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szemüveglencsék

30% 
engedménnyel 
március 31-ig!
eger, telekessy u. 1.
tel.: 06-36/320-681

36268

F&K
ABLAKSTÚDIÓ

TÖBB MINT 9 ÉVE!
FAKRO tetősík ablakok

műanyag és fa nyílászárók

TELJES KÖRŰ HELYREÁLLÍTÁS KŐMŰVES MUNKÁVAL

Eger-Felnémet, Egri u. 26. - Tel./fax: 36/785-654, 06-70/246-0569
E-mail: farago.s5@freemail.hu - Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12 - www.nyilaszaro-eger.hu

REdŐNYÖK, SzúNYogHÁLóK, pÁRKÁNYoK, HARMoNiKAAJTóK,
JAVÍTÁSi MUNKÁK, RéSSzELLŐzŐK bEépÍTéSE

RENdELJE MEg NYÍLÁSzÁRóiT NÁLUNK igéNYEi SzERiNT,
RÖVid SzÁLLÍTÁSi HATÁRidŐVEL!

AzoNNALi iNgYENES HELYSzÍNi fELMéRéS, ÁRAJÁNLAT-KéSzÍTéS!
A további kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

a Maklári útról ELKÖLTÖZÖTT!
Új cím: Eger, Sas út 25.

Kerékpárjavítás rövid határidővel,
bringák, alkatrészek, kiegészítők.

Tel.: 06-20/3824-248  /bikeworkshop

Ingatlan Menedzsment Kft.
TársasházI

Közös
KépvIseleT

eger, Malomárok út 15.
Tel.: +36-20/314-0125

36293

36439

fÁJdALoM
AMbULANciA

- Heveny és idült fájdalmak
 csillapítása professzionális
 laser- és
 mágneskészülékekkel
- Altatóorvosi vizsgálat

dR. SzAbó KATALiN főorvos
06-30/968-7851
06-30/692-5780

www.fajdalomterapiaeger.hu
36283

36478

36470

  műanyag nyílászárók
gyártása, forgalmazása és

helyszíni kivitelezése

Bemutatóterem:
Eger, Sas út 94. Tel.: +36 36 411 424

E-mail: iroda@bergsystem.hu
web: www.bergsystem.hu

36476

MÁRCIUS

19-31.
KÖZÖTT

36484

36483

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)

36341
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JUBILEUMI XXV. EgEd-fUtás 
és ÉrsEkkErtI körök 2018
MárcIUs 25. (vasárnap) 11.00 óra
raJt: Kemény Ferenc Sportcsarnok előtt
nEVEzÉsI díJ: Eged-futás 2.500 Ft, Érsekkerti körök 1.500 Ft
Nevezés a verseny helyszínén, márc. 25-én, 8.30-10.45-ig.
Rendező: Egri Atlétikáért Alapítvány, Nagy SE
részletek az www.nse.hu oldalon.

23745

fekete fehérben. Dr. Ternyák Csaba egri érsek nyitotta 
meg azt a kiállítást, melyet nagyhírű elődjének, Dr. Kádár 
Lászlónak 1978 és 1986 közt készült fotóiból rendeztek kineve-
zésének 40. évfordulója alkalmából az Érseki Palota Turisztikai 
és Látogatóközpontban. A fotográfiákból jól látszik, hogy Kádár 
érsek számára a fotózás több volt, mint hobbi. Fotó: EbnEr béla

13788

23745

13788

36473

támogassa munkánkat adója 1%-ával!
ezzel támogathatja a bajba kerülteket.
Agria Speciális Mentő és tűzoltócsoport

Adószámunk: 18587913-1-10

Mély fájdalommal tudatjuk,  
hogy szeretett Édesapánk

Horváth Pál
76. évében hirtelen elhunyt.

Temetése az egri Grőber temetőben 2018. március 23-án, 12 órakor lesz.

A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Kosztolányi Dezső

36490
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Tolmácsolás 
szakfordíTás
német és orosz nyelven.
forgó attila 
okl. szakfordító, tolmács
skype: attfor

 attila.forgo@gmail.com
 +36-20/415-7737

Dr. Plop Richárd
fogszakorvos,  

szájsebész szakorvos
Teljes körű szájsebészeTi 

magánrendelés
Rendelési hely:

eger, Törvényház út 1. i/1.
bejelentkezés: 

06-70/602-8495
e-mail: r.plop@freemail.hu

35482

36449

„AZ ÖN BEVÁSÁRLÁSA
A MI DOLGUNK”

Hívjon minket!

06-20/9941-183
06-36/417-068

Minden hétköznap 8-20 óráig
Egerben: 980 Ft

Eger 10 km-es vonzáskörzetében:
1.380 Ft

bevasarlofutareger@gmail.com
www.bevasarlofutareger.hu

36442

36452

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

szemben)

elfogadóhely!

GREEN PASS UtALVÁNy ELfOGADóHELy LEttüNK!
BANKKÁRtyÁS fIZEtéSI LEHEtőSéG!

Az akció időtartama 2018. 03. 17-től 03. 25-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
Csak háztartási mennyiségben szolgálunk ki!

 129 ft
Star papírtörlő  
2 tekercs    65 ft/tek.

Kövessen minket a facebook-on: Párszázas Market

 199 ft
Milka táblás csokoládé 
meggy ízben 100 g 1.990 ft/kg

 310 ft
étkezési tojás 10 db-os    31 ft/db 
53 g-tól 63 g-ig    5.849 ft/kg-tól 4.920 ft/kg-ig

  19 ft
Strudel  
szelet   20 g

 79 ft
Moments ostyaszelet 50 g kókuszos  
és földimogyorós-nugátos ízben  1.580 ft/kg

 59 ft
Balaton szelet étcsokoládé 
és rum ízben 30 g

 149 ft
Kinder csokoládé  
50 g   2.980 ft/kg

 169 ft
Borsodi világos dobozos 
sör   0,5 l     338 ft/l

  69 ft
Oxxo energiaital 
250 ml       276 ft/l

 149 ft
Márka szénsavas üdítő 
2 l   többféle ízben  75 ft/l

 399 ft
tibi csokoládé nyuszi 
150 g   2.660 ft/kg

36295



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

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

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

ELADÓ Bekölcén 65 nm-es, 2 szobás csa-
ládi ház. Iár: 4,5M Ft. Tel.: 06-30/972-
8579

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.

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

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

EGERBEN, belvárosközeli, 400 
nm-es telken dupla garázsos, 3 
szintes, 180 nm-es, hőszigetelt, 
cirkófűtéses, részben felújított csa-
ládi ház eladó. 5 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 2 erkély, udvar, tufapince, pan-
ziónak is alkalmas. Összeköltözők-
nek, nagycsaládosoknak, több gene-
rációnak kiváló. Kisebb lakás beszá-
mítása lehetséges. Ingatlanközvetí-
tők 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, Lajosvárosban 1100 
nm-es telken lévő családi ház eladó. 
A telek akár 6 lakásos társasház épí-
tésére is alkalmas. Iár: 30M Ft. Tel.: 
06-20/531-3466 

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

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 

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

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

OSTOROSON, csendes környezetben 
eladó egy üresen álló, 40 nm-es, 1 
szobás családi ház 271 nm-es tel-
ken. Iár: 4,4M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

FELNÉMETEN szerkezetileg stabil, 
belülről szerkezetkész, 60 nm-es 
családi ház 561 nm-es telken eladó. 
Iár: 11,99M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

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

EGER, Hajdúhegy alján, a belváros 
közelében, családi ház jellegű, 3 
lakásos t. házban, 5 szobás sorház, 
garázzsal eladó! Iár: 28M Ft. Tel.: 
06-70/337-0339 

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

EGERBAKTA központjában, kétszin-
tes, két lakrészes, jó szerkezetű ház 
eladó! A 2200 nm-es telek végé-
ben erdő húzódik. Egri lakáscsere, 
akár ráfizetéssel is! Iár: 9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, vasútállomás közelében egye-
di hangulatú, 2 szobás lakás eladó! 
Parkolni az épület zárt udvarán 
nyílik lehetőség. Iár: 17,2M Ft. Tel.: 
06-70/337-0339

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

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

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

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

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

ALMAGYARDOMBON, saroktelken, 10 
szobás, már vendéglátásra használt ingat-
lan eladó. 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

H Á Z E L A D Á S 

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

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

OSTOROSON, csendes helyen a ’70-es 
években téglából épült, kockatípusú, kivá-
ló szerkezetű, szuterénes, gázcirkó fűté-
ses családi ház 505 nm-es telken eladó. 
Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

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

EGERSZALÓKON 630 nm-es, panorá-
más, 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

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

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

EGER, Vécseyvölgy fölötti szép csalá-
di házas övezetben kínálunk eladás-
ra egy 240 nm, 6 szobás, jó kialakítá-
sú, 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, 270nm 
extra családi ház kerül eladásra. A ház 
minőségi anyagokból épült, akár 2 lak-
részre is osztható, a telek 1000 nm, gyö-
nyörűen parkosított. Jöjjön nézze meg. 
Ár: 69M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

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

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

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

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

H Á Z K E R E S É S 

EGERBEN és Eger környékén kere-
sek eladó családi házakat ügyfele-
im részére. Ingyenes jogi tanács-
adás, korrekt feltételek. Továb-
bi tájékoztatásért hívjon bizalom-
mal: Boros Gergely- Eger Otthon 
06-30/581-5149 

EGER környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya, keresek csa-
ládi 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

EGERBEN, vagy közvetlen környezeté-
ben családi házat vásárolnék, felújítandó 
is lehet. Tel.: 06-20/435-9657

L A K Á S E L A D Á S 

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

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

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

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

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

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

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

LAJOSVÁROSBAN 360e Ft/nm-es áron 
épülő, év végi átadású lakásra, jelentkező-
ket várunk. Tel.: 06-20/975-1413

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

BELVÁROSBAN 48/56 nm-es, egyterű, 
fiatalos, kényelmes, 3. emeleti, igénye-
sen felújított lakás eladó. Ár: 21,6M Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

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

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

Tördelőszerk.:  Juhászné Báthory Beáta
Tördelőszerkesztő, újságíró: Ebner Béla

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.

36251

Valutaárfolyam
2018. március 13.

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 ...... 248,50 .....256,90
Euro.... 307,00 .....315,50
CHf....... 261,00 .....269,90
GBP ...... 344,00 .....355,90
CaD ...... 190,00 .....198,00
PlN ......... 70,00 .......77,90
HrK ........ 38,00 .......43,50
roN ........ 63,50 .......71,00

készpénz átutalás

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

eger, széchenyi u. 24. 1/2.
eger, Barkóczy - Dr. nagy j. sarok 

www.egerotthon.hu

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

36318

Szajlai Imre: 06-20/919-3748
Fuvarozók Országos Szövetsége

Költöztetés,
fuvarozás

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

36034

36245

EREDETVIZSGAÚJ!
KIpuFOGó KlInIKA®

AuTó-, FuTómű-, GumISZERVIZ
� műszaki vizsgáztatás, 
 zöldkártya 3,5 t-ig helyben

� Csőhajlítás, sport, normál
� Kipufogó rendszer készítése
Eger, Deméndi út 18.
36/421-666, 30/537-2642
nyitva: H-p: 8.00-17.00

36246

órásmester 
vásárolna régi karórát,  
zsebórát, aranyórát.
Ugyanitt: órák javítása, 
elemcseréje, eladása.
csapó órásüzlet

Eger, Széchenyi u. 24. 
Tel.: 36/310-747

35765

3648036338

36492



L a k á s e L a d á s 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eGeR, Tizeshonvéd utcában 1 szobás 
lakás eladó. Tel.: 06-20/934-7182

MáTYás király úton, 4 lakásos társasház-
ban sorház jellegű, 4 szobás, garázs, pin-
ce, kertkapcsolatos lakás eladó. Ár: 28M 
Ft. Tel.: 06-30/316-7628

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

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

eGeR, Rózsa k. utcában 2006-os épí-
tésű, 8 lakásos téglaházban eladó 
teljes bútorzattal, nagyon szép, III. 
em.-i, tt. lakás beépíthető padlás-
térrel, zárt udvarban saját autó-
beálló hellyel. ár: 20,6M Ft. Érd.: 
06-70/650-1494 

L a k á s k e R e s É s 

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

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

MaGáNsZeMÉLY Egerben, Gólya, Egész-
ségház utcában, belvárosban ingat-
lant keres. Készpénzzel fizetek! Tel.: 
06-30/718-6005, lily.om@freemail.hu

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

É p í T É s I  T e L e k 

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

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

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

F Ö L d ,  k e R T 

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

eGeRsZaLÓkON, Gyilkos-dűlőben 1020 
nm zártkert eladó, tóhoz közel, panorá-
más kilátással. Gyümölcsfákkal, szőlővel 
telepítve. Iár: 900e Ft. Érd.: az esti órák-
ban 06-36/474-194

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

OsTOROsI keresztnél 1851 nm zárt-
kert szőlővel, gyümölcsössel, felújítan-
dó kőházzal eladó. Tel.: 06-36/319-937, 
06-20/507-9844 

eGeR, Fertő-dűlőben 2523 nm-es zártkert 
eladó. Tel.: 06-30/410-5974 

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

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

eLadÓ Eger, Töviskes-völgyben bekerí-
tett telek. A telek területe: 1258 nm, közel 
vízszintes terület 500 nm, építkezésre is 
alkalmas. A lejtős területen 12 db termő 
gyümölcsfa van. Tel.: 06-36/310-341

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

eGeRBeN, Kőlyuk-tetőn 80 nm-es pince 
borászati eszközökkel, szőlővel eladó. Tel.: 
06-30/227-4564

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

a L B É R L e T 

eGeRBeN, a Vörösmarty úton 70 nm-es, 
bútorozott, összkomfortos lakás kiadó 1 
vagy 2 önálló személy reészére. Ár: 70e Ft/
hó+rezsi+kaució. Tel.: 06-36/317-917

eGeR, egyetemközeli szuper albérlet nem 
dohányzó 1-2 fiatal részére kiadó. Tel.: 
06-30/448-0363

eGeRBeN, a Szépasszonyvölgyben külön-
álló szoba kiadó. Ár: 40e Ft/hó. Tel.: 
06-30/564-1851

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

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

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

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

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

a u T Ó  V É T e L 

kÉsZpÉNZÉRT bármilyen utánfutó-
ját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575, 
06-70/424-7820

s Z O L G á L T a T á s  k í N á L a T 

VILLaNYsZeReLÉsT vállalok! elekt-
romos hálózat felújítást, korsze-
rűsítést eger és környékén. Tel.: 
06-30/334-5576 

kuTYakOZMeTIka háznál április 1-jétől. 
Kistestű kutyanyírás 3.000 Ft+kiszállás, 
nagytestű kutyanyírás 5.000 Ft+kiszállás. 
Berecz Ica, 06-30/387-8388

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

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

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

LÉpCsŐHáZ-TakaRíTás több éves 
tapasztalattal, referenciákkal. Tel.: 
06-20/388-8162

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

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

52018. március 16.

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

33659

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

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

eGeR, Lajosvárosban kivá-
ló állapotú, 58 nm-es, III. emele-
ti lakás részben bútorozva eladó. 
ár: 14 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeRBeN, vasútállomás közelé-
ben 46 nm-es, II. emeleti, 1,5 szo-
bás lakás saját tárolóval eladó! 
ár: 17,2 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

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

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

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

eGeR, 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

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

Tetőpont
Szakáruház

tel.: 36/517-160, 517-161, mobil: 06-20/573-4168
E-mail: tetopont98@gmail.com - ny.: H-p: 730-1600, szo: 730-1200

Eger, Meder út 24. (sas útról nyílik)

MindEn, aMi a tEtőHöz kEll
- színes trapézlEMEz
 raktárról azonnal

- szlovák fEnyőfűrészáru 
 fedett helyen tárolva
 Megrendelésre:
 gyalulás, vágás, darabolás

- polikarbonát 
 10 mm

1.290
ft/m2

2.910
ft/m2-től

63.000
ft/m3-től

36496
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Házak, padlásterek építését, felújítását, 
tető átfedését, lakatos, bádogos munkákat 
vállalunk. Tel.: 06-30/428-2343

VIzES, salétromos, megrepedt falak, 
kémények helyreállítása, tetők javí-
tása. Festés, burkolás, kőműves-
munkák, térkövezés. Parkettázás, 
szigetelés. Injektálás. 20% kedvez-
mény, kúpolás, kiszállás. garanciá-
val, tapasztalattal. tel.: 06-30/564-
8279 

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

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

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

FÜRDŐkáDak bontás nélküli felújí-
tása, fényezése garanciával, gyári 
színekkel. Érd.: 06-20/391-4249 

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

loMtalanítáSt vállalok! Elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
tereprendezés, bontás, romeltaka-
rítás, költöztetés hétvégén is. tel.: 
06-30/225-0188 

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

MInDEnFÉlE kertimunkát vállalok 
kültéri telkeken is. gazirtást, faki-
vágást, árokásást, tisztítást, pad-
lások-pincék takarítását, elszál-
lítással is. tetőbontást is. tel.: 
06-20/923-4251 

IDŐSEk, betegek házi gondozását, ápo-
lását vállalom Eger, Eger környékén. Tel.: 
06-30/716-0090

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

PUtYIn Festő teljes körű szolgáltatás 
nyújtunk szebbé tételében az Ön kreatív 
ötleteinek. Tel.: 06-20/273-4109

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

VállalUnk ács- és kőművesmun-
kát. Családi házak, társasházak felújí-
tását, homlokzatok hőszigetelését, javí-
tását, kerítések készítését, térkövezést, 
régi és új tetők felújítását, javítását és 
egyéb munkálatokat garanciával. Tel.: 
06-70/427-2697

SíREMlÉkEk készítése május 
1-ig 2017-es árakon, 20% 
nyugdíjaskedvezmény, egyedi 
árak. gránit, műkő, márvány, urna, 
síremlékek, felújítás, alapozás. tel.: 
06-30/895-8467 

t á R S k E R E S É S 

167/65/66 ÉVES, nőies, kedves, humo-
ros hölgy keres életre szóló párkapcsola-
tot. Jelige: „Napsugár”, leveleket a Szer-
kesztőségbe, Eger, Csiky S. u. 19. sz. alá 
várom.

t Ü z E l Ő a n Y a g

tŰzIFa, szén nálunk kapható min-
den fajtában, méretben, mérhető 
állapotban, házhoz szállítva.tüze-
lőutalványt elfogadunk. az áru a 
helyszínen ellenőrizendő, átven-
ni nem kötelező, ezért vásárlás 
után reklamációt nem fogadunk el. 
aa-5742873 tel.: 06-30/727-0039 

E g Y É B  k E R E S É S 

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

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

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

E g Y É B  E l a D á S 

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

EgERBEn eladók: kifogástalan minő-
ségi „doboz” tv (kicsi, közepes, 
nagyképernyős), 170 l-es hűtő, 2x1 
személyes dupla kanapé (újrahú-
zott), 8 fős szobai 2x1 m-es asztal, 
falba csukható, sarokpolc falra 2x1 
m, nagyméretű előszobatükör keret-
ben, dohányzóasztalok, tv-asztal. 
ár: 1.000 Ft/db-tól. tel.: 06-20/482-
6061, 06-36/411-276 

26-oS, fekete Schwinn Csepel női kerék-
pár eladó. Tel.: 06-20/391-0244

naVIgáCIÓ (navon n490 Plus, 4,3”, 
fekete, Igo8 szoftver, teljes Európa 
térképpel) alig használt eladó. tel.: 
06-30/929-5338 

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

takaRítáSt, mosást, vasalást, ablaktisz-
títást vállalok igényes családoknál. Érd.: 
06-30/562-2098

o k t a t á S

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

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

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

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

á l l á S t  k í n á l 

EgRI iskolabüfébe keresek szak-
képzett egri női alkalmazottat. tel.: 
06-30/998-6535 

ÉRDEklI Önt a Nyugdíjas Szövetkezet? 
Érdekli Önt ezzel kapcsolatos munkale-
hetőségek? Kérem keressen bizalommal: 
Prokaj Mónika, 06-30/355-6624

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

36447 36446

CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet
Ügyfélszolgálati referens

munkakörbe
munkatársat keres

Munkavégzés helye:
a Takarékszövetkezet egri (3300 Eger, Malomárok út 31.) és

füzesabonyi (3390 Füzesabony, Rákóczi út 58.) kirendeltsége
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát 

a kozpont@centraltakarek.hu e-mail címre várjuk.
Kérjük, pályázatában fogalmazza meg jövedelemigényét!

Feladatok:
•	lakossági	és	vállalati	termékek
 értékesítése
•	lakossági	és	vállalati	számlavezetés
•	befektetési	és	hitelezési
 ügyféltanácsadás
•	lakossági	ügyfelek	hitelügyleteinek
 bonyolítása
•	ügyfelek	akvirálása

Elvárások:
•	minimum	középfokú	szakirányú
 (közgazdasági, pénzügyi) végzettség
•	felhasználói	szintű	számítógépes	ismeretek
•	kiváló	kommunikációs	készség
•	terhelhetőség,	precíz,	felelősségteljes
 munkavégzés
•	udvariasság,	pontosság,	rugalmasság,
 megbízhatóság

Előny:
•	felsőfokú	szakmai
 végzettség
•	pénzintézetnél	szerzett
 értékesítési tapasztalat
•	értékpapírjogi	vizsga
•	valuta-pénztárosi	vizsga
•	saját	gépjármű

36457

Árukiadót
keresünk építőanyag

kereskedésünkbe.
amit kínálunk:
- teljes munkaidős, 
 bejelentett munka
- stabil vállalati háttér
- versenyképes jövedelem
- forgalom utáni jutalék
- családias légkör 

Elvárások:
- jó kommunikációs 
 készség, rugalmasság
- terhelhetőség

targoncavizsga előnyt jelent
* * *

Jelentkezés: 
fényképes szakmai 

önéletrajzzal 
bebtuzep@gmail.com

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

36468

2018. március 23-án
várjuk a leendő óvodásokat 

a Benedek Elek Óvoda és 
tagóvodáinak rendezvényeire.
9.30-12.00 óráig 
Rousseau-i 
természetelvű óvodai 
csoport bemutatkozása 
(Eger, Berva ltp. 9. ép.)

15.30-17.00 óráig 
Felsővárosi óvodák 

játékos „ovi-hívogatÓ”-ja 
(Eger, tavasz u. 1.)

tel.: 06-30/742-9031
facebook: felsővárosi óvodák

www.egriovodak.hu
36469
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Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
pályázatot hirdet

ISKoLATITKÁRI
munkakör betöltésére

határozatlan idejű, 
közalkalmazotti jogviszony 

keretében.

Elvárások: 
középiskolai érettségi, MS Office 

felhasználói szintű ismerete.

Bővebb információ:
http://szilagyi-eger.hu/ oldalon

Jelentkezés: 
e-mail-ben hilda@eszeg.sulinet.hu 

vagy levélben 
3300 Eger Ifjúság u. 2. címen.

Beérkezési határidő: 
2018.03.25.

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
pályázatot hirdet

ISKoLATITKÁRI
munkakör betöltésére

határozatlan idejű, 
közalkalmazotti jogviszony 

keretében.

Elvárások: 
középiskolai érettségi, MS Office 

felhasználói szintű ismerete.

Bővebb információ:
http://szilagyi-eger.hu/ oldalon

Jelentkezés: 
e-mail-ben hilda@eszeg.sulinet.hu 

vagy levélben 
3300 Eger Ifjúság u. 2. címen.

Beérkezési határidő: 
2018.03.25.

Egri telephelyű kft.

CsőszErElő
szakmunkást és 

segédmunkást felvesz.

Érdeklődni: 
Éptervszolg Kft.

Baráth Tibor
06-20/9576-718

36491

36253

36475
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EGRI, belvárosi étterembe felszolgáló-
kat, felszolgálónőket, pultosokat azonna-
li belépéssel felveszünk. Tel.: 06-30/228-
0200

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

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 

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

nÉmEtORsZÁGBA keresünk épü-
let- és bútorasztalos szakembere-
ket. Hivatalos bejelentés, szállás, 
hazautazás biztosítva, versenyképes 
fizetés, azonnali kezdés. svetho kft. 
tel.: 06-70/703-4545 

mEGVÁltOZOtt munkaképessé-
gű nőket és férfiakat alkalmazunk 
adminisztratív és fizikai munkakö-
rökbe. tel.: 06-20/433-3623 

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

BÚtORÁRuHÁZ keres értékesítői, 
illetve raktáros/bútorszerelői mun-
kakörbe munkatársakat egri mun-
kahelyre. Érdeklődni-jelentkezni 
önéletrajzzal: lenokft@gmail.com 
vagy tel.: 06-36/323-500  

lÉPCsŐHÁZ takarítására női munkatár-
sat keresek. Elsősorban Északi lakótelep-
ről. Előnyt jelent még, ha tartós álláske-
reső. Jelentekezni fényképes önéletrajz-
zal: takaritaseger@gmail.com

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

mEGVÁltOZOtt munkaképességű cipő-
bolti eladót keresünk 20 illetve 30 órás 
munkavégzéssel. Feltétel: középfokú vég-
zettség, érvényes NRSZH szakvélemény. 
Jelentkezni a +36-20/218-9998-as tele-
fonszámon vagy a b.bajnok@trenkwalder.
com e-mail címen lehet. (37961/2001-
0100)

BAlAtOnkEnEsEI vendéglőbe szezonra 
pultost, szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sek. Érd.: 06-30/3933-548

AlkAlmAZOttAt felvesz ingatlaniroda 
fő- vagy másodállásban (alapbér+ juta-
lék). Tel.: 06-30/334-5262

CO2 hegesztőket, lakatosokat, fénye-
zőket keresünk gödöllői munkahely-
re hosszú távra. kiemelten magas 
bérezés, utazási költségtérítés, szál-
lítás vagy igényes, díjmentes szál-
lás biztosított. tel.: 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com 

nEmZEtkÖZI gépkocsivezetőt kere-
sünk, 24 t nyerges vontatóra. Fix fuva-
rok, minden hétvége szabad. Nyugdíja-
sok és pályakezdők jelentkezését is vár-
juk.Tel.: 06-30/405-8844

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

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

A BAlnEO Hotel munkatársakat 
keres. Ha fiatal vagy és tanulni 
szeretnél, jelentkezz hozzánk sza-
kács, szobalány, felszolgáló, recep-
ciós, úszómester munkakörre. Ha 
tapasztaltabb vagy, pályázd meg-
üresedett konyhafőnök-helyettesi, 
Hk gondnoknő állásunkat. kiszá-
mítható munkaidő, biztos fizetés, 
dinamikusan fejlődő cég, személy-
zeti szállás, fiatalos csapat. Jelent-
kezni: titkarsag@balneohotel.hu 
email címre.  
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Az AGRIA DRINK Kft. munkatársakat keres!
• áru összeállító  • áru feltöltő 

munkakörbe
Szeretnél egy dinamikus, vidám csapatban dolgozni 

egy stabil és megbízható cégnél? Jelentkezz még ma!  
Fényképes önéletrajzod várjuk a forgacsnemarika@agriadrink.hu 
email címre. • Tel.: 36/517-579 • Hétfőtől péntekig 8.00–15.00-ig

Ha új munkatársakat keres,  
az Ön hirdetése  

itt van a legjobb helyen!

Ezt olvassa  
az egész város!

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

16835

A Hunguest Hotel Flóra (Eger, Fürdő u. 5.) 

Felvételre keres 
főfoglalkozásban 

sZOBAAssZONY 

munkatársat.
Jelentkezés: 

személyesen önéletrajzzal, vagy 
titkarsag@hotelflora.hunguesthotels.hu 

e-mail címen.
36448

36446 36446
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Képviselői fogadóóráK
Március 22-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra kö-

zött Császár Zoltán, az 1. sz. választókörzet független 
képviselője, a Városképi és Környezetvédelmi Bizott-
ság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az 
I. emeleti képviselői szobában.

Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képvise-
lője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke előzetesen, telefonon vagy e-mail-
ben 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 képvise-
lője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart foga-
dóórát előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Tel.: 
06-30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

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

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-
KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől 
csütörtökig, naponta 14.00-18.00 óra között személye-
sen elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más 
időpont egyeztetése telefonon a 06-30/995-2290-es szá-
mon, vagy e-mailben, az oroszibolya@t-online.hu címen.

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

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

Bognár Ignác önkormányzati képviselő (Job-
bik), a Városimázs Bizottság és az Önkormányzati 
Közbeszerzési Döntőbizottság tagja, előzetesen, te-
lefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és idő-
pontban tart fogadóórát. Telefonos egyeztetés: 
06-70/392-0127, e-mail: bognar.ignac@jobbik.hu

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

– 2008. március 8-án, ép-
pen nőnapkor léphettek be 
az egriek elsőként az épü-
letbe – mondja az igazgató. 
– 2009-ben pedig megkezdő-
dött a világválság, tehát nem 
a legszerencsésebb gazdasági 
környezetben kellett megszi-
lárdítanunk helyzetünket a 
városban. Én éppen ekkor, a 
nyitás utáni évben érkeztem 
ide, s mára elmondhatjuk, 
hogy szorgos munkával si-
került nem csak átvészelni 
a válságos éveket, de meg is 
erősödtünk. Ez természete-
sen nem csak az én érdemem, 
hanem mindannyiunk – min-
den egyes munkatársam, bér-
lőnk és partnereink – dicső-
sége, akik kitartóan és magas 
színvonalon üzemeltetik az 
Agria Parkot, ami még ün-
nepnapokon is tárt kapukkal, 
renddel, biztonsággal és tisz-
tasággal várja a vásárlókat.

– Nem csak egy bevásárló 
központ vagyunk, hanem 
igazi közösségi tér is, ahol 

komoly erőfeszítése-
ket teszünk, hogy a vá-
ros lakóinak kulturális 
igényeit is a legmaga-
sabb színvonalon elé-
gítsük ki. Kezdetektől 
van Galériánk, ahol 
folyamatosan kiállí-
tásokat láthatnak, az 
országban ez az egyet-
len bevásárlóközpont, 
ahol Plázakönyvtár 
működik, és számos 
kulturális esemény-
nek is otthont adunk. 
Mindennek köszön-
hetően elmondhatjuk, hogy 
szerves része lettünk a város 
mindennapi életének. Ez 
pedig nem csak Eger pol-
gárainak fontos, de az ide 
látogató turisták számára is. 
Ezek egymásra ható, egy-
mást serkentő folyamatok. 
Az Agria Park napi tízezer 
látogatójának több mint a 
fele a vonzáskörzetünkből, 
vagy még távolabbról érke-
zik. Törekszünk arra, hogy 

Az Agria Park egy évizede áll 
Eger városának szolgálatában

–  INTERJÚ SZŐKE ISTVÁN IGAZGATÓVAL

magas színvonalú szolgálta-
tásainkkal és programjaink-
kal minél teljesebb élményt 
jelentsen számukra az itt 
eltöltött idő. Sikeres műkö-
désünkkel mi is jelentősen 
hozzájárulunk az egriek 
életminőségének javításához 
és a város vonzerejének nö-
veléséhez. Büszkék vagyunk 
rá, hogy az Agria Park talán 
a legszebb bevásárlóközpont 
hazánkban. E. B. 

Háromnapos programsorozattal, a 7. Pálinkafesztivál-
lal és születésnapi shopping weekend-del ünnepli az 
Agria Park megnyitásának tizedik évfordulóját. A jeles 
évforduló kapcsán Szőke István igazgatót kértük az el-
múlt egy évtizedre való visszatekintésre.

Fotó: Pintér ÁrPÁd

36454
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FRISS NAVinfó
Március 19. a határidő

Idén már csaknem 5 millió embernek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), 
külön kérés nélkül személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. Az „Ügyfélkapu-
sok” már egy hete hozzáférnek a tervezetekhez, akinek nincs ügyfélkapuja, 
még csaknem egy hétig, március 19-éig kérheti a tervezet postázását. Eddig 
csaknem félmillióan éltek ezzel a lehetőséggel, a legtöbben sms-eztek.

Az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, 
melyet a munkáltatók, kifizetők által megadott adatokból állít össze a NAV. A hivatal 
kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelő-
leget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel 
mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy az ügyfélnek visz-
szajáró összeg.

Akinek van ügyfélkapuja, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 
már most megnézheti, és szükség esetén módosíthatja vagy kiegészítheti a 
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető weboldalon.

Ha valaki a tervezet elérhetősége előtt elkészítette és benyújtotta az szja-
bevallását a 17SZJA nyomtatványon, akkor a NAV által készített bevallási tervezetet 
figyelmen kívül hagyhatja.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek március 19-éig, többek között levél-
ben, SMS-ben vagy a NAV honlapján kitölthető űrlapon kérhetik, hogy a hivatal az 
adóbevallási tervezetet nyomtatott formában küldje el. Eddig csaknem félmillióan 
kérték a tervezet postázást, mintegy 50 ezerrel többen, mint tavaly ilyenkor.

Március 19-e után a tervezet már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgá-
latain, vagy ügyfélkapunyitás után bármikor hozzáférhető elektronikusan is.

További információ a www.nav.gov.hu/szja/szja oldalon olvasható vagy általános 
tájékoztatás kérhető a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon.

36315

19025

VérAdás
Adj vért, és ments meg 

három életet!
A Magyar Vöröskereszt  

Heves Megyei Szervezete  
szeretettel várja a véradókat:
(EREDETI TB kártyájukkalés személyi igazolványukkal)

2018. márc. 19., hétfő 930–1430 
EGER – Egri Kossuth Zsuzsanna 

Szakközépiskola (Bem tábornok u.)
2018. márc. 21., szerda 1400–1700 

AtKáR – Művelődési Ház (Fő u. 46.)
2018. márc. 24., szombat 900–1400 

VáMoSGyöRK – Közösségi Ház (Rákóczi u. 23.)

Március 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
Új helyen a sztóma gondozó

A Markhot Ferenc Kórházban 
új helyen, a Hotel épület IV. 
emeletén, a Sebészeti osz-
tály bejáratánál lévő helyi-
ségben fogadják  a sztómás 
betegeket. A sztómaterápiás 

gondozásra szorulókat 
Hartman Anett Andrea 
sztómaterápiás nővér látja 
el életmódbeli  és egyéb 
tanácsokkal keddenként 9 
órától 15 óráig.

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, EGPOLGH@PH.EGER.HU

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala értesíti a lakosságot, hogy az Önkor-
mányzat Eger Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatának és a Déli iparte-
rület városrész Szabályozási Tervének 
módosítását indította el az Eger, 9850/1 
helyrajzi számú ingatlan beépíthetősé-
gének pontosítása kapcsán. Az egyezteté-
si anyag megtalálható a Polgármesteri Hiva-
tal aulájában (Eger, Dobó tér 2.), valamint 
a www.eger.hu oldalon a Főépítészi Iroda 
hírei között.

A Hivatal a tárgyi szabályozási terv 
módosítás kapcsán  

2018. március 20-án (kedden) 
15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 

Dísztermében (Eger, Dobó tér 2.) 
lakossági fórumot tart.

Kérjük, hogy a tervjavaslattal kapcsolatos 
esetleges észrevételeket írásos formában 
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodá-
jának címezve (3300 Eger, Dobó tér 2.) vagy 
elektronikusan a foepit@ph.eger.hu email 
címre juttassák el 2018. március 29-ig.

Információ és jelentkezés:

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

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

www.egrifotogen.hu

23131

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

 Hétfő Lencseleves
 főétel „A” Hortobágyi húsos palacsinta
 főétel „B” Csirkepaprikás tésztával

 KEDD Zöldborsós csirkeraguleves
 főétel „A” Majonézes burgonya,  
  csabai töltött karaj
 főétel „B” Paradicsomos káposzta,  
  natúr csirkemell

 SzERDA Tejfölös, gombás  
  karfiolleves
 főétel „A” Csirkemell csíkok póréhagymán 
  pirítva, gombás 
   füstöltsajtmártásban, spagetti
 főétel „B” Aszalt szilvával töltött, rántott 
   pulykamell, burgonyapüré

 CSütöRtöK Zellerkrémleves,  
  pirított kenyérkocka
 főétel „A” Tarhonyáshús  
  csemegeuborkával
 főétel „B” Sokmagvas rántott csirkemell, 
  zöldséges rizs

 PéntEK Zöldségleves masnitésztával
 főétel „A” Hagymás, gombás szárnyasmáj, 
  rizi-bizi
 főétel „B” Grillezett csirkemell tárkonyos 
   joghurttal, country burgonya

Március 19–23-ig

1 menü ára: 1.190 ft
ételkiszállítás: 

06-30/911-3798

23745

Gazdikeresőnk Dodó!

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány  
(Egri Menhely) 

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

Dodó egy 8 hét 
körüli, első 
oltásos, pici, 
lány kutyus, aki 
felnőtt korára 
kistestű marad. 
Nagyon ragasz-
kodó, játékos, 

édes és tanulékony öleb.
Kisgyermekes családoknak is ajánl-
juk.

27799

2374527750

Eltűnt

Eger Lajosváros, Szüret utcából 
március 9-én 8.30-16.00 között  
ez a 6 éves Kínai sharpei kutya, 

aki a Mumu névre hallgat!
Kislány és chippel ellátott!

Akinek információja van  
Mumuról, hívja a

06-30/612-3063
telefonszámot!

23745

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.
23745



13775

112018. március 16. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

MIKOR és HOL
10.00-tól	KERTBARÁTOK KÖR információs	pontja
18.00-ig	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
10.00	 PÁn PéTER AvAgy A SOhASzigET TiTKA 

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 „Franciadrazsék”	– Mit adott a francia kultúra a világnak?
	 Előadó:	Körömi gabriella	(EKE,	Irodalomtudományi	tanszék)	

Helyszín:	EKE	–	Líceum
17.00	 AlzhEiMER CAfé	–	Az	időskori	demenciáról	–	Szakmai	vendégek:	

orvosok:	háziorvos,	pszichológus;	jogász;	szociális	munkások	
Helyszín:	Belvárosi	Gondozási	Központ	Érsek	u	11.	(Erzsébet	Udvar)

17.00	 fElSŐvÁROSi gyERMEK SzÍnJÁTSzÓCSOPORT
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
18.00	 Marcel Mithois-Aldobolyi-nagy györgy-g. Dénes györgy:  

a Férjvadász	–	Dobó	István	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 az Egri világjáró klub	–	A BRiT-SzigETEK  

Egy AngOlTAnÁR SzEMévEl	–	fekete Mona előadása	Anglia,	
London,	Wales,	Írország	és	Észak-Írország	helyeiről.	Belépő:	500	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Március 23–25., péntek–vasárnap
EgEr rallyE 2018 – ORB, ORC, R2, hiS versenyek		

Helyszín:	Eger	és	környéke.	Rajt/cél:	Dobó	tér
Március 23., péntek 
10.00	 KÖzElBABA CSEvEgŐ KlUB	–	Baba-mama	klub,	

hordozási	tanácsadás	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
10.00	 PinOKKiÓ Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
13.00	 AngOl CSEvEgŐ KlUB	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
17.00	 „EgészEn szép vagy Mária” –	A	Mátraverebély-szentkúti	

Nemzeti	Kegyhely	Mária-ruháiból	rendezett	kiállítás	megnyitója.
	 Helyszín:	Egri	Érseki	Palota	Turisztikai	Látogatóközpont
17.30	 canzona napolEtana – nápolyi dal	–	koncert	olasz	

vendégművészek	közreműködésével.	Sossio Capasso	–	zongora	
és	Maria Antonucci	–	ének.	Konferál	Réz lóránt	orgonaművész.	
Helyszín:	Farkas	Ferenc	Zeneiskola	 Belépő:	500	Ft

18.00	 likE - liSzKi ifjúsági Klub Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 visEgrádi kórustalálkozó ünnEpi hangvErsEnyE
	 Négy	egyetem	kórusa	–	Lengyelország,	Szlovákia,	Csehország	és	

az	Eszterházy	Károly	Egyetem	 Helyszín:	Líceum
19.00	 Marcel Mithois-Aldobolyi-nagy györgy-g. Dénes györgy:  

a Férjvadász	–	Gárdonyi	Géza	bérlet	–	Bemutató előadás	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

21.30	 honEybEast	 Helyszín:	BRDWY
Március 24-25., szombat–vasárnap
tradicionális rEiki kEzdő tanFolyaM  

KÖvESi PéTER vEZETÉSÉvEL	EGERBEN		
Jelentkezés,	helyfoglalás:	20/9764-604,	bkadasella@gmail.com

Március 24., szombat
A KiSBAKAnCSOSOK BARÁTi KÖR TúRÁJA – „A Tisza gátján”
7.30	 Útvonal:	Poroszló,	Tisza-tavi	Ökocentrum	-	séta	a	gáton	–	Tiszavalk.	

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

A BÜKKi vÖRÖS METEOR SPORTEgyESÜlET TúRÁJA – „Fel a Bükk
8.00	 és a Mátra váraira! III.”	Útvonal:	Recsk	–	Jámbor-tanya	–	Szőllősi-

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

09.00-tól	szivárvány szoMbat	–	Egésznapos	képzőművészeti
16.00-ig	 alkotóműhely	7	éves	kortól.	Egyéni	képalkotások,	csendéletrajzolás,	

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

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
9.00-tól	 SzEnT KOROnA EMléKév – KOnfEREnCiA
22.00-g	 A	Hun	Fokos	Szövetség	Hagyományörző	Egyesület	szervezésében	

Helyszín:	Megyeháza
15.00	 A SziBéRiAi TiTKOS fOgOly – PETŐfi SÁnDOR BARgUzinBAn	
	 Az	Univerzum	Klubban fuksz Sándor,	a	Magyarok	világszövetsége	

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

	 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház
18.00	 EgEr sbs EsztErházy–cEglédi kksE	

Férfi	kézilabda	NB	I.		
Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsatnok

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

16.00	 art oFFicEs	– Az ÜzlET MűvéSzET	
Gálaműsor	és	kiállításmegnyitó	
Helyszín:	Art	Offices	Üzleti-	és	Művészeti	Közösségi	Központ	
(Széchenyi	u	6.,	I.	emelet	–	a	régi	Dobos	Cukrászda	fölött)

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
16.00	 iRODAlOMRÓl, nyElvRŐl – KORSzERűEn:  előadások  

az emelt szintű érettségihez irodalomból és magyar nyelvből 	
Kalcsó	Gyula:	A	halotti	beszéd	és	könyörgés	felépítése,	alaktani,	
jelentéstani	sajátosságai	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

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 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
15.00	 nEvETŐ JÓgA Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
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 22., csütörtök 
10.00	 EgéSzSégMEgŐRzŐ TORnA	-	meridián	gyakorlatok
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)

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

Március 25., vasárnap 
A BÜKKi vÖRÖS METEOR SPORTEgyESÜlET TúRÁJA 
7.15	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Diviaczky-forrás	–	Katonasírok	–	Homonna-

tető	–	Bába-fa	–	Szarvaskő	–	Leshely	–	Berva.	Táv:	22	km.	Szint:	480	m	
42	pont.	Találkozás:	7.15			volán	pu.	Hazaérkezés:	16.00			volán	pu.	

	 Túravezető:	Kiss	László	(36/410-269)
A KÁRPÁT EgyESÜlET EgER TúRÁJA – „Török úton!”
8.20	 Útvonal:	Megyehatár	–	Lajpos	–	völgyfő-ház	–	Kövesdi	kilátó	–	

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

11.00	 PinOKKiÓ Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Március 26., hétfő
15.00	 évES BESzÁMOlÓ KÖzgyűléS – Dobó	Katica	Nyugdíjas		

Szervezet		 Helyszín:	EKvI	ebédlő	(Bem	tábornok	u.	3.)
19.00	 filhARMÓniA SzEzOnBéRlET – „joplin 100”
	 Előadók:	Bohém Ragtime Band,	Mudrák Mariann	–	ének
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház.	Jegyár:	2.900	Ft
19.00	 casino  pódiuM – RÁCz JÁnOS	az	Egri	Gárdonyi	Géza	Színház	

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

20.00	 jonathan krEisbErg	(USA)	és	FEnyvEs trió	KOnCERT
	 Belépő:	elővételben	1.900	Ft,	helyszínen	2.500	Ft	

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

2018.	MáRCIUS	15	–	MáJUS	1.

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,	1.200	Ft
Március 29., csütörtök
17.00	 tipózóna 02	– TiPOgRÁfiAi KiÁllÍTÁS MEgnyiTÓJA
 Helyszín:	Templom	Galéria

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

ÜNNEPi NyiTvaTarTáS:
Márc. 15-én Zárva 
Márc. 16-án 9.00-18.00
Márc. 17-én 9.00-13.00

36455

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

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

• GyóGyMaSSZőr OKJ 54 726 04
• ÉlElMEZÉSvEZETő OKJ 52 811 01
• SZaKácS OKJ 34 811 04

• vENdÉGláTó Eladó OKJ 31 811 04 
• ÉlElMiSZEr-, vEGyi áru  
 Eladó OKJ 31 341 05

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

36482
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MOTOWELL
ROBOGÓK

Keresünk
SIMSON - ETZ
mkp.-t újszerűt 
vagy bontásra.

Robogó, 
Simson, 

ETZ, 
Babetta alkatrészek, 

sisakok, akkumulátorok,
kenőanyagok, 

gumiabroncsok, tartozékok.
Eger, Pacsirta u. 32.

Tel.: 36/316-261, 06-20/329-3830
www.motoreger.hu

3300 Eger, Faiskola u. 10.
(bejárat a Nagyváradi útról)
Tel.: 06-36/316-722, 06-20/326-4355

www.rolaplus.hu  
rolaplus@t-online.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
U=1,0 w/m2 K üveggel 

felmérés, beépítés, kőműves 
helyreállítás, anyagbeszerzés
ÚJ termékek! Alumínium ajtók, 

ablakok, redőnyök, szúnyoghálók,
könyöklők. 7-8 kamrás profilok

3 rétegű üvegezéssel is,
SZENZÁciÓS ÁRoN!

Dr. Szabó Zsuzsanna
fül-orr-gégE

fElNŐTT éS gYErMEK 
MagáNrENDEléS

H és Cs: 16.00-19.00
Eger, Kertész út 166.

(belső udvarban)

SürgŐSSégI VIZSgálaT
telefonos egyeztetés alapján

Bejelentkezés: 06-20/323-9841
www.fulorrgegeszeteger.hu

36456

34391

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
 Kosztolányi Dezső

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

id. SzilváSi JózSef laJoS 
életének 71. évében elhunyt.

Temetése március 21-én, 12.30 órától  
az egri Kisasszony temetőben lesz, mely előtt 

12 órától szentmisére kerül sor a temető kápolnájában.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, 
hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk 

és dédapánk

MadaRaS SáNdoR 
(1927 – 2018)

91 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása és temetése 
2018. március 20-án, 14 órakor lesz Egerben, 

a Hatvani temetőben.

A gyászoló család

36433

36450

Outlet 
Árak 

800 Ft-tól 
6.000 Ft-ig

eger, 
Kossuth lajos u. 5.

35922

Endokrinológiai
magánrendelés egerben

dr. TóTH gÉZa
Ultrahang, cytológiai vizsgálat is.
bejelentkezés: hétköznap 800-1500

06-30/342-6118
www.endokrin.hu

Urológiai
magánrendelés
dr. Kovács Péter
eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
36113

36486

36287

36485 36477

23745

36471

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

 2.900	Ft/40	perc

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

 2.900	Ft/40	perc

•	Nyirokkeringés	és 
	 anyagcsere	gyorsítása 
	 hullámmasszázs	géppel

 1.500	Ft/40	perc

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

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

TavaSzINdíTó	aKcIó: 
próbakezelés	FÉláROn!


