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EGRI KÉPZÉSEK
Gyógymasszőr / Gyógy-
szertári asszisztens /
Logisztikai- és szállít-
mányozási ügyintéző /
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zöld, sárga, piros, kék, lila, 
narancssárga, fekete színeket is! 

tel.: 06-36/436-294
3300 eger, tűzoltó tér 1.

www.lezermed.hu
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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

510948

510950

511150

511276

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

506288508571

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

UrOLógiai
magÁnrEndELéS
dr. KOVÁcS PéTEr
Eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
505676

Olvassa újságunkat  >> 

mÁr cSüTörTöKön az interneten
eger.szuperinfo.hu
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Az oltványtól az első pohár borig a Tóth Ferenc Pincészetnél

A bor születése

Fotók: 
EbnEr béla

Korsós Viktor fotóiból 
nyílt kiállítás az Agria 

Park Galériájában a Tóth 
Ferenc Pincészet szerve-
zésében. Az egri fotográfus 
tárlata az oltványtól az első 
pohár borig vezeti el a láto-
gatót, ahogy az a Tóth Fe-
renc Pincészetnél történik 

hosszú évtizedek óta. Tóth 
Katalin, a pincészet ügyve-
zetője el is árulta a különös-
ség titkát, azt, hogy Viktor 
évek óta követi a pincészet 
életét, kiváló fotóival örökíti 
meg a fontos pillanatokat, 
végigkísérve a szőlő útját az 
oltványtól az első pohárig.

A tárlatot Szőke István, az 
Agria Park igazgatója ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe, 
azon gondolatokkal, hogy 
rohanó világunkban kevés 
idő jut a kultúrára, ezért aki-
nek lehetősége nyílik, annak 
kötelessége közelebb vinni 
azt az emberekhez.

Íme Eger város 2019-re elválasztott 
fertálymesterei!

Szeretetközösségbe érkeztek a frissen esküt tett negyedmesterek Fotók: nEmEs róbErt

„Megérintelek a 
szalagos bottal, s ezzel 
téged fertálymesterré 
fogadlak” – Várkonyi 
György főkapitány 
negyedmesterré avatja 
Csáki Szabolcsot

Ők szorították kezükbe hivataluk jelképét, a szalagos botot
Dula Áron Bence – szőlész és 
bortermelő,  Béres Gyula – tanár,  
dr. Bisztriczki László – jogász,  
Farkas Richárd – szőlő és bormű-
ves, Valkó Viktor – tanár,  dr. Tö-
rök Tamás – ügyvéd,  Palkovics 
Péter – tanár, Öller György 
– vállalkozó, Török László – ka-

rosszérialakatos, dr. Szucsik Ist-
ván – jogász,  Csáki Szabolcs 
– tanár, Kiss Péter – borász, Sas 
Dániel – tűzoltó, Verebélyi Jó-
zsef – karosszérialakatos, Borbás 
László – tanár, rendező-operatőr,  
Császár Eduárd – területi vezető, 
lovas ember

A város első fertályában Dula Áron Bence 
vette vállára negyede minden gondját

A hagyományokhoz hí-
ven a Bazilikában tartott 
szentmisével vette kez-
detét elmúlt szombaton a 
fertálymesteravatás ese-
ménysorozata. A negyed-
mesterek főt hajtottak el-
hunyt társaik emléke előtt, 
majd a Városháza díszter-
mében Habis László, a 
város „főbírája” vette ki az 
esküt az újonnan elválasz-
tottaktól. Várkonyi György 
főkapitány avatta fel az új 
negyedmestereket. Az egy 
éve elhunyt, a testülethez 
ezer szállal kötődött dr. 
Tóth Zoltán József jogtörté-
nész posztumusz tisztelet-
beli negyedmesteri rangot 
kapott, amit özvegye és leg-
nagyobb fia vett át. A napot 
a Lokálpatrióta Egylet bálja 
koronázta meg.
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2019. márc. 6. és 14.
Folyamatos online képzés!
Jelentkezés: Elek László

Eger, Bródy S. u. 4.
(: 06-36/436-117, 06-30/94-32-300

www.autosulieger.hu

OKÉV: 10-0058-05

„B” kat. személygépkocsi-vez. 
tanfolyam indul

502787

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

506021

511212

511162

EGER KÖRZETI SZUPERINFÓ 30.000 PÉLDÁNYBAN

A hAtás nem mArAd el!

510439
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Bőrgyógyászati és
allergológiai magánrendelés

Dr. LáDi ÉVa
bőrgyógyász, klinikai immunológus  

és allergológus szakorvos
Tel.: 06-30/206-8561

Rendelő: Eger, Bartakovics u. 21/a.
Rendelési idő: hétfő, csüt.: 16.30-18.30

Bőrgyógyászati kisműtétek,
allergiás betegségek tesztvizsgálata,

terápia beállítása.
anyajegyek szűrése.

510977



EGER, Felnémeten felújítandó 80 
nm-es lakóterű családi ház sok 
tárolási lehetőséggel, 765 nm-es 
telken eladó. Ár: 16,5M Ft.  Tel.: 
+36-30/478-7440 

EGER, Malomárok úti 4. emeleti, 
56 nm-es, 2+félszobás, felújított, 
erkélyes lakás eladó. Ár: 16,5M 
Ft. Tel.: +36-30/478-7440 

EGER, lajosvárosi, 3 
szoba+étkezős, 3. emele-
ti, erkélyes, jó állapotú lakás 
eladó, garázsvásárlási lehető-
séggel. Ár: 16,6M Ft+2,6M 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 

SZARVASKŐI, 2016-ban épült, 
környezettudatos gerendaház 
fél hektáros területen eladó. A 
ház üzemeltetése teljese egé-
szében megoldható megújuló 
erőforrásokkal. Ár: 35M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

EGER, belvárosi, Dobó tér köze-
li, 5 szobás családi ház, 345 
nm-es telken eladó. Az ingatlan 
karbantartott és szerkezetileg is 
jó állapotú. Lakás vagy szállás-
hely célokra is alkalmas lehet. 
Ár: 55M Ft. Tel.: +36-20/371-
1515 

EGER, SPAR közelében felújított, 3 
szoba+nappalis, 20 nm-es, teraszos 
ingatlan, garázzsal, pincével, használ-
ható kerttel eladó! Iár: 32M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGERBEN, belvárosközeli, 400 
nm-es telken dupla garázsos, 
3 szintes, 180 nm-es, hőszige-
telt, cirkófűtéses, részben felújí-
tott családi ház eladó. 5 szoba, 2 
fürdőszoba, 2 erkély, udvar, tufa-
pince, panziónak is alkalmas. 
Összeköltözőknek, nagycsalá-
dosoknak, több generációnak 
kiváló. Kisebb lakás beszámítá-
sa lehetséges. Ingatlanközvetí-
tők kérem ne hívjanak. Iár: 38M 
Ft. Tel.: 06-30/995-2313 

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

NOVAJON 780 nm-es, panorámás, 
rendezett telken, 120 nm-es, szu-
terénos, 4 szobás, felújított, ’70-es 
években épült, műanyag nyílászá-
rós, új fürdős, szigetelt családi ház, 
gáz+vegyes központi fűtéssel, pincé-
vel, garázzsal eladó. Ár: 15,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

EGERSZALÓKON eladó felújított, két-
szobás parasztház 3021 nm telken. Ár: 
14M Ft. Tel.: 06-20/345-2239, Ingat-
lan Paletta

EGERBEN, frekventált helyen ker-
tes, felújított, 3 szoba+nappalis csa-
ládi ház garázzsal eladó. Ár: 23,8M Ft. 
Tel.: 06-36/787-661

ELADÓ Egerben, Hajdúhegy út 2., 
négyszobás, szuterénos családi ház. 
Ár: 25,5M Ft. Tel.: 06-70/608-8224

PÉTERVÁSÁRÁN, központhoz 
közel eladó kertes családi ház 
2500 nm-es telken. 3 szoba, 
konyha, fürdőszoba, 2 pince, 
melléképület, gáz és hagyomá-
nyos fűtés. Az ingatlan vállalko-
zásra és gazdálkodásra is alkal-
mas. Ir.ár: 4M Ft. Tel.: 06-36/368-
674  

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

H Á Z E L A D Á S 

KOSZORÚ utcában 2 lakrészes csa-
ládi ház eladó. Ár: 31,45M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

KÓRHÁZ közeli, 4 lakásos, sorház jel-
legű, téli átadású új lakások eladók. 
Ár: 35M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

KÁL, Kápolna, Füzesabony, Kács, 
Borsodivánka, Tiszabábolna, 
Mezőtárkány, Hevesaranyos, 
Egerszalók helyiségben kis csalá-
di házak eladók már 4M Ft-tól. Tel.: 
06-20/975-1413

CSÁKÓBAN sarki, 3 szobás csa-
ládi ház eladó. Ár: 27M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

USZODA közelében mini kertes, 70 
nm-es, részben felújított családi ház, 
valamint garázs és műhely eladó, 
azonnali költözési lehetőséggel. Ár: 
22,3M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

FÜZESABONYBAN, 1995-ben épült 
nappali+2,5szobás, jó állapotú csa-
ládi ház eladó! Ár: 15,9M 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

EGERBEN, a Pacsirta utcában 
nappali+3 szobás családi ház eladó! 
Ár: 43,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FÜZESABONY déli részén, a központ-
hoz közeli csendes utcában 2006-ban 
épült, 3 szobás, újszerű családi ház 
eladó! Ár: 27,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

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

FELSŐTÁRKÁNYBAN 1988-ban 
épült, nappali+2 szoba+2 félszobás 
családi ház eladó! Ár: 20,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

HEVES megyében, Kál községben, 
2253 nm-es telken 120 nm-es, 
nappali+3 szobás, jó állapotú csa-
ládi ház eladó! Ár: 7,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

EGER, Leányka u. felújitandó 
sorházi ingatlan eladó. 
Cserépkályha+gáz-központi 
fűtéses, kibővített ház. Érdemes 
megnézni! Ár: 23,5M Ft. Érd.: 
06-70/650-1494 

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, 
+36-20/371-1515 

EGERBEN, zártsorúan beépíthető, 
160 nm-es, 75%-ban beépíthe-
tő építési telek, 8 méteres utca-
fronttal, a belvárostól néhány 
perc sétára eladó. Ár: 6,9M Ft. 
Tel.: +36-20/371-1515 

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 

L A K Á S E L A D Á S 

EGER belvárosában családi ház jel-
legű, 2 lakásos társasház fszt.-en, 
újszerű, 80 nm-es lakás eladó! Csen-
des, nyugodt környék! Iár: 34,9M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213

EGER belvárosában családi ház jelle-
gű, 2 lakásos társasház fszt.-n, újsze-
rű, 80 nm-es lakás eladó! Csendes, 
nyugodt környék! Iár: 34,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213

EGER, Cifrakapu úton ideális, I. eme-
leti, erkélyes, 2 szobás lakás, részben 
új nyílászáróval eladó! Iár: 15,9M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213

EGER, Belváros közelében ideális, 
első emeleti, erkélyes lakás eladó! Iár: 
22,5M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

EGER, Károlyváros területén, felújított, 
1 szoba+étkezős lakás a fszt.-n eladó! 
Iár:16M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

EGER, Károlyváros területén, felújí-
tott, 1 szoba+étkezős lakás a fszt.-
en eladó! Iár:16M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213

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

EGERBEN, a „Ráchegy lakóparkban” 
320e Ft/nm-es áron, 2019. év végi 
beköltözéssel új építési ingatlanok 
leköthetőek! 2 db földszinti, erkélyes 
és 1 db első emeleti, erkélyes lakás, 
és 150 nm-es sorházi lakások leköt-
hetők! CSOK igényelhető és 15M Ft-ig 
illetékmentes! Tel.: 06-70/778-2372
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
3300 Eger, Csiky Sándor u. 19.

Tel.: 36/312-701
Felelős kiadó: Fodor István
Főszerkesztő: Honfi Gábor

Főszerkesztő-helyettes: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Tóth Mónika

Tördelőszerkesztő:  
Juhászné Báthory Beáta

Tördelőszerkesztő, újságíró: 
Ebner Béla

Sokszorosító szerv: 
Délkelet-Press Kft. 

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

Megjelenik: 30.000 példányban, 
Egerben és környékén, 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 16 óra.

Internet: www.szuperinfo.hu

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

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Valutaárfolyam
2019. február 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 ...... 276,00 .....284,90
Euro.... 315,00 .....323,50
CHf....... 274,00 .....283,00
GBP ...... 356,00 .....367,00
CaD ...... 204,00 .....212,00
PlN ......... 71,00 .......78,50
HrK ........ 40,00 .......46,50
roN ........ 65,00 .......73,50

készpénz átutalás

508404

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

508875

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

505195

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
508402

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

508690

Egerszalókon, 720 nm-es telken jó 
állapotban lévő, kétszintes, 150 nm-es 
családi ház eladó. Ár: 29,9M Ft

Tel.: 06-20/975-1413
www.citycartel.hu

Cím: 3300 Eger, Dobó u. 9.
E-mail: eger@citycartel.hu

509815

tegzes Ildikó
tel.: 06 30 2295 301

508959

511087



L a k á s e L a d á s 

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

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

UsZOda és egyetem mellett 3. eme-
leti, tetőtéri, jó állapotú, minimális 
rezsis lakás eladó. Tel.: 21,5M  Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

HaTVaNI hóstyán 2 szintes, 1. emele-
ti, 2 fürdős, 4 szoba+konyha, étkezős, 
jó állapotú lakás eladó, vagy földszinti-
re cserélhető. Tel.: 06-20/975-1413

BeLVáROsBaN, 4 lakásos társas-
házban, saját kertkapcsolatos, 2 szin-
tes lakás eladó. Ár: 30,5M Ft. Tel.:  
06-20/975-1413

ÚJ építésű - téli átadású egri lakások 
eladók, 50 nm-től. Tel.: 06-20/975-
1413

eGeRBeN, a Felsővárosban kétszo-
bás, hetedik emeleti, felújított, azon-
nal beköltözhető lakás eladó. Az ingat-
lan jó adottságokkal rendelkezik. Iár: 
14,9M Ft. Tel.: +36-70/328-3365 

eLadÓ 4 szobás, társasházi, felújítan-
dó lakás garázzsal. Iár: 25M Ft. Tel.: 
06-70/705-8886

eGeR, Deák Ferenc utcában beveze-
tett apartmanként működő lakás pihe-
nőkerttel, kocsibeállási lehetőséggel 
eladó. Iár: 13,9M Ft. Tel.: 06-70/325-
7813

PeTŐFI utcában 83 nm-es, 3 szoba 
étkezős, polgári lakás padlással, pin-
cerésszel, dupla garázzsal eladó. Fel-
újítandó, utcára kinyitható, irodának, 
rendelőnek alkalmas. Ár: 23,9M Ft. 
Tel.: 06-20/955-6655

FeLsŐVáROsBaN 2+2 szobás, 
műanyag ablakos, jó állapotú, 4. eme-
leti lakás eladó. Iár: 18,5M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 Ingatlan Paletta

eGeRBeN, a Felsővárosban 3. emele-
ti, 58 nm-es, 2 szobás, műanyag abla-
kos, átlagos állapotú lakás eladó. Iár: 
15M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 Ingat-
lan Paletta

eGeRBeN, Árpád úti, 11 lakásos ház-
ban II. emeleti, 77 nm-es lakás kert-
résszel, garázzsal, lomkamrával, áron 
alul sürgősen eladó. Ár: 22M Ft. Tel.: 
06-36/787-661

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  

L a k á s k e R e s É s 

eGeRBeN nappali+2 vagy 3 
szobás lakást vagy házat ven-
nék garázzsal. sürgős! Tel.: 
06-20/337-2455 

eGeR, területén keresek 2-3 szobás 
lakásokat! Minden megoldás érdekel! 
Tel.: 06-30/218-8213

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

ÜGYFeLeINkNek keresek min.1,5, 
max. 4 szobás lakásokat eger-
ben. kiemelt terület: Felsőváros, 
strand környéke. Tájékoztatásért 
hívjon: 06-30/472-0617 Borosné, 
Ingatlan Paletta 

É P í T É s I  T e L e k 

eGeR, Hatvani hóstyán, csendes 
részen, két lakásos társasház építé-
sére alkalmas, 390 nm-es telek eladó. 
Ár: 7,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

eGeR, Rozália városrészen, 770 
nm-es, üres építési telek eladó gyö-
nyörű panorámával. 4 lakásos társas-
ház építhető rá. Ár: 11,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966 

NaGYTáLYáN, II. Rákóczi Ferenc utcá-
ban 641 nm-es építési telek eladó! Ár: 
3,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

F ö L d ,  k e R T 

eLadÓ Egerben a Baktai tetőn 0,5 ha 
szántó; Kisasszony úton 50 nm-es pin-
ce teljes felszereléssel, 15 hl borral; 
20 család méh kereten vagy kaptár-
ral. Tel.: 06-30/463-4921

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

eLadÓ 10 sor olaszrizling 
andornaktályán, az öreghegyen. 
Tel.: 06-30/9659-120 

eGeR, Rozália városrész Merengőn, 
belterületi telek eladó. Ár: 4,5M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

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

eGeRBeN bő termő szőlőterület hosz-
szú távra, művelésre termésért kiadó. 
Tel.: 06-70/248-4524

eGeRBeN szőlőterületet vásárolnék. 
Tel.: 06-30/217-4505

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

eGeR, Almári hegyen, városra néző, 
déli fekvésű, 3,2 ha szőlő-gyümöl-
csös (4700 tőke+400 db fa) eladó. 
Tel.: 06-30/963-6596

a L B É R L e T 

eGeRBeN, a Rózsa Károly utcá-
ban 68 nm-es, 3 szobás, bútorozott 
lakás kiadó. Ár: 120e Ft+rezsi. Tel.: 
06-30/228-0200

eGeRBeN, a Maklári úton, a Szar-
vas térnél 2. emeleti, 85 nm-es, 
nappali+2 szobás, cirkófűtésű lakás 
bútorozatlanul kiadó! Bérleti díj: 105 
eFt/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

aGRIa Parkhoz közel egyszobás, 
erkélyes lakás kiadó. Tel.: 06-20/347-
3014

eGeRsZaLÓkON, frekventált köz-
ponti részen, 1356 nm-es telek, 30% 
beépíthetőséggel (két lakásos ház 
építhető rá) régi családi házzal eladó. 
5,5M Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

aNdORNakTáLYáN, Eger felőli végén 
összközműves építési telek eladó! Ár: 
5,2M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, központi fekvésű, 500 
nm-es, közművesített építési 
telek extrákkal magánszemély-
től. Tel.: 06-70/297-4005 
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EgErbEn, az Északi lakótElEpEn, 
szigetelt tégla épületben III. eme-
leti,  2 szobás, napos, világos, ala-
csony rezsijű, erkélyes lakás eladó. 
ára: 14,9M Ft.  (06-20/5511-347

noszvajon 2011-ben épült, újszerű, 
egy szintes, nappali-konyhás+2 szo-
bás, cirkós családi ház garázzsal, nagy 
terasszal, azonnal költözhetően el-
adó. ára: 24M Ft. (06-20/5511-347

ÜgyfElEim rÉszÉrE keresek eladó 
lakóházat, lakást egerben és vonzás-
körzetében. Valamint vállalom ingat-
lanok eladásra való felkészítését. ke-
ressen bizalommal. Udvarácz Mira 
(06-20/5511-347 

fElsőtárkány település központjában 
4 szobás, két éve felújított, jól karban-
tartott családi ház, 1400 nm-es telken 
eladó. ár: 24,5M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEn, a felsővárosban VII. eme-
leti, 51 nm-es, 2 szobás, felújított la-
kás sürgősen eladó. ár: 15,5M Ft. 
(06-20/236-9712

EgErszalók csEndEs utcájában 
felújított, 2 szintes, 270 nm-es csa-
ládi ház garázsokkal, 1300 nm-es 
telken, csodás panorámával eladó. 
ár: 38,9M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEn akciós, új építésű, 46 nm-
es, földszínti, 2 szobás lakás zárt 
udvaron kocsibeállóval leköthető. 
ár: 19,8M Ft.  (06-20/2522-555

EgErbEn  szálláshelyként működő, 
310 nm-es, jól szeparált családi ház 
650 nm-es telken eladó. ár: 64,5M Ft. 
(06-20/2522-555

EgErbEn  új építésű 74,3 nm-es, I. eme-
leti, 2,5 szobás lakás udvari beálló-
val, károlyváros kedvelt utcájában el-
adó.  ár: 31,9MFt. (06-20/2522-555

510469

510730

alkalmi vÉtEl!
Egerben,

kertvárosi részen (volt kemping területén)
Új ÉpÍtÉsŰ, penthouse jellegű, tetőtéri, 

133/152 nm-es, nappali+4 szobás,
tetőteraszos lakás

akciós 300.000,- ft/nm
áron eladó.

Érd.: 06-30/958-7200, 06-30/303-3019a fényképen egy ugyanilyen, már elkészült lakás látható.

eGeR belvárosában 70 nm-es 
családi ház eladó, mely körbe-
szigetelt, műanyag nyílászá-
rókkal ellátott. ár: 27,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, Felsővárosban 61 nm-es, 
2+1 szobás, IX. emeleti, műanyag 
nyílászáróval, redőnnyel ellá-
tott lakás eladó. ár: 16,5 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN belvárosközeli, 
magasföldszinti, 101 nm-es 
lakás eladó. ár: 27,5 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-3349

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

eGeRBeN, a vár lábánál 1990-
ben épült, kitűnő állapotú, 7 szo-
bás családi ház garázzsal, pin-
cével eladó. Lakás és panzió 
funkcióra is kiváló befektetés. 
ár: 78 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGeRcseHI központjában 2004-
ben épült, 107 nm-es csalá-
di ház azonnal költözhető álla-
potban eladó. ár: 11,5 M Ft. 
Tel.: 06-70/615-4841

eGeR belvárosközeli, 63 nm-es, 3 
szobás, III. emeleti lakás eladó. ár: 
22,5 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, az almagyar-dombon, 
8 lakásos társasházban I. eme-
leti, nappali + 3 hálószobás 
lakás eladó. ár: 33,99 M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

MakLáRON, egertől 12 km-re, 1358 
nm-es telken 136 nm-es, egyszin-
tes, 4 szobás, jó állapotú, gázcirkó 
fűtésű családi ház eladó. ár: 
21,9 M Ft. Tel.: 06-70/391-2222

eGeRBeN, a szépasszony-
völgy közelében eladó egy 
100 nm-es, egyszintes, 3 szo-
bás családi ház. ár: 27,5 M Ft. 
Tel.: 06-30/219-6654

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

Eger, Malomárok úton tulajdonostól 
ELADÓ egy 56 nm−es, felújított (nyílás-
záró, festés, burkolat), erkélyes lakás, 
amely egy 9 emeletes lépcsőház IV. 
emeletén található. Irányár: 16,2 M Ft. 
Tel.: 06-20/576-0605

489731

506415

Útzárral jár a jÚniusig tartó munka 

Hétfőn indul a Bródy 
Sándor utca megújítása
Február 18-án elindul a Bródy 
Sándor utca teljes felújítása, me-
lyet az egri Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
keretében valósítunk meg. A 
kivitelező hétfőn üzemkezdet-
kor felvonul a munkaterületre, s 
a hét folyamán a kivitelezést is 
megkezdi a Széchenyi utca irá-
nyából a Foglár utca felé vezető 
kapuátjáróig tartó területen. 
Hétfőtől tehát már folyamatosan 
számítani kell forgalomkorláto-
zásra és időnkénti útzárra is. A 
Bródy utcai, jelentős fejlesztés 
várhatóan – más, a terület érin-
tő munkálatok befejezésének 
függvényében – júniusig tart.

A Bródy utca felső részén 
(Városfal utcához közel) meg-

előző feltárással indul a munka, 
s csak ezt követően kezdődik az 
építkezés. Ennek okán azonban 
itt is forgalomkorlátozásra kell 
számítani. A beruházás során 
több mint 150 méter hosszban, 
faltól falig megújul a burkolat. 
Az ugyancsak rekonstruált lép-
csősor új korlátot kap és elvég-
zik a víz-, szennyvíz- és közvi-
lágítási közműcseréket is.

A városvezetés tisztelettel 
kéri a közlekedők megértő tü-
relmét és együttműködését, 
s egyben felhívja a figyelmet 
arra, hogy az építés idején ne 
megszokásból, hanem az ideig-
lenes forgalomtechnikai jelzé-
seknek, tábláknak megfelelően 
közlekedjenek!

504064



A l b é r l e t 

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

eGer központjában felújított, búto-
rozott lakás 1. emeleten kiadó. Tel.: 
06-70/342-6969

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

ü z l e t h e l y i s é G ,  i r o d A

KiAdÓ üzlethelyiség Eger belvárosá-
ban! Széchenyi utcában, 30 nm-es , 
utcafrontra nyíló üzlethelyiség hosz-
szú távra kiadó! Ár: 80e Ft/hó+rezsi, 
2 havi kaució. Tel.: 06-30/472-0617 
Ingatlan Paletta

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 iroda kiadó! Ár: 2.200 Ft/
nm+Áfa -tól. Tel.: 06-70/778-2372

G A r á z s 

Mátyás király úti garázssoron 
(levéltárnál) 18 nm-es, aknás 
garázs eladó. érdeklődni 18 
óra után a 06-30/435-6484-es 
telefonszámon. 

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

GrÓNAi úton, alagsorban garázs fel-
újítva irodának, vagy üzletnek meg-
felelő állapotban elcserélhető Rákó-
czi úti garázsra. Tel.: 06-36/951-765, 
esti órákban. 

A u t Ó  v é t e l 

AutÓt vásárolok 1M Ft-ig. Tel.: 
06-70/532-2021

t á r s K e r e s é s 

eGri hölgy tartós kapcsolat céljából 
társat keres. Tel.: 06-20/513-5283

52 éves, fiatalos férfiként csinos, 
értelmes, megbízható élettársat kere-
sek. Tel.: 06-30/462-5371

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

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

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

szeMély- és teherautó-
ját, hulladékvasát, rossz 
akumulátorát megvásárolnám. 
házhoz megyek. tel.: 06-30/421-
5872 

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

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

réGi vásznakat (zsák, méter 
stb.), kázsmér kendőt, zománco-
zott babakádat, fateknőt, hímzett 
falvédőt, dunnát vásárolok. tel.: 
06-20/428-3455 

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

réGi motorokat keresek! Simson, 
MZ, ETZ, Jawa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142

rossz, megunt, lejárt műszakis vagy 
műszakis autóját és teherautóját meg-
vásárolom. Lakáskiürítést, és annak 
elszállítását vállalom. Tel.: 06-70/325-
3012

lAKásKiürÍtését vállalok és vas-
hulladékát megvásárolom ármegegye-
zés szerint. Tel.: 06-70/200-1626

e G y é b  e l A d á s 

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.

NéGyrészes szekrénysor eladó. Tel.: 
06-36/410-310 

FiAtAlos, hibátlan szekrénysor eladó 
Egerben. Ár: 40e Ft. Tel.: 06-36/951-
765, esti órákban.

K ö z l e M é N y e K 

Az ovi-vár Óvodásokért Ala-
pítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik adójuk 1%-át fel-
ajánlották az Alapítvány javá-
ra. A befolyt összeget, fejlesztő 
játékok vásárlására, valamint 
gyermekprogramok szervezé-
sére fordítottuk. 

Kedves szülők, óvodába készü-
lő Gyermekek! szeretettel várunk 
benneteket és szüleiteket az ovi-
vár Óvoda (eger, tavasz út 1.) 
magyar-német két tannyelvű 
csoportjának játszóházába 2019. 
február 20-án és március 13-án 
16.00-17.00 óráig. Niki néni és 
Mariann néni 

s z o l G á l t A t á s  K Í N á l A t 

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

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

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

KŐMŰves vállal családi házak 
felújítását, vizes falak, lapos 
tetők szigetelését, belső átala-
kítását. Festés, burkolás, villany-
szerelvényezés, vízszerelvénye-
zés, térkő! díjmentes kiszál-
lással! tavalyi árakon! tel.: 
06-30/364-2356 

sÍreMléKeK készítése rövid 
határidővel, garanciával! tavaszi 
akció május 15-ig nyugdíjasok-
nak 20%-os kedvezmény min-
den munkára megrendelés ese-
tén. Alapozás, felújítás, csiszo-
lás, műkő, márvány, gránit, urna, 
síremlékek. hívjon bizalommal! 
tel.: 06-30/622-8508 

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

KerÍtés építése, lakásfelújítást, 
térkövezést, aszfaltozást, veszé-
lyes fák kivágását is vállalom. 
tel.: 06-30/361-5947 

élŐzeNe-szolGáltAtást vállalok. 
Lagzi, bál, céges és egyéb rendezvé-
nyeken. Tel.: 06-30/902-0355

lAKAtosMuNKáK, kerítések, 
kapuk, előtetők, korlátok gyár-
tása, javítása és telepítése. tel.: 
06-70/336-9040 

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

szerb-horvát tolmács- és for-
dítómunka. érd.: ocsiur@gmail.
com, 06-30/249-9709 

szobAFestés, szigetelés, tetőfe-
dés, kőműves-, ácsmunkák. Tel.: 
06-70/510-7868

villANyszerelŐ vállal bojlerek 
vízkőtelenítését, javítását, javítási, 
szerelési munkákat. Tel.: 06-30/326-
8328

vállAloM családi házak felújítását, 
átalakítását, glettelését, laminálását, 
kerítések építését, festését, stb. Tel.: 
06-20/923-4251

KerteK és telkek rendbe raká-
sát vállaljuk. Gazirtás, fakivá-
gás, árokásás, tereprendezés, 
stb. tel.: 06-20/923-4251 

KŐMŰves beltéri munkák, gipszkar-
ton dekoráció, kerítésjavítás, festés, 
csatornatisztítás, kapubejárók beto-
nozása. Tel.:06-20/400-7373
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GÉpKEZELŐT
keresünk pumpa-Mixerre
„C2” kat. jogosítvánnyal,

gépkezelői vizsga 
előnyt jelent.

Bérezés megegyezés alapján.

Tel.: 06-20/9842-308
E-mail: tkiroda@freemail.hu

Tengely-Közmű Kft.
511157510194

HOSSZÚTÁVÚ MUNKALEHETŐSÉG
FELNŐTT MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE!
sütŐiPAri KiseGÍtŐ MuNKAlehetŐséG eGerbeN!

 Amit kínálunk:
 • bérezés: nettó 110.000-130.000 Ft
 • egyszerűsített, napi bejelentés 15-20 nap/hónap
 • utazás támogatás
 • Munkaidő: 06:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-06:00

Várjuk jelentkezését lenti elérhetőségeink egyikén!

   06-30/692-1469
   simon.mate@hsakft.hu

510552

510675

2019. február 18-tól
Új helyünkön 

várjuk 
kedves nyugdíjas  

Munkavállalóinkat!
Új címünk: 

Keleti SzomSzédoK 
NyugdíjaS SzövetKezet

3300 eger, zalár u. 10
+36-30/355-6624



Á l l Á s t  k í n Á l 

EGER belvárosában levő családi 
házunk rendben tartásához, heti 
két alkalomra, kiemelt bérezés-
sel keresünk bejárónőt. Érdek-
lődni a 20/9947-137-es telefo-
non lehet. 

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

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

EGRI szórakozóhely táncoslányokat 
keres 6 órás munkaidőben 22-04 órá-
ig. Ez a munka kizárólag szexmentes. 
Tel.: 06-30/557-4790, Anita Mulató

A BÉlApÁtfAlvAI Idősek, Fogyaté-
kosok Otthona munkatársakat keres 
az alábbi munkakör betöltésére: szo-
ciális gondozó, ápoló. Jelentkezni a 
06-70/500-8232-es telefonszámon, 
vagy személyesen a Bélapátfalvai Idősek 
Fogyatékosok Otthonában a 3346 Bél-
apátfalva, Petőfi S. u. 25. címen lehet.

ÁpRIlIsBAn nyíló ruháza-
ti üzletbe keresünk eladói mun-
kakörbe munkatársakat. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes.4whatsolution@gmail.
com (4Whatsolution Kft.)

AsZtAlOs és bútorszállító kollé-
gákat keresünk az Európa Bútor-
házba. Előny: „B” kat. jogosít-
vány, bútorszerelésben szerzett 
gyakorlat. Érd.: 06-36/323-500, 
lenokft@gmail.com 

EGERBEn, hamarosan nyíló 
kebabozóba és pizzériába pultos, 
szakács és pizzafutár munkatársakat 
keresünk. Jelentkezni: 06-70/281-
4353

CUkRÁsZMŰHElYBE nyugdíjas moso-
gatónőt keresünk. Tel.: 06-36/421-
880, Rozalinda Cukrászda

lAkAtOsOkAt, hegesztőket, esz-
tergályosokat keresek Egerbe, 
Hevesre, Bélapátfalvára. Eset-
leg távmunkára. Bérezés net-
tó 1.450 ft-tól. Jó csapatban, 
állandó munkára, utazás 100%-
ban biztosított. tel.: 06-70/942-
1089, Global Iron kft. 

vIllAnYsZERElŐ munkatársat kere-
sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/nap. 
Szállás biztosított. info@karaszvill.hu 
Kárász -Vill Kft.

sZÉkEsfEHÉRvÁRI ruhaválogató 
üzembe egy műszakos munkarendben 
betanított munkásokat keresünk! A 
munkaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szál-
lást biztosítunk! Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a textradekft@gmail.com 
címen lehet. (Textrade Kft.)

kECskEMÉt környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk beta-
nított dolgozót, valamint: vég-
zettség nélküli, gyakorlattal 
rendelkező hegesztőt, lakatost, 
CnC gépkezelőt, lézergépkezelőt, 
présgépkezelőt és epoxi kabi-
nost kiemelt bérezéssel. szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdek-
lődni 8-16 óra között: 06-70/940-
2562 -JOBmotive kft.- 

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

MEGvÁltOZOtt munkaképessé-
gű takarítónőt keresünk Egerbe, 
4-6 órás reggeli munkára, köz-
intézménybe. környékről a bejá-
rást térítjük. Bér megegyezés 
szerint. Jelentkezni: Credit-Up 
06-30/995-3899 telefonszámon 
lehet. 

AUsZtRIAI Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516 
(Pabian&Partners)

A HEsI kft. pék szakmunkást és 
gépkocsivezetőt felvesz. Érd.: 
06-36/411-727, info@hesi.hu  

EGRI gyorsétterembe azonnali kez-
déssel keresek konyhai kisegítőt és 
pultos kiszolgálót. Tel.: 06-70/583-
1344 (Gastro Meat Kft.) 

fInOM pékáru készítésében jár-
tas, önállóan dolgozni tudó péket 
keresünk látványpékségünkbe. 
kiemelt bérezés, egy műszakos 
munkavégzés. tel.: 06-70/315-
9114, falusi pék kft. 

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. 

O k t A t Á s 

DAJkA és pedagógiai asszisztens 
tanfolyam indul Egerben részlet-
fizetéssel. Tel.: 06-30/637-4083, 
06-20/423-7877, 06-46/321-694 
Eng.sz.: E-000452/2014

MAtEMAtIkA oktatása középisko-
lásoknak, egyetemistáknak. Egyszer-
re egy tanítvány, 60 perces órák. Eger-
ben házhoz megyek. Tel.: 06-20/383-
8946
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510440

508065

510961

511032

511015

CNC-programozó és
hegesztőrobot-teChNikus

Feladatai:
•	 az	új	vagy	módosult	termékrajzok	és	a	gyártási	rendelések	figyelése
•	 CNC	eszterga,	marógép	és	Panasonic	hegesztőrobot	programozása
•	 a	gyártás	ütemezése,	a	határidőtartás	biztosítása
•	 a	programozott	gépeken	dolgozó	kollégák	szakmai	felügyelete,	képzése
•	 a	gépek	rendelkezésre	állásának	biztosítása
•	 részvétel	az	eszközparkot	bővítő	beruházások	lebonyolításában	(lézervágó	gép,	élhajlító	gépek)

elvárások:
•	 CNC	berendezések	programozásában	szerzett	tapasztalat
•	 kollégák	szakmai	irányításában,	képzésében	szerzett	tapasztalat
•	 valamilyen	vállalatirányítási	rendszer	ismerete
•	 előny	az	acélhegesztési	technológiák	alapvető	ismerete
•	 előny	a	Panasonic	hegesztőrobotok	programozásában	való	jártasság
•	 határozottság	és	hatékonyság,	csapatszellem,	jó	időbeosztás,	dinamikusság,	következetesség,	önálló
	 munkavégzés

Juttatások:
•	továbbképzés	(pl.	robotprogramozás)
•	színvonalas	alapbér,	mozgóbér,	13.	havi	bér,	cafeteria,	bejárás-támogatás

Jelentkezését (életrajzát, motivációs levelét) ide várjuk: info@tobroco.hu
Címünk: tobroco machinery kft. 3300 eger, kistályai út 18. +36 36 515 286

tobroCo maChiNerY kft.

az i. Vilmos király díjjal kitüntetett holland tobroCo-giaNt 
vállalat keresett munkagépeivel a világ 40 országában van jelen, és 
intenzíven növekszik. a 2013-ban egerben alapított leányvállalata 
hegesztett részegységeket gyárt, fest, szerel.

ide várjuk leendő kollégánkat a következő pozícióba:

Építőipari cég keres

műSZAKI
ADmInISZTRÁToRT.

Teljes munkaidő,
állandó délelőtt.

Jelentkezés:

Tel.: 06-20/569-4770
Email: tkiroda@freemail.hu

Tengely-Közmű Kft.

511157

490137

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 

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeket, reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

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

Heves megye meghatározó vezető építőipari cége

irodavezető kolléganőt keres egri irodájába.

Feladatok:
• Cégvezető munkájának támogatása
• táblázatok, elszámolások készítése
• Pályázatok összeállítása, benyújtása
• Kapcsolattartás vállalkozókkal
• Nyilvántartások vezetése
elvárások:
• Legalább középfokú végzettség
• Számítástechnikai ismeretek (excel, Word, irodai alkalmazások)
• Jó kommunikációs készség
előnyök:
• Építőipari közép- vagy felsőfokú végzettség
• Közbeszerzési eljárásokban való jártasság (ajánlatadói részről,
 eKr rendszer ismerete)
• egyéb, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek
 (közbeszerzési referens, közgazdasági, pénzügyi vagy üzleti
 oKJ vagy felsőfokú végzettség)
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
amit kínálunk:
• Biztos, stabil háttér
• versenyképes jövedelem
• Jó munkaköri légkör
• Fejlődési-, tanulási lehetőség

Fényképes önéletrajzokat a fenstherm@gmail.hu 
e-mail címre várjuk. Fenstherm Kontakt Kft.

511346
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510208

504064

Képviselői fogadóóráK
Február 21-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár Zol-

tán, az 1. sz. választókörzet független képviselője, a Városképi és Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az 
I. emeleti képviselői szobában.

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

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizott-
ság 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 Vá-
rosgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát tart a 
Városházán, a Dobó tér 2. sz. alatt. Kérem hívjon, hogy az Ön számára meg-
felelő időben és helyszínen 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 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mail-
ben egyeztetett időpontban tart fogadóórát a DK Mátyás Király út 56. sz. 
alatti irodájában. Tel.: 06-30/9453-530, e-mail: fgyeger@gmail.com

A Merkúr éve 2019
Ez év március 21-től lezárul a 
Vénusz éve és elkezdődik a Mer-
kúr bolygó hatása az életünkre.  
Ez a bolygó az Ikrek és a Szűz 
jegy uralma alatt áll ezért ebben 
a két jegyben született emberek 
életére jelentős változást hoz ez 
az év, de minden csillagjegy szü-
lötte érezni fogja ennek hatását, 
különböző életterületeken.

A Merkúr bolygó egy igen-
csak gyors mozgású, a Nap-
hoz mindig közel haladó 
bolygó,elsősorban a kapcso-
latainkra és az intellektuális 
érdeklődésünkre   fog jelentős 
hatást gyakorolni, ezért ez 
az év alkalmas tanulmányok 
elkezdésére vagy elhúzódó 
vizsgák letételére, szakmai 
megújulásra, nyelvvizsgára. A 
gondolkodásunkra, tanulási és 
felfogó képességünkre oly mó-
don fogjuk érezni a befolyását, 
hogy racionálisabban tudunk 
megítélni helyzeteket, gyor-
sabban tudunk dönteni, ötlet-
gazdagabban fogunk egy prob-
lémát megoldani, könnyebben 
fogunk a változásokhoz alkal-
mazkodni. Kommunikációnk-
ban megjelenik a gördülékeny-
ség, könnyedség, ami az üzleti 
szerződések megkötését és az 
oktatást  eredményesebbé tehe-
ti.  Hermész bolygója ez évben 
biztosan a információterjedés 
fejlődésére is hatással lesz és 
ebből adódóan várhatjuk, hogy 
újabb eszközök, fejlesztések je-

lennek meg a hírközlési piacon 
és a számítástechnikában.  A 
jogi procedúrák, hivatalos eljá-
rások lefolytatására is pozitívan 
hat majd a bolygó. Ebben az 
évben várhatjuk, hogy új kap-
csolatok révén jutunk lehető-
ségekhez  és régi kapcsolataink 
megújulnak vagy ennek hiá-
nyában  jelentőségüket vesztik.  
Az utazásoknak, költözésnek 
és otthonváltásnak is rendkí-
vül kedvez ez az év, ezért az 
ingatlanmozgások, felújítások 
lebonyolítása vagy elkezdése 
is most időszerű.  Az egészségi 
állapotunk és gyógyulási képes-
ségünk is a gyakrabban változik 
és gyorsabbá válik.

A Merkúr mozgása három-
szor az év folyamán hátrálóvá 
válik, mely a kedvezőtlen hatá-
sait fogja éreztetni. 

Először március 6. és 28. kö-
zött félrevezető, ködös, megté-
vesztő kommunikációval kerül-
hetünk szembe. Félreértések, 
valótlanságok, illúziókra ala-
pozott elméletek, becsapások 
okozhatnak problémát ebben 
a pár napban. A Halak jegyben 
született személyek figyeljenek 
a leginkább  erre!

Másodszor július 8. és júli-
us 31. között  halad a Naphoz 
képest visszafelé a Merkúr. 
Ekkor felerősödik az okosko-
dás, tudálékos gondolkodás a 
becsvágy és az érzelmi befolyá-
solhatóság a kapcsolatokban. 

Viták, önérvényesítés, dölyfös, 
felsőbbrendű kommunikáció és 
a hatalmi versengés nehezítheti 
az együttműködésünket egy-
mással. Könnyelmű költekezé-
sek gyakrabban fordulnak elő. 
Az Oroszlán és a Rák jegyben 
született személyek fokozottan 
érezhetik ezeket a hatásokat.

A harmadik negatív  időszak  
november 2. és november 20. 
között lesz, amikor  zárkózott-
ság, nehezen kiismerhetőség, , 
visszahúzódás jellemzi a kap-
csolatokat. A kommunikáció 
ironikussá, cinikussá, rosszin-
dulatúvá és gúnyossá válhat. A 
bizalmatlanság felerősödik az 
emberekben. A Skorpió jegyben 
született személyeket viseli meg 
leginkább ez a pár nap.
Láthatjuk, hogy a Merkúr 2019-
ben  mennyi lehetőséget ad a  
gyors változásokra, kapcsolati  
megújulásokra, melyek legkö-
zelebb 7 év múlva lesznek újra 
jelen az életünkben.

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

06-30/647-2918
490137
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FELHÍVÁS
Egri civil 

szErvEzEtEk részérE
Tisztelettel meghívjuk 

az egri civil szervezetek vezetőit 
vagy megbízólevéllel  

felhatalmazott képviselőjét a

XXi. 
EgEr vÁrOsi 

civil FÓrUMrA
Ideje: 

2019. február 27-én (szerda) 
15 óra

Helyszín: 
városháza díszterme

További információ: 
eck.hu 

Jakabné Jakab Katalin 
70/366-3778

EgErbEn járt Lévai anikó  
A Minorita rendház átadásán járt 
a Miniszterelnök felesége, Pawel 

Cebula plébános meghívására. 
A Minorita templomban tartott, 

ünnepi szentmisével egybekötött 
eseményt fogadás követte, amin 
részt vett többek között Ternyák 

Csaba egri érsek, Martonyi 
János volt külügyminiszter, Nyitrai 
Zsolt, Eger és térsége országgyű-

lési képviselője, Habis László, Eger 
polgármestere, Martonné Adler 

Ildikó alpolgármesterasszony 
és Pajtók Gábor  

kormánymegbízott is. Fotó: Nemes RóbeRt

15.52 – Kedden délután Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke végezte el az egri hősökre 
emlékező díszlövést az egri vár fokán. Különlegességként maga Dobó István várkapitány is megjelent az 
eseményen – Kelemen Csaba színművész megszemélyesítésében – s esküre hívta a vár népét.  Fotó: EbnEr béla

489720 505541

Új elektromos töltőpontok

Öt új elektromos gépjár-
mű-töltőpont műszaki át-
adás-átvétele történt meg 
Egerben, 2019. januárjában. 
A napokban beüzemelt esz-
közöket a Jedlik Ányos Terv 
„Elektromos töltőállomás 
alprogramja” keretében sze-
reztük be, Eger Önkormány-
zata ezzel újabb, nagy lépést 
tett a környezettudatosabb 
egri hétköznapokért, a 21. 
századi Eger építéséért.

Az 5 db új Ensto gyártmá-
nyú elektromos töltőpont-
nál összesen 10 db gépjár-
mű egyidejű töltésére nyílik 

lehetőség, hiszen minden 
töltőállomás 2 db 22 kW 
teljesítményű gyorstöltőt 
(AC töltő) tartalmaz, mely 
Type2 csatlakozó típusú töl-
tőfejjel rendelkezik. 

Új töltőpontok Egerben:
• Klapka Gy. u. 5. sz. előtt
• Hadnagy utca – Mocsáry 

Lajos utca kereszteződésénél
• Kacsapart utcai (Domus) 

parkoló (Bródy Sándor – 
Városfal utca kereszteződé-
sénél)

• Knézich Károly utca (Tűzoltó 
tér felőli északi szakasz)

• Kallómalom utca 62. és 68. 
szám között

Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok, a Városképi és Környezetvédel-
mi Bizottság elnöke mutatta be az új beruházást Fotó: EbnEr béla 

490138

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

Február 18–22-ig

1 menü ára: 1.290 Ft
Ételkiszállítás: 

06-30/911-3798

 HÉTFŐ Tavaszi zöldségleves
 Főétel „A” Szezámmagos rántott sajt, párolt rizs,  
  tartármártás 
 Főétel „B” Spárgás csirkemell sajttal,  
  kemencében sütve,  rizs 
 KEDD Lebbencsleves
 Főétel „A” Görög csirkefalatok (paradicsommal, 
  uborkával, görögös fűszerezéssel),  
  petrezselymes jázminrizs
 Főétel „B” Rántott gomba szezámmagos bundában, 
  fűszeres sült burgonya, fokhagymás tejföl
 SzERDA Fahéjas szilvaleves 
 Főétel „A” Kínai pulykamell csíkok (mézes, pikáns),
  sárga rizs
 Főétel „B” Rántott csirkemell csíkok ,  
  francia burgonyapüré

 CSüTöRTöK Erdélyi raguleves (tejfölös,  
  sertéshúsos, zöldséges) 
 Főétel „A” Sonkás ravioli pórés-ricottás  
  mártással, reszelt sajttal
 Főétel „B” Majorannás, baconos tejföllel sült 
  csirkemell, petrezselymes jázminrizs
 PÉnTEK Hagymaleves pirított kenyérkockával
 Főétel „A” Húsos, rakott zöldbab  
  (rizs, darált pulykahús, zöldbab)
 Főétel „B” Pulykamell tejszínes bazsalikom- 
  mártással, tört mandulával párolt rizs

2019. FEBRUÁR 24., vasÁRnap
A táv: 1-25 km között, amennyit tudsz        Rajt: 9.00-kor
Találkozó: a Dobó szobornál - A kb. 25 km útvonala az új 
kerékpárúton a Dobó tértől a felsőtárkányi tóhoz és vissza.
BSI Futónagykövetek - Eger:
	 Feketéné	Kuzman	Krisztina Szívós	Orsolya  
 fusskrisztaeger@gmail.com szivosorsolya81@gmail.com

FUTÁS EGER

489720



Február 17-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 24-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. 19., kedd 1000–1330 
Parád – Polgármesteri Hivatal 

(Kossuth u.)
2019. febr. 19., kedd 1430–1730 

recsK – általános Iskola 
(Kossuth. u. 142.)

2019. febr. 20., szerda 900–1100 
eger – Markhot Ferenc Kórház 

(Knézich K. u.)
2019. febr. 22., péntek 900–1200 

KoMPolt – Faluház (Kápolnai u. 2/d.)
2019. febr. 22., péntek 1330–1630 

Kál – Házasságkötő terem 
(dózsa gy. u. 1.)

489730

511259

Friss Navinfó
operatív ellenőrzések helyszínei 

heves megyében 2019 februárjában 
A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatár-
sai 2019 februárjában fokozottan ellenőrzik a megye területén 
található vendéglátóhelyeket, éttermeket, gyorséttermeket. A 
NAV revizorai kiemelten ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az 
online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűsé-
gét, valamint az áruk eredetét.

a a
Várjuk műkedvelő (hobbi) képzőművészek jelentkezését a 

xi. AgriA Aut Art  
kiállításra max. 3 db alkotással (festmény, 
tűzzománc, kisplasztika, fafaragás, vegyes tecnika, stb.)
a kiállítás helye: 
Ziffer sándor / Zsinagóga galéria (eger, Kossuth u.19.)
Megnyitó: 2019. március 8. (péntek) 17.00
Érd.: ezüstidő szabadidős egyesület
 tel.: 06-70/526-2805 • e-mail: eszeeger@gmail.com

a

MarKHOt HÍrEK
Új, modern eszközök a szemészeten

rövid várólista 
szemlencse műtétekre

A Markhot Ferenc Kórház 
szemészetén az utóbbi évek 
legnagyobb műszerfejleszté-
se történt meg, s mondhatni 
csúcsra ért a betegellátás 
minősége – mondta el öröm-
mel dr. Kakuk Judit szemész 
főorvos és dr. Vadnay Ákos 
szemész szakorvos.

A régió lakosainak már 
nem kell egy-egy diagnosz-
tikai vizsgálatért máshová 
utazniuk, és egyes műtéti 
eljárások helyben elérhető-
ek. A szemlencse műtétekre 

a régióban itt a legrövidebb 
a várakozási idő. Míg Heves 
megye többi kórházában 402 
vagy 111 nap a várakozási idő 
a szemlencse műtétre, addig 
Egerben mindössze 34 nap.  
Ennek köszönhető és örven-
detes, hogy a megyéből és 
az ország más területeiről 
is érkeznek  szürkehályog 
műtétre a Markhot Ferenc 
Kórházba, ahol az egynapos 
sebészet keretében kom-
fortos körülmények között 
gyógyulhatnak a betegek.

A modern OCT műszeren dr. Vadnay Ákos szemész szak-
orvos vizsgál Fotó: Berán Dániel

Boszorkányok a Bármi utcából
Dániel András mesejátéká-
nak ősbemutatója. Február 
14-én várnak benneteket a 
görbekéményű, málladozó, 
időtlen idők óta lakatlannak 
tűnő, ütött-kopott, repede-
zett falú, pókhálós ház lakói: 
Babócsai Réka, Fehér Ist-
ván, Kascsák Dóra, Klepács 
Andrea, Reiter Zoltán, Sata 
Árpád, Szél Anikó és Szőke 
Andrea, no meg a rendező: 
Baráth Zoltán.

Szerinted képes eltéved-
ni egy felhő? Tudod, mit kell 
tenned, ha összekeverednek 
a hét napjai? Mit gondolsz, 
meg lehet tanítani a legyeket 
beszélni? Azt mondod, fogal-
mad sincs? Akkor ideje, hogy 
bekopogj Matild és Margaréta, 
a két boszorkány fura lakóktól 
hangos otthonába! A róluk és 
mindennapjaikról szóló moz-
galmas meséből azt is meg-
tudhatod, miért felesleges 
porszívót vásárolni, mennyire 
veszélyes dolog a tortasütés, 
s hogy mitévő legyél, ha egy 
napon beköltözik hozzád 
az Unalom... Dániel András 
kortárs meseíró igazán ért a 
gyerekek nyelvén. A mulat-
ságos és szó szerint elbűvölő 
mesecsokra nem messzire 
repíti a közönséget, csak ide 
a Bármi utcába, ahol minden 

hétköznapi dolog bonyolulttá 
válik, ám egyszerűen megold-
ható. Sokszor még varázslat 
sem kell hozzá. Csak fantázia, 
sütnivaló - és persze egy csi-
petnyi szeretet. A lehetetlenül 
fura figurák kacagtató és el-
gondolkodtató történetfüzére 
friss szellemmel átszőtt üde 

színfolt a magyar gyermekiro-
dalom színpompás palettáján. 
Érthető, érezhető, szerethe-
tő... mai! A vérbő humorral 
és sziporkázó nyelvi játékok-
kal átszőtt bájos mesejáték 
a nagy sikerű könyv alapján 
„varázsolódik” színpadra Sző-
ke Andrea átiratában.

490137

Tisztelt Intézmények,
Alapítványok!

Közhasznúsági jelentéseiket 
és SZJA 1%-os köszöneteiket

50% - os
kedvezménnyel

jelentetjük meg.

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

489812

489810489720



490140

112019. február 15. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu

Programja

Február 19., kedd 17.00

Életmód klub, jóga
Szeretettel várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt!

Február 20., szerda 17.00

Ingyenes jogI tanácsadás
Web: www.egripolgarokhaza.hu E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

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

Február 15–16., péntek–szombat
ROmaNtIkuS HÉtVÉge | a FúzIóbaN
18.00-tól	Valentin	menü:	6.950	Ft	/	2	fő	|	Valentin	borsor:	5.000	Ft	/	2	fő
23.00-ig	 	SZOMBATON	:	Nagy Zsófia	énekel	 Bejelentkezéshez	kötött:		

20/852-5004	|	fuzio@galtibor.hu	 Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió
Február 16., szombat 

egeRSzalókI bOROS tOROS 2019
DISZNÓVÁGÁS ÉS TOROS BÁL a FaLuhÁZ uDVaRÁN

7.00	 A	disznóvágás	hagyományainak	bemutatása.	REGGELI:	sült	vér,	
kenyér,	savanyúság,	„Isten	hozott	pálinka”

10.00	 „KuRTa TÚRa”	a	Barlanglakásokig
	 „CSÜLÖKKOPTaTÓ TÚRa”	a	Sódombig
13.00-tól	EBÉD:	orjaleves,	gerslis	húsos	káposzta,	sütemény,
14.30-ig	 jóféle	egerszalóki	bor.	Zenél	az	EGERSZaLÓKI TEKERGŐ
18.00	 TOROS-BÁL, ÉLŐZENE, TÁNC, TOMBOLa
 VaCSORa:	sült	hurka,	kolbász,	pecsenye,	párolt	káposzta,	

jóféle	egerszalóki	bor.	 Érdeklődni:	a	Turisztikai	Irodában		
Széchenyi	u.	9.	Tel:	36/200-029	 www.gyogyvizekvolgye.hu	
Helyszínek:	Faluház,	barlanglakások,	Sódomb,	Kaptárkő	pince

a KISBaKaNCSOSOK BaRÁTI KÖRE TÚRÁja – „Beindulunk a Salvustól” 
8.30	 Útvonal:	Eger	autóbusz-állomás	-	Bükkszék	-	Répás	tanya	-	Doron-

gos	tető	-	Karácsony	pallag	-	Rozsnak	-	Rábca	völgy	-	Köves	völgy	
–	Egerbakta.	Találkozó:	8.30	Volán	Pu.	 Túravezető:	Juhász	István

a BÜKKI VÖRÖS METEOR SPORTEGYESÜLET TÚRÁja  – „Háztól házig”
8.40	 Útvonal:	Bélapátfalva	–	Telekessy	th.	–	Homonna-tisztás	–	Guba-

ház	–	Les-ház	–	Szarvaskő.	Táv:	13	km.	Szint:	470	m.	28+3	pont.
	 Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	15.40	Volán	pu.
	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
a KÁRPÁT EGYESÜLET EGER TÚRÁja – „Bélapátfalva–Szarvaskő”
8.50	 Útvonal:	Bélapátfalva	vásártér	–	Telekessy	vendégház	–	Kőbánya	–	

Bélkő-nyak	–	Holtember-tető	–	Szarvaskő.	Táv:	18	km,	szint:	800	m.
	 Találkozó:	8.40	Volán	pu.	(busz	indul:	8.50),	vagy	Bélapátfalva	

vásártér	9.23.	Túravezető:	Nagy	Péter	(30/215-6028)
9.00–12.00	haRLEKIN MESEPONT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 zF-egeR – bVSC-zugló
	 Férfi	vízilabda	E.ON	OB	I.,	A-csoport,		

13.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
18.00	 SOMa MaMaGÉSa – Spitzer Gyöngyi előadása	

az	Őseink	Tudása	Egyesület	szervezésében.	 Belépő:	2.800	Ft.	
Helyszín:	Helyszín:	Hunguest	Hotel	Flóra

19.00	 ILLaTSZERTÁR	–	Hevesi	S.	bérlet	Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 RÜhÖS FOxI VaRÁZSESTE	 Helyszín:	Vén	Bagoly	Kultúrkocsma
19.45	 zF-egeR – Rb-tatabáNya 

Női	vízilabda	OB	I.,	alapszakasz,		
15.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

Február 17., vasárnap
7.00-tól ORSzágOS RÉgISÉgVáSáR egeRbeN! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött	

www.regisegvasareger.hu
	 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	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Varróház	–	Napsugár	pihenő	–	Garasos-kő	

–	Jómarci-kő	–	Nagy-bánya-bérc	–	Varróház	–	Felsőtárkány.		
Táv:	16	km.	Szint:	350	m.	31+3	pont.		
Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.25	Volán	pu.		
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

9.30	 CSITT – Bemutató előadás 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 18., hétfő
18.00	 DR. hORKOVICS KOVÁTS jÁNOS: NYELVI ŐSISÉGÜNK, 

INDONÉZIaI MaGYaROK	 A	Hun	Fokos	Szövetség	rendezvénye	
Belépő:	500	Ft/fő		 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház

Február 19., kedd
10.00	 a CSILLaGSZEMű juhÁSZ 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 aZ ÉGIG ÉRŐ PaSZuLY 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
14.00	 a CSILLaGSZEMű juhÁSZ 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.30	 ROKONOK	–	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
15.00	 aZ ÉGIG ÉRŐ PaSZuLY  

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
18.00	 TÁNC- ÉS MOZGÁSMEDITÁCIÓ Helyszín:	Lollok	Ház
18.00	 dVtk-eger – mol-Pick Szeged
	 Férfi	kézilabda	NB	I,	16.	forduló	

Helyszín:	Kemény	ferenc	sportcsarnok
Február 20., szerda
6.00	 hajNaLI PILaTES	–	mindkét	nem	számára!	Helyszín:	Lollok	Ház
10.00	 hÜVELYK MaTYI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 a CSILLaGSZEMű juhÁSZ 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	és	 aZ ÉGIG ÉRŐ PaSZuLY
14.00	 CSINÁLD MaGaD! kreatív	kör	–	Ékszerdoboz	készítése	

A	belépés	ingyenes.	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
17.00	 TiTTel esTék – ÉLET BELSŐ-ÁZSIÁBaN: KIRGIZISZTÁN, 

KaZahSZTÁN	– herpai Imre	előadása	 A	program	díjtalan!
	 Helyszín:	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár	(Földszint	112-es	terem)
18.00	 ROKONOK	–	Madách	Imre	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
18.00	 a tINIzug (b)IROdalma bemutatja: ajtók ÉS átjáRók

TALÁLKOZÓ	VeCSeI H. mIklóSSal 	
A	találkozó	előtt	próbára	tehetik	tudásukat!		
Mennyire	emlékeznek	még	A	Pál	utcai	fiúkra?
17	órától	próbálják	ki	„Éljen	a	Grund!”	interaktív	
társasjátékunkat	csapatban!	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

19.00	 egRI VIlágjáRó klub	- TÖRÖKORSZÁG ÉS IRÁN
	 Konkoly Thege László	kalauzolásával	utazhatunk	Trójától	indulva,	

Kappadókián	keresztül	Iránig.		Belépő:	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
19.00	 FúzIó SzeRda | SImON józSeF VIlága 

Moderátor:	Gál Veronika.	 Asztalfoglalás:	06	20	852	5002
Borkóstoló	ár:	5500	Ft/fő:	8	bor,	víz	és	Szeredi	Tamás	
kiváló	borkorcsolyái	 Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió

Február 21., csütörtök
10.00	és	 BOSZORKÁNYOK a BÁRMI uTCÁBÓL	–	Bérletszünet
14.00	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
15.00	 „hELLYEL KÍNÁLuNK” ÁLTaLÁNOS ISKOLÁSOK MEGYEI 

VIZuÁLIS VERSENYÉNEK KIÁLLÍTÁSa és DÍjÁTaDÓja
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
17.00	 alzHeImeR CaFÉ	–	Előadó	:	Dr. László Gergely	pszichiáter	

A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	szervezet	rendezésében	
Helyszín:	Belvárosi	Gondozási	Központ	(Érsek	utca	11.)

19.00	 LENKEY TÁBORNOK	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdiószínpad
19.00	 zF-egeR – FtC-telekOm 
	 Férfi	vízilabda	E.ON	OB	I.,	A-csoport,		

14.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
Február 22., péntek
10.00	 aZ ÉGIG ÉRŐ PaSZuLY	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdiószínpad
10.00	 KÖZELBaBa CSEVEGŐ KLuB	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 aNGOL CSEVEGŐ KLuB	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.30	 TÁRSaSjÁTÉK KLuB	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
18.00	 WaSS albeRt mINI maRatON	–	Kapcsolódva  

az országos felolvasáshoz. Belépő:	500	Ft/fő.	A	Hun	Fokos	
Szövetség	rendezésében								Helyszín:	EKMK	Egri	Civil	Ház	

19.00	 „ÉNEKELTEM ÉN” – Fekete Borbála	népdalénekes	lemezbemutató	
koncertje	 Belépő:	elővételben	1.200	Ft,	napján	1.500	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
19.00	 CSÍNOM PaLKÓ –	Pedagógus	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 23., szombat
a KÁRPÁT EGYESÜLET EGER TÚRÁja – „Felsőtárkánytól Bélapátfalváig”
8.40	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Pes-kő	ház	–	Őr-kő	ház	–	Bél-kő	-	

Bélapátfalva.	Táv:	19,4	km,	szint	+/-:	702/621	m.	Találkozó:	Volán	
pu.	8.40.	Túravezető:	Tietze	Nándor	(20/345-2228)

a VÁNDORLÓK BaRÁTI KÖRE TÚRÁja 
8.50	 Útvonal:	Egerszalók	–	Szalók	látványosságai	-	Szalóki	tó	–	Kis	

rózsás	–	Szépasszony-völgy.	Indulás:	8.50	Volán	
pu.	Érkezés:	legkésőbb	16.00	órakor.	Táv:	12	km.	
Túravezető:	Mácsár	Beáta

9.00–12.00	haRLEKIN MESEPONT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 CuKORBETEGEK EGRI EGYESÜLETÉNEK ÉVES KÖZGYűLÉSE
	 A	közgyűlés	nyilvános.	A	rendezvényen	ingyenes	vércukor-		

és	vérnyomásmérés,	valamint	tanácsadás	lesz.	 A	Cukorbetegek	
Egri	Egyesületével	rendezésében.	 A	belépés	ingyenes.

	 Helyszín:	Városháza,	Rendezvényterem
15.00	 CSÍNOM PaLKÓ –	Egressy	Béni	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
15.00	 ISMERT EGRIEK MÁS SZEREPBEN
	 Zenés	show	műsor,	amiben	olyan	ismert	egriek	kapnak	szerepet,	

akik	a	polgári	foglalkozásuktól	eltérő	oldalukról	mutatkoznak	be		
a	színpadon.	Az	Ezüstidő	Szabadidős	Egyesület	rendezésében

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Belépő:	700	Ft/fő
18.30	 deák bIll gyula 70.	

18.30	kapunyitás.	19.00	ELMEZaVaR.	20:00	aLLSuCKaLL	
21.00	deák bIll gyula
Jegyek:	elővételben	2.999	Ft,	helyszínen	3.499	Ft,	ülőjegy	(erkély)	
3.999	Ft.	Jegyek	kaphatóak:	Labirintus	Tattoo,	Agria	Mozi	és	a	
helyszínen	 Helyszín:	Uránia	Mozi	és	Rendezvényközpont	

Február 24., 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 
8.40	 Útvonal:	Síkfőkút	–	Attila-forrás	–	Novaji	kunyhó	–	Török	út	–	

Völgyfő-ház	–	Barát	erdő	–	Barát-völgy	–	Felsőtárkány.
	 Táv:	15	km.	Szint:	320	m.	28+3	pont.		

Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.		
Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)

9.00	 yOuRS tRuly FutáS – A	táv	:	25	km...	vagy	amennyit	szeretnél
	 Találkozó:	a	Dobó	szobornál
11.00	 hINTa-PaLINTa  	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 TÜNDÉRSZÉP ILONa ÉS ÁRGYÉLuS KIRÁLYFI 

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az 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	
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	 SZuPER TEChNOLÓGIÁK, SZuPER EMBEREK, TITKOS 
PROjEKTEK – Kalmár jános	a	Magyar	Ufószövetség	elnökének	
előadása.	Az	Univerzum	Klub	programja.		 A	belépés	ingyenes.

	 Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház

3.500 nm-en - eger, Mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

tel.: 36/323-500 • nyitva: H-P: 9-18, szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu

Óriási raktárkészletünkről azonnal elviheti bútorát!
509143
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Fekete Rózsa
Temetkezés

Eger, Rózsa K. u. 1.
(Nagybuszmegállóhoz közel)

Vezetékes szám: 06-36/788-629
Nyitva tartás:  

hétfő-péntek 8.00-16.00

Ügyeletes telefonszám:
06-70/341-61-91

508055

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

508131

RAKTÁRRÓL
 

RAKTÁRRÓL  
   Borovi bejárati ajtó 
Lucfenyő beltéri ajtó

MŰANYAG és FA ablakok széles választékban kaphatók 
Bontást, beépítést, helyszínre szállítást is vállalunk!

www.egriajto.hu

Ajtó-AblAk MINtAbOlt

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

Eger, Külsősor út 8. 
(a volt Toyota Autókereskedés helyén)

SzABváNY 

MéretŰ

510944

510941

ALMA-KÖRTE VÁSÁR
a Maklári Hűtőházban!

Idared és Gála alma ........100-200 Ft/kg-ig

Packham’s téli körte .......130-250 Ft/kg-ig

Körte cefre .......................................... 60 Ft/kg
Maklári Hűtőház, Táncsics Mihály utca

Nagytemplomtól kitáblázva

Érdeklődni: 06-30/332-0438
Nyitva: H-P: 7.30-16.30, Szo: 7.30-12.00

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

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

szemben)

elfogadóhely!

GREEN PASS utAlváNy ElfoGAdóhEly lEttüNk!
BANkkáRtyáS fizEtéSi lEhEtőSéG!

Az akció időtartama 2019. 02. 16-tól 23-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
Csak háztartási mennyiségben szolgálunk ki!

kövessen minket a facebook-on: Párszázas Market

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

129 ft
Negro cukorka feketeribizli 
ízben   79 g   1.632 ft/kg

229 ft
Milka tripla caramell 
táblás csokoládé 
90 g             2.544 ft/kg

79 ft
Slice szőlő ízű, szénsavas 
üdítőital      2,25 l       35 ft/l

599 ft
lenor öblítő 930 ml 
fresh Meadow, Moonlight 
harmony, floral Romance, 
Summer breeze   644 ft/l

99 ft
Garden almalé 
100 %-os 200 ml 
495 ft/l

99 ft
Szentkirályi 
ásványvíz ENyhE 
1,5 l          66 ft/l

649 ft
Paloma eü. papír 
8+2 tekercs 
65 ft/tekercs

ProFEsszionáLis
bőrrákszűrés
bUDAPEsTEn.

bejelentkezés: 06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

37632

511380

510855

511379

Érsek-P. Ildikó

ASZTROLÓGUS
várja  érdeklődőit, akik

Sorselemzés
Éves terv előrejelzés

Párkapcsolati elemzés
Döntéshelyzetek

témakörben szeretnének 
válaszokat kapni.

Bejelentkezés:

06-30/647-2918
490137
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