
MAGAZINÓZSA
Józsa városrész információs és közéleti havilapja • 2019. február                                                            

J
Idén kezdődhet a tornaszoba építése
A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobájának
épí tési munkálatai az idén elkezdődhetnek, er -
ről tájékoztatatta lapunkat Balázs Ákos ön kor -
mányzati képviselő.

Az óvodabővítés terve már 2016 decemberében
en gedélyt kapott, azonban azzal a kikötéssel,
hogy a használatbavételi engedély addig nem ad -
ható ki az új létesítményre, míg hozzá oltó víz tá ro -
zó nem épül. Ezért a benyújtott pályázatot 2017
őszén visszavonták, s az
önkormányzat a plusz mű -
szaki tartalom miatt új pá -
lyá zatot nyújtott be, maga-
sabb forrásigénnyel.
Az új pályázatot a Magyar
Államkincstár jóváhagyta,
ezután készültek el az ol -
tó víztározó tervei. Je len -
leg – a teljes engedélye -
zési és kiviteli terv do ku -
men  táció birtokában –
már folyik a közbeszerzési
eljárás előkészítése, ma -
ga az eljárás is hama ro -
san elindulhat, és sikeres

le  zárását követően megkezdődnek a kivitelezési
mun  kálatok.
A munkálatok körülbelül hét-nyolc hónapig tarta -
nak majd, és az önkormányzat arra törekszik,
hogy ez az időtartam az óvodai szünet idejét is
ma  gában foglalja. A tervek szerint az építési te rü -
le tet el fogják választani az óvodások által hasz -
nált területtől, hogy a munka ne zavarja az in téz -
mény mindennapjait, s így a kicsik biztonságban
lesznek – hangsúlyozta Balázs Ákos.

Életünk tagadhatatlan és általánosan jellemző
vele járója lett a felgyorsult élettempó. Ta pasz ta la -
tunk 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
Re formátus Egyházközség lelkipásztora már 5
éve szervez gyülekezeti tagok, érdeklődők és a Ti -
szántúli Református Egyházkerület Pásztorációs
Inté zetében lelkipásztorok részére zarándoklato -
kat, lelkigyakorlatokat, spirituális napokat.

Presbitériumunk célul tűzte ki egy olyan ház létre-
hozását, mely a gyülekezeti alkalmak, a hitéleti-,
közösségépítő-, kulturális és művészeti táborok
mellett alkalmas több napos zarándoklatok, lelki-
gyakorlatok, spirituális napok szervezésére is.
Helyet ad bentlakásos, testi-lelki egészségmeg -
őrző programok tartására; lehetőséget nyújt az el -
vo nulásra, rekreációra mindazoknak, akik termé -
szet közeliségre, csendre, elmélyülésre, megpihe -
nésre vágynak.

Az alsójózsai gyülekezeti ház felújítása, átala kí -
tása 2018. őszén saját erőből elkezdődött. Az
épület külső és belső átalakításának kőműves-
munkáit, a nyeregtető megépítését mesterembe -

rek vezetésével és a gyülekezet férfi tagjainak ön -
kéntes, 200 napi munkájával elvégeztük. A fel újí -
tást az EGYH-KCP-18 pályázaton nyert 2 500 000
forinttal tudjuk folytatni, melyből az épületgépészti
felújítást, a fűtés- és vízhálózat korszerűsítést va -
ló sítjuk meg.

Ezúton azok támogatását kérjük, akik kezde mé -
nye zésünk mellé szeretnének és tudnak állni,
hogy az épületben található helyiségek (szobák,
für dőszobák, étkező, gyülekezeti terem)
bur kolásának és festésének munkálatait el -
vé gezhessük.

Köszönettel vesszük önkéntes munka, adó
1%-a (Józsai Reformátusokért Alapítvány,
adószám: 18992355-1-09) és anyagi támo-
gatás felajánlását egyaránt. (Debrecen-Jó -
zsai Református Egyházközség, számla -
szám: 60600163-12000038-00000000)

Támogatásukat köszönjük!

A Debrecen-Józsai Református
Egyházközség Presbitériuma

Megújul az alsójózsai református
gyülekezeti ház

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 Kö -
zös ségi Háza szervezésében 2019. március
23-án tartják a XI. Józsai Pálinkanapot, és a
há ziasszonyok körében népszerű pogácsaver -
senyt. Mivel a minősítésre szánt pálinkák szá -
ma évről évre nő, ezért a tavalyi évben kísérleti
jel leggel bevezették azt a gyakorlatot, hogy a
dí jazásra szánt kisüsti mintákat a zsűri nem az -
nap bírálta el, hanem korábbi időpontban. So -
kan a pálinkanap reggelén hozták a pá lin ká ju -
kat, ezért sajnálatos módon kimaradtak az ér -
té  kelésből. A tavalyi gyakorlat bevált, mert sok -
kal 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 le -
het leadni a minősítésre szánt pálinkamin tákat,
0,5 literes, átlátszó, színtelen üvegben. A ké -
sőbb beérkező nevezéseket már nem tudják
fo gadni. 

Az értékelésre készült pogácsákat továbbra is
aznap, tehát március 23-án reggel 8-tól 10-ig
vár ják a Józsai Közösségi Házba. 
A XI. Józsai Pálinkanap és Pogácsaverseny
rész letes programját következő lapszámunk -
ban olvashatják. 

Fontos határidő a
pálinkák kedvelőinek!

Ilyen lesz a felújítoitt épület a Templom utcán
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Lapunk és weboldalunk megjelenését 
2018. 04. 01.–2019. 03. 31. 

közötti időszakban a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Támogató:

A jövő mérnökei a Gönczyben

Társállatok teljes körű állatorvosi ellátása, 
rendelői körülmények között, 

professzionális műszeres diagnosztikai
eszközök segítségével.

Józsai Közösségi Ház februári programjai

2019. január 21.–február 28-ig
BEMUTATKoZÓ KIÁLLÍTÁS A JÓZSAI
DÍSZÍ Tő MűvÉSZETI SZAKKöR TAG-
JAINAK AL Ko TÁSAIBÓL.

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”  
Bő veb ben 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 MESE MoN -
DÁS a Mesesátorban
15.00–17.00 óra ARCoD REJTSED ÁL -
ARC MöGÉ - FARSANGI KÉZMűvES JÁT -
SZÓ HÁZ
17.00 óra „ ÉG A KISZE, LÁNGGAL ÉG” -
KI SZEBÁB ÉGETÉS
18.00 óra „ FARSANG NAPJA ELJöTT
MÁR, KEZDőDIK A JELMEZBÁL” - JÓ -
ZSAI TE LE PÜ LÉS ÉS KöZöS SÉG FEJ -
LESZ Tő EGYE SÜ LET FARSANGI MU LAT -
SÁGA

Információ:

Tel.: (52) 386-137

E-mail:

nagymaria@debrece-

nimuvkozpont.hu

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 Ki rály -
ságban, 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 ismer ked -
tek. 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 progra -
mo zási felületet használták. Ez -
után következett a micro:bit be -
épí tett érzékelőinek felfedezése
(mozgásérzékelő, iránytű, hő -
mé rő, fényerősségmérő) és a
be épített kommunikációs lehe tő -
sé gek (rádió, bluetooth) hasz ná -
lata. Mindezek lehetőséget teremtettek több kísérlet, mérés elvégzésére is,
pl. rádió adástávolságának vizsgálata, hőmérséklet mérése, különböző esz -
kö zök fényerejének mérése, gyorsulás mérése, vagy a véletlen szám generá -
tor 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 lot -
tó  számokat, sőt készült feleltető program is.
Tervezzük, hogy a Munkaiskola Alapítvány támogatásával saját micro:bit
kész  letet biztosítunk tanulóink tehetséggondozásához.

Fodor László

Szépség és harmónia. Talán ezekkel a szavakkal jellemez -
hetnénk legjobban a január 21-én nyílt kiállítást, mely a Jó -
zsai Díszítőművészeti Szakkör legutóbb készített munkáit
mu tatja be. Bátoriné Gém Eszter, a szakkör vezetője el -
mond ta, hogy 15
éve minden évben
rendeznek kiállí -
tást a kö zösségi
ház   ban, ahol be -
mu   tatják legújabb
al  ko tásaikat. Nem
könyvekből tanul -
ják a hím ző mes ter  séget, hanem rend   szeresen gyűj  tőutakat
szer veznek, felkutatva a Kárpát-medence még élő népmű vé -
szeti hagyatékát. Legutóbb, 2018-ban Torockó környékén
jártak, és útjukról a kiállítás előtt beszámolót is tartottak a
deb receni hímzőkörök meghívott vendégeinek. Fő tö rek vé -
sük, hogy olyan textilművészeti remekeket készítsenek,
ame lyek 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
nyit va tartási időben.

Évezredes örökség textileken



Józsai iskolák gyűjtötték a legtöbb szemetet
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Cím: A lsó józsa, Homokhát u tca 31.

Mobi l :  (06-30) 239 0230

Dr. Bíró 
Tam ás

állatorvos
• kis- és nagy állatok

gyógyítása, telepi ellátása 
• védőoltások • egyedi jelölések 

(chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyó-
gyászati beavatkozások, igény

szerint az állatok tartási helyén is

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

TURGY ÁN PÉTER
E-ON regisztrált villanyszerelô

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

• Épületek és család i házak villanyszerelése, javítása,
készülékek üzembe helyezése

• Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok

Cserépkályha, kemence építését, 
bontását, átrakását, javítását,

tisztítását vállalom.
Megbízható cég tanúsítvánnyal rendelkezem.

06 30 476-7218 • 06 52 414-716

Felső-Józsa frekventált helyén 100 m2-es
te tő téri lakás, hosszútávra kiadó. Elér he -
tő ség: (06-30/647-5583, 06-20/929 8951).
őstermelői kertészetbe segítséget kere-
sek (palántanevelés, gyomlálás, növény -
gon  dozás stb.) Tel.: 06-30/5782987. Józsa,
Zsin  dely utca 50.
Bízza szakemberre! Kertész és masszőr
há  zas pár ker ti, házi (ta ka rítás) és ház kö rüli
mun kát, személy és áru  szállítást, masz szí -
 ro zást, gye rek fel ügye letet és egyéb mun   -
 kákat vállal. Ér dek lődni: 06-20/235-7202.

„Józsa apró”

Építkezés, felújítás, bővítés, vásárlás
vagy hitel kiváltás. 

Mindenre van megoldás! Végig fix és
forint alapú lakáskölcsön. 

Beszéljünk róla személyesen!

Megvalósítanád

lakáscéljaidat?

(06-30) 889 3663 és (06-70) 583 3191

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. Te
le
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Több mint 30 tonna elektromos és elektronikai
hulladékot gyűjtöttek össze a debreceni iskolá-
sok tavaly az AKSD akcióján. Az elhasználó-
dott háztartási berendezések, elemek össze -
gyűj  tését a National Instruments is támogatta.

Debrecenben kilenc általános iskola csatlakozott
tavaly az AKSD Kft. akciójához, amelyben több
száz diák vett részt. Az akciót tá mo -
gat ta a National Istruments is. Az
ame rikai székhelyű vállalat fon tos -
nak tartja a szelektív hulladékgyűj -
tést, ami segít az úgynevezett öko -
ló  giai lábnyom csökkentésében is.
Meg kell értetni a gyerekekkel,
hogy a mi világunkra vigyázni kell,
és ami termékünk van, az előbb-
utóbb a szemétdombon végezheti,
de ne ott végezze, hanem gyűjtsük

sze lektíven és akkor újra lehet hasznosítani –
mondta Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügy -
ve zetője.
A versenyt a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
nyerte, a Gönczy Pál és a Szoboszlói Úti Általános
Iskola előtt. Jutalmul egy-egy programozható ro -
bot készletet kapott a három legszorgalmasabb is -
ko lai közösség.

A győztes iskola.

Január 27–február 27. Ady Endrére em lé ke -
zünk. Könyvkiállítás az Ady Endre halálának
100. év for dulója 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.

A Józsai Könyvtár programjai

Józsai Imanapok
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  Re for mátus templom (Deák Ferenc u. 67.) 
Igét hirdet: Tóth László - római katolikus plé  bános
Február 12. kedd 18.00 Felsőjózsa Római katolikus templom (Rózsavölgy u. 31.)
Igét hirdet: Gacsályi Zsolt - református lelki pász tor

Zenéjüket, táncaikat, népművészetüket hozzák el
a Józsai Közösségi Házba a Mezőségből érkező
ven dégek február 15–16-án, hogy együtt éltessük
és éljük meg közös múltunkból táplálkozó hagyo -
má nyainkat.
A Mezőség legjelentősebb magyar néprajzi köz -
pontja Szék település. Az itt élő emberek igen
büsz kék magyarságukra, hagyomá -
nyai kra, melyet a mai napig meg őriz -
tek. A Kultúrházak éjjel-nappal prog -
ram sorozathoz kapcsolódva két na -
pon ke resz tül lesznek Józsa ven -
dégei. Bemutatják a hí res széki bútor-
festést, az egyedi széki csizma ké szí -
tését, a jellegzetes széki hímzést. Pali
Marci és Ban dája és a Szalmakalap
Hagyományőrző Nép tánc Együttes
jóvoltából megismerhetjük zené jü ket,
táncukat is.

A széki napok részletes programja: 
Február 15. péntek 17.00 oláh Tibor fotóművész
Székiek című kiállításának megnyitója. Köz re mű -
ködik 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
Tu do mány egyetem adjunktusának
elő adása Székről.
16.00 Széki táncok és népviselet be -
mutató.
17.00 Dr. varga Sándor előadása a
széki tánc ha gyo mányról.
18.00 „Aprók tánca” gyermektánc -
ház.
20.00 Táncház, örömzene hajnalig
Pali Marci ban  dá jával és a Szal ma ka -
lap néptánccsoporttal.

Határtalan találkozás: Széki napok Józsán
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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

folyamatosan bővülő 
áruválasztékkal várja önt 

a Józsapark emeletén 
a pékség mellett

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

Állateledelek (cica, kutya, madár,
hal, teknős, rágcsá lók) ill. állattar -
tá si kiegészítők széles választéka.

Royal Canin, Brit Premium,
Purina, HappyDog, Carnilove,
Euro-Premium, Breeder Line

márkájú száraz tápok nagy választékban

Téliesített 
kutyaházak érkeztek.

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.

• 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

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!

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

Szép, igényes, tiszta környezetben
várja ven dégeit 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.

www.szaunapince.hu

Vakond költöztető
Napelemes, áttervezett kivitelű, állat- és
kör nyezetbarát. Rendelhető web sho -
punk ban, vagy ke resse a gazdabol tok ban.

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

http://tiloselektronika.unas.hu/

MARINCSÁK
SÁNDOR

msgazszerviz@gmail.com
www.mgazszerviz.hu

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

06-30/29-30-273

Korcsolyázó Lorántffysok

Korcsolyázni tanulnak a Lorántffys gyerekek a
Deb receni Jégcsarnokban. A szakoktatók évek
óta minden télen foglalkoznak a tanulókkal, így a
gye rekek az általános iskolai évek alatt rutino -
san elsajátítják a korcsolyázás alapjait.

városi
versmondó
verseny a
Lorántffyban

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

0670 413 63 63

Józsai favágó
veszélyes helyen
lévő fák kivágását
válla lja. 
Továbbá:
bérfű ré sze lés,
erdők-fasorok,
gyümölcsösök
kitermelése.

HÔkaMErÁs
épületvizsgálat

Józsán 3000 Ft kedvezménnyel

mennyit fogyaszt?

Tel .:  (06-20) 33 18 944
www.nemesval lalkozas.hu

Falazatok (hôhidak), nyílászá -
rók, te tô terek, könnyû szer ke -
ze  tes épü le tek hôszi gete lé sé -

nek műszeres elle nôr zése.

Házeladáshoz, 
energetikai pályázatokhoz,

használatbavételi engedélyhez

A Te
házad

EnErgEtikai
tanÚsítVÁnY 

kÉsZítÉsE

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

www.butorolcson-webaruhaz.hu

Nyitva hétfő–vasárnap: 8–18-ig • Hitellehetôség • Lakberendezés • Konyhatervezés
Cím: Debrecen, Nyugati utca 5–7. (Karát udvar)

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!

Folyamatos 
AKCIÓKKAL várjuk!

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.

Ügyvéd válaszol - olvasói kérdések

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska

Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803

Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos

egyeztetés alapján.
Minden csütörtökön 

16 és 18 óra között ingyenes 
tanácsadás

előzetes bejelentkezés alapján.

Többen megkeresték telefonon ügyvédünket, Lu -
kács  né dr. Patakvölgyi Piroskát önazonossági
nyi   latkozat készítésével. Aki elmondta, hogy azo -
nos sági nyilatkozat kiállítására kizárólag közjegy -
ző jogosult, hiszen a nyilatkozat hitelbiztosítéki
nyi latkozatként a hitelbiztosítéki rendszer nyil ván -
tar  tásba vételhez szükséges, a nyilvántartást pe -
dig a MoKK Magyar országos Közjegyzői Ka ma -
ra vezeti. Közjegyző pedig legközelebb Deb re -
cen ben, 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 megta -
gadja ezt a kapcsolattartási lehetőséget, sőt felje-
lenti 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
apá tól a gyereket?. Mennyit tud ártani az anyának
egy ilyen apa?”
Lukácsné dr. Patakvölgyi Piroska: A kérdésből a
felek közötti megromlott kapcsolat tükrőződik,
azon ban azt nem szabad elfelejteni, hogy a kap -
cso  lattartás joga a gyermek joga, a gyermek, pe -

dig egyik szülőnek sem a tulajdona. A gyermek a
tőle különélő szülővel jogosult a zavartalan kap -
cso lattartásra, azaz a szülői felügyeleti joggal ren-
delkező szülő nem határozhatja meg azt, hogy hol
és milyen körülmények között lehet a különélő
szü lő a gyermekkel, az ő kötelezettsége a kap -
cso lattartás biztosítása. A kapcsolattartás akadá-
lyozása épp úgy bűncselekmény, mint a tartásdíj
fizetési kötelezettség elmulasztása, de a legna -
gyobb bűn, ún, joggal való visszaélés, a gyermek
esz közként való felhasználása a szülőtárs ellen
indított eljárásokban. A kapcsolattartás akadályo -
zását a gyámhatóság jogosult vizsgálni, többszöri
indokolatlan akadályozás esetén bírság kisza bá -
sára is sor kerülhet, majd a büntető eljárás meg -
in  dítására is. A kapcsolattartást kizárólag a bí ró -
ság korlátozhatja, bűncselekmény esetén meg is
szün tetheti, de a szülőtársnak ilyen joga nincs.

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.



6 Napfény
Szépségszalon
• Fodrászat (női-férfi-gyermek)

Legújabb vágási és hajfestési technikák

• Manikűr-pedikűr
• Kozmetika

4225 Debrecen-Józsa
Bocskai utca 5.

20/925-9045

Szolárium AKCIÓ
10×3 perces bérlet 2500 Ft

• AHA gyümölcssavas intenzív 

hámlasztó kezelés + arc és

dekoltázs masszázs: 

6000 Ft

• SECRET ANTI AGE kezelés 

ultrahang arc és dekoltázs

masszázs:

7000 Ft

• ANESI arc- és dekoltázs

masszázs: 

3000 Ft
SZÁMÍTÓGÉP, 

NoTEBooK, NYoMTATÓ
JAvÍTÁSA.

Józsán díjtalan kiszállás!
4028 Debrecen, Nyíl utca 6.

Szabolcsi Zoltán

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

Kiskukac Játszóház Józsán
FARSANGI BULI 2019. február 24. vasárnap egész nap,
Bűvész-show 11–12 óráig! Itt lesz nálunk Peti bohóc, aki fan -
tasz tikus bűvészmutatványaival fogja a gyerekeket elkápráz-
tatni! 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
gyer mekenként. 
Minden KEDDEN 16:30–17:30-ig Angol foglalkozás! Az órá -
kon a gyerekek megismerkedhetnek az angol nyelvvel, já té -
ko san fejleszthetik az idegen nyelvi készségeiket, angol já té -
kok kal, mondókákkal megalapozhatják az iskolai nyelvta nu -
lást. Részvételi díj: 1600 Ft/gyermek

Elérhetőségek: 
Kiskukac Játszóház

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

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 D
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Ingatlant adna el, 
vagy vásárolna?

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!


