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

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

www.targoncakezelo.hu

508488

508491

www.pappautohaz.hu

Műszaki vizsgaállomás - Eredetvizsgálat

OPEL  CHEVROLET  SUZUKI  DAEWOO

•	gyári	diagnosztika
•	gyári	időszakos	szerviz
•	műszeres	futómű-ellenőrzés,	-beállítás
•	klímafeltöltés,	-javítás,	-tisztítás
•	gumiszerelés
•	alkatrész-értékesítés
•	gyári	kulcsrendelés,	programozás
•	műszaki	vizsgáztatás	motorkerékpárra	is

508571 508571

Gyógyuljon, szépüljön, fiatalodjon nálunk!
• Szemhéjkorrekció

• Pigmentfoltok, erek, körömgomba kezelés • Tetoválás eltávolítás
• Bőrmegújítás lézerrel • Ránctalanítás botox, hialuronsav 

felhasználásával, vagy szálbehúzásos módszerrel

Eger, Mátyás király út 37/a. - Tel.: +36-30/173-2201

ORvOS-
ESzTéTikai 

lézERközPOnT

 www.egereli temed.com

506288

508696

EGRI KÉPZÉSEK
Építő- és anyagmozgató
gép kezelője (szakmairány)

Ingatlanközvetítő /
Ingatlankezelő /
Óvodai dajka /
Személy- és vagyonőr /
Uszodamester
+36(70)650 8999
Nyvsz.: E-000289/2014

EGRI KÉPZÉSEK
Boltvezető /
Élelmiszer-, vegyiáru
eladó / Fogadós /
Pincér / Szakács /
Töltőállomás-kezelő /
Vendéglátó eladó
+36(70)650 8999
Nyvsz.: E-000289/2014

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
2019-BEN IS KEDVEZŐ ÁRON
- Angol minőségi hallókészülékekkel
- Ingyenes hallásvizsgálattal
- Tanácsadással
- Kamatmentes részletfizetéssel

H-EAr Kft. Hallókészülék Szalon Eger

Csiky S. u. 21. 
(Szuperinfó mellett)

www.hallokeszulek.hu 
06-36/565-881
06-70/776-7372

506030

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

www.drszabozsolt.hu

Olvassa újságunkat  

már csütörtökön  
az interneten
eger.szuperinfO.hu

490137

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
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gyógyászati segédeszköz, egészségpénztári 
számlára megvásárolható.

15% 
engedmény!

508601

508938
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Szerezzen új Szakmát felnőttként!
Az egri SzakképzéSi Centrum tagintézményeiben lehetőség van  

felnőttoktatásban egy új vagy egy második Szakmát is ingyen elsajátítani

A tagintézmények az alábbi képzéseket indítják keresztfélévben a 2018/2019. tanévben, 
felnőttoktatás keretében, esti tagozaton:

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger

 Szakképesítés Képzési idő OKJ szám
 Tehergépkocsi-vezető 0,5 év 35-841-02
 Autóbuszvezető 0,5 év 35-841-01

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyöngyös

 Tehergépkocsi-vezető 0,5 év 35-841-02
 Autóbuszvezető 0,5 év 35-841-01

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Hatvan

 Asztalos 2 év 34-543-02
 Autószerelő 2 év 54-525-02
 Autótechnikus 1 év 55-525-01
 Burkoló 2 év 34-582-13
 Járműipari karbantartó technikus 1 év 55-523-07
 Eladó 2 év 34-341-01
 Műszaki informatikus 2 év 54-481-05
 Mechatronikai technikus 2 év 54-523-04
 Női szabó 2 év 34-542-06
 Nyomdaipari technikus 2 év 54-213-07

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger 

 Diétás szakács 0,5 év 35-811-03
 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év 54-841-11
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év 54-344-01

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger

 Szakképesítés Képzési idő OKJ szám
 Fodrász 2 év 54-815-01
 Kozmetikus 2 év 54-815-02

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma  
és Szakgimnáziuma, Füzesabony

 Irodai titkár 2 év 54-346-03
 Pedagógiai és családsegítő munkatárs 2 év 54-140-02

Bővebb információt kaphatnak:
• Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Eger 3300 Kertész utca 128. Tel.: 06-70/400-2839
• Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Gyöngyös 3200 Kócsag utca 36-38. Tel.: 06-70/331-2012
• Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Hatvan 3000 Vécsey Károly utca 2/A.  Tel.: 37/342-844
• Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi  
 Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 Cím: Eger 3300 II. Rákóczi F. utca  95/A. Tel.: 36/536-062
• Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
 Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 Cím: Eger 3300 Pozsonyi utca 4-6.  Tel.: 70/400-2884, 70/400-2885
• Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma  
 Cím: Füzesabony 3390 Ifjúság út 17. Tel.: 70/3311-556

508028

Pro Agria díj Csöpikének, Bandi bácsinak és a Bástyának
Eger legnagyobb adózóit 
köszöntötte Habis László 
polgármester hétfőn a vá-
rosháza dísztermében. Az 
eseményen értékelte a város 
gazdaságát, beszámolt az 
eredményekről. 

Történelmi jelentőségű 
fejlesztések valósultak és 
valósulnak meg Egerben 
2018-19-ben, ehhez stabil 
alapot ad a jól működő gaz-
daság is. Eger gazdasága 
stabil lábakon áll, növekszik 
a gazdaság ereje – jelentette 
ki a városvezető.

Hagyományosan ezen az 
ünnepi eseményen adják 
át a „Pro Agria” gazdasági 
szakmai díjakat, amelyről 
a Heves Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (HKIK) 
javaslata alapján Eger köz-
gyűlése döntött.

Az elismeréseket Habis 
László és dr. Bánhidy Pé-
ter, a HKIK elnöke adta át 
Cseh Andrásné Csöpiké-
nek és Cseh Andrásnak, a 
Hotel Senátor-ház üzemel-
tetőinek, valamint a Bástya 
Építész Kft.-nek, amit Kor-
mos Gyula vett át.

EbnEr béla képriportja490138
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EGER, felsővárosi, jó állapotú, 
napsütéses, 1. emeleti, 2 szo-
bás, gázkonvektoros lakás eladó, 
szép konyhával, műanyag nyí-
lászárókkal, stb. Ár: 16,4M Ft. 
Képek: www.egerotthon.hu Tel.: 
+36-20/371-1515 

EGERBEN, zártsorúan beépíthe-
tő, 160 nm-es, 75%-ban beépít-
hető építési telek, 8 méte-
res utcafronttal, a belvárostól 
néhány perc sétára eladó. Tel.: 
+36-20/371-1515

CSÁKÓ csendes részén, sarki csalá-
di ház 400 nm-es telekkel sürgősen 
eladó készpénzes vevőnek. Ár: 27M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

FÜZESABONYBAN 1995-ben épült 
nappali+2,5 szobás, jó állapotú csa-
ládi ház eladó! Ár: 15,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

EGERBEN, az Árpád út elején, 560 
nm-es telken 2016-ben felújított 
családi ház eladó! Ár: 38,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN, a Petőfi utcában jó 
állapotú, 2 szobás parasztház eladó! 
Ár: 4,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGERSZALÓKON, Kossuth utcában, 
3000 nm-es telken 2 szobás, felújí-
tott parasztház eladó! Ár: 13,5M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN, a Radnóti utcában 
felújított, 5 szobás családi ház eladó! 
Ár: 22,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

ANDORNAKTÁLYA Eger felőli végén, 
csendes utcában, átlagos állapotú 
családi ház eladó! Ár: 16,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

EGER felnémeti részén kétszintes, 5 
szobás, jó állapotú családi ház eladó! 
Ár: 29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGER, Felnémeten 2004-ben épült, 
nappali+3 hálószobás családi ház 
eladó! Ár: 22,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

EGERBEN, a Cifra hóstya csendes 
utcájában, 360 nm-es telken felújítan-
dó vagy bontandó családi ház eladó! 
Ár: 16,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FELSŐTÁRKÁNY központjában 
1111 nm-es, közművesített, 
30%-ban beépíthető építési telek 
eladó, bontandó házzal. Ár: 6,5M 
Ft. Tel.: +36-30/271-2883 

EXTRA ajánlat! Eger, 
Lajosvárosban 150 nm-es, 
nappali+5 szobás családi ház, 
plusz 150 nm-es vendéglátóegy-
ség - mindkettő teljes bútorzat-
tal, plusz garázs, eladó. Ár: 49M 
Ft. Tel.: +36-30/553-5845 

EGER, Lajosváros, 2 szobás, föld-
szinti, teljes körűen felújított 
lakás eladó. Ár: 14,8M Ft. Tel.: 
+36-30/553-5845 

EGER, Kallómalom úton, 7 eme-
leti, 2 szobás lakás eladó! Ár: 
15,5M Ft. Tel.: +36-30/478-
7440 

EGER, Maklári hóstyán 170 
nm-es, 5 szobás családi ház, 
234 nm-es telekkel, jakuzzival, 
szaunával eladó. Ár: 42M Ft. Tel.: 
+36-30/478-7440 

EGER, Kistályai úton garázsok, 
illetve iroda helyiség bérbeadó! 
Ár: 20e Ft/hó. Tel.: +36-30/478-
7440 

EGER, belvárosi, Dobó tér közeli, 
5 szobás családi ház, 345 nm-es 
telken eladó. Az ingatlan kar-
bantartott, és szerkezetileg is jó 
állapotú. Lakás vagy szálláshely 
célokra is alkalmas lehet. Tel.: 
+36-20/371-1515 

BEFEKTETŐK figyelem! Ostoro-
son, Tópart lakókertben több, 
mint 6000 nm-es, tóra néző, 
örök panorámás építési terület, 
amelyre összesen 12 darab iker-
házi ingatlan építhető, eladó. Ár: 
60M Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

H Á Z E L A D Á S 

EGER, Ráczhegyen 3 szobás családi 
ház 400 nm telekkel. Ár: 27M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

HAJDÚHEGYEN 4 szoba+nappalis, 
2 fürdőszobás, nagy konyha, étke-
zős szép családi ház kandallóval, az 
étkezőből 30 nm panorámás terasszal, 
alagsorral, garázzsal, 560 nm telek-
kel eladó. Ár: 46M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

EGER történelmi belvárosában, 5 
luxusapartmanból, 2 utcafronti üzlet-
ből álló ingatlan eladó. További infor-
mációért érdeklődjön. Ár: 229M Ft. 
Tel.: 06-30/215-5349

EGER, forgalmas út melletti pincebo-
rozó eladó. Rendelkezik vizesblokkal, 
cirkófűtéssel, kb. 15 méteres pince-
ággal is. Ár: 7M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

OSTOROS Eger felőli részén, 2 szin-
tes, 4 szobás, szép családi ház 1200 
nm telekkel, 2 garázzsal. Ár: 25M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831

EGER, Károlyvárosban felújított, koc-
katípusú, 3 szobás, szép családi ház 
400 nm telekkel. Ár: 28,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

HAJDÚHEGY alsóbb, szép, csendes 
utcájában, eladásra kínálunk egy egy-
szintes, 4 hálószobás, nagy amerikai 
konyhás-nappalis, hangulatos, szép 
családi házat, kb. 40 nm terasszal, 
különleges növényekkel beültetett 
intim kerttel. A garázs 2 állásos, de 
előtte még beálló is található. A ház 
átépítése kapcsán úgy lett kialakítva, 
hogy a tetőtér kb. 90 nm a továbbiak-
ban még beépíthető. Ár: 55M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

CSÁKÓ városrészben kockatípusú, 
3 szoba+nappalis, felújítandó, egy-
szintes családi ház 600nm telekkel 
eladó. Ár: 22M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 ww.egeringatlanok.hu

EGER, Maklári hóstyán újszerű, 180 
nm, 4 szobás+nappali-konyha-
étkezős, 2 fürdőszobás, szép, igé-
nyes családi ház, a nappaliban kan-
dallóval, a konyhából nagy terasz-
szal, kis pincével, gyönyörű parkosí-
tott telekkel eladó. Ár: 49,9M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

VÁRKÖZELI, felújítást igénylő, sok 
szobás, nagy kertes családi ház eladó, 
lakásbeszámítással is. Ár: 26M Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

EGERBEN, a Vitkovics utcában 237 
nm-es telken 2 lakrészből álló, felújí-
tandó ház eladó! Ár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN, belvároshoz köze-
li részen kétgenerációs, 135 nm-es 
családi ház, 100 nm-es ipari épü-
lettel eladó. Érd.: 06-30/831-6989, 
06-30/501-7640

EGERSZALÓKON, a Shiraz Hotel 
közelében, 1450 nm-es telken, régi 
családi ház eladó. Ár: 5,5M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966 

NOVAJON, 750 nm-es telken kocka-
típusú, gázfűtéses, karbantartott, 78 
nm-es családi ház terasszal eladó. Ár: 
12,5M Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

EGERBEN 150 nm-es családi ház 
eladó. Amerikai konyhás nappalis, 3 
hálószobás, 2 fürdő+2 WC. Iár: 45M 
Ft. Tel.: 06-30/478-4086

H Á Z K E R E S é S 

EGERBEN vagy közvetlen körzetében 
családi házat vásárolnék. Felújítandó 
is lehet. Tel.: 06-20/435-9657 

EGER környékén, Osto-
ros, Felsőtárkány, Egerszalók, 
Andornaktálya, keresek családi házat, 
kockatípusú házat 26M-ig, fiatal házat 
45M Ft-ig. Tel.: 06-30/215-5349

EGRI családi házat keresek, felújítan-
dót 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 

ELADÓ sorház jellegű lakás Egerben, 
az Almagyardombon! 48/65 nm, 3 
szintes, 2 hálós, teraszos, cirkós. Iár: 
19,5M Ft. Tel.: 06-30/472-0617

KIADÓ lakás Egerben, a Remenyik 
utcában: 1. emeleti, 2 különnyíló szo-
bás, jó állapotú, berendezett lakás. Ár: 
85e Ft+rezsi/hó, 2 havi kaució. Tel.: 
06-30/472-0617 - Ingatlan Paletta

EGERBEN, a Felsővárosban, szigetelt 
épület 7. emeletén 51 nm-es, 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Iár: 15,5M 
Ft. Tel.: 06-30/581-5149 - Ingatlan 
Paletta
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

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

Felelős kiadó: Fodor István
Főszerkesztő: Honfi Gábor

Főszerkesztő-helyettes: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: 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.

508692

Valutaárfolyam
2019. január 29.

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 ...... 273,00 .....281,90
Euro.... 314,00 .....322,90
CHf....... 274,00 .....283,50
GBP ...... 359,00 .....368,90
CaD ...... 202,00 .....210,00
PlN ......... 71,00 .......78,50
HrK ........ 40,00 .......46,50
roN ........ 65,00 .......73,50

készpénz átutalás

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
508402

508404

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

EgyEs karórák
20–50% 

engedménnyel 
a készlet erejéig!

 Csapó 
órásüzlet

széchenyi u. 24. 
Tel.: 36/310-747

E ák

507445

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.
508029

Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

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

505195

Dugulás-elhárítás
Falbontás nélkül, tisztán,

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

508875

506021

508690

 egerben, a Mátyás király úton 48 nm-es

teremgarázs eladó!
- a garázsban saját víz- és villanyóra van
- 2001-ben épült társasház alatt található
- száraz, szellőztethető (3 db ablak), raktározásra is
 alkalmas

tel.: 06-70/778-2372 • www.citycartel.hu
Cím: 3300 eger, dobó u. 9.
e-mail: eger@citycartel.hu

3,49m Ft

tegzes Ildikó
tel.: 06 30 2295 301

508924

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki egerből 5 év garanciával

50% kedvezménnyel 2019. febr. 1-28.
Díjtalan felméréssel és szereléssel!

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

508967

508959

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeket, reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

36/312-701, eger@szuperinfo.hu
490137

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484



L a k á s e L a d á s 

eGeRBeN, a Felsővárosban 8. eme-
leti, 61 nm-es, 2+1 félszobás, felújí-
tott lakás eladó. Iár: 15,99M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149  - Ingatlan Paletta

eLadÓ Egerben csendes, 3 szo-
bás, azonnal birtokba vehető 
lakás Pláza közelében. Ár: 22,3M 
Ft. Tel.: 06-20/345-2239 www.
ingatlanpalettaeger.hu

eGeR, Károlyvárosban kis lakásos tár-
sasházban, 108 nm nappali+konyha-
étkezős, 2 hálószobás (3. szoba 
kialakítható), 2 fürdőszobás lakás 
nagy terasszal, gázcirkó fűtéssel, 
akár garázzsal is. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGeR, Imola lakóparkban 130 nm, 3 
hálószobás, nagy nappali-konyhás, 
2 erkélyes, igényes szép lakás dup-
la garázzsal, nagy saját tárolóval, az 
udvaron saját+parkolóval, 2 lakásos 
társasházban eladó. Ár: 37M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGeR, Maklári hóstyán, luxuskivitelű, 
105 nm, 3 hálószoba+nappalis, 2 für-
dőszobás, egy szinten lévő, minőségi 
anyagokból épült, kis lakásos társas-
házi új lakás autóbeállóval eladó. Ár: 
43,5M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeR, színház közelében, kis társas-
házban mfszt.-i, 80 nm, 3 szobás, jó 
elosztású szép lakás, szép helyen, bel-
ső udvari 20 nm garázzsal eladó. Ár: 
33,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, Pláza melletti, polgári jellegű, 
80 nm, 3 szobás, felújítandó lakás 
eladó. Ár: 23,5M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

BeLVáROs szélén, II. emeleti, 68 
nm, felújított, 3 szobás, jó elrende-
zésű szép lakás, erkéllyel, 20 nm 
garázzsal eladó. Ár: 24,5M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349

eGeRBeN, a Balassi utcában 2012-
ben épült, új építésű, első emeleti és 
második emeleti lakások eladók! Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRBeN, a Vallon úton 8. emeleti, 
2+félszobás lakás eladó! Ár: 15,99M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Kallómalom úton 3. eme-
leti, 58 nm-es, 2 szobás lakás eladó! 
Ár: 14,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Tizeshonvéd utcában 
erkélyes, 2. emeleti, felújítandó lakás 
eladó! Ár: 19,8M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

eGeRBeN, a Ráchegyen, Iskola úton 
2018. júniusi kezdéssel 14 laká-
sos társasházban új építésű laká-
sok eladók! Földszinten erkély nél-
küli: 50,95 nm 19.870.000 Forint, 1. 
emeleten: 67.17 nm+6 nm+4,78 nm 
erkély 28.298.400 Forint, CSOK igé-
nyelhető, és 15M Ft-ig illetékmentes! 
Tel.: 06-70/778-2372

LaJOsVáROsBaN új építésű, 55-100 
nm-es lakások 415e Ft-os nm-es áron 
eladók garázsvásárlási lehetőséggel. 
Tel.: 06-20/975-1413

HaTVaNI hóstyán, 1. emeleti, 2 szin-
tes, 3 erkélyes, 4 szobás, 96 nm-es, 2 
igényes, fürdős lakás eladó, földszin-
ti lakásbeszámítási lehetőséggel. Ár: 
26,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

ÚJ építésű egri lakások 415-450e 
Ft-os nm-es áron eladók. Tel.: 
06-20/975-1413

ÉsZakI városrészen 2-3 szobás laká-
sok eladók. Ár: 15,3-17,9M Ft-ig. Tel.: 
06-20/975-1413

eGÉsZsÉGHáZ utcában lakás eladó. 
Ár: 21,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

BeLVáROsBaN, 40 nm-es, saját kert-
tel rendelkező, 4 lakásos társasházi, 2 
szintes lakás eladó. Ár: 30,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

sTRaNd melletti 4 lakásos társas-
házban 4 szoba+nappali, étkezős 13 
éves, újszerű lakás eladó. Ár: 31,5M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, a Ráchegyen 1,5 
szobás, amerikai konyhás, 38 
nm-es, erkélyes, földszinti, fel-
újított lakás, nagy részben beépí-
tett bútorokkal eladó. ár: 17,5M 
Ft. Érd.: 06-30/279-4965 

eGeRBeN, a Joó János utcában, 8 
lakásos társasházban 92 nm-es, kert-
kapcsolatos, igényes lakás eladó. Iár.: 
34,9M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eLadÓ eger, Malomárok utcai, 
I. em.-i, 2 szobás, étkezős, 56 
nm-es, műanyag nyílászárós, 
redőnyözött, járólappal, lami-
nált parkettával burkolt, sarok-
kádas lakás. ár: 15,9M Ft. Tel.: 
06-30/700-6090  

eGeR, Egészségház utcában 3 szo-
bás, nagy erkélyes, teljes panorá-
más, církófűtéses, klímás, szép álla-
potú, felújított konyhás, fürdős lakás 
eladó. Ár: 23,9M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

eLadÓ újszerű, belvárosközeli, 80 
nm-es, 2 lakásos társasház földszinti 
lakása tulajdonostól. Parkosított elő-
kert, ingyenes parkolás. Iár: 34,5M Ft. 
Tel.: 06-30/599-7621

eGeR, Bükk sétányon 2. eme-
leti, 55 nm-es, 1+2 félszobás 
lakás eladó. Iár: 17,5M Ft. Tel.: 
06-20/285-9125 

BeLVáROs szélén, 10 lakásos ext-
ra társasház épül. Magas minőség-
ben, teremgarázsokkal, teraszokkal, 
50 nm-től-98 nm-ig. Bővebb infor-
mációkért keressen minket. Érd.: 
06-30/248-6831

L a k á s k e R e s É s 

eLadÓ lakást keresek Egerben saját 
részre. Tel.: 06-20/254-2427

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

eGRI strand környékén, Hatva-
ni hóstyán, Lajosvárosban kere-
sek lakásokat, családi háza-
kat ügyfeleinknek! szolgálta-
tásainkról bővebben telefonon 
vagy honlapunkon tájékozód-
hat! 06-30/472-0617, Borosné - 
www.ingatlanpalettaeger.hu 

eGeRBeN nappali+3 szobás lakást 
vennék garázzsal. Sürgős! Tel.: 
06-20/337-2455

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

É p í T É s I  T e L e k 

eGeR, Maklári út közelében, 360 
nm-es telek, régi családi házzal, 40% 
beépíthetőséggel eladó. Ár: 11,9M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

eGeR, Szépasszonyvölgyben, Tulipán-
kert utcában 1750 nm-es telek bor-
házzal, nagy pincével eladó. Ár: 4,7M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

sÜRGŐseN, áron alul eladó 
összközműves építési telek 
Felsőtárkányban, a Várhegy lakópark-
ban. Tel.: 06-30/338-4700

eGeR Felnémeten, a Nagylaposi út 
folytatásában, 3500 nm belterületi 
építési telek 30% beépíthetőséggel, 
a közmű pár méterre van a telektől, 
eladó. Szép környezet, nincs szom-
széd, alkalmas családi háznak, illet-
ve vállalkozásnak is. A telek előtt 
aszfaltos új út van. Ár: 15,7M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

BeLVáROs szélén, 450 nm építési 
telek 11 m utcafronttal, 40% beépít-
hetőséggel eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

F ö L d ,  k e R T 

eGeRBeN, a Ráchegyen 1066 
nm olaszrizling szőlő eladó. Tel.: 
06-30/360-2402 

eGeRBeN, a Lőcsei utca fölött 329 nm 
gyümölcsös, szőlő 520e Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-20/224-9622

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

eGeR határában 589 nm szántó 420e 
Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/224-9622

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

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

eGeR, Fertő-dűlőben 2523 nm zárt-
kert sürgősen eladó. Tel.: 06-30/410-
5974

NOsZVaJON, a Szeles-dűlőben 2 db 
2714 nm, Nyilasmár-dűlőben 6893 
nm szántóföld eladó. Tel.: 06-30/471-
2292

eRdŐT legelőt zártkertet vásárolok. 
Tel.: 06-70/555-1262

a L B É R L e T 

eGeRBeN, Cifrakapu úti kockaházban 
3. emeleti, erkélyes, konvektoros, 2 
szobás, 55 nm-es, modern lakás búto-
rozatlanul, hosszú távra kiadó. Azon-
nali költözés, két havi kaució. Érd.: 
18-20 óra között: 06-30/903-7361

eGeRBeN, a vár alatt kis lakás max. 4 
főnek kiadó. Tel.: 06-70/502-0482

eGeR, Rákóczi úti, 3 szobás, étke-
zős lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06-30/410-1383

eGYsZOBás lakás bútorozva kiadó 
Eger, Belváros. Ár: 48e Ft+rezsi. Tel.: 
06-36/414-787

aGRIa Parknál 1 szobás, összkom-
fortos, kis rezsijű lakás kiadó. Tel: 
06-20/347-3014

eGeRBeN, főbérlő nélküli lakásban 
szoba 1-2 személynek kiadó. Tel.: 
06-20/347-3014

eGeR, Cifrakapu úton bútorozott, 2 
szobás, gázos lakás 2 fő részére kiadó. 
Ár: 70e Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. 
Számlaképes. Tel.: 06-70/636-0208

eGeRBeN, a Hadnagy utcában 
3 szobás, erkélyes, első eme-
leti, bútorozott lakás, február-
tól kiadó! Bérleti díj: 120.000 
Ft+rezsi+1 havi kaució! Tel.: 
06-70/332-3371 

eGeR, belvárosi, Szent János utcai, 
1. emeleti, 40 nm, 2 kis szobás, szép, 
bútorozott lakás kiadó. Ár: 110e Ft/hó. 
Tel.: 06-30/215-5349

NaGY LakásT keResŐk FIGYeLeM! 
áResÉs! egerben, a volt kemping 
területén 133/152 nm-es, most épü-
lő, tetőtéri penthouse jellegű lakás 
5 MFt-tal olcsóbban eladó! 300.000 
Ft/nm ár egyedüli a piacon, érdemes 
kihasználni! erdőre néző, tetőtera-
szos, nappali+4 szoba, 2 fürdőszo-
ba, gardrób...átadás: 2019. nyarán. 
Ir.ár: 39,9M Ft. Érd.: 06-30/958-7200

eger, Leányka u. felújitandó sor-
házi ingatlan eladó! Cserépkályha 
+gáz központi fűtéses, kibő-
vített ház. Érdemes megnézni! 
ár: 23,5M Ft. Érd.: 06-70/650-1494

eger belvárosi, 2004-es kiala-
kítású, III. em.-i, tt.-es lakás 
eladó! Tágas, csupa ablakos, 
nappali,+hálószobás, nagy étkező-
konyhás lakás külön gardróbbal. ár: 
21,9M Ft. Érd.: 06-70/650-1494

egerben, a volt kemping terüle-
tén épülő társasházban földszinti, 
nappali+1 szobás, erkélyes lakás 
kulcsrakész állapotban eladó. 
Ir.ár: 23,5M Ft. Érd.: 06-30/958-7200

egerszalók, saliris Hotel mellett 
szerkezetkész állapotú, 3 apartman 
kialakítására alkalmas épület eladó. 
Ir.ár: 12,9M Ft. Érd.: 06-30/303-3019

www.drhouseingatlan.hu
eger, Maklári u. 5-7.
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eGeR belvárosában, 271 
nm-es telken 2 szobás csa-
ládi ház eladó. ár: 27,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, Tímár utcában 64/51 
nm-es, 1+2 szobás, gáz-
cirkó fűtésű, kiváló állapo-
tú lakás eladó. ár: 21,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN 63/80 nm-es, 
III. emeleti, 2+1 szobás 
lakás eladó. ár: 23,4 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-3349

eGeR, Lajosvárosban 73 nm-es, 
3 szobás, III. emeleti, moder-
nizálandó lakás eladó! ár: 
18,3 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, a vár lábánál 1990-ben 
épült, kitűnő állapotú, 7 szobás 
családi ház garázzsal, pincével 
eladó. Lakás és panzió funk-
cióra is kiváló befektetés. ár: 
78 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGeRsZaLÓk, dolgozó utcá-
ban kiváló állapotú vendégház 
teljes berendezéssel eladó. ár: 
44,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

FeLdeBRŐN 2 szobás, össz-
komfortos, 80 nm-es családi 
ház 932 nm-es telken eladó. ár: 
5,75 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

FÜZesaBONYBaN, kertvárosi 
övezetben 130 nm-es, kivá-
ló állapotú, igényes csalá-
di ház eladó. ár: 39,9 M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

eGeRBeN, a kiskanda u. 1. 
sz. alatt II. emeleti, 58 nm-es, 
2 szobás, erkélyes, gázcirkó 
fűtésű lakás eladó. ár: 
19,9 M Ft. Tel.: 06-70/391-2222

eGeRBeN, a szépasz-
szonyvölgy közelében eladó 
egy 100 nm-es, egyszin-
tes, 3 szobás családi ház. ár: 
27,5 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654

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

508923

Kőműves-, burkoló-, ácsmunkák, hőszigetelés,
egészségügyi festés, mázolás, autóbeállók

térkövezése, burkolása, aszfaltozás

A-tól Z-ig
GARANCIÁVAL!
Szakképzett mestertől

06 (70) 427-0880, 06 (70) 705 6041
508999

506415



Ü z l e t ,  t e l e p h e l y ,  i r o d a 

KaziNCBarCiKÁN, sétálóutcán, 
frekventált helyen 56 nm-es 
üzlet eladó. Kiváló adottságok-
kal rendelkezik, bármilyen tevé-
kenységre alkalmas. Ár: 18M Ft. 
tel.: 06-30/995-0539 

41 NM-es üzlet eladó Eger, Honta-
lan utca 2. sz. alatt. Tel.: 06-20/340-
9341

eGerBeN, a színház mellett alagsor-
ban irattárnak, raktárnak stb. helyi-
ségek kiadók! Ár: 1.000 Ft/nm+ÁFA. 
Tel.: 06-70/778-2372

eGerBeN, a színház mellett korszerű, 
klimatizált irodák kiadók! Ár: 2.200 Ft/
nm+ÁFA-tól. Tel.: 06-70/778-2372

G a r Á z s 

eGerBeN, az Egri Csillagok úton 
garázs hosszabb távra, raktározás cél-
jára is kiadó. Tel.: 06-20/595-0885

eGerBeN, a Ludányi utcai garázsso-
ron 18 nm-es zárt garázs kiadó. Tel.: 
06-20/450-1546

eGerBeN, a színház mellett 2 db 35 
nm-es garázs zárt udvarban kiadó! 
Ár: 40e Ft/db/hó+ÁFA+ 2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

a u t ó  v é t e l 

rossz vagy megunt, lejárt műsza-
kis autóját megvásárolom. Tel.: 
06-70/325-3012

t Á r s K e r e s é s 

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

s z a B a d i d ő ,  Ü d Ü l é s 

BalatoNNÁl, Fonyód központjá-
ban, 3 percre a víztől panorámás, 
gyerekbarát, felszerelt apart-
manok 2-12 fő részére 2.800 Ft/
éjtől kiadó. csanyikata70@gmail.
com, www.fonyodhause.hu tel.: 
06-30/334-4628 

t Ü z e l ő a N y a G

aKCiós, darabos kocka dió, dara 
és lignit szén 16 Ft/kg-tól (1.600 
Ft/mázsától), készlet erejéig ren-
delhető. ingyenes házhoz szállí-
tás. tel.: 06-70/308-5050. 

tŰziFa, bükk, méteres 27.000 Ft/
köbméter. tel.: 06-70/384-5283, 
eutr: aa5968875 

KoNyhaKész, kalodás tűzifa szám-
lával 12e Ft/m3, ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/550-3930, 06-20/571-8506. 
AA5917776

aKCiós konyhakész tűzifa 12.500 
Ft/m3-től. Cser, tölgy, bükk, 
akác. Gyors, megbízható szállí-
tás. számlával és szállítóval. tel.: 
06-06-20/958-6233, 06-30/262-
8733. aa5946453 

e G y é B  K e r e s é s 

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

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

réGi vászonzsákot (méter, törlő, 
lepedő), kázsmér kendőt, zománco-
zott babakádat, horgonyzott kádat, 
dunnát, hagyatékot vásárolok. Tel.: 
06-20/428-3455 

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

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

laKÁsKiÜrÍtését, ingyen elszállí-
tását vállalom, vashulladékát megvá-
sárolom ármegegyezés szerint. Tel.: 
06-70/200-1626

haGyatéKot, lakáskiürítés vál-
lalok, és annak felvásárlását. Tel.: 
06-70/325-3012

vÁsÁroloK személyautót, teherau-
tót, kishaszongépjárművet, vashulla-
dékot, dunnát, párnát, akkumulátort, 
háztartási gépeket, segédmotort. Tel.: 
06-30/257-1392

elszÁllÍtJuK használt bútorait, lom-
jait, háztartási gépeit, lakáskiürítést is 
vállalunk! Érd.: 06-30/626-7213

iNGyeN elszállítom bútorait, hagyaté-
kot, vashulladékot, lakáskiűrítés, lom-
talanítás garázsát, pincéjét háztartá-
si gépét hétvégén is. Tel.: 06-30/257-
1392

szeMélyautóKat és vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 06-70/532-2021

e G y é B  e l a d Á s 

10-es, 20-as húsdaráló, 200 l-es 
mélyhűtőláda, hurkatöltő, varrógép 
(Levis), üstház+50 l-es katlan égő-
fejjel. Tel.: 06-36/312-144

Kis bálás lucerna, széna, szalma, 
búza, kukorica, napraforgó eladó. 
Tel.: 06-70/330-5009

MosóGép (keverőtárcsás), centrifu-
ga (Hajdú), újak, fűszerpaprika-da-
ráló, rokkantkocsi eladó. Ár: 25-23-
22-150e Ft. Tel.: 06-36/353-540, 
06-70/233-5110, délután.

o K t a t Á s 

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

vadÁsztaNFolyaM indul már-
ciusban Felsőtárkányban! Hétvé-
gi, gyors, megbízható, vizsgaképes 
tudás! Érdeklődni, jelentkezni: www.
vadasztanfolyam.hu 06-30/442-8141 
FNYSZ: 00034-2012

daJKa, pedagógiai és gyógypedagó-
giai asszisztens tanfolyam indul Eger-
ben részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083, 06-20/423-7877, 06-46/321-
694 Eng.sz.: E-000452/2014

szuperaNGol! Állásinterjúkra, 
nyelvvizsgákra, érettségire! Facebook: 
Madarász Erika angol magánoktató. 
Tel.: 06-20/547-8371

tarGoNCavezető (e-000431/ 
2014) és gépkezelő tan-
folyam indul Füzesabony-
ban. Jelentkezés: sa-Jó Bt. 
06-30/240-9725 

Á l l Á s t  K Í N Á l 

BalatoN-partoN, gyenesdiási 
étterem keres éves, illetve szezoná-
lis munkára szakácsokat, közétkezte-
tésben jártas szakácsokat, főzőasszo-
nyokat, konyhai kisegítőket, felszolgá-
lókat. Lehetnek pályakezdők is! Bére-
zés 250.000 Ft- 400.000 Ft/hó. Szál-
lás megoldható. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal: zsinkone.livia@
freemail.hu, +36-30/9360-907

szórólapoK, reklámkiadványok 
terjesztésére megbízható, kéz-
besítésben jártas munkatársakat 
keresünk eger területéről. érdek-
lődni: 06-30/756-6231, reklám 
press Kft. (hétköznapokon 8.00-
16.00 között) 

a vilati GyÁrtó zrt. (3300 Eger, 
Faiskola u. 9.) raktárost keres készlet 
nyilvántartási és targoncázási felada-
tok elvégzésére. Követelmények: tar-
goncavezetői jogosítvány, középiskolai 
végzettség, számítógépes ismeretek. 
Előnyt jelent: min. 3 év hasonló mun-
kakörben szerzett tapasztalat. Önélet-
rajzokat a fenti címre, vagy a tsz@
vilati.com e-mailre kérjük eljuttatni. 
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Á l l Á s t  k í n Á l 

EGERBEn biztonsági őr munkatár-
sat keresünk. Jelentkezni lehet a 
06-30/958-5641-es telefonszámon 
vagy jakab10@freemail.hu címen. 
Jakab László

ÜZlEtVEZEtŐ, értékesítő mun-
kakörbe kollégát keresünk! Fel-
adat: igényfelmérés, árajánlat-
ok készítése, számlázás, leltá-
rozás, üzlet üzemeltetés, pénz-
tárgép kezelés, stb. Amit nyúj-
tunk: átlagon felüli fizetés, önál-
ló munkavégzés lehetősége, jó 
munkakörülmények. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: 
Aranyablak kft. cvjelentkezo@
gmail.com 

JÓ kereseti lehetőséggel, raktá-
ri munkást keresünk Egerben. A 
kovács tüzép kft.- Új Ház Cent-
rum – Royal kerámia munka-
társat keres Raktáros munka-
körbe. Feladatok: áruvédelem, 
anyagok átvétele és kiadása. 
Elvárás: targoncavezetői enge-
dély és tapasztalat. A szakmai 
önéletrajzokat a pozíció megje-
lölésével az alábbi címre küld-
je: allas@kovacstuzep.hu vagy 
érdeklődhet a 06-30/945-0561-
es telefonszámon is. 

EGERBE CNC gépkezelő kollégát kere-
sünk. Utazás, szállás biztosított. Érd.: 
06-20/500-6276. Nivella Kft.

EGRI étterem-kávézó pultos mun-
katársat keres. Érd.: 06-20/574-
3805, Falánk Fanni 

GYŐRBE keresünk szakmunkáso-
kat és betanított munkásokat kiemelt 
bérrel. Tel.: 06-20/440-8355. Nivella 
Kft.

sZAkÁCsOt, felszolgálót és 
konyhai kisegítőt felveszünk 
az egri Hárs Vendéglőbe. Érd.: 
davidgabor1126@freemail.hu 
06-30/255-9049 

sZOBAFEstŐ szakmunkást alkal-
mazok egri munkahelyre. Tel.: 
06-30/248-7548, Csákó D és D Kft.

BEnU Gyógyszertár Eger Zalár, 
gyógyszerész és szakasszisz-
tens munkatársat keres tel-
jes munkaidőbe. Jelentkezni a 
06-36/310-191 telefonszámon 
vagy a zalar@benugyogyszertar.
hu e-mail címen lehet. 

A PIACOn lévő büfébe egri lako-
sú, főzni tudó konyhai alkalmazottat 
felveszek. Érd.: Árvai Tóth Lászlóné, 
06-20/327-9702

s Z O l G Á l t A t Á s  k í n Á l A t 

lAkÁsOk, házak javításra váró 
munkái, karbantartása A-Z-ig. Tel.: 
06-20/511-6120

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

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

tV-kÉsZÜlÉkEk javítása hely-
ben, Mindig-tv, antennaszere-
lés, vérnyomásmérők, Bioptron 
lámpák, masszázságyak javítá-
sa, villanyszerelés, hétvégén is. 
tel.: 06-30/895-8467 

FÜRDŐsZOBÁk felújítása, vízve-
zeték-szerelés, burkolás, laka-
tosmunkák garanciával, rövid 
határidő, nyugdíjas kedvezmény. 
tel.: 06-30/895-8467, 06-30/868-
9163 

lOMtAlAnítÁst vállalok! Elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
tereprendezés, bontás, romel-
takarítás, költöztetés hétvégén 
is. tel.: 06-30/225-0188 

VIllAnYsZERElÉst vállalok Eger-
ben és környékén. Ingyenes felmé-
rés, gyors árajánlat. Tel.: 06-30/334-
5576

AkCIÓsAn februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádogos 
munkát, palatető bontást, felújí-
tást vállalok. saját anyagból dol-
gozunk (réz, alu, lindab, bramac). 
tel.: 06-70/566-4054 

VÁllAlOk kisebb asztalosmunká-
kat. Műanyag-, faajtó, ablak beál-
lítását, zár cseréjét, redőny javítá-
sát. Hívjon bizalommal! Koch Zsolt 
06-20/916-9539

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

CÉGÜnk vállal gipszkartonszerelést, 
festést, hideg-meleg burkolást, 
vízvezetékszerelést és kőművesmun-
kákat. Tel.: 06-70/416-2409

VIllAnYsZERElÉs Eger és kör-
nyékén. tel.: 06-31/780-5553 

FEstÉs, szigetelés, gipszkartonozás, 
laminált parkettázás. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Tel.: 06-70/510-7868

VÁllAlkOZÓ szobafestést, burko-
lást, parkettázást, teljes lakásfelújí-
tást vállal 20 éves tapasztalattal. Tel.: 
06-70/354-5564

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

sZOBAFEstÉs, szigetelés, tetőfe-
dés, kőműves-, ácsmunkák. Tel.: 
06-70/510-7868
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Mezőkövesdi termelési csapatunk erősítéséhez keresünk

Operátor, gépkezelő munkatársat.

A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-kölcsönző cégen keresztül 
történik, ezt követően a betanult operátor a Modine saját dolgozói állományába kerül átvételre.

Feladatok:
•	 Termékegységek	összeállítása	a	munkautasítások	alapján
•	 Gépek	kezelése,	műszaki	felügyelete,	termelés	dokumentálása

Elvárások:
•	 Középfokú	vagy	szakmunkás	végzettség
•	 4	műszakos	munkarend	vállalása
•	 Minőségközpontú,	fegyelmezett,	precíz	munkavégzés
•	 Megbízható	személyiség

Előnyt jelent:
•	 Autóipari	tapasztalat

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes	kereseti	lehetőség	
•	 Széles	körű	juttatások
•	 Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel
•	 Folyamatos	szakmai	fejlődés	lehetősége

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre: a.szokol@eu.modine.com vagy a 3400 Mezőkövesd, Lövői út 35. 
postacímre.

KérjüK jELEntKEzésKOr pOntOsAn jELöLjE MEg A MEgpáLyázni Kívánt 
pOzíciót!

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,  világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek számít 
a	 hőcserélő	 technikában.	 A	 céget	 1916-ban	 Racine-ban	 (USA)	 hozták	 létre,	 az	 alapítás	 egy	
egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A konszern világszerte 10.000 munkavállalóval áll  a vevői 
rendelkezésére	első	osztályú,	csúcstermékek	gyártásával	és	nemzetközi	ügyfélszolgálattal.	
Magyarországi gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az európai 
gyártókapacitás	bővítésével	zöldmezős	beruházásként	újabb	termelő	egység	indult	Gyöngyösön.

508030

508065

Azonnali kezdéssel, versenyképes fizetéssel  

újSÁGíRó-SZERKESZTŐ 
kollégát keresünk a csapatunkba!

• Ha szeretnél egy pörgős melót,
• ha otthon vagy a facebook világában,
• ha szeretsz új embereket megismerni,
• és nem szeretsz állandóan  

a számítógép előtt ülni,
akkor nálunk a helyed!

Nem kérünk mást, 

mint kreativitást, ru
galmasságot 

és megoldókészséget. 

Küldd el önéletrajzod az info@egerhirek.hu e-mail címre,  
és mi esélyt adunk arra, hogy kibontakoztasd a tehetséged.

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 

490137

508397

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

508055

508294

499724

A Gárdonyi Géza Színház

öltöztető
munkakörbe keres

azonnali belépéssel
hölgy munkatársat,
határozatlan időre,
közalkalmazotti státuszba.

Jelentkezés: 
levélben önéletrajzzal
3300 eger, Hatvani kapu tér 4.

489810

490137
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Iránytű az életünkben
Az asztrológia sokak által 
vitatott tudomány, pedig az 
emberiség legősibb tudás-
tárában fellelhető ismeretek 
egyike.  Eme tudomány  
alapja a naprendszer 
bolygómozgásai-
nak megfigyelésén 
alapuló hatások 
tapasztalati értel-
mezése az ember 
életére, jellemére.   

A Nap és a többi boly-
gó különböző jegyhelyzete  
(Kos, Bika, stb.) segítségé-
vel  lehet jellemrajzot, ka-
rakterisztikát készíteni , ami 
a személyiségelemző aszt-
rológia területe és sikeresen 
használható önismereti és 
önfejlesztő eszközként.   

Az asztrológia legvita-
tottabb területe, jövőbeli 
események előrejelzése, 
amelyet felületes ismeretek 
miatt jóslásnak gondolnak,  
és ebből adódóan elutasíta-
nak sokan.  A jövőt mindig 
a jelen döntései alakítják, 
ezért nem determinált, vi-
szont a bolygómozgások 
pontos, fokok szerinti egy-
másra hatásai jól értelmez-

hető tendenciákat mutatnak 
arra vonatkozóan, hogy mi-
lyen életterületen (család, 
munka, párkapcsolat, stb.) 

és milyen jelleggel (támo-
gató, fékező) követ-

keznek be ezek a 
hatások az életünk-
ben. Az asztrológi-
ai előrejelzés alap-

ját a bolygók fizikai 
mozgásai és szimbo-

likus jelentéstartalmának 
kombinációja képezi. Ezzel 
a módszerrel lehet szoláris 
(éves) horoszkópot készíte-
ni, amely segít abban, hogy 
láthassuk, az egy évre előre 
eltervezett feladataink me-
lyike fog megvalósulni aka-
dálymentesen vagy nehéz-
ségek árán.  

Összefoglalva, az  aszt-
rológia nem  csillag-jóslás, 
hanem egy olyan megala-
pozott rendszer, mellyel  
életünk lehetőségeit tisztáb-
ban láthatjuk, döntéseinket 
könnyebben  meghozhatjuk  
és kapcsolatainkat  jobban 
megérthetjük. 

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

Idén a fehérborok közül a 
Tarjányi Pincészet 2015-ös 
Egri Csillag Superiorja, az 
Eszterházy Pincészet 2016-
os Egri Bikavére pedig a vö-
rösborok közt érdemelte ki 
a megtisztelő „Magisztrátus 
Bora” címet. A kiválasztott 
nedűk egy éven keresztül 
képviselik városunkat, az 
egri honatyák a nyertes ita-
lokat viszik majd magukkal 
ajándékként diplomáciai 
útjaikra, valamint a megye-
székhely kiemelt rendezvé-
nyein is felszolgálnak majd 
belőlük.

Habis László, Eger pol-
gármestere elmondta, a 
Magisztrátus Borainak kivá-
lasztása különleges üzenet-
tel bír, miszerint a közgyű-
lésnek rendkívül fontosak 

Poharakban a Magisztrátus borai

az egri borászok, borterme-
lők. A Tarjányi Pincészetet 
Tarjányi Gyula tulajdonos, 
az Eszterházy Pincészetet 
pedig dr. Liptai Kálmán, 
az Eszterházy Károly Egye-
tem rektora, valamint Hegyi 

Ádám, az Eszterházy birtok 
vezetője képviselte a beje-
lentésen. Mindannyian örö-
müket fejezték ki nedűik ki-
választásával kapcsolatban, 
büszkén öregbítik a város jó 
hírét ily módon is.

Az első koccintás a Magisztrátus borával. Habis László, Tar-
jányi Gyula, Hegyi Ádám és dr. Liptai Kálmán Fotó: EbnEr béla

Mint arról beszámoltunk, 
a Magyar Borszakírók 
Köre a 2018-as Magyar 
Bor Nagydíjat a Tóth 
Ferenc Pincészet Egri 
Leányka Superior 
2016 borának ítélte, me-
lyet múlt szombaton Debre-

cenben, a Déri Múzeumban 
vehetett át Tóth Katalin 

a pincészet képvise-
letében. Ezzel együtt 
vette át a fertőráko-

si Luka Pincészet a 
2015-ös Kékfrankos bo-

rának járó Nagydíjat is.

A Debreceni Borozó kü-
lön is díjazta a Tóth Ferenc 
Pincészetet, mint a legered-
ményesebb pincét, hiszen 
a borszakírók a legjobb ti-
zenkét honi bor közé egy 
fehér- és egy vörösborukat 
is beválasztották.

Átadták a Magyar Bor Nagydíjat a Tóth Ferenc Pincészetnek

490138



Harasztosi László parafenomén
10 év után újra Egerben kezel!

Energia Önnek, barátjának, 
családjának, idősnek és fiatalnak!

Az energia vitalizálásával 
minden könnyebbé válik.

Gerinc, derék, ízületi fájdalmak, egyéb szervi, 
mozgásszervi, idegrendszeri problémák,  
immunrendszer erősítése, keringési  
rendellenességek esetén használ az energia.

Forduljon bizalommal Harasztosi Lászlóhoz!
Kezelésre bejelentkezés Egerben: 06-30/646-6729

www.harasztosi.hu
508312

Tel.: +36 30/20 55 242

508053

KÖNYVELŐIRODA
Minőségi könyvelés

az ügyfelek szolgálatában
KONTAKT:

 *SZAMVITELEGER@GMAIL.COM
)30/567-9295

Eger belvárosában várjuk
kedves ügyfeleinket

teljes körű, megbízható
könyvviteli szolgáltatással

506179

ELSZURKOSODOTT A KÉMÉNYE?
DRÁGÁNAK TALÁLJA A BÉLELÉST? VAN MEGOLDÁS!

Egyedi technológiával vállaljuk

kéményE GéPI TISZTÍTÁSÁT,
SZUROkmEnTESÍTéSéT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, forduljon bizalommal 

kéményseprő szakembereinkhez!

AGRIA CAmInO kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866

agriacamino@gmail.com

505786

504040
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Eger, Zalár u. 5-7.
(a volt Centrum parkolóval

szemben)

elfogadóhely!

GREEN PASS utAlváNy ElfoGAdóhEly lEttüNk!
BANkkáRtyáS fizEtéSi lEhEtőSéG!

Az akció időtartama 2019. 02. 02-től 02. 09-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
Csak háztartási mennyiségben szolgálunk ki!

399 ft
Segafredo Espresso Casa 
őrölt kávé   250 g   1.596 ft/kg

35 ft
Country Bar müzli szelet 25 g  
csoki, kókusz, sárgabarack ízben  

199 ft
Milka táblás csokoládé 90 g 
Erdnuss Crisp         2.211 ft/kg

199 ft
haas Rágótabletta 
60 db-os    42 g

159 ft
Borsodi dobozos  
sör    0,5 l    318 ft/l

299 ft
Clin pumpás ablaktisztító 500 ml  
2 féle: lemon, Cristal         598 ft/l

kövessen minket a facebook-on: Párszázas Market

69 ft
oreo keksz Golden 
66 g        1.045 ft/kg 

299 ft
ARko kókuszpehely 
200 g         1.495 ft/kg

139 ft/cs
3 db-os fitt zabkása 3x65 g 
chia, áfonya, tökmag           713 ft/kg

299 ft
Bonbonetti Marcipán 
szívek 136 g    2.198 ft/kg

799 ft
Perfex 24 tekercses  
eü. papír 33,21 ft/tek.

599 ft
Perwoll Gold, Sport  
& Active, ReNew Color  1 l

Idén már hetedik alkalommal
kerül megrendezésre az

Egri Diákbál
 azzal a céllal, hogy egy 

felejthetetlen élményt nyújtson
az egri középiskolás diákok számára.

Az esemény alkoholmentes, 
ezzel a Városi Diáktanács egyik 

legfontosabb elvét szeretné erősíteni, 
hogy tudatmódosító szerek nélkül is 

jól lehet érezni magunkat.
Időpont:
2019. február 8. péntek
Helyszín:
EKMK Forrás, Gyermek 
és Ifjúsági Ház
(Eger, Bartók B. tér 6.)

19.00 Kapunyitás
20.00 Nyitótánc
22.00 Bálkirály- és
 királynő választás
01.00 Kapuzárás
A zenéről a Csapnivaló zenekar és 
DJ Smilley gondoskodik.
Dresscode: Piros-fekete
• Selfie Machine
• Fotófal
• Legédesebb pár
Jegyár: 500 Ft
Jegyek elővételben kaphatóak 
az Ifi Pontban (Eger, Dobó tér 9.) és 
a VDT tagjainál
Részletek: 

 VDT - Városi Diáktanács Eger
A RENDEZVÉNYEN ALKOHOL 

FOGYASZTÁSA TILOS!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Városi Diáktanács
499599 489720 508997

BARLAnGÁSZ TAnFOLyAm
Tanfolyam kezdete: 2019. febr. 7. 17 óra

Helye: Egri Civil Ház Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.

Jelentkezés: első tanfolyami napon
Részvételi díj: 5.000 Ft pártoló tagdíj befizetése

Részletes infó: www.kaptarko.hu weboldalon, 
vagy a +36-20/441-6331 telefonszámon.

Szervező:
myOTIS Barlangkutató Egyesület &

kAPTÁRkő Egyesület
504641



Február 3-án, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 10-én, vasárnap
vegyes piac, 

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

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

és mEnts mEg
három élEtEt!

A Magyar Vöröskereszt  
Heves Megyei Szervezete  

szeretettel várja a véradókat:
(EREDETI TB kártyájukkal 

és személyi igazolványukkal)

2019. febr. 4., hétfő 900–1130 
Mezőtárkány – Művelődési Ház 

(rákóczi u. 19.)

2019. febr. 4., hétfő 1300–1500 
MezőszeMere – Faluház 

(szabadság u. 109.)

2019. febr. 5., kedd 900–1200 
kisköre – Művelődési Ház 

(kossuth L. u. 1.)

2019. febr. 5., kedd 1330–1630 
tiszanána – általános iskola  

(Fő u. 82.)

2019. febr. 6., szerda 900–1030 
eger – Markhot Ferenc kórház 

(knézich k. u.)

2019. febr. 6., szerda 1200–1600 
eger – eszerházy károly egyetem 

C épület (Leányka u.)

2019. febr. 8., péntek 1100–1330 
Pétervására – Művelődési Ház 

(szent Márton u. 3.)

2019. febr. 8., péntek 1430–1630 
istenMezeje – Művelődési Ház 

(nefelejcs u. 18.)
489730 508766

Friss Navinfó
még több adózónak készít 

szja-bevallási tervezetet a nAv 
idén a nav már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről 
kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őster-
melő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállal-
kozó. a változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1%-ról min-
den fontos információ megtalálható a nav honlapján.

Az egyéni vállalkozóknak tovább-
ra is önállóan kell benyújtaniuk az 
szja-bevallást, aminek elkészítését 
nagyban megkönnyíti a NAV által 
összeállított adóbevallási tervezet, 
mely a munkáltatóktól, kifizetőktől 
származó adatokat tartalmazza. A 
tervezetek március 15-étől elérhe-
tőek a NAV honlapjáról (www.nav.
gov.hu/szja/szja), illetve a kormány-
zati portálról (www.magyarorszag.
hu) egyaránt.   

A webes kitöltő felületen a terve-
zet adatainak megtekintése, a nem 
kifizetőtől, munkáltatótól származó 
jövedelmi adatok, valamint a vállalko-
zói tevékenységgel összefüggő ada-

tok kiegészítése, majd mentése után 
lehetőség van a bevallás elektronikus 
beküldésére. Az Szja törvény szerint 
adózó egyéni vállalkozóknak ezt min-
denképpen meg kell tenniük ahhoz, 
hogy a NAV által készített tervezetből 
érvényes szja-bevallás legyen.

Az egyéni vállalkozók személyi-
jövedelemadó-bevallásának benyúj-
tási határideje megváltozott, idéntől 
mindenkire egységesen május 20-a 
az irányadó.

(Ez a határidő-változás nem érinti 
a kata vagy eva törvény szerint adó-
zó vállalkozókat, számukra továbbra 
is február 25-e a kata nyilatkozat, 
illetve az eva-bevallás határideje.) 

MarKHOt HÍrEK
országos jó példa 
az egri sürgősségi

Az ország összes sürgős-
ségi ellátást nyújtó kórhá-
zában zökkenőmentesen 
sikerült bevezetni az  álla-
pot rangsorolására épülő 
triázs-rendszert. A Markhot 
Ferenc Kórház országosan is 
jó példa, hiszen itt már évek 
óta működik a rendszer, amit 
2018 májusa óta egy egyedi 
informatikai rendszerrel fej-
lesztettek tovább – jelentette 
ki Prof. Dr. Horváth Ildikó 
egészségügyi államtitkár 

az egri kórház Sürgősségi 
Betegellátó osztályán tett 
látogatásakor. A tájékoztatón 
elhangzott: a triázs rendszer  
garantálja a magas kockázatú 
betegek kiemelését a kevés-
bé sürgős ellátást igénylők 
közül, valamint kevesebb 
panasz érkezik a várako-
zás miatt. Az új rendszer 
működését dr. Vácity József 
főigazgató és dr. Jada Suhail 
osztályvezető főorvos mutat-
ta be az államtitkárnak.

Dr. Vácity József főigazgató mutatja be a triázs rendszert 
Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkárnak dr. Jada Suhail 
osztályvezető főorvos társaságában Fotó: Nemes RóbeRt

504064

Képviselői fogadóóráK
Február 7-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 

1. sz. választókörzet független képviselője, a Városképi és Környezetvédelmi Bi-
zottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői 
szobában.

Február 4-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik 
György, a 2-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és 
Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános Isko-
lában.

Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-
rosi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon vagy e-ma-
ilben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-30/218-0266, 
e-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-
rosképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 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 (Fidesz-KDNP), a 
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja 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 Városgaz-
dálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát tart a Városházán, a 
Dobó tér 2. sz. alatt. Kérem hívjon, hogy az Ön számára megfelelő időben és hely-
színen találkozhassunk. Tel.: 06-30/995-2290, e-mail: oroszibolya@t-online.hu

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

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

Bognár Ignác független önkormányzati képviselő, a Városimázs Bizott-
ság és az Önkormányzati Közbeszerzési Döntőbizottság tagja, előzetesen, 
telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Telefonos egyeztetés: 06-70/392-0127, e-mail: bognar.ignac@gmail.com

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyezte-
tett időpontban tart fogadóórát a DK Mátyás Király út 56. sz. alatti irodájában. 
Tel.: 06-30/9453-530, e-mail: fgyeger@gmail.com

Carnations & Roses 
– kedvezmény  
szerelmespároknak

A szerelem évszázadok óta 
mozgatórugója az emberi 
gondolkodásnak, de köz-
ponti témája a vallásnak, 
a filozófiának és a művé-
szeteknek is – erről szól a 
GGTánc Eger siker előadása 
február 14-én, este 7 órától 
az egri stúdiószínpadon.

Nem csak a szerelmeseket 
várjuk, de szerelmespárok-
nak kedvezményt adunk!

Jegyek válthatók: Eger-
ben, Széchenyi u. 5. 36/518-
347-es telefonszámon.

A Horváth-kertben, Budán 
/ Szombaton este, fél nyolc 
után...? Ugye Ön is ott lesz? 
Február 1-jén és 2-án az egri 
Gárdonyi Géza Színházban 
a Régi nyár előadásán?

Az ünnepelt operettcsil-
lagon ugyan nem látszik 
meg a kora, ám árulkodik 
az a tény, hogy lánya lassan 
eladósorba kerül. Zsuzsa 
váratlanul hazaérkezik a 
nevelőintézetből, és azon-

nal kiderül: szerelmes. Csak 
még alanyt nem talált érzel-
meihez... 

Az anya magába bolondít 
egy fiatal fiút, hogy aztán a 
lányának adja, mert így vé-
gül övé lesz az apa... bizony, 
a színésznők csak bonyolít-
ják az életet!

Jegyek válthatók a szer-
vező irodában: Egerben, 
Széchenyi u. 5. 36/518-347-
es telefonszámon.

Szerelem és örökzöld slágerek  
– Régi nyár, swing dallamokkal

Saárossy Kinga és Vókó János

Tóth  
Karolina

489810
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Programja

Február 5., kedd 17.00

Életmód klub, 
jóga

Szeretettel várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt!
Web: www.egripolgarokhaza.hu E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

Tel.: 06-20/221-94-49      Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 45.
490073

112019. február 1. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu

490104

Február 2–3., szombat–vasárnap
 „bükki kihívás teljesítmÉnytúra”
	 További	infók:	www.karpategyesuleteger.hu/challenge
Február 2., szombat
7.50	 A KIsbAKAnCsosoK bARáTI KöRE TúRájA – „Bélkő karoló” 

Útvonal:	Eger	autóbusz-állomás	-	Bélapátfalva	-	Ciszterci	apátság	-	
Bél	kő	-	Kő	út	-	Bélkő	nyak	-	Kásás	út	-	Péter	út	-	Katona	sírok	-	Lak	
völgy	-	Gyári	tó	–	Bélapátfalva.	Túravezető:	Juhász	István

9.00	 öTágú síP üzEnETE vERs- és PRózAmondó TAlálKozó 
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	

9.00–12.00	HARlEKIn mEsEPonT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 ZF-eger – avus sZombathely 

Férfi	vízilabda	E.ON	OB	I.,	A-csoport,		
11.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

18.00	 dvtk-eger – FtC	
Férfi	kézilabda	NB	I.	
Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok

19.00	 rÉgi nyár	–	Illyés	Gyula	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 3., vasárnap

	 7.00-tól kisassZony PiaC
	 13.00-ig	 vegyes PiaC És kirakodóvásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
A büKKI vöRös mETEoR sPoRTEgYEsülET TúRájA  – „Háztól házig”
8.20	 Útvonal:	Hárs-kút	–	Kövek	alja	–	Samassa	ház	–	Stimecz-ház	–	

Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	300	m.	27+3	pont
	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.
	 Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)
11.00	 A CsIllAgszEmű juHász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 4., hétfő 
9.00	 Egészség Klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	 A CsIllAgszEmű juHász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 sZentmise	a Rákellenes világnapon a daganatos betegek 

gyógyulásáért szent ágota vértanú emlékére.	A	Magyar	
Rákellenes	Liga	Egri	Alapszervezet	szervezésében.	Főcelebráns:	
Koós Ede	atya	 Helyszín:	Szent	Bernát	(ciszterci)	templom

18.00	 magyar Folytonosság a kárPát-medenCÉben  
dr. darai lajos	előadása	–	A	Hun	Fokos	Szövetség	rendezvénye	 	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Belépő:	500	Ft/fő		

Február 5., kedd 
9.00	 FRIssíTŐ mAsszázs	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 lEnKEY TáboRnoK	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdiószínpad
18.00	 kePes irodalmi est vida gáborral
	 Beszélgetőtárs:	molnár Ferenc
	 Helyszín:	Kepes	Intézet	
18.00	 TánC- és mozgásmEdITáCIó 

Helyszín:	Lollok	Ház
19.00	 Csínom PAlKó –	Csokonai	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Február 6., szerda
6.00	 HAjnAlI PIlATEs	–	mindkét	nem	számára!	 	

Helyszín:	Lollok	Ház
10.00	és	 Az égIg éRŐ PAszulY
14.00		 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
14.00	 CsInáld mAgAd!	KREATíV	KöR	–	Ajtódísz	készítése		

Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 Csínom PAlKó	–	Blaha	Lujza	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
16.30	 kerekes band: kábÉ 23	– kötetbemutató

Meghívott	vendégek:	Csepregi jános	szerkesztő		
és	Fehér zsombor	valamint	Csarnó ákos,	a	zenekar	tagjai
Moderátor:	zsoldos marianna	könyvtáros
A	program	ingyenes,	de	regisztrációhoz	kötött.	A	regisztrációs	

lapot	keresse	a	könyvtárban	és	a	honlapon:	www.brody.iif.hu	
A	kötet	a	helyszínen	kedvezményes	áron	megvásárolható!	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár,		
Zenei	és	Idegen	Nyelvi	Gyűjtemény	(Kossuth	L.	u.	18.)	

18.00	 KözélETI AKAdémIA – „jáRT uTAT A jáRATlAnéRT IgEnIs 
Add!” – limpár Imre	tanácsadó,	szakpszichológus	előadása.

	 Belépő:	elővételben	1.000	Ft,	napján	1.500	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
18.30	 ZF-eger – Crvena ZveZda (szerb)
	 Férfi	vízilabda	Bajnokok	Ligája,	A-csoport,		

8.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	uszoda
19.00	 egri világjáró klub	–  álmAImbAn AmERIKA 

vIsszAInTEgET	–	Krompaszky dóra	idegenvezetése	az	Amerikai	
Egyesült	Államokban,	Dominikában	és	Mexikóban.	 Belépő:	500	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep
Február 7., csütörtök
10.00	 EgészségmEgŐRzŐ ToRnA 	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	 A CsIllAgszEmű juHász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00-tól	KERTbARáT KöR EgYEsülET 
16.00-ig KözösségI InFoRmáCIós PonT 	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.30	 HAjTs KRIszTIán: AKI A szívévEl HAll	

Fotókiállítás	megnyitója.	Megnyitja:		Kovács-Csatlós Tamás	
önkormányzati	képviselő.	Közreműködik:	szőke mihály	hallássérült	
mesemondó	és	Kévés zsuzsanna	jeltolmács.		
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

18.00	 Csínom PAlKó	–	Dobó	István	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Február 8., péntek
10.00	 KözElbAbA CsEvEgŐ Klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 Angol CsEvEgŐ Klub Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.30	 TáRsAsjáTéK Klub Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.30	 olvAssunK, bEszélgEssünK A dsIdA jEnŐ bARáTI KöRREl 	

bán ImRE gYöngYösI TudománYos munKásságA  
– kötetbemutató.	A	kötetet	bemutatja	Fülöp lajos	és	lisztóczky 
lászló.  Közreműködik:	ungvári P. Tamás	előadóművész	és	Fekete 
bori	népdalénekes 	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

17.00	 AnYA-lánYA jógA		
Helyszín:	Lollok	Ház

19.00	 Csínom PAlKó	–	Latinovits	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 vii. egri diákbál a	Városi	Diáktanács	szervezésében
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Jegyár:	500	Ft
	 (Részletek	a	9.	oldalon	olvashatók)
Február 9., szombat
A büKKI vöRös mETEoR sPoRTEgYEsülET TúRájA  – „Egészség 
8.20		 séta” Útvonal:	Síkfőkút	–	Várkút	–	Kövesdi-kilátó	–	Csák-pilis	–	

Felsőtárkány.	Táv:	8	km.	Szint:	300	m		
Találkozás:	8.30	Volán	pu.	Hazaérkezés:	12.45	Volán	pu.		
Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)

A vándoRlóK bARáTI KöRE TúRájA
8.40	 Útvonal:	Bogács	–	Hintó	völgy	–	Kaptárkövek	–	Cserépváralja	–	Kis	

vgy.	-	Cserépfalu.	Indulás:	8.40	Volán	pu.		
Érkezés:	legkésőbb	17.40	órakor.	Táv:	10	km.		
Túravezető:	Mácsár	Beáta	

9.00–12.00	HARlEKIn mEsEPonT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
a 2019-re elválasZtott egri Fertálymesterek avatása
	 	10.00	szEnTmIsE	 Helyszín:	Bazilika

			11.00	A 2019-RE ElválAszToTT nEgYEdmEsTEREK 
AvATásA, EsKüTéTElE	 Helyszín:	Városháza,	díszterem

10.00	 XXIII. oRszágos mEsEvETélKEdŐ I. TERülETI FoRdulójA
	 További	információ:	Kovács	Anett:	kovacs.anett@ekmk.eu,		

illetve	20/276-90-90;	36/517-555	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

16.00	 a bor sZületÉse – Fotókiállítás megnyitó	
Az olTvánYTól Az ElsŐ PoHáR boRIg A TóTH FEREnC 
PInCészETnél – KoRsós vIKToR FoTóRIPoRTER szEmévEl

	 Helyszín:	Agria	Park	Galéria
19.00	 aZ egri lokálPatrióta egylet bálja  

a Fertálymesterek tisZteletÉre 
Helyszín:	Hotel	Eger

Február 10., vasárnap
	 7.00-tól kisassZony PiaC
	 13.00-ig	 vegyes PiaC És kirakodóvásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	

A büKKI vöRös mETEoR sPoRTEgYEsülET TúRájA  – „Háztól házig”
8.20	 Útvonal:	Tardosi	kőbánya	–	Fertő-tető	–	Vasas	tanya	–	Bába	Kata	–	

Nyugvófa-tető	–	Csárda-hegy	–	Egerlátó	-	Szarvaskő.		
Táv:	14	km.	Szint:	300	m.	27+3	pont.		
Találkozás:	7.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.40	Volán	pu		
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712	06-70/466-8556)

A FüzEsAbonYI TERmészETbARáT EgYEsülET TúRájA „Hevesi túrák”
7.22	 Útvonal:	Várkút	elágazás	-		Síkfő-kút	–	Noszvaj	–	De	la	Motte	kastély	

–		Vesszős	–	Vár-kút-elág.	Táv:	5,3	km.	Szint	140	m.		
Indulás:	Füzesabony:	7.22;	Noszvaj,	Várkúti	elág:	9.12.	Hazaérkezés:	
Füzesabony	13.50.		Túravezető:	Somogyi	Imre	70/314-9169

15.00	 bAmbI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 11., hétfő 
10.00	 A CsIllAgszEmű juHász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 EgRI AlzHEImER CAFé – Az IdŐs ElláTás lEHETŐségEI 

Előadó:	szabó Katalin	Belvárosi	Gondozási	Központ	vezető
	 A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	rendezésében
	 Helyszín:	EKVI	ebédlője	(Bem	tábornok	út	3.)
17.00		 kortárskönyvklub – FEHéR bélA: FülTŐl FülIg 

A	szerzőről	és	a	könyvről	mesél: bARTóK bélA,	
az	EKE	Történelemtudományi	Intézet	docense	
Helyszín:	Senátor	Ház

ELŐZETES
Február 16., szombat 
egersZalóki boros toros 2019
7.00-tól	 Disznóvágás,	reggeli,	kurta	és	csülökkoptató	túra,	ebéd	a	Tekergő	
24.00-ig	 zenekarral,	Toros-bál:	élőzene,	táncház,	tombola,	vacsora.	

Helyszínek:	Faluház,	barlanglakások,	Sódomb,	Kaptárkő	pince
Február 17., vasárnap 
7.00-tól orsZágos rÉgisÉgvásár egerben! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött	

www.regisegvasareger.hu

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az Február 15., péntek

10.00	 KözElbAbA CsEvEgŐ Klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
14.00	 ARCAdIA KAmARAEgYüTTEs 

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	
15.00	 Angol CsEvEgŐ Klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.30	 TáRsAsjáTéK Klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
Február 16., szombat  
10.00-tól	nYílT nAP, TAgToboRzás 

Művelődő	közösségek	bemutatkozása Helyszín:	EKMK	Forrás
10.00	 „mIndEn nAP éRTéKET AdunK”	–	Kiállítás	megnyitó	gál gábor	

fotóiból	 Helyszín:	EKMK	Forrás
10.00	 AdY EndRE EmléKév: 100 év 100 vERs 
	 összeállítás	a	költő	legszebb	verseiből	 Helyszín:	EKMK	Forrás
10.00	 ZENESZERKESZTÉS,	REMIxKÉSZíTÉS	 Helyszín:	EKMK	Forrás
11.00	 CsEngŐ-bongó: Koldus és KIRálYFI Helyszín:	EKMK	Forrás
15.00	 mEsTERségEm CímERE	–	vendég	varga Abigél,	Liszt	Ferenc	

Zeneművészeti	Egyetem	zeneszerzés	MA	szakos	tanulója,	a	Bartók	
Világverseny	és	Fesztivál	okleveles,	középdöntős	helyezettje.	
Helyszín:	EKMK	Forrás

16.00	 élEsbEn; A zongoRA	–	Komolyzenei	nagykoncert	a	Liszt	Ferenc	
Zeneművészeti	Egyetem	zeneszerzés	szakos	hallgatóinak	zongora	
darabjaiból.		 Helyszín:	EKMK	Forrás

16.00	 bEugRó EsT – Eszterházy	Károly	Egyetem	Szuszogó	Színház	
társulata	 Helyszín:	EKMK	IFI	PONT

15.00	 unIvERzum Klub: KAlmáR jános: szuper technológiák, 
szuperemberek, titkos projektek	előadása.

	 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház
Február 16., szombat
10.00-től	FARsAngI álARCKészíTŐ FoglAlKozás
13.00-ig	 kicsiknek	és	nagyoknak.	„Felsőváros	csillagai	–	közösen		

a	közösségért”	projekt	keretében	 Helyszín:	Forráspont	LISZI

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

 HÉTFŐ Csontleves cérnametélttel
 Főétel „A” Sült csirkecomb, burgonyapüré 
 Főétel „B” Bolognai ragus penne sonkával,
  gombával, zöldborsóval, parmezánnal

 KEDD Tárkonyos pulykaraguleves
 Főétel „A” Sonkás, gombás palacsinta rántva
  reszelt sajttal, párolt rizs, tartármártás
 Főétel „B” Spagetti vadas szósszal

 SzERDA Bableves füstölt tarjával 
 Főétel „A” Csirkemell csíkok póréhagymán pirítva,
  gombás füstöltsajt-mártásban, spagetti
 Főétel „B” Rizseshús

 CSüTöRTöK Olasz paradicsomleves reszelt sajttal 
 Főétel „A” Szezámmagba forgatott csirkemell rántva,
  párolt zöldségek jázminrizzsel összeforgatva

 Főétel „B” Majonézes, sonkás sajtsaláta (alma,
  háromféle sajt, kukorica, csemege-
  uborka) roston csirkemellel
 PÉnTEK Sárgaborsókrémleves
 Főétel „A” Sajttal töltött rántott csirkemell,
  petrezselymes burgonya
 Főétel „B” Roston pulykamell snidlinges,
  laskagombás füstöltsajt-mártással,
  jázminrizs

Február 4-8-ig

1 menü ára: 

1.290 Ft

Ételkiszállítás: 

06-30/911-3798
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Eger, Sándor I. u. 1-3.
Nyitva: 8-18, Szo: 9-13

PaPír & ajáNdék SzaküzlEt

30% 
kedvezmény*

iskolaszer, írószer, papír,
irodaszer termékeinkre!
12. akciós nap: febr. 6.

*a kedvezmény nem vonatkozik akciós és egyéb termékekre 
(képeslapok, parfüm, fénymásolás, nyomtatványok)

MATRACDEPÓ EGER
Eger, Cifrakapu u. 160. - Vilati Center (a Tesco mellett)
Tel.: 06-70/953-1260 - e-mail: eger@matracdepo.hu
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508057

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
505676

MEGHIBÁSODOTT A GÁZKÉSZÜLÉKE? VAGY CSAK FONTOSNAK
TARTJA OTTHONA ÉS SZERETTEI BIZTONSÁGÁT?

NINCS GÁZ, VAN MEGOLDÁS!
Több éves szakmai tapasztalattal, rövid határidővel vállaljuk

GÁZKAZÁNOK, VÍZMELEGÍTŐK, KONVEKTOROK
JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, 

forduljon bizalommal szakembereinkhez!

AGRIA CAMINO Kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866 • agriacamino@gmail.com

505786

508382

Érsek-P. Ildikó

ASZTROLÓGUS
várja  érdeklődőit, akik

Sorselemzés
Éves terv előrejelzés

Párkapcsolati elemzés
Döntéshelyzetek

témakörben szeretnének 
válaszokat kapni.

Bejelentkezés:
06-30/647-2918

489720

507939

508131

EGYEDI

– Borovi bejárati ajtó,  
– Lucfenyő beltéri ajtók,  

– MŰANYAG és FA ablakok 
széles választékban, szabvány méretben

r A k t á r r ó L  kaphatók!

 EGYEDI  
beltéri – kültéri ajtók, ablakok         

                  gyártása fából, műanyagból 
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!

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

Sírkő Eger - Slate Design Kft. 3300 Eger, Tárkányi út 92/G (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 óráig            

Sírkő Eger
Prémium minőségű 
gránit síremlékek

febr. 28-ig történő
rendelés esetén

még a tavalyi árakon,
már 330.000 Ft-tól!

Dr. Plop Richárd
szájsebészeti

és

imPlantológiai
magánrendelés

Rendelési hely:

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

06-70/602-8495
508567

06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

37632

HirdetésFeladás a  -ba

 szUPerinFó iroda 
 eger, csiky s. u. 19. - 36/312-701 - eger@szuperinfo.hu

490137

509000

509001
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