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Vérvétel!
ü Várakozás nélkül, 
akár otthonában is, 
előjegyzés alapján

ü gyors laboratóriumi eredmény
ü megfizethető áron

Beutalóval vagy beutaló nélkül.
Leletezés: 

e-mailen és nyomtatottan.

ProLabor Kft.
Eger, Széchenyi u. 23. fszt. 3.

Hétköznap: 7.30-10.00
Tel.: 06-70/424-3974

E-mail: prolaboreger@gmail.com
www.plabor.hu

3564135690

35691

EGER, DOBÓ TÉR 1. (VOLT SKÁLA) I–II. EmELET

TÉLI VÁSÁR
EGYES NŐI, FÉRFI, GYEREK CIPŐK 500 Ft

NŐI LÁBSZÁRVÉDŐ 100 Ft

EGYES NŐI KÖTÖTT ÁRUK 
ÉS SZÖVETKABÁTOK  -50%
EGYES FÉRFI KABÁTOK 
ÉS MELLÉNYEK  -30%
EGYES NŐI-, FÉRFI-, GYEREK 
KABÁTOK  -30%

RENGETEG ÚJ ÁRUVAL 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
nyITVA: h-p: 9-18, SzO:  9-13 ÓRÁIG 

35692

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
DR. SZABÓ ZSOLT
06-30/656-1969

www.drszabozsolt.hu

TEAM
Bt.

Fnyt. szám: E-000839/2014

OKJ-s targonca-, emelő-, 
földmunkagép-kezelői
tanfolyam indul.

Jelentkezni lehet:
Eger, Érsek u. 14. I/8.
Tel.: 06-20/770-6286

www.targoncakezelo.hu

35715

35717

BABAMURI
MInőségI hAsznált gyeRMekRUházAt

MInDen ruhára és cipőre

JelMez-
kÖlCsÖnzés!

tavaszi ruhák átvétele
febr. 13-tól előjegyzéssel!

eger, Barkóczy u. 6. (kacsapart u. sarkán)
tel.: 06-20/9365-130, 36/312-073 

ny.: h-P: 9-17, szo: 9-12 -    babamuri

-50%

35744

Tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

Kéménymarás, -bélelés, 
szerelt kémény

1 nap alatt.
Minőségi kivitelezés, korrekt ár

komplett ügyintézéssel.
Szilárd tüzelésű és 

kondenzációs gázkémények.

Tel.: 06-20/3622-458
kemenyeger.hu

Eger, Frank Tivadar u. 1.
35716

35757

17787

Közel 30 éve a térség

LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMBAN

megjelenő ingyenes hetilapja

ÁllÁs!

lapozz a 7. oldalra!
35731
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AKCIÓ
40 órás kresz tanfolyam

28 óra áráért
az elsőre sikeresen KRESZ vizsgázónak

9.000 Ft kedvezmény 
a gyakorlati oktatásból.

Január 16-án, 1500 órakor
Eger, Dr. Nagy János u. 6.
Jelentkezni: 06-30/2787-287
www.belusuli.hu
(Képz. eng. sz.: 1432/1/2011, Fk. en. sz.: 413-2011)

BeluSuli 
autóSiSKola 

35702

2018. jan. 17-én és 25-én
Folyamatos online képzés!
Jelentkezés: Elek László

Eger, Bródy S. u. 4.
(: 06-36/436-117, 06-30/94-32-300

www.autosulieger.hu

OKÉV: 10-0058-05

„B” kat. személygépkocsi-vez. 
tanfolyam indul
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MAROSY
EgER, SzéchEnYi utcA 58.
tel.: 36/322-540, 06-30/362-98-98

www.marosy.hu - 
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04KRESz

tAntERMi
Január 17.

AM, A1, A2, A, BA1, B, c, cE

OnLinE AzOnnAL

35747

13788

23745

olvassa újságunkat  >> 

máR cSütöRtöKöN az interneten
eger.szuperinfo.hu

16835

35742
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35710

32545

Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme
Dr. Hibay Károly utca 19.

Facebook/Őkelme
MÉTERÁRU

AkCIÓ! 
790Ft/m, 890Ft/m, 

990Ft/m 

január 31-ig

35660

Januárban induló képzéseink Egerben:
• GyóGymasszőr OKJ 54 726 04
• ÉlelmezÉsvezető OKJ 52 811 01
• PincÉr OKJ 34 811 03
• szakács OKJ 34 811 04
Bővebb információ: www.nomina3p.hu
Érdeklődni: eger@nomina3p.hu, 30/431-5405
3300 eger, klapka György u. 9. 1. em. 3. iroda

35727

35232

Tel.: +36 30/20 55 242

35726

35741

Flóra vitália

Hotel Flóra Gyógyszárny
06-20/965-2051

termeszetgyogyaszcentrum.hupont.hu

sonoterapia
egy lehetőség az

ÉrsZŰKÜLet
tüneteinek enyhítésére!

2008-tól egerben!

AHOL MINDENT MEGTALÁL, 
AMIRE EGY HÁZTARTÁSBAN SZÜKSÉGE LEHET.

A fenti áraink 2018. jan. 12-től 2018. jan. 19-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek a C+C raktárban történő vásárlás esetén!

prinCe
alkoholmentes 
sör 
0,5 l 
238 Ft/l

piCk
gasztro 
szeletelt 
szalámi 
1 kg 
csemege, 
paprikás, 
csípős 
2.049 Ft/kg

999 Ft

MAGGI
ízvarázs 
100 g 
2.190 Ftkg

219 Ft

TOALETTpApíR
8 tekercs 
4 rétegű 
BigSoft 
Cashmere 
104 Ft/tekercs

835 Ft

SIó 
AKTív
Antioxidáns 
gyümölcs 
zöldséglével 
1 l 
40 % 
309 Ft/l

309 Ft 119 Ft

THEODORA 
citrom, 
málna, 
narancs, 
gránátalma  
ízesített  
ásványvíz 
1,5 l 
66 Ft/l

2.049 Ft

NESquIK
kakaópor 
800 g 
1.249 Ft/kg

99 Ft

tChiBo
Family 
őrölt 
kávé 
250 g 
1.836 Ft/kg

459 Ft

pApírzSeBkendő
100-as 
Milyo 
gyöngyvirág 
3 rétegű 
1,05 Ft/db

105 Ft

23745

Gazdikeresőnk Móric!

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány  
(Egri Menhely) 

06-20/358-2183, 06-20/358-0607

Móric egy 8 hét 
körüli első oltás-
sal rendelkező 
fiú kutyus, aki 
nagyon vidám, 
tanulékony, szé-
pen nevelhető 
és ragaszkodó 

kutyaszerető kölyök.
Kisgyermekes családoknak abszolút 
ajánljuk őt.

23745

35729

Az új évben új helyen,
az egri u. 73.

alatt várom vendégeimet
változatlan szolgáltatásokkal:

- felsőruházat varrása
- javítás, alakítás

- jelmezkölcsönzés
- szabás-varrás tanfolyamok tartása

A januárban induló tanfolyamokra már lehet jelentkezni!

35666



EGER-KÁROLYVÁROSBAN 2. eme-
leti, 49 nm-es, erkélyes, 1 szo-
bás, étkezős, konvektoros lakás 
tárolóval, kocsibeállóval eladó! 
Iár: 12,95M Ft. Tel.: 06-30/472-
0617

EGERBEN, a Felsővárosban, lif-
tes házban 2 szobás, panorámás, 
részben felújított, nagy erkélyes 
lakás sürgősen eladó. Iár: 12,4M 
Ft. Tel.: 06-70/350-9889 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán 
belvárosközeli, 1. emeleti, 55 
nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes 
lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. Tel.: 
06-70/350-9889 

EGERBEN, a Hajdúhegy alján 124 
nm-es, 3+1 félszobás, igény sze-
rint felújítandó családi ház eladó. 
Iár: 19,9M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

EGERBEN, a Hajdúhegyen kitűnő 
állapotú, 130 nm-es, 3+2 félszo-
bás családi ház 866 nm-es, par-
kosított telken eladó. Az ingat-
lanhoz tartozik 3 garázs is. Iár: 
39,9M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán 120 
nm-es, 3+2 félszobás, szerkeze-
tileg stabil, de belülről igény sze-
rint felújítandó családi ház 400 
nm-es telken eladó. Iár: 16,9M 
Ft. Tel.: 06-30/581-5149

ÚJ építés! Belvárosban ikerházas tár-
sasház építése elkezdődött, 100 nm, 
3 szoba+nappalis, 2 fürdőszobás, 
17 nm garázzsal, 50 nm saját kert-
tel. Jöjjön, ne maradjon le róla. Ár: 
42M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

EGER, Gárdonyi ház mögött 4 szobás, 
nagy nappali-étkező-konyhás, nagy 
szobákkal rendelkező, jó elrendezé-
sű, fiatal építésű, szép családi ház. Ár: 
39M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu 

HAJDÚHEGY legszebb utcájában, 270 
nm, extra családi ház került eladásra. 
A ház minőségi anyagokból épült, akár 
2 lakrészre is osztható, a telek 1000 
nm gyönyörűen parkosított. Jöjjön néz-
ze meg. Ár: 69M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu

BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger, Pász-
torvölgyben 3 lakásból álló, egyszin-
tes, fiatal építésű, igényes kivitelű 
családi ház eladó. A lakások 30 nm 
1 szobás, 40 nm 2 szobás, 90 nm 2 
szoba+nappalis elosztásban. 1400 nm 
parkosított telekkel, dupla garázzsal. 
Ár: 39M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 
www.egeringatlanok.hu

NAGYTÁLYÁN 1980-as éve-
ken téglából épült, jó állapot-
ban lévő, 2 szintes családi ház 
eladó. A tulajdonos egri, 3 szo-
bás lakást beszámít! Iár: 19,1M 
Ft. Tel.: 06-70/388-8374 

BÉLAPÁTFALVA központjában, 
egy szint+tetőtér-beépítéses 
családi ház felújított állapotban, 
garázzsal, pincével, 1300 nm-es 
füvesített telken, nagyobb értékű 
egri lakásért eladó! Iár: 11,9M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

ÚJ építés! Eger, Felsőváros terü-
letén kínáljuk eladásra. A lakás 3 
hálószobával valamint egy tágas 
nappalival rendelkezik, közvet-
len terasz és kertkapcsolattal. 
Saját 16 nm-es garázst már az 
ár tartalmazza, egy 8 nm-es táro-
ló vásárolható hozzá! Iár: 30,2M 
Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

EGERBAKTA központjában, két-
szintes, két lakrészes, jó szer-
kezetű ház eladó! A 2200 nm-es 
telek végében erdő húzódik. Egri 
lakáscsere, akár ráfizetéssel is! 
IÁr: 9M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

BÉLAPÁTFALVA központjában, 
belső felújításon átesett, kétszo-
bás családi ház eladó! Iár: 8,9M 
Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

EGER Belvárosában kétszintes, 
220 nm-es családi ház eladó. A 
nem szokványos, 764 nm-es tel-
ken, még közel 120 nm pince és 
130 nm-es melléképület, garázs 
található. Több generációnak ill. 
üzleti céllal ajánlom. Iár: 44,9M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

ÚJ építés! Egerben, a Rác hegyen, 
távol a város zajától új lakópark 
épül. Kezdetben az 1000 nm-es 
területen 6 lakás, későbbi ütem-
ben, nagyobb területen sorház-
zal folytatódik. A gyönyörű kilá-
tás a friss levegő is páratlan érté-
ket képvisel. Ár: 285.000 Ft/nm. 
Tel.: 06-30/218-8213 

EGERBEN, a Dobó téren 114/150 
nm-es, cirkós, jó állapotú, kivé-
teles adottságú és panorámájú 
tetőtéri lakás eladó! Iár: 35,5M 
Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

H Á z E L A D Á S 

OSTOROSON téglából épült, gázfűté-
ses, 3 szobás, 110 nm-es családi ház 
380 nm-es telken eladó. Ár: 14,8M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

FÜzESABONYBAN, Spar és M3-as 
közelében szépen rendezett, parko-
sított nagy telken, modern stílusú, 
fiatalos, felújított, összkomfortos, 65 
nm-es családi ház, 2 garázzsal eladó. 
Ár: 14,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

DEMJÉNBEN, 1480 nm-es telken, 
110 nm-es, gázfűtéses, összkomfor-
tos családi ház garázzsal eladó. Ár: 
7,8M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

MAKLÁRON, 1700 nm-es telken 
2+félszobás, felújított családi ház 
eladó. Ár: 9,9M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

EGERBEN, a kórház közelében, 
gázcirkó fűtéses, 50 nm-es családi 
ház kis udvarral eladó. Ár: 8,2M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

SzÉPASSzONYVÖLGYNÉL 4 szo-
bás, jó állapotú családi ház eladó. 
Ár: 27,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, 
Kovács Mária

SzÉPASSzONYVÖLGYBEN 2 szintes 
ház eladó, apartmannak is alkalmas. 
Ár: 14,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, 
Kovács Mária

FÜzESABONYBAN, jó helyen 3 szo-
bás, 120 nm cs. ház eladó! Ár: 10,5M 
Ft. Érd.: 06-30/998-1046 Kovács 
Mária, Kovács Mária

EGER külterületén 2 szintes, különle-
ges ház nagy telken eladó. Ár: 28M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

OSTOROSON igényesen felújított, 100 
nm-es családi ház eladó. Iár: 19,9M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

LAJOSVÁROSBAN 2 külön lakrészes 
családi ház szép állapotban eladó. 
Iár: 29,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, 
Kovács Mária

SzVORÉNYI útnál igényes ház egy 
nappali, 3 hálós nagy terasszal, 
garázzsal eladó. Iár: 31,9M Ft. Tel.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

IMOLA Lakóparkban újszerű, igé-
nyes ház eladó dupla garázzsal! Iár: 
41,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, 
Kovács Mária

BELVÁROSI újszerű sorház, kis kert-
tel, 3 szobás, 2 fürdőszobás igényes 
kivitelben eladó. Ár: 35M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

BELVÁROSKÖzELI, egyszintes, tégla-
építésű, 4 szobás, 130 nm önálló csa-
ládi ház, 650 nm gyönyörű telekkel 
eladó. Ár: 32,5M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

EGERBEN, a 25-ös főút mellett (Fel-
német) 3 szobás családi ház eladó! Ár: 
18,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FELSŐTÁRKÁNYBAN fiatal építésű, 
erdőszéli, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 
igényes, szép családi ház a nappa-
liban kandallóval, terasz és kert kap-
csolattal, dupla garázzsal eladó. Ár: 
34M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

HAJDÚHEGYEN 5 szobás, 2 fürdő-
szobás, nagy teraszos, igényes, extra 
minőségű, panorámás családi ház. Ár: 
75M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

MINDSzENTY úton 4 szobás, 2 für-
dőszobás, egyszintes, polgári jelle-
gű szép családi ház 400 nm telekkel 
eladó. Ár: 19,9M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

EGERBEN, a Servita városrészen, osz-
tatlan telken belső udvari, 98 nm-es, 4 
szobás, jó állapotú cs. ház eladó! Ár: 
15,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

OSTOROSON, a Széchenyi utcá-
ban 2009-ben felújított, 5 szobás, 2 
szintes családi ház 68 nm-es üzlet-
helyiséggel eladó! Ár: 29,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

EGER belvárosában, 304 nm-es telken 
zártsorú beépítésű, 160 nm-es, szint-
eltolásos családi ház eladó! Ár: 29,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGERSzALÓKON, a Kossuth utcá-
ban felújítás alatt lévő, 98 nm-es 
családi ház eladó! Ár: 9,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜzESABONY kertvárosi részén, a 
Vörösmarty úton 2 szobás, konvektor 
fűtésű, átlagos állapotú családi ház 
eladó! Ár: 6,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

FÜzESABONY kertvárosi részén 2 
szintes, 4 szobás, felújított családi ház 
eladó! Ár: 16,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

EGER Felnémeten 2004-ben épült, 
nappali+3 hálószobás családi ház 
eladó! Ár: 26,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes utcá-
ban 3 szobás családi ház eladó! Ár: 
17,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

ELADÓ egy 650 nm-es telken 
lévő, 4,5 szobás, tehermentes 
családi ház Kerecsenden tulajdo-
nostól. Alkuképes irányár: 12,9M 
Ft. Érd.: 06-30/370-6450 

EGERBEN, kertvárosi részen igényes 
családi ház eladó, 170 nm, 6 szoba, 
630 nm-es telek. Ár: 45M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

FALUKÖzPONTBAN lévő 102 nm-es, 
felújított családi ház Egertől 25, 
Poroszlótól 18 km-re eladó. Vállalko-
zás részére is kiváló, a telek fekvé-
se, ipari áram, garázs, melléképüle-
tek. Tel.: 06-30/534-2312
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó
Kiadó: Első Szuperinfó Kft.

3300 Eger, Csiky Sándor u. 19.
Tel.: 36/312-701
fax: 36/516-030

Felelős kiadó: Fodor István
Felelős ügyvezető: Honfi Gábor

Felelős szerkesztő: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Dósáné Tóth Mónika

Tördelőszerkesztő:  
Juhászné Báthory Beáta

Tördelőszerkesztő, újságíró: 
Ebner Béla

Sokszorosító szerv: 
Délkelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Terjeszti: Reklám Press Kft.

Megjelenik: 30.000 példányban, 
Egerben és környékén, 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 16 óra.

Internet: www.szuperinfo.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok való-

diságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem 
köteles olyan tényeket vagy körülményeket 

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

EgEr, SzéchEnyi u. 24. 1/2.
EgEr, Barkóczy - dr. nagy j. Sarok 

www.egerotthon.hu

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

hétvégén, ünnepnapokon is.
06-30/49-52-633

35639

35643

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

profi gépekkel, kedvező áron,
0-24 óráig. garanciával!

tel.: 06-20/958-8397

35695

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

0-24 óráig hétvégén is.
06-30/345-1854

35646

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29

35703

 Egerben, a Csokonai úton 57 nm-es, magasföldszinti, nappali+ 
2 hálós, igényesen felújított, 
szép lakás eladó. 18,9M Ft

Tel.: 06-70/778-2088

www.citycartel.hu
Cím: 3300 Eger, Dobó u. 9.
E-mail: eger@citycartel.hu

35711

EgyEs karórák
20–50% 

engedménnyel 
a készlet erejéig!

 cSapó 
órásüzlet

széchenyi u. 24. 
Tel.: 36/310-747

E ák

35740

terjesztésével kapcsolatos
észrevételeket,
reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken
jelezheti:

36/312-701,
eger@szuperinfo.hu

13886

35754



H á z e l a d á s 

eGeRBeN, a Sertekapu úton fel-
újítandó vagy bontandó ház 310 
nm-es telken eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGeRBeN, a Hajdúhegyen jó állapo-
tú, 130 nm-es, 5 szobás családi ház 
850 nm-es telken eladó. Ár: 39M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, közel a belvároshoz, a 
Károlyvárosban felújítandó kis ház 
420 nm-es telken eladó. Ár: 15,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Gárdonyi G. utcában 330 
nm-es saroktelken felújítandó kis ház 
eladó. Ár: 13M Ft. Tel.: 06-70/778-
2088

szIlVásVáRadHOz közel 4 szobás, 
kúria jellegű, összkomfortos, részben 
felújított téglaház sok melléképület-
tel, garázzsal, pincékkel, borházzal, 
nagy telken eladó. Iár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-70/532-2170

eGeRBeN, lajosvárosban 1100 
nm-es telken lévő családi ház 
eladó. a telek akár 6 lakásos tár-
sasház építésére is alkalmas. Iár: 
30M Ft. Tel.: 06-20/531-3466 

eGeRBeN, belvárosi, felújítandó, 98 
nm-es, 3 szobás családi ház 320 
nm-es telken eladó. Ár: 23M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

BeKÖlCÉN családi ház, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
kamra+mellékhelyiségek, garázs 
vagy pince eladó. Ár: 2,8M Ft. Tel.: 
06-70/631-5931

eladÓ Egerben, Hajdúhegy út 2. sz. 
alatt 4 szobás családi ház, felújításra 
szoruló. Ár: 25,5M Ft. Tel.: 06-70/608-
8224

H á z K e R e s É s 

eGeRBeN ingatlant vásárolnék. (Fel-
újítandó állapotú is érdekel.) Tel.: 
06-20/435-9657

CsaládI házat keresek egerben 
min. 4 szoba költözhető állapot-
ban, garázs, vagy beálló. Kész-
pénzzel fizető magánszemély. 
Tel.: 06-70/701-7764 

l a K á s e l a d á s 

ÉszaKI városrész elején mfszt.-i, 4 
emeletes panelépületben, 65 nm, tel-
jes körűen felújított, 2 szobás, tágas 
szép lakás eladó. Ár: 13,4M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

ÉszaKI városrész elején 8. emeleti, 2 
szobás, távfűtéses, felújítandó, erké-
lyes, panorámás erkélyes lakás. Ár: 
8,3M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

TÖRTÉNelMI belvárosban 175 nm, 6 
szobás, 2 fürdőszobás, 30 nm terasz-
szal, modern gépészettel, igényes kivi-
telben, sorház jellegű lakás garázzsal. 
Ár: 36M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.hu

BelVáROsI, 1. emeleti, erkélyes, déli 
fekvésű, 3 szobás, felújítandó lakás 
eladó. Ár: 19M Ft+20 nm-es garázs. 
Tel.: 06-20/975-1413

záRT lakóparki, 1. emeleti, 88 nm-es, 
4 szobás, 3 erkélyes, CSOK-os, új épí-
tésű lakás eladó. Tel.: 30M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BelVáROsI, 75 nm-es, felújított, 
cirkós, erkélyes, csendes lakás eladó. 
Ár: 21,6M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, a Csokonai úton 57 nm-es, 
magasföldszinti, nappali+2 hálós, igé-
nyesen felújított szép lakás eladó. Ár: 
18,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Rákóczi út páratlan olda-
lán felújított, 56 nm-es, 2 szobás, 
erkélyes lakás a 4. emeleten eladó. 
Ár: 11,8M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Petőfi úton 1. emeleti, 85 
nm-es, dupla tetőtéri, nappali+3 hálós 
lakás, garázzsal eladó. Ár: 20,9M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

KallÓMalOM úton 3. emeleti, 65 
nm-es, egyedi mérős, 2 plusz félszo-
bás lakás eladó. Ár: 10,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2373

CIFRaKaPU úton 2 szobás, szép lakás 
II. emeleten, gázfűtéses társasházban 
eladó. Akciós ár: 11,9M Ft-ról 10,5M 
Ft. Érd.: 06-30/998-1046, Kovács 
Mária

eGeRBeN, a „Ráchegy lakópark-
ban” 2018. évi beköltözéssel új épí-
tési ingatlanok leköthetőek! 46 nm-69 
nm-es lakások 280e Ft/nm bevezető 
áron!!! CSOK igényelhető és 15M Ft-
ig illetékmentes!!! Tel.: 06-70/778-
2372

KallÓMalOM úton 3. emeleti, 30 
nm-es, igényesen felújított lakás 
eladó. Ár: 9,8M Ft. Tel.: 06-70/778-
2373

eGeRBeN eladó új építésű lakások 
a Kalczit közben 4 lakásosban. Ár: 
330.000 Ft/nm. Érd.: 06-30/998-
1046, Kovács Mária 

eGeRBeN, a Balassi utcában 2012-
ben épült, új építésű lakások eladók! 
Első emeleti, 1,5 szobás lakás 20,7M 
Ft! A lakás megvásárlásához CSOK 
igényelhető! 15M Ft-ig illetékmen-
tes! Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, Mátyás király úti 4 laká-
sos társasházban - sorház jellegű - 
4 szobás, garázs, pince, kertkapcso-
latos lakás eladó. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/316-7628

eGeR, Csiky Sándor úton 53 nm-es, 
2 szobás, gázfűtéses, felújított lakás 
szigetelt házban eladó. Ár: 15,5M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

eGeRBeN, a Remenyik utcában 2. 
emeleti, 2 szobás, 64 nm-es lakás 
eladó. Iár: 15,5M Ft. Tel.: 06-30/271-
2883

l a K á s K e R e s É s 

KeReseK Eger belvárosában vagy 
közelében, igényes, 3 szobás lakást, 
30M Ft-ig, erkély előnyt jelent! Min-
den ajánlat érdekel! Tel.: 06-30/218-
8213 

sÜRGŐseN keresek ügyfeleim-
nek 1-1,5 szobás lakást 10M Ft-
ig, 2 különnyíló szobás lakást 
15M Ft-ig, 3 szobás lakást 20M 
Ft-ig egerben! Várom hívását: 
06-30/472-0617, Borosné - eger 
Otthon 

F Ö l d ,  K e R T 

eGeRBeN, a Braun-völgy elején gyü-
mölcsös kőházzal, villannyal, fürdő-
szobával, panorámás kilátással eladó. 
Iár: 2,6M Ft. Tel.: 06-70/539-2964, 
06-70/674-1295

eladÓ az Újfogás-dűlőben, a műút 
mellett, könnyen megközelíthető 
helyen 0,25 ha leányka és 0,48 ha 
kékfrankos szőlőterület. Érdeklőd-
ni a 06-20/591-5693-as telefonszá-
mon lehet. 

alMáRI hegyen városra néző, déli 
fekvésű szőlő-gyümölcsös eladó. Tel.: 
06-30/963-6596

OsTOROsON, a Polgármesteri 
Hivatal mellett 80 nm-es pince 
eladó. 1 feldolgozó helyiség+2 
tároló pinceág. Tel.: 06-30/935-
0832 

eladÓ 1730 nm-es kékfran-
kos szőlőterület a Pünkösd-te-
tőn. Tel.: 06-30/506-9657 vagy 
06-36/319-381 

a l B É R l e T 

eGYeTeMIsTáKNaK négy fős, vár 
alatti ingatlan kiadó. Tel.: 06-70/502-
0482

eGeRBeN, a Hajdúhegy lábánál, 
a Tizeshonvéd utcában kiadó egy 
kiváló állapotú, teljesen berende-
zett, gépesített, 60 nm-es lakás. Ár: 
100e Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRTŐl 7 km-re, jó közlekedésű 
helyen 1 szoba kiadó fürdőszoba- és 
konyhahasználattal. Hívjon, megegye-
zünk. Tel.: 06-30/262-0138

KeRTÉsz úton 1 szoba összkomfortos 
lakás kiadó. Tel.: 06-20/477-4417

eGeRBeN, főbérlő nélküli lakásban 
szoba 2 személynek kiadó. Ár: 16e Ft/
fő/hó+rezsi. Tel.: 06-20/347-3014

60 NM-es, 2 szobás lakás Budapes-
ten, a Dohány utcában hosszú távra 
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Ár: 
80e Ft+rezsi. Tel.: 06-20/324-9288

Ü z l e T ,  I R O d a 

INGYeN parkolós belvárosközeli 
részen, új építésű 13 és 30 nm-es iro-
dák, és 30 nm-es minigarzon laká-
sok kiadók. Ár: 35-80e Ft/hó. Tel.: 
06-20/975-1413

BelVáROsI, nagy gyalogos forgalmú 
üzlet-iroda bérleti joga eladó. Fizeten-
dő havi díj az önkormányzat felé havi 
29e Ft+áfa - a rezsi minimális. Eladási 
ár: 4,2M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, központi helyen kialakított 
utcai bejárattal iroda kiadó! Ár: 110e 
Ft+ÁFA/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRBeN, az uszoda környékén 70 
nm-es, légkondicionált iroda kiadó! Ár: 
90e Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

a sPaR Áruház közelében 72 nm-es 
lakás kiadó, üzlethelyiségnek, iro-
dának is megfelelő. Érdeklődni a 
06-70/602-5625-ös telefonon.

a U T Ó  V É T e l 

MeGVeszeM roncs és üzemképes 
személy- és teherautóját adásvéte-
livel. Kérésére házhoz megyek. Tel.: 
06-70/226-8859

TRaBaNTOT, Wartburgot, Barkast 
vásárolnék érvényes okmányokkal, 
vagy papírok nélkül. Tel.: 06-30/316-
3357

s z O l G á l T a T á s  K í N á l a T 

lOMTalaNíTásT vállalok! elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
Tereprendezés, bontás, romel-
takarítás, fuvarozás hétvégén 
is. Tel.: 06-30/225-0188 

dUGUláselHáRíTás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. Tel.: 06-70/233-
0673

TelJes körű építőipari munkák: hőszi-
getelés, felújítás, térkövezés, burko-
lás, tető készítése, festés, faházak 
készítése. Tel.: 06-70/367-8005

HázaK, padlásterek építését, felújítá-
sát, tető átfedését, lakatos, bádogos 
munkákat vállalunk. Tel.: 06-30/428-
2343

eNeRGeTIKaI tanúsítvány készí-
tést vállalok egerben és környé-
kén. Pozsik Máté 06-30/427-4333. 
árak a honlapon: egergetika.wix.
com/energetika  

szeRB-HORVáT tolmács- és for-
dítómunka. Érd.: ocsiur@gmail.
com, 06-30/249-9709 

NÉMeT és műszaki német nyel-
ven tolmácsolást, fordítást válla-
lok. Érd.: juhaszpeterzf@gmail.com, 
06-30/227-2387

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és 
lakásfelújítás. Tel.: 06-70/946-
5100 

lOMTalaNíTásT vállalok! Elszállítom 
(megvásárolom) megunt bútorait, lom-
jait. Tel.: 06-30/215-7938

KŐMŰVes, burkoló vállalkozó 
vállal kisebb-nagyobb építő-
ipari munkákat eger és vonzás-
körzetében. Könnyűszerkezetes 
tetőtér-beépítés, nyílászáró cse-
re, kerítésépítés, külső homlok-
zati szigetelés, lakásátalakítás, 
lakásfelújítás, fürdőszoba-felújí-
tás, tetőácsolás, kőművesmun-
ka, burkolómunka. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-30/966-5462

elszállíTJUK építési törmelékét, 
használt bútorait, lomokat, vashulla-
dékot. Értékesebb dolgokért fizetünk.
Tel.: 06-30/626-7213

T á R s K e R e s É s 

OlYaN idős embert keresek, aki élete 
végéig ott lakna nálam házimunkért, 
részleteket megbeszéljük. 06-30/273-
0815

52018. január 12.

eger belvárosi, extra igé-
nyesen felújított, 3 szobás, 
nagy konyhás lakás 6 csa-
ládos társasházban eladó! 
II. em.-i, déli tájolású. 
22,5M Ft. Érd.: 06-70/650-1494

egerben, a spar mellett, 
4 emeletes épületben I. emeleti, 
2 szobás, erkélyes, műanyag 
nyílászárós lakás szigetelt 
épületben eladó. zöldövezetre 
néző ingatlan! alacsony re-
zsiköltség! Ir.ár: 13,4M Ft. 
Érd.: 06-30/303-3019

egerben, a Katona téren 
50 nm-es, hatalmas kirakat-
felülettel rendelkező üzlethe-
lyiség kiemelten forgalmas 
helyen kiadó. Ir.ár: 250e Ft/nm. 
Érd.: 06-30/958-7200

egerben, a volt kemping te-
rületén új társasházi pro-
jektek indulnak, várhatóan 
2018. év végi befejezéssel. la-
kások igény szerinti méretben 
még választhatók. 6 db lakás 
már elkelt! Ir.ár: 310e Ft/nm. 
Érd.: 06-30/958-7200

www.drhouseingatlan.hu
eger, Maklári u. 5-7.

35722

Eger, Szent János u. 6-8.
www.otpip.hu

FelNÉMeTeN, a Hársfa utcában 
505 nm-es telken, 148 nm-es 
1+3 szobás könnyűszerkeze-
tes ház eladó! Ir.ár: 25 M Ft. 
Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, fürdők és egye-
tem közelében, új csalá-
di házas övezetben jó álla-
potú, tégla szerkezetű, 
189 nm-es családi ház eladó. ár: 
48,8 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, Olasz utcában 54 nm-es, 
2 szobás, I. emeleti, erké-
lyes, távhős lakás eladó. ár: 
12,7 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeR belvárosközeli, kiváló álla-
potú, 120 nm-es, 4 szobás, fel-
újított családi ház eladó. ár: 
35 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeRBeN, az Északi lakó-
telepen, 1+2 félszobás 
lakás eladó. Ir.ár: 13,5 M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

eGeR belvárosában eladó 
egy 63 nm-es, 1+2 szo-
bás, erkélyes lakás. az ingat-
lan azonnal költözhető. ár: 
20,9 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654

eGeRBeN, a Maklári hóstyán 
emelt műszaki tartal-
mú, 40-104 nm-es, ÚJ ÉPí-
TÉsŰ lakások leköthetők. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, Hajdúhegyen ÚJ ÉPí-
TÉsŰ, 54-120 nm-es laká-
sok eladók. 247e Ft/nm ártól! 
Tel.: 06-70/377-3349

eGeR, Tulipánkert úton lakás 
és vendégház célra is kiválóan 
hasznosítható, 5 szobás csa-
ládi ház sürgősen eladó. ár: 
26,5 M Ft. Tel.: 06-70/334-669 

35756



Á l l a t ,  n ö v é n y 

vöRöS tojótyúk házhoz szállítva 650 
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

KIS bálás lucerna, széna, szalma, nap-
raforgó, búza, kukorica, zab eladó. 
Tel.: 06-70/330-5009

E g y é b  K E R E S é S 

SZaRvaSaganCSOt, hullajtottat és 
trófeákat vásárolok. Hullajtottat 4.700-
6.500-20.000 Ft/kg-ig. Trófeákat akár 
150.000 Ft-ig. Hívjon bizalommal! 
Visszahívom. Tel.: 06-30/338-2399, 
06-20/511-4209

RégISégEt, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészítő-
ket, fateknőt, babafürdető kádat, házi 
szőttes vásznat, zsákot, kázsmér ken-
dőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, fali-
tányért, játékot, pedálos Moszkvicsot, 
katonai tárgyakat, kitüntetést, könyve-
ket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! 
Tel.: 06-30/475-7928

vÁSÁROlOK személyautót, teherautót, 
segédmotorkerékpárt, akkumlátort, 
vashulladékot, dunnát, párnát, kábe-
leket, trafót, kávégépet, háztartási 
gépeket. 06-30/257-1392

gyŰJtŐ keres!!! Régi: Matchboxokat 
(1960-1990), távirányitós autókat 
(CCCP, DDR, stb). Egyéb modellautó-
kat, lemezautókat, kamionokat. Tel.: 
06-70/418-2086

IngyEn elszállítom bútorait, lakáski-
ürítést, hagyatékot, lomtalanítást, ház-
tartási gépeket, vashulladékot hétvé-
gén is. Tel.: 06-30/257-1392

MagaS áron vásárolok készpénzfize-
téssel mindennemű régiséget, bútoro-
kat (koloniált is), dísztárgyakat, fest-
ményeket, hanglemezeket, alpakká-
kat, ezüstneműket, bizsukat, csip-
kéket, órákat, érméket, kitűntetése-
ket, stb. Gyűjteményeket! Hagyatéko-
kat! Díjtalan kiszállás, értékbecslés! 
Szegvári Mónika 06-20/365-1042, 
antikceg@gmail.com

antIKvÁRIUM vásárol könyveket, régi 
bútort, órákat, használati tárgyakat, 
hagyatékot. Tel.: 06-20/470-0898

E g y é b  E l a d Á S 

navIgÁCIÓ (navon n490 Plus, 
4,3”, fekete, IgO8 szoftver, teljes 
Európa térképpel) alig használt 
eladó. tel.: 06-30/929-5338 

MOSÓgéP (keverőtárcsás), centri-
fuga (Hajdú), fűszerpaprika-dará-
ló, újak, légpuska elektromos vizes 
köszörű eladó. Ár: 20-22-25-40e Ft. 
Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-
5110, délután.

t Ü Z E l Ő a n y a g

EladÓ tűzifa 1.500 Ft-tól! Garan-
tált mennyiség és minőség! Tel.: 
06-70/232-3421

tŰZIFa, szén nálunk kapható 
minden fajtában, méretben, mér-
hető állapotban, házhoz szállít-
va.tüzelőutalványt elfogadunk. 
az áru a helyszínen ellenőrizen-
dő, átvenni nem kötelező, ezért 
vásárlás után reklamációt nem 
fogadunk el. tel.: 06-30/727-
0039 

tŰZIFa akció mxm-es kalodá-
ban 11.000 Ft/kaloda, 2.500 Ft/100 
kg. Kiszállítás hétvégén is. Tel.: 
06-70/280-5731

tŰZIFa eladó méteres szálakban 
(1x1x170). tölgy, bükk, akác 20e 
Ft-tól. gyors házhoz szállítással. 
tel.: 06-20/505-6029 

E g y é b 

aKtÍv, idős házaspár keres olyan tisz-
tességes, jóravaló, szerény csalá-
dot, ahol nincs nagyszülő, és hiány-
zik. Leveleket „Szimpátia” jeligére a 
szerkesztőségbe kérem. Eger, Csiky 
S. u. 19.

Á l l Á S t  K E R E S 

HétvégéRE gyermekfelügye-
letet vállalok Egerben. tel.: 
06-20/286-2845 

Á l l Á S t  K Í n Á l 

ROKKantnyUgdÍJaS vagy reha-
bilitációs járadékos munkaerőt 
felveszünk takarítói és kar-
bantartói munkakörökbe. tel.: 
06-20/433-3623 

gyaKORlattal rendelkező női 
eladót felveszünk. Tel.: 06-30/348-
9944, 06-30/746-7997

bÚtORÁRUHÁZ keres értékesí-
tői, illetve raktáros/bútorsze-
relői munkakörbe munkatársa-
kat egri munkahelyre. érdek-
lődni-jelentkezni önéletrajzzal: 
lenokft@gmail.com vagy tel.: 
06-36/323-500  

aZOnnal kezdés állattenyésztésben! 
A Gödöllői Tangazdaság Zrt. felvétel-
re keres: Állatgondozó (fejő, ellető), 
takarítónő munkakörbe munkatársa-
kat. Munkavégzés helye: Hatvan-
Nagygombosi Szarvasmarha telep. 
Feltétel:-min. 8 ált. iskolai végzett-
ség, -gyakorlat, -nagy munkabí-
ró képesség, -önálló munkavégzés. 
Állattenyésztésben szerzett tapaszta-
lat előny. Szállást igény esetén biztosí-
tunk. Jelentkezni önéletrajz leadásá-
val lehet: e-mailben: csala.antal@gtrt.
hu, vagy telefonon: 06-20/406-8167, 
vagy személyesen: 3000 Hatvan-
Nagygombos, Szarvasmarha telep

aUSZtRIaI Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kor-
tól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30/313-3516 

35648

35724 35721

6 2018. január 12.ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

Egri Építőipari cég
keres 

gyakorlattal rendelkező 

TAKARíTónŐT.
Foglalkoztatás

teljes munkaidőben. 

Tel.: 06-20/569-4770
35720

Új szakma betanulását biztosítja
a Sanamöbel Bútorgyártó Kft.
100 fős könnyűfém megmunkálást végző termelő cég keres 
új kihívásokra vágyó kollégákat kárpitos munkakörbe 
teljes körű betanítással. Leendő munkatársaink képesek 
lesznek gyönyörű végtermékek előállítására.

Feladatok:
•	Ülőbútorok,	design	székek	kárpitozása
•	Párnázatok	készítése

Jelentkezés feltétele:
•	Jó	kézügyesség
•	Precíz	munkavégzés
•	Szorgalom

Előnyt jelent:
•	Kárpitozásban	való	jártasság	

Amit kínálunk:
•	Teljes	körű	betanítás
•	Piacképes	fizetés	(növekvő	tudással	arányos	kiemelkedő	bér)
•	Stabil,	hosszú	távú	munkalehetőség
•	Egyműszakos	munkarend
•	Kulturált	munkakörülmények
•	Jó	hangulatú	csapat,	családias	légkör

Várjuk	mindazok	jelentkezését	korra	és	nemre	való	tekintet	nélkül,	akik	
hosszú	távra	gondolkodnak,	elhivatottak	munkájukban,	és	kedvet	éreznek	
ahhoz,	hogy	egy	100	fős,	családias	termelő	cégnél	helyezkedjenek	el.

Jelentkezni	 önéletrajz	 küldésével	 az	 allas@sanamobel.com e-mail 
címen,	illetve	a	36/450-117-es telefonszámon lehet.

35694



Á l l Á s t  k í n Á l 

nÉMEtORsZÁGBA és Dániá-
ba keresünk munkavállalókat 
mezőgazdasági területre: állat-
tenyésztés - állatgondozás (szar-
vasmarha, sertés), növényter-
mesztés, traktoros, mezőgaz-
dasági gépszerelő, ill. betaní-
tott munkákra; továbbá épí-
tőipari munkákra: kőműves, 
bádogos, ács, festő-mázoló fel-
adatok ellátására. tapasztalat 
előny, de egyik helyen sem fel-
tétel. legalább alap német vagy 
angol nyelvtudás minden helyen 
feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-
0400, nyiregyhaza@andreasagro. 
com; www.andreasagro.com 

sZÓRÓlAPOk, reklámkiadványok 
terjesztésére megbízható, kéz-
besítésben jártas munkatársakat 
keresünk Eger területéről. Érdek-
lődni: 06-30/756-6231 (Hétköz-
napokon 8.00-16.00 között) 

DUnÁntÚlI munkahelyre, móri telep-
helyre keresünk varrónőket, gépke-
zelőket januári kezdéssel. Szállást, 
utazást, előleget biztosítunk. Érd.: 
+36-70/366-7075

BEtAnítOtt dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító 
parnerünkhöz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb bért bizto-
sítják. szállás, utazás biztosított. 
Érd.: 06/30-511-4219 

EGRI fogtechnikai labor, fiatal fog-
technikusok jelentkezését várja! Érd.: 
06-30/382-4482

kEREskEDElMI vagy vendéglátói 
végzettséggel munkatársakat kere-
sek 20-30 km-es körzetből Szilvás-
váradra. Gépkocsi előny! Jó kerese-
ti lehetőség! Személyes megbeszé-
lés szükséges! Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: simsalgo@digikabel.hu 
06-30/289-5779.

sZOBAFEstŐ szakmunkást alkal-
mazok egri munkahelyre. Tel.: 
06-30/248-7548

EGER-BElVÁROsI szépségszalon-
ba fodrászokat és kozmetikust kere-
sek. Vállalkozói szükséges. Tel.: 
06-20/336-0447

EGRI takarítónőt alkalma-
zok napi 4 órában. Jelentkezés: 
1minosegitakaritas@gmail.com

lAJOs a Faiparos andornaktályai 
munkahelyre asztalost és felü-
letkezelésben jártas munkatár-
sakat, valamint belsőépítészet 
iránt érdeklődő munkavállaló-
kat keres nettó 1.200 Ft/órabér-
rel, munkába járási támogatás-
sal.tel.: 06-70/777-9072  

O k t A t Á s 

MAtEMAtIkA oktatása középisko-
lásoknak, egyetemistáknak. Egyszer-
re egy tanítvány, 60 perces órák. Eger-
ben házhoz megyek. Tel.: 06-20/383-
8946

MAtEMAtIkA korrepetálás általános 
iskolásoknak. Érd.: 06-30/995-8584

MAtEMAtIkA-FIZIkA érettségi, 
ZH-ra felkészítés, tanítás. Szeredi 
Dr. Bakné gimnáziumi tanár. Tel.: 
06-20/388-5714

DAJkA és pedagógiai asszisztens tan-
folyam indul Egerben részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/6374083, 0646/321-694. 
Eng.sz.: E-000452/2014

BOltI eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. Tel.: 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

Kiszámítható munkaidő, jobb fizetés,
korrekt munkakörülmények!

A minőségi pékárut gyártó

Ledora Pékség
munkatársakat keres.

Szakképzettség hiánya nem akadály, 
tapasztalt kollégáink betanítanak!

Jelentkezz most!
Hívd a 36/515-432-es telefonszámot, vagy látogass el 

személyesen üzemünkbe: Eger, Kőlyuk út 4.
35555
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35718

35719

Egri Építőipari cég keres 
felelős műszaki
jogosultsággal,

referenciával rendelkező

ÉpíTÉSvEZETŐT.
Kiemelt bérezés!

Tel.: 06-36/512-110

Egri Építőipari cég keres 

KÖZponTI
ÉpíTŐmÉRnÖKÖT

költségvetési- és közbeszerzési
pályázat készítési,

árkalkulátori gyakorlattal.
Kiemelt bérezés!

Tel.: 06-36/512-110

Egri Építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező

KoTRóGÉp-KEZELŐT. 
Bérezés 

megegyezés szerint, 
alap órabér 1.500 Ft.

Tel.: 06-36/512-110

35720

35720

3572035730

Eladói munkára 
munkatársat

keresünk.
Jelentkezni szakmai 

fényképes önéletrajzzal  
az alábbi e-mail címen lehet:

munka1012@gmail.com
vagy személyesen:
Eger, Zalár u. 5-7. 
Párszázas Market

35725

SzobaaSSzonyi álláSt kínál
4*-os szálloda hosszú távra.

• Magas bérezést
• 5 napos munkahetet

• 8 órás munkanapokkal
kínálunk fiatalos csapatunkban.

Középiskolai végzettség és ápolt megjelenés elvárt.

Kérjük érdeklődjön a 06-20/9605-912 telefonon.
35748

16835

Ha új munkatársakat keres, az Ön hirdetése itt van a legjobb helyen!

Ezt olvassa az egész város - Már csütörtöktől az interneten!
www.szuperinfo.hu

Eger, Csiky S. u. 19. - Tel.: 36/312-701 - E-mail: eger@szuperinfo.hu

Hegesztő és Betanított csiszoló
munkatársakat keres a sanamöbel Bútorgyártó Kft.
Belga tulajdonú, kerecsendi székhelyű, 100 főt foglalkoztató, könnyűfém 
megmunkálást végző termelő cég keres könnyű betanított csiszoló munkakörbe 
munkatársakat. Cégünk dizájnbútorok gyártásával foglalkozik - korszerű 
technológia alkalmazásával - Németország és a Benelux államok bútorpiacaira.

Feladatok:
Hegesztő
•	 Gyártási	folyamatban	hegesztési	feladatok	elvégzése
•	 A	hegesztéshez	készülék	(sablon)	készítése

Betanított csiszoló
•	 Függőleges	és	vízszintes	csiszológépeken	történő	munkavégzés
•	 Cső-	és	zártszelvények	csiszolása
•	 Hegesztési	varratok	precíz	lemunkálása
•	 Finomcsiszolt	(polírozott)	felületek	előállítása

Jelentkezés feltétele:
Hegesztő
•	 Hegesztésben	szerzett	legalább	egy	év	tapasztalat
•	 CO/AWI	hegesztésben	szerzett	tapasztalat
•	 Precíz	munkavégzés	

Betanított csiszoló
•	 Fémiparban	szerzett	több	éves	tapasztalat
•	 Jó	kézügyesség
•	 Precíz	munkavégzés

Bérezés:
•	 Megegyezés	 szerint,	 tapasztalat	 és	munkavégzési	 teljesítés	 arányában.	 Jelentkezéskor	 bérigényt	
kérjük feltüntetni!

amit kínálunk:
•	 Versenyképes	fizetés
•	 Stabil,	hosszú	távú	munkalehetőség
•	 Egy	műszakos	munkarend
•	 Kulturált	munkakörülmények
•	 Jó	hangulatú	fiatal	csapat
•	 Családias	légkör

Várjuk	 mindazok	 jelentkezését,	 akik	 hosszú	 távra	 gondolkodnak,	 munkájukban	 elhivatottak,	 és	
kedvet éreznek ahhoz, hogy egy 100 fős könnyűfém megmunkáló termelő cégnél helyezkedjenek el.

Jelentkezni	önéletrajz	küldésével	az	allas@sanamobel.com	 e-mail	címen,	 illetve	a	36/450-117-es 
telefonszámon lehet.

35694

23745



8 2018. január 12.

2018. január 27. 19.00 Hotel eger & ParK
Fogadóital:	 TóTh	Ferenc	Gyöngyöző	bor	fehér	2016	
Köszöntőital:	 TóTh	Ferenc	egri	csillag	2016	(az	egri	Borbarát	hölgyek	bora	2017-ben)

Menü
Hízott kacsamáj bon-bon birskörtével mazsolás kaláccsal	
	 Gál	lajos	|	Kamra-völgy	egri	csillag	Grand	superior	2016
Füstölt zeller veloute, sertésszűz, kápia paprikahabbal
	 BuKolyi	Marcell	|	rajnai	rizling	Válogatás	2014
szarvasfilé lassan sütve bébi vargányával batáta pürével 
	 PeTrény	PincészeT	|	Big	Band	2011	egri	Bikavér	superior
	 ThuMMerer	VilMos	|	egri	Bikavér	Grand	superior	nagy-eged	dűlő	2012
aszalt szilvás trüffel tortácska csoki variációkkal 
	 KoVács	niMród	BorászaT	|	soul	syrah	2015
Éjfélkor: töltött káposzta

díszvendég: 
tótH FerenC  

borász
Fővédnök: 

Habis lászló 
eger polgármestere rÉszvÉteli díj: 17.000 Ft/fő

jelentKezÉs És ÉrdeKlődÉs: +36-70/616-8005 +36-20/956-7947 
35151

35269

27750

Képviselői fogadóóráK
Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képvise-

lője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság elnöke előzetesen, telefonon vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.:  
06-30/218-0266, e-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizott-
ság tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett 
helyen és időpontban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail:  
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képvise-
lője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagja fogadóórát tart, előzetesen megbe-
szélt időpontban és helyen. Telefonos egyeztetés:  
06-30/941-1397, e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője 
(Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnö-
ke hétfőtől csütörtökig, naponta 14.00-18.00 óra 
között személyesen elérhető a szépasszonyvölgyi 
Hotel Ködmönben. Más időpont egyeztetése telefo-
non a 06-30/995-2290-es számon, vagy e-mailben, az 
oroszibolya@t-online.hu címen.

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási 
Bizottság és a Városképi és Környezetvédelmi Bi-
zottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és 
helyen tart fogadóórát. Tel.: 06-30/594-7853, e-mail:  
lombeczki.gabor@ph.eger.hu

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-
DK-Együtt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.:  
06-70/382-5203, e-mail: mirkoczkizita@gmail.com

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-
Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizott-
ság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.:  
06-30/945-3530, e-mail: fgyeger@gmail.com
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Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy

DR. HIBAY GYÖRGYNÉ
„Alíz néni”

2017. december 13-án, életének 92. évében 
lelkét visszaadta a Teremtőnek.

lelki üdvéért gyászmise 2017. december 22-én 
volt az egri Ciszterci templomban.

Temetése 2018. január 15-én, 12.30 órakor lesz 
az egri Hatvani temetőben.

A gyászoló család

Alíz néni örökségeAz örökség felelős-
séggel jár. Szüle-

imtől kaptam örökül Dr. Hibay György 
és felesége, Alíz néni barátságát. Azt 
a barátságot, mely jóval születésem 
előtt szökkent szárba. Ennek birtoká-
ban ismerhettem meg ezt a csodálatos 
két embert. Előttem van a kép, ahogy 
kilépnek a „jegenyekeresztes” ház ka-
puján, Gyuri bácsi öles léptekkel sétál, karján 
Alíz nénivel, aki gyorsan szedi a lábát mel-
lette, mégis mintaszerű egységet alkot ez az 
emberpár. éppen úgy, mint azon a hajdani 
napon, amikor hozzájuk csatlakozott apám, s 
anyám, hogy mint igazi egriek együtt indul-
janak az Eger Vára Barátainak Köre alakuló 
ülésére. Az örökség részeként élvezhettem 

vendégszeretetüket, le-
hettem társa tartalmas 

diskurzusoknak, s ez örökség része-
ként kísértük utolsó útjára Gyuri bá-
csit, akitől meg-megbicsakló szavakkal 
búcsúztam. Amikor ő elment, akkor 
lelki szemeinkkel az oly igen szeretett 
Hereg-réten láttuk eltűnni daliás alak-
ját, s most Alíz néni, Te is követed. 

Ugyanúgy indulsz el a hegyre, talpad alatt 
meg sem törnek a fagyott-deres fűszálak, 
bölcs, mindentudó mosolyoddal visszanézel 
ránk, itt maradókra. Mész Gyuri bácsi nyo-
mán, de azt már nem láthatjuk, ahogy a párás 
köd takarásában ismét belé karolsz, s együtt 
sétáltok immár az örökkévalóság útján...
Jó utat, szép sétát, Alíz néni! Ebner Béla

13788 13788
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VérAdás
Adj vért, 

és ments meg
három életet!

A Magyar Vöröskereszt  
Heves Megyei Szervezete  

szeretettel várja a véradókat:
(EREDETI TB kártyájukkal 

és személyi igazolványukkal)

2018. jan. 16., kedd 900–1200 
csány – Könyvtár 
(szövetkezet u. 2.)

2018. jan. 16., kedd 1000–1400 
visonta – ME ZRt Bánya 

(Erőmű u.)
2018. jan. 16., kedd 1000–1200 

taRnasZEntMiKlós  
– napközi otthon 

(vörös hadsereg u. 27.)
2018. jan. 16., kedd 1330–1630 

PÉly  
– Petőfi sándor általános iskola 

(Fő u. 138.)
2018. jan. 18., csütörtök 1000–1500 
HalMajugRa – Művelődési Ház 

(Kossuth u. 158.)
2018. jan. 19., péntek 900–1200 
gyöngyös – Bugát Pál Kórház  
vérellátó (Dózsa györgy  u. 22.)

35653

január 14-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
január 21-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
nyitvAtArtás: 7.00-től 13.00-ig!
Ingyenes parkolás!

Elérhetőségeink: +36-30/223-4855; +36-30/223-6505, 
 facebook.com/kisasszonypiac • info@kisasszonypiac.hu

27799

mArKhot hÍreK
Anyaggazdálkodó, 
anyagbeszerzőt keres a kórház
A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  
azonnali kezdéssel keres közalkalmazotti jogviszonyban 
határozatlan időtartamú foglalkoztatásra

AnyAggAzdálkodó, 
AnyAgbEszErző
munkatársat.
előny: 
az anyaggazdálkodás bármely területén szerzett  
gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett szakmai 
tapasztalat, felsőfokú szakirányú szakvégzettség.

részletes információk: www.mfkh.hu

A jelentkezők pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, 
végzettséget igazoló okirat másolat), 
a csillik.pal@mfkh.hu e-mail címre várja a kórház.

A pályázat leadásának határideje: 2018. 02. 15.

Friss nAvinfó
ideje Ügyfélkaput nyitni!

akinek még nincs, érdemes Ügyfélkaput nyitnia, mert a regisztráció csak pár per-
cig tart, de annál több előnnyel jár. Ehhez személyazonosító igazolványra és aktív 
e-mail címre van szükség. Ügyfélkapun sok más mellett az adóügyek is egyszerűb-
ben, kényelmesebben intézhetők. 

Jövőre is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állítja össze a vállalkozási tevékenységet 
nem végző magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, a rendelkezésre 
álló munkáltatói, kifizetői adatok alapján. Az elkészített adóbevallási tervezet az Ügyfélka-
pun keresztül gyorsan, kényelmesen megtekinthető.

Emellett az Ügyfélkapuval számtalan dolog intézhető az interneten keresztül, például 
lekérdezhető az adófolyószámla, ellenőrizhető a biztosítási jogviszony, kiváltható a vállal-
kozói igazolvány, értesítést küld a hivatalos okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, 
útlevél) lejárati idejéről, sőt még a forgalmi engedéllyel és egyéb gépjárművel kapcsolatos 
ügyek is egyszerűbben intézhetők.

Regisztrálni személyesen az okmányirodákban, a kormányhivatalokban, a NAV ügyfélszol-
gálatain, valamint a külképviseleteken is lehet. A regisztrációt követően a megadott e-mail 
címre a rendszer egy egyszer használható aktiváló kódot küld, ami öt napig érvényes.

Ha valaki már rendelkezik Ügyfélkapuval, de nem tud belépni fiókjába, annak több oka 
is lehet. Ha az aktiválás öt napon belül nem történt meg, a jelszó lejárt vagy az ügyfél 
elfelejtette a felhasználónevét, akkor személyesen kell felkeresni valamelyik regisztrációs 
szervet. Ha valaki csak a jelszavát felejtette el, az Ügyfélkapu honlapján újat igényelhet.

2018. január 28., vasárnap
A táv: 1-25 km között, amennyit tudsz        rajt: 9.00-kor
Találkozó: a dobó szobornál - A kb. 25 km útvonala az új 
kerékpárúton a dobó tértől a felsőtárkányi tóhoz és vissza.
bsI Futónagykövetek - Eger:
Feketéné Kuzman Krisztina Marczis Dávid  
fusskrisztaeger@gmail.com david.marczis91@gmail.com

FUTÁS EGER

23745

35755

EGER KÖRZETI SZUPERINFÓ

30.000 PÉLDÁNYBAN

A hatás nem marad el!
17787
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112018. január 12. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

3.000 nm-en - Eger, Mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu
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MELODY sarokülőgarnitúra
ágyazható, 279x237   279.500 Ft helyett 228.000 Ft

MONTANA sarokülőgarnitúra
ágyazható, 279x226   317.000 Ft helyett 264.000 Ft

35712

MIKOR és HOL
17.00	 Summáját Rajzolom – Az Eventus Művészeti Középiskola 

diákjainak kiállítása.	Megnyitja:	Szabó Stefánia	képző-	és	iparművész	
Helyszín:	Arkt	Művészeti	Ellátó	(Gárdonyi	kert	5.)

18.00	 TárlAT Az uTcán	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Január  17.,  szerda
10.00	 PöTTöM PAnnA	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
11.30	 PöTTöM PAnnA	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 A didErgő Király	–	Molnár	Ferenc	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január  18.,  csütörtök
10.00	 dobronKA cirKuSz, világSzáM!	Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 Rómeó éS júlia Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 Az Egri SzAbAdidőS EgyESÜlET ElőAdáSA  

Magyar	Kultúra	Napja	Pódium	műsor	 Helyszín:	Civil	Ház
19.00	 CSáRdáSkiRálynő	–	Bródy	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Január 19., péntek
15.00	 Rómeó éS júlia Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 életem – dr. vArgA gAbriEllA	KéPzőMűvéSz	KiállítáSA	

Köszöntőt	mond:	dr. Martinovits János	főorvos.	Megnyitja:		
Teleki Klári művészetpártoló.	Közreműködik:	Farkas Máté	
(Mátrix	zenekar)	–	ének,	gitár	 Helyszín:	Agria	Park	Galéria

19.00	 Szabad?	–	grESSAi FErdinánd FEStőMűvéSz	KiállítáSA 
A	kiállítást	megnyitja:	Pintér gergő	matematikus		
Utána	verőköltő		koncert!	(szombaton:	halál;orgazmus	koncert)	
Helyszín:	vén	Bagoly	kultúrkocsma	(Almagyar	utca	21.)

Január 19-20., péntek-szombat
 X. orSzágoS iFJÚSági SzÓlÓTáncvErSEny - dönTő 
	 A	legjobb,	előzetes	elődöntőkből	bejutott	15-18	éves	néptáncos		

fiatalok	országos	megmérettetése.	A	verseny	gálaműsorral	zárul.
	 Helyszín:	Forrás	Gyermek	és	ifjúsági	Ház
Január 20., szombat
A KárPáT EgyESÜlET EgEr TÚráJA 
8.30 Útvonal:	Síkfőkút	–	Attila-forrás	–	vár-kút	–	vár-hegy	–	Nagy-Eged	–	

Eger.	táv:	15	km,	szint:	600	m.	találkozó:	8.30	óra,	Eger	volán	pu.	
(busz	indul:	8.40)	 túravezető:	Nagy	Péter	(70/947-7375)

A FÜzESAbonyi TErMéSzETbAráT EgyESÜlET nyílT TÚráJA
8.35	 „Irodalmi emlékhelyek Heves megyében”	Útvonal:	Besnyőtelek,	

autóbusz	váró	–	Besenyőtelek	Berze-Nagy	János	általános	iskola	–	
Besenyőtelek,	vörösmarty		út	17.		–	Dormánd	–	Remenyik	zsigmond	
emlékház.	indulás:	Füzesabony,	autóbusz	pu.	8.35.

	 Hazaérkezés:	Füzesabony,	autóbusz	pu.	11.45	
túravezető:	Somogyi	imre	70/314-9169

A bÜKKi vöröS METEor SPorTEgyESÜlET TÚráJA „Egészség séta”			
8.50	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Szalajka-völgyi-forrás	–	vissza	Szilvásvárad.	

táv:	8	km.	Szint:	100	m.	találkozás:	8.50	volán	pu.	Hazaérkezés:	
13.40	volán	pu.	 túravezető:	Kálmán	Bertalan	(20/226-6564)

20.00	 Ørdøg és allSuckall koncert – Jegyár	elővételben	1.000	Ft,	
a	helyszínen	1.500	Ft	 Helyszín:	Rock	Café	(Sas	út	6.)

Január 21., vasárnap
7.00-tól oRSzágoS RégiSégváSáR egeRben! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött.

	 7.00-tól kiSaSSzony PiaC
	 13.00-ig	 vegyeS PiaC éS kiRakodóváSáR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
A bÜKKi vöröS METEor SPorTEgyESÜlET TÚráJA			
8.20	 Útvonal:	Hárs-kút	–	Kövek-alja	–	Samassa	ház	–	Stimecz-ház	–	

Felsőtárkány.	táv:	14	km.	Szintkülönbség:	300	m.	27+3	pont
	 találkozás:	8.20	volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	volán	pu.	
	 túravezető:	Pápista	lászló	(36/322-896)
Téli SéTáK A SzAlAJKA-völgybEn 1 – Szakvezetett	séta	a	Bükki
10.00	 Nemzeti	Park	igazgatóság	szervezésében.	Útvonal:	vadaskert,	Kár-

pátok	őre,	Pisztrángtelep,	Szikla-forrás,	Szabadtéri	Erdei	Múzeum,	
Fátyol	vízesés,	Gloriette-tisztás.	táv:	4	km	oda-vissza.	Részvételi	
díj:	500	Ft/fő.	találkozás:	Szilvásvárad-Szalajka-völgy,	Bükki	
Nemzeti	Park	információs	ház	(a	Szalajka-völgyi	felső	parkolótól	
150	m-re)	 Programvezető:	Salétli	György	(20/265-7002)

Január 23., kedd
16.30	 Az AgriA vEgyESKAr TörTénETE – Szó istvánné Fülöp dalma	

könyvének	bemutatója.	 	Helyszín:	városháza,	Üvegterem

Január 13.,  szombat 
A KiSbAKAncSoSoK bAráTi KörE TÚráJA – „Szerencse fel!”
8.00	 Útvonal:	Eger,	Gárdonyi	Géza	Színház	-	Uszoda-Rozália	temető	

-	Almagyar-dűlő	-	Pajdos-	Mész-hegy	-	Kaptárkövek	-	áfrika	-	Sík-
hegy	-	Csomós-tanya	-	vécsey-völgy	–	várállomás.		
találkozás:	8.00	Gárdonyi	Géza	Színház	előtt	
információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/779-2875

A bÜKKi vöröS METEor SPorTEgyESÜlET TÚráJA			
8.50	 „Fel a bükk és a Mátra váraira! i.” Útvonal:	tardosi	kőbányák	

am.	–	Barátkerti-forrás	–	Nagy-Akasztó-domb	–	Szarvaskői	vár	–	
Szarvaskő	–	les-ház	–	Berva-völgyi	útelágazás	

	 táv:	9	km.	Szintkülönbség:	330	m.	21+3pont	
	 találkozás:	8.50	volán	pu.	Hazaérkezés:	14.30	volán	pu.
	 túravezető:	Benkó	zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
KAPTárKő TErMéSzETvédElMi éS KulTuráliS EgyESÜlET TÚráJA
9.15	 bükkaljai kőkulTÚrA – novaj és ostoros kőemlékei	

Útvonal:	Novaj,	Hősök	tere	–	Pincesor	–	Mét-hegyi	bújók	–	Kőfejtő	–	
Ostoros,	Csúnyamunka	-	Ostoros,	tájpince.	Könnyű	túra.

	 találkozó:	9.15	Novaj,	Hősök	tere	(templom	előtt).	visszaérkezés	
Egerbe:	Ostorosról	buszokkal	(indulás:	14.52;	15.50;	16.12).

	 túravezető:	Havasi	Norbert	(havasin@kaptarko.hu;	20/218-1450)
18.30	 zF-egeR – azC alPhen (holland)	

Férfi	vízilabda	Bajnokok	ligája,	B-csoport	
Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

20.00	 zF-egeR – Szegedi tudományegyetem 
tayloR&naSh	–	Női	vízilabda	OB	i.,	11.	forduló	
Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

20.00	 bAcK To Floyd KoncErT A vén bAgolybAn 
Helyszín:	vén	Bagoly	kultúrkocsma	(Almagyar	utca	21.)

Január 14., vasárnap
	 7.00-tól kiSaSSzony PiaC
	 13.00-ig	 vegyeS PiaC éS kiRakodóváSáR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
A KárPáT EgyESÜlET EgEr TÚráJA – Keressünk havat a Mátrában!
7.35	 Útvonal:	Parádsasvár	–	Kiss-lipót	–	Galyatető	–	Parádsasvárig	

elágazó.	táv:	19	km/660	m	szintemelkedés.	Nehéz	túra!
	 találkozó	7.35	indulás:	07.45	Eger	volán	pu.	vissza:	15.35	
	 túra	vezető:	Bónusz	György	(20/935-4579)
A bÜKKi vöröS METEor SPorTEgyESÜlET TÚráJA			
8.20	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	varróház	–	Napsugár	pihenő	–	Garasos-kő	–	

Jómarci-kő	–	Nagy-bánya-bérc	–	varróház	–	Felsőtárkány	
	 táv:	15	km.	Szintkülönbség:	350	m	.	29	+3	pont
	 találkozás:	8.20	volán	pu.	Hazaérkezés:	14.25	volán	pu.	
	 túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
11.00	 dobronKA cirKuSz, világSzáM! Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Január 15., hétfő
15.00	 A dobÓ KATicA nyugdíJAS SzErvEzET programértékelő, 

programismertető rendezvénye 
Helyszín:	Bem	tábornok	u.	3.

17.00	 KorTárS Könyv Klub	
Szabó t. anna – TöréSTESzT cíMű novElláSKöTETE 
Női	íRó,	Női	FElADAtOK,	Női	SzEREPEK,	Női	HElyzEtEK...		
vendég:	Kalóné gyenes réka,	
	az	EKE	Gyakorló	Gimnáziumának	tanára	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	ifjúsági	Ház

17.00	 világvándor Klub – HAwAii – gyenes Tímea	előadása	
Helyszín:	Felsőtárkány	Faluház	(Fő	út	350.)

Január  16.,  kedd
10.00	 dobronKA cirKuSz, világSzáM! Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 EMléKEzéS - 171 évE SzÜlETETT MiKSzáTH KálMán
	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár	Felsővárosi	Fiókkönyvtár	

(Kallómalom	u.	88.)
15.00	 tóték –	Blaha	lujza	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 24., szerda
19.00	 egRi világjáRó klub – vulKánoK éS HEgyEK JAPánbAn
	 bagó dániel	és	bagó Anita	előadása	Japánról
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	ifjúsági	Ház.	Belépő:	500	Ft
Január 25., csütörtök
16.00	 uJJ- éS MEridián gyAKorlAToK – varga Miklósné	előadása		

az	Egészség abc	keretein	belül	 Helyszín:	Civil	Ház
Január 26., péntek
18.00	 kePeS iRodalmi eStek – bezeRédi zoltán	színművész		

A kékszakállú herceg csodálatos élete	című	Esterházy-estje.	
Majd	beszélgetés,	amelyet	Molnár Ferenc	moderál.

	 Felnőttjegy	600	Ft,	diák/nyugdíjas	belépőjegy	400	Ft
	 Helyszín:	Kepes	intézet	(Széchenyi	u.	16.)
19.00	 háy Come beCk – Egy rockzenész és egy író találkozása...

beck zoltán,	a	30y	frontembere	és	Háy János	író,	költő	
közös	zenés-irodalmi	műsora	–	Határbontás a szépirodalom 
és a popkultúra között: versek, dalok, novellák. Jegyár:	

elővételben	1.500	Ft,		a	napján	2.000	Ft
	 Helyszín:	Forrás	Gyermek-	és	ifjúsági	Ház
19.00	 cArlo goldoni: két úR Szolgája – bEMutató Előadás
	 Gárdonyi	Géza	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 27., szombat
A bÜKKi vöröS METEor SPorTEgyESÜlET TÚráJA	– „bükk forrásai”	
8.50	 „az egri bükk nagyjai túramozgalom Kolacskovszky lajos 

emléktúra” Útvonal:	Bélapátfalva	–	telekessy	th.	–	Homonna-
tisztás	–	Kaszálás-tető	–	Guba-kút	–	Guba	ház	–	leshely	–	Cser-
késztábor	–	Berva.	táv:	15	km.	Szintkülönbség:	400	m.	30	+3	pont

	 találkozás:	8.50	volán	pu.	Hazaérkezés:	16.00	volán	pu.	
	 túravezető:	Kálmán	Bertalan	(20/226-6564)
9.00	 XiX. „Ötágú SÍP Üzenete” – vErS- éS PrÓzAMondÓ 

TAlálKozÓ. általános	iskola	5-8.	osztályos	Heves	megyei	és	
határon	túli	magyar	diákok	részvételével,	előzetes	jelentkezés	
alapján.		 Helyszín:	Forrás	Gyermek	és	ifjúsági	Ház	-	Forrás	Galéria	

15.00	 univerzum klub	– A SzEnT KoronA éS Az ÓKori 
TérTEcHnolÓgiA	Előadó:	Kisfaludy györgy	kutató

	 Belépő	díj:	1.000	Ft,	klubtagoknak:	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK,	Kötélverő	ház	(Kertész	út	3.)	
19.00	 két úR Szolgája –	Kelemen	lászló	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 egRi boRok bálja 

Az Egri borbarát Hölgyek szervezésében 
Díszvendég:	tóth Ferenc	borász	
Helyszín:	Hotel	Eger&Park****

Január 28., vasárnap
A bÜKKi vöröS METEor SPorTEgyESÜlET TÚráJA 
7.15 Útvonal:	Szarvaskő	–	Új	kilátó	–	Keselyű-bérc	–	Baktai-tavak	–	

töviskes-bérc	–	Agyagos-tető	–	Eger,	Kővágó	tér
	 táv:	14	km.	Szintkülönbség:	200	m.	25	+3	pont
	 találkozás:	7.15	volán	pu.	Hazaérkezés:	14.00	Eger,	Kővágó	tér,	

Gyalog.	túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
Téli SéTáK A SzAlAJKA-völgybEn 2 – Szakvezetett	séta	a	Bükki
10.00	 Nemzeti	Park	igazgatóság	szervezésében.	Útvonal:	vadaskert,	Kár-

pátok	őre,	Pisztrángtelep,	Szikla-forrás,	Szabadtéri	Erdei	Múzeum,	
Fátyol	vízesés,	Gloriette-tisztás.	táv:	4	km	oda-vissza

	 találkozás:	Szilvásvárad	-Szalajka-völgy,	Bükki	Nemzeti	Park	
információs	ház	(a	szalajka-völgyi	felső	parkolótól	150	m-re)

	 Részvételi	díj:	500	Ft/fő.	 Programvezető:	Salétli	György	(20/265-7002)
15.00	 újévi oPeRettgála – ÜnnEPi KoncErT Az oPErETT
és	 cSillAgAivAl. Sztárvendég:	esztergályos Cecília
19.00	 	Jegyvásárlás	elővételben	a	színház	jegyirodájában	

és	a	jegy.hu	oldalon.	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 29., hétfő
15.00	 KiEgyEzéS éS duAlizMuS KorA – dr. nemes lajos	előadása	

A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	rendezvénye	
Helyszín:	Bem	tábornok	u.	3.

Január 31., szerda
19.00	 FilhaRmónia SzezonbéRlet	

cSAbAy doMonKoS zongorAESTJE 
Jegyár:	2.900	Ft	 Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem	–	líceum

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

Elmarad 
a Zrínyi 1566
A gárdonyi géza  
Színház értesíti néző-
it, hogy a zrínyi 1566 
című rockmusical január 
11-12. és 13-ra meghir-
detett előadása Sasvári 
Sándor balesete miatt 
elmarad.
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RaktáRRól 

aZONNal elvihető 
szabvány műanyag 

ablak - ajtó

Ajtó-AblAk MINtAbOlt
Eger, Külsősor út 8. (a volt Toyota Autókereskedés helyén)

Megújult-kibővÜlt  
árukészlettel  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Áraink az Áfát tartalmazzák!

Tel.: 06-70/455-8376  E-mail:  egriajto@gmail.com,  Nyitva: H-P: 8.00-15.30

 RaktáRRól 

aZONNal elvihető 
szabvány műanyag 

ablak - ajtó
Hő- és FéNYvéDő üvegfóliázás akár utÓlAg is!

bontást, beépítést, helyszínre szállítást is vállalunk!
www.egriajto.hu

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
2018-BAN IS KEDVEZŐ ÁRON
- Angol minőségi hallókészülékekkel
- Ingyenes hallásvizsgálattal
- Tanácsadással
- Kamatmentes
 részletfizetéssel

H-EAr Kft. Hallókészülék Szalon

Eger, Zalár u. 3.
www.hallokeszulek.hu 
06-36/565-881
06-70/776-7372

Várjuk
kedves

Ügyfeleinket!

KarácsonyfáK 
ELsZáLLÍTása

Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. alvállalkozójaként 
az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2018. január 13-án, szombaton 
kezdi meg a fenyőfák 
díjtalan elszállítását 

az egri lakosság részére, 
mely az azt követő 2 szombati napon

január 20-án és 27-én tart.
Kérjük a lakosságot, hogy a fenyőfákat 

társasházi övezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé, 
míg magánházas övezetekben az ingatlan elé

- az adott napokon - reggel 6 órára 
„tiszta”, idegen anyagoktól mentes állapotban, 

rendezetten helyezzék ki.

Amennyiben olyan méretű karácsonyfát helyez ki 
a kuka mellé, ami nem fér el a gyűjtőjárműbe, 

illetve lemarad a gyűjtés idejéről, úgy 
az Eger, Homok u. 26. szám alatti hulladékgyűjtő 

udvarban (Nyitva: H-P: 7-15 óráig) 
díjtalanul leadhatja nyitvatartási időben.

Az igénybevétel feltételeivel és az aktuális 
információkkal kapcsolatban kérjük, keressék fel

a www.egrihulladek.hu honlapunkat.

 Köszönjük együttműködését!
NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.

35667

Fekete Rózsa
Temetkezés

Eger, Rózsa K. u. 1.
(Nagybuszmegállóhoz közel)

Vezetékes szám: 06-36/788-629
Nyitva tartás:  

hétfő-péntek 8.00-16.00

Ügyeletes telefonszám:
06-70/341-61-91

35728

PÓTSzilveSzTer
az Expressz - Aranysíp Étteremben 
2018. január 27-én, 18 órától

• Élőzenés táncmulatság 
• Érkezéskor üdvözlőital 
• 3 fogásos bőséges vacsora 
• Kávé

Részvételi díj: 5.000 Ft/fő
Asztalfoglalás:

36/780-734, 20/298-2885, 20/299-0752
Eger, Barkóczy út 4.
expressetterem.eger@gmail.com

HIrDETÉsfELaDás
a  - ba

• sZupErInfó IroDa
 EgEr,  
 csiky s. u. 19.
 36/312-701
 eger@szuperinfo.hu

• Eger otthon
 Ingatlanközvetítő
 EgEr,  
 Barkóczy - Dr. nagy J.
 utca sarok

17787

35693

Eger, Szent János u. 1.
Déjá vu - Cafe,
Restaurant & Bar

Január 15-től 19-ig
 Hétfő Sárgaborsóleves pirított
  kenyérkockával
 főétel „A” Vargányás csirkemellcsíkok
  pirított tarhonyával
 főétel „B” fasírtgolyók 
  burgonyapürével és céklával
 KEDD frankfurti leves
 főétel „A” Szezámmagba forgatott 
  csirkemell rántva, rizi-bizi, 
  barackbefőtt
 főétel „B” Szilvatöltelékes gombóc
  fahéjas porcukorral
 SzERDA Újházi tyúkhúsleves
 főétel „A” Pestos tonhalas penne
 főétel „B” Csirkemell ananásszal,
  füstölt sonkával, füstölt
  sajttal átsütve, burg. püré
 CSütöRtöK zöldborsókrémleves pirított
  sonkával
 főétel „A” Baconos, kukoricás csmell
  rizottó, reszelt sajt
 főétel „B” Rántott sajt, steak-
  burgonyával és ketchuppal
 PéntEK Meleg birsalmaleves
 főétel „A” Rántott csirkecomb,
  petrezselymes burgonya
 főétel „B” Szárnyaspörkölt, orsótészta

1 menü ára: 1.190 ft

ételkiszállítás:
06-30/911-3798

23131

Két úr szolgája EgErbEn. Carlo Goldoni, a nagy velen-
cei drámaíró egyik legismertebb komédiáját, a Két úr szolgáját 
mutatja be az egri Gárdonyi Géza Színház január 26-án, pénte-
ken. Az előadást Horesnyi Balázs díszlettervei, valamint Rátkai 
Erzsébet jelmeztervei alapján Kiss József (középen) rendezi.
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