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Tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

Kéménymarás, -bélelés, 
szerelt kémény

1 nap alatt.
Minőségi kivitelezés, korrekt ár

komplett ügyintézéssel.
Szilárd tüzelésű és 

kondenzációs gázkémények.

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

Eger, Frank Tivadar u. 1.
36376

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

KERESSE NÁLUNK 
A MINŐSÉGET!
Megérkezett a                   márka  
képviseletében a 2018-as szezon 
fürdőruha divatja!
Alakformáló egyrészesek és tankinik, 
fiatalos és sportos egyrészes  
és kétrészes fürdőruhák már kaphatók!

KO-GO magyar hálóruházati termékek 
széles választéka kapható minden szezonra!

Férfi és női hálóingek, pizsamák 
több kivitelben, strandruhák, köntösök 
több fazonban és minőségi szabadidő 
ruhák egyaránt kaphatóak! 

nyITVA: h-p: 9-18, SzO:  9-13 ÓRÁIG 

36394

Kistályai úti Gumibörze eger, Kistályai út 259. tel.: 36/516-190
K2 GumiszerViz eger, Faiskola út 15. tel.: 36/419-436
HadnaGy úti Gumibörze eger, Hadnagy u. 4.  tel.: 36/429-879

e-mail: gumiborze@gumiborze.com - ny.: H–P: 7.30–16.30, szo: 7.30–12.00

- Gumiszerviz
- Autókozmetika
- Klímakarbantartás

NYÁRI
GUMIABRONCSOK

25-30%
KEDVEZMÉNNYEL!

2018. március 9-től visszavonásig
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- Futóműszerviz
- Autómosó
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Közel 30 éve a térség
LEGNAGYOBB

PÉLDÁNYSZÁMBAN
megjelenő

ingyenes hetilapja
17787
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Kada KFT. auTószerviz
Műszaki vizsga helyben,  

futóműállítás. 

06-30/9250-949
vállaljuk személy- és kisteherautók 
javítását, műszakira felkészítését.

részletek, árlista: 

kada.autojav.hu

andornaktálya, Újélet u. 60.
(az eger táblától csak 300 méter)
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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

3635836401
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Egercsehiben, a művelődési 
házban a 30 és 50 év közötti 
roma nőkből, Szomolya köz-
munkásbrigádjának jelenle-
gi és korábbi tagjaiból álló 
Szívhangok Társulat „Éljen 
soká Regina!” című doku-
mentum színházi előadását 
láthatták az érdeklődők. A 
különleges produkcióban 
ezek az asszonyok mesélik 
és játsszák el az anyasággal 
kapcsolatos saját, szívszorí-
tó történeteiket. Az előadás 
után lehetőség van beszélge-

tésre a szereplőkkel és az al-
kotókkal, Romankovics Edit 
rendezővel, illetve Horváth 
Kata szakmai vezetővel is.

Legközelebb március 
16-án Nyíregyházán, majd 
Lucfalván mutatják be az 
előadást. Meghívást kap-
tak Debrecenbe, a Deszka 
Fesztiválra, s Budapesten a 
Trafóban kétszer láthatja a 
publikum a szomolyai tár-
sulat produkcióját, mely a 
Sajátszínház program kere-
tében jött létre. Ebner BélaFotók: EbnEr béla

Egercsehiből indult  
turnéra Regina 

34897 13788
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LAJOSVÁROSI, 180 nm, 6 szobás, 2 szin-
tes, 800 nm telekkel, garázzsal, 40 nm 
műhellyel, kínálunk eladásra egy szigetelt, 
fiatal építésű családi házat. Ár: 43M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831 www.egeringatlanok.hu 

LAJOSVÁROSBAN, 230 nm, 6 szobás csa-
ládi ház 600 nm telekkel eladó. A ház szép 
terekkel rendelkező, jó elrendezésű szép 
állapotú. Ár: 55M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 
www.egeringatlanok.hu

FELSŐTÁRKÁNYBAN, csendes szép  mel-
lékutcában, tóhoz közel, egyszintes, 4 szo-
bás, gázkonvektoros fűtésű szép családi 
ház eladó. Ár: 19,5M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 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

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

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

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

EGER Felnémeten 2004-ben épült, 
nappali+3 hálószobás családi ház eladó! 
Ár: 25,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGER belvárosában, közel a piachoz és 
minden máshoz mégis zavartalan, nyu-
godt környéken kínálunk eladásra szerke-
zetileg kifogástalan családi házat. Ár: 23M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

SZÉPASSZONYVÖLGY utcában, 388 nm-es 
telken 2 felújítás alatt lévő ház+ műhely, 6 
szobával eladó. Alkalmas 2 generációnak, 
vagy fizető vendéglátásra is. Ár: 33M Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

ALMAGYARDOMBON 10 szobás, 4 szintes, 
panziózásra már használt, sarki telken lévő, 
több bejáratos, kellemes udvaros családi 
ház eladó, vagy belvárosi lakásra cserélhe-
tő. Ár: 49,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

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

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a tóhoz közeli csen-
des utcában egyszintes, 3+2 félszobás, két-
generációs családi ház eladó! Ár: 19,5M 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

ALMAGYARDOMBON, Íj utcán eladó újsze-
rű, 4 szobás, dupla garázsos sorház. Ár: 
42M Ft. Tel.: 06-30/438-2681

CSÁKÓBAN eladó 80 nm-es, kétszobás, 
közepes állapotú házrész kis pincével és 
150 nm saját kerttel. Azonnal költözhető. 
Ár: 14,3M Ft. Tel.: 06-30/438-2681

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 

EGERBEN, a Károlyvárosban 2 szin-
tes, jó állapotú, 4 szobás, étke-
zős, konvektoros, műanyag ablakos 
családi ház eladó. Iár: 36M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

EGERBEN, Koháry utcai jó elrendezé-
sű, 3. emeleti, 2 szobás, felújítandó, 
2 erkélyes lakás szigetelt épületben 
eladó! Ár: 13M Ft. Tel.: 06-30/731-
5250 

EGERBEN, a Felsővárosban 4. emele-
ti, 56 nm-es, erkélyes, felújított lakás 
eladó. Iár: 23M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

FELNÉMETEN szerkezetileg stabil, 
belső befejezést igénylő, 60 nm-es 
családi ház eladó. Iár: 11,99M Ft. 
Tel.: 06-30/581-5149 

A SZíNHÁZ közvetlen közelében 4. 
emeleti, 62 nm-es, 2+1 félszobás, 
erkélyes, felújított, panorámás lakás 
eladó. Iár: 21,9M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

A DOBÓ téren 2. emeleti, 114/153 
nm-es, cirkós, egyedi kialakítású és 
panorámájú lakás bútorozottan eladó, 
zárt udvari parkolóhellyel. Iár: 35M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

NAGYTÁLYÁN jó szerkezetű, ’80-as 
években épült, 3 szobás ház egri 
lakás beszámítással eladó! Mellék-
épület, garázs, pince! Iár: 13,9M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, Felnémet elején, 3 lakásos, 
2010-ben épült társasház, szél-
ső lakása eladó. Szuterén szinten 
garázs, műhely, a középső szinten 
konyha, nappali, fürdő található, míg 
a beépíthető tetőtéri szinten 3 háló és 
egy fürdő alakítható ki. Iár: 24M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, vasútállomás közelében egyedi 
hangulatú, 2 szobás lakás saját táro-
lóval eladó! Parkolásra az épület zárt 
udvarán van lehetőség. Iár: 17,2M Ft. 
Tel.: 06-70/337-0339

EGER, Vécseyvölgy fölötti szép családi 
házas övezetben kínálunk eladásra egy 240 
nm, 6 szobás, jó kialakítású, nagy nappali-
konyha-étkezős családi házat, 800 nm 
telekkel, nagy garázzsal. Ár: 55M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu 

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

BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger, Pásztor-
völgyben 3 lakásból álló, egyszintes, fiatal 
építésű, igényes kivitelű családi ház eladó, 
telephelynek is alkalmasan. A lakások 30 
nm, 1 szobás, 40 nm, 2 szobás, 90 nm, 
2 szoba+nappalis elosztásban. 1400 nm 
parkosított telekkel, dupla garázzsal. Tel.: 
06-30/248-6831 www.egeringatlanok.hu

H Á Z E L A D Á S 

OSTOROSON, csendes helyen a ’70-es 
években téglából épült, kockatípusú, kivá-
ló szerkezetű, szuterénes, gázcirkó fűtéses 
családi ház, 505 nm-es telken eladó. Ár: 
12,9M 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

EGER, Lajosvárosban, 440 nm-es telken, 2 
szobás, gázfűtéses, összkomfortos családi 
ház fedett autóbeállóval eladó. Ár: 14,5M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

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

FÜZESABONYBAN, Spar és M3-as köze-
lében, szépen, rendezett, parkosított nagy 
telken, modern stílusú, fiatalos, felújított, 
beépített extra stílusú konyhával, összkom-
fortos, 65 nm-es családi ház 2 garázzsal 
eladó. (Egri lakáscserével is.) Ár: 13,8M 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: 28,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

IGÉNYES, nagy méretű családi ház, 
belvárosközeli eladó. Iár: 46,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária

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

VERPELÉTEN 2 szobás, ebédlőkonyhás, 
garázsos parasztház eladó. Iár: 6,9M 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 Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046

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

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

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

EGER, Hajdúhegy alján 100 nm-es, 3 szo-
bás, felújítandó családi ház 600 nm telek-
kel eladó. Ár: 22,5M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831 

CSÁKÓBAN, 4 szobás, 2 fürdőszobás, fel-
újított, 1980-as években épült, fiatalos szép 
családi ház nagy terasszal, 350 nm telek-
kel, garázzsal. Ár: 38M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu 

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-KÁROLYVÁROSBAN 728 nm-es tel-
ken felújítható vagy lebontható ház eladó. 
Négylakásos társasház építésére alkalmas. 
Iár: 24,3M Ft. Tel.: 06-30/539-0725

MÁTYÁS király úton eladó jó szerkeze-
tű, alápincézett, 5 szobás, emeletes ház. 
Több generációnak is alkalmas. Ár: 25,9M 
Ft. Tel.: 06-30/408-2681

EGERBEN, Lajosvárosban 1100 nm-es 
telken lévő családi ház eladó. A telek 
akár 6 lakásos társasház építésére is 
alkalmas. Iár: 30M Ft. Tel.: 06-20/531-
3466 

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

ANDORNAKTÁLYÁN 842 nm-es tel-
ken, 180 nm-es, felújított családi ház 
eladó. A fűtést pellet vagy gázkazán, 
a meleg vizet napkollektorok biztosít-
ják. Udvaron dupla garázs. Ár: 27,9M 
Ft. Tel.: 06-30/229-5414 

MISKOLC, Barlangfürdőhöz közel nagymé-
retű ingatlan nagy telekkel üdülőnek, ott-
honnak, áron alul eladó. Tel.: 06-70/605-
1726

EGERBEN, belvárosközeli, 400 nm-es 
telken dupla garázsos, 3 szintes, 180 
nm-es, hőszigetelt, cirkófűtéses, 
részben felújított családi ház eladó. 
5 szoba, 2 fürdőszoba, 2 erkély, 
udvar, tufapince, panziónak is alkal-
mas. Összeköltözőknek, nagycsalá-
dosoknak, több generációnak kivá-
ló. Kisebb lakás beszámítása lehet-
séges. Ingatlanközvetítők kérem ne 
hívjanak. Iár: 35M Ft. Tel.: 06-30/995-
2313 

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

EGERBEN, a Hajdúhegyen 1982-ben épült 
kétszintes, 3 szobás, kertes, garázsos, 
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.

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 csalá-
di házat, kockatípusú házat 26M Ft-ig, fiatal 
házat 45M Ft-ig. Tel.: 06-30/215-5349

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 par-
kos szép környezetben eladó. Ár: 12M Ft. 
Tel.: 06-30/215-5349

EGER, Cifrakapu utcában, 3. emeleti, 54 
nm, nagy erkélyes, gázfűtéses téglaépíté-
sű, felújított szép lakás. Ár: 12M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831 www.egeringatlanok.hu 
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó
Kiadó: Első Szuperinfó Kft.

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

Felelős kiadó: Fodor István
Felelős ügyvezető: Honfi Gábor

Felelős szerkesztő: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Dósáné Tóth Mónika

Tördelőszerkesztő:  
Juhászné Báthory Beáta

Tördelőszerkesztő, újságíró: 
Ebner Béla

Sokszorosító szerv: 
Délkelet-Press Kft. 

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

Megjelenik: 30.000 példányban, 
Egerben és környékén, 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 16 óra.

Internet: www.szuperinfo.hu

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

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

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

www.egerotthon.hu
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Valutaárfolyam
2018. március 6.

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 ...... 251,00 .....258,50
Euro.... 308,50 .....316,50
CHf....... 266,00 .....273,50
GBP ...... 346,00 .....355,00
CZK......... 12,00 .......13,20
PlN ......... 70,00 .......77,90
HrK ........ 38,00 .......43,50
roN ........ 63,50 .......71,00

készpénz átutalás

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

36318

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
falbontás nélkül

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

36034

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
36271 36270

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397
36406

36413

HIRDETÉSFELADÁS
a  - ba

• SzUpERInFó IRoDA
 EGER,  
 Csiky S. u. 19.
 36/312-701
 eger@szuperinfo.hu

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

17787



L a k á s e L a d á s 

eGeR, belvárosi amerikai konyhás, 
nappali+3 hálószobás, kertkapcsolatos, 
fiatal építésű lakás eladó. Ár: 31M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

TÖRTÉNeLMI belvárosban 150 nm, 5 
szobás, 2 fürdőszobás, 30 nm terasz-
szal, modern gépészettel, igényes kivi-
telben, sorház jellegű lakás garázzsal. Ár: 
36,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.

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

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

ÉsZakI városrészen, szigetelt házban 58 
nm-es, 1+2 félszobás, 1. emeleti lakás 
eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

VIadUkTNáL, csendes részen, 2 szin-
tes, 5 szobás, erkélyes, világos, kellemes 
és fiatalos lakás eladó. Ár: 16M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

sZÍNHáZ mellett, igényesen felújított, 2,5 
szobás, 4. emeleti lakás panorámás kilá-
tású erkéllyel eladó. Ár: 21,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BeLVáROsI, buszmegálló közeli, 3. eme-
leti, tetőtéri, egyterű, igényes kialakítás, 
kellemes lakás, +tetőtéri beépítési lehető-
séggel, saját udvari parkolási lehetőség-
gel 48 nm-en eladó. Ár: 20,6M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

FaIskOLa utcában 3. emeleti, 94 nm-es, 
felújítandó lakás garázzsal eladó. Ár: 16M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

ÉsZakI városrészen, igényes lakókkal 
rendelkező házban, 4. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, felújított lakás, minimális rezsi-
vel, azonnali költözési lehetőséggel eladó. 
Ár: 11,6M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

TIZesHONVÉd utcában, földszinti, 3 szo-
bás, részben felújított, déli fekvésű, kert-
kapcsolatos lakás gyors költözési lehető-
séggel eladó. Ár: 17,9M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

eGeRBeN a Csokonai Mihály úton kínálunk 
eladásra frissen felújított, 57 nm-es, cirkós 
lakást a magasföldszinten. Ár: 18,9M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Mátyás király úton 3. emele-
ti, felújított, 2 szobás, erkélyes lakás szi-
getelt házban eladó! Ár: 13,7M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

eGeRBeN, a Balassi utcában 2012-ben 
épült új építésű lakások eladók! Liftes, 
első emeleti, 1,5 szobás lakás. Ár: 20,7M 
Ft! A lakás megvásárlásához CSOK igé-
nyelhető! 15M Ft-ig illetékmentes! Tel.: 
06-70/778-2372

TáRsasHáZI (Bródy S. u.) 64 nm-es, 
magasföldszinti lakás+18 nm (Rózsa K. u.) 
üzletnek is alkalmas garázs együtt eladó. 
Ár: 24M Ft. Tel.: 06-30/309-9722

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

eGeRBeN a belvárostól 10 perc sétá-
ra felújított nappali+2 szobás, 64 nm-es, 
erkélyes, 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06-30/636-7758

eGRI, belvárosi, II. emeleti, erkélyes, felújí-
tott, 60 nm-es, társasházi lakás eladó. Iár: 
20,5M Ft. Tel.: 06-30/218-6939

CsIkY utca belvárosi részén eladó 4. eme-
leti, 61 nm-es, kétszoba-étkezős, erkélyes, 
jó állapotú, cirkós lakás. Ár: 15,7M Ft. Tel.: 
06-30/438-2681

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

eGeRBeN, belvárostól 10 perc sétára felújí-
tott, nappali+2 szobás, 64 nm-es, erkélyes, 
3. emeleti lakás eladó. Tel.: 06-30/636-
7758

eGeRBeN, a Bartók tér közelében 140 
nm-es, kétszintes, 1+4 szobás, különle-
ges lakás teremgarázzsal magánszemélytől 
eladó. Ár: 28M Ft. Tel.: 06-20/511-0839

eGeRBeN, Felsőváros területén, 2 szobás, 
jó állapotú, új nyílászárós lakás, I. emele-
ten eladó! Iár: 11,9M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213

eGeRBeN, strand környékén eladó 59 
nm-es, 1+2 félszobás lakás cirkófűtéses, 
jó állapotú, 12 lakásos társasházban. Nem 
panel. Ár: 17M Ft. Tel.: 06-20/206-3880

deák Ferenc úton 2 szobás, gardróbos, igé-
nyesen felújított lakás eladó. Ár: 16,9M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

LaJOsVáROsBaN 55 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, I. emeleti lakás berendezve, 18 
nm-es garázzsal eladó. Iár: 17,3M Ft. Tel.: 
06-20/268-7525

LaJOsVáROsI 2 lakásos társasházban 3 
szobás, I. emeleti lakás kertkapcsolattal, 
nagyméretű aknás garázzsal tulajdonos-
tól eladó. A lakás négy éve gépészetileg is 
teljesen fel lett újítva, külső szigetelés. Ár: 
22,9M Ft. Tel.: 06-30/227-4564

eGeRBeN, Mátyás király úton, 4 lakásos tár-
sasházban soház jellegű - 4 szobás, garázs, 
pince, kertkapcsolatos - lakás eladó. Ár: 
28M Ft. Tel.: 06-30/316-7628 

L a k á s k e R e s É s 

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

a FeLsőVáROsBaN keresek irodánk 
ügyfeleinek 2-3 szobás lakásokat, 
állapottól és helytől függően 15M Ft-
ig. Tel.: 06-30/472-0617, Borosné - 
eger Otthon  

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

eGeR belvárosában vagy közelében, 
ill. a strand közelében keresek ügy-
feleimnek 2-3 szobás lakásokat 25M 
Ft-ig, akár visszabérlési lehetőség-
gel is. Bővebb tájékoztatás telefo-
non: 06-30/472-0617, Borosné- eger 
Otthon 

eGeRBeN, magánszemélyként saját rész-
re 2,5-3 szobás lakást vásárolnék. Ingatlan 
elhelyezkedése: Remenyik, Szálloda u. és 
környéke. Tel.: 06-30/584-9176

É p Í T É s I  T e L e k 

eGeR szép utcájában, Hatvani hóstyán, 700 
nm építési telek, 30% beépíthetőséggel 
eladó. Ár: 17M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

HaTVaNI hóstyán gyönyörű, 1552 nm épí-
tési telek családi háznak, társasháznak. 4 
ikerházas, építkezésre is alkalmas. Szép 
csendes utca, jó közlekedés, a telek szép  
benapozású. Ár: 28M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 

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

RáCHeGY utca elején eladó 254 nm-es 
építési telek pincével. Ár: 6,25M Ft. Tel.: 
06-30/438-2681

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

F Ö L d ,  k e R T 

MakLáRON 6061 nm szántó eladó. Tel.: 
06-30/959-7231

52018. március 9.

36252

06-30/9533-103

Vállaljuk épületek
és építmények
műszaki ellenőrzését,
felelős műszaki
vezetését, teljes körű 
kivitelezését.

06-30/9533-103

Eladó NoszvajoN egy jó álla-
potú, tágas, 160 nm-es, tégla fa-
lazatú, világos családi ház pano-
rámás, szép telken, 2 garázzsal. 
ár: 22,9M 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: 8,5-9M Ft. (06-20/5511-347   

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

FElsőtárkáNy, József a. utcá-
ban eladó egy 670 nm-es telken álló, 
130 nm-es, 4 és fél szobás családi 
ház. ár: 19,5M Ft. (06-20/217-4647

EgErbEN, a vár közelségében, gyönyö-
rű panorámás telken új építésű családi 
ház garázzsal, műhellyel, terasszal el-
adó. ár: 49,4M Ft. (06-20/5511-347

kErEcsENdEN 100 nm-es, összkom-
fortos ház 1170 nm-es telken eladó. 
ár: 7,9M Ft. (06-20/252-2555

EgErbEN, a Vécsey-völgyben 
970 nm-es saroktelek eladó 
90 nm-es házzal. Ikerház építhető 
rá. ár: 15M Ft. (06-20/217-4647

36365

36393

ÖTVÖS INGATLAN
www.ingatlan.com

06-30-495-2226
eGeRBeN, Hajdúhegyen 2002-ben épült, 
2 szintes, igényes családi ház eladó! dup-
la garázs, parkosított kert. Lakás vételár-
ba beszámítható. Ir.ár: 95M Ft

eGeRBeN, Hajdúhegy alsóbb részén jó 
állapotú, 2 szintes családi ház eladó, ki-
sebbre cserélhető! Telek 600 nm! Teher-
mentes ingatlan. Ir.ár: 45M Ft

eGeRBeN belvárosi, igényesen felújított, 
80 nm-es, földszinti lakás, saját kert és 
terasz eladó, családi házra cserélhető. 
Ir.ár: 35M Ft

eGeRBeN csendes, kertvárosi lakótelepen 
felújított, cirkó fűtésű, I. em.-i, 2 szobás 
lakás eladó, kisebb értékű családi házra 
cserélhető. 2 saját tároló. Ir.ár: 12,5M Ft

eGeRBeN, zöldövezeti részen II. em.-i, 
cirkós, jó állapotú, 2 szobás lakás el-
adó. Társasház szigetelt, alacsony rezsi. 
Ir.ár: 9,5M Ft

FüZesaBONY telepi részen jó állapotú, 
konvektoros fűtésű, 3 szobás családi 
ház eladó. kert gondozott, gyümölcsfás. 
Ir.ár: 12,6M Ft

dORMáNdON kis parasztház, konvekto-
ros fűtésű eladó. Jelenleg 1 szoba, fürdő-
szoba, konyha, bővíthető! Ir.ár: 3,6M Ft

pOROsZLÓN 2 gerenációs, újszerű, 
igényes családi ház eladó. a fő épület 
100 nm, a melléképület 50 nm. Fiz. ven-
déglátásra is alkalmas. Ir.ár: 35M Ft

eGeRBeN csendes, zöldövezeti részen 
igényes, újszerű családi ház eladó. Telek 
parkosított. Vételárba kisebb ingatlan be-
számítható. Ir.ár: 51M Ft

eGeRBeN családi házat keresek! Lehet 
jó állapotú, akár felújítandó, legalább 
120 nm, kisebb telekkel. készpénzzel fi-
zető ügyfél. Ir.ár: 40M Ft

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

kizárólag
NáluNk!

EgErbEN új építésű projEkt!
a volt kemping területén, 10 lakásos, liftes 

társasházban 55-140 nm-ig lakások leköthetők.
várható átadás: 2019. tavasz

érdeklődni:
06-30/958-7200, 06-30/303-3019

36408

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

eGeR belvárosi, nappali+2 hálós, 
kitűnő állapotú, sorház jellegű lakás 
garázzsal együtt sürgősen eladó. 
ár: 26,2 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGeR, Lajosvárosban 130 nm-es 
családi ház két lakrésszel, garázs-
zsal, 439 nm-es telken eladó. 
ár: 22,5 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

sZILVásVáRadON, csendes utcában, 
1490 nm-es telken 75 nm-es, 2+1 
szobás családi ház eladó! Irányár: 
13 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeR, belvárosban 61 nm-es, 
3 szobás, földszinti, gáz-
cirkós, jó állapotú lakás eladó. 
ár: 19,9 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 dombon 3 szo-
bás, újépítésű lakás eladó! CsOk! ár: 
315 e Ft/nm. Tel.: 06-20/388-8162

eGeR, Felsővárosban  61 nm-es, 
3 szobás, I. emeleti, részben fel-
újítandó panellakás eladó. 
ár: 14,8 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

36160



F ö l d ,  k e r t 

NOSZVAJON, a Zsidószéli-dűlőn 1600 
nm, 4 sor kékfrankos szőlő eladó. 
tel.: 06-20/365-6774 

eGer, Ráchegy dűlőben 0,76 ha cabernet 
franc, 0,86 ha cabernet sauvignon, 0,99 
ha merlot, 0,26 pinot noir, összesen 2,87 
ha szőlőterület egy táblában eladó. Tel.: 
06-20/526-9058

kiStályAi út közelében nagy pince eladó. 
Iár: 1,95M Ft. Tel.: 06-30/539-0725

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

eGerBeN, Kőlyuk-tetőn 80 nm-es pin-
ce borászati eszközökkel, szőlővel eladó. 
Tel.: 06-30/227-4564

elAdÓ 1730 nm-es kékfrankos sző-
lőterület a Pünkösd-tetőn. tel.: 
06-30/506-9657 vagy 06-36/319-
381 

4727 nm szántó a Kocs-dűlőben, közvetelnül 
az aszfaltút mellett eladó. (Hrsz.: 0932/17.) 
Tel.: 06-70/698-4160

3600 nm kékfrankos szőlőültetvény eladó 
az Eged lábánál, közel a noszvaji úthoz. Tel.: 
06-70/698-4160

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

A l B é r l e t 

eGerBeN, a Deméndi úton különálló szo-
ba kiadó. Ár: 40e Ft/hó. Tel.: 06-30/564-
1851

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

eGerHeZ közel nem dohányzó, dolgo-
zó hölgynek szoba kiadó, konyha, fürdő 
használattal. Hívjon megegyezünk! Tel.: 
06-30/262-0138

eGerBeN albérleti lakás nagy szobájába 
keresek egy diáklány mellé diáklány tár-
sat. Nagy buszmegálló 200 m-re. Ár 35e 
Ft rezsivel. Tel.: 06-20/993-2551 

reNdeS, nem dohányzó lány lakótár-
sat keresek igényes albérletembe. Tel.: 
06-20/773-7737, 19 óra után. 

Ü Z l e t ,  t e l e P H e l y ,  i r O d A 

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

PlAZA közelében, modern épületben 2. 
emeleti, 164 nm-es ingatlan lakásnak, iro-
dáknak, hosszú távra kiadó. Az ingatlanhoz 
tartozik egy 90 nm-es nagy terasz. Ár: 250e 
Ft/hó. Tel.: 06-20/975-1413

SZéCHeNyi utcai szalonban külön bejá-
ratú helyiség körmös, kozmetikus, masz-
szőr vagy más tevékenység részére. Tel.: 
06-30/996-6640

A u t Ó  V é t e l 

MeGVeSZeM roncs és üzemképes sze-
mély- és teherautóját adásvételi szerző-
déssel. Kérésére házhoz megyek. Tel.: 
06-70/226-8859

S Z O l G á l t A t á S  k e r e S é S 

12 db betontuskó (vékony vascsőcsonkkal) 
kiemeléséhez, elszállításához kivetelezőt 
keresek Egerben. Tel.: 06-30/935-4439

t Ü Z e l ő A N y A G

kONyHAkéSZ, kalodás tűzifa számlá-
val 11.000 Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. 
Tel.: 06-70/590-4645,06-30/550-3930 
AA-5917776

S Z O l G á l t A t á S  k í N á l A t 

VíZ-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és lakásfel-
újítás. tel.: 06-70/946-5100 

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

SZerB-HOrVát tolmács- és fordí-
tómunka. érd.: ocsiur@gmail.com, 
06-30/249-9709 

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 munká-
kat vállalunk. Tel.: 06-30/428-2343

tV-kéSZÜlékek javítása helyben, 
Mindig-tv, antennaszerelés, vérnyo-
másmérők, Bioptron lámpák, masz-
százságyak javítása, villanyszerelés, 
hétvégén is. tel.: 06-30/895-8467 

kőMŰVeSMuNkát, hőszigetelést, vizes-
repedezett épületek kezelését, tetőfelújí-
tást vállalunk. www.faldoki.hupont.hu. Tel.: 
06-70/384-2651

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 

VillANySZerelő vállal épületvilla-
mossági szerelést egerben és vonzás-
körzetében. tel.: 06-70/323-7822 

MiNdeNFéle kertimunkát vállalok 
kültéri telkeken is. Gazirtást, fakivá-
gást, árokásást, tisztítást, padlások-
pincék takarítását, elszállítással is. 
tetőbontást is. tel.: 06-20/923-4251 

eGer és Vidéke Ipartestület Eger, Csiky S. 
u. 32. egyéni vállalkozás és társas vállal-
kozás könyvelését vállalja. Tel.: 06-36/313-
033, 06-70/384-4789

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

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

kőMŰVeS-BurkOlÓ vállalkozó vállal 
kisebb, nagyobb építőipari munkákat 
eger és környékén. könnyűszerkeze-
tes tetőtér-beépítés, tetőácsolás, nyí-
lászáró csere, kerítésépítés, homlok-
zati szigetelés, gipszkartonszerelés, 
fürdőszoba-felújítás, kőművesmun-
kák, burkolómunkák. Hívjon bizalom-
mal! tel.: 06-30/966-5462 

HASZNált bútor és egyéb cikkek 
adásvétele, valamint bizományos 
értékesítés. eger, Pacsirta u. 3. tel.: 
06-70/515-6352. Nyitva: k-P: 10-17, 
Szo: 10-13

t á r S k e r e S é S 

175/69/69 éVeS férfi keresi korban hozzá 
illő párját, aki hozzá költözne Egertől 18 km-
re Leveleket „Húsvét” jeligére a Szerkesztő-
ségbe várom. Eger, Csiky S. u. 19. 

eGerBeN élő 62 éves, 164/60, fiata-
los, dolgozó nő társát keresi. Zene, mozi, 
színházat kedvelő úriember jelentkezé-
sét várom. Leveleket mary55@indamail.
hu-ra várom. 

55/170, életvidám, jó humorú, független, 
telt alakú nő vagyok. Komoly, őszinte kap-
csolatra keresem a társam. Leveleket erre 
az e-mail címre várom: kedvesem2018@
gmail.hu

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

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, pedálos 
Moszkvicsot, katonai tárgyakat, kitüntetést, 
könyveket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! Tel.: 
06-30/475-7928

MeGVáSárOlOM ócska fémhulladékait, 
rossz akkumulátort, gázbojlert, mosógépet, 
rossz csaptelepet, trafót stb. Helyben fize-
tek. Tel.: 06-20/923-4251
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E g y é b  k E r E s é s 

AgANCsVÁsÁr! Hullott szarvasagan-
csot 7000 -18.500 Ft/kg-ig, trófeákat 
100.000 Ft/db-ig vásárolok engedéllyel. 
Tel.: 06-30/611-3866

EgEr mellett 1000 nm bozót irtásá-
hoz keresek alkalmi munkaerőt. Tel.: 
06-70/278-5784

gyŰJTŐ keres! régi matchboxokat, 
játékokat, távirányítós autókat, 
lemezjátékokat és autókat, pedálos 
moszkvicsot. Tel.: 06-70/418-2086 

béLyEggyŰJTEMéNyT, képeslapokat, jel-
vényeket, kitüntetéseket, fém- és papírpén-
zeket vásárol magángyűjtő, díjtalan kiszál-
lással. Pál István: 06-20/947-3928

ANTIkVÁrIUM vásárol könyveket, régi 
bútort, órákat, használati tárgyakat, hagya-
tékot. Tel.: 06-20/470-0898

sZEMéLyAUTÓkAT és vashulladékot vásá-
rolok. Tel.: 06-70/555-1262

HAsZNÁLT bútorait, lomjait háztartási 
gépeit stb. elszállítjuk. Értékesebb dolgo-
kért fizetünk. Tel.: 06-30/626-7213

VÁsÁrOLOk készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsá-
kot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Tel.: 
06-70/217-3347

E g y é b  E L A d Á s 

NAVIgÁCIÓ (Navon N490 Plus, 4,3”, 
fekete, IgO8 szoftver, teljes Európa 
térképpel) alig használt eladó. Tel.: 
06-30/929-5338 

sZLOVÁk kézikocsi, 2 db 45 l-es szőlő-
prés (1 áráért), Whirlpool automata mosó-
gép, 10 kW-os új kandalló, bükk ágykeret 
ráccsal, matraccal megegyezéssel eladó. 
Tel.: 06-30/481-7269

VÖrÖsbOr eladó Egerben. Tel.: 06-70/413-
9154

EgErbEN eladók: kifogástalan minő-
ségi „doboz” tv (kicsi, közepes, nagy-
képernyős), 170 l-es hűtő, 2x1 szemé-
lyes dupla kanapé (újrahúzott), 8 fős 
szobai 2x1 m-es asztal, falba csuk-
ható, sarokpolc falra 2x1 m, nagymé-
retű előszobatükör keretben, dohány-
zóasztalok, tv-asztal. Ár: 1.000 Ft/db-
tól. Tel.: 06-20/482-6061, 06-36/411-
276 

500 db könyv, 100 db régebbi szótár 
és nyelvkönyv, Tudás Fája, nagy mére-
tű gobleinek megegyezéssel eladók. Tel.: 
06-30/481-7269

MOsÓgéP (keverőtárcsás), centrifuga 
(Hajdú), újak, fűszerpaprika-daráló, lég-
puska elektromos vizes köszörű eladó. Ár: 
20-22-25-40e Ft. Tel.: 06-36/353-540, 
06-70/233-5110, délután.

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

Á L L A T 

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

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

TOJÓTyÚk még aktívan tojó jegyez-
hető 599 Ft/db áron: Eger 06-20/917-
8087 

k Ö Z L E M é N y E k 

régIségVÁsÁr Egerben 2018. márci-
us 18-án, vasárnap, 7-16 óráig, a bazi-
lika mögött! www.regisegvasareger.
hu 

Á L L Á s T  k Í N Á L 

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

EgrI pizzériába szakácsot, konyhai 
kisegítőt keresünk azonnali kezdés-
sel. Tel.: 06-30/646-0152 

résZMUNkAIdŐs takarítónőt keresünk. 
Tel.: 06-30/656-6556

EgEr környéki Kft. víz-, gáz-, fűtésszerelőt 
keres azonnali belépéssel. Tel.: 06-20/375-
2466

bÚTOrÁrUHÁZ keres értékesítői, 
illetve raktáros/bútorszerelői mun-
kakörbe munkatársakat egri munka-
helyre. érdeklődni-jelentkezni önélet-
rajzzal: lenokft@gmail.com vagy Tel.: 
06-36/323-500  

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

EgrI festőüzembe keresünk munka-
társakat. Tel.: 06-20/931-6879 

PIZZAsZAkÁCsOT keresünk mezőkö-
vesdi látványkonyhába. betanítás fia-
tal, rátermett érdeklődőnek megold-
ható. Tel.: 06-70/284-3200  

MEgVÁLTOZOTT munkaképessé-
gű nőket és férfiakat alkalmazunk 
adminisztratív és fizikai munkakö-
rökbe. Tel.: 06-20/433-6623 

A dUNAMAg kft. fóliasátorral ren-
delkező partnereket keres papri-
kamag termesztésre, májusi ülte-
téssel. Jelentkezni lehet telefonon 
Turza Pál +36-30/567-8545, e-mail-
ben dunamagkft@freemail.hu 

VÍZVEZETék- és csőhálózat szerelő mun-
katársat keres berva-völgyi vállalkozás. 
Elvárások: szakmai tapasztalat, láng- és 
ívhegesztő végzettség, B kategóriás jogo-
sítvány. Jelentkezni lehet: Gór Zsolt, tel.: 
06-20/583-6235, e-mail: gor.zsolt@
agriaszerszam.hu

CO2 hegesztőket, lakatosokat, fénye-
zőket keresünk gödöllői munkahelyre 
hosszú távra. kiemelten magas bére-
zés, utazási költségtérítés, szállí-
tás vagy igényes, díjmentes szál-
lás biztosított. Tel.: 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com 

EgErbE gépvillamosság-szerelőt keresünk 
nettó: 1.400 Ft órabérrel. Utazást biztosít-
juk. Tel.: 06-30/182-4705

NéMETOrsZÁgbA keresünk épü-
let és bútorasztalos szakembereket. 
Hivatalos bejelentés, szállás, hazau-
tazás biztosítva, versenyképes fize-
tés, azonnali kezdés. svetho kft. Tel.: 
06-70/703-4545 

EgrI, belvárosi étterembe felszolgálókat, 
felszolgálónőket, pultosokat azonnali belé-
péssel felveszünk. Tel.: 06-30/228-0200

C kAT. gépkocsivezetőket keresünk áruterí-
tési munkára. Tel.: 06-30/985-9545

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

PETréNy WINERY egri csapatába vezetői 
asszisztens munkakörbe, angol nyelvtu-
dással rendelkező munkatársat keresünk. 
Jelentkezés 2018. 03. 15-ig, önéletrajzzal 
és fizetési igény megjelölésével: vilmos.
hunyor@gmail.com HOTLINE: +36-20/546-
0033

O k T A T Á s 

b.gITÁr, bőgő, szolfézs tanítás Eger-
ben. kicsiknek játékos zenetanulási 
lehetőség. Tel.: 06-20/461-6953 

ANgOL oktatás kezdőknek, haladóknak, 
érettségire, nyelvvizsgára készülőknek, tár-
salgás délelőtt is. Tel.: 06-30/459-2240

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

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

ANgOL-FrANCIA nyelvoktatást vállal 
általános iskolai tanár Egerben. Tel.: 
06-70/225-6464

72018. március 9. ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 
állást hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

· székhelyén (3300 Eger, Szalapart u. 84.) gondozói munkakör.
· Parádi Idősek Otthona telephelyén (3240 Parád, Toldi Miklós u. 14.) 
 gondozó és szakács munkakör.
· Egri Idősek Otthona telephelyén (3300 Eger, Petőfi u. 26/B) 
 gondozói munkakör.

Érdeklődni: a 36/427-455-ös telefonszámon lehet, 
vagy e-mailen: titkarsag@heves-harmonia.hu

36357
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3635936359 36396

36253 36374

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
állást hirdet

ügyfélszolgálAti muNKAtárs
munkakörben.

főbb feladatok, munkák:
•	Vevői	rendelések,	adatok	rögzítése,	feldolgozása
•	Szerződések	nyomon	követése
•	Kintlévőségkezelés
•	Folyamatos	kommunikáció	írásban	és	szóban
	 mind	az	ügyfelekkel,	mind	a	társosztályokkal

A munkakör betöltéséhez tartozó elvárásaink:
•	Segítőkészség,	problémamegoldó	készség,	ügyfélközpontúság
•	Kiváló	kommunikációs	és	kapcsolatteremtő	képesség
•	Felhasználói	szintű	IT	ismeretek	MS	Excel,	MS	Word	
	 magabiztos	ismerete
•	Precizitás,	rugalmas	személyiség
•	SAP	ismerete	előny

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•	3-5	év	tapasztalat	asszisztencia,	ügyfélszolgálat	munkakörben

Önéletrajzokat	bérigény	megjelölésével	az	alábbi	címre	
kérjük	megküldeni:	titkarsag@egrihulladek.hu

Jelentkezési határidő:	2018.03.23
34271



8 2018. március 9.

Dr. Molnár Miklós 
(1936 - 2018)
Szomorú szívvel vettünk végső búcsút  2018. március 1-jén 
Dr. Molnár Miklós gyermekgyógyász, transzfuziológus 
szakorvostól, az Egri Vérellátó nyugalmazott főorvosától.

Dr. Molnár Miklóst 1960-ban avatták orvosdoktorrá, 
orvosi pályáját a Markhot Ferenc Megyei Kórház Csecse-
mő- és Gyermekosztályán kezdte, majd 1965-től a kórház 
Vértranszfúziós Állomásának vezetője lett, nyugdíjazásáig itt 
töltötte elkötelezett szolgálatát.

Szakmai és tudományos működését számtalan szakcikk, 
értekezés, tudományos munka és előadás jelzi. Szívügye 
volt a biztonságos vérellátás, a véradómozgalom, a vér-
adók társadalmi megbecsülése, az anyatejgyűjtés, a terhesek 
immunhaematológiai gondozása, létrehozta a „Véradó Moz-
galomért Alapítványt” szoros együttműködésben a Magyar 
Vöröskereszt Heves megyei Szervezetével.

Azt vallotta, hogy „Aki gyógyító munkában dolgozik, az 
másokért is él, így annak – nagyobb lánggal kell égnie, na-
gyobb erőfeszítéseket, áldozatokat kell hoznia, mintha csak 
önmagáért élne.” 

Mindvégig azt tanította, hogy érdemes naponta fáradozni, 
verejtékezni, küzdeni emberéletekért, nemes, tiszta célokért, 
vérüket adó embertársainkért.

Orvosi pályája során és vezetőként is minden törekvése 
arra irányult, hogy hasznára, javára, előmenetelére szolgáljon 
a rábízott közösségnek, a rábízott embereknek. Elismerései 
és kitüntetései is ezt fémjelezték.

Átérezve a család fájdalmát, mélységes gyászát, vesztesé-
gét, őszinte együttérzéssel és részvéttel adózunk. 

Emléke legyen áldott, égi útja békés és csendes!
 Teleki Klári
� volt�munkatársa

27750

Képviselői fogadóóráK
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

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság tagja március 13-án (és min-
den hónap második keddjén) 15.00 és 17.00 óra között fo-
gadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatti LMP irodában. 
Telefon: 30/988-2664, e-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu

13788

27750

JUBILEUMI
XXV. EgEd-fUtás 

és ÉrsEkkErtI körök 
2018

2018. MárcIUs 25. (vasárnap) 11.00 óra
raJt: Kemény Ferenc Sportcsarnok előtt
nEVEzÉsI díJ: Eged-futás 2.500 Ft, Érsekkerti körök 1.500 Ft
Nevezni a verseny helyszínén, 
2018. március 25-én, 08.30–10.45-ig lehet.
részletek az www.nse.hu oldalon.

23745
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2018. március 20. kedd 18.00
Fábry Sándor önálló eStje 

a brdWy-ban!
jegyek kaphatók: online a tIXA oldalán és egerben 

a Smilodon tattooban, a dobó tér 1. szám alatt.

23131

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

 Hétfő Börzsönyi gombaleves csipetkével  
  (3 féle gombából, tejföllel)
 főétel „A” Fokhagymás csirkemellcsíkok  
  mézes-joghurtos bundában sütve, 
  rozmaringos sült burgonya
 főétel „B” Vadas pulykatokány, jázminrizs

 KEDD Akácmézes szamócakrémleves almával 
 főétel „A” Tepsis csirkemell pirított sonkával,  
  sült hagymával, tejfölös tepsis burgonya
 főétel „B” Roston csirkemell fűszeres gombaraguval, 
  rizs

 SzERDA Frankfurti leves
 főétel „A” Almás, sajtos kukoricasaláta,  
  csirkemellcsíkokkal, rizs
 főétel „B” Káposztás tészta

CSütöRtöK 
ÉTTeRmünK nyiTVA TART! 

Várjuk 
a la carte kínálatunkkal!

PéntEK
ÉTTeRmünK nyiTVA TART! 

Várjuk 
a la carte kínálatunkkal!

Március 12-től 14-ig

1 menü ára: 
1.190 ft

ételkiszállítás: 

06-30/911-3798

3640336206

Idén Zsirai Kata (képün-
kön) kapta a fiatal magyar 
borászoknak járó Gál Tibor 
Emlékdíjat, melyet a Magyar 
Borok Bálján Gál Annától, 
Gál Tibor lányától vehetett 
át. Zsirai Katát a 2003-as Év 
Bortermelője, Árvay János  
jelölte a versengésbe az aláb-
bi ajánlással: 

Zsirai Kata nyerte el a Gál Tibor Emlékdíjat
„Kata három borvidéken 

művel szőlőt, készít bort. Tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt 
édesapja gondolatai alapján 
dolgozik, tisztességgel és 
becsülettel: „Alkotás, gondos-
ság, alaposság, értékek, meg-
őrzés, szeretet, öröm, szépség, 
báj, egyszerűség, érzés, érte-
lem és egyediség.” E. B. Fo

tó
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b
n
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Otthonunk Eger – márciusban indul  
az Egri Lokálpatrióta Egylet sorozata
Az Egri Lokálpatrióta 
Egylet Otthonunk Eger 
címmel új programso-
rozatot indít március 
20-án, kedden. Ezen 
a napon délután fél 
ötkor várják az érdeklő-
dőket a Városháza Üveg 

Rendezvénytermébe, ahol 
Bujdosné Dr. Pap Györgyi 

történész, a Dobó István 
Vármúzeum igazgató 
helyettese tart előadást 
Harangöntés Egerben, 

hagyományok a harangok 
történetében címmel.
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Drón pilóta
képzés

a maklári reptéren.

képzés időpontja:
2018. április 7.

érdeklődni lehet:
06-30/995-9712

dronjogsi@gmail.com
www.facebook.com/dronjogsi

3640223745

HÚSVÉTI akcIó
a nagy Spar-ral szembeni 

PÁlInkaHÁzban!
Ostorosi akciós boraink:
• Cserszegi Fűszeres száraz
   fehérbor
• Leányka száraz fehérbor
• Hárslevelű félédes fehérbor
• Rozé Zweigelt félszáraz rozé

Ár: 5 liter 1.750 Ft, 2 liter 650 Ft, 1 liter 350 Ft

• Kékfrankos száraz vörösbor
• Kékfrankos félédes vörösbor

Ár: 5 liter 2.100 Ft, 2 liter 900 Ft, 1 liter 470 Ft

Akciós Matyó pálinkáink:
• 0,5 l pet palackos Szőlő Pálinka 45% 2.000 Ft
• 1 l Házi Kisüsti Szilva Pálinka 50% 4.699 Ft
• 0,5 l Birs pálinka 42% 4.572 Ft

Eger, Mátyás király út 8. - Nyitva: 9.00-17.00 óráig 
Tel.: 36/782-054 - www.grappakft.hu

2018. márc. 9-től
a készlet erejéig

Már 23 éve a lakosság szolgálatában!

Decco 6 légkamrás nyílászárók
nagy akciókkal jan. 26-tól visszavonásig.

gyártástól a beépítésen át
a teljes körű helyreállításig!

Mintatermünkben megtekintheti 
6 és 8 légkamrás ablakainkat, műanyag 

nyílászáróinkat, beltéri és fém biztonsági ajtóink 
kínálatát, valamint kovácsoltvas termékeinket.

ingyenes felmérés, árajánlat készítés, szaktanácsadás, kiszállítás és régi nyílászárók elszállítása!

bejárati ajtó 980x2080 köln 3 üveges br. 70.000 Ft

eger, raktár út 1. • tel./fax: 36/784-262, e-mail: slvmetal.kft@upcmail.hu

Minőségi nyílászárók a gyártótól!

36373
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Magyarok Vására 
Március 11-én, vasárnap 

az Érsekkertben  
reggeltől napestig

Díszvendég a Magyarok Világszövetsége
10.00	 Rákóczi	Péter	Ifjúsági	Fúvószenekar	műsora
10.30	 Petőfi	Sándor	„titkai”–	Fuksz	Sándor	előadása
11.10	 Beszélgetés	Patrubány Miklóssal,		
	 a	Magyarok	Világszövetsége	elnökével

11.30	 Patrubány Miklós 
 ünnepi megemlékezése
11.50	 Rákóczi	Péter	Ifjúsági	Fúvószenekar	műsora

36409

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.	12.,	hétfő	900–1300	
EGER	–	Markhot	Ferenc	Kórház		

(Hotel	épület	1.	em	összekötő	folyosó)

2018.	márc.	12.,	hétfő	1500–1800	
AndoRnAKtályA	–	Művelődési	Ház		

(Kossuth	u.	2.)

2018.	márc.	13.,	kedd	900–1200	
HAtVAn	–	Grassalkovich	Művelődési	

Ház	(Kossuth	tér	2.)

2018.	márc.	13.,	kedd	1000–1400	
GyönGyöS	–	Schneider-Electric	

(Kőkút	u.)

2018.	márc.	13.,	kedd	1030–1230	
SARud	–	Művelődési	Ház	

(Kossuth	u.	64.)

2018.	márc.	13.,	kedd	1400–1700	
BESEnyőtElEK	–	általános	Iskola	

(Fő	u.	108.)

2018.	márc.	14.,	szerda	1000–1230	
SzIHAloM	–	Művelődési	Ház	

(Hunyadi	M.	u.	138.)

2018.	márc.	14.,	szerda	1400–1700	
EGERFARMoS	–	Művelődési	Ház	

(Rákóczi	u.	1.)

Művészetek Palotájában az Emberi tragédia
Március 13-án, este 7 órától 
Budapesten, a Művészetek Pa-
lotájában látható Topolánszky 
Tamás legújabb koreográfiája, 
az Emberi tragédia. 

A GGTánc Eger fennállása 
óta egyre összetettebb felada-
tokban méretteti meg magát, 
de most többszörös kihívás 
volt számára, amikor ezt a da-
rabot műsorára tűzte. Olyan 
közkincshez nyúlt, amiről a 
nagy többségnek hamarabb 
van véleménye, mint tudása.

„Az ember tragédiája, mint 
a Faust. változik a korokkal” 
– írta Szerb Antal. Olyan 

történet ez, aminek szédítő, 
zavarba ejtő mélysége sú-
lyos, tömör, olykor száraz 
példamondataival, inkább fi-
lozofikus, mint drámai hely-
zeteivel és a mindent átitató 
elementáris szenvedélyével 
teszi próbára az olvasót. Itt 
a második kihívás: hogyan 
lehet a tánc nyelvére lefordí-
tani ezt az igen nehéz művet, 
hiszen az elsősorban mon-
dataiban, asszociációiban, 
megfogalmazásaiban rejtő-
zik és nem a cselekmény-
ben – fogalmaz Topolánszky 
Tamás.

34924

33720

27750
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Kérjük, segítse munkánkat adója

1%-ával,
hogy mi is segíthessünk!

Köszönjük!

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

Adószám: 18576339-1-10

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.

1%
Amit a szívünk diktál...

Egri Szív Egyesület
Adója 1 százalékával segítheti a rehabilitációt!

Közhasznú egyesületünk kardiológus szakorvosokkal, gyógytornásszal  
együttműködve végzi rehabilitációs tevékenységét. Szakmai előadásaink,  

közös programjaink az egészséges életmód,  
a jobb életminőség kialakítását szolgálják. Megköszönjük mindazok segítségét,  

akik ennek érdekében felajánlották adójuk egy százalékát, az elmúlt évben  
kiemelkedően magas összeget, összesen 355 ezer forintot.  

Ebből heti két gyógytornánkhoz szükséges eszközöket vásárolhattunk.

Kérjük, adója 1 százalékával továbbra is segítse munkánkat!

Egri Szív Egyesület - Adószámunk: 18588701-1-10

Tisztelt Intézmények,
Alapítványok!

Közhasznúsági jelentéseiket 
és SZJA 1%-os köszöneteiket

50% - os
kedvezménnyel
jelentetjük meg.

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

1%
Ma már a maga nemében

világviszonylatban is
egyedülálló Sportmúzeumot

kérjük 
2017. évi adójának 1%-ával
2018. évben is támogatni 

szíveskedjen. 
A bővülő sportmúzeum

önálló alapítványának neve:  

„Egri Sportmúzeum
Alapítvány”  

Adószáma: 
18571200-1-10

Támogatását köszönjük!
Lázár Rita, 

a Sportmúzeum vezetője

23745
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FRISS NAVinfó
Az egyéni vállalkozók is jótékonykodhatnak
Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén  február 26-ig kel-
lett összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 1+1 százalékok 
sorsáról ők is május 22-éig dönthetnek. Bárki, aki személyijövedelem-
adó-bevallást ad, jogosult az adójának 1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 
1%-ot regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%-ot technikai számos 
bevett egyháznak, illetve a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatják 
fel az adózók.  

A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen 
is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár attól elkülönülten 
önálló nyilatkozatként egészen május 22-éig. Aki a bevallással együtt sze-
retne felajánlani, az az adóbevallási nyomtatvány megfelelő lapjának kitöl-
tésével megteheti. Aki azonban később, a bevallástól elkülönülten szeretné 
nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a „17EGYSZA” lapon, vagy annak tartal-
mával megegyező papíros nyilatkozaton megteheti. Az szja 1+1 százalékáról 
rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő 
programjával lehet, mely segíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek 
kiválasztásában.

A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi 
támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt költségvetési 
előirányzat.

Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV 
a következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a ren-
delkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezmé-
nyezettet. A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat 
számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell 
megtenni a felajánlást.

A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ahhoz is, hogy a 
civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a nevüket és postai vagy elekt-
ronikus levelezési címüket. A civil kedvezményezettek ezeket az adatokat 
kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatják.

27799
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Március 11-én és 18-án, vasárnap

vegyes piac, kirakodóvásár
NyItVAtARtáS: 7.00-től 13.00-ig!
Ingyenes parkolás!

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!

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

MARKHOt HÍREK
Épül a bejárat – felújítják 
az udvari járdákat a kórházban

Folytatódnak a munkálatok 
az időjárás kedvező válto-
zásával a kórház udvarán. A 
járdákat szélesítik, felújítják, 
az új járdaszakasz pedig már 
megépült a rendelőintézet 
bejáratához. A rendelőbe 
vezető korszerűtlen udvari 
ajtót fotocellásra cseréli az 
intézmény, és az akadály-
mentes bejutás is biztosított 
lesz. Az Árva-közi porta új 
épületet kap, a patak men-

tén fákat ültet a kórház, és 
az itteni szakasz rendbetéte-
lével növeli a parkolóhelyek 
számát. A munkálatokhoz 
közel 6 millió Ft saját for-
rást használ fel a kórház. 
A Heves Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézettel 
meglévő együttműködési 
megállapodás keretében a 
fogvatartottak is segítenek 
a kórház udvarának szebbé 
tételében.

36409
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George Harrison 
75. születésnapját 
ünnepelte az egri 
Beatles múzeum

A csendes Beatles-fiú, Ge-
orge Harrison február 25-én 
töltötte volna be 75. szü-
letésnapját. Ezt ünnepelte 
méltóképpen az Egri Road 
Beatles Múzeum és baráti 
köre, amikor a híres zenész 
1965-ben dedikált képét he-
lyezte ki ünnepélyes keretek 
között a múzeum falára.

Az aláírást George Harri-
son 1965. április 16-án adta, 
amikor John Lennonnal 
együtt a BBC Ready Steady 
Go! című műsorába, a ze-
nekar legújabb slágerének, 
a „Ticket To Ride”-nak 
videoklipjét vitték be.

Az aláírást egy angliai 
hivatalos forrásból sikerült 
beszerezni. Nagyon sok 
a hamisítvány a világban, 
ezért csak megbízható hely-
ről voltunk hajlandóak vá-
sárolni – mondta el Peterdi 
Gábor, az Egri Road Beatles 
Múzeum igazgatója. – Hosz-
szú ideig gyűjtöttünk rá, de 
részletekben sikerült kifi-
zetni. Most viszont már itt 
van Egerben és városunkat 
gazdagítja.

– Tavasszal leszünk há-
rom évesek, szeretnénk 
méltóképpen megünnepel-
ni teszi hozzá az igazgató. – 
Májustól elfogadjuk az Eger 
Városkártyát, így az egriek 
kedvezményes áron látogat-
hatnak majd hozzánk, de 
tárgyalunk a várossal is. Ha 
sikerül megállapodnunk, 
akkor május 26-án ismét fer-
geteges koncerttel várunk 
mindenkit a Dobó téren.

– A mintegy 450 négyzet-
méteren, közel 2000 tárgyat 
felvonultató múzeumot ed-
dig 75 ország vendége lát-
ta, az elégedettségi index 
pedig maximális – összegez 
Peterdi Gábor.
13788
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152018. március 9. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

MIKOR és HOL
17.00	 IFI Filmklub: MESSZI ÉSZAK	(2015)	Francia-dán,	családi,	animáci-

ós	film,	81	perc.	A	belépés	díjtalan.	 Helyszín:	EKMK	Ifi	Pont
18.00	 Kepes Irodalmi Est – Zoltán Gábor
	 Moderátor:	Molnár Ferenc.		

Felnőtt	jegy	600	Ft,	diák-/nyugdíjas:	400	Ft.	 Helyszín:	Kepes	Intézet
18.00	 VILÁGSZÉP TÜNDÉR ILONA ÉS AZ ARVISURÁK KAPCSOLATA
	 Előadó	az	Indiában	élő	Hummel	Rozália.	Óindiai	és	magyar	mítoszok	

illusztrátora.	A	Hun	Fokos	Szövetség	rendezvénye.	 Belépő:	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház
Március 14., szerda
10.00	 PIROSMALAC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 PöTTöM PANNA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
18.30	 ZF-EGEr – Spandau 04 bErlIn	(német)		

Férfi	vízilabda	Bajnokok	Ligája,	B-csoport,	
10.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

19.00	 CSÁRDÁSKIRÁLyNő –	Németh	L.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 15., csütörtök – NEMZETI ÜNNEPÜNK
A BÜKKI VöRöS METEOR SPORTEGyESÜLET TúRÁJA
9.30	 „I.B.” Petőfi emléktúra.	Útvonal:	Szarvaskő	–	Margit-forrás	–	Les-rét	

(ünnepség)	–	Guba	ház	–	Korozs-kő	–	Mész-völgy	–	Berva.	Táv:	14	
km.	Szint:	350	m.	28	pont.		Találkozás:	9.30			Volán	pu.	Hazaérkezés:	
15.00			Volán	pu.	Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

ÜnnEpI proGraMoK EGErbEn 
10.00	Szentmise	a	Bazilikában

	 11.00	TÉRZENE	a	Petőfi	szobornál	–	Egri	Obsitos	Fúvószenekar
	 11.20	Koszorúzási	ünnepség	a	Petőfi	szobornál
Március 15–16., csütörtök–péntek
9.00-tól	 art aKtÍV IntEnZÍV taVaSZ – zsenge –	Intenzív,	rajz
16.00-ig	 és	festészet	kurzus	fiatalok	részére.		Részvételi	díj:	6.000	Ft.	Bővebb	

információ:	K.	Fekete	Mária	k.fekete.maria@ekmk.eu,	20/247-1995
	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep
Március 17., szombat 
A FÜZESABONyI TERMÉSZETBARÁT EGyESÜLET NyíLT TúRÁJA
11.08	 „Ezer	és	a	Bükk	és	a	Mátra	vidékén”	–	Látogatás	Feldebrőre	

Indulás:	11.08	F.abony	autóbusz	pu.	Vissza:	16.48
	 Túravezető:	Somogyi	Imre	(70/314-9169)
11.00	 CSEnGŐ-bonGÓ – úJ SOROZAT A hANGSZEREK VILÁGÁRóL 

lúdaS MatyI	–	zenés	mesejáték.	Zeneszerző:	Balogh Sándor.	
Benedek	Elek	népmeséjét	átdolgozta:	Lukácsházi Győző.	
Előadja:	a	BA-LU Eufórikusok.	Élő	illusztráció:	Kosztándi  
Orsolya.		Belépő:	gyerek	(14	éves	korig):	600	Ft,	felnőtt	1.200	Ft		
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Március 18., vasárnap 
7.00-tól orSZáGoS réGISéGVáSár EGErbEn! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött

	 7.00-tól KISaSSZony pIaC
	 13.00-ig	 VEGyES pIaC éS KIraKodÓVáSár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)
A BÜKKI VöRöS METEOR SPORTEGyESÜLET TúRÁJA
8.40	 „Az egri Bükk nagyjai túramozgalom Martus Ferenc emléktúra”
	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Pes-kő-völgy	–	Pes-kő-ház	–	Őr-kő-ház	–	Ka-

tonasírok	–	Gyári-tó	–	Bélapátfalva.	Táv:	18	km.	Szint:	650	m.	40	pont						
	 Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	17.15	Volán	pu.																																																								
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
11.00	 PIROSMALAC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Március 19., hétfő
17.00	 A CSAKRA hARMONIZÁLÁSA A MANDALÁK SEGíTSÉGÉVEL
	 Demeter Tünde	mandala	és	selyem	képfestő	előadása.	A	Heves	

Megyei	Életreform	Népfősikola	programja.	 Belépő:	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház
17.00	 KortársKönyvKlub: ALESSANDRO BARICCO – A TöRTÉNET
	 Témagazda,	vendég:	Csorba Erzsébet	könyvtáros.		

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 A	belépés	ingyenes
Március 20., kedd
10.00	 PIROSMALAC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 POM POM MESÉI	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 CSOCSó VERSENy	 Helyszín:	EKMK	IFI	Pont
16.30	 otthonunK EGEr – hARANGöNTÉS EGERBEN,  

hAGyOMÁNyOK A hARANGOK TöRTÉNETÉBEN	–	Előadó:	
Bujdosné Dr. Pap Györgyi	történész,	a	Dobó	István	Vármúzeum	
igazgató	helyettese	 Helyszín:	Városháza	Üveg	Rendezvényterem

18.00	 Fábry Sándor – 80 NAP ALATT A FöLD KöRÜL
	 Helyszín:	BRDWY

Március 10–11., szombat–vasárnap
ThETAhEALING® hALADó TANFOLyAM – 10.00-tól	17.00-ig Darvas	Tímea	

ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens	(20/268-4488).	
Jelentkezés:	info@thetasziv.hu		Bővebb	információ:	thetasziv.hu

Március 10., szombat
10.00	 XXII. ORSZÁGOS MESEVETÉLKEDő MEGyEI ELőDöNTő
	 Előzetes	jelentkezéssel	általános	iskolák	2-3-4.	osztályos	tanulói		

számára.	Bővebb	információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/7792875,	
erdei.maria@ekmk.eu.	 Helyszín:	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

10.00-tól	TAVASZI KÉZMŰVES JÁTSZóhÁZ	–	Tematikus	kézműves
13.00-ig	 játszóház	a	tavasz	jegyében.	A	belépés	díjtalan.		

Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 EGEr SbS ESZtErháZy–KoMlÓ	Férfi	kézilabda	

NB	I.	Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsatnok
19.00	 ZrÍnyI 1566 –	Hevesi	S.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 11., vasárnap 
bolhapIaC FElSŐtárKányban
	 Büfé:	Pöttyös	Kávézó,	a	házi	sütemények	boltja.		

Helyszín:	Felsőtárkány,	tópart	
MaGyaroK VáSára – Reggeltől napestig 

Kiváló	minőségű	magyar	élelmiszerek,	alapanyagok,		
használati	eszközök.		 Helyszín:	Érsekkert
	 7.00-tól KISaSSZony pIaC
	 13.00-ig	 VEGyES pIaC éS KIraKodÓVáSár
Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	

A KÁRPÁT EGyESÜLET EGER TúRÁJA – „Bükki Emlékművek”
8.20	 Útvonal:	Pénz-patak	–	Erdészeti	emlékmű	Sebesvíz-Panzió	–	

Ómassa.	Találkozó:	8.20	indulás:	08.30	Eger	Volán	pu.	
	 Táv:	17	km/250	m	szintemelkedés.	Közepesen	nehéz	túra!
	 Túravezető:	Bónusz	György	(20/935-4579)	
A BÜKKI VöRöS METEOR SPORTEGyESÜLET TúRÁJA
8.20	 Útvonal:	Tamáskút	–	Imó-forrás	–	Lök-bérc	–	Bujdosó-kő	–	Barát-rét	

–	Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	300	m.	27	pont						
	 Találkozás:	8.20			Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25			Volán	pu.																																																								
	 Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)
A KISBAKANCSOSOK BARÁTI KöR TúRÁJA –	Nagymezőn	át	Visnyóra
8.30	 Útvonal:	Bánkúti	elágazás	-	Nagymező	-	Bánkút	-	Bálvány	-	Pali	

bácsi	kaszálója	-	Mála-bérc-Nagyvisnyó.	Táv:	14	km.		
Indulás:	8.30	Eger	Autóbusz	Pályaudvar.	 Túravezető:	Juhász	István	
Bővebb	információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/779-2875

11.00	 DOBRONKA CIRKUSZ, VILÁGSZÁM! Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 íR TÁNChÁZ NOSZVAJON	–	A	táncot	tanítja	Tóth Attila.
	 Helyszín:	Noszvaj,	az	iskola	aulája	 A	belépés	ingyenes!
Március 12., hétfő
15.00	 MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES SZABADSÁGhARC 175 .  

ÉVFORDULóJÁN – A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	rendezvénye	
Helyszín:	EKVI	ebédlő	(Bem	tábornok	u.	3.)

16.00	 „aKInEK Két haZát adott a SorS...”	
TROJAN MARIAN JóZEF EMLÉKKIÁLLíTÁSÁNAK MEGNyITóJA

	 A	kiállítást	megnyitja:	K. Fekete Mária	rajztanár.	Közreműködik:	
Trojan Tünde	előadóművész.	A	kiállítás	kurátora:	Trojan Márta 
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

Március 13., kedd
10.00	 PIROSMALAC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 A CSODATÜKöR	–	Mikszáth	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
14.00	 A CSODATÜKöR	–	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
16.30	 Balázs Zsuzsa–Kékesi Enikő: ÉLETBEN VAGy?!	–	kötetbemutató.	

Moderátor:	Sinkovits Andrea,	a	Szent	István	Rádió	munkatársa.	
Meghívott	vendég:	Rákász Gergely	orgonaművész

	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 XI. KIKELET IRODALMI ELőADÁSSOROZAT	–	A történetmondás 

és az értelmezés szintjei Mihail Bulgakov - A Mester és Margarita 
című regényében.	Előadó:	Dr. horváth Kornélia,	habilitált	docens	
(PPKE	Magyar	Irodalomtudományi	Tanszék	és	SJE	TKK).

	 Az	előadás	témáját	az	emelt	szintű	magyar	szóbeli	érettségi	tételek	
közül	választottuk.	A	belépés	díjtalan.

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Március 21., szerda
10.00	 hINTA PALINTA	–	nyílt próba a bÁbszínhÁzi vilÁgnapon 

– ingyenes	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 PÁN PÉTER AVAGy A SOhASZIGET TITKA 

bÁbszínhÁzi vilÁgnap Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 thE GrEat arCana –	TITKOS öSVÉNyEK
	 andreja Jovic	szerb	illusztrátor,	grafikusművész	kiállítása.		

Megtekinthető:	április	28-ig.	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház
17.00	 BÉLBETEGSÉGEK MEGELőZÉSE –	Előadó:	Dr. Simon higin 

gasztroenterológus	főorvos.	az	Egri	Egészség-	És	Környezetvédő	
Egyesület	rendezvénye	 	Helyszín:	Polgárok	Háza

17.00	 tIttEl EStéK	–	KERÉKPÁRRAL CSONKA MAGyARORSZÁG 
KöRÜL	–	Előadó:	Dr. őrsi Tibor	 Helyszín:	EKE	–	Líceum

Március 23–25., péntek–vasárnap
EGEr rallyE 2018 –	ORB,	ORC,	R2,	HIS	versenyek		

Helyszín:	Eger	és	környéke.	Rajt/cél:	Dobó	tér
Március 24-25., szombat–vasárnap
tradICIonálIS rEIKI KEZdŐ tanFolyaM  

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

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

2018.	MáRCIUS	15	–	MáJUS	1.

Március 15., csütörtök
taVaSZI FESZtIVál MEGnyItÓ – VIII. EGrI CSIllaG FEllöVéS
17.30	 FELVONULÁS A VÉGVÁRI VITÉZEK KöZREMŰKöDÉSÉVEL  

A VÁRBóL A LíCEUMIG, AZ ELSő PALACK EGRI CSILLAGGAL
18.00	 ÜNNEPI KöSZöNTőK – habis László,	Eger	város	polgármestere,
	 Dr. Liptai Kálmán,	Eszterházy	Károly	Egyetem	rektora,
	 Dr. Lőrincz György,	Egri	Borút	Egyesület	elnöke
18.15-től	 borKÓStolÓ – 15 BORÁSZAT TöBB MINT 30 BORA
22.00-ig	 Bemutatkozik	a	2017-es	évjáratú	Egri Csillag	valamint	idén	

először	Egri bikavérek	is	részt	vesznek	a	kóstolón
19.30	 tÓth VEra aKuSZtIK KonCErt
	 Belépő:		2.500	Ft,	Hallgatóknak:	1.000	Ft,	Pohár	betétdíj:	1.000	Ft	

Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem,	Líceum
Március 16–17., péntek–szombat
7. pálInKa FESZtIVál	– agria park – EGrI CSIllaG Stand
Péntek	 12.00	kapunyitás,	16.30	Jambalaya,	18.30	Fish!,		

20.00	NECC PARTy by Spanish Wax
Szombat	 11.00	kapunyitás,	11.00-17.00	10	év	10	állomás	-	családi	vetélkedő,	

16.30	Jazzy Bear,	19.00	Irie Maffia,	20.30	hütter 
Helyszín:	Agria	Park	–	Kóstoló és vásár!

Március 21., szerda
15.52-től	aZ EGrI bIKaVér hunGarIKuMMá aVatáSánaK
19.00-ig	 éVFordulÓJa	–	15.52	Díszlövés	a	várból;	16.00	Felvonulás	

az	egri	vitézek	vezetésével	a	Dobó	térről	a	várba;	16.30-tól	Egri 
Bikavér Kóstoló;	17.00	Születésnapi köszöntő és óriástorta	–	
Köszöntőt	mond:	Nyitra Zsolt,	országgyűlési	képviselő,	habis 
László	polgármester,	Pál Sándor,	Egri	Borvidék	

Hegyközségi	Tanács	elnöke;	17.30	hollóének hungarica	együttes	
koncertje;	18.30	Tűzijáték.	A	belépés	ingyenes!	 Helyszín:	Egri	vár

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,	1200	Ft

13788

Március 15-ig várják az irodalmi alkotásokat
„Irodalmi pályázat egy egri kulturá-
lis tótumfaktum nyomdokain” – A Dr. 
Farkas András Alapítvány még márci-
us 15-ig várja az Eger városához kötő-
dő alkotásokat.

A Farkas András Alapítvány – mely-
nek célja Dr. Farkas András költő, író, 
hírlapíró, kritikus (képünkön) szelle-
miségének megőrzése – nyílt pályázatot 

hirdetett és közlési lehetőséget biztosít 
szépprózai alkotások írására. A pályá-
zaton bárki részt vehet, akár több mű-
vel is. Az első díjjal járó pénzjutalom 
összege 300.000 forint. Az Alapítvány 
további pályaműveket is elismerés-
ben részesíthet. Az egri vonatkozású 
alkotások formai és tartalmi követel-
ményei és minden egyéb tudnivaló 

megtalálható a szervezet honlapján, a 
farkasandrasalapitvany.hu oldalon.

A pályaműveket 2018. márci-
us 15-én éjfélig lehet benyújtani a 
farkasandrasalapitvany@gmail.com 
címre. A műveket a kiíró által felkért Bí-
ráló Bizottság minősíti, melynek elnöke: 
Dr. Lisztóczky László, Szervátiusz-díjas 
irodalomtörténész professzor.
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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!

 BELTÉrI AJTók már 13.300 Ft-tól
 Felületkezelt BOrOVI BEJárATI ajtó 132.000 Ft-tól
 Lucfenyő bejárati ajtó 39.990 Ft-tól
 Panelos műanyag bejárati ajtó 72.000 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

EgEr, VécsEy-Völgy ÚT 97. • Tel.: 36/412-441 
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30, szo: 9.00-12.00

Hór bútoráruHáz
www.Horbutor.Hu

MiNdEN
cardo TErMékrE

15% 
engedmény!

A
k
ci

ó
 2

0
1
8
. 

m
á
rc

. 
1

-t
ő
l 
vi

ss
za

vo
n
á
si

g
.

gyógyászati segédeszköz, egészségpénztári 
számlára megvásárolható.

36379

Sírkő Eger - Slate Design Kft. 3300 Eger, Tárkányi út 128. (Agria Vállalkozói Park)  
Tel: + 36 70 967 0514; + 36 70 432 1310 Eger vége táblától Felsőtárkány felé 200 m-re balra. 
E-mail: info@sirkoeger.hu Web: www.SirkoEger.hu Nyitvatartás: H-P 7.30-16.30            
* Az akció 2018. 03. 05-től 03. 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A fejkő vésés 30 karakterig ingyenes. 
A részletekről érdeklődjön bemutatókertünkben.

Sírkő Eger
Prémium

gránit síremlékek
• széles szín- 
 és formaválasztékban
•	 rövid	kivitelezési	határidővel
• ingyenes	fejkő	véséssel*
• ajándék mécsestartóval

36407

06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

29910

36216


