JÓZSA
Józsa városrész információs és közéleti havilapja

2014. január

Tehetségsegítő Tanáccsal a Gönczy Tehetségpontért
Egy iskola eredményes működése, oktató-nevelő munkájának kiteljesedése széleskörű
együtt működéssel valósulhat csak meg: leg in kább a fenntartó, a működtető, a szülők, a szak mai és társadalmi szervezetek értékes segítsége révén.
A Tehetségsegítő Tanácsok új szervezeti formák a magyar tehetséggondozásban. A 2011. májusában az elsők között alakult Gönczy Tehetségsegítő Tanács Tagjait tehetségprogramokban részt
vevő országos és helyi szakemberek, a térségben
tehetséggondozást végző oktatási-nevelési intézmények delegáltjai, a tehetséggondozást támo-

gató önkormányzati, gazdálkodó, és civil szervezetek képviselői alkotják. Tevékenységükkel hozzájárulnak a tehetségbarát társadalom kialakításához.
A 2013. decemberében ülésezett Tehetségsegítő Tanács értékelte az elmúlt évet, és kijelölte az új
év feladatait.
A Gönczy Tehetségpont eredményes működése érdekében segíti az iskola rendezvényeit, a tehetséggondozás valamennyi területét. Támogatja
az intézmény innovációs tevékenységét, szakmai
kiadványok megjelentetését.
Immár hagyományszerűen tervezi Tehetségnap
szervezését, ahol a gönczys tehetségek bemu-

tatkozása mellett országos szakmai vezetők tartanak előadást.
Folytatódik a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumával való együttműködés, csak úgy,
mint a Kiemelt térségi mentori feladatok ellátása. A
pályázatok révén a Gönczy Tehetségsegítő Tanács keresi a csatlakozási lehetőségeket a Tehetséghidak Programhoz.
Nem utolsó sorban bővíteni, erősíteni szeretné
a már elindított saját Tehetségalap kondícióit.

Balázs Ákos
A Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő
Tanácsának elnöke

Megjavították a vandálok által megrongált játszóteret
A decemberi lapszámunkban írtunk arról, hogy a
józsaparki játszótér vandálok áldozata lett. Miután
ezt jeleztük dr. Gábor Zsombor Városüzemeltetési
osztályvezetőnek, az önkormányzat napokon belül

intézkedett: a kerítést megjavították és lefestették,
az elmozdított padokat visszahelyezték eredeti
helyükre, és a szeméthalmok is eltüntek. Kérjük
azokat, akik a játszóteret használják, hogy vigyáz-

Józsai Szaknévsor 2014
A Józsai Szaknévsor 2014-ben is megjelenik:
józsai információk tematikusan összegyűjtve
egy ingyenes kiadványba, mely minden háztar tásba eljut.
A kiadványban a józsai vállalkozások, józsai
szolgáltatások, józsai közérdekű információk
lesznek megtalálhatóak szakmák szerint, illetve
tematikusan összegyűjtve. Célunk egy olyan kiadvány elkészítése, mely mindig kéznél van, s melyben minden józsai információ naprakész. A Szaknévsorban található információk internetes felületünkön, a www.jozsanet.hu weboldalon is megtalálhatóak lesznek. Áraink idén sem változtak,
hirdetési felület már 4000 forinttól elérhető.
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, keressen bennünket! Várjuk a civilek, szervezetek jelentkezését is, számukra a megjelenés ingyenes.

INFORMÁCIÓ:
Molnár Tamás
Telefon/SMS:
+36 70 70 85 300
E-mail: moltomi@moltomi.hu
Facebook:
www.facebook.com/moltomi
A kiadvány zárása:
2013. február 16.
Megjelenés:
2013. március 8.

zanak a gyermekeknek és családoknak épült játszótérre.
Vigyázzunk közös értékeinkre!

Nyitok

Programajánló

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Január 18., 10.00–12.00
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ - szerencsehozó tárgyak készítése
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér
Január 23., 14.00
RAJZ ANIMÁCIÓ-KÉSZÍTÉS
Közreműködnek: a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola tanárai, diákjai
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előadóterem
Január 25. 10.00–12.00
„KAMU-E A CAMOUFLAGE?" avagy a rejtőzködés művészetének tanulmányozása festéssel, rajzolással, 7 éves kortól - művészetpedagógiai foglalkozás Cs. Horváth Judit művésztanár közreműködésével
Helyszín: Józsai Közösségi Ház előtér

Józsai Közösségi Ház
Józsa Szentgyörgyfalvi út 9. • Telefon: (52) 386-137
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu

A CIVIS BOXISKOLA

SPORTEGYESÜLET
ökölvívó edzéseket indít kezdőknek, haladóknak, felnőtteknek és gyerekeknek 10
éves kortól Felsőjózsán, a Gönczy Pál
Általános Iskola tornatermében,
a Rózsavölgy utca 23. alatt. Technikai
minimumvizsga után versenyzési
lehetőség!
Nincs kötelező küzdés!
Edzések hétfőn, szerdán,
pénteken18.30-tól.
Edzések a Józsafitnessben
kedden és pénteken 17.30-tól.
Érd.: Kiss András: (70) 774 9751
Szatmári István: (30) 488 19 44
A Józsa Fejlődéséért Alapítvány
kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak,
akik a 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották
fel. A 24 449 Ft-ot a korábbi évekhez hasonlóan idén is alapítványunk működtetésére, a Józsa újság és a Józsanet.hu
weboldal színvonalas megjelentetésére
fordítottuk.

JÓZSA
A városrész információs és
közéleti havilapja
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Karácsonyi képeslapokat gyűjtöttek
A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola diákjai
összesen 787 db karácsonyi képeslapot gyűj töttek össze, amiből az oktatási intézményben
ki állítást rendeztek.
Közülük a legrégebbi képeslap több mint negyven éves. A nyolc évfolyamból a másodikosok
gyűjtötték a legtöbbet, mintegy 274 darabot, így ők
nyerték az osztályok közötti játékos mérkőzést.
További képek a www.jozsanet.hu weboldalon
található.

Józsa Fejlődéséér t Alapítvány in gyenes kiadványa • Példányszám havonta 4050 db
Szerkesztôség, bemutatkozó cikk, hirdetésfelvétel: Józsa, Deák Ferenc utca 43.
Fôszerkesztô: Molnár Tamás • Mobil: (06-70) 70 85 300 • E-m ail: moltomi@moltomi.hu
Következô számunk lapzár tája: 2014. január 31. • Megjelenés: 2014. február 8–9.
Készült: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen
A h ir d eté sek ben közö lt a da tokér t, i ll usztr á ció kér t felel ôss éget n em vá l la lu n k !

Lapunk 2014-ben
a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával
jelenik meg.
Az újság letölthető a www.jozsanet.hu
oldal dokumentumtár menüpontjából.

JÓZSA

Nyitok

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

Megnyitott az

OLASZ

TURI

Józsán a Deák F. utca 1. alatt.
Nyitva: H–P: 8–18-ig
Szo: 8–13-ig • V: 9–13-ig

Férfi, női, gyermek szezonális
ruhák, cipők, csizmák.

Minden hétfőn úJ áru.
Minden hétvégén aKcióK!
Fázik vagy csöpög a csapja?
A megoldás Szatilla!

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELÉS!
tervezés, komplett kivitelezés.
Hibaelhárítás, -javítás.

GÁZIPARI MŰSZAKI,
BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLAT!
SZABÓ ATTILA TAMÁS
4225 JÓZSA
Alkotás utca 46.

(06-20) 9608-659
(06-52) 387-767

Dr. Dobó Nagy Zsolt
állatorvos

Kis- és nagy állatgyógyítás

E l é r h e t ô s é g 00:00–24:00-ig
a 06-30/9-555-066 telefonon.
4225 Debrecen, Szirom utca 11.

JÓZSA
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Hírek

2013. július 20-án Hajdúnánáson a Nyugdíjasok Népzenei Találkozóján léptünk fel, ahol a zsűri aranyhárfával jutalmazta az előadást.
2013. augusztus 23-án Berekfürdőre szerveztünk kirándulást. Itt rendezték meg a XXIII.
Országos Nyugdíjas Találkozót, amelyen fellépett
a nótakörünk is. A rendezvény különlegessége az
volt, hogy a színpadi műsort a medencéből is
lehetett nézni. A kirándulás költségét az Emberi
Erőforrás Minisztérium Közösségi Kollégiuma által
pályázati támogatásból finanszíroztuk.

géhez az Emberi Erőforrás Minisztérium Közösségi Kollégiuma pályázati támogatásával járult
hozzá.

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2012. évi SZJA 1%-át szervezetünknek
ajánlották, amelyet kulturális programok megvalósítására
fordítottunk. Ebben az évben is megtiszteltetésnek
vesszük a 18554944-1-09 adószámunkra tett támogatásokat.

„Józsa apró”
A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei
Szövetsége felkérte egyesületünket, hogy 2013.
november 22-23-án a józsai TESCO-ban tartós
élelmiszert gyűjtsünk a rászorulók részére. Az önkéntes munkában 16 fő vett részt. A karitatív
munka eredményeként 235 kg azaz 64 660 Ft értékű tartós élelmiszert ajánlottak fel a vásárlók.
Tisztelettel megköszönjük a józsai lakosok segítőkészségét, támogatását.

Hagyománnyá vált, hogy ősszel több napos
kirándulást szervezünk. 2013. szeptember 30. és
október 3. között Bogácsra utaztunk, a III.
Országos Nyugdíjas Találkozóra. Az elődöntőkben nem csak a nótakörrel, hanem egyéni produkciókkal is benevezett a klubunk. A döntőben a
zsűri 3 különdíjjal jutalmazta a szereplőket. (Nótakör, Fatér Gyuláné - vers, Horváth Lajos - magyar nóták). Megismerkedtünk Bogács és környékének nevezetességeivel is. A kirándulás költsé-

Házibor (vörös, fehér) eladó. Józsa, Deák F. 101.
Nyulak továbbtenyésztésre és vágásra eladók.
Debreceni fehér fajtájú. Juráskó Kft. Vállalkozói
Telephelyek. Telefon: (30) 830 8607, (52) 535-650
Nyúltrágya – felrakásért – elvihető. T.: (52) 535-650
Nyúltelepre állatgondozót, udvarost felveszünk.
Érdeklődni: (30) 830 8607
Debrecen belvárosában 143 m 2 irodaegység
(Plázával szemben) eladó. Teljesen felújított
(burkolva, festve, klimatizálva), 3 helyiségből álló,
melyek összenyithatók, féláron eladó. Irányár:
14,3 millió Ft. Józsai ingatlant 5 millió Ft-ig beszámítok. Tel.: (70) 708 5300
Különálló összkomfortos kis ház Alsójózsán,
buszhoz 2 percre kiadó. Tel.: (30) 283 5040
Hirdetési áraink: 5 Ft/leütés. Hirdetésfeladás:
látsd 2. oldal impresszum.

„Józsa apró”

A nyereményjáték nyertesei
December 20-ig tartott a nyereményjáték a Fekete Pillangó bizományi ban, melynek szerencsés nyerteseinek ezúton is gratulálunk!
A 3500 Ft-os vásárlási utalványt Katiné Kóka Mária és Szilágyi Csabáné
nyerte, a fődíjnak, az 5000 Ft-os vásárlási utalványnak pedig Erdélyi Zoltán
örülhetett. Bereczkiné Péter Enikő a meglepetés különdíjat nyerte, mely egy 2×1 órás gyógymasszázs
volt Rajnoha Irma gyógymasszőr (30/219-7183) és
Veress Ferenc csontkovács felajánlásával. Folyamatosan megújuló árukészlettel bababarát környezetben
várják kedves vásárlóikat 2014-ben is! Január 15-től
FÜGGÖNYVÁSÁRRAL -20% kedvezménnyel várják
a vásárlókat. Az engedmény a kész függönyökre és
függöny anyagokra vonatkozik.
Ízelítő az árukészletből: női-, férfi-, bébi- és gyermekruhák, cipők, játékok, kerékpáros sisakok. Könyvek, már 100 Ft-tól! Bakelit lemezek, zenei cd-k, dvd-k,
porcelánok, dísztárgyak, ággyá alakítható fenyő kiságy (1,9 m-ig kihúzható),
új kókuszmatrac, hálós járóka, gyerek konyha, utazóágy, babakocsik, fa etetőszék, hinták, munkás bakancsok, fa szánkó, jégkorcsolya, görkorcsolya,
orrszívó, gurulós kisszekrények, kötőfonalak, női táskák, bizsuk, ékszerek,
felnőtt és gyerekpelenkák. Bizományba várnak: JELMEZEKET, gyerekjátékokat, légzésfigyelőt, csecsemőmérleget, bébikompot, bundazsákot, ágyterítőt,
falvédőt, plédet, paplant, tányérokat, evőeszközöket, lábasokat, edényeket,
kosarakat, sötétítő függönyöket, papucsokat, faliórákat, éttermi öblös mélytányérokat. Ruhajavítást, méretre igazítást továbbra is vállalnak olcsón, rövid
határidővel!
Faki vágás : (06-30) 654-3841
Cím: Függetlenség utca 1. (Árvarázs diszkont helyén a cipész mellett)
Telefon: (30) 347 7186
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Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Pillanatképek az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület életéből

Hirdetés

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

VAGYONVÉD
2000 BT.
Riasztórendszerek, tűzjelző
rend szerek, videó megfigyelő
rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.
Cím: Józsa, Északi sor 114.

Telefon: 06 30 9587 344
E-mail:
vagyonved2000@gmail.com

Minden csütörtökön 15 és 18 óra
között ingyenes tanácsadás
előzetes bejelentkezés alapján.
Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska
Cím: Józsa, Barátság utca 3.
Telefon: (52) 387-803
Mobil: (06-20) 340-7411
Ügyfélfogadás: elôzetes telefonos
egyeztetés alapján.

víz-, gáz-, fûtésszerelô mester
Vállalom családi házak, középü letek víz-, gáz-, fûtésszerelését, valamint csatornarendszer kiépítését.
Anyagbeszerzés, tervezés.
Víz-, gáz-, központifűtés
szerelvények kiskereskedése a Sillye Gábor utca
66. szám alatt.
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Ajándékozz Zsebibaba
ajándékperceket!
a Tescoval szemben a 35-ös főúton

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda

Füzesi István

• Almák 149 Ft-tól
• Banán 349 Ft/kg
• Narancs 219 Ft/kg
• Kormos körte 299 Ft/kg
• Burgonya 120 Ft/kg
• Savanyúkáposzták 230 Ft/kg
Nyitva tartás: h–p: 7–18, szo: 7–14, v: 7–13

Születésnapra, névnapra.
900 Ft
60 perc:
120 perc: 1700 Ft
240 perc: 2500 Ft
300 perc: 3900 Ft
600 perc: 6900 Ft

Józsapark földszint (52) 791 040
www.zsebibaba.hu •zsebi@zsebibaba.hu

Megnyitottunk!
a Józsa Parkban (a kínai áruház mellett)

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

Ajánlataink:
– Hamburger, gyros, frissen sültek, sültes tálak,
des szertek.
- Üdítők, alkoholos italok, kávé, cappuccino
- Napi ételajánlat 11:30–15:00-ig: 750 Ft
Elvitelre is kedvező áron!

Szeretettel várjuk kedves meglévő és
leendő vendégeinket!
Tulajdonos: Járcsics Brigitta Mobil: 06 20 389 39 50

Nyitva tartás: H–Szo: 09:00–21:00 Vasárnap: Zárva
JÓZSA
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Hirdetés

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

KÖNYVELÉS
Könyvelést vállalok társaságok és egyéni vállalkozások
számára. Igény szerint helyszínre megyek.
Kozma Ibolya mérlegképes könyvelő
Web : ww w.k ozm ako ny vel d e.h u
Tel ef o n: (52) 420-423 • (06-30) 911-7979

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

Cserépkályha építését,
bontását, átrakását,
javítását, tisztítását vállalom.
Telefon:
(30) 476-7218 • (52) 414-716
Tartassa rendben gázkészülékét, spóroljon gázszámláján!

Gázkészülék szerelés, javítás, karbantartás, beüzemelés, típustól függetlenül.
Gázipari-műszaki-, biztonsági felülvizsgálat.

Dr. Bíró
Tamás
állatorvos
• kis- és nagy állatok gyógyítása,
telepi ellátása • védőoltások
• egyedi jelölések (chipelés, fülszámozás)
• kisebb sebészeti- és belgyógyászati
beavatkozások
• igény szerint az állatok tartási helyén is
Cím: Alsójózsa, Homokhát utca 31.

Mobil: (06-30) 239 0230

FAKIVÁGÁS!
Veszélyes helyen
lévő fák kivágását
vállalom alpintechnikával vagy
emelőkosárral.
A fa lebontása
akár anyagáért is.

Telefon: (70) 413 6363

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
gyorsan - tisztán - garanciával
30/401-2644
Tel.:
30/401-2644
70/226-0888

Nem igazodik el a mindennapi pénzügyekben?
Mi
Levelet kapott a NAV-tól és nem tudja mi a teendő?
Nincs megelégedve a könyvelőjével és újat keres? SEGÍTÜNK!

Kiszállási díj nélkül, hétvégén is.

Vállaljuk:

Dobolán Gyula Tel.: (06-30) 319-64-95

– Egyéni és társas, mezőgazdasági és KATA-s vállalkozások,
– Egyesületek, alapítványok, vállalkozások könyvelését, bérszámfej tését
– Adóbevallások készítését
– Adótanácsadást
Elérhetőség: Józsa, Telek u. 5. • E-mail:segtitunkeligazodni@gmail.com
Telefon: 36 30 6591 951 • 36 30 8572 811

Simon Krisztina

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.
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elektrokozmetikus

Ha izomhúzódása, idegbecsípődése van vagy csak
egyszerűen fáradt. Ha lazítani, méregteleníteni
szeretne, vagy fájnak az izületei:
• frissítő-, relax-, talp-, Hara-, fej-, lávakö ves-,
ideg gyök-, méregtelenítő masszázs,
cellulitisz masszázs.

Telefon: (06-30) 495 61 02
Ha szépülni szeretne, vagy
csak egy kicsit törődésre vágyik:
• JB 3D Műszempilla
• Szempilladauer • Szempillafestés
• Szemöldökfestés, -szedés
• Arc kezelések, masszázs, maszkok
• Gyantázások • Smink tanácsadás
• Cellulitisz kezelés, tekercselés
• Szempilla lifting • 3D szempilla

Kezdje a 2014-es évet egy frissítő maszszázzsal: 10% kedvezmény januárban!

Kezdje a 2014-es évet szépüléssel:
10% újévi kedvezmény januárban!

Telefon: (30) 495 61 02

JÓZSA

Hirdessen a JÓZSA újságban. Apróhirdetés: 5 Ft/leütés. Keretes hirdetések: 3500–35 000 (1/24 felület-1/1 felületig). Hirdetésfeladás: (70) 70 85 300

Számítógép szerviz otthonában!
Bízza szakemberre számítógépét (telepítés,
karbantartás, frissítés, alkatrész csere, teljesítmény növelés, virusírtás)! Gyorsan és
precízen, reális áron, garanciával.

Józsai benzinkút

JÓZSANET: Legfrissebb józsai hírek-érdekességek, fórum, programajánló, képgaléria, képes apróhirdetések, vállalkozások, intézmények elérhetőségei. www.jozsanet.hu

JANUÁRBAN IS
minden héten nyerhet
20 liter üzemanyagot,
ha 8000 Ft felett vásárol.

LPG autógáz: 245Ft/l
PB gázpalack: 4600Ft/db
Folyamatosan kapható szén (több fajta), fabrikett, tőzegbrikett.
Autópálya-matrica, mobiltelefon feltöltés és e-útdíj 3,5 t feletti teherautóknak.
Árainkat és nyerteseinket megtalálják a www.jozsanet.hu weboldalon!

Cím : J ózsa, Vállalk ozói telep hely ek. Tel.: (52) 530-947

Intézze biztosítási ügyeit Józsán!
Biztosítók 1 helyen.

Szerződéskötés, kárügyintézés

Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás.
Óvja otthonát, értékeit! Kérje ingyenes lakásbiztosítási tájékoztatónkat!

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

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

Novemberi és
decemberi nyerteseink
A Józsa Tüzép Kft. benzinkútján novemberben
és decemberben hetente sorsoltak egy-egy
szerencsést.
A novemberi nyertesek:
45. hét: Keményfi Róbert
(Józsa, Nagyszentgyörgy
utcai lakos), 46. hét: Molnár Dávid (Józsa, Nyári
Pál utcai lakos), 47. hét:
Pálfi Géza (Józsa, Templom utcai lakos), 48. hét:
Fegyveres Imre (Józsa,
Perem utcai lakos). Pálfi
Géza nem vette át nyereményét, így sajnos az ő
nyereménye elévült. A képeken a novemberi nyertesek láthatóak.
A decemberi nyertesek:
49. hét: Takács György
(Józsa, Kiskert utcai lakos), 50. hét: Farkas József (Józsa), 51. hét: Gáti
Zoltán (Józsa, Rózsavölgy
utcai lakos), 52. hét: Varga
Jánosné (Józsa, Deák Ferenc utcai lakos).
Gratulálunk a szerencséseknek!

HÔkaMErás
Épületvizsgálat
Józsán 12 000 Ft-tól

Autóelektromos javítások a Józsa Autócentrumban
Generátor-, önindító-, központi zár-, riasztó és
egyéb autóelektromos javítások, valamint motordiagnosztika

Gumiszerelés • Gumiabroncs- és felni értékesítés
Fékjavítás • Motordiagnosztika • Teljes körű autójavítás
Józsa
Autócentrum FIZETÉSI
Kft. Szentgyörgyfalvi
út Nyitva:
11. (52) h–p:
523-967
• (30)
BANKKÁRTYÁS
LEHETőSÉG!
8–18,
szo:33-777-33
8–13.

FRUIT MARKET AKCIÓ
Kiwi: 279 Ft/kg
Sárgarépa: 99 Ft/kg
Alma (több fajta): 169 Ft/kg
Fejeskáposzta: 79 Ft/kg
Zöldség: 499 Ft/kg
Vá r juk kedves vá sá r lóinka t a hét minden na pjá n a Józ sa pa r k emeletén
JÓZSA

A Te
házad

mennyit fogyaszt?
Falazatok (hôhidak), nyílászárók,
tetôterek, könnyûszerkezetes
épületek hôszigetelésének
ellenôrzése.

EnErgEtikai tanusítás.
(Házeladáshoz)

Telefon: (06-20) 33 18 944
További információ:
www.nemesvallalkozas.hu
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Bikers

Biker s caffe & pizza • Józsapa r k • (52) 386-180
Vasárnaponként az összes 30-as pizza csak 1050 Ft!

Minden kiszállított pizzához 0,5l Ave ásványvizet adunk ajándékba!

HETI AJÁNL ATUNK hétfőtől szombatig:
3 féle leves és 3 féle főételből választhat
990 Forintért (csak főétel 750 Ft) + 60 Ft doboz.

Minden héten új ajánlattal várjuk!
Desszert palacsinta
helyben fogyasztásra és kiszállításra.
3 féle ízben (kakaós, lekváros, nutellás)
1 adag (2 db) 290 Ft
3 adag (6 db) 750 Ft

Vállaljuk családi, baráti rendezvények lebonyolítását,
valamint sültes tálak készítését, kiszállítását.

Rendelésfelvétel: vas.–csüt.: 11–22 • p–szo.: 11–24
30 cm

Desszert/Édes töltött pizzák
57. Bikers töltött pizza: vaníliaszósz, meggy, dió
58. Dávid kedvence: vaníliaszósz, trópusi gyümölcsök

950.950.-

Saláták
Tonhal saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, tonhal
Görög saláta: jégsaláta, kígyóuborka, lilahagyma, paprika,
paradicsom, zöld olívabogyó, fetasajt
Cézár saláta: jégsaláta, kígyóuborka, paradicsom,
pirított csirkemell, szardellás-majonézes öntet, pirított kenyérkocka
Fitness: jégsaláta, kígyóuborka, paprika, főtt tojás, sonka, trappista sajt
Friss saláta öntettel

990.990.990.990.690.-

Frissen sültek
Milánói sertésborda
Csirkemell steak
Rántott halfilé
Rántott sajt
Rántott gomba
Rántott csirkemell
Sajttal, sonkával töltött sertésborda
Sajttal töltött sertésborda
Brassói aprópecsenye körettel
Szezámmagos csirkemell csíkok
Barackkal, sajttal, sonkával töltött csirkemell
Kapros juhtúróval töltött csirkemell
Piedone kedvence (Chilis bab) bacon, lilahagyma, bab, bolognai ragu, fokhagyma, chili

1500.950.890.790.750.890.1200.1090.1200.890.1200.1200.1050.-

Spagettik
Bolognai spagetti: trappista sajt
Carbonara spagetti: tejszín, bacon, tojás, trappista sajt
Grosetto spagetti: tejszín, csirkemell, gomba, trappista sajt
Tenger gyümölcsei spagetti: tejszín, tenger gyümölcsei, trappista sajt
„ Kukori” spagetti: tejszín, csirkemell, kukorica, trappista sajt
Bakonyi spagetti: trappista sajt

Levesek:
Pikáns csirkeragu leves
Újházi tyúkhúsleves

Jéghideg Coca-Cola termékek (0,5l):
650.650.-

Coca-Cola, Coca-Cola light
Gyümölcsleves

350.350.350.400.450.450.-

Tenger gyümölcsei:
Sajt:
Hús:
Zöldség:
Tojás:

Köretek:
Sült burgonya:
Párolt rizs:
Párolt zöldség:
Steak burgonya:
Rizi-bizi:
Kukoricás rizs:

1050.1050.1050.1200.950.950.350.- Nestea
550.- Sör (Steffl 0,5l)

Öntetek:

Extra feltétek

www.bik er sca f f e.com

380.250.-

300.300.250.150.120.-

Tartármártás
Ketchup
Majonéz
Barbecue
Kapros juhtúrós
Ezersziget

250.180.180.250.250.250.-

