
EGER KÖRZETI 2017. március 10., XXVII/10.

Mezőkövesdi Szent József Idősek Otthona 
és Fogyatékkal Élők Támogató Szolgálata

Idősek Otthona: 
teljes körű ellátás az állandó bentlakást biztosító otthonban,  

állandó nővéri felügyelet, orvosi ellátás.

Fogyatékkal élők támogató szolgálata: 
személyi segítés, szállító szolgálat

Elérhetőségek, Információk: 
Fenntartó: MIEG ALAPÍTVÁNY – 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: 06-30/967-4362, 06-30/218-5160, 06-49/415-954
www.mieg.hu  E-mail: szentjozsefotthon@t-online.hu

32329

Robogó, Simson, ETZ, Babetta 
alkatrészek, sisakok, 

akkumulátorok, tartozékok 
árusítása! 

Eger, Pacsirta u. 32.
Tel.: 36/316-261, 06-20/329-3830

www.motoreger.hu

MOTOWELL-akció!
20–50 ezer forint

kedvezménnyel!
MaGNET Sport

289.900 Ft

269.900 Ft
keresünk 
SiMSON 

- ETZ mkp.-t
újszerűt 

vagy 
bontásra.

32351

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

EGYES NŐI, FÉRFI, GYEREK
RUHÁZATI TERmÉKEK ÉS CIPŐK

-30% -50%
EGYES FÜGGÖNYÖK

-50%
2016-OS NŐI FÜRDŐRUHÁK

-50%
kedvezménnyel kaphatók a készlet erejéig!

NYITVA: H-P: 9-18, SZO: 9-13 ÓRÁIG

32353

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

32355

Ha építőanyagra van szüksége,

•	 falazóelemek
•	 tetőfedő	anyagok
•	 poranyagok
•	 kertépítési	anyagok
•	 homlokzati	vakolatok

Eger,	Fertőbánya	u.
a	régi	Szalóki	út	végén	balra,
az	Oszlánczi	Tüzép	telephelyén

E-mail:	agriatuzep@gmail.com	-	Nyitva:	H-P:	700-1600,	Szo:	800-1200

•	 építőipari	szerszámok
•	 hőszigetelő	anyagok
•	 külső-	és
	 belsőépítészeti
 üvegezés

Nyitási	AKCIÓK!
2017.	márc.	10-től	visszavonásig

-	 zsalukő	15-ös	......................................249 Ft/db
-	 zsalukő	20-as	.....................................267 Ft/db
-	 zsalukő	30-as	.....................................330 Ft/db
-	 alapvakolat	................34,5	Ft/kg...1.380 Ft/40	kg
-	 falazóhabarcs	......20,25	Ft/kg........810 Ft/40	kg

keresse	az	Agria	Tüzépet!

Tel.:	36/510-940,	Mobil:	+36-30/214-7084

32374

32390

Tisztelt Intézmények, Alapítványok!
Közhasznúsági jelentéseiket és SZJA 1%-os köszöneteiket

50%-os kedvezménnyel jelentetjük meg.
SZUPERINFÓ – 36/312-701 – eger@szuperinfo.hu

18166

A március 15-i ünnepnap miatt 
az egri Szuperinfó jövő heti

lApzárTáJA: 
március 14., kedd

14 óra.

Szerkesztőségünk 
márc. 15-én zárVA TArT.

Megjelenés változatlan:
márc. 17. péntek

17787

32338
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 Temetkezési ésAMON Szolgáltató Kft.
EGER, Rózsa K. u. 8. (a lottózó mellett)

Tel.: 06-70/933-6470

GYÖNGYÖS, Szent Bertalan u. 10. 
Tel.: 06-37/312-841

- www.amontemetkezes.hu -
Nyitva: H-P: 8.00-16.00

Ügyelet: 06-37/320-014, 06-70/933-6464

1991

2016

Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme
Dr. Hibay Károly utca 19.

Facebook/Őkelme
MÉTERÁRU

MÁRciUs 16-Án

tavaszi 
textiltál 

varrása

32249 3170132288

32238 31874

Flora Vitalia
háti-, derék-, lábfájdalmak,
elhízás, alvászavar, depresszió,
stresszoldás, hiperaktivitás,
érszűkület, visszeresség

népi csontkovácsolás
szeretet masszázs
bioenergetikai-, ezoterikus kezelés
bemer, sonoterapia, lágy laser
termeszetgyogyaszcentrum.hupont.hu

Hotel Flóra Gyógyszárny
06-20/965-2051

holisztikus szemlélet:

Eger, Kistályai út 100. – Tel.: 06-30/244-16-21

Lambéria, hajópadló, teraszburkoló, gyalult szárított deszka, 
tetőléc, szegőlécek, zsindely, OSB lapok, széles választéka.

Lucfenyő lambéria .................................. 10× 96 mm  ....1.550 Ft/m²-től! 

Borovi lambéria  ....................................  12× 120 mm  ... 1.750 Ft/m²-től!

Borovi lambéria (fehér) ...........................  15× 120 mm  ... 1.690 Ft/m²-től!

Borovi lambéria B/C ............................  12× 120 mm  ....1.450 Ft/m²-től!

Borovi lambéria .....................................  15× 120 mm  ... 2.190 Ft/m²-től!

Hajópadló fózolt B/C  ............................  19× 146 mm  .... 1.950 Ft/m²-től!

Hajópadló fózolt  .....................................  19× 146 mm  .... 2.350 Ft/m²-től!

Járó felületű Borovi hajópadló ...  20× 146 mm  ... 2.850 Ft/m²-től!

Járó felületű Borovi hajópadló ...  25× 146 mm  ... 3.050 Ft/m²-től!

Vörösfenyő teraszburkoló  ............................................ 2.950 Ft/m²-től!

Zsindely (bitumenes)  ............... már 1.650 Ft/m²-től!

OSB 8 mm  .............  2.850 Ft/db 912 Ft/m²

OSB 10 mm  ...........  3.150 Ft/db 1.008 Ft/m²

OSB 12 mm  ...........  3.350 Ft/db 1.072 Ft/m²

Áraink az áfát tartalmazzák!
Az árak a készlet erejéig érvényesek!
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MOTOROS
EGER, SzécHEnyi uTca 58.

Tel.: 36/322-540, 06-30/362-98-98

www.marosy.hu - 

10
-0

18
1-

04KRESz

TanTERMi
MÁRciuS 21.
OnLinE akár 3 nap
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XXiV. EGEd-FuTÁS 
éS éRSEKKERTi KöRöK 2017
2017. MÁRciuS 26. (VaSÁRnap) 11.00 óRa

RajT: Kemény Ferenc Sportcsarnok előtt

nEVEzéSi díj: 
Eged-futás 2.500 Ft, Érsekkerti körök 1.500 Ft.

A verseny helyszínén, 2017. március 26-án 08.30–10.45-ig 
lehet nevezni.

A Salomon támogatásából 2-2 pár kerül a legújabb Speedcross 4-es terepfutó cipőkből 
versenyzőinkhez!

23745



H á z e l a d á s 

eGeRBaKTáN, 500 nm-es telken, 2 szin-
tes, ’80-as években épült, gázfűtéses csalá-
di ház nagy pincével, melléképülettel eladó. 
Vállalkozásra is alkalmas. Ár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-20/257-1375

eGeRBeN, a borkombinát mellett, az 
Árnyékszala utca legelején, 2000-ben, téglá-
ból épült, 120 nm-es, 1 szintes (mediterrán jel-
legű), gázcirkós, szép állapotú családi ház 910 
nm-es, parkosított, hangulatosan kialakított tel-
ken, pincével, garázzsal, melléképülettel eladó. 
Ár: 15,7M Ft. Tel.: 06-20/257-1375

OsTOROsON, 300 nm-es telken régi csa-
ládi ház fürdővel eladó. Ár: 3,5M Ft. Tel.: 
06-20/257-1375

FelsŐTáRKáNYBaN 1300 nm-es telek, lebon-
tandó családi házzal eladó. Villany, víz a telken 
belül található. Ár: 2,8M Ft. Tel.: 06-20/257-
1375

NOVaJON, 1500 nm-es telken, 75 nm-es, 
összkomfortos családi ház melléképülettel 
eladó. Ár: 7,2M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

FelsŐTáRKáNYBaN, a tóhoz közel, szép kör-
nyezetben, 1100 nm-es telken, 70 nm-es csa-
ládi ház garázzsal, melléképülettel eladó. Ár: 
12M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

OsTOROsON 2 szobás, felújított, gázfűtéses 
családi ház 340 nm-es telken, pincével eladó. 
Ár: 5,1M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

BelVáROsI, 3 lakásos sorház jellegű, 170 nm, 
4 szobás, igényes, nagy nappali, konyha étke-
zős-teraszkapcsolatos, 4 hálószobás, gyönyörű 
otthon nagy garázzsal, közös parkosított udvar-
ral. Ár: 38M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlan 

BelVáROs szélén, csendes utcában, 3 szo-
bás, 130 nm kúria jellegű, mediterrán hangu-
latú, felújítandó családi ház 800 nm gyönyörű 
telekkel, széles utcafronttal eladó. Ár: 20,5M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeR, Kis-Eged városrészben, fiatal építésű, 
szép, igényes, 6 szobás, 160 nm otthon, 540 
nm telekkel eladó, képeket mailra szívesen kül-
dök. Ár: 54,7M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

laJOsVáROs, csendes utcájában, 4 szobás, 
2 fürdőszobás, újonnan felújított, jó elosztású, 
szép családi ház garázzsal, szép kerttel. Ár: 
36,8M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, belvárosi, Pacsirta utcai, 170 nm, 5 
szobás, 3 fürdőszobás, fiatal építésű, igényes, 
szép családi ház eladó. Ár: 37,9M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

eGeR, Vécseyvölgynél, csendes utcában, 90 
nm, kockatípusú családi ház 3 szobás, szute-
rénes, téglaépítésű, szép panorámás 600 nm 
telekkel. Ár: 23M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.hu

HaJdÚHeGY közepén kockatípusú, 80 nm, 3 
szobás, felújítandó családi ház, vagy teleknek 
is alkalmas. A porta gyönyörű panorámával ren-
delkezik a városra és a hegyekre. Ár: 20M Ft. 
Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, Almagyaron, 3 hálószobás, 2 fürdő-
szobás, nagy nappali teraszkapcsolatos, fia-
tal szép családi ház, nagy garázzsal, alaksor-
ral 400 nm telekkel eladó. Ár: 25,9M Ft. www.
egeringatlanok.hu 

HaTVaNI hóstyán, modern, új építésű, leg-
korszerűbb gépészettel rendelkező, 4 szobás, 
mediterrán jellegű szép családi ház, 800 nm 
telekkel, dupla garázzsal, filagóriákkal, pincé-
vel eladó. Ár: 58,9M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.hu

OsTOROsON, központi részen, 140 nm, 4 szo-
bás, egyszintes, kockatípusú családi ház, 600 
nm nagyon szép telekkel. A műanyag nyílás-
zárós, részben felújított, központi fűtéses, jó 
elosztású. Ár: 16M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

OsTOROsI lakóparkban 1 szintes, 2007-
ben épült, 2015-ben felújított, 3,5 szo-
bás, fiatalos családi ház eladó. Iár: 27,9M 
Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

CIFRa hóstyán 2+2 félszobás, jó elosz-
tású, jó állapotú tetőtéri lakás eladó. ár: 
18,5M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

szÉPasszONYVÖlGYBeN igényesen 
felújított, átalakított, 140 nm-es, 4 szo-
bás borház eladó. ár: 35,9M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

BelVáROsI, 1+2 szobás, 3. emeleti, jó 
állapotú, műanyag nyílászárós lakás 
eladó! ár: 15,9M Ft. Tel.: 06-30/731-
5250 

FelsŐVáROsI, 2 szobás, 7. emeleti, jó 
állapotú, műanyag nyílászárós panorá-
más lakás szigetelt épületben eladó! ár: 
9M Ft. Tel.: 06-30/731-5250 

eGeRBeN, a Ráchóstyán kétgenerációs, 5 
szobás, igényes családi ház, két garázs-
zsal eladó. Iár: 33M Ft. Tel.: 06-30/271-
2883 

eGeR, belvárosközeli, 85 nm-es, 3+1 
szobás, 3. emeleti lakás eladó. Iár: 17M 
Ft. Tel.: 06-30/271-2883 

eGeRBeN, a Rózsa K. utcában 32 nm-es 
üzlet hosszú távra kiadó! ár: 50e Ft/
hó+rezsi. Tel.: 06-30/271-2883 

eGeRBeN, a Vár bejáratának közvet-
len közelében, 40 nm-es üzlethelyiség 
kiadó. Bérleti díj 100e Ft/hó+rezsi. Tel.: 
06-30/218-8213 

FelNÉMeT, városközeli részén, jelenleg 
két lakrészes, de össze is nyitható, egy-
szintes családi ház eladó! Kellemes ott-
honná válik, nagyobb család számára! 
Iár: 20,9M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

eGeR, újszerű lakóparkjában, igénye-
sen kialakított kislakás eladó! alacsony 
rezsi, teljes berendezés! Iár: 9,99M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

eGeRszalÓK, Hőforrás közeli részén 900 
nm-es építési telek eladó! a sík területen 
fekvő, közművesített, d-Ny-É tájolásnak 
köszönhetően jó benapozású. Iár: 5,8M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213   

eGeR belvárosában, családi ház jellegű, 
igényesen kialakított, 85 nm-es lakás 
előkerttel eladó! Ingyenes parkolás! 
Iár: 25M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

BÉlaPáTFalVa csendes lakótelepén, 
kétszobás lakás, cirkófűtéssel eladó! az 
ingatlan eredeti, de lakható állapotú! Iár: 
3,6M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

KeReCseNdeN 2511nm-es, közműve-
sített ingatlan, erdővel határolt telken, 
építésére alkalmas alappal, 160 nm-es 
pincével, ásott kúttal, széles utcafront-
tal, egri lakás cserével eladó. Iár: 11M 
Ft. 06-30/218-8213 

OsTOROsON 2 szoba+nappali, nagy 
teraszos családi ház jó állapotban 
eladó. a fölső szint még beépíthető. a 
házhoz 1000 nm-es telek tartozik. egri 
lakás beszámítás. Iár: 16,8M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213  

eGeRBeN, a Felsővárosban földszinti, 
2 szobás, 57 nm-es, jó állapotú lakás 
eladó! Iár: 8,5M Ft. Tel.: 06-30/339-
5128 

eGeRBeN, a Hatvani hóstyán 104 nm-es, 
nappali+3 szobás, első emeleti, újszerű 
lakás eladó! Iár: 22M Ft. Tel.: 06-30/339-
5128 

I. eMeleTI, műanyag ablakos, egye-
di kialakítású, 88 nm-es, 2+3 szobás, 
erkélyes lakás eger belvárosában. Iár: 
23,3M Ft. Tel.: 06-30/472-0617

eGeRBeN, a Joó János úton eladó jó állapo-
tú, 160 nm-es családi ház 300 nm-es telken. 
6 szoba, 3 fürdő, gyönyörű panoráma. Ár: 35M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, az Almagyardombon 120 nm-es, 4 
szobás ikerház, saját udvarral eladó. Ár: 33M 
Ft. Tel.: 70/778-2088

NOszVaJON 80+40 nm-es családi 
ház+melléképület (apartman) 1300 nm-es tel-
ken eladó. Ár: 14M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Servita úton felújítandó nagy pol-
gári ház eladó! Ár: 18,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

eGeRBeN, a Faskasvölgy utca közelében 130 
nm-es, 2008-ban felújított, két generációs csa-
ládi ház eladó! Ár: 29M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

eGeRBeN, az Almagyardombon 7 szobás, 260 
nm-es, 3 szintes, jó állapotú családi ház eladó! 
Ár: 31M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Szvorényi út 67. sz. alatt 340 
nm-es telken felújítandó vagy bontandó csa-
ládi ház eladó! Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

KálBaN, az Ady Endre út 55. szám alatt családi 
ház eladó! Ár: 5,1M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Szalóki út 11. szám alatt csalá-
di ház eladó! Ár: 16,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

FÜzesaBONY északi részén 2,5 szobás, köze-
pes állapotú családi ház eladó! Ár: 6,8M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

MaKláRON 4,5 szobás, felújítandó családi ház 
eladó! Ár: 8,495M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FelsŐTáRKáNYBaN, a Várhegy lakópark-
ban 2002-ben épült, 5 szobás, szigetelt, örök 
panorámás sorház eladó! Ár: 23M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRTŐl 8 km-re Egerbaktán, az Újtelep utcá-
ban nappali+3 szobás cs. ház eladó! Ár: 6,3M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

Apró

eGeRBeN, a Lajosvárosban, csendes utcában 
újjáépítés alatt lévő cs. ház eladó! Ár: 35M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

BelVáROsI, 2. emeleti, 3 szobás, felújított, 
erkélyes lakás eladó esetleg kis kertkapcso-
latos ingatlanra cserélhető. Ár: 14,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

sIROK községben 9x10 m-es családi ház 
eladó+öregház 2 garázzsal, nagy kerttel. Hűtő 
3 db, bútorokkal együtt, központi fűtés+gáz. Víz 
forráskútról hidroforral. Iár: 16M Ft mindennel 
együtt. Tel.: 06-20/553-0729

szOMOlYáN családi ház garázzsal, melléképü-
lettel, csendes, jó levegőjű utcában eladó. Tel.: 
06-36/311-418, 06-20/420-1882, Kovács

eGeRBeN, a Hajdúhegy elején,1960-ban 
épült 3 szobás családi ház, 479 nm-es tel-
ken, melléképülettel eladó. Ár: 22,5M Ft. Tel.: 
06-20/571-7281, 06-30/535-9150

eGeR, Gerinc úti, 273 nm-es telken lévő 
lebontandó családi ház 60% beépíthető-
séggel tulajdonostól eladó. ár: 9,9M Ft. 
Tel.: 06-20/924-1760, 06-30/711-6500 

eGeRBeN, a Kocsis Bernát utcai, kertes, két 
lakrészes, külön bejáratú, taraszos ingat-
lan, most értékén alul, sürgősen eladó. Tel.: 
06-36/312-763, 14 óra után. 

eladÓ Egerben Hajdúhegy úton 4 
szobás+szuterénos lakás. Kis felújításra szo-
rul. Ár: 25M Ft. Tel.: 06-70/608-8224
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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.
32381

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 Szolgáltató 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

32264

Valutaárfolyam
2017. március 7.

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 ...... 287,50 .....294,50
Euro.... 305,00 .....311,50
CHf....... 284,00 .....291,50
GBP ...... 352,50 .....362,50
CZK......... 11,00 .......12,20
PlN ......... 67,00 .......74,90
HrK ........ 38,00 .......42,50
roN ........ 64,00 .......71,90

készpénz átutalás

32239

32391

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki Egerből 5 év garanciával

30-40% kedvezménnyel 2017.03.01-03.31.
díjtalan felméréssel és szereléssel!

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

32277

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
32250

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

06-20/973-5631
www.dzsauto.hu

31697

Redőny, Reluxa, 
SZÚnyOGHÁlÓ   
SZeReléSe éS javítÁSa.
ajÁndéK SZÚnyOGHÁlÓ!
25-35% kedvezmény
06-30/341-5922, 36/431-278 - eger

márc. 1-jétől
visszavonásig

32289

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

32161

32350

 egerben, a Patakpart egészségházban 
irodának és rendelőnek is alkalmas, 
ÚjéPítéSű laKÁSOK (CSOK igényelhető) 
eladók. 48-91 m2-ig.
tel.: 06-70/778-2372

www.citycartel.hu
Cím: 3300 eger, dobó u. 9.
e-mail: eger@citycartel.hu

32354

32395 32396

32258

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397



H á z e l a d á s 

eGeRBeN, Kisasszony Piac közelében 2 szo-
bás, gázos családi ház 320 nm telken eladó. 
Iár: 9,9M Ft. Tel.: 06-70/358-2719

eladÓ egerben a Hajdúhegyen egy 6 
éves, 150 nm-es, igényes családi ház 430 
nm-es telken. a szigetelt házban ame-
rikai konyhás nappali található kandal-
lóval, három hálószoba, két fürdőszoba. 
a parkosított udvaron játszótér, grille-
ző, fatároló található. Iár: 46M Ft. Tel.: 
06-20/340-8535 

POROszlÓ, Bajcsy Zs. u. 6. sz. alatti ház eladó. 
Orvos, üzlet, fürdő közelben. Tel.: 06-30/936-
5107

eGeR, Kisvölgy u. 9. kertes családi ház (140 
nm) jól lakható, de részben felújítandó, egye-
di gázos+villanybjleres, 4 szoba, 2 fürdő, 
tehermentesen,csakis közvetlen vevőnek tulaj-
donostól, reális áron eladó. Tel.: 06-20/482-
6061, 06-36/411-246

ReCsKeN sürgősen eladó 70 nm, 2,5 szo-
bás, teljesen felújított, saját tulajdonú lakás. 
Szép, erdei környezetben, Mátrára néző, 
összközműves, cirkófűtéses, tehermentes, 
földszinti, társasházi lakás. Iár: 6,3M Ft. Tel.: 
06-20/913-9801, egész nap. 

aNdORNaKTálYáN kitűnő állapotú, remek 
beosztású, nagy nappali+4 szobás családi 
ház (szuterén, dupla garázs stb.) gyümölcsös-
sel, nagy parkosított kerttel tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-20/938-6322

dORMáNdI, tetőtér-beépítéses, 3 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06-30/545-3555

PászTORVÖlGYI, 3,5 szobás családi ház 
eladó, lakást beszámítok. Ár: 18M Ft. Tel.: 
06-20/580-1619

H á z K e R e s é s 

eGeR közeli családi házat keresünk elsősor-
ban Andornak, Maklár, Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Egerszólát stb. Tel.: 06-30/248-
6831 

eGeRBeN, vagy 15 km-es vonzáskörzetében 
családi házat vásárolnék. Ár: 28M Ft-ig. Tel.: 
06-20/435-9657

l a K á s e l a d á s 

eGeR, lajosvárosi szép csendes utcában 3 szo-
bás, 70 nm, II. emeleti, erkélyes szép lakás, szi-
getelt házban, garázs vásárlási lehetőséggel. 
Ár: 14,6M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeR, Lajosváros elején, Sparral szemben, szi-
getelt házban 3. emeleti, 2 szobás, gázfűté-
ses lakás eladó. Ár: 11,3M Ft. Tel.: 06-20/336-
0453

eGeR, Lajosvárosban, II. emeleti, 80 nm, 3 szo-
bás, nagy erkélyes nagy lakás akár garázzsal, 
tárolóval eladó. Ár: 14,8M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

séTálÓBelVáROsBaN, Érsek u. kíná-
lunk eladásra egy II. emeleti, 2+2 félszobás, 
cirkófűtéses, 70/50 nm lakást, befektetésnek 
is kitűnő. Ár: 16,2M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.hu

eGeRBeN, az Egri csillagok utcában és az Isko-
la úton új építésű lakások leköthetők 49 nm-től 
102 nm-ig! Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, károlyvárosi részen belső kétszin-
tes, dupla komfortos lakás eladó! Ár: 16,7M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

KeRTész úti, II. emeleti, 52 nm, 2 szobás, 
nagy étkező-konyhás felújított, cirkófűtéses, 
szép lakás fiatal társasházban eladó. Ár: 12,5M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

KáROlYVáROsBaN I. emeleti, 4 szobás, 90 
nm, gázcirkófűtésű, erkélyes, jó elrendezé-
sű, napos szép lakás eladó. Ár: 17M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu 

JÓ ajánlat, Lajosvárosban, kedvelt szép utcá-
ban, 2+félszobás, jó elosztású, felújított kony-
ha, fürdőszoba, burkolatok, nagy erkélyes fszt. 
lakás eladó. Ár: 11,8M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

eGeR, Belváros és strand melletti, Hell M. u. 
2 szoba+hálófülkés, 58 nm, gázkonvekto-
ros, erkélyes lakás eladó. Ár: 11,9M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

TÖRTéNelMI belvárosban, 93 nm, nagy 
nappali+2 hálószobás, nagy erkélyes, 
gázcirkófűtéses, II. emeleti, igényes, egy-
szintes, szép lakás eladó. Ár: 25M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

észaKI városrészben, szigetelt épületben szé-
pen felújított, igényes, 54 nm, 2 szobás otthon 
eladó, IV.-en, 10 emeletes épületben. Ár: 10,5M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

MaKláRI hóstyán 16 m-es utcafronttal, 1200 
nm-es telekkel, bontandó házzal telek eladó, 
társasház építésére is alkalmas az ingatlan. Ár: 
16,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, a Kallómalom úton, szigetelt ház-
ban 4. emeleti, 2 szobás, 65 nm-es, jó állapo-
tú lakás eladó! Ár: 8,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

eGeRBeN, a Kórház melletti egészségházban 
irodának és rendelőnek is alkalmas, új építé-
sű lakások (CSOK igényelhető) eladók. 48-91 
nm-ig. Tel.: 06-70/778-2372

MaKláRI hóstyán 4. emeleti, felújított 2 szo-
bás, erkélyes, tágas lakás eladó, vagy 3 szo-
bás, felújítandóra cserélhető. Ár: 11,8M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BelVáROsI, 4 szobás, földszinti társashá-
zi lakás garázzsal eladó. Ár: 24,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGeRBeN, a Töviskes téren 4. emeleti, 54 
nm-es, felújított lakás eladó. Ár: 8,7M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGeRBeN, Károlyvárosban felújított, 68 nm-es, 
2. emeleti, 3 szobás lakás eladó. Ár: 14,9M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Lajosvárosban 1+1 szobás, 1. 
emeleti, nagy erkélyes, újszerű lakás eladó. 
Ár: 11M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN a Tihaméri városrészen, új építé-
sű, 105 nm-es, kétszintes lakás saját udvar-
ral, nyári átadással eladó. Ár: 29,7M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGeRBeN, a Tihaméri városrészen új építésű 
lakás eladó. 75 nm-es, 1. emeleti, erkélyes, 
nyári átadással. Ár: 23,4M Ft. Tel.: 06-70/778-
2088

RáCHÓsTYáN, Fenstherm lakóparkban 41 
nm-es, újszerű lakás eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel.: 
06-20/276-6970

eGeR felsővárosban, Bükk sétányon egy 70 
nm, földszinti lakás eladó. Iár: 12,8M Ft. Tel.: 
06-30/411-8313

MásFélszOBás, erkélyes, felújított, társas-
házi lakás eladó Egerben, a Hajdúhegy alján. 
Ár: 9,8M Ft. Tel.: 06-30/425-0815

eGeRBeN, a Tihaméri városrészen, 2002-es 
építésű, 110 nm-es, kétszintes lakás eladó 
saját kertrésszel. Ár: 22,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2088

eGeRBeN, Lajosváros csendes utcájában 
mfszt.-i, 1+2 félszobás, erkélyes, gázfűté-
ses, felújított lakás eladó. Iár: 12,7M Ft. Tel.: 
06-20/336-0453

eGeR, Rákóczi út elején II. emeleti, erkélyes, 
hőfokszabályzós, műanyag nyílászárós, 56 
nm-es, kétszoba összkomfortos lakás eladó. 
Iár: 10,5M Ft. Tel.: 06-30/349-8029

eGeRBeN, a Kallómalom úton, szigetelt ház-
ban, I. emeleti, 65 nm-es, műanyag nyílászá-
rós, 2 szobás lakás eladó. Ár: 12M Ft. Tel.: 
06-36/787-322

l a K á s K e R e s é s 

eGeRBeN, 11M Ft-ig lakást vásárolnék. (Felújí-
tandó is lehet.) Ár: 06-20/435-9657  

sÜRGŐseN keresek, egy hölgy számára felső-
városi, 2 szobás lakást alsóbb emeleten! Min-
den ajánlat érdekel! Tel.: 06-30/218-8213

eGeRBeN keresek ügyfeleink számá-
ra lakásokat, 15M Ft-ig! az ár az elhe-
lyezkedés, állapot és szobaszám függ-
vénye! Tájékoztatásért hívjon bizalom-
mal! 06-30/472-0617 - Borosné, eger 
Otthon 

é P í T é s I  T e l e K 

BeFeKTeTésRe is alkalmas, Egerben, a gyógy-
fürdő mellett, társasház építésére kijelölt terü-
leten lévő, saroktelkes ingatlan családi okok 
miatt sürgősen, most készpénzért eladó. Átépí-
tésig 2 generációs családi házként, vagy apart-
manként hasznosítható. Tel.: 06-36/312-763, 
14 óra után. 

eGeRBeN, a Nagykőporosi úton, busz-
megállónál lévő 4500 nm-es telek eladó. 
450 nm beépíthető. CsOK igénybe vehe-
tő. Ipari áram és gáz van, víz bevezethe-
tő. ár: 16M Ft. Tel.: 06-36/314-678 

FelsŐTáRKáNYBaN, Várhegy lakóparkban 
eladó 550 nm-es építési telek. Ár: 4,5M Ft. 
Tel.: 06-20/319-3925

F Ö l d ,  K e R T 

eladÓ 1730 nm-es kékfrankos szőlőterület 
a Pünkösd-tetőn, és kézzel vájt borospince 
(25 nm-es) Eger, Kőlyuk sor 86. sz. alatt. Érd.: 
06-30/506-9657 vagy 06-36/319-381

eGeRBeN, a Fertő-dűlőben, 2 egymás mel-
lett lévő, művelés alól kivett, 1843 nm zárt-
kert faházakkal egyben, vagy 961 nm sarok-
telek külön eladó. Közmű nincs. Ár: 3M Ft. Tel.: 
06-30/633-3646, rejtett szám ne hívjon. 

OsTOROsI keresztnél 1850 nm zártkert sző-
lővel, gyümölcsössel, felújítandó kőházzal 
eladó. Iár: 850e Ft. Tel.: 06-36/319-937,06-
20/507-9844

eGRI lőtér feletti zártkerben eladó vagy ingye-
nes használatra kiadó 2 db 400 négyszögöles, 
1 éve műveletlen telek gyümölcsfákkal. Tel.: 
06-30/843-1542

OsTOROsI tónál 25 nm kőház 700 nm telken 
eladó. Víz, villany, kémény van. Iár: 1,3M Ft. 
Tel.: 06-30/967-4487

eGeRBeN, az Agárdi-dűlőben művelés alól 
kivett zártkert téglaépítésű hétvégi házzal, 
alatta pince, teljes berendezéssel betegség 
miatt eladó. Iár: 2,5M Ft. Tel.: 06-30/377-
8302, 06-20/957-1376

eGeR, Ráchegyen 1172 nm 3 sor olaszrizling, 
tovább 5 hektós boroshordók olcsón eladók. 
Tel.: 06-36/319-024

aNdORNaKTálYáN 200 nm-es borospince 
felszereléssel (hordók, 6 db erjesztő beton-
kád, szőlőprés stb.) eladó. Villany bevezetve. 
Megközelíthető a Művelődési Háznál felveze-
tő útról az alsó pincesoron. Tel.: 06-36/324-
043, 06-20/472-6220

alMáRI hegyen városra néző, jól megközelít-
hető helyen szőlő-gyümölcsös 3,2 ha terüle-
ten egyben eladó. Ár: 5M Ft. Tel.: 06-30/963-
6596

Ü d Ü l Ő ,  H é T V é G I  H á z 

eGeR, Szőlőcske víkendtelepen összkomfortos 
víkendház, műhely, pince, üvegház 3000 nm-es 
telken eladó. Tel.: 06-30/340-4684

G a R á z s 

eGeR, Diófakút 1. sz. alatt utcai, 16 nm-es 
garázs eladó. Ár: 2,3M Ft. Tel.: 06-30/915-
4011

a l B é R l e T 

eGeR belvárosában (Egészségház utca), patak-
parti, II. emeleti, erkélyes, 53 nm-es, luxuskivi-
telű lakás kiadó. Ár: 80e Ft+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-30/229-9902
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egerben, a Hajdúhegy középső részén két 
lakrészből álló, kb. 180 nm-es, nappali+3 
hálószobás, illetve szoba-konyhás lakrész-
ből álló, jó állapotú, szigetelt családi ház 
terasszal, garázzsal, kb. 600 nm-es telek-
kel eladó. Ir.ár: 45M Ft. 06-30/958-7200

eger több pontján (Imola lakópark, volt 
kemping, Kertész út, Ostorosi út, Iskola út, 
Régi Cifrakapu út) új építésű ingatlanok 
leköthetőek, 2017-2018-as évi átadással. 
a lakások négyzetmétere széles spektru-
mon mozog, az 1 szobástól egészen az 5 
szobás ingatlanokig. Kiváló műszaki tarta-
lommal, CsOK támogatás igénybevételével. 
Ir.ár: 295-310e Ft/nm. 06-30/958-7200

egerben, a szépasszony-völgyben 
1200 nm-es, hétvégi háznak alkal-
mas, zártkerti telek eladó. Villany van. 
Ir.ár: 4,5M Ft. 06-30/303-3019

egerben, belváros közelében 10 db két-, 
illetve négyágyas apartmanból+egy kb. 
80 nm-es lakosztályból álló, 2016-ban 
teljeskörűen felújított, igényes panzió el-
adó. Ir.ár: 150.000.000.- Ft. Ingatlanbeszá-
mítás, csere lehetséges! 06-30/303-3019

egerben, a Vörösmarty utcában eladó egy 
II. emeleti, 3 szobás, 72 nm-es, társasházi, 
erkélyes ingatlan. Gázkonvektoros fűtés, 
műanyag nyílászárók - redőnyökkel szerel-
ve. Irányár: 12,9M Ft. Garázs vásárolható, 
melynek ára: 2M Ft. 06-30/611-6867

eladó egerben, a Hajdúhegy csendes 
zsákutcájában egy 8 éve épült, 430 nm-es 
telken lévő, nappali+3 hálószobás csalá-
di ház. Nappaliból teraszkapcsolat. 2 db 
fürdőszoba, egyedileg tervezett konyha 
és kandalló, udvaron kiépített grillező és 
nyársaló. Irányár: 46M Ft. 06-30/611-6867

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

32358

eGeR-FelNéMeT kedvelt részén 150 
nm-es, zárt sorú családi ház eladó.  
Padlófűtés+kandalló, műanyag nyílás-
zárók beépítettek, nagy garázzsal ren-
delkezik. ár: 25,5M Ft. (20/252-2555

NOszVaJON romantikus, 2 szobás, fel-
újított családi ház a Csendülőhöz közel, 
691 nm-es telken, pincével, garázzsal 
eladó. ár: 13,99M Ft. (20/5511-347

eladÓ egy igényes, könnyűszer-
kezetes családi ház Makláron, 
szép, rendezett utcában. Irányár: 
12,9M Ft. (20/217-4647

eGeR, Újsor utca mellett 213 nm-
es építési telek bontandó vagy 
felújítandó kis házzal eladó. 
Irányár: 7,9M Ft. (20/252-2555

eGeR, Rákóczi úton eladó egy fel-
újított, 54 nm-es, 2 szobás lakás 
nagy erkéllyel, kilátással az egedre. 
ár: 10,9M Ft. (20/5511-347

eladÓ emődön egy 700 nm-
es, központban lévő telken álló, 
nappali+4 szobás, 120 nm-es, szi-
getelt, cirkós családi ház. Irányár: 
14,6M Ft. (20/217-4647

OsTOROsON 10+10-es CsOK-os, 100 
nm-es családi ház, 3+2 szobás, 400 
nm-es udvarral eladó! ár: 10+10-es 
CsOK + 9,5M Ft. (20/252-2555

NOszVaJ település síkfőkúti részén 
1+2 szobás, cserépkályhás családi ház 
eladó. ár: 7,3M Ft. (20/5511-347

10+10-es CsOK-Os lakások el-
adóak a Tetemvár városrészben!!! 
(20/217-4647

32378

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

OsTOROs, arany János utcá-
ban nappali+3 szobás, tég-
la családi ház eladó. ár: 18,7 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, József attila utcában 116 
nm-es, nappali+4 szobás csalá-
di ház 778 nm-es telken eladó. 
ár: 22 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eger belvárosközeli, 62 nm-es, 2+1 szo-
bás családi ház 390 nm-es telken eladó. 
ár: 21 M Ft. Tel.: 06-70/681-1129

Bükkszéken 37 nm-es, 1+1 szo-
bás, gázkonvektor fűtésű csalá-
di ház, mely üdülőnek is alkalmas, 
930 nm-es telken eladó. ár: 4,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/681-1129

egerben, Malomárok u.  6. sz. alatt 
II. emeleti, 54 nm-es lakás eladó. 
ár: 10,7 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeRBeN, Hajdúhegy alján, 280 nm-es 
telken 96 nm-es családi ház eladó. 
ár: 21,9 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeR, lajosvárosban 190 nm-es, 
két lakrészes, szigetelt csalá-
di ház frekventált helyen eladó. 
ár: 26 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, Bartakovics utcában 64 nm-es, III. 
emeleti lakás szigetelt épületben eladó. 
ár: 14,8 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

MalOMáROK utca legelején I. eme-
leti, erkélyes, felújított, 2 szobás, 
műanyag nyílászárós lakás eladó. 
ár: 10,7 M Ft. Tel.: 06-70/415-7717

eGeR, északi városrészben 54 nm-es, 
felújított, erkélyes, 2 szobás lakás eladó. 
ár: 9,2 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, északi városrészben 61 nm-es, 
I. emeleti, 3 szobás lakás eladó. 
ár: 11,5 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

aNdORNaKTálYáN nappali+3 szo-
bás, 124 nm-es, újépítésű, sor-
házi lakás garázzsal eladó. ár: 
20,9 M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eGeRBeN, a Rózsa K. utcában 2 és fél-
szobás, 70 nm-es  - korábban ren-
delőként funkcionált - lakás eladó.  
ár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eGeRBeN, az almagyar dombon minő-
ségi anyagokból épült ház meden-
cével, dupla garázzsal eladó. 
Ir.ár: 59 M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eGeR, szépasszony-völgyben  5 szobás 
családi ház garázzsal, pincével eladó. 
akár szálláshelyként is hasznosítható! 
ár: 32 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698 

eGeR, Tizeshonvéd úton 65 nm-es, 
3 szobás lakás GaRázzsal eladó. 
ár: 15,5 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

32393
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A l b é r l e t 

eGer, Csiky S. utcai, 1 szobás, bútorozott gar-
zonlakás egy személy részére kiadó. Ár: 40e 
Ft+rezsi. Tel.: 06-20/580-8375

VÁrKÖZelI, egyszoba+fürdő bútorozatlanul 
egy fő részére kiadó. Ár: 23e Ft+rezsi+2 hó 
kaució. Tel.: 06-20/420-6462

PlÁZÁNÁl főbérlő nélküli lakásban szobák 2 
személynek kiadók. Ár: 16e Ft/hó/fő+rezsi. Tel.: 
06-20/347-3014

eGerbeN, a Csákány úton 3. eme-
leti, erkélyes, teljes körűen, igénye-
sen felújított, 2 szobás, bútorozatlan 
lakás kiadó. Ár: 80e Ft+rezsi/hó. tel.: 
06-20/554-0020 

eGrI családi házban, a laktanya mögött, külön-
álló épületben 24 nm-es lakás kiadó. Ár: 28e 
Ft+rezsi. Tel.: 06-36/427-218, 17 óra után. 

Ü Z l e t ,  t e l e P h e l y ,  I r o d A 

A boGÁCsI strandon melegkonyhás vendéglá-
tóegység kiadó. Tel.: 06-30/596-6799

eGerbeN, Csiky Sándor úton utcai bejára-
tos, 34 nm-es, működő üzlethelyiség május 
1-től kiadó! Ár: 60e Ft/hó+rezsi+2 kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGer, Külsősor út iparterületen 2200 nm-es, 
összközműves telek utcafronton, a rajta lévő 
raktárakkal eladó. Iár: 28M Ft. Tel.: 06-30/945-
3479

eGerbeN, a Petőfi utcában 30 nm-es, földszin-
ti, bútorozott iroda kiadó! Ár: 70e Ft/hó rezsivel 
együtt+1 havi kaució. Tel.: 06-70/778-2372

eGer, belvárosi melegkonyhás étterem teljes 
berendezéssel kiadó. Tel.: 06-30/904-5445

eGer, Külsősor úton, iparterületen 100-
200-300 nm-es raktár eladó, kiadó. Tel.: 
06-30/945-3479

eGrI strandon melegkonyhás büfémet beteg-
ség miatt eladom. Tel.: 06-30/340-3663

A u t ó  V é t e l 

MeGVesZeM roncs és üzemképes személy- és 
teherautóját adásvételivel 50-500e Ft-ig. Ház-
hoz megyek, azonnal fizetek. Tel.: 06-70/275-
1632

MeGVÁsÁroloM régi használt autóját 
legkedzvezőbb áron. tel.: 06-70/907-
2982 

MINdeN típusú autóját megvásárolom akár 
üzemképtelenül is. Hívásra házhoz megyek, 
azonnal fizetek. Tel.: 06-70/636-9043

M o t o r K e r é K P Á r 

JAWA, Simson, Mz, Pannonia, Komar és kora-
beli motorokat, alkatrészeket vásárolok! Tel.: 
06-20/445-7035

réGI motorkerékpárt vásárolnék (MZ, Jawa, 
Csepel, NSU). Tel.: 06-30/950-09170

J Á r M ű A l K A t r é s Z 

ÚJ-hAsZNÁlt sport, túra, cross, supermoto 
motorgumik eladók! Tel.: 06-30/617-8593

é P í t ő A N y A G 

lAKóhÁZ bontásából jó minőségű tufa ingyen 
elvihető. Tel.: 06-30/326-2251

s Z o l G Á l t A t Á s  K í N Á l A t 

KFt-K, bt-k, egyéni vállalkozások köny-
velése korrekt, megfizethető áron. tel.: 
06-20/367-3222 

CsAlÁdI és társasházak kivitelezése tervezés-
től a kulcsátadásig. Tel.: 06-30/229-5356

hÁZI gondozást vállalok felsőfokú végzettség-
gel Egerben. Tel.: 06-20/365-7292

réGI szőlő kivágását vállalom. Tel.: 06-70/907-
2982

tV-KésZÜléKeK, antennák javítása, 
Mindig tv szerelés, hétvégén is. tel.: 
06-30/895-8467, 8-20-ig. 

MINdeN ami vízvezeték-szerelés. Tel.: 
06-30/252-1372 

sírKőKésZítés 20%-os nyugdíjas ked-
vezménnyel! Gránit, műkő stb. alapozás, 
felújítás, tisztítás, betűvésés garanciá-
val. tel.: 06-30/895-8467 

eNerGetIKAI tanúsítvány készítést vál-
lalok 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 válla-
lunk. Tel.: 06-30/428-2343

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

léPCsőhÁZ-tAKArítÁs több éves tapaszta-
lattal, referenciákkal. Tel.: 06-20/388-8162

KőMűVesMuNKÁK: fürdőszoba, kerítés fel-
újítása azonnali kezdéssel, alkoholmentesen. 
Tel.: 06-30/482-6367

duGulÁselhÁrítÁs falbontás nélkül, 0-24-
ig zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciá-
val. Tel.: 06-70/233-0673

éPítőIPArI vállalkozás vállal új csalá-
di házak építését, felújítását, lakásfel-
újítást, átalakítást, komplett fürdőszo-
ba-felújítást, tetőácsolást, javítást. Főbb 
profilok: kőművesmunka, burkolómun-
ka, nyílászáró csere, külső szigetelés, 
ácsmunka, térkövezés stb. hívjon biza-
lommal. tel.: 06-30/966-5462 

MINdeNFéle kertimunkát vállalok, udva-
rok, telkek, palások, pincék takarítása, 
gazirtás, ásás, fakivágás stb., elszállí-
tással is. tel.: 06-20/923-4251 

18 éV tapasztalattal kőműves csalá-
di házak felújítását vállalja. Ács-mun-
kák, burkolás, vakolás, betonozás, fes-
tés, térkövezés, és vizes penészes falak 
injektálását vállalja. díjmentes kiszállás, 
helyszíni árajánlattal, nyugdíjas kedvez-
ménnyel. tel.: 06-30/967-8892 

Festés, mázolás, tapétázás (glett munkák). 
Minőség, korrekt árak. Keressen bizalommal! 
Tel.: 06-70/374-8972

loMtAlANítÁst vállalok! elszállítom 
megunt bútorait, lomjait. tereprende-
zés, bontás, romeltakarítás, fuvarozás 
hétvégén is. tel.: 06-30/225-0188 

PAlAtető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. Tel.: 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

AsZFAltoZÁst vállalok kisebb nagyobb 
területeket. Kőműves munkákat A-tól 
Z-ig, bontást, romeltakarítást. tel.: 
06-30/225-0188

KéMéNy-bélésCsÖVeZés (előtte tisztítás), 
kéményjavítás, kéményajtó beszerelés. Tel.: 
06-20/243-9279

VíZ-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és lakásfelújí-
tás. tel.: 06-30/687-0033 

duGulÁselhÁrítÁs, ingyenes kiszállás, pro-
fi gépekkel, gyorsan, tisztán. Csatornatisztí-
tás. Gyűjtővezetékek kamerás ellenőrzése. Tel.: 
06-20/243-9279

t Á r s K e r e s é s 

deKorAtíV lányok, asszonyok, csinos hölgyek, 
kifejezetten igényes urakkal ismerkednének. 
Tel.: 06-70/-558-0600

VéNusZ Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd.: 
06-70/314-3897

175/74/69 éves szakmunkás férfi Egertől 18 
km-re lévő lakásába várja a párját. Leveleket 
„Húsvét” jeligére várom a Szerkesztőségbe 
(Eger, Csiky S. u. 19.) 

175/75/68 éves férfi Egertől 20 km-re várja 
korban hozzá illő párját. Leveleket „Tavasz” 
jeligére a Szerkesztőségbe (Eger, Csiky S. u. 
19) alá várom. 

s Z A b A d I d ő ,  Ü d Ü l é s 

hAJdÚsZobosZlóI üdülés félpanzióval. Ár: 
18.900 Ft/7 éj. Tel.: 06-20/464-0631, www.
jazminapartman.hu

Á l l A t ,  N Ö V é N y 

híZott liba pucolva megrendelhető házhoz 
szállítással! Tel.: 06-30/505-6249

eGerbeN, kézzel válogatott desiree bur-
gonya étkezési 100 Ft/kg, vető 70 Ft/kg 
termelőtől eladó. 1 tonna felett az ár 
alkuképes. tel.: 06-30/310-7110 

sZőlőoltVÁNyoK csemegék és borfajták ter-
melői áron eladók. Tel.: 06-30/273-2351

KIsbÁlÁs széna, lucerna, szalma, búza, kuko-
rica, napraforgó, zab eladó. Tel.: 06-70/330-
5009, 06-30/260-8482

K Ö Z l e M é N y e K 

réGIséGVÁsÁr egerben 2017. március 
19-én, vasárnap, 7-16 óráig, a bazilika 
mögött! www.regisegvasareger.hu 

bőrKAbÁtVÁsÁr márc. 12-én Egerben a 
Magyarok Vásárán az Érsekkertben. Python 
Bőrruházat Tel.: 06-20/9776-258

t Ü Z e l ő A N y A G 

AKCIós minőségi szén dió, kocka, darabos 
18 Ft/kg-tól, kalodás tűzifa 12.000 Ft-tól, 
erdei m3 18.000 Ft-tól konyhakészen. Tel.: 
06-70/252-4577

AKCIó! Tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: 
06-70/532-2021

FűtéssZeZoNrA tűzifáját most célszerű 
megvásárolni! Nálunk kapható minden 
fajtában, méretben, szén házhoz szállít-
va rendelhető. tüzelőutalványt elfoga-
dunk. Az áru a helyszínen ellenőrizendő, 
átvenni nem kötelező, ezért reklamációt 
nem fogadunk el. tel.: 06-30/357-1427 
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SPray TölTéS
a HElySzíNEN!
• lEmoSóK
• alaPozóK
• SzórógiTTEK
• HígíTóK
• FESTéKEK
• laKKoK
• EdzŐK

ÚJra iTT a TaVaSz, TaPéTÁzzoN VElÜNK!
KErESSE KiHagyHaTaTlaN aKCióNKaT
mÁrCiUS 16-17-18-ÁN BolTJaiNKBaN!

KéSzlETEN léVŐ TaPéTÁiNK 15% KEdVEzméNNyEl

• Héra PrémiUm - miNdEN KiSzErEléS
• dUlUx - a NagyVilÁg SzíNEi
• dUlUx EaSyCarE - miNdEN KiSzErEléS 15% ENgEdméNNyEl

KaPHaTóK még: FalmaTriCÁK, ÁlmENNyEzETEK,
díSzléCEK, rozETTÁK a lEgÚJaBB TrENd SzEriNT.

SzíNKEVEréS FémrE, FÁra, Falra

a PPg  ipari festékek mellett 
mEgKEzdTÜK a PPg  
aUTóFESTéKEK KEVEréSéT 
akár metál színekben is.

32362

Egerben, a belváros szívében, 
a Széchenyi út 6. sz. alatt  

(Dobos fölött) 180 nm

kiadó
3 helyiség, teakonyha, 

2 wc, kis raktár.
irodai tevékenységre 
tökéletesen alkalmas.
Felújított, légkondicionált.

Érd.: +36-20/9567-947
32375



t ü z e l ő a n y a g 

tŰzIFa akció! Termékeink akác, tölgy, bükk 
Kaloda 80x80x130 m. Ár: 11.500 Ft-14.500 
Ft-ig. Fuvarunkat 24 órán belül teljesítjük. 
Ömlesztett m3 ár: 15.500 Ft-16.500 Ft. Hív-
jon bizalommal! Tel.: 06-30/333-0344 Tel.: 
06-30/351-1659

tŰzIFa bükk, tölgy, gyertyán szálban 
1mx1mx1,1 m 15.500 Ft/métere, kb. 20 
Ft/kg. tel.: 06-70/384-5283 

KalODÁS tűzifa sorba rakva bükk, tölgy, 
gyertyán.1mx1mx1m. Ár: 11.500 Ft/m3. 
Ingyenes házhoz szállítással! Tel.: 06-30/752-
0961

tŰzIFa bükk, tölgy, gyertyán, 15.500 
Ft/1mx1mx1, 1 m 20 métertől kb. 20 Ft/
kg. tel.: 06-70/384-5283  

R é g I S é g ,  é K S z e R 

RégI fém- és papírpénzek, jelvények, kitün-
tetések adásvétele. Balázs Antique Kft. Eger, 
Érsek utca 7. Tel.: 06-70/705-7978

e g y é b  K e R e S é S 

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

antIK tárgyakat, komplett hagyatékot vásá-
rolok! Szarvasagancsot és trófeákat, kázsmér 
kendőt, szoknyát, régi falitányért, régi üvege-
ket, dunnát, 200 Ft-ost, pedálos játék Moszk-
vicsot, könyveket, bútorokat és kiegészítőket, 
régi kerékpárt, veterán autót, motort, katonai 
tárgyakat, kitüntetéseket. Tel.: 06-30/501-
1666

DUnnÁt, párnát, komplett hagyatékot veszek, 
hívásra házhoz megyek. Érd.: 06-30/233-
2199

RégI kázsmér kendőt, néviseletet, 
zománcozott babakádat, fateknőt, hor-
gonyzott fürdőkádat, dunnát, vászonzsá-
kot, métert vásárolok. tel.: 06-20/428-
3455 

üzeMKéPtelen hűtőládáját elszállítom! Tel.: 
06-30/967-4107 

VÁSÁROlOK készpénzért régi bútorokat, dun-
nát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, népviseleti 
ruhákat, hagyatékot. Tel.: 06-70/217-3347

KeReSeK hagyatékból régi bútort, szé-
ket, szőtteseket, zsákot, vászont, fatek-
nőt. bélapáti falitányért, faliórát, fest-
ményt, zománcozott kiskádat, népvise-
leti ruházatot, kázsmér kendőt, tollas 
dunnát, párnát. tel.: 06-70/589-6787, 
06-36/412-069 

Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, lakás-
kiürítést, lomtalanítást, háztartási gépeket, vas-
hulladékot, ruhaneműt, használati tárgyakat. 
Tel.: 06-30/257-1392

e g y é b  e l a D Á S 

25.000 db hullámosított szőlőnevelő pálca áron 
alul eladó. Tel.: 06-30/939-6436

lÓtRÁgya ingyen elszállítható Ostoros-
ról! Minősége: Érett, zsíros. Tel.: 06-30/967-
4107 

lUCznIK és Csajka típusú varrógépek eladók. 
Tel.: 06-20/624-2540

tÖbbFUnKCIÓS kórházi ágy eladó. 8 méteres 
beton villanyoszlopot vennék. Tel.: 06-20/412-
6534

teXJet PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
féláron eladó. Ár: 1.930.000 Ft+Áfa Telefon: 
+36 30/257-0980

10 hl-es, jó állapotú Hardi szőlőpermetező 
szántóföldi karokkal is eladó. Tel.:06-30/273-
2351

zUHanyFülKe olasz, negyedköríves, kiválló 
állapotban, fürdőkád beépítése miatt, sérü-
lésmentesen kibontva, minden felszerelésé-
vel Egerben eladó. Ár: 35e Ft. Tel.: 06-20/482-
6061, 06-36/411-246

SzeMeteSKUKa 120 l-es, görgős, 2 db eladó. 
Tel.: 06-30/484-3701

MOSÓgéP (keverőtárcsás), centrifuga (Hajdú) 
újak, fűszerpaprika-daráló, tangóharmónika 
(80-as, új), légpuska, fűnyírók eladó. Ár: 20-22-
25-70e Ft. Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-
5110, délután.

ÚJ 160-as vashálók 50 m-es tekercsekben 
eladók. Tel.: 06-30/424-2498

e g y é b 

SüRgőSen szükségem lenne 1M Ft-
ra rövid határidővel, jó kamattal. tel.: 
06-70/325-2219

O K t a t Á S 

IngyeneS számítástechnikai tanfolyam 
indul 35 órában. Jelentkezési korhatár 
65 év. Képzés helye: eger, Széchenyi út 
58. tel.: 06-20/350-6700, 06-20/433-
3623 

angOlUl beszédcentrikusan! Madarász Erika 
angol magánoktató és idegenvezető/facebook. 
Tel.: 06-20/547-8371

aRanyKalÁSzOS gazda, Pincér, Szakács, 
Cukrász, Vendéglátós, Kereskedelmi képzé-
sek Egerben. E-1458/2016 Tel.: 06-70/316-
2323

DaJKa tanfolyam indul Egerben részletfize-
téssel.Tel.: 06-30/637-4083, 06-20/423-7877 
Eng.sz.: E-000452/2014

néMet nyelvtanár sok tapasztalattal egyének 
és kiscsoportok tanítását, korrepetálását vál-
lalja. Tel.: 06-20/566-4328

Á l l Á S t  K í n Á l 

KOnyHalÁnyOKat keresünk egri étterembe 
azonnali belépéssel. Tel.: 06-30/228-0200

DInaMIKUSan fejlődő Nógrád megyei vállalat 
keres szakmai tapasztalattal rendelkező fröccs-
öntő gépbeállítókat-fröccsöntő technikusokat. 
Bejárást biztosítjuk céges gépjárművel. Korrekt 
lakást tudunk biztosítani. Hosszú távú mun-
kalehetőség, szakmai fejlődés. Bérezés uniós 
szintű+cafetéria. Jelentkezni szakmai önélet-
rajzzal: atlasworkkft@gmail.com és telefonon: 
08-16 óráig 06-20/285-2198.

aUSztRIaI Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-
3516

egeR, belvárosközeli, frissen felújított szépség-
szalonba manikűröst vagy kozmetikust kere-
sünk. Tel.: 06-30/356-2320

az uszoda mellett márciusban indu-
ló közérzetjavító tevékenységünkhöz 
(tánc, torna, jóga, masszázs stb.) kere-
sünk óraadó oktatókat. tel.: 06-20/933-
5179 

bOgÁCS-StRanD Hotel pénztárosi munkatár-
sat keres. Érd.: 06-30/428-9361

egRI munkahelyre CnC gépkezelő-
ket keresünk kiemelt bérezéssel. tel.: 
06-20/500-6276 

balatOnHOz, Fonyódra szakácsot kere-
sek, +konyhai kisegítőt májustól szeptembe-
rig. Tel.: 06-20/545-6095, editferencz551@
gmail.com

bÚtORIPaRI cég keres asztalost és 
segédmunkást. tel.: 06-36/363-445 

ÁRUHÁzlÁnC általános épületkarban-
tartására villanyszerelő kollégát kere-
sünk. b kat. jogosítvány szükséges. 
Jelentkezni a szigilikrisztian@gmail.hu 
e-mail címen lehet.  

gb Fashion Kft. felvételre keres ruhaipa-
ri technikust és gyakorlattal rendelkező 
minőségellenőrt. Jelentkezés önéletrajz-
zal. eger, Cifrakapu u. 160. 

25 év alatti gyakornokokat keresünk 
bélapátfalvai munkavégzésre. érd.: 
06-30/197-4848 

MCDOnalD’S OKJ-s fiatalokat keres 
azonnali munkakezdéssel. tel.: 
06-36/310-065, mcdonaldsfelvetel@
gmail.com
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A Metaco Union Kft. egy 2000-ben alapított energikus, újításokra 
nyitott, rohamosan fejlődő vállalkozás. Nagy pontosságú forgácsolt széria 
alkatrészeket gyártunk CNC esztergagépeken és megmunkáló központokon. 
Gyártmányaink megtalálhatóak az autó-, gép- és járműiparban.

Füzesabonyi telephelyű, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, 
elismert vállalatként bővülő csapatunkba új munkatársakat 
keresünk:

•		Technológus	mérnök, 
	 	projekt	mérnök
•		Műszakvezető
•		CNC	gépbeállító,	CNC	gépkezelő

Elvárások:
•	 Szakirányú	végzettség
•	 Adott	területen	szerzett	munkatapasztalat
•	 Önálló,	megbízható	munkavégzés

Előny:
•	 Angol	és/vagy	német	nyelvtudás

Amit	kínálunk:
•	 Kreatív	munkavégzési	lehetőség
•	 Stabil	vállalati	háttér
•	 Szakmai	fejlődési	lehetőség
•	 Kedvező	munkakörülmények
•	 Egyéb	juttatások

Jelentkezés:
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje 
el pályázatát e-mailben az info@metaco.hu címre, illetve 
telephelyünkön személyesen is jelentkezhet. További információért 
telefonon	is	érdeklődhet	a	36/542-275-ös	telefonszámon.

Az EGERERDŐ Zrt. Parádfürdői Erdészete pályázatot hirdet

VEZEtŐkönyVElŐ
munkakör betöltésére.

Feladatai közé tartozik az erdészet adminisztrációs és 
ügyviteli feladatainak irányítása, elsődlegesen az analitikus 
készletgazdálkodás, vevő-szállító, pénztár.

A munkakör betöltésének feltételei:
•	középfokú	végzettség
•	mérlegképes	könyvelői	képesítés
•	gazdasági	társaságok	könyvelésében	szerzett	szakmai	tapasztalat
•	feddhetetlen	előélet

Előnyt jelent:
•	felsőfokú	pénzügyi-,	közgazdasági	végzettség

A munkakör betöltése azonnali munkába állással tervezhető.

Pályázni fényképes szakmai önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel 
lehetséges, melyet az alábbi e-mail vagy postacímre kérünk 
beküldeni legkésőbb 2017. március 20-ig: 
somay.gergely@egererdo.hu
EGERERDŐ	Zrt.,	Parádfürdői	Erdészet	-	3244	Parádfürdő,	Peres	út	4.

32341

32372

32371

A  Ablakgyár Kft.
az alábbi pozíciókba

Keres munKAtársAKAt
mindkét telephelyére:

•	gyártósori munkatárs 
 alumínium nyílászárót gyártó egységbe (betanított munkakör)

•	gyártósori munkatárs 
 műanyag nyílászárót gyártó egységbe (betanított munkakör)

•	gépjárművezető 
 7,5 tonnás teherautóra, belföldi munkavégzéssel

•	karbantartó
Az egyes munkakörökben korábban szerzett tapasztalat előnyt jelent!

munkavégzés helye:
•	Kál, illetve Eger

Önéletrajzát várjuk:

- személyesen:
 3300 eger, Vincellériskola u. 5. illetve
 3350 Kál, Dózsa György u. 37. címen
 portaszolgálatainkon leadva.

- e-mailben: 
 allasportal@marshallablak.hu e-mail címre.

32309

32392

 A belvárosban 
 a Rúzs Szalonba 
(Széchenyi út 6. tetőtér)

 keresünk 
 3 fodrászt
Az asztalok mérőórával 
felszereltek, napkollektor 
segíti a melegvíz használatot.

 Érd.: 
 +36-20/9567-947

32376
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A MI OSZTÁLYUNK Március 12-én este 7 órától Egerben 
a nagyváradi Szigligeti Színház

Nagyváradi szíNházak veNdégjátékai egerbeN

Egy szűk osztályközösség 
találkozik, hogy az érettségi 
évfordulóját megünnepelje, 
lengyel és zsidó diákok ve-
gyesen. Annak a generáci-
ónak a képviselői, akiknek 
sorsát megpecsételték a má-
sodik világháború borzal-
mai. S bár maga a találkozás 
ünnepi esemény, a háború 
traumatikus emlékei felka-
varóak, és drámai felismeré-
seket idéznek elő. A dráma a 
tolerancia és a megbocsátás 
szükségességének üzenetét 
hordozza. A különbségek, 
a másság elfogadásának 
védelmét, az agresszív im-
pulzusok meghaladását, a 

történelmi sorsszerűség el-
fogadását, egy felvilágosult, 
kiegyensúlyozott, az igazra 
nyitott nézőpontból.

A most Egerben, a Gárdo-
nyi Géza Színházban is meg-

tekinthető A mi osztályunk 
című előadást a nagyváradi 
születésű Anca Bradu állítot-
ta színpadra, aki A tavasz éb-
redése rendezésért 2000-ben 
UNITER-díjat kapott.

Képviselői fogadóóráK
Március 16-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár 

Zoltán, az 1. számú választókörzet független képviselője, a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó 
tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.

Dr. Stefán Zoltán, a 4.sz. választókörzet képviselője (Fidesz-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 (Fidesz-
KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs 
Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett helyen és időpont-
ban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóórát tart, előzete-
sen 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 csütörtökig, naponta 
14.00-18.00 óra között személyesen elérhető a szépasszonyvölgyi Ho-
tel Ködmönben. Más időpont egyeztetése telefonon 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 Környezetvé-
delmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és helyen tart 
fogadóórát. Tel.: 06-30/594-7853, e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu

A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság tagja kép-
viselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitárius u. 2.) 
március 16-án, csütörtökön 17.00 órától. Várja az érdeklődők meg-
keresését az alábbi elérhetőségen: 70/392-0127

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

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

A Jobbik képviselője Tóth István, a Városgazdálkodási Bizottság tag-
ja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitárius 
u. 2.) március 16-án, csütörtökön 17.00 órától. Várja az érdeklődők 
megkeresését az alábbi elérhetőségen: 30/232-2427

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szociális és 
Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00 óra között 
fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Telefon: 30/988-2664, 
E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu

27749

23745



92017. március 10.

32287

Magyarok Vására 
Március 12-én, vasárnap 

az Érsekkertben  
reggeltől napestig

10.30	Huszárcsákó	készítés	gyerekeknek
11.10	Dobó	Katica	Népdalkör	műsora
11.30	Kós	János	kedvenc	könyve	-	Uz	Bence
12.00	Palóc	Himnusz
12.10	Dobó	Katica	Népdalkör	műsora

Óránként	sorsolás.

eger,
kistályai úton lévő

Zöldség-gyümölcs udvar

kedves Vásárlóink!
elkezdtük a

vetőburgonyák 
értékesítését.
Vetőburgonyák: Desire, 
Cleopatra, redscarlet, 
Agria, balatoni rózsa

• Étkezési burgonya
• Vöröshagyma
• Aszalt gyümölcsök
• szerencsi almalevek

nyitva: H-P: 8-17, szo: 8-14
32369 32376

Eger, Zalár u. 5-7.
(a volt Centrum parkolóval

szemben)

elfogadóhely!

Green PAss utAlVány elfoGADóHely lettünk!
bAnkkártyás fiZetÉsi leHetősÉG!

Az	akció	időtartama	2017.	03.	13-tól	03.	18-ig,	illetve	a	készlet	erejéig	tart.	
Csak	háztartási	mennyiségben	szolgálunk	ki!

kövessen minket a facebook-on: Párszázas Market

199 ft
Milka Collage karamell táblás 
csokoládé 93 g   2.139,7 ft/kg

 99 ft
yippy üdítőital 
narancs 0,33 l   300 ft/l

499 ft
Heinz ketchup 
875 ml   570 ft/l

 49 ft
Dörmi AbC keksz 
vaníliás és kakaós ízben 25 g

319 ft
bravos espresso 
őrölt kávé 250 g   1.276 ft/kg

169 ft
tibi táblás csokoládé 3 féle ízben 
feketeribizli-tejcsoki, tejcsok. mogyoródarabokkal, 
mogyorókrémes tejcsoki 90 g   1.877,7 ft/kg

129 ft
Premiko zöldborsó 
üveges 690 g   1.897 ft/kg

259 ft
oreo keksz epres-sajttorta 
ízű 154 g   1.649,6 ft/kg

Nyílt nap a Fitness Clubban
A március 15-i ünnepnapon 
ha nem is harcra, de közös 
mozgásra vár minden érdek-
lődőt a Mátyás király út 37/a 
szám alatt található Fitness 
Club.

A délelőtt 11 órától kezdődő 
eseményen 20-20 perces kósto-
lót kapnak a vendégek a terem-
ben fellelhető mozgásformák-
ból (Maminbaba torna, Gyer-
mek aerobik, Zumba, Dance 
& Training, Piloxing, Kickbox 
Fitness, Strong by Zumba, 
Kickbox Boost, Alakformáló 
torna, Step kezdő),  a rövid szü-
netekben pedig beszélgetéssel, 

tanácsokkal, termékkóstolóval 
egészül ki a program.

Jelentkezni a Fitness Club 
facebookos oldalán keresztül 
lehet, ahol a nyílt nap részletes 
programját és más információ-
kat is megtalálnak a kedves ér-
deklődők.

29254

31398



10 2017. március 10.Köszönjük Hirdetőink bizalmát és Olvasóink elismerését!  – a térség lapja

Március 12-én, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 19-én, 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

VérAdás
adj vért, és
MeNts Meg

hároM életet!
A Magyar Vöröskereszt  

Heves Megyei Szervezete  
szeretettel várja a véradókat:

(EREDETI TB kártyájukkal 
és személyi igazolványukkal)

A2017. márc. 13. hétfő 8.30–14.00 
EGER – Szilágyi Erzsébet  
Gimnázium (Ifjúság u. 2.)

2017. márc. 14. kedd 9.00–12.00 
HATVAN – Albert Schweitzer  

Kórház 
(Balassi Bálint u. 16.)

2017. márc. 14. kedd 10.00–12.30 
TARNABOD – Polgármesteri Hivatal 

(Kossuth tér 7.)
2017. márc. 14. kedd 12.00–15.00 
GYÖNGYÖS – Schneider Electric 

(Kőkút u. 1.)
2017. márc. 14. kedd 14.00–16.00 

BOCONÁD – Művelődési Ház 
(Rákóczi F. u.)

2017. márc. 16. csütörtök 
10.00–16.00 

SIROK – Művelődési Ház 
(Liget út 16.)

2017. márc. 17. péntek 9.00–12.00 
GYÖNGYÖS – Bugát Pál Kórház 

(Dózsa Gy. u. 22.)
2017. márc. 17. péntek 9.00–14.00 

VÁMOSGYÖRK – Közösségi Ház 
(Rákóczi u. 23.)

1902532321

27799

Vendégségben 
a nagy Oroszországban

Válogatás Pjotr Iljics Csajkovszkij,  
Szergej raChMaNiNov és riMszkij - korszakov 

dalaiból
Előadják: 

Kovács Csilla ének, Csüllög Judit zongora

2017. március 20., hétfő 18.00
Helyszín: eger, líceum kápolna

Friss Navinfó
Adóbevallási tervezet igénylése ügyfélkapu nélkül

A NAV 2017-ben elkészíti az adóbevallási tervezetet a munkáltatói és a kifizetői adatok 
alapján a bérből és fizetésből élő magánszemélyeknek, akik ügyfélkapun keresztül egy 
gombnyomással elérhetik azt. A bevallási tervezet elkészítését nem kell kérni a NAV-tól, az 
egyéni vállalkozók, az áfafizetésre kötelezettek és az őstermelők kivételével az mindenki-
nek automatikusan elkészül. Aki ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikus felületen fér hoz-
zá a bevallási tervezethez, akinek nincs ügyfélkapuja, az kérheti a tervezet postázását.
Akiknek nincs ügyfélkapujuk, 2017. március 15-ig kérhetik, hogy a NAV küldje meg ré-
szükre postán a papíralapú adóbevallási tervezetet:
• SMS-ben a 06-70/717-78-78 telefonszámon (meg kell adni az adóazonosító jelet és a 

születési dátumot az alábbiak szerint: SZJA szóköz adóazonosító jel szóköz ééééhhnn),
• a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja),
• a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű 

formanyomtatványon,
• levélben kötetlen formában,
• a NAV ügyfélszolgálatain személyesen,
• a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül a 06-40/20-21-22-es vagy  

a 06-80/20-21-22-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, 
pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig. A rendszer használatához ügyfélazonosító-
számot, azaz PIN-kódot kell igényelni.

További információk és a Heves megyei rendkívüli ügyfélfogadási idő a NAV honlapján 
megtalálható www.nav.gov.hu oldalon.
A rendkívüli nyitvatartási idő alatt lehetőség lesz az adóbevallási tervezettel kapcsolatos 
ügyintézésre is a szokásos tájékoztatási tevékenység mellett. 

32397

23745

eger, kertész u. 183. - tel.: 36/516-478, 36/412-255
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 730–1730, szombat: 730–1300 • Március 15-én zárva tartunk!
A fenti áraink 2017. márc. 11-től márc. 18-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek a C+C raktárban történő vásárlás esetén!

Tomi Kristály 4,2 kg 
amazónia és japánkert color 

 1.749 Ft
    416 Ft/kg

Maya Premium toalettpapír  
4 tekercs, 3 réteg, 150 lap 

 199 Ft
   50 Ft/tekercs

Clin ablaktisztító  
citrus szf. 500 ml 

 379 Ft
   758 Ft/l

Provánszi és Pizzás  
melegszendvicskrém DEKO 290 g 

 269 Ft
   928 Ft/kg

6000 cikk, verHeTeTLeN árak, 

vásárLási  
MiNiMUM ÉrTÉk NÉLkÜL 

Coca-Cola  
2,25 l Pet 

 369 Ft
   164 Ft/l

Karaván  
250 g

 565 Ft
   2.260 Ft/kg

27750
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Programja

Március 16., csütörtök 17.00

Életmód klub, jóga
Várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt.

Web: www.egripolgarokhaza.hu 
E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

Tel.: 06-20/221-94-49 
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 45.

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

ÓRIÁSI RAKTÁRKÉSZLETÜNKBŐL AZONNAL ELVIHETI BÚTORÁT!

15041 32352

MIKOR és HOL
Március 13. hétfő
10.00	 Közelbaba CseVegő Helyszín:	Forráspont	LISZI
11.00	 1848 MÉTERES FUTÁS	–	az	egri	Városi	Diáktanács		

szervezésében.	Rajt:	11.00.	Regisztráció:	10.00-tól,		
az	Érsekkertben	lévő	zenepavilonnál.	 Helyszín:	Érsekkert

13.00	 eltitKolt Valóság	–	Előadó:	Szabó	Éva	az	UFO	Szövetség	
vezetőségi	tagja,	az	egri	Univerzum	Klub	alapítója.	Díjtalan!

	 Helyszín	:	Zellervári	Gondozási	Központ	(Hadnagy	u.	34.)	
15.00	 DICSŐSÉGES MÁRCIUS 15!	A	Dobó	Katica	Nyugdíjas		

Szervezet	emlékműsora.	Beszédet	mond	Dr. Varga gyula.	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

17.00	 X. KiKelet iRoDalMi előaDássoRozat
	 Műfaji	és	nyelvi	sajátosságok	BODOR ÁDÁM – SINISTRA 

KÖRZET	című	regényében.	Előadó:	Dr. osztroluczky sarolta	
(PPKE).	Az	előadás	témája	az	emelt	szintű	magyar	érettségi	
tételek	közül	került	kiválasztásra.	A	belépés	díjtalan!	

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
17.00	 bata MáRia KiállÍtása - Megnyitja:	tőzsér istvánné géczi 

andrea,	igazgató.	Gitáron	közreműködik:	Mező Norbert.  
A	kiállítás	megtekinthető:	2017.	április	1-ig	a	könyvtár		
nyitvatartási	idejében.	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

Március 14., kedd
10.00	 tüNDéR MÍRa	–	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
10.00	 a háRoM KisMalaC 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
13.00	 tüNDéR MÍRa –	Vörösmarty	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
15.00	 tüNDéR MÍRa	–	Jókai	Mór	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 VeNDégség	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Március 15., szerda – NeMzeTi ÜNNePÜNK 
a büKKi VöRös MeteoR sPoRtegYesület tÚRáJa 
8.35 „I.B. Petőfi emléktúra”. Útvonal:	Berva	–	Kis-nyugodó	–	Öreg-

hegy	–	Pap-hegy	–	Les-rét	–	Sóhely-orom-alja	–	Új-határ-tető	
–	Új-határ-völgy	–	Hubertus-forrás	–	Szarvaskő.	Táv:	13	km.		
Szintkülönbség:	350	m.	26	pont.	Találkozás:	8.35			Barkóczy	úti	
Spar	helyi	járat	megálló.	Hazaérkezés:	15.00			Volán	pu.

	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
10.00	 ünnepélyes zászlófelvonás és díszlövés az	Egri	várban
10.00–16.00:	sétáló Csillag Kóstoló	 Helyszín:	Egri	vár,	Kazamata
10.00	 szentmise	 Helyszín:	Bazilika
11.15	 Városi Díszünnepség	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
12.00	 térzene, koszorúzási ünnepség	 Helyszín:	Petőfi	tér
17.00	 ünnepi menet	 Helyszín:	Egri	Várból	a	Líceumba
17.30	 	Egri Csillag 2016-os évjárat „fellövése” a	Líceumban
19.00	 EGRI CSIllAG FEllÖvÉS A FÚZIÓBAN 

Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió	(Csiky	Sándor	utca	10.)
Március 16., csütörtök
10.00	 egészségMegőRző toRNa Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	 alKotó Játszóház óVoDásoKNaK, általáNos
és	 ISKOLÁSOKNAK	–	Az	EKMK	előzetesen	(minimum	2	napra)
14.00	 bejelentkezett	csoportokat,	egyéneket,	családokat	vár	a	tavaszi	

kézműves	napokra.	Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	
Ház.	Jelentkezés:	20/779-2875,	erdei.maria@ekmk.eu

14.00	 a DzsuNgel KöNYVe 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 gYeRMeK szÍNJátszó KöR Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00	 „MEG vAGYON ÍRvA” – Mosonyi éva	tojásíró	népi	iparművész,	

kiállításmegnyitója	 Helyszín:	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
18.00	 aNNa KaReNiNa –	Jászai	Mari	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 első boRKasziNó egeRbeN! Belépőjegy	/foglaló:		1.	000	Ft.		

Asztalfoglalás:	petreny.borbank@gmail.com,	70/329-3398,	és	az	
üzletben	 Helyszín:	Petrény	Borbank	(Kis	Dobó	tér	10.)

Március 17., péntek
10.00	 a DzsuNgel KöNYVe 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház	
13.00	 aNgol CseVegő Klub	(haladó	csop.) Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00	 szŰK balázs: lYuKas oKtóbeR	-	kötetbemutató
	 A	könyvet	bemutatja:	Dr. Ködöböcz gábor		irodalomtörténész,	

PhD	egyetemi	docens	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 eXPeRiMeNtális fotóK, eltéRéseK a hagYoMáNYos 

ábRázolástól	–	A	Horváth	Zsigmond	Lajos	Fotóművészeti	Kör	
foglalkozása	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

18.00	 JaPáN-egeR KultÚR Klub Helyszín:	Forráspont	LISZI
Március 18., szombat
a büKKi VöRös MeteoR sPoRtegYesület tÚRáJa – „sándor napi 
8.30	 tekergés”. Útvonal:	Noszvaj	–	Borbolya-tető	–	Szőlőcske	–	Bikk-bérc	

–	Várkút	–	Sáfár-kút	–	Felsőtárkány.	Táv:	13	km.	Szint:	470	m.	
28	pont.	Találkozás:	8.30	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.10	Volán	pu.

	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)

9.00-től	 MAGBÖRZE – a baNYa-taNYa alaPÍtVáNY JóVoltából
12.00-ig	 (11.00-kor	Előadás	a	saját	vetőmag	termesztésének	gyakorlatáról)
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
9.00-tól	 SZIvÁRvÁNY SZOMBAT	–	Egész	napos	képzőművészeti	műhely	

(egyéni	képalkotás,	csendéletrajzolás	és	különféle	grafikai	eljárások)	
6-7	éves	kortól.	Részvételi	díj:	3.000	Ft	(ebéddel).	Következő	műhely-
nap:	április	29.	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep

15.00	 „SZÉP vAGY, GYÖNYÖRŰ vAGY MAGYARORSZÁG…”
	 cigányzenés magyarnóta műsor – Közreműködnek	a	Hevesi	József	

Magyarnóta	Klub	énekesei,	ifj. báder ernő	cigányzenekara	és	gonda 
lászló	zongorista.	Belépő:	1.500	Ft,	kedvezményes	belépő:	800	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

18.30	 A NEY FERENC ÓvODA JÓTÉKONYSÁGI BÁlJA 
Vacsorajegy:	4.800	Ft,	vásárolható	Csank	Zoltánnénál	az	óvodában	
(Ifjúság	u.	7–9.,	tel.:	30/563-5509).		Zene:	Egri-Boys!	
Helyszín:	Aranysíp	Étterem

20.30	 lAD Project – akusztikus est Ingyenes!	
Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	kert	5.)	

Március 19., vasárnap 
7.00-tól ORSZÁGOS RÉGISÉGvÁSÁR	
16.00-ig	 Helyszín:	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
„az országos Kék túra heves megyei szakasza 1.”
6.35	 	„a” Útvonal: Mátraszentistván	–	Galyatető	–	Csór-hegy	–	Vörösmarty	

th.	–	Mátraháza.	Táv:	15	km.	Szint:	490	m.	32	pont						
	 Találkozás:	6.35	Volán	pu.	Hazaérkezés:	17.55			Volán	pu.																																																								
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
8.20	 „b” Útvonal: Tamáskút	–	Imó-forrás	–	Lök-bérc	–	Bujdosó-kő	–	Barát-

rét	–	Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	Szint:	300	m.	27	pont						
	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.30			Volán	pu.																																																								
	 Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)
11.00	 a DzsuNgel KöNYVe 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
eLŐzeTes
Március 23., csütörtök
19.30	 BRANCS-MACOK-KülÖNJÁRAT Borvacsora 

A	kóstoló	ára:	7.000	Ft,	amely	tartalmazza	a	6	különböző	fogást	és	a	
hozzá	illő	borokat	Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	kert	5.)	
Március 24., péntek
18.00	AZ ONlINE ÉlET hATÁSAI A PÁRKAPCSOlATOKRA		
TARI ANNAMÁRIA	pszihoanalitikus	előadása.	Belépő:	1.500	Ft	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	

Március 28–30., kedd–csütörtök
thetahealiNg® alaP taNfolYaM	(3	nap)
Március 28–április 2. kedd–vasárnap
egYéNi thetahealiNg® KoNzultáCióK  

és MetaMoRf Masszázs/teChNiKa egYéNi Kezelés 
Március 30., csütörtök 
18.00-tól	 thetahealiNg® beMutató est – 	(A	ThetaHealing®	technika
20.30-ig	 	bemutatása,	hitrendszeri	munka	a	résztvevőkön	és	a	végén		

manifesztáció	saját	magunknak)	Részvételi	díj:	5.000	Ft	
Március 31–április 2., péntek–vasárnap
thetahealiNg® halaDó taNfolYaM (3	nap)	

Jelentkezés,	időpontegyeztetés	a	ThetaHealing®	eseményekre:	
thetaneway@gmail.com	illetve	20/268-4488		
Darvas	Tímea	–	ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens

	 Helyszín:	Ébredés	Holisztikus	Életmód	Központ	(Szálloda	u.	5.	4.	em.)

Március 10–11., péntek–szombat
PÁlINKA FESZTIvÁl AZ AGRIA PARKBAN
Péntek: 17.00	Patikadomb,	19.00	ChARlIE	nagykoncert,	21.00	Dj hütter
szombat:	17.00	Koalabell,	19.00	IvAN & ThE PARAZOl,	20.30	Dj hütter
Kapunyitás: szombat	11.00.	A	belépés	ingyenes!	 Helyszín:	Agria	Park
Március 11., szombat
a VáNDoRlóK baRáti KöRe tÚRáJa
8.40	 Útvonal:	Várkúti	elágazó	–	Várkút	–	Török	út	–	Szoros	lápa	–	

Síkfőkút	–	Művész	telep.	Indulás:	8.40	Volán	pu.	Érkezés:	legké-
sőbb	17.40	órakor.	Táv:	12	km

	 Információ:	Forrás	GyIH,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875
a büKKi VöRös MeteoR sPoRtegYesület tÚRáJa – „bükk szirtjei”    													
8.50	 Útvonal:	Tihaméri	malom	–	Bükk-aljai	Kő	út	–	Mész-hegyi	kaptárkö-

vek	–	Czakó-tető	–	Csobánka	–	Noszvaj,	Oxigén	hotel.		
Táv:		12	km.	Szintkülönbség:	330	m.	24	pont.	Találkozás:	8.50		
Tihaméri	malom	(Kertész	úti	megálló).	Hazaérkezés:	13.15	Volán	pu.		
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

10.00-tól	AlKOTÓNAP, AvAGY A SZÉPMŰvÉSZETEK TESTKÖZElBŐl
16.00-ig	 alkotónap sorozat – Aktuális	téma:	A GRAFIKA TESTKÖZElBŐl	

–	Egyedi	és	sokszorosító	technikák	Gál	Krisztián	grafikus	művész	
kiállításán	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep

	 Az	igényelt	műhelymunka	előtt	legalább	1	héttel	szükséges	regiszt-
ráltatni	a	jelentkezéseket:	K.	Fekete	Mária,	20/247-1991,	k.fekete.
maria@ekmk.eu.	Részvételi	díj:	500	Ft	/	fő/	alkalom

10.00	 XXi. oRszágos MeseVetélKeDő MegYei előDöNtőJe
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház.	Információ:	

Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875,	erdei.maria@ekmk.eu
18.00	EGER SBS ESZTERhÁZY – CSURGÓI KK 
Kézilabda	NB	I.		Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok

19.00	 blaCK CoMeDY – Kelemen	László	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Március 11., szombat – 12., vasárnap
TAvASZvÁRÓ hÉTvÉGI ERDEI vASÚTJÁRATOK A SZAlAJKA-vÖlGYBE

 A	vonatok	indulnak	minden	szombat	vasárnap	2017.	március	31-ig,	
utána	pedig		menetrend	szerint	naponta	közlekednek.

Szilvásvárad	Fatelepi	Indító	Állomásról:	10.30,	11.30,	13.00	és	14.00	órakor
Szalajka-völgy	Fátyol	vízeséstől:	11.00,	12.00,	13.30,	és	14.30	órakor
Március 12., vasárnap 
BOlhAPIAC FElSŐTÁRKÁNYBAN
	 Büfé:	Pöttyös	Kávézó,	a	házi	sütemények	boltja.		

Helyszín:	Felsőtárkány,	tópart	
	 7.00-tól KISASSZONY PIAC 
	 13.00-ig	 vEGYES PIAC ÉS KIRAKODÓvÁSÁR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep	
MAGYAROK vÁSÁRA – Reggeltől napestig
	 Várják	az	érdeklődőket	a	kiváló	minőségű	magyar	élelmiszerek,	

alapanyagok,	használati	eszközök.		 Helyszín:	Érsekkert
a KaPtáRKő teRMészetVéDelMi és KultuRális egYesület 
8.00	 tÚRáJa – Az	Észak-bükki	kövek	mentén.	Útvonal:	

Dédestapolcsány	-	Mályinka	-	Látó-kövek	-	Szentlélek	-	Ör-
vény-kő	-	Hámori-tó	-	Lillafüred.	Táv:	19,5	km.	Szint:	969	m

	 Időtartam:	6	óra.	Nehézség:	nehéz	túra	(gyakorlott	túrázóknak)
	 Találkozó:	8.00-kor	Volán	pu.	Visszaérkezés:	16.50	körül
	 Költségek:	200	Ft	részvételi	díj.	MTSZ	pont:	47	pont
	 Jelentkezési	határidő:	március	10.,	péntek,	16.00.		

Jelentkezés:	domboroczkyd@kaptarko.hu	e-mail	címen
a büKKi VöRös MeteoR sPoRtegYesület tÚRáJa – „Piros Bükki 
8.40 Fővonal” Útvonal:	Várkúti	elágazó	–	Várkút	–	Kövesdi-kilátó		–	

Török	út	–	Völgyfő-ház	–	Oldal-völgy	–	Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	
Szint:	210	m.	25	pont.	Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	
16.30	Volán	pu.	Túravezető:	Kiss	László	(36/410-269)	

KisbaKaNCsosoK baRáti KöRe
9.10	 Útvonal:	Bánkúti	elágazás	–	Háromkő	–	Tar-kő	–	Őserdő	–	Cse-

repes-kő	–	Őr-kő	rét	–		Katona	sírok	–	Gyári	tó	–	Bélapátfalva
	 Indulás:	9.10	Volán	pu	Érkezés:	17.15,	Volán	pu.	Táv:	17	km
	 Információ:	Forrás	GyIH,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875
11.00	 PiRosMalaC 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 a Mi osztálYuNK – a	nagyváradi	Szigligeti	Színház	előadása	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Programajánló az  jóvoltából
15., szerda	 17.00	EGRI TAvASZI FESZTIvÁl MEGNYITÓ	 Líceum
16., csütörtök	17.00	TIPÓZÓNA/TYPOZONE	-	kiállítás	 Templom	Galéria
	 	 18.00	„TAlÁlKOZÁSOK” Összművészeti	vacsoraest		

	 	 I.	felvonás	–	Beszélgetés	tóth Krisztinával	Kepes	Intézet	
	 19.00	EThNOFIl	–	élő	koncert	 Kepes	Intézet

17., péntek	 10.00	MOZAIK MÚZEUMTÚRA ROADShOW	 Egri	vár
	 	 20.00	MARGARET ISlAND – BAKANCSlISTA		

	 	 lemezbemutató	koncert.	Belépő	–	elővételben:	1.500	Ft,		
	 	 a	napján:	2.000	Ft	 Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

	 	 21.00	PÉTERFY BORI AND lOvE BAND	koncert	 BRDWY
18. szombat	 18.00	MOMENTÁN TÁRSUlAT – RÖGvEST / BOROZUNK 

  Belépőjegy:	2.500	Ft	 	 Kepes	Intézet

2017.	MÁRCIUS	15	–	ÁPRILIS	30.
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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

32335

Akciós áraink 2017. márc. 10-től a KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK.
Áraink az ÁFÁ-t is tartalmazzák. www.pEmIKATRANS.hu

Bankkártyákat, Erzsébet utalványt, valamint AZ EGRI üZLETüNKBEN SZÉp-KÁRTYÁKAT IS ELFOGADuNK.

Csirke faroscomb

319 Ft/kg
Csirke csontos mell

819 Ft/kg
Csirke far-hát 149 Ft/kg
Csirkehát 129 Ft/kg

- Sertéscomb ........................................979 Ft/kg
- Sertéslapocka.....................................929 Ft/kg
- Sertéstarja ..........................................949 Ft/kg
- Sertéstarja csont nélkül .................1.099 Ft/kg
- Sertéskaraj.......................................1.049 Ft/kg
- Sertéskaraj csont nélkül .................1.199 Ft/kg
- Sertés szűzpecsenye ......................1.789 Ft/kg
- Sertésoldalas ...................................1.020 Ft/kg
- Sertésdagadó ..................................1.020 Ft/kg
- Sertés apróhús (kolbászhús) ............599 Ft/kg
- Sertés csülökhús ................................910 Ft/kg
- Sertés hátsó csülök ...........................730 Ft/kg
- Sertés húsoscsont .............................249 Ft/kg
- Bőrös félsertés fejjel ......................... 669 Ft/kg
- Sertéstüdő  .......................................... 99 Ft/kg

- Sertésvese, -lép ................................ 149 Ft/kg
- Sertésmáj ........................................... 149 Ft/kg
- Sertésszív........................................... 409 Ft/kg
- Sertésnyelv ........................................ 890 Ft/kg
- Sertésfej ............................................. 149 Ft/kg
- Csirke egész ...................................... 579 Ft/kg
- Csirke mell nélkül .............................. 369 Ft/kg
- Csirkeszárny ...................................... 429 Ft/kg
- Csirke egészcomb, alsó, felső ......... 499 Ft/kg
- Csirkemell filé ..................................1.199 Ft/kg
- Csirkemell nyesedék ......................... 399 Ft/kg
- Csirkemáj szívvel, -zúza ................... 499 Ft/kg
- Füstölt csemegeszalonna ............. 1.100 Ft/kg
- Sertésbél 10 m-es  ............................  275 Ft/cs
- Pemika lángolt kolbász  ................... 899 Ft/kg

pEmIKA húSBOLT - Eger, Egészségház u. 11.
Tel.: 06-20/962-4142 - Nyitva: h-p: 7-16, Szo: 7-12 óráig

KÁRpÁT  DISZKONT - Füzesabony,  Arany J. u. 2.
Tel.: 36/341-740 - Nyitva: h-p: 7-16, Szo: 7-12  óráig

pEmIKA húSBOLT - Besenyőtelek, Bevásárló udvar 
(Fő út 96/7.) - Nyitva: h-p: 7-13, 14-16, Szo: 7-12 óráig
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A gyászoló család 
és a MAGYAR HONVÉDSÉG 
mély fájdalommal tudatja, 
hogy

Mákos 
Márton 
nyugállományú alezredes

2017. február 27-én, 74 éves korában elhunyt.
Temetése 
2017. március 17-én, pénteken 12 órakor lesz  
a Kisasszony temetőben.

32370

32356
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RégiségvásáR
Egerben

Márc. 19-én, vasárnap
a buszpályaudvar mellett, a Bazilika mögött

32379

KÉSZÜL HEVES MEGYE
DEFIBRILLÁTOR-TÉRKÉPE!

Kérjük azon közintézmények, vállalatok, magánszemélyek jelentkezését, 
akik rendelkeznek defibrillátor készülékkel, csatlakozzanak 

kezdeményezésünkhöz, jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken:
bonta.eniko@heves.gov.hu� 06-36/795-876

104

A március 15-i ünnepnap miatt 
az egri Szuperinfó jövő heti

lapzártája:�
március�14.,�kedd

14�óra.

Szerkesztőségünk 
márc. 15-én zárVa�tart.

Megjelenés változatlan:
márc.�17.�péntek

17787
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Ünnepi
hulladékszállítás rendje

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÉrteSÍti�
a�tiSztelt�eGri�laKOSOKat,

hogy a hulladékszállítás rendje 
a 2017.�március�15-ei�ünnep�miatt�

az alábbiak szerint módosul:

2017.�március�15-én�(szerdán)�
hulladékszállítást (kommunális és szelektív) nem�VÉGzÜnK.

2017.�március�16-án�(csütörtökön)�
az�aznapi�és�a�március�15-én�esedékes 

szállításokat végezzük.

tOVáBBá�ÉrteSÍti�
a�tiSztelt�ViDÉKi�laKOSOKat, 

hogy�Bátor, Feldebrő, Felsőtárkány, Kápolna településen 
a hulladékszállítást az alábbiak szerint végezzük:

a�2017.�március�15-én�(szerdán)�
esedékes hulladékszállítást 

2017.�március�14-én�(kedden)�végezzük.

a�Homok�úti�telephely (Ügyfélszolgálat, Pénztár, Hulladékudvar) 
és az Építési�és�Bontási�Hulladék�feldolgozó�telep 

2017.�március�15-én�zárVa�tart.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladéktároló edényeket 

a fenti napokon reggel 6 óráig helyezzék ki a szállítási útvonalra.

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
32383

 

ülőgarnitúra akció!
készleten lévő kifutó modellek

20% engedménnyel!

Minden további modell árából

10% kedvezmény!
március 10-től visszavonásig

Hór BútOrÁrUHÁZ - www.horfabutor.hu
EgEr, VécsEy-Völgy út 97. • tel.: 36/412-441 

nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30, szo: 9.00-12.00
32386


