2018. szeptember 3.
Gacsályi Zsolt lelkipásztor

FAKIVÁGÁS

Nyissunk újra együtt a világra! Tanulás, ami nek ér tel me van. Más, mint az iskolában. Rög tön használ ható tudás. Támogató környezet.
Rö vid tanulási prog ramok. Stresszmentes tanu lás. Min den napok ban használható is meretek. Egyénre szabott tanu lási tanácsadás.
Számítógép, érintőképernyős eszkö zök. In ter net hozzáférés.

Jelenleg az alábbi ingyenes képzésekre várjuk jelentkezését:

• Angol nyelvi • Német nyelvi • Orosz nyelvi
• Informatika

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

Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.
(Józsapark)
Józsai Közösségi Központ,
NYITOK terem
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
E-mail: farkas.zoltan@nyitok.hu
Telefon: +36 30 799 2282

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.

Megnyitotta kapuit a
GARIS SZAUNAPINCE ÉS SÓBARLANG
Józsán, a Józsa Liget lakóparkban.
(4225 Debrecen-Józsa, Vadmeggyes utca 16).
Szép, igényes, tiszta környezetben várja
vendégeit a Himalája sóval díszített
SÓBARLANG, és a tágas FINN SZAUNA.

KONFIRMÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ
ALKALMAK A DEBRECENJÓZSAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉGBEN
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Vetélkedjünk a szabadban!
Nyílt napot tartanak az idősklubban.
A DMJV Városi Szociális Szolgálat Homokkerti és
Józsai Gondozó Szolgálat Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja ismét megrendezi a már hagyománnyá
vált őszi nyílt napját szeptember 26-án 10 órától. A
rendezvényen az érdeklődő szép korúak és hozzátartozóik bepillantást nyerhetnek az idősklub
életébe, megismerkedhetnek az intézmény dolgozóival, tájékoztatást kaphatnak az igénybe vehető
szolgáltatásokról.
A nyílt napra ezúttal is ellátogatnak más debreceni
idősklubok gondozottjai is. Kihasználva a hely természeti adottságait, szabadtéri mozgásos és
ügyességi játékokban mérhetik össze tudásukat a

résztvevők, az
intézmény parkjában. A vidám
hangulatú közösségi program
után megvendégelik a jelenlévőket és igény szerint közös beszélgetéssel, énekléssel teszik emlékezetessé ezt
a napot.
Bővebb tájékoztatás a (06-52) 386-135 vagy a
(06-30) 5353-129-es telefonszámon.

Vonattal indultak, komppal érkeztek
Az Alsójózsai Nyugdíjas Klub Tiszadorogmán
ki rándult 2018. augusztus 18-án.

gyományt ápoló klubtagunknak Kiss Lajosné Irénkének, aki az elszármazottja ezen Tisza-parti kis
falunak.

A Tiszadorogmai Vesszősnapok, valamint főző-, és horgászverseny meghívott vendégeként, a nyugdíjas klub dalköre is fellépett.
A szívélyes fogadtatás (itóka, sütemények), a Tisza parti erdei túra, a hűsítő
lubickolás a folyóban, a köszöntő beszédek, a finom ebéd, a fellépők, a műsorok, majd délután a kompozás felejthetetlenül szép élmény marad a klub
számára.
Köszönet és tisztelet a szép élményekért a Tiszadorogmai Önkormányzatnak, a vendéglátók segítőinek, és a ha-

A Józsa MAGAZIN
következő lapszáma
2018. október 6–7-én jelenik meg.

Férfifodrászat

Józsa, Felsôjózsai utca 23.

(06-20) 320-9562
Nyitvatartás:
Hétfô: Zárva
Kedd–péntek: 8–12, 13–18
Szombat: 8–12
Parkolás az udvarban!
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Férfi betanított munkást hosszútávra felveszünk.

Vas-, műszaki bolt
Zártszelvények, köracélok, laposacélok,
betonacélok, lemezek, síkhálók, valamint
darabolási lehetőség. Vasanyagok kiszállítással
megrendelhetők: (52) 530-564 • (20) 530-7974

Bádogos termékek forgalmazása.
Kaphatók továbbá: zárak, vasalatok, csiszo ló anyagok, vágókorongok, csavarok, huzalszegek,
elekt ró dák, patentívek, táblás kerítések, talicska,
aknatetők, védőkesztyűk stb.
Drótfonat, csibefonat, horganyzott-, ponthegesztett hálók,
hullámosított hálók, huzalok, tüskéshuzalok,
rostaszövetek, vadhálók, valamint betonoszlopok.
Gyártás, forgalmazás.

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

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

Labirintussal, csúszdával, labdatengerrel, készségfejlesztő játékokkal, babasarokkal, és ren geteg érdekes játékkal várja a gyerekeket és
szü lőket a Kiskukac játszóház a Felsőjózsai
utca 13. szám alatt.
ÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK:
Perc alapú díjszabás 18 Ft/perc. Szülőknek,
kísérőknek és 1 éves kor alatt a belépés díjtalan.
Csoportos kedvezmény:
12-19 főig 700 Ft/óra
20 fő fölött 640 Ft/óra
Csoportos kedvezmény csak bejelentkezés után
vehető igénybe és kizárólag kísérővel.

Játszóházi gyermekfelügyelet: 1200 Ft/óra
Minden SZERDÁN FÉLÁRAS NAP!
Hétköznap, minden 3 év alatti gyermek 10–14
óráig fél áron játszhat!
Szülinap, névnap, gyerekzsúr, ovibúcsúztató? –
Bízza ránk, hogy az a nap csak a gyermekéről
szóljon. Az ünnepelt a játszóházat ingyen használhatja a zsúrján, míg vendégei 1890 Ft/fő áron
vehetik igénybe a játszóházat 3 óra időtartamra.
A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZEVONHATÓAK!

Elérhetőségek:
Kiskukac Játszóház
Cím: Józsa, Felsőjózsai utca 13.
Telefon: (06-20) 338-5533
E-mail: horvathzs@chello.hu
Nyitva: minden nap 10–18-ig

Dr. Bír ó
Ta m ás
állatorvos

Változnak az idők
változnak a szinek
változnak az évszakok!

• kis- és nagy állatok
gyógyítása, telepi ellátása
• védőoltások • egyedi jelölések
(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati beavatkozások, igény
szerint az állatok tartási helyén is

Mindenkit szeretettel várok, Éva!

Kollekcióim megtekinthetők facebook oldalamon:

www.facebook.com/eva.bako.79

AJÁNDÉK utalvány
3–5000 Ft értékben kapható!
Nyitva: h–p: 10–18 • szo.–v.: 8–12
Telefon: (06-20) 272-9323

Cím: Alsójózs a, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

Cím: Józsa, Deák Ferenc utca 2.

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!
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

Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsálók) ill. állattartási kiegészítők széles választéka.
Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line

folyamatosan bővülő
áruválasztékkal várja önt
a Józsapark emeletén
márkájú száraz tápok nagy választékban
a pékség mellett

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

Józsa és
vonzáskörzetében
szántóföldet bérelnék

1Ha
területtől szerződéssel.
120 000 Ft/Ha

Tel.: 06 20 346 7000

?

Épületenergetikai
tanúsítvány készítése
lakóingatlan eladásához,
használatbavételi engedélyhez,
pályázatokhoz (10 évig érvényes).

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel.
Te l ef o n : (06 -2 0) 33 18 94 4
w w w .n em e s v al l a l k o za s .h u

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.jozsanet.hu weboldalon, hetente egyszer kiküldött e-mailünkben tájékoztatást kap a legfrisebb hírekről és az aktuális programokról.
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A korai szüret nyomán idén is
a pécsi Lisicza Borház Primőr
Roséja lett a szezon első
kereskedelmi for galom ba kerülő
bora Magyarországon.
2018 első borát ismét a Pécsi borvidéken, a Lisicza Borházban palackozták. A reduktív technológiával készült Primőr Rosé, néró szőlőfajtából készült, augusztus elsején szüretelték. Lisicza Sándor
borász elmondása szerint eddigre a fürtök teljes érésben voltak, a
primőr borok rajongói a tavalyinál érettebb, testesebb, mélyebb színű
rozéra számíthatnak. A Primőr Rosé augusztus utolsó hetétől magnumpalackos kiszerelésben került a Borháló üzleteibe.
Példátlan, hogy augusztus végén palackozott újbor kapható a szakboltokban – mondja Kathona Krisztián, a Borháló Borkereskedés beszerzési igazgatója. – A koraiság persze inkább csak érdekesség,
ennél fontosabb, hogy milyen szépségekkel, értékekkel szolgál majd
ez a különleges év. Partnerborászaink visszajelzései alapján derűlátóak vagyunk: a magas mustfok mellett az eddig szüretelt fajtákban
megfelelő savgerinc mutatkozik. A feltételek adottak, hogy az ihletett
borászok kiváló borokat, kiemelkedő tételeket alkossanak a 2018-as
évjáratból.
A szőlészek számára rendkívüli menetrendet diktált a szezon időjárása: a márciusi havazást erőteljes tavaszi indulás követte, majd a
sok napsütés és a szórványos csapadék hatására a nyár folyamán a
természet folyamatosan egy-két héttel előrébb járt a megszokottnál
az ültetvényekben. A fürtök így minden korábbinál hamarabb beértek, a korai fajták szürete július végén, augusztus elején megkezdődött az országban. Számos tétel már a tartályokban erjed, érik, és
ősz derekára a szakboltok polcaira kerülhet.

A jó primőr borokat szeretik, keresik a vevők
a boltokban, előjegyzik kereskedőinknél, hamar el is kapkodják őket. Többről van szó,
mint az újdonság varázsáról: az a fajta nyárutói, kora őszi könnyedség, frissesség, gyümölcsösség, amit a hozzáértő borász reduktív eljárással egy korai fajtában kidomborít,
novemberre testté válik.
Nem csoda, hogy a korai zsánernek, a primőr íz világnak kialakult a
maga rajongói tábora a fogyasztók körében – vélekedik Kathona az
öt éve működő Borháló borásza.
„Egy hűvös-napos szeptember ideális lenne. Csapadékra már nincs
szüksége a szőlőnek, a további hőség pedig a savtartalom rovására
menne. Jöjjön hát az ősz!” – foglalta össze a borászok kívánságait
Lisicza Sándor borász.
A korai szüret a primőr borok sohasem látott bőségét hozhatja az üzletekben. A Borháló vásárlói a Lisicza Primőr Rosé után a következő
újborokra számíthatnak szeptember folyamán: Várszegi
Csabagyöngye, Szentpéteri Irsai Olivér, Szentpéteri Nero Rose, Lelovits Menoir Rosé, Font Irsai Olivér, Vojtek Rosé. Ezek a tételek a
normál üvegpalack mellett szokás szerint valamilyen gazdaságos kiszerelésben – magnum- vagy PET-palackban, zsákos-dobozos csomagolásban – is elérhetők lesznek.

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

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

Jogi cikksorozatunkban ezúttal egy olvasói
kér désre válaszol Lukácsné Dr. Patakvölgyi Pi roska ügyvédnő.

Olvasó: Férjemmel 15 éve elváltunk, a gyermekeink nálam lettek elhelyezve. ő elköltözött, a közös vagyont megosztottuk, elvitte mindennek a
felét. A vállalt tartásdíjat azonban nem fizette, a
gyerekekkel a kapcsolatot nem tartotta. Sokat olvastam mostanában a szülőtartásról és azt szeretném meg tudni, hogy a gyerekeim kötelesek
lesznek-e majd ezek után az apjukat eltartani?
Ügyvéd: A szülőtartás nem új jogintézmény, már a
korábbi családjogi törvény is szabályozta, az új
Ptk. kapcsán került előtérbe.
Mielőtt a bíróság bárkit tartásra kötelezne, több
körülményt is vizsgálni kell. Elsősorban a tartást
kérő szülő vonatkozásában azt, hogy önhibáján
kívül szorul-e tartásra, illetve van-e tartásra kötelezhető házastársa, élettársa? Volt házastárs és
volt élettárs is kötelezhető, ha az életközösség
megszűnését követő 5 éven belül válik rászorulttá
a másik fél.
A gyermek vonatkozásában vizsgálják azt, hogy a
tartási kötelezettségnek eleget tud-e tenni, azaz
saját szükséges tartását, vagy a tartás sorrendjében a jogosultat megelőző személy (gyermek,
házastárs, élettárs) tartását nem veszélyeztetné.
A harmadik dolog, amit szintén vizsgálni kell, az
érdemtelenség. Érdemtelen a tartásra az a nagykorú, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt
élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezettől –

Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

figyelemmel a jogosult és a kötelezett kapcsolatának jellegére és a kötelezett magatartására is –
nem várható el.
Ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén
hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.
A tartási kötelezettség az egyenes ági rokonokat
(nagyszülő–szülő–gyermek–unoka) terheli egymással szemben.
Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a
rászoruló szülőjével szemben.
Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.
Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.
A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében
közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.
A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva,
hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a
tartás sorrendjében közelebb álló rokonával
szemben nem érvényesíthetné.
Vagyis ha a szülő tartási kötelezettségének kiskorú gyermekével szemben nem tett eleget, idős korában, ha önhibáján kívüli okokból rászorulttá is
válik tartásra, érdemtelensége miatt a nagykorúvá
vált gyermekétől, ettől a gyermektől származó
unokájától, dédunokájától nem követelhet tartásdíjat.

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.

„Józsa apró”
2,5 kg-os nyulak élve, vagy konyhakészen 2000
Ft/db áron kaphatók. Tel.: 20/939-4239.
Cukorsüveg, cserjék, ginkgo, kúszók, tiszafa,
thuják, sziklakertiek eladók. Tel.: (52) 408-010,
(30) 644-9899.
Füves udvar rendbetartásához (fűnyírás, permetezés, metszés, gyomlálás stb.) segítséget keresek. Józsa, Zsindely utca 50. (30) 578-2987.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr házaspár kerti, házi (takarítás) és ház körüli munkát,
személy és áruszállítást, masszírozást, gyerekfelügyeletet és egyéb munkákat vállal. Érdeklődni:
(06-20) 235-7202.

Kerti munkákat
vállalunk: fűnyírás,
sövényvágás,
rotációzás, favágás.
Telefon: 20/235-72 02

Ácsmunkák, tetőfedések,
szigetelések, bádogos munkák
kivitelezése, javítása, felújítása.
Aljzatok szigetelése.

ÉP-TETÔ 2000 Bt.
4225 Debrecen, Bondorhát utca 6.
Tel./Fax: (52) 387-808 • (06-30) 9450-116 • E-mail: epteto@freemail.hu

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

Az ügyvéd válaszol - szülőtartás válás után

Elektromos hulladék gyűjtése a Lorántffyban
Aki környezettudatosan gondolkodik, az él a Debreceni
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által kínált lehetőséggel: az oktatási intézményben szeptember 3-tól
október 12-ig munkanapokon 6.00 és 19.00 között várják a

józsai lakosság kisebb-nagyobb elektromos hulladékát.
Minden berendezést átvesznek, ami valaha árammal működött.

Teljesen felújított,
riasztóval ellátott,
utcafronti ingatlan (27m2)
külön bejárattal KIADÓ!
Mellette szépségszalon üzemel.

Fogjatok össze!
Ideális lehet manikür, masszázs,
tetováló-szalon, magánrendelő,
fogtechnikai labor, edzőterem,
iroda számára.

Telefon: (06-30) 978-4030

44 évvel ezelőtt, 1974-ben ballagtak el az Alsójózsai
Általános Iskola 8A és 8B osztályának tanulói.

Dr. Dobó Nagy Zsolt

eredo@eredo.hu
www.eredo.hu

állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

FÉRFIFODRÁSZ
Józsa, Telek utca 35.

• 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!

Nyi tva tar tás :
hétfő: zárva
kedd: 8–18
szerda: 13–18
csütörtök: 8–18
péntek: 8–18
szombat: 8–14
vasárnap: zárva

emelohatfalshop.com

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, Rózsavölgy u. 8.

Hívásra házhoz megyek.

4225 Debrecen, Szirom utca 11.

52-460-360 • 30-9-212-628

(52) 409-847 • (30) 577-9625

A sikeres vakációk szakértője

20182019

First minute

Téli előfoglalás

Eg y i p to m
ura
n t ur
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Fu
F
ia
G r a n C a n a r ia
Te n e r if e
Egyiptom
E
gyiptom előfoglalás
előfoglalás már
már 2
20.000
0.000 Ft/fő előleggel!
Irodánk: 4024 Debrecen, Batthyány u. 3-5. Tel.: 52/533 267
debrecen@kartagotours.hu • H-P.: 8:30 - 18:00 Szo.: 9:00 - 13:00

E. sz.: U-000834
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