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NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS!
Ne feledje! 2018. március 25-én, vasárnap 
hajnalban 2.00 órakor 3.00 órára 
kell előreállítani az órát.  
Ezzel elkezdődik a nyári időszámítás.

36484

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

36525

vegye le a nagykabátját,
mutassa meg új alakját!
•	Ultrahangos	zsírbontás	combon,	hason,	fenéken,	karon 

 2.900	Ft/40	perc

•	Bőrfeszesítés	arcon,	ill.	testen 
	 kollagén	serkentéssel 
	 /	Narancsbőr	megszüntetése

 2.900	Ft/40	perc

•	Nyirokkeringés	és 
	 anyagcsere	gyorsítása 
	 hullámmasszázs	géppel

 1.500	Ft/40	perc

elsŐ alkalOm után máR
jÓl látHatÓ eReDmÉny!
Bejelentkezés: 06-20/364-9012

Szépségsziget	-	Eger,	Rózsa	K.	út	5.	I.	em.

tavaSzINdító	aKcIó márc.	23-ápr.	20-ig 

Próbakezelés	esetén	a	fenti	árakból	50%	kedvezmény!
36558 36531

23745
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Fellőtték a 2017-es Egri Csillagot

A hagyományokhoz híven 
március 15-én az Eszterházy 
Károly Egyetemen, a Líceum 
dísztermében mutatták be 
az egri borvidék borászai a 
2017-es évjáratú Egri Csilla-
gukat, de lehetett kóstolni a 
korábbi évjáratú nedűket is, 
sőt került a poharakba Egri 
Bikavér is. A borvidék fehér 
zászlósborát Habis László  

polgármester, Dr. Liptai 
Kálmán, az egyetem rekto-
ra, Dr. Lőrincz György, az 
Egri Borút Egyesület elnöke 
és Szécsi Zoltán vízilabdá-
zó, Eger új „marketingese” 
köszöntötte. A várból, a 
végvári vitézek oltalma alatt 
érkezett magnum palackos 
csillaggal aztán közösen 
koccintottak a megjelentek.

Az esemény egyben az Egri 
 Tavaszi Fesztivál nyitánya is 
volt, mely májusban az Egri 
Csillag Weekenddel zárul, 
így csillagtól csillagig tart.

megnyílt az egri tavaszi fesztivál

Csutorás  
Ferenc,  
Dula  
Áron 
és  
Dula  
Bence

Habis László  
és a magnum 
palack  
Egri Csillag

Dr. Lőrincz György kínálta körbe az Egri Csillagot

Koccintás a 2017-es évjáratú Egri Csillaggal

Háromszoros vivát! Az egri vitézek fegyverei vigyázták a Csillagot úton a várból a Líceumba

Dr. Liptai 
Kálmán

Szécsi  
Zoltán
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EgErbEn is járt az Országgyűlés ElnökE. 
Nyitrai Zsolt meghívására Egerbe és Füzesabonyba látogatott 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki lakossági fórumot 
tartott az érdeklődők számára. A házelnök Egerben, a Polgárok 
Házában értékelte hazánk elmúlt éveinek történéseit, szemé-
lyes tapasztalatait megosztotta a jelenlévőkkel. Képünk a Par-
lament elnökével való találkozást örökítette meg, melyen Habis 
László, Eger város polgármestere is részt vett. Fotó: Nemes RóbeRt

andrEja jOvic titkOs ösvényEin baran-
gOlva. A Vitkovics Alkotóházban nyílt meg a félig már egri, 
szerb  illusztrátor és grafikusművész, Andreja Jovic kiállítása 
Titkos ösvények címmel, melyen régebbi és legújabb alko-
tásai is láthatók április 28-ig. A műveket Pieronymus Kosch 
kép-író ajánlotta a tárlat látogatóinak figyelmébe. Jovic nem 
ismeretlen a város művészetszerető közvéleménye előtt, hisz 
feleségével Rostás Bea Dla-val – aki akkor még csak az arája 
volt – Bújócska címmel közös kiállításon is bemutatkoztak a 
Bródy Sándor Könyvtárban. A művészházaspár immár közös 
életét Egerben tervezi, s többnyelvű, összművészeti műhelyt 
indítanak és nyári táborokat szerveznek, ahol egyedi alternatív 
összművészeti oktatást terveznek elsősorban 13 év fölötti 
érdeklődők számára.    Fotó: ebNeR béla

Egy évE hungaricum az Egri bikavér. A Dobó 
téren díszlövéssel, az egri vitézek felvonulásával, az egri vár 
kazamatájában Egri Bikavér kóstolóval, születésnapi köszön-
tőkkel, óriástorta kínálásával, koncerttel és természetesen a 
vár fokáról fellőtt tűzijátékkal emlékeztek meg arról, hogy egy 
esztendővel ezelőtt vált Hungarikummá a borvidéket leginkább 
meghatározó vörös cuvée, az Egri Bikavér. Fotó: Nemes RóbeRt
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IMOLA Lakóparkban újszerű igényes ház 
eladó, dupla garázzsal! Iár: 41,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária

EGER, Hajdúhegy alján 100 nm, 3 szo-
bás, felújítandó családi ház 600 nm telek-
kel eladó. Ár: 24M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831 

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

EGER, Hajdúhegyen fiatal építésű, 4 szo-
ba, nagy nappalis, jó elosztású, szép bena-
pozású, teraszos, kandallós, szép csalá-
di ház eladó. Kockatípusú, 3 szobás házat 
beszámítanak. Tel.: 46M Ft. Tel.: 06-30/ 
215-5349 

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

LAJOSVÁROSI, 180 nm, 6 szobás, 2 szin-
tes, 800 nm telekkel, garázzsal, 40 nm 
műhellyel, kínálunk eladásra egy szi-
getelt, fiatal építésű családi házat. Ár: 
43M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu 

EGERCSEHIBEN, gyönyörű természeti kör-
nyezetben, fiatal építésű 4 szobás csalá-
di házat kínálunk szép parkosított kerttel, 
terasszal. Ár: 10M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu

MAKLÁRI hóstya, Homok út 3 szobás, 
totál felújított családi ház, 2 lakásos ház-
ban, saját telekkel, kerttel, önálló hely-
rajzi számmal eladó. Ár: 23,9M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245

NOVAJON teljes körűen felújított, 2 gene-
rációnak is megfelelő fiatalos, igényes csa-
ládi ház legjobb helyen. Ár: 18,8M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245

ALKALMI vétel! Maklári 3 szobás csa-
ládi ház S.O.S. eladó. Ár: 9,5M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245

ANDORNAKTÁLYÁN, Egerhez közeli 
részen, csendes mellékutcában eladó 2 
szintes, 3 szobás, gázcirkós, jó állapotú 
családi ház. Ár: 23M Ft. Tel.: 06-20/314-
2105

OSTOROSON, mellékutcában eladó 1 szin-
tes, újabb építésű, 2 szobás családi ház. 
Ár: 21,7M Ft. Tel.: 06-20/314-2105

FELSŐTÁRKÁNYBAN bomba ár! 
Cirkófűtéses, 2 szoba+nappalis családi 
ház rendezett telken eladó. Ár: 15,9M Ft. 
Tel.: 06-70/944-3339

CSERNELY, Szabadság út 10. alatt felújí-
tandó, 2 szobás ikerházfél eladó! Ár: 2,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGER, Felnémeten 2004-ben épült 
nappali+3 hálószobás családi ház eladó! 
Ár: 25,9M Ft. Tel.: 70/778-2372

FÜZESABONY kertvárosi részén 3,5 szo-
bás, felújított családi ház eladó! Ár: 12,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

SZIGETELT épületben 2 szobás, 
nagy erkélyes, műanyag ablakos, 
jó állapotú, 6. emeleti lakás eladó, 
a Felsővárosban! Iár: 12,4M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

ELADÓ garzon a Felsővárosban: 3. 
em-i, 1 szobás, erkélyes, mérhető 
távhős lakás, szigetelt épületben 
eladó! Iár: 10,5M Ft. Tel.: 06-30/472-
0617 

EGER és Noszvaj között kivételes 
panorámájú, 2007-es, 3 szintes, 140 
nm hasznos területű, újszerű csalá-
di ház 2500 nm-es telken eladó! Ár: 
23,8M Ft. Tel.: 06-30/731-5250 

EGERBEN, a Hajdúhegyen 104 nm-es, 
3 szobás, modernizálást igénylő, 
szerkezetileg stabil családi ház 326 
nm-es telken eladó. Iár: 19,8M Ft. 
Tel.: 06-30/581-5149 

EGERBEN, a Felsővárosban 4. eme-
leti, majdnem teljesen felújított, 56 
nm-es, nagy erkélyes lakás eladó. 
Iár: 11,8M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

OSTOROSON, csendes, nyugodt kör-
nyezetben 1 szobás kis családi ház 
217 nm-es telken eladó. Az ingatlan 
alulról szigetelést kapott. Iár.: 4,4M 
Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

ANDORNAKTÁLYÁN szakszerűen fel-
újított, egyszintes családi ház eladó! 
A felújítás kiterjedt az alaptól a tető-
ig! Rendkívül alacsony fűtésköltség 
terheli a tulajdonost! Lakás beszá-
mítás lehetséges! Iár: 25M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, SPAR közelében, felújított, 
3 szoba+nappalis, 20 nm-es, tera-
szos ingatlan, garázzsal, pincével, 
használható kerttel, lakásbeszá-
mítással eladó! Iár: 25,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGERTŐL 20 km-re, jól ellátott kis 
városban, 2 szobás, felújított lakás 
eladó! Az ingatlan a város központ-
jában, egy lakótelepen található. Ide-
ális első emeleten, keleti fekvéssel. 
Igényesen felújított állapotban, gaz-
daságos cirkófűtéssel rendelkezik. 
Iár: 6,2M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGERBEN, a Felsőváros területén, 
csendes környezetben, 9 emeletes, 
szigetelt, két liftes épület 1. emele-
tén, 70 nm-es, 3 szobás, nagy erké-
lyes lakás eladó. Az ingatlan egy éve 
teljes körű felújításon esett át. Bena-
pozott, világos lakás. Iár: 16,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, Felsőváros szigetelt liftes épü-
letében, parkra néző, nagy erkélyes, 
2 szobás lakás eladó! A nyílászá-
ró csere megtörtént és a fürdőben 
zuhanykabint építettek be. Rende-
zett társasház, jó lakóközösség! IÁr: 
10,8M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

H Á Z E L A D Á S 

DEMJÉNBEN, 1600 nm-es telken, 70 
nm-es, gázkonvektor fűtéses, felújítan-
dó családi ház eladó. Ár: 5,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

OSTOROSON, 625 nm-es telken 90 nm-es, 
3 szobás, felújítandó családi ház eladó. Ár: 
6,3M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

OSTOROSON, csendes helyen, a ’70-es 
években téglából épült, kockatípusú, kiváló 
szerkezetű, szuterénes, gáz-cirkó fűtéses 
családi ház, 505 nm-es telken eladó. Ár: 
12,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

FÜZESABONYBAN, Spar és M3-as köze-
lében szépen rendezett, parkosított nagy 
telken, modern stílusú, fiatalos, felújí-
tott, beépített extra stílusú konyhával, 
összkomfortos, 65 mm-es családi ház 2 
garázzsal eladó. (Egri lakáscserével is). Ár: 
13,8M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

EGERSZALÓKON, a ’90-es évek végén 
épült, 700 nm-es rendezett telken lévő, 
jelenleg is jól működő apartmanház eladó. 
Ár: 26,2M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

EGERSZALÓKON 630 nm-es, panorámás, 
rendezett telken  2004-ben épült, 136 
nm-es, 3 lakrészes, igényes, szép  apart-
man, meglévő vendégkörrel, befektetés-
nek is kiváló, teljes berendezéssel eladó. 
Ár: 27,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

EGERBEN, Tihaméri városrészen 100 nm, 
szigetelt családi ház 560 nm telken eladó! 
Tető felújított, fűtése gáz-cirkó! Iár: 22M 
Ft. Tel.: 06-30/495-2226

POROSZLÓN vállalkozásra alkalmas, 1000 
nm telken 2 felújított családi ház eladó. 
Parkosított telek, garázs az udvarban! Iár: 
35M Ft.  Tel.: 06-30/495-2226

EGERBEN, Lajosváros csendes utcá-
ban felújított, szigetelt, 120 nm, 4 szo-
bás családi ház eladó! Szoba-konyhás 
melléképület a telken! Iár: 40M Ft. Tel.: 
06-30/495-2226

HAJDÚHEGYEN panorámás, nagy tel-
kes, újszerű, 2 szintes családi ház beépí-
tett felső kategóriás háztartási gépekkel 
eladó! Lakás beszámítható! Iár: 95M Ft. 
Tel.: 06-30/495-2226

EGERBEN, Hajdúhegy csendes utcájában, 
jó állapotú, 2 szintes, 5 szobás, szuterénes 
családi ház kisebb házra cserélhető. Iár: 
45M Ft. Tel.: 06-30/495-2226

BELVÁROSI, Bárány utcai 1 nappali, 3 
hálós, 2 fürdőszobás családi ház eladó. 
Iár: 36,5M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

SZÉPASSZONYVÖLGYNÉL 4 szobás, jó 
állapotú családi ház eladó. Ár: 27,9M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046

EGER külterületén 2 szintes különleges 
ház nagy telken eladó. Ár: 28M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046

OSTOROSON, igényesen felújított, 100 
nm-es családi ház eladó. Iár:19.9M 
Érd:06309981046

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

BELVÁROSKÖZELI, belül igényesen felújí-
tott családi ház eladó. Iár: 27,2M Ft. Tel.: 
06-30/998-1046

OSTOROSON, a Széchenyi utcában 2009-
ben felújított, 5 szobás, 2 szintes csalá-
di ház 68 nm-es üzlethelyiséggel eladó! 
Ár: 29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372. Sür-
gősen eladó! 

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

FÜZESABONYBAN, a déli részen 84 
nm-es, tetőtér-beépítésű családi ház 771 
nm-es telken eladó! Ár: 13,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN, a kertvárosi részen, 
Szihalmi úton, 1254 nm-es telken felújí-
tandó parasztház eladó! Ár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONY északi részén nappali+ 3 
szobás, felújított családi ház eladó! Ár: 
17,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGERBEN, a Lajosvárosban, csendes utcá-
ban felújítás alatt lévő cs. ház eladó! Ár: 
35M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGERBEN, a Lajosvárosban 502 nm-es 
telken szabadon álló, 3 szintes családi 
ház eladó! Ár: 36,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

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

ALMAGYARDOMBON, saroktelken, 10 
szobás, már vendéglátásra használt ingat-
lan eladó. Ár: 49,9M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

EGERBEN téglából épült, jó stabil, kétszin-
tes, 5 szobás családi ház pincével, garázs-
zsal, 710 nm-es kerttel eladó. Két gene-
ráció lakhatására is alkalmas. Ár: 27,9M 
Ft. Tel.: 06-30/328-1004

FELNÉMETI családi ház (139 nm) félkész 
állapotban, 1980 nm összközműves telken 
eladó! Irányár: 15,5M Ft. Tel.: 06-70/616-
3142

PÉTERVÁSÁRÁN, csendes utcában 62 
nm-es, kertes fél ház garázzsal eladó. 
Tel.: 06-30/425-2956

EGERBEN, Pacsirta utcában 5 szobás csa-
ládi ház zárt kapubeállóval eladó. Tel.: 
06-20/931-3992

EGERBEN, belvárosközeli, 400 
nm-es telken dupla garázsos, 3 
szintes, 180 nm-es, hőszigetelt, 
cirkófűtéses, részben felújított csa-
ládi ház eladó. 5 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 2 erkély, udvar, tufapince, panzi-
ónak is alkalmas. Összeköltözőknek, 
nagycsaládosoknak, több generáci-
ónak kiváló. Kisebb lakás beszámí-
tása lehetséges. Ingatlanközvetítők 
kérem ne hívjanak. Iár: 35M Ft. Tel.: 
06-30/995-2313 

VERPELÉTEN téglából épült, gázkonvekto-
ros, 4 szoba, konyha, fürdőszobás családi 
ház nagy melléképülettel, boltíves pincével 
eladó. Iár: 7M Ft. Tel.: 06-30/507-2042

EGER, pásztorvölgyi, 3,5 szobás, kertes 
családi ház eladó. Kétszobás lakást beszá-
mítok. Ár: 18,5M Ft. Tel.: 06-30/901-
5907
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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.
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Valutaárfolyam
2018. március 20.

Valutanem Vétel Eladás

furatesz-Change Kft. 
Eger, Kossuth l. u. 5. 
tel./fax: 36/414-263

Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

uSD ...... 247,50 .....255,50
Euro.... 307,00 .....315,50
CHf....... 260,00 .....267,90
GBP ...... 347,00 .....357,50
CZK......... 12,00 .......13,20
PlN ......... 70,00 .......77,90
HrK ........ 38,00 .......43,50
roN ........ 63,50 .......71,00

készpénz átutalás

36270

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

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

36318 36539

JÓNÁS KIPUFOGÓ SZERVIZ
Eger, Attila u. 35. - Tel.: +3670/522-7529 - Ny.: H-P: 730-1700-ig, Szo: 730-1300

UtÁNFUtÓK, aUtÓSZÁllítÓ- éS 
mOtORSZÁllítÓ UtÁNFUtÓK kölcsönzése

különböző méretben, teherbírással ponyvásan.
36356

Dugulás
elhárítás

reális áron.
0630/9674167

36529

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeket, reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

36/312-701, eger@szuperinfo.hu
13886

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
36271 36541

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

36034

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki egerből 5 év garanciával

50% kedvezménnyel 2018. márc. 1–31.
Díjtalan felméréssel és szereléssel!

25 év tapasztalattal!
36/363-072, 06-20/9791-036

36540



H á z e l a d á s 

eGeR, belvárosközeli, önálló, kertes csa-
ládi ház ikergarázzsal, pincével eladó. Ár: 
26M Ft. Tel.: 06-36/515-244

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

eGeRBeN, a Hajdúhegyen 1982-ben 
épült kétszintes, 3 szobás, kertes, gará-
zsos, azonnal beköltözhető iker családi ház 
19,8M Ft-os irányáron eladó, befektetés-
nek, irodának is alkalmas. Közel a belvá-
roshoz, gyönyörű panorámával. Érdeklőd-
ni a 06-30/388-5414-es vagy a 06-1/281-
3730-as telefonon lehet.

eladÓ egy 650 nm-es telken lévő, 
4,5 szobás, tehermentes csalá-
di ház Kerecsenden tulajdonostól. 
alkuképes irányár: 12,9M Ft. Érd.: 
+36-30/370-6450 

H á z K e R e s É s 

eGeRBeN, vagy közvetlen környezetében 
családi házat vásárolnék, felújítandó is 
lehet. Tel.: 06-20/435-9657

eGeR környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya, keresek csa-
ládi házat, kocka típusú házat 26M Ft-ig, 
fiatal házat 45M Ft-ig. Tel.: 06-30/215-
5349

eGeRBeN keresünk száraz, jó szerkeze-
tű, felújítandó, 2-3 szobás házat 12M Ft-
ig. Tel.: 06-70/254-2124

eGRI családi házat keresek felújítandót 
27M Ft-ig, újabbat 55M Ft-ig, ha Önnek 
van eladó kérem hívjon. Tel.: 06-30/248-
6831

l a K á s e l a d á s 

eGeR, Északi városrészben, teljes körűen 
felújított, 54 nm, 2 szobás, téglaépítésű, 
gázfűtéses, nagy erkélyes, fszt.-i lakás, 
parkos szép környezetben eladó. Ár: 12M 
Ft. Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, belvárosi, 3 szobás, igényesen fel-
újított, nagy erkélyes szép lakás szép ház-
ban eladó. Ár: 23M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

TÖRTÉNelMI belvárosban 150 nm, 5 
szobás, 2 fürdőszobás, 30 nm terasz-
szal, modern gépészettel, igényes kivi-
telben, sorház jellegű lakás garázzsal. 
Ár: 37M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

KallÓMalOM utcában 4. emeleti, jó álla-
potú, 2 külön nyíló szobás lakás eladó. Ár: 
12,5M Ft. Tel.: 06-20/314-2105

1. eMeleTI, 54 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, gázkonvektoros lakás eladó a Maklári 
hóstyán. Ár: 13,5M Ft. Tel.: 06-70/944-
3339

1. eMeleTI, 60 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, újszerű, cirkófűtéses lakás eladó 
a Maklári hóstyán. Ár: 16,9M Ft. Tel.: 
06-70/944-3339

eGeRBeN, a Balassi utcában 2012-ben 
épült új építésű lakások eladók! Liftes, 
első emeleti, 1,5 szobás lakás 20,7M Ft! 
Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Balassi utcában 2012-ben 
épült, új építésű házban, a patak felé 
néző oldalon, 1. emeleti, 67 nm-es, 1+2 
félszobás lakás eladó! Ár: 30,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372 CSOK igényelhető! Ár: 
15M Ft-ig illetékmentesség!

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

eGeRBeN, a Rózsa Károly utcában 70 
nm-es, földszinti, 3 szobás lakás eladó! 
Ár: 21,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Csokonai Mihály úton kíná-
lunk eladásra frissen felújított 57nm-es, 
cirkós lakást a magasföldszinten. Ár: 
18,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

laJOsVáROsBaN 94 nm-es, felújítandó 
lakás garázzsal eladó. Ár: 16M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

FÖldszINTI, 68 nm-es, 3 szobás, kis 
kertkapcsolatos lakás Tizeshonvéd utcá-
ban eladó. Ár: 18,1M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

laJOsVáROsBaN 360e Ft/nm-es áron 
épülő, év végi átadású lakásra, jelentke-
zőket várunk. Tel.: 06-20/975-1413

ÉszaKI városrészen, szigetelt házban 
1. emeleti, 58 nm-es, erkélyes, ingyen 
parkolós lakás eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BelVáROsBaN 48/56 nm-es, egyterű, fia-
talos, kényelmes, 3. emeleti, igényesen 
felújított lakás eladó. Ár: 21,6M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

CIFRaKaPU utcában 2 szobás, 4. emele-
ti, kétfelé nyíló szobás, felújítandó lakás 
eladó. Ár: 9,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

KallÓMalOM úton 3. emeleti, igényesen 
felújított, 1 szobás lakás eladó. Ár: 9,6M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2373

eGeRBeN, a Rákóczi út páratlan oldalán, 
4. emeleti, kétszintes, 120/86 nm-es, 2+3 
félszobás lakás eladó. Ár:  16M Ft. Tel.: 
06-70/778-2373

laJOsVáROsBaN, a Breznai utcában 
emeleti, 70 nm-es, 3 szobás lakás saját 
kerttel, nagyméretű aknás garázzsal, tel-
jes körűen felújítva eladó. Ár: 22,8M Ft. 
Tel.: 06-30/227-4564

eGeR, Károlyvárosban felújított nappali+2 
szobás, 64 nm-es, erkélyes, 3. emeleti 
lakás eladó. Tel.: 06-30/636-7758

eladÓ tulajdonostól belvároshoz 
közel, a Kertész út 99. sz. alatti tár-
sasházban egy 103 nm-es, tágas, 2 
fürdőszobás, galériás, belső tera-
szos lakás. extrák: padlófűtés, klí-
ma, 2 garázs, beépített konyha- és 
fürdőszobabútorok. ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-70/373-4374, 
06-30/943-5170

eGeR csendes városrészén, 1. emeleti, 
felújított, cirkós, 2 szobás lakás szigetelt 
társas házban eladó, kisebb értékű csa-
ládi házra cserélhető Eger környékén! Iár: 
12,5M Ft. Tel.: 06-30/495-2226

eGeR, Kallómalom úton eladó egy 65 
nm-es, teljes körűen felújított, földszinti 
lakás. Tel.: 06-30/831-6989, 06-30/501-
7640

eGeRBeN, a Zellervár úton 3 szobás, 90 
nm-es, 2. emeleti lakás tulajdonostól 
eladó. Ár: 25M Ft. Tel.: 06-30/486-9993

FaIsKOla úti, 3. emeleti, 91 nm-es, 4 
szobás lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-20/611-9226

BeTHleN Gábor utcában 77 nm-es, igé-
nyes lakás eladó. Iár: 21,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária

Pláza mellett 2 szobás, ebédlős, 65 
nm-es lakás eladó. Ár: 16,8M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária

l a K á s K e R e s É s 

eladÓ egri ingatlanokat keresek 
nyilvántartott ügyfeleinknek. Már-
cius végéig 20% kedvezményt adok 
a közvetítői díjból. Tel.: 06-30/472-
0617, Borosné - eger Otthon 

eGeRBeN lakást vásárolnék, felújítandó is 
lehet. Tel.: 06-20/435-9657

KeReseK, Eger belvárosában vagy köze-
lében, igényes 3 szobás lakást, 30M Ft-ig, 
erkély előnyt jelent! Minden ajánlat érde-
kel! Tel.: 06-30/218-8213 

eGRI lakást keresek 2 szobásat 15M Ft-ig, 
3-4 szobásat 25M Ft-ig, ha Önnek eladó 
kérem keressen. Tel.: 06-30/248-6831 

É P í T É s I  T e l e K 

MaKláRON építési telkek eladók. Tel.: 
06-20/453-4896

FelsŐTáRKáNYBaN, a Várhegy lakó-
parkban, Hegyalja út 8. sz. alatti, 550 
nm-es építési telek eladó. Iár: 3,9M Ft. 
Tel.: 06-20/319-3925

eGeRBeN, szép utcában, Hatvani hóstyán, 
700 nm építési telek, 30% beépíthetőség-
gel eladó. Ár: 17M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831 

BelVáROs szélén, 450 nm, szép benapo-
zású, teljes közműves építési telek eladó. 
Ár: 14,7M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 

eGeRBeN belvárosközeli építé-
si telek eladó. 160 nm, 60-15%, 5 
m magasságig beépíthető. Közmű-
vek a teleknél. Iár: 8,5M Ft. Tel.: 
06-70/701-7764 

alKalMI vétel. Felsőtárkány, Várkert lakó-
parkban 243 nm-es, összközműves építési 
telek eladó. Tel.: 06-30/338-4700

F Ö l d ,  K e R T 

NOszVaJON, a zsidószéli-dűlőn 1600 
nm, 4 sor kékfrankos szőlő eladó. 
Tel.: 06-20/365-6774 

HÉTVÉGI telek eladó a Baktai-tetőn, 300 
négyszögöl, szőlő, gyümölcsös, kőházzal. 
Tel.: 06-36/318-864

alMáRI telek 585 nm területen kőház-
zal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30/636-
7758

eladÓ 3796 nm-es zengő szőlőterület 
Eger-Egerbakta között a Zsebelápa sző-
lőtetőn. Tel.: 06-20/982-9037

eGeRBeN, a Braun-völgy elején gyümöl-
csös kőházzal, villannyal, fürdőszobával, 
panorámás kilátással eladó. Iár: 2,6M Ft. 
Tel.: 06-70/539-2964, 06-70/674-1295

eladÓ 1730 nm-es kékfrankos 
szőlőterület a Pünkösd-tetőn. Tel.: 
06-30/506-9657 vagy 06-36/319-
381 

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

Ü d Ü l Ő ,  H É T V É G I  H á z 

VeRPelÉTI tónál nagyobb méretű nyaraló 
szép panorámával eladó. Iár: 2,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária

G a R á z s 

KIadÓ garázs Egerben, a Mekcsey úton, 
zárt udvarban. Tel.: 06-20/328-3923

a l B É R l e T 

BelVáROsI, 1,5 szobás, 43 nm-es, búto-
rozott lakás hosszú távra kiadó! Ár: 70.000 
Ft/+rezsi+2 hó kaució. Tel.: 06-70/277-
9678

Ü z l e T ,  T e l e P H e l Y ,  I R O d a 

FelsŐTáRKáNYBaN élelmiszerüzlet 
kiadó, 150 nm. Ugyanitt teljes berendezés 
(hűtők, polcok stb.) eladó. Tel.: 06-20/956-
2605, 06-20/961-7683

eGeR, Szépasszonyvölgyben pinceborozó 
(volt Póni vendéglő) panzió építésére alkal-
mas telekkel, illetve plusz pince kialakítási 
lehetőséggel eladó. Felújításra szorul. Ár: 
28M Ft. Tel.: 06-30/945-3479

eGeR, Külsősor úton, iparterületen 
feljújításra szoruló 80, ill. 300 nm-es rak-
tárak eladók. Tel.: 06-30/945-3479

eGeR, Külsősor út, iparterületen (vasúti 
sorompó után) utcai fronton 2200 nm-es 
telek raktárakkal eladó. Ár: 34M Ft. Tel.: 
06-30/945-3479

eGeR, Rajner Károly úti szépségszalon-
ban 2 fodrásznak hely kiadó. Ár: 18e Ft/
hó/hely. Tel.: 06-20/923-0527

BelVáROsI, forgalmas helyen lévő, 
15 nm-es üzlet eladó. Ár: 4,7M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

IROdaHáz és irodaház emeleti része 
5 szobával kiadó. Ár: 250e Ft/hó. Tel.: 
06-20/975-1413

a U T Ó  V É T e l 

MeGVeszeM jó és rossz személy- és 
teherautóját adásvételi szerződéssel. 
Kérésre házhoz megyek. Tel.: 06-70/226-
8859

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

RÉGI és új lakások teljes felújítása tetők, 
homlokzatok alapok szigetelése. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-70/423-1150

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

KÖzPONTIFŰTÉs-szeRelÉsT, csősze-
relést, javítást, vegyes tüzelésű kazánok 
bekötését, vízvezetékszerelési munkákat, 
fürdőszoba-felújítást vállalok számlaképe-
sen, anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-30/698-
1420

FesTÉs (külső és belső), tetőjavítás- és 
építés, lakásbontás és építése, burko-
lás, kertjavítás-, építés. Tel.: 06-70/905-
4647

KeRTTaKaRíTásT, lomtalanítást vállalok 
ingyenes elszállítással. Tel.: 06-70/226-
8859

áCs- és kőművesmunkát vállalok ingyen 
felméréssel. Tel.: 06-70/226-8859

síReMlÉKeK készítése május 
1-ig 2017-es árakon, 20% 
nyugdíjaskedvezmény, egyedi árak. 
Gránit, műkő, márvány, urna, sír-
emlékek, felújítás, alapozás. Tel.: 
06-30/895-8467 

laKaTOsMUNKáT vállalok. Előtetők, 
korlátok, egyedi kovácsoltvas kerítések, 
tárolóhelyiségek, kocsibeállók, stb. Tel.: 
06-30/250-8548

TV-KÉszÜlÉKeK javítása helyben, 
Mindig-Tv, antennaszerelés, vérnyo-
másmérők, Bioptron lámpák, masz-
százságyak javítása, villanyszerelés, 
hétvégén is. Tel.: 06-30/895-8467

szOBaFesTÉsT, mázolást, tapétázást vál-
lalok. A referencia munkáim megtalálhatók 
a saját facebook oldalamon: Csorba Jázsef 
Lakásfelújítás. Kérem hívjanak bizalom-
mal. Tel.: 06-31/783-2797

52018. március 23.

Eladó EgErbEn a Rákóczi úton II. 
em.-i, 58 nm-es, jó állapotú, 2 szo-
bás, erkélyes lakás tágas tároló-
val. ár: 12,5M Ft.  (06-20/5511-347 

EgErbEn 86/110 nm-es, 1+4 szo-
bás, belvárosi, panorámás, ní-
vós társasházi lakás eladó. 
ár: 35,9M Ft. (06-20/252-2555

Eladó FElsőtárkány, ady e. utcá-
ban egy 158 nm-es, nappali+4 szo-
bás családi ház 1295 nm-es telken. 
ár: 32M Ft. (06-20/217-4647

EgEr közEli tElEpülésEn szép ko-
rúak számára épített, liftes társas-
házban 1,5 szobás lakások eladó-
ak. Biztonság, kényelem, közösség. 
ár: 8,6M Ft. (06-20/5511-347   

OstOrOsOn 1+3 szobás, 
98+15 nm-es, 5 éve épült iker-
ház fél 450 nm-es telken eladó. 
ár: 32,9M Ft. (06-20/252-2555

szOmOlyán felújítandó családi ház  
konvektoros fűtéssel, szép telken el-
adó. ár: 4M Ft. (06-20/5511-347 

Eladó FElsőtárkányban teljesen 
felújított, 100 nm-es, nappali+3 há-
lószobás családi ház 460 nm-es tel-
ken. ár: 16,9M Ft. (06-20/217-4647

OstOrOsOn építési telkek 
820 nm-től 1130 nm-ig eladók. 
ár: 7,2M Ft-tól. (06-20/252-2555

EgErbEn, a Cifrakapu utcában el-
adó egy frissen felújított, 51 nm-
es, 2 szobás, IV. emeleti lakás. 
ár: 12,99M Ft. (06-20/217-4647

36513

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

szIlVásVáRadON, a szalajka-völgy 
központi részén bevezetett, jól fel-
szerelt étterem tulajdonjoga eladó. 
ár: 69,9 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

OsTOROs központjában 100 nm-es, 
3 szobás, belső felújításon átesett 
családi ház nagy terasszal eladó. 
ár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, Csákó városrészben 4 szo-
bás, 124 nm-es családi ház 645 
nm-es telken, melléképület-
tel, garázzsal eladó! Irányár: 
59 M Ft. Tel.: 06-70/317 2630

eGeR, Iskola utcában 40 nm-es, 
1,5 szobás, II. emeleti, kiváló álla-
potú lakás eladó liftes épületben. 
ár: 13,5 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN, diófakút utca ele-
jén  59 nm-es,  1+2 szobás,  fel-
újított, I. emeleti  lakás  eladó. 
ár: 17,9 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeRBeN, az almagyar dom-
bon 3 szobás, újépítésű lakás 
eladó! CsOK! ár: 315 e Ft/nm. 
Tel.: 06-20/388-8162

eGeR, lajosvárosban  130 
nm-es, szinteltolásos csalá-
di ház 352 nm-es telken eladó. 
ár: 34 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, vasútállomás közelében ame-
rikai konyhás nappali+ 2 hálószo-
bás lakás saját kertrésszel eladó. 
ár: 18 M Ft. Tel.: 06-30/578-5399

eGeR, Faiskola úton 73 nm-es, 
3 szobás, mfszt.-i lakás eladó. 
ár: 17,9 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654

eGeR, szépasszony-völgy köze-
lében 74 nm-es, nappali+2 szo-
bás, cirkós lakás garázzsal eladó. 
ár: 25 M Ft. Tel.: 06-30/578-5399

eGeR belvárosában 61 nm-es, 
3 szobás polgári lakás eladó. 
ár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, Cifrakapu úton felújítan-
dó állapotú, 2 szobás, IV. emele-
ti, gázkonvektoros lakás eladó. 
ár: 10 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

36496
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URolÓgIa magánrendelés Dr. Sereg 
Róbert Eger, Törvényház utca 13. Beje-
lentkezés: 06-30/965-5089

EzERMEStER kft. vállal 25 éves kül-
földi tapasztalattal vizes falak utóla-
gos acéllemez belövését, és salétro-
mos falak vegyi injektálását, amire 
10 év garanciát vállalunk. Minden-
féle térkövezést, betonozást, vako-
lást, kúpolást, ajtó-ablak beállítását. 
Csatornázást. Dryvitozást, annak 
nemes vakolat behúzását, színezé-
sét. garázskapuk és kerítések elké-
szítését. Megrepedt falak gömbacél-
lal való összehúzását. nyugdíjasok-
nak a tavalyi áron dolgozunk. Ingye-
nes felmérés és kiszállás. Helyszínen 
biztosított árajánlat készítés! 20% 
kedvezmény. tel.: 06-30/726-9268 

VIllanYSzERElŐ vállal bojlerek 
vízkőtelenítését, javítását, javítási, szere-
lési munkákat. Tel.: 06-30/326-8328

BURkolÓ-kŐMŰVES vállalkozó vál-
lal kisebb, nagyobb építőipari mun-
kákat Eger és környékén. könnyű-
szerkezetes tetőtér-beépítés, tető-
ácsolás, nyílászáró csere, kerí-
tésépítés, homlokzati szigetelés, 
gipszkartonszerelés, fürdőszoba-
felújítás, stb. Hívjon bizalommal. 
tel.: 06-30/966-5462 

tElJES körű építőipari munkák: hőszige-
telés, felújítás, térkövezés, burkolás, tető 
készítése, festés, faházak készítése. Tel.: 
06-70/367-8005

EnERgEtIkaI tanúsítvány készí-
tést vállalok Egerben és környékén. 
Pozsik Máté 06-30/427-4333. árak 
a honlapon: egergetika.wix.com/
energetika  

Házak, padlásterek építését, felújítását, 
tető átfedését, lakatos, bádogos munkákat 
vállalunk. Tel.: 06-30/428-2343

SzERB-HoRVát tolmács- és fordí-
tómunka. Érd.: ocsiur@gmail.com, 
06-30/249-9709 

DUgUláSElHáRítáS falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával. Tel.: 06-70/233-0673

t á R S k E R E S É S 

64/154/60, özvegy hölgy keresi őszin-
te társát. Kalandorok kíméljenek! Tel.: 
06-70/363-6988, 17 óra után. 

66 ÉVES, fiatalos, becsületes, szenvedély-
mentes, jólelkű hölgy vagyok. Egerben, 
közelében szeretném megtalálni gyermek-
telen, anyagilag rendezett, hasonló tulaj-
donságú intelligens, kb. 63-70 társamat. 
Aki odaköltözésemnek örülne, szeretetre-
méltó, mint én. Sajnos alacsony a nyugdí-
jam. Levélben telefonszámot kérek. A leve-
leket „Nehéz egyedül” jeligére, a szerkesz-
tőségbe várom. Eger, Csiky S. u. 19.

S z a B a D I D Ő ,  ü D ü l É S 

HaJDÚSzoBoSzlÓI üdülés félpanzióval 
13.900 Ft/fő/3 éj, 20.500 Ft/fő/7 éj. Tel.: 
06-30/977-6495 vagy 06-30/944-9398 
www.frankvendeghaz.hu

á l l a t

Hízott kacsa megrendelhető házhoz szál-
lítással. Tel.: 06-30/505-6249

tÖMÖtt, hízott kacsa húsvétra rendelhe-
tő. Tel.: 06-30/621-7602

tYÚkVáSáR! aranyosi tyúkvásár 1 
éves vörös tojótyúk, szép tollasak 
600 Ft/db. Ingyenes házhoz szállí-
tás! tel.: 06-30/7576-057 

HÚSVÉtI nyuszik, meg anyanyulak eladók. 
Tel.: 06-36/418-950

t ü z E l Ő a n Y a g 

VaStag, minőségi tűzifa eladó. Tel.: 
06-70/620-5183 AA6725342

tŰzIFa, szén nálunk kapható minden 
fajtában, méretben, mérhető állapot-
ban, házhoz szállítva.tüzelőutal-
ványt elfogadunk. az áru a helyszí-
nen ellenőrizendő, átvenni nem köte-
lező, ezért vásárlás után reklamációt 
nem fogadunk el. aa-5742873 tel.: 
06-30/727-0039 

á l l á S t  k í n á l 

EgER körzetében „C” kat. jogosít-
vánnyal rendelkező, konténerszál-
lításban jártas gépkocsivezetőt 
keresek korrekt bérezéssel. tel.: 
06-30/494-2784 

gYakoRlott villanyszerelőket kere-
sünk németországi munkavégzésre! Tel.: 
06-70/334-6020 

konYHalánYokat azonnali belépéssel 
felveszünk. Tel.: 06-30/228-0200

nÉMEtoRSzágBa keresünk épület 
és bútorasztalos szakembereket. 
Hivatalos bejelentés, szállás, haza-
utazás biztosítva, versenyképes fize-
tés, azonnali kezdés. Svetho kft. tel.: 
06-70/703-4545 

áCS, szerkezetépítő, művezető szakem-
bert keresünk Dél-németországi társasház 
építéséhez azonnali belépéssel, hivatalos 
bejelentéssel. Azonnali kezdés, hivatalos 
bejelentés, hazautazás, szállás biztosított. 
Svetho Kft. Tel.: 06-70/703-4545

EgRI festőüzembe keresünk munka-
társakat. tel.: 06-20/931-6879 

a BalnEo Hotel munkatársakat 
keres. Ha fiatal vagy és tanulni sze-
retnél, jelentkezz hozzánk szakács, 
szobalány, felszolgáló, recepci-
ós, úszómester munkakörre. Ha 
tapasztaltabb vagy, pályázd meg-
üresedett konyhafőnök-helyettesi, 
Hk gondnoknő állásunkat. kiszá-
mítható munkaidő, biztos fizetés, 
dinamikusan fejlődő cég, személy-
zeti szállás, fiatalos csapat. Jelent-
kezni: titkarsag@balneohotel.hu 
email címre.  

kERESEM új munkatársaimat! Ha érdekel 
az ingatlanközvetítés, próbáld ki magad 
nálunk! Ingatlanajánló és ingatlanérté-
kesítő munkatársakat keresek Egerben 
és környékén. Bővebb infó: borosne@
egerotthon.hu, Tel.: 06-30/472-0617 
Borosné - Eger Otthon

nÉMEtoRSzágBa és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyésztés – 
állatgondozás (szarvasmarha, ser-
tés), traktoros, mezőgazdasági gép-
szerelő, növénytermesztési területre, 
ill. betanított munkákra. tapaszta-
lat előny, de egyik helyen sem felté-
tel. legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen szüksé-
ges. Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro. com; 
www.andreasagro.com 

FElSzolgálÓkat, felszolgáló höl-
gyeket, pultosokat, diákokat (hétvé-
gi munkára) azonnali belépéssel fel-
veszünk. tel.: 06-30/228-0200 

SzakáCSot (kezdőt, tanulót is), konyhai 
kisegítőt, pultost, „placcost”, lángossütőt 
keresek bogácsi strandvendéglőbe. Tel.: 
06-30/303-1848

Co2 hegesztőket, lakatosokat, fénye-
zőket keresünk gödöllői munkahely-
re hosszú távra. kiemelten magas 
bérezés, utazási költségtérítés, szál-
lítás vagy igényes, díjmentes szál-
lás biztosított. tel.: 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com 

loVaSFaRMRa Ostorosra keresek kar-
bantartót, mindenest. B jogosítvány előny. 
Tel.: 06-30/967-4107

a DUnaMag kft. fóliasátorral ren-
delkező partnereket keres papri-
kamag termesztésre, májusi ülte-
téssel. Jelentkezni lehet telefonon 
turza Pál +36-30/567-8545, e-ma-
ilben dunamagkft@freemail.hu 

EgRI gyorsétterembe azonnali kezdéssel 
pultost, konyhai kisegítőt keresek. Tel.: 
06-30/611-2516

RaktáRI kisegítő férfi munkatár-
sat keresünk, Egerben, teljes mun-
kaidőben. Feltétel: Fizikai erőnlét és 
pontosság. Jelentkezni: Fényképes 
önéletrajzzal: raktar@cpro.hu 

loVáSzt felveszek Ostorosra. Tel.: 
06-30/967-4107

MŰSzakI koordinátor főállású mun-
katársat keresünk hosszú távra. Eger 
és környéke. Építőipari kivitelezési 
munkák felügyelete (Eger környéke), 
eszköznyilvántartás, anyagbeszer-
zés. Jó cég, jó fizetés, szolgálati gép-
kocsi, telefon. vilmos.hunyor@gmail.
com tel.: 06-20/546-0033  

lÉPCSŐHáz takarítására női munkatár-
sat keresek. Elsősorban Északi lakótelep-
ről. Előnyt jelent még, ha tartós álláskere-
ső. Jelentekezni fényképes önéletrajzzal: 
takaritaseger@gmail.com

6 2018. március 23.ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

36508

36522
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A KulAcs csárdA
szAKácsoKAt,

szAKácsnőKet
keres azonnali belépéssel,
egész éves szerződéssel,

kiemelt bérezéssel.
* * *

Jelentkezni személyesen
előzetes időpont-egyeztetéssel

a 36/311-375-ös telefonszámon.
Eger, Szépasszonyvölgy

36538

36468

B.E.B. TÜZÉP

ÁrukiadóT
keresünk építőanyag

kereskedésünkbe.
amit kínálunk:
- teljes munkaidős, 
 bejelentett munka
- stabil vállalati háttér
- versenyképes jövedelem
- forgalom utáni jutalék
- családias légkör 
Elvárások:
- jó kommunikációs 
 készség, rugalmasság
- terhelhetőség

Targoncavizsga előnyt jelent
* * *

Jelentkezés: 
fényképes szakmai 

önéletrajzzal 
bebtuzep@gmail.com

vagy személyesen
a cég telephelyén,
Eger, kőlyuk út 11.

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.
36219

36508

36523
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PIZZAsZAkÁCsOt keresünk mező-
kövesdi látványkonyhába. Betanítás 
fiatal, rátermett érdeklődőnek meg-
oldható. tel.: 06-70/284-3200  

EGER környéki Kft. víz-, gáz-, fűtéssze-
relőt keres azonnali belépéssel. Tel.: 
06-20/375-2466

ÉPÜlEt karbantartó fő- vagy rész-
munkaidős munkatársat keresünk 
hosszú távra. Eger és környéke. Jó 
cég, jó fizetés, szolgálati gépkocsi, 
telefon. petrenywinery@gmail.com 
tel.: 06-20/546-0033  

nŐI munkavállalót keresünk mezőkövesdi 
telephelyre, teljes munkaidőben takarítói 
állásra, ipari területre. Jelentkezni hétköz-
nap, 10-16 óra között: 06-30/742-0297; 
06-30/742-0298

BÚtORÁRUHÁZ keres értékesítői 
munkakörbe munkatársakat egri 
munkahelyre. Érdeklődni-jelentkez-
ni önéletrajzzal: lenokft@gmail.com 
vagy tel.: 06-36/323-500  

sZAkÁCs és felszolgáló munkatársat 
keresünk egri a’la carte étterembe. Tel.: 
06-30/555-3227

lÉPCsŐHÁZAk takarítására, füzesabonyi 
munkavégzésre, füzesabonyi lakóhellyel 
rendelkező munkatársat keresek. Fény-
képes önéletrajzot a takaritaseger@gmail.
com e-mail címre várom.

O k t A t Á s 

DAJkA és pedagógiai asszisztens tanfo-
lyam indul Egerben részletfizetéssel. Tel.: 
06-30/637-4083, 06-46/321-694 Eng.sz.: 
E-000452/2014

MAtEMAtIkA oktatása középiskolás-
oknak, egyetemistáknak. Egyszerre egy 
tanítvány, 60 perces órák. Egerben házhoz 
megyek. Tel.: 06-20/383-8946

AnGOl-FRAnCIA nyelvoktatást vál-
lal általános iskolai tanár Egerben. 
tel.: 06-70/225-6464  

BOltVEZEtŐ; Élelmiszer-, vegyiáru eladó, 
Fogadós; Pincér; Szakács; Vendéglátó 
eladó OKJ-s tanfolyamok indulnak Eger-
ben. +36-70/656-8999 - Nyilvántartásba 
vételi szám: E-000289/2014

B. GItÁR, bőgő, szolfézs tanítás Eger-
ben. kicsiknek játékos zenetanulási 
lehetőség. tel.: 06-20/461-6953 

E G y É B  E l A D Á s 

sZŐlŐOltVÁnyOk megrendelhetők, bor-
fajták és csemegefajták termelői áron. Tel.: 
06-30/273-2351

1 DB zongora, 1 db orgona, vízszivaty-
tyú olcsón eladó. Tel.: 06-36/890-420, 
06-20/233-5711

MOsÓGÉP (keverőtárcsás), centrifuga 
(Hajdú), újak, fűszerpaprika-daráló, elekt-
romos vizes köszörű eladó. Ár: 20-22-25-
30e Ft. Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-
5110, délután.

kOZMEtIkUsnAk eladó villanófényes 
IPL készülék használtan 1.250.000 Ft-
ért, szőrtelenítésre, pigmentfoltok eltávo-
lítására, értágulatra fotóval igazoltan haté-
kony. Forgalmazó cégtől leinformálható. 
Tel.: 06-70/522-7566

nAVIGÁCIÓ (navon n490 Plus, 4,3”, 
fekete, IGO8 szoftver, teljes Európa 
térképpel) alig használt eladó. tel.: 
06-30/929-5338 

E G y É B  k E R E s É s 

sZARVAsAGAnCsOt, hullajtottat és tró-
feákat 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 vásáro-
lok! Bútorokat és kiegészítőket, fateknőt, 
babafürdető kádat, házi szőttes vásznat, 
zsákot, kázsmér kendőt, szoknyát, dun-
nát, porcelánt, falitányért, játékot, pedá-
los Moszkvicsot, katonai tárgyakat, kitün-
tetést, könyveket, szarvasagancsot, vete-
rán autót, motort, kerékpárt. Bármi érde-
kelhet! Tel.: 06-30/475-7928

sIMsOn segédmotort keresek hibá-
san is! De keresek még utánfutót, 
robogót, kerti gépet. tel.: 06-30/968-
9295 

APÁtFAlVI, bélapátfalvi keménycserép 
tárgyakat keresek. Korsó, tányér, dísztár-
gyak. Tel.: 06-30/337-2285

sZEMÉlyAUtÓkAt és vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262

InGyEn elszállítom bútorait, lakáskiürí-
tést, hagyatékot, lomtalanítást, háztartási 
gépeket, vashulladékot hétvégén is. Tel.: 
06-20/616-6306

GyAlUPADOt, kis szekeret és régi nép-
rajzi dolgokat vásárolok. Tel.: 06-70/378-
4001

MEGVÁsÁROlOM ócska fémhulladékait, 
rossz akkumulátort, gázbojlert, mosógé-
pet, rossz csaptelepet, trafót stb. Helyben 
fizetek. Tel.: 06-20/923-4251

HAsZnÁlt bútorait, lomjait, háztar-
tási gépeit elszállítjuk. Értékesebb 
dolgokért fizetünk. tel.: 06-30/626-
7213 

BÉlyEGGyŰJtEMÉnyt, képeslapo-
kat, jelvényeket, kitüntetéseket, fém- és 
papírpénzeket vásárol magángyűjtő, díj-
talan kiszállással. Pál István: 06-20/947-
3928

GyŰJtŐ keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, távirányítós autókat, 
lemezjátékokat és autókat, pedálos 
moszkvicsot. tel.: 06-70/418-2086 

E G y É B 

PAlAtEtŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Tel.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
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Egri telephelyű kft.

CsőszErElő
szakmunkást és 

segédmunkást felvesz.

Érdeklődni: 
Éptervszolg Kft.

Baráth Tibor
06-20/9576-718

36491

36508

ÁLLÁSLEHETŐSÉG EGERBEN
SHop ELadó munkatársat keresünk

az egri Shell töltőállomásra (II. Rákóczi Ferenc u. 100. Tesco Shell)

amit kínálunk: 
• Teljes munkaidős, bejelentett munka
• Családias légkör
• Munkaruha
• Munkába járás költségtérítés

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Ápolt megjelenés
• Rugalmasság

Jelentkezését a h568@shmail.net e-mail címre várjuk!
36535

36520

Megnövekedett gyártói kapacitás
bővülése miatt cégünk az alábbi
állások betöltésére keres munkatársakat:

szakmai előképzettséggel:

- gyártás-előkészítő

gyártó üzembe:

- raktáros (targoncás vizsga előny)

- szárnyra szerelő
- ajtószerelő
- üVegező
Amit kínálunk:
•	versenyképes	fizetés	
•	teljesítményarányos
 bónuszrendszer
•	stabil,	megbízható	munkahely	
•	barátságos	légkör	
•	azonnali	munkakezdés

Motivációs	levelét	kérjük,	hogy	fényképes	szakmai	önéletrajzzal,	
fizetési	igény	megjelölésével	az	alábbi	e-mail	címre	küldje	el:	
info@bergsystem.hu

36537

36253

36511

23745

Ha új munkatársakat 
keres,  

az Ön hirdetése  
itt van a legjobb helyen!

Ezt olvassa  
az egész város!

Eger, Csiky s. u. 19.
tel.: 36/312-701

eger@szuperinfo.hu
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AgriA VállAlkozói PArk 
– A fejlődés esélye

Eger legújabb vállalkozói parkja most a valódi fejlődés esélyét kínálja a cégek számára.
A 8 hektáros, összközműves terület 

a város Felnémeti részében, a 25-ös főúttól 2000, a vasúttól mindössze 200 méterre található. 
Itt alakítottunk ki eltérő nagyságú, beruházásra alkalmas földterületeket, 

amelyek önállóan, vagy összevonva is bérelhetőek, igazodva a tervezett fejlesztési elképzelésekhez. 

A beruházások kivitelezésének ideje alatt a már elkészült Szolgáltató házban 
irodákat, igény szerint öltözőket, tárgyaló helyiségeket biztosítunk.  

Amennyiben telephely bővítésen gondolkodik, vagy új raktárbázis kiépítése vált szükségessé vállalkozása számára, 
akkor itt biztosan megtalálja az Ön és cége számára a legmegfelelőbb területet. 

Az Agria Vállalkozói Parkról a www.evatzrt.hu honlapon olvasható részletes tájékoztató, 
vagy személyes egyeztetésre van lehetőség a 06-30/543-4512 telefonon.

Információ és jelentkezés:

KOCZKA KRISZTINA felsőfokú manöken,
fotómodell, 2009 Mrs. Globe Hungary stúdióvezetőnél

a 06-30/938-2000-es telefonon vagy 

www.egrifotogen.hu

A Szabad Sajtó Napján, Egerben

Akik Az EgEr körzEti SzupErinfót kéSzítik Az önök SzámárA hétről hétrE: Juhászné 
Báthory Beáta felelős szerkesztő-helyettes, tördelőszerkesztő; Juhász Emőke felelős 
szerkesztő; Ebner Béla újságíró, fotóriporter, tördelőszerkesztő; tóth mónika ügyfélszolgálati 
munkatárs, koska Erika médiatanácsadó, leadgenerátor, valamint honfi gábor ügyvezető, a 
Szuperinfó laphálózat igazgatója a megyeházán rendezett sajtónapi ünnepségen. Fotó: Nemes RóbeRt

A Heves megyében és Eger 
városában a nyomtatott 
és elektronikus sajtóban 
dolgozókat köszöntötték 
a Megyeházán nemzeti 
ünnepünk előestéjén. Az 

ünnepségen Pajtók Gábor 
kormánymegbízott, Habis 
László, a megyeszékhely 
polgármestere, és Szabó 
Róbert, a megyei közgyűlés 
elnöke köszöntötte a megje-

lenteket. Itt adták át a Mé-
száros György-díjat, melyet 
Pilisy Csenge érdemelt ki. 
A megye legjobb  sajtómun-
kása Szántó György fotóri-
porter lett.

13788

36561
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36514

36524

36536

1%
Ha Ön szereti a természetet 
és az abban űzött tájfutást,

gondoljon ránk!
Kérjük 2017. évi adójának 1%-ával 

2018-ban is támogatni
szíveskedjen. 

Egri Spartacus  
Tájékozódási Futó Sportegyesület

Adószáma: 19920384-1-10
Támogatását  

egri és Eger környéki gyerekek  
sportolására használjuk fel.
Támogatását köszönjük.

Tisztelt Intézmények,
Alapítványok!

Közhasznúsági jelentéseiket 
és SZJA 1%-os köszöneteiket

50% - os
kedvezménnyel
jelentetjük meg.

SZUPERINFÓ - 36/312-701 
eger@szuperinfo.hu

2374527750

Kérjük, segítse munkánkat adója 1% - ával,hogy mi is segíthessünk! 
Köszönjük!
 Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

Adószám: 18576339-1-10

Támogassa munkánkat adója 1%-ával!
Ezzel támogathatja a bajba kerülteket.
Agria Speciális Mentő és Tűzoltócsoport

Adószámunk: 18587913-1-10

Képviselői fogadóóráK
Március 29-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 

Császár Zoltán, az 1. sz. választókörzet független képviselője, 
a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadó-
órát a Városházán (Dobó tér 2.).

Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 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 képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, a Városimázs Bizottság 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 képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tag-
ja fogadóórát tart, előzetesen megbeszélt 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 elnöke hétfőtől csütör-
tökig, naponta 14.00-18.00 óra között személyesen elérhető 
a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyezte-
tése telefonon a 06-30/995-2290-es számon, vagy e-mailben, az 
oroszibolya@t-online.hu címen.

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett idő-
pontban 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 elő-
zetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és 
időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-70/382-5203, e-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com

Bognár Ignác önkormányzati képviselő (Jobbik), a 
Városimázs Bizottság és az Önkormányzati Közbeszerzési Dön-
tőbizottság tagja, előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefonos egyezte-
tés: 06-70/392-0127, e-mail: bognar.ignac@jobbik.hu

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), 
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, tele-
fonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 06-30/945-3530, e-mail: fgyeger@gmail.com

36521

36472

36509
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FRISS NAVinfó
Operatív ellenőrzések helyszínei 

Heves megyében 2018. márciusban
A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 
2018. márciusban a társhatóságokkal párhuzamosan fokozottan el-
lenőrzik a Heves megye területén piacokon, vásárokon tevékenysé-
get folytató vállalkozásokat. A NAV szakemberei kiemelten ellenőrzik 
a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglal-
koztatás szabályszerűségét, valamint az áruk eredetét.

Figyelem!!!
az eger rallye  
Március 23-24-25-i 
rendezvénye Miatt

Március 23-24-25-én látogasson ki a Kisasszony utcába, a volt 
honvédségi járműtelepre! Tekintse meg az EgEr rallyE depóját!

Április 1-jén, vasárnap

vEgyEs piac, KiraKodóvásár
NyItVAtARtÁS: 7.00-től 13.00-ig!
Ingyenes parkolás!

elérhetőségeink: 06-20/624-6858, 06-20/528-7490, 
 facebook.com/kisasszonypiac • info@kisasszonypiac.hu

a márcIus 25-re, vasárnapra 
meghIrdetett 
kIsasszony pIac

elmarad!

36337 36315

MARKHOt HÍREK
Másként látni
Szemléletformáló program a kórházban

A Vakok és Gyengénlátók 
Integráló és Sportegyesülete 
„Másként látni” címmel egye-
dülálló, több  alkalomból álló 
szemléletformáló programso-
rozatot szervezett a Markhot 
Ferenc Kórházban.

Az egészségügyi dolgozók 
tájékoztatók, interaktív elő-
adás, valamint eszközbemuta-
tó keretében ismerhették meg 
a látássérültek mindennapjait, 
nehézségeiket, és speciális 
eszközeiket, képet kaphattak 

arról, hogy milyen egy látássé-
rült ember hétköznapja.

A záró szakasz során a 
sport, például csörgőlabda 
játék  segítségével szerez-
hetnek közös élményeket a 
résztvevő épek és fogyaté-
kossággal élők. Tóthné dr. 
Kiss Orosz Mária - egyesületi 
elnök szerint fontos, hogy a 
látók megismerjék a vakok 
nehézségeit, mert csak így 
tudnak segíteni embertársa-
iknak.

19025

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. márc. 26., hétfő 1200–1800 
gyöngyös – Mátra Művelődési Központ  

(Barátok tere 3.)

2018. márc. 27., kedd 800–1400 
gyöngyös – Mátra Művelődési Központ  

(Barátok tere 3.)

2018. márc. 27., kedd 830–1230 
EgER –  EKE gyakorló Ált. Isk. és gimn. 

(Barkóczy u 3.)

2018. márc. 27., kedd 1400–1800 
HÚSVÉTI VÉRADÁS 

EgER – Agria Park (Törvényház u.)

2018. márc. 27., kedd 900–1200 
hATvAn –  Bajza József gimnázium 

(Balassi Bálint u. 17.)

2018. márc. 28., szerda 930–1230 
EgER – EKE A épület – Liceum 

(Eszterházy tér)

2018. márc. 28., szerda 1400–1900 
HÚSVÉTI VÉRADÁS 

EgER – Agria Park (Törvényház u.)

2018. márc. 29., csütörtök 1400–1800 
HÚSVÉTI VÉRADÁS 

EgER – Agria Park (Törvényház u.)

Bemutató Egerben: A férjvadász
Ki lőtt? Kire? Mikor? Miért? 
Hogyan tovább? Férj volt, 
van, lesz! De ki lesz az?! 
Kezdődhet a férjvadászat!

Marcel Mithois zenés víg-
játékát mutatja be a Gárdo-
nyi Géza Színház március 
23-án, este 7 órától. 

Az előadás zenéjét 
Aldobolyi Nagy György 
szerezte, dalszövegeit G. 
Dénes György írta, díszlete-
it Langmár András, jelme-
zeit Bodnár Enikő tervezte. 
A koreográfus Kelemen Do-
rottya, a zenei vezető: Nagy 
Zoltán.

Az előadásban Saárossy 
Kingát, Vókó Jánost, 
Babócsai Rékát, Kardos 
Kristófot, Dimanopulu Af-
roditét, Baranyi Pétert, Dér 
Gabit, Reiter Zoltánt, Káli 
Gergelyt, Tóth Leventét és 
Tunyogi Pétert láthatjuk.

A rendező Blaskó Balázs.

saárossy 
Kinga

Babócsai 
Réka, 
Káli gergely

Felhívás!
2018. április 16-án indul egerben
a XIv. ehse pénzdíjas,
városi kispályás
labdarúgó bajnokság.
várjuk amatőr csapatok jelentkezését!

Információ a 06-30/207-7200 
telefonszámon.

17787

Szerkesztőségünkben
az ország bÁRMEly SzupERINFójÁbA

feladhatja hirdetését!
Tájékoztatás: eger, Csiky S. u. 19. 

06-36/312-701 - eger@szuperinfo.hu

27799

23745

2374534924
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MIKOR és HOL
A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TúRÁJA
10.00	 Esztáz-kői barlangtúra gyalog és kerékpárral (kölcsönözhető	a	

BNPI	felsőtárkányi	látogatóközpontjában).	Sisakot	és	fejlámpát	a	
túravezető	biztosít.	Programvezető:	Kozma	Attila.	Részvétel	díj:	
barlangtúra	800	Ft/fő,	kerékpárkölcsönzés	800	Ft/fő.	Találkozás:		
Felsőtárkány,	Nyugati	Kapu	Látogatóközpont,	gyalogosan	érke-
zőknek	a	barlang	bejáratánál.	GPS:	N48.023169o,	E20.424912o.	
Jelentkezés:	kapcsolat@bnpi.hu

11.00	 PINOKKIÓ Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Március 26., hétfő
13.30	 ÉvES BESZÁMOlÓ KöZGyűlÉS – Dobó	Katica	Nyugdíjas		

Szervezet											Helyszín:	EKVI	ebédlő	(Bem	tábornok	u.	3.)
17.30	 KÖZÖS TÉR	–	Az	Eszterházy	Károly	Egyetem	Gyakorlóiskola	

szakképzős	diákjainak	kiállítása	–	MEGNYITÓ
	 Megnyitja	Erőss István Munkácsy-díjas	képzőművész
	 Helyszín:	Arkt	Művészeti	Ellátó	(Gárdonyi	kert	5.)
19.00	 fIlhARMÓNIA SZEZONBÉRlET – „JOPLIN 100”
	 Előadók:	Bohém Ragtime Band,	Mudrák Mariann	–	ének
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház.	Jegyár:	2.900	Ft
19.00	 CaSINO  PódIum – RÁCZ JÁNOS	az	Egri	Gárdonyi	Géza	Színház	

színművésze.	Zongorán	közreműködik:	lászló Éva,	az	est		
házigazdája:  Radó István. Jegyek:	felnőtt:	1.000	Ft,	diák:	500	Ft.	
Helyszín:	Kepes	Intézet

20.00	 JONaTHaN KREISBERG	(USA)	és	FENYVES TRIó	KONCERT
	 Belépő:	elővételben	1.900	Ft,	helyszínen	2.500	Ft	

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Március 27., kedd
15.00	 PöTTöM PANNA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
16.00	 IROdaLOmRóL, NYELVRŐL – KORSZERŰEN	– előadások  

az emelt szintű érettségihez irodalomból és magyar nyelvből
	 DR. KöRöMI GABRIEllA: IRODAlMI EllENUTÓPIA ÉS fIlMES 

ADAPTÁCIÓJA	–	Ray	Bradbury:	Fahrenheit	451	és	François	
Truffaut:	451	Fahrenheit	(1966)	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

18.00	 MOZGÁSSAl AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT! –	Ingyenes	pilates	óra	
Borbás Gabriella	pilates	oktató,	preventív	gerinc	edző	vezetésével	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

19.00	 SZÍNHÁZI VILÁGNAP – a FÉRJVadáSZ		
–	Csokonai	Vitéz	Mihály	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Március 28., szerda
11.00	 SOKSZíNŰ EGÉSZSÉGmEGŐRZÉS	–	KöNyvBEMUTATÓ 

Juhász István: A kézilabdázók felkészítésének edzéselméleti 
összefüggései – A	kötetet	bemutatja:	Juhász István,	mestertanár,	
a	kötet	szerzője	és	Kovács lászló,	BL	győztes	mesteredző.		
Helyszín:	Líceum	–	Tittel	Pál	Könyvtár.	 A	rendezvény	ingyenes!

13.00	 GyÓGyTEÁKKAl AZ EGÉSZSÉGÉRT – Így teázz!	Előadás	az	
egészséges	életmódról,	gyógyteák	hasznáról	Helyszín:	Bródy	
Sándor	Könyvtár	–	Felnémeti	Fiókkönyvtár	(Kovács	Jakab	u.	35.)

15.00	 NEvETŐ JÓGA Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
16.30	 SORSFORduLóK-SORSFORdíTóK TöRTÉNElMI  

SZEMElvÉNyEK – EURÓPA ÉS A KERESZTES hADJÁRATOK 
		 Makai János előadása  Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
18.00	 MOZGÁSSAl AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT! –	Ingyenes	alakformáló	óra	

Borbás Gabriella	pilates	oktató,	preventív	gerinc	edző	vezetésével	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

19.00	 a FÉRJVadáSZ	–	Eszterházy	K.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 29., csütörtök 
10.00	 EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA	-	meridián	gyakorlatok
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
10.00-tól	KERTBARÁTOK KöR információs	pontja
18.00-ig	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
17.00	 fElSŐvÁROSI GyERMEK SZÍNJÁTSZÓCSOPORT
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
19.00	 a FÉRJVadáSZ	–	Bródy	S.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 30., péntek 
10.00	 KöZElBABA CSEvEGŐ KlUB	–	Baba-mama	klub,	

hordozási	tanácsadás	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
13.00	 ANGOl CSEvEGŐ KlUB	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 LIKE - lISZKI Ifjúsági Klub Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
22.00	 BRdWY – LEaNdER KILLS		

„Élet	a	halál	előtt”	lemezbemutató	turné	egri	állomása.	
Vendég:	NOMAD	 Helyszín:	BRDWY

Március 23–25., péntek–vasárnap
EGER RaLLYE 2018 – ORB, ORC, R2, hIS versenyek		

Helyszín:	Eger	és	környéke.	Rajt/cél:	Dobó	tér
Március 23., péntek 
18.00	 A TEST TElJES IMÁJA – a magyar néptánc és népzene kozmikus 

kapcsolatai.	6.	rész.	Born Gergely	magyar	néplélek-kutató	előadása	
Helyszín:	Kötélverő-ház	(Kertész	u.	3.)

19.00	 Marcel Mithois-Aldobolyi-Nagy György-G. Dénes György:  
a FÉRJVadáSZ	–	Gárdonyi	Géza	bérlet	–	Bemutató előadás	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

21.30	 HONEYBEaST	 Helyszín:	BRDWY
Március 24-25., szombat–vasárnap
TRadICIONáLIS REIKI KEZdŐ TaNFOLYam  

KövESI PÉTER VEZETÉSÉVEL	EGERBEN		
Jelentkezés,	helyfoglalás:	20/9764-604,	bkadasella@gmail.com

Március 24., szombat
A KISBAKANCSOSOK BARÁTI KöR TúRÁJA – „A Tisza gátján”
7.30	 Útvonal:	Poroszló,	Tisza-tavi	Ökocentrum	-	séta	a	gáton	–	Tiszavalk.	

Indulás:	7.30	Autóbusz	pu.	Táv:	16	km.	Túravezető:	Juhász	István.	
Bővebb	információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/779-2875

A BÜKKI vöRöS METEOR SPORTEGyESÜlET TúRÁJA – „Fel a Bükk
8.00	 és a Mátra váraira! III.”	Útvonal:	Recsk	–	Jámbor-tanya	–	Szőllősi-

kútja	–	Jóidő-kút	–	Első-Tarnóca	–	Kisnána,	Móré	vár.		
Táv:	12	km.	Szintkülönbség:	400	m.	26	pont.		
Találkozás:	8.00	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.52	Volán	pu.	
Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)

A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TúRÁJA
9.00	 Geológia és ősrégészet a Hór-völgyben	–	Túra	Cserépfalu	

környékén,	a	Bükkalja	geológiai	értékei	mentén,	természetvédelmi	
szakvezetéssel.	Útvonal:	Hór-völgyi	Látogatópark	–	Suba-lyuk	
„ősemberbarlang”	–	Mész-hegy	–	Ördögtorony	kaptárkő	-	Hór-völgyi	
Látogatópark.	Programvezető:	Baráz	Csaba.	Részvételi	díj:	500	Ft/fő

	 Találkozás:	Hór-völgyi	Látogatópark,	Cserépfalu	
jelentkezés:	kapcsolat@bnpi.hu

9.00-tól	 SZIVáRVáNY SZOmBaT	–	Egésznapos	képzőművészeti
16.00-ig	 alkotóműhely	7	éves	kortól.	Egyéni	képalkotások,	csendéletrajzolás,	

grafikai	eljárások.	Tervezés-metszés-nyomtatás-monotípia.		
Részvételi	díj:	2.000	Ft	+	ebéd	1.000	Ft/fő.	Információ	és	jelentkezés:	
Gyöngy	Csilla	20/779-2878	gyongy.csilla@ekmk.eu

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
9.00-tól	 SZENT KORONA EMlÉKÉv – KONfERENCIA
22.00-g	 A	Hun	Fokos	Szövetség	Hagyományörző	Egyesület	szervezésében	

Helyszín:	Megyeháza
15.00	 A SZIBÉRIAI TITKOS fOGOly – PETŐfI SÁNDOR BARGUZINBAN	
	 Az	Univerzum	Klubban fuksz Sándor,	a	Magyarok	Világszövetsége	

Petőfi	Sándor	Bizottságának	vezetőjének	előadása.	
Belépő:	1.000	Ft,	az	Univerzum	klub	tagjainak	500	Ft.

	 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház
18.00	 EGER SBS ESZTERHáZY–CEGLÉdI KKSE	

Férfi	kézilabda	NB	I.		
Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsatnok

19.00	 a FÉRJVadáSZ	–	Kelemen	László	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Március 25., vasárnap 
A BÜKKI vöRöS METEOR SPORTEGyESÜlET TúRÁJA 
7.15	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Diviaczky-forrás	–	Katonasírok	–	Homonna-

tető	–	Bába-fa	–	Szarvaskő	–	Leshely	–	Berva.	Táv:	22	km.	Szint:	
480	m.	42	pont.	Találkozás:	7.15			Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.00			
Volán	pu.	Túravezető:	Kiss	László	(36/410-269)

A KÁRPÁT EGyESÜlET EGER TúRÁJA – „Török úton!”
8.20	 Útvonal:	Megyehatár	–	Lajpos	–	Völgyfő-ház	–	Kövesdi	kilátó	–	

Felsőtárkány,	Túraközpont.	Túra	után,	a	busz	indulásáig,	a	Kárpát	
Túraközpont	turisztikai	kiállítását	lehet	megtekinteni.	Táv:	16,4	km;	
Szint:	+/–335/734	m.	Találkozó:	8.20	Volán	pu.,	indulás:	8.30.	
Túravezető:	Tietze	Nándor	(20/345-2228)

Március 31., szombat
A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TúRÁJA
10.00	 Ősrégészeti túra a Bükkben –	Ősrégészeti	szakvezetés,	amely	a	Lil-

lafüred-környéki	ősemberbarlangokat	fűzi	fel	egy	igazán	látványos	
és	érdekes	útvonalra:	Szeleta-barlang,	Büdös-pest,	Kecske-lyuk,	
Felső-forrási-barlang,	Lilla	–barlang.	Programvezető:	Regős	József

	 Részvételi	díj:	500	Ft/fő.	Találkozás:	Lillafüred,	vasútállomás
	 Jelentkezés:	kapcsolat@bnpi.hu
17. BORNEmISSZa GERGELY TÖRTÉNELmI ÉS KVaLIFIKáCIóS 

íJáSZVERSENY Helyszín:	Egri	Vár
Április 1–2., vasárnap–hétfő
HúSVÉT aZ EGRI VáRBaN Helyszín:	Egri	Vár	–	Dóbó	István	Vármúzeum
Április 1., vasárnap

	 7.00-tól KISaSSZONY PIaC
	 13.00-ig	 VEGYES PIaC ÉS KIRaKOdóVáSáR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
10.00-tól	„ÉGIG ÉRŐ TOJáSFa” – HúSVÉTI ÜNNEP
16.00-ig	 Tavaszi	táncolda	a	Rutkai	Bori	Bandával,	családi	húsvétoló,		

látványos	tojásfa,	mesterségbemutató,	húsvéti	tojásjátékok,		
kézművesség,	csokiszökőkút,	kóstoló,	diafilmvetítés,	
kiszebábégetés,	tánc	és	zene,	felvonulás...	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	és	környéke

Április 2., hétfő
A BÜKKI vöRöS METEOR SPORTEGyESÜlET TúRÁJA „Locsolkodó túra”
8.40	 –	Útvonal:	Várkúti	elágazás	–	Várkút	–	Török	út	–	Sáfár-kút	–	Barát-

rét	-	Felsőtárkány		Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	250	m.	26	pont
	 Találkozás:	8.40		Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.25		Volán	pu.
	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

2018.	MáRCIUS	15	–	MáJUS	1.

Március 23–25., péntek–vasárnap
I. HuNGaRIKum PIKNIK A SZÉPASSZoNYVÖLGY	PARKBAN
Péntek	 19.00	Cimbaliband	és	Danics	Dóra	koncert

Szombat	 10.00	Babszem	Jankó	Gyermekszínház	
10.00	Hungarikum-túra	a	Kaptárkövekhez	szakvezetéssel
Indulás:	Márai	Központ	elől
11.00	Lajtha	László	Néptáncegyüttes	Csosszantó
és	Csoszogó	Gyermekegyüttesek	műsora
11.30	Hollókői	Hagyományőrzők	műsora
15.00	Gajdos	Zenekar	koncert	és	táncház	
16.30	Matyó	Néptáncegyüttes	előadása	és	viseletbemutatója
17.30	Dobroda	zenekar	és	Fekete	Bori

VaSárnaP	11.00	Lajtha	László	Néptáncegyüttes	műsora
a	hétVége	Során	egéSz	naP	Gasztrohungarikum	és	Bikavér	kóstoló,
Hungarikum	Játékpark,	Hungarikum	kiállítás,	Bükkaljai	Kőkultúra
Fotókiállítás.	Pénteken	16.00	órától,	szombaton	
11.00	és	16.00	órától,	vasárnap	11.00	órától	solymászbemutató,	
szombaton	és	vasárnap	14.00	órától	íjászbemutató.

A	rendezvényre	való	belépés	ingyenes.	A	gasztrohungarikumokhoz
kóstolójegyek	a	Márai	Központban	vásárolhatók.	ár:	600	Ft,	1.200	Ft
Március 29., csütörtök
17.00	 TIPóZóNa 02	– TIPOGRÁfIAI KIÁllÍTÁS MEGNyITÓJA 

Meghívott	Egyetemek:	EKE,	Média	és	Design	Tanszék;	MoME,	
Tervezőgrafika	Tanszék;	MKE,	Grafika	Tanszék;	Pécsi	Tudo-
mányegyetem,	Tervezőgrafika	Tanszék;	METU,	Tervezőgrafika	
Tanszék;	Soproni	Egyetem,	Alkalmazott	Művészeti	Intézet.	
Ötlet:	Ipacs Géza.	Kurátorok:	Csontó lajos, Ipacs Géza	
Helyszín:	Templom	Galéria

Április 7., szombat
17.00	 HáROm dImENZIó – hÁROM fIATAl SZERZŐ,  

hÁROM STÍlUS, hÁROM fORMÁBAN
	 Magda Dávid, Solti Árpád	és	virágh András Gábor 

versenygyőztes	zeneszerzők	műveivel	ismerkedhetünk	meg		
ezen	a	koncerten.		
Új	dimenziók	nyílnak	meg	előttünk	vers,	kép,	zene	formájában.	
A	hármasság	elve	mentén	Jónás Zoltán	kérdezi	Magda	Dávid	
zeneszerzőt	a	darabok	hátteréről,	az	előadói	nehézségekről		
és	a	különféle	műhelytitkokról.	 A	koncert	ingyenes.

	 Helyszín:	Líceum

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

30 féle 3+2+1 ÜLŐgarNiTúra akciós gardróbok, illetve HáLóSzobák!

36510

rajt / Cél helyszíne: Szomolya,	
Rendezvénytér-Kőhodály	(Zrínyi	u.	58.)
rajt időpontja: 10.55 óra
Távok: 3,7 km / 7,9 km / 10,6 km
Nevezés módja: előnevezés online: 
http://ie.szomolyai.hu/index.
php?melyiket=futreg 
illetve 
az esemény napján, a helyszínen
Nevezési díjak:
Április 4-ig 800 Ft, utána  1.000 Ft
A helyszíni nevezés a rajt előtt, 
10.45-kor zárul

április  7., 

szombat

2018.

23745



Facebook / Írisz Optika EGER
Eger, Jókai u. 12.

www.agriaoptika.hu
36 / 518 - 440

HOYA progresszív lencsék
20%  kedvezménnyel

Az ajánlat 2018.04.30-ig érvényes.

12 2018. március 23.  Szent István Rádió – A jó hír hangja  91,8 MHz   szentistvanradio.hu    36/510-610  

 BEJÁRATI AJTÓK
MÁR 33.900 Ft-tól

Borovi bejárati ajtó, - Lucfenyő  beltéri ajtók,  
- Tetőtéri ablakok, - MŰANYAG és FA ablakok  

széles választékban, szabvány méretben  
r A k T á r r ó L  kaphatók!

BEJÁRATI AJTÓK
MÁR 33.900 Ft-tól

redőnyök, szúnyoghálók, fa-, illetve műanyag párkányok rendelhetők!
  kibővült „craft” ajtó választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

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

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

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

36358

A kupon 2018. március 25-31. között 
beváltható az egri Fressnapf Áruházban.
A kupon egyéb kedvezményekkel nem összevonható és a vásárlási 
utalványra nem vonatkozik!
A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem váltható, 
értékéből készpénz nem adható vissza.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak! Sérült, hamis 
kupont nem áll módunkban elfogadni.’

KEDVEZMÉNY 
MINDEN TERMÉKRE!15%

Újra itt a tavasz, legtöbben alig 
várjuk, hogy több időt tölthes-
sünk állatainkkal a természetben. 
Sajnos a gazdik sokszor nem is 
sejtik, mennyi veszély leselke-
dik kedvenceikre az erdőkben, 
parkokban. A külső élősködők, 
elsősorban a bolhák, szúnyogok 
és a kullancsok által terjesztett 
betegségek komoly problémákat 
okozhatnak, melyeket minden-
képpen érdemes megelőznünk, 
elkerülve a hosszas és esetenként 
kockázatos gyógykezelést. 

Ezek az élősködők legtöbbször 
a bundán telepednek meg, és 
azon keresztül keresik a legalkal-
masabb helyet a vérszíváshoz. Az 
élősködő szúrással vagy csípéssel 
juttatja be kedvencünkbe azokat 
a kórokozókat, amelyek beteg-

ségek egész sorát okozhatják. 
Mind közül talán a legismertebb 
a babeziózis és a Lyme kór. Ezek 
mellett a klíma felmelegedése 
miatt hazánkban is megjelent a 
szúnyogok által terjesztett szív-
férgesség. Nagyon fontos, hogy 
egy gondoskodó gazdi megfele-
lően felmérje a védekezési lehe-
tőségeket, és biztosítsa kedvence 
külső élősködők elleni védelmét. 
Ehhez a legjobb döntés, ha meg-
bízható minőségű készítményt 
választ, amely lehet spot on vagy 
nyakörv is.  A lényeg, hogy a ter-
mék megvásárlása előtt legyünk 
pontosan tisztában kedvencünk 
korával, testsúlyával és a nyak 
körméretével. Ezek ismeretében 
munkatársaink segítségével már 
könnyen ki tudják választani a 
legmegfelelőbb külső élősködő 
elleni készítményt.

Tavasszal sok otthonba új 
családtag érkezik, egy kiskutya, 
kiscica vagy nyuszi. Minden eset-
ben fontos, hogy a leendő gazdi 
megfelelően biztosítsa azokat a 
feltételeket, amelyek az új jöve-
vény biztonságos, egészséges és 

kényelmes életéhez elengedhe-
tetlenül fontosak.

A Fressnapf áruházak eledel és 
felszerelés kínálatából mindenki 
megtalálhatja kedvence számára 
a legmegfelelőbb terméket!

Egri üzletünkben is felkészült, lelkes szakértő munkatársak 
várják Önöket és kedvenceiket a hét minden napján. 
Hétfőtől szombatig 8.00-20.00-ig, vasárnap 8.00-18.00-ig.
Címünk: 3300 Eger, Sas út 1., a Spar szupermarket üzletsorán
+36-30/397-6539   •   www.fressnapf.hu  •  www.facebook.com/Fressnapf.hu

36528

36512

23131

Szakmát szeretnél váltani? Munkádhoz elvárás a szakirányú végzettség?
Szerezd meg nálunk OKJ bizonyítványodat! Havi részletfizetési lehetőség!

Jelentkezz a www.nomina3p.hu honlapunkon 
vagy személyesen egri ügyfélszolgálatunkon! 
Információ: eger@nomina3p.hu, 30/431-5405

• GyóGymaSSzőr OKJ 54 726 04
• ÉlelmezÉSvezető OKJ 52 811 01
• SzaKácS OKJ 34 811 04

• vendÉGlátó eladó OKJ 31 811 04 
• ÉlelmiSzer-, veGyi áru  
 eladó OKJ 31 341 05

Ügyfélszolgálat: 
3300 eger, Klapka u. 9. 
1. em. 3. iroda

36482

Déjá vu - Cafe,
Restaurant & Bar

 Hétfő Lebbencsleves
 főétel „A” Bolognai spagetti
 főétel „B” Zöldborsós csirkeragu 
  jázminrizzsel
 KeDD Csontleves finommetélttel
 főétel „A” Rántott vegyes zöldségek  
  (karfiol, gomba, brokkoli),  
  párolt rizs, tartármártás
 főétel „B” Kecskesajtos, csirkemelles,  
  laskagombás tészta
 SzeRDA Medvehagymás  
  zöldségleves 
  mozzarellagolyókkal
 főétel „A” Sült csirkecomb,  
  burgonyapüré
 főétel „B” Csirkemell szelet  
  tükörtojással,  
  petrezselymes burgonya

 CSütöRtöK Hideg, őszibarackos  
  meggyleves
 főétel „A” Pepperonis cheddar  
  sajttal töltött rántott  
  pulykamell (nem csípős), 
  kukoricás jázminrizs
 főétel „B” Túrós tészta  
  szalonnapörccel
 PénteK Paradicsomleves  
  betű tésztával
 főétel „A” Mézes, csípős csirkemell  
  kockák, kínai sült tészta
 főétel „B” Sertéspörkölt tarhonya

Március 26–30-ig

1 menü ára: 1.190 ft
ételkiszállítás: 

06-30/911-3798

eger, Szent János u. 1.

17787

A húsvéti ünnepek miatt 
az egri Szuperinfó jövő heti  lapzártája: 

március 27., kedd 14 óra

Március 30-tól április 2-ig zárVa tartunk.

Megjelenés változatlan: március 30., péntek MINDEN HÉTEN

36545


