
EGER KÖRZETI 2019. február 22., XXIX/8.

Ételfogyasztásból 50% engedmény!

Asztalfoglalás: 36/311-375
Nyitva tartás: 12-23 óráig minden nap

Március 7-8-9-10. csütörtöktől vasárnapig

TORKOS HÉTVÉGE
A KULACS CSÁRDÁBAN

(Eger, Szépasszonyvölgy)

511682508571

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

508571

EGRI KÉPZÉSEK
Építő- és anyagmozgató
gép kezelője (szakmairány)

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

Pár- és családterápia,
családi mediáció

Kormos Zsuzsanna
+36 70 339 2325

511627

509088

IldIkó látszerész
 

műanyag
vékonyított lencsék

-30%
Akció márc. 31-ig 
meghosszabbítva.

eger, telekessy u. 1.
tel.: 06-36/320-681

511970

  műanyag nyílászárók
gyártása, forgalmazása és

helyszíni kivitelezése

Bemutatóterem:
Eger, Sas út 92. Tel.: +36 36 411 424

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

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

Tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

Kéménymarás, -bélelés, 
szerelt kémény

1 nap alatt.
Minőségi kivitelezés, korrekt ár

komplett ügyintézéssel.
Szilárd tüzelésű és 

kondenzációs gázkémények.

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

Eger, Frank Tivadar u. 1.
509090

512478 510950

512476
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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
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MAROSY
EgER, SzéchEnYi utcA 58.
tel.: 36/322-540, 06-30/362-98-98

www.marosy.hu - 
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04KRESz

Motoros KRESz
tantermi oktatás

Március 05.

OnLinE AzOnnAL

512044 504064

Képviselői fogadóóráK
Február 28-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, 

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

Március 4-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3. sz. választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint 
Szucsik György, a 2. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskolában.

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 Vá-
rosgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát tart 
a Városházán, a Dobó tér 2. sz. alatt. Kérem hívjon, hogy az Ön számá-
ra megfelelő időben és helyszínen találkozhassunk. Tel.: 06-30/995-2290, 
e-mail: oroszibolya@t-online.hu

Martonné Adler Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9. sz. vk. képviselő-
je tart fogadóórát a február 25-ével kezdődő héten, előzetesen egyeztetett he-
lyen és időpontban. Tel.: 06-20/427-8625, e-mail: martonne.ildiko@ph.eger.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

Tóth István független önkormányzati képviselő, a Városgazdál-
kodási Bizottság tagja előzetesen telefonon vagy e-mailben egyezte-
tett időpontban fogadóórát tart a Városházán. Tel.: 06-30/232-2427, 
e-mail: toth.istvan6012@ gmail.com

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

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

490137

Kérjük, segítse munkánkat adója

1%-ával, hogy 
mi is segíthessünk!

Köszönjük!
Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

Adószám: 18576339-1-10

Top: egri sikertörténet!
Az egri TOP megfelelő 

előkészítése és eddigi ered-
ményei sokak kitartó mun-
kájának és összefogásának 
eredményeként születtek 
meg. Szerénytelenség nél-
kül mondhatjuk, hogy kel-
lett ehhez az elkötelezett 
városvezetés, hiszen ezt a 
feladatot prioritásként ke-
zeljük, a sokszínű kihívást 
jelentő fejlesztés áthatja a 
mindennapjainkat és folya-
matosan, ütemterv szerint 
foglalkozunk ezzel a súly-
ponti kérdéssel. Ugyancsak 
szükséges a Közgyűlés és 
más, önkormányzati testü-
letek támogatása, a hivatali 
szakirodák és a projektme-
nedzsmenttel foglalkozó 
Egri Városfejlesztési Kft. 
megfeszített munkája – fo-
galmazott a polgármester.

Ilyen siker nem képzelhe-
tő el hathatós, kormányzati 
együttműködés nélkül, s 
erre jó példa, hogy az ere-
deti 11,08 milliárd Ft-os ke-
retünket kormánydöntéssel, 
2,3 milliárd Ft-tal megemel-
ték, így 13,44 milliárd Ft-ról 

beszélhetünk Eger eseté-
ben. Ehhez hozzáadható a 
közösségvezérelt fejleszté-
sekről szóló, CLLD-s prog-
ramunk 400 milliós kerete, 
s így összességben csaknem 
14 milliárd Ft-os uniós for-
rás áramlik Egerbe a TOP 
keretében. Óriási lehetőség-
ről beszélünk tehát – húzta 
alá Habis László. 

A sikertörténetben fontos 
szerepe van a helyi társa-
dalomnak, hiszen a város-
fejlesztési stratégiánkat és 
az erre épülő programot a 
helyi erőkkel közösen, tu-
risztikai szakemberekkel, 
a vállalkozói – munkaadói 
szektorral, a kamarával, ci-
vil szervezetekkel és egyhá-
zakkal közösen alapoztuk 
meg. A megvalósításban is 
fontos szerepet játszanak 
az egriek, hiszen ahol csak 
lehet, egri vállalkozásoknak 

adtunk lehetőséget a kivite-
lezésre. 

A városvezető rámutatott: a 
2019-20-as pénzügyi felhasz-
nálásokkal együtt 700-750 
millió Ft-ra tehető az eddigi 
TOP-fejlesztésekhez felhasz-
nált, saját önkormányzati 
forrás. Alkalmazkodunk a 
megváltozott piaci körülmé-
nyekhez, s ahol változott a 
műszaki tartalom, ott sem 
kellett húsbavágó komp-
romisszumokat kötnünk. 
Ezzel az önerő vállalással 
együtt is igen magas támo-
gatási intenzitással zajlik az 
egri TOP program, fejlesztve 
Eger intézményhálózatát, 
gazdaságát, infrastruktú-
ráját. Mindez a várostörté-
netben – az egyéb, kiemelt 
célokkal együtt – példátlan 
iparfejelsztést generált Eger-
ben – zárta szavait Habis 
László polgármester.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban ed-
dig elvégzett munka egy igazi egri sikertörténet – hangsú-
lyozta Habis László, Eger MJV polgármestere azon a sajtó-
tájékoztatón, melyet dr. Turcsányi Dániel alpolgármesterrel 
együtt tartottak a városházán. 

Dr. Turcsányi Dániel alpolgár-
mester (képünkön) részleteket 
is elárult az egri TOP projektek 
előkészítésével, megvalósításá-
val kapcsolatban:

Immár tíz projektelem le-
zárult, míg 20 éppen folya-
matban van és kilenc előké-
szítés alatt áll jelenleg, tehát 
összesen harminckilenc  
projektelem van a megkötött 
huszonhat támogatási szer-
ződésre. A megkötött támo-
gatási szerződések kapcsán 
a szükséges tervezési és elő-

készítési munkák azonnal 
megkezdődtek, így gyakor-
latilag ez év végére minden 
támogatási szerződéssel 
rendelkező projekt kapcsán 
kiválasztásra kerülhet a ki-
vitelező, illetve a szükséges 
organizációs szempontok 
figyelembe vételével, elin-
dulhat a kivitelezés.

Ezek közül a legnagyobb 
kihívást talán a Napelempark 
jelenti, amely  huszonhét 
egri közintézmény áramel-
látását biztosítja majd, és 
2,5 MW teljesítményű lesz. 

A közel 13,5 milliárd Ft 
támogatásból 5,13 milliárd 
Ft összegű támogatással 
rendelkező projekt van elő-
készítés alatt, 6,75 milliárd 
Ft értékű támogatással ren-
delkező projekt esetében 
folyik a megvalósítása, míg 
1,62 milliárd Ft értékű tá-
mogatással rendelkező pro-
jektünk lezárt. 

Az előkészítés alatti pro-
jektek aránya a teljes támo-
gatáshoz (13,5 mrd Ft) meg-
közelítőleg 38 százalék, a 
megvalósítás alatti projektek 
összege a teljes támogatás-
hoz közel 50 százalék, míg 
a lezárult projektek aránya 
hozzávetőleg 12 százalék.

Fotó: EbnEr béla

490138

1%
Ha Ön szereti a természetet 
és az abban űzött tájfutást,

gondoljon ránk!
Kérjük 2018. évi adójának 1%-ával 

2019-ben is támogatni
szíveskedjen. 

Egri Spartacus  
Tájékozódási Futó Sportegyesület

Adószáma: 19920384-1-10
Támogatását  

egri és Eger környéki gyerekek  
sportolására használjuk fel.
Támogatását köszönjük.
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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

FÁJdALOM
AMBuLANCIA

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

dR. SZABó KATALIN főorvos
06-30/968-7851
06-30/692-5780

www.fajdalomterapiaeger.hu
509294

HATVANASEZRED UTCÁBAN
LAKÁSOK
GARÁZSOK, BEÁLLÓK
LEKÖTHETŐK

NYOLCLAKÁSOS 
tÁrSAShÁz épüL 
a hatvanasezred u. 30. szám alatt.

Ingatlanok leköthetők 42–66 m2-ig.
Várható átadás: 2021. december

Nettó 400.000 Ft+áfa-tól

Közel nulla energiabesorolású lakások

NApELEMMEL 
SzErELVE

 Érdeklődni: 06-20/274-7622
511667

Cím Hrsz. Funkció
Alapterület 

(m2)
Induló éves  

bérleti díj (nettó ár)
Pályázati biztosíték Megtekinthetőség a helyszínen

Deák F. u. 2. 6872/A/6 műhely 16 216.850 Ft 54.210 Ft 2019.03.05., 9.00-9.30 óra

Bajcsy Zs. u. 1. 4937/B/3 üzlet 35 1.195.200 Ft 298.800 Ft 2019.03.05., 10.00-10.30 óra

Széchenyi u. 56. 4789/A/1 üzlet 42 1.066.080 Ft 266.500 Ft 2019.03.04., 9.00-9.30 óra

Hibay K. u. 19. 4996/A/13 üzlet 39 951.300 Ft 237.900 Ft 2019.03.04., 9.30-10.00 óra

  
Licitlépcső: 10.000 Ft
A pályázati biztosítékot minden esetben a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig a Raiffeisen Banknál vezetett  
12033007-00380027-00100007 számlára kell befizetni.

A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év.
Az üzlethelyiségek üresen kerülnek bérbeadásra.

A versenytárgyalás helye: EVAT Zrt. Eger, Zalár J. u. 1-3. sz. tetőtér.
A liciten személyesen vagy meghatalmazással lehet részt venni.
A licites eljárás feltételeiről további felvilágosítás személyesen az EVAT Zrt. vagyon- és hátralékkezelési csoportjánál, vagy telefonon,  
a 36/511-735-ös számon kérhető. 
A hirdetés a www.evatzrt.hu oldalon olvasható az ingatlan hírek rovatban.

A liciten az vehet részt, akinek az EVAT Zrt.-vel és az EMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása nem áll fenn.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

IngATLAnok BÉRBEADÁSA
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az EVAT Zrt. 2019. március 6-án, 900 órakor

nyíLT VERSEnyEZTETÉS útján bérbe adja  
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

512466

EGER KÖRZETI SZUPERINFÓ 30.000 PÉLDÁNYBAN

A hAtÁS NEM MArAd EL!
490137

SZERETETTEL VÁRuNK 
MINDEN KEDVES 
ÉRDEKLőDőT 

2019. márc. 1-jén, 
pénteken 9–13 óráig az

ORCHIDEA 
PROGRAMRA
Szolgáltatásaink:
–	 vérnyomásmérés
–	 vércukor-	és	koleszterinszint-	mérés
–	 psa	szűrés,	korlátozott	számban,
	 50	év	feletti	férfiaknak
–	 testzsírmérés
–	 CO-mérés	 A	szűrések	ingyenesek!

Helyszín: 

Eger, Barkóczy u. 15.
Érd.: 36/786-509

Eger város védőnői
489720

Stílus Bútorbolt • Egészségpénztári elfogadóhely!
Eger, Endresz u. 2. - Tel.: 06-20/403-6449 - www.thomasagyak.hupont.hu

Skandináv kanapéágy
több funkcióval
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3 az 1 -ben ágy, mely lehet
kanapéágy, franciaágy és

2 db egyszemélyes ágy
- tömörfa
- választható szín- és méretben

90x200 ..........................29.900 Ft
160, 180x200 .................34.900 Ft

90x200 ..........................35.000 Ft
160x200 ......................... 55.000 Ft

Tömörfa ágykeret
(választható szín)

Memóriahabos gyógymatrac
(17 cm vastag)

Most 2 db ajándék ortopéd matraccal      110.000 Ft

512142



EGER, felsővárosi, kitűnő álla-
potú, napsütéses, déli fekvé-
sű, 1. emeleti, 2 szobás, gáz-
konvektoros lakás eladó, szép 
konyhával, műanyag nyílás-
zárókkal, stb. eladó. 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

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

OSTOROSON, csendes utcában 
1994-ben épült, 4 szoba+nappalis 
családi ház eladó! Ár: 26,9M 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

ANDORNAKTÁLYÁN szakszerűen fel-
újított, egyszintes családi ház eladó! 
Iár: 25M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

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

BÁTORBAN 3 szobás családi ház, ter-
ménydaráló (kézi, nagy), konyhaszek-
rény (régi+láda), fenyő ovális asztal 
eladó. Tel.: 06-36/483-240 

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, 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

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

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

EGER, belvárosi, két szinten lévő, 
400 nm-es területű, vállalkozás-
ra alkalmas ingatlan nagyszerű 
lehetőségekkel eladó. Ár: 80M Ft. 
Tel.: +36-30/478-7440 

EGER, lajosvárosi, teljes körű-
en felújított, 2 szobás, erkélyes, 
földszinti lakás eladó. Alku-
ár: 15,7M Ft. Tel.: +36-30/553-
5845 

EXTRA ajánlat Egerben, 
Lajosvárosban 300 nm-es ven-
déglátó egység, teljes beren-
dezéssel, üzemképes állapot-
ban, eladó. Ár: 49M Ft. Tel.: 
+36-30/478-7440 

SÍKFŐKÚTON téliesíthető, két-
szintes faház 305 nm-es tel-
ken eladó. Ár: 7M Ft. Tel.: 
+36-30/478-7440 

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, 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 belvárosában, frekventált 
helyen 40 nm-es üzlethelyiség 
nagy kirakattal kiadó. Ár: 250e. 
Ft/hó. Tel.: +36-30/478-7440 

SZARVASKŐI, 2016-ban épült, 
környezettudatos gerendaház 
fél hektáros területen eladó. A 
ház üzemeltetése teljes egészé-
ben megoldható megújuló erő-
forrásokkal. Ár: 35M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

EGERBEN, a Szépasszonyvölgy 
úton pince és 350 nm-es pano-
rámás telek eladó. Nem építési 
telek. Különleges pincés besoro-
lás. Ár: 11M 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 

H Á Z E L A D Á S 

EGER, belvárosi családi ház 4 hálószo-
bával, nagy nappalival, amerikai kony-
hával, apartmannak is alkalmasan 
eladó. Ár: 45M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046

EGERBEN 400 nm-es apartmanház 
szép állapotban eladó. Iár: 125M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046 Kovács Mária

ANDORNAKTÁLYA elején 78 nm-es 
cs. ház, belül felújítva, 1300 nm telken 
eladó! Iár: 16,9M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046 Kovács Mária

HAJDÚHEGYEN 5 szobás családi ház 
garázzsal, kiszolgáló helyiségekkel, 
kandallóval eladó. Iár: 45M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária

EGERBEN új, minden igényt kielégí-
tő cs. ház úszómedencével jakuzzival 
eladó. Iár: 189M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046 Kovács Mária

EGERSZALÓKON, Saliris Hoteltől 
1 percre, 1000 nm-es telken 100 
nm-es félkész, nyaralónak is alkal-
mas ingatlan eladó. Iár: 11,5M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

ÉRSEKKERT közelében kiváló üzle-
ti lehetőséggel családi ház eladó. 
Iár: 39,5M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

MAKLÁRI hóstyán eladó igényes, 
nappali+4 hálós családi ház, szépen 
gondozott kerttel, garázzsal és az 
udvar végében 55 nm-es külön épü-
lettel. Ár: 49,9M 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

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

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes utcá-
ban 3 szobás családi ház eladó! Ár: 
17,5M 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

OSTOROSON 2007-ben felújított 3,5 
szobás családi ház eladó! Ár: 18M 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

OSTOROSON 2004-ben épült 5 szo-
bás családi ház eladó! Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

VÉCSEY-VÖLGY városrészben 
panorámás, 110 nm+szuterén, 
3 szobás, garázsos családi ház, 
470 nm-es telken eladó. Iár: 
36,5M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

EGER belvárosában 30 nm-es 
üzlethelyiség kiadó. Ár: 80e 
Ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-30/472-0617 

FELSŐVÁROSBAN 4. emeleti, 
2,2 szobás, erkélyes, gardró-
bos, műanyag ablakos, kedvező 
rezsijű lakás eladó. Iár: 18,5M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

FELSŐVÁROSBAN 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, jó állapo-
tú, 8. emeleti lakás, kis erkély-
lyel, garázsbérlési lehetőség-
gel eladó. Iár: 15,99M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

FELNÉMETEN 1573 nm-es építési 
telek bontandó házzal eladó. Iár: 
7,5M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

EGERBEN, a Felsővárosban 3. 
emeleti, műanyag ablakos, 58 
nm-es, 2 szobás lakás eladó. Iár: 
15M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

ELADÓ Eger, Lajosvárosban, egy 
60 nm lakóterű családi ház, 621 
nm-es telken, melléképületek-
kel. Ár: 20M Ft. Tel.: 06-20/345-
2239 

ELADÓ Eger történelmi belváro-
sában egy 62 nm alapterületű 
1+2 félszobás lakás. Ár: 27,9M 
Ft. Tel.: 06-20/345-2239 

ELADÓ Egerbakta Eger felő-
li részén, igényesen karbantar-
tott, földszint, tetőtér beépíté-
ses családi ház. Ár: 30M Ft. Tel.: 
06-20/345-2239

ANDORNAKTÁLYA elején 1500 nm 
telken kis családi ház eladó. Iár: 9,5M 
Ft. Tel.: 06-30/935-0264

EGERTŐL 20 km-re 3 szoba+konyhás, 
80 nm-es családi ház melléképületek-
kel, 1690 nm-es telken eladó. Tel.: 
06-30/263-7976

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
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készpénz átutalás

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484

509815

Tegzes Ildikó
Tel.: 06 30 2295 301

508959

512533

508404

Dugulás-elháríTás
bontás nélkül,

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

Tel.: 06-20/958-8397

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
508402

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

508875

Sebestyén Zoltán
árnyékolástechnikai vállalkozó
rEDŐNy, rEluXa,  
SZalaGfÜGGÖNy, HarmoNIKaaJtÓ 
ÚJ műaNyaG NyíláSZárÓK forGalmaZáSa

 EGEr, tel.: 36/817-978,  
  mobil: 30/9032-583
509092

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

505195

509091

EREDETVIZSGAÚJ!
KIpufoGó KlInIKA®

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

� Csőhajlítás, sport, normál
� Kipufogó rendszer készítése
Eger, Deméndi út 18. - ny.: H-p: 8-17
Tel.: 36/421-666, 06-30/537-2642
E-mail: tothj.muszakivizsga@upcmail.hu

509658

Eger, Széchenyi u. 24. fszt. 
+36 30 472-0617

www.ingatlanpalettaeger.hu



H á z e l a d á s 

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

FelsŐTáRKáNYBaN 3 szobás, jó 
állapotú, egyszintes, gáz+vegyes 
tüzelésű családi ház eladó. Tel.: 
06-30/278-1382

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 

MOsT épülő társasházban lakások 
leköthetőek. Ár: 450e Ft és 500e Ft/
nm között van. Érd.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

laJOsVáROs elején (Spar közelében) 
3 szobás lakás saját kerttel, garázzsal 
eladó. Ár: 26,5M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046, Kovács Mária

aNdORNaKTálYáN, 4 lakásos tár-
sasházban 57 nm-es lakás eladó. 
Iár: 18,5M Ft. Tel.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

eGeRBeN, a Vízimolnár úton 4. emele-
ti, erkélyes, jó állapotú lakás eladó! Ár: 
15,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

BelVáROsBaN, 4 lakásos társas-
házban, 1. emeleti, 2 szintes, saját 
kertkapcsolatos téglalakás eladó. Ár: 
30,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

HaTVaNI hóstyán 1. emeleti, 2 szin-
tes, 96 nm-es, igényes fürdős, 3 erké-
lyes lakás eladó, vagy földszinti ingat-
lanra cserélhető. Ár: 26,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

NYáR végén átadásra kerülő, új építé-
sű lakások eladók, leköthetők 400e Ft/
nm áron. Tel.: 06-20/975-1413

BelVáROsBaN új építésű lakások 
eladó 450e Ft/nm-es áron, téli átadás-
sal. Tel.: 06-20/975-1413

FlÓRa szálló mellett, 4 lakásos társas-
házban 2. emeleten, 4 háló+nappalis, 
2 fürdős, újszerű lakás eladó. Ár: 
31,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

4-es iskola közelében 3. emeleti, 4 
szobás, 86 nm-es lakás felújítandó 
állapotban eladó. Ár: 19,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

laJOsVáROsBaN 1. emeleti, 70 
nm-es, új építésű, téli átadású lakás 
eladó, udvaron ingyen parkolással,  
vagy garázsvásárlási lehetőséggel. 
Ár: 29,05M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGészséGHáz utcában 40/72 nm-es, 
3. emeleti, 14 éve elkészült lakás, az 
egyetem mellett eladó. Ár: 21,9M Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

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

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

eGeR, belvárosi, 2004-es kiala-
kítású, III. emeleti, tt.-es lakás 
eladó. Tágas, csupa ablakos, 
nappali+hálószobás, nagy étke-
zőkonyhás lakás külön gardrób-
bal. ár: 21,9M Ft. érd.: 06-70/650-
1494 

eGeRBeN, Rákóczi úton eladó 73 
nm-es, 2+2 félszobás, jó állapotú, 
azonnal költözhető lakás (2. emele-
ti). Iár: 21,8M Ft, garázs van +3,3M 
Ft. Tel.: 06-70/651-7810

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

eGeR, Hatvanasezred utca 1+2 
szobás, magasföldszinti lakás 
garázzsal eladó. ár: 21M Ft. Tel.: 
06-36-413-627 

eGeR, színház közeli, első emeleti, 
2 és félszobás, gázcirkós, felújított, 
erkélyes lakás eladó. Ár: 22,9M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

eGeR, Deák Ferenc úti, 34 nm-es, 
bevezetett apartmanként műkö-
dő lakás eladó. Iár: 13,9M Ft. Tel.: 
06-70/325-7813

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  

MezŐKÖVesd főutcáján I. emeleti, 
felújított, 2 szobás lakás eladó. Ár: 
13,6M Ft. Tel.: 06-30/242-5287

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

CIFRaKaPU úton saját kézből 4. eme-
leti lakás akciósan eladó. Iár: 13,8M 
Ft. 52 nm, gázkonvektoros, műanyag 
nyílászárós és utcára néző erkéllyel. 
Tel.: 06-30/601-5215

eGeR, Károlyvárosban azonnal 
birtokbavehető, 2. emeleti, 1+2 fél-
szobás lakás eladó. Felújítandó. Iár: 
18,9M Ft. Tel.: 06-30/433-8835

l a K á s K e R e s é s 

KeReseK ingatlanirodánk ügyfe-
lei részére egerben és környékén 
eladó lakásokat, családi házakat. 
Korrekt ügyintézés, az eladásig 
költségmentesen. További tájé-
koztatásért hívjon bizalommal: 
Boros Gergely, 06-30/581-5149 
Ingatlan Paletta  

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

I N G a T l a N C s e R e

ÖNKORMáNYzaTI szociális bérlakást 
cserélnék, Eger, Vallon út 15. 3/1. Tel.: 
06-31/788-9886

é P í T é s I  T e l e K 

eGeR, Rozália városrész Merengőn, 
belterületi telek eladó. Ár: 4,5M 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

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

eGeRBeN 400-1000 nm-ig építési 
telkek eladók. Ár: 11,15,16M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413 

TUlIPáNKeRT utcában dupla 3200 
nm-es, panorámás építési telek eladó. 
Ár: 7,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeR központjában köművesített, 
500 nm-es építési telek extrákkal. Ár: 
12,5M Ft. Tel.: 06-70/297-4005

eladÓ Egerben, Hatvani hóstya csen-
des utcájában 400 nm építési telek. 
Tel.: 06-20/339-1613

MaKláRON 2063 nm-es építési telek 
33 m-es utcafronttal faluközpontban 
eladó. Tel.: 06-20/453-4896

F Ö l d ,  K e R T 

eGeRBaKTa határában, jól megköze-
líthető 1280 nm-es zártkert, jó szerke-
zetű, 16 nm-es kis házzal eladó! Iár: 
850.000 Ft. Tel.: 06-30/218-8213

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

NOVaJON kékfrankos szőlőterület 
hosszabb távra, művelésre, termé-
sért kiadó. Tel.: 06-70/220-0660

MaKláRON muskotály szőlőterület 
eladó. Tel.: 06-70/596-7742

eladÓ 10 sor olaszrizling 
andornaktályán, az Öreghegyen. 
Tel.: 06-30/9659-120 

KOlOMPOs-dŰlŐBeN 1 ha zweigelt 
szőlő eladó. Tel.: 06-36/786-654

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

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

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

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

aNdORNaKTálYa és Ostoros közöt-
ti külterüelten kiválló adottságú, jól 
megközelíthető 40,3AK értékű, jelen-
leg műveslési ágból kivett 8274 nm 
szőlőterület eladó. Tel.: 06-20/911-
6134

eladÓ Egerben 800 öl szántó. Tel.: 
06-36/420-399

T a N Y a

eGeR határában tanya eladó, nagy 
területtel 200 nm-es épülettel. Iár: 
43M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

a l B é R l e T 

eGeR, Deák Ferenc úton 2 szobás, 
bútorozott, szép lakás 1-2 főnek kiadó. 
Tel.: 06-20/231-0560

eGeR, belvárosi, egyszobás lakás 
kiadó. Ár: 55e Ft+rezsi. Tel.: 
06-36/414-787

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 Szálloda utcában 2,5 
szobás, bútorozott lakás kiadó. Havi 
110e Ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-30/480-2147

G a R á z s 

eGeRBeN 20 nm-es garázs zárt 
udvarban, épület alatt eladó. Tel.: 
06-30/263-7976

BelVáROsKÖzelI, 18 nm-es garázs 
padlástérrel Egerben eladó! Érd.: 
06-30/426-4126, 06-30/382-7465

eGeRBeN, belvárosközeli garázsok 
kiadók! Tel.: 06-70/778-2372

ÜzleT ,  TelePHelY ,  IROda 

alMaGYaRdOMBON 7782 nm-es 
terület beépítésre alkalmas 7.5 
pm-ben. 8.000 Ft/nm-es áron eladó. 
Érd.: 06-30/998-1046 Kovács Mária

eGeRBeN eladó 9600 nm-es területen 
fekvő ipari park 2250 nm-es épület-
tel, aszfaltutakkal. Iár: 190M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 

BIRTOKKÖzPONTNaK alkalmas 
26726 nm-es terület eladó. Iár: 
11,2M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

BelVáROsBaN, sétáló utcában, közel 
87 nm-es, 1. emeleti, cirkófűtéses 
lakás eladó! Iár: 29,5M Ft. Tel.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária 

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

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 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
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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

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, Tímár utcában kivá-
ló állapotú, 64/51 nm-es, 
nappali+2 szobás, gáz-cirkós 
lakás eladó. ár: 21,9 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, lajosváros csen-
des utcájában 3 szobás, bel-
ső kétszintes, 96 nm-es sorhá-
zi ingatlan garázzsal eladó. ár: 
23 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

szIlVásVáRad, szalajka-
völgyben bevezetett étterem 
teljes berendezéssel eladó. ár: 
69,9 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

OsTOROsON kiváló állapotú, 
200 nm-es, kétgenerációs csalá-
di ház igényes telken eladó. ár: 
34 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, Malomárok utcában 
55 nm-es, 2 szobás, IV. eme-
leti, erkélyes lakás eladó. ár: 
14,9 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, a Mátyás király úton 
felújítandó sorház telekkel, 
garázzsal  eladó. ár: 21,99 M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

eGeRBeN, a Maklári hóstya 
városrészen tetőtéri, 65/59 
nm-es, 3 szobás, fiata-
los, felújított, gázcirkó fűté-
sű lakás eladó. ár: 20,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/391-2222

eGeRBeN, a Baktai út környékén 
eladó egy 42 nm-es, földszinti, 
felújított lakás. ár: 16,5 M Ft. 
Tel.: 06-30/219-6654

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

506415



Üzlet ,  tele p hely ,  iroda 

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

eladÓ Eger, Szépasszonyvölgy 25. 
pinceborozó. Érdeklődni lehet napon-
ta a helyszínen. 

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

takarÍtÓNŐt 6 órában, férfi mun-
kaerőt 8 órában felveszünk. Tel.: 
06-20/241-5693, 06-20/971-7409, 
P. Dussmann Kft.

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.

eGer belvárosában levő családi 
házunk rendben tartásához, heti 
két alkalomra, kiemelt bérezés-
sel keresünk bejárónőt. Érdek-
lődni a 06-20/9947-137-es tele-
fonon lehet. 

ÉrVÉNyes gázszerelői igazolvány-
nyal rendelkező munkavállalót kere-
sek alkalmi adminisztratív munka-
végzésre. 15.000 Ft/alkalom. Tel.: 
06-20/375-5638

eGri Benu gyógyszertár gyógy-
szerész és szakasszisztens kol-
légákat keres teljes és rész mun-
kaidőre. Érdeklődni lehet a pati-
kában személyesen, a 36/310-
191 telefonszámon vagy a 
zalar@benugyogyszertar.hu 
e-mail címen. 

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. 

VaskereskedÉssel foglalkozó 
egri telephelyű cég versenyképes 
fizetéssel felvételre keres üzlet-
vezető helyettest. elvárás meg-
felelő anyagismeret és targon-
cavezetői engedély. Érdeklőd-
ni: munkanapokon 8-15 óráig 
06-20/965-1450 telefonszámon. 

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.

Gyere és dolgozz Velünk! autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. a szállás és a bejárás 
megoldott. kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JoBmotive kft.- 

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

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 órá-
ig a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon -JoBmotive 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.)

GyŐri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. tel.: 06-70/415-
9021 -JoBmotive kft.- 

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

á l l á s t  k e r e s 

FelsŐFokÚ mezőgazdasági+ 
szakközgazda végzettséggel felada-
tot keresek. Tel.: 06-20/932-1704

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 

társasházak szigetelés, festé-
se, pályázatírással. Tel.: 06-70/269-
8432

kŐMŰVesMUNkát vállalok ala-
pozás, falazás, tatarozás, stb. Tel.: 
06-30/630-9662

sorseleMzÉs, spiritulási gyó-
gyítás, életvezetési tanácsadás. 
tel.: 06-70/547-6752 

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 

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 

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

akCiÓsaN februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádogos 
munkát, palatető bontást, felújí-
tást vállalok.saját anyagból dol-
gozunk /réz, alu, lindab, Bra-
mac/. 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

tetŐFelÚJÍtás cserepes lemez-
zel, palatetők zsindelyezése, 
ereszcsatorna csere, kémények 
felújítása. tel.: 06-20/911-1717 

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

á l l á s t  k Í N á l 

a BoGáCsi Strand Hotel és Étterem 
pénztáros, recepciós, konyhai kisegí-
tő, szakács és pultos munkakörökbe 
munkavállalókat keres! Jelentkezés 
hétköznap 8-16 óra között az aláb-
bi számon: 06-30/428-9361
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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:

511346

511685

Egri építőipari Kft. felvesz
gyakorlattal rendelkező

GÉpKEZELŐKET
(univerzális compact
rakodó, kotró-rakodó)
nehézgépkezelői vizsgával,

gépszerelői vagy
mezőgazdasági gépész
alapképzettséggel és

„B” kategóriás jogosítvánnyal.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.

A Heves Megyei Harmónia
Egyesített Szociális Intézmény
(3300 Eger, Szalapart u. 84.)

állást hirdet

ápoló, gondozó
munkakörbe székhelyünkre

(3300 Eger, Szalapart u. 84.)
és a parádi Idősek otthona

(3240 parád, Toldi Miklós u. 14.)
telephelyünkre.

Érdeklődni: a 36/427-455-ös 
telefonszámon lehet, 

vagy e-mailben várjuk
az önéletrajzokat:

titkarsag@heves-harmonia.hu 
511671 511157



S z o l g á l t a t á S  k í n á l a t 

áCS- kőművesmunkák, lapos 
tetők szigetelése, festés, hideg-
melegburkolás, csatornázás, 
megsüllyedt falak helyreállítá-
sa, drivitozás. tetők, kémények 
javítása, kúpolása, bádogozás. 
Vizes, penészes falak teljes körű 
megszüntetése, vegyi injektálá-
sa. Év eleji akció 10% kedvez-
mény. Díjmentes kiszállás. tel.: 
06-70/296-1876 

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

SzoBaFEStÉS, szigetelés, tetőfe-
dés, kőműves-, ácsmunkák. Tel.: 
06-20/943-5564

aSzFaltozáS, útépítés, térkö-
vezés, Makadám utak készíté-
se! kedvező, személyre szabott 
árakat biztosítunk a megrende-
lőknek. Bedolgozást és generált 
is vállalunk: utak, belső udva-
rok, termek, parkolók, kapube-
járók, járdák, kátyúk aszfaltozá-
sát, illetve térkövezését vállaljuk. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. 
tel.: 06-70/362-1341 

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 

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

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

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

t ü z E l Ő a n y a g 

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

tŰzIFa nagy választékban ter-
melőtől. Ugyanitt szén is kapha-
tó. árak és további információ: 
06-30/974-3327. aa5742975 

E g y É B  E l a D á S 

ElaDÓ: népi táncosruhák fiú+lány, 
táncos csizmák, régi fém 200 
Ft-os, vásznak, törölközők, 
pehelypaplan+párna, működő tv, női-
férfi irhabunda, üst, üstház, termény-
daráló. Tel.: 06-30/263-7976

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.

SalgÓPolC csavarozható, moto-
ros permetező, ágyneműtartós heve-
rő, rekamié, fotelok, dohányzóasztal. 
Tel.: 06-30/351-4742

ElEktRoMoS rokkantkocsi szinte 
új állapotban eladó, házhoz viszem. 
Bármilyen Simsont vásárolnék. Tel.: 
06-70/500-3023

850-ES permetező és eke eladó. Tel.: 
06-20/386-6878

FÉg C24; V4; WG125 gázkazán és víz-
melegítők eladó Egerben. Tel.: 06-06-
30/710-2221

kályHa, gázpalack, salgópolc, MTB, 
hűtő, szörf, bútor, Lada alkatrészek. 
Tel.: 06-20/313-1091 

olCSÓn eladó hálóbútor, porszí-
vó, tárcsás mosógép, 40 l-es cse-
réphordó, Simson segédmotor. Tel.: 
06-70/582-9637

MÓRa gáztűzhely, ágyneműtartó 
eladó. Tel.: 06-20/225-5514

SzŐlŐoltVányok, csemegék és 
borfajták megrendelhetők termelői 
áron. Tel.: 06-30/273-2351

MF traktor, nagy mobilgarázs eladó. 
Tel.: 06-30/833-8926

FÉRFI fekete bőrcsizma, 44-es eladó 
(tánccsizmának is jó). Tel.: 06-20/453-
4896

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

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

RÉgI motorokat, motoralkatrészt, lég-
puskát, diafilmeket, motoros könyve-
ket, műhely felszerelést vásárolnék. 
Tel.: 06-20/445-7035

RÉgI bútort, hagyatékot, vász-
nakat, vászontörlőket, gyalupa-
dot, fateknőt, lemezkádat vásá-
rolok. Megegyezés szerint. tel.: 
06-30/915-6286 

lakáSkIüRítÉSÉt, annak elszállítá-
sát vállalom, vashulladékát megvásá-
rolom ármegegyezés szerint, személy-
autóját magas áron megvásárolom. 
Tel.: 06-70/200-1626

RoSSz, megunt, lejárt műszakis vagy 
műszakis autóját megvásárolom. 
Lakáskiürítést, szőlőkivágást válla-
lok. Tel.: 06-70/325-3012

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

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

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

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

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

BÉlaPátFalVaI, Telkibányai 
keménycserép tárgyakat keresek. Kor-
só, kulacs, tányér, dísztárgy. Tel.:06-
30/337-2285

t á R S k E R E S É S 

57 ÉVES elvált férfi komoly kapcsolat 
céljából intelligens hölgyet keres. Hívj 
bátran! Tel.: 06-30/414-1726

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

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

63 ÉVES, független férfi élettársat 
keres. Tel.: 06-30/414-3359 

S z a B a D I D Ő ,  ü D ü l É S 

HaJDÚSzoBoSzlÓI üdülés fél-
panzióval. ár: 20.900 Ft/7 éj. 
tel.: 06-20/352-4406 www.
jazminapartman.hu 

á l l a t

tyÚkVáSáR! aranyosi tyúkvásár 
1 éves vörös tojótyúk, szép tolla-
sak 600 Ft/db. Ingyenes házhoz 
szállítás! tel.: 06-30/171-6635 

72019. február 22. ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

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

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.
511157

Egri könyvelő iroda 
gyakorlattal rendelkező, 

regisztrált 

mérlegképes 
könyvelőt keres 

azonnali belépéssel.

Jelentkezést 
a premolupus@t-online.hu 

e-mail címre kérjük.
premo Lupus Kft.

512126

511556

Hosszú távra keres főállásba vagy vállalkozói jogviszonyba

kertészt
a Varázslatos Bambara és a Mesés shiraz Hotel,

márciusi munkakezdéssel.
szakirányú végzettség , illetve kertészeti, kertgondozási 

tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezését küldje a bialko.kinga@bambarahotel.hu 

e-mail címre, vagy érdeklődjön a +36 30 774 0919 
mobil elérhetőségen.

512595

Nyugdíjas munkavállalókat
keresünk

- Cukrász, PÉk
 (tapasztalattal)
- kONYHAI kIsEGÍTŐ
- TAkArÍTÓ
- sOfŐr
- kŐművEs
- PArkfENNTArTÓ

munkakörökre.

Jelentkezni: Prokaj Mónika
+36-30/355-6624

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

eger@szuperinfo.hu

Építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

KŐMűvES, ÁCS és
BETonACÉL SZERELŐ

szakmunkásokat.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.

Építőipari cég keres

MűSZAKI
ADMInISZTRÁToRT.

Teljes munkaidő,
állandó délelőtt.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.

511157 511157

512635
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511466

511212
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Az idegenforgalom sokat tesz Eger sikeréért
Eger idegenforgalmi ered-

ményeiről tájékoztatta a sajtó 
munkatársait és rajtuk keresz-
tül a város közösségét Habis 
László polgármester, Harma-
ti Judit, a Hotel Eger & Park 
képviseletében, Hegedűsné 
Majnár Márta, az Eger Vá-
rosi Turisztikai Kft. ügyvezető 
igazgatója és Korsós László, 
az önkormányzat adóirodájá-
nak vezetője.

Eger minden hosszú hét-
végén és ünnepen a top fog-
lalási célpontok között sze-
repelt a hírekben, valamint 
a kiemelkedő turisztikai 
vonzerők között is folyama-
tosan az egri vár szerepelt 
az élen, s a legkedveltebb 
attrakciók sorában mindig 
ott voltak további egri, illet-
ve Eger környéki helyszí-
nek. Óriási eredmény, hogy 
Eger 2013 óta folyamatosan 
növekvő, eleve magas láto-
gatottsága az elmúlt öt év 
során, minden esztendőben 
tovább emelkedett, öt évvel 
ezelőtthöz képest 257 ezer a 
különbség. Néhány éve már 
félmillió vendégéjszakát 
számláltak a város szállás-
helyei, s ez évben ez a mu-
tató meghaladta a 665 ezret. 
Mindez nem véletlen: a szol-
gáltatók, az önkormányzat 
városfejlesztő munkájának 
gyakorlatban megmutatko-
zó elismerése, amely jól pél-
dázza Eger vonzerejét is – 
mondta a sajtótájékoztatón 
Habis László polgármester.

Ahhoz, hogy az újabb és 
újabb rekord eredmény év-
ről évre tovább javuljon, sok-
sok nívós, vonzó kulturális, 
zenei és családi program 
kellett, s ezek megvalósítá-
sához Eger Önkormányzata 
jelentős támogatást biz-
tosított. Szükségesek, s 
emellett nagyon fontosak 
az Egerbe rengeteg embert 
hozó, több száz fős konfe-
renciák, valamint nagysza-
bású, turisztikai jelentőségű 
sportrendezvények, mint az 
uszonyos úszó világkupa, 
víz alatti hoki világbajnok-
ság, rallye, squash és tenisz-
versenyek. Az önkormány-
zat testvérvárosi és más, 
nemzetközi kapcsolatain 
keresztül számos vendéget 
fogad, valamint az Eger Vá-
rosi Turisztikai Kft-n keresz-
tül tematikus látogatásokat, 

study tour-okat szervez. 
Eger iránt a turistákon túl 
folyamatos a külföldi, diplo-
máciai érdeklődés is - hang-
súlyozta a városvezető.

Az elmúlt évek szép ten-
denciái visszaigazolják a 
belváros rehabilitációnk 
céljait, eredményeit, vala-
mint megmutatják a várban 
elvégzett turisztikai beruhá-
zásaink és más, egri vonz-
erők, az Érseki palota, vagy 
éppen a Szépasszonyvölgyi 
programok, koncertek érté-
két is.

Erős városunkban a kon-
ferenciaturizmus szerepe.
Számos, nagy jelentőségű 
rendezvény otthona a város 
és a legnagyobb szálloda, 
ahol az útügyi szakma, vagy 
éppen a Kórházszövetség, il-
letve az adóigazgatási szak-
ma krémje találkozott. Aki 
egy ilyen eseményen jól érzi 
magát, biztosan visszatér a 
városba magánemberként, 
családjával együtt is.

Köszönet jár ezért a szép, 
immár 5 éve folyamatosan 
tartó eredményért a turisz-
tikai szervezetekben dolgo-
zóknak, a szolgáltatóknak 
és azoknak, akik részt vesz-
nek ebben a széles körű, el-
kötelezettségen alapuló ösz-
szefogásban – zárta szavait 
Eger polgármestere.

A számok nyelvén, rövi-
den: Egerben 2013 és 2018 
között minden évben 35-45 
ezer között emelkedett a 
vendégéjszakák száma! Az 
öt évvel ezelőtti adathoz ké-
pest 64%-os a bővülés.

A szállodák szerepe 54,2 
százalékos, jól látható, hogy 

igen erős az egyéb szállás-
helyek aránya, és számuk 
is erőteljesen megnőtt az 
elmúlt esztendők során: ma 
már több, mint 530 nyilván-
tartott szálláshely van Eger-
ben. Beszédes adat és meg-
becsülésre méltó eredmény, 
hogy a 2018-ban regisztrált 
vendégéjszaka szám a 12 
hónapból 11-ben meghalad-
ta a korábbi év azonos hó-
napjának mutatóját, így jól 
látható: Eger szezonon túl-
mutatóan is nagyon kedvelt 
utazási célpont.

További, beszédes ada-
tok:

A vendégforgalmon be-
lül a külföldiek aránya 
növekszik: 2018-ban 30% 
körül volt, s ez tudatos, 
főként lengyelországi irá-
nyú marketing tevékenység 
következménye. A lengyel 
vendégek aránya 35%-os a 
külföldiek között, ugyan-
akkor szép növekedést 
sikerült elérni a cseh re-
lációban, valamint erősen 
dolgozunk a németországi 
kapcsolatokon is. Stuttgart-

ban az esslingeni testvérvá-
rosi kapcsolat révén remek 
bemutatkozási lehetőséget 
kapott Eger – hangsúlyozta 
Hegedűsné Majnár Márta, 
az Eger Városi Turisztikai 
Kft. ügyvezetője. Kiemelte 
azt is: 2018-ban indult útjára 
Eger önálló turisztikai hon-
lapja, a visiteger.com, amely 
négy nyelven ad hasznos és 
naprakész információt az 
érdeklődőknek a városról, a 
látnivalókról, programokról, 
sőt, személyre szabott aján-
latokat is nyújt számukra. 
Emellett Eger jelentős nem-
zetközi portálokon is jelen 
van, így sokan megtalálják 
a várost. Utóbbiaknak is kö-
szönhető, hogy az Ázsiából, 
Észak-Amerikából érkező 
vendégek körében több, 
mint 25%-os növekedés ta-
pasztalható. A fentiek követ-
keztében örömmel mond-
hatjuk el, hogy nagyon jó az 
irány: 2018-ban átlagban 2,9 
vendégéjszakát töltöttek el 
Egerben a vendégek, szem-
ben a 2013-ban regisztrált 
2,3-as átlagszámmal.

Harmati Judit a város 
legnagyobb szállásadója, 
a Hotel Eger & Park képvi-
seletében elmondta: sokat 
kell tenni azért, hogy Eger 
magas látogatottsága nőjön, 
vagy akár megmaradjon ez 
a kiemelkedő eredmény. 
A széles szálláshely-spekt-
rumban a Hotel Eger & Park 
forgalomnövekedése 7,5%-
os volt, az átlagos vendég-
éjszaka szám pedig 2,5. Ezt 
Észak-Magyarország legna-
gyobb konferenciaszállodá-
ja, amely egyedi módon sok 
akadálymentes szobával 
rendelkezik,  többek között 
jelentős konferenciák és 
nemzetközi parasport ren-
dezvények befogadásával 
és kiszolgálásával érte el. 
Harmati Judit rámutatott: a 
profitból visszaforgatva szá-
mos fejlesztést valósítottak 
meg annak érdekében, hogy 
bővítsék vendégkörüket, és 
megfeleljenek például a ke-
rékpáros- és wellness turiz-
musban mutatkozó, egyre 
növekvő igényeknek. A nagy 
munkaerőpiaci versenyben 
különösen büszkék képzett 
munkatársaikra: a szálloda-
csoport egyik cégvezetője 
szerepel a TOP 50 turiszti-
kai szakember között.

Egri vendégéjszaka-számok 
évről évre (2013-2018):

 2013:  408.979
 2014:  479.075
 2015:  557.570
 2016:  594.057
 2017:  631.681
 2018:  666.019

Korsós László, az önkormányzat adóirodájának vezetője, Habis László polgármester, Harmati Judit, a Hotel 
Eger & Park képviseletében és Hegedűsné Majnár Márta, az Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezető igazgatója

Fotók: EbnEr béla

490138



Február 24-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 3-án, 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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489731

505014

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. 25., hétfő 1000–1230 
Tarnabod – Polgármesteri Hivatal 

(Kossuth tér 7.)
2019. febr. 26., kedd 900–1300 
EgEr – Szilágyi E. gimnázium 

(Ifjúsági u. 2.)
2019. febr. 27., szerda 900–1100 
EgEr – Markhot Ferenc Kórház  
Hotel épület összekötő folyosó 

(Knézich K. u.)
2019. febr. 28., csütörtök 1400–1700 
bESEnyőTElEK – Általános Iskola 

(Fő u. 108.)
489730

511259

Friss Navinfó
még egy hónapig 

akár sms-ben is kérhető a postázás 
akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérheti a nemzeti adó- és 
Vámhivataltól szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást 
tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet 
akár SMS-ben eljuttatni a naV-hoz március 18-áig.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási terve-
zetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őster-
melő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-étől az Ügyfélkapun keresztül, 
elektronikus formában elérhetővé teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási 
tervezetének postázását március 18-án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezeteket a 
NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.

a kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
• SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámra,
• a NAV honlapján elérhető webűrlap (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)  

kitöltésével,
• telefonon, a 1819-es Infóvonalon, vagy az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 

Rendszeren keresztül, a +36 (80) 20-21-22-es telefonszámon,
• postai úton, kötetlen levél formájában (születési dátum és adóazonosító jel 

megadásával),
• a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon,
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.

SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot 
kell elküldeni ebben a formában: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn.

Aki netán lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 20-áig személyesen, a 
NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. Az adó-
zók bármikor nyithatnak ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetüket a www.
nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA portálon március 
15-étől megtekinthetik, és szükség esetén módosíthatják.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is 
lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.

MEGHÍvÓ
Tisztelettel meghívjuk 

Eger város civil szervezeteinek, civil társaságainak képviselőit a

XXi. EGEr várOsi CiviL FÓrUMra
Ideje: 2019. február 27-én (szerda) 15 óra

Helyszín: Városháza díszterme

PrOGraM
14.00–15.00 Regisztráció, mandátumvizsgálat

15.00 Bevezető és megnyitó
In memoriam dr. Renn Oszkár

15.10 Mandátumvizsgáló bizottság tájékoztatója
15.15–15.25 Köszöntő  

Habis László Eger Megyei Jogú Város polgármestere
15.25–15.45 Fórumtól fórumig – az Egri Civil Kerekasztal éves 

hálózati tevékenysége
15.45–16.00 Az önkormányzati bizottságokba delegáltak 

beszámolója – Beszámolók elfogadása, szavazás
16.05–16.45 Szekcióülések

16.45–17.30 Szekciók beszámolója; Szavazás
17.35 Zárszó

ONLINE REGISZTRÁCIÓ: http://eck.hu/reg-egricivilforum-2019
A regisztrációs lap, a megbízólevél és az ajánlólevél letölthető az eck.hu  
honlapról, elküldhető emailben a civilhaz@eck.hu címre vagy leadható papír 
alapon az Egri Civil Házban (Eger, Bajcsy-Zsilinszky. u. 9.) Tel: 06-20-624-2252 
(Civil Ház telefonszáma)

Eger Városi Civil Fórum 
Szervezőbizottsága

489720

ALAKOSKOdÓ FARSANGI SZOKÁS
PROGRAMOK: 

10.00 Megnyitó, köszöntő
10.30 Maskaraverseny
11.00 a remélők indulása
19.00 Fotó-, rajz- és 
maskaraverseny 
eredményhirdetése

19.30 novaji színjátszók előadása
20.00 Cuháré

büfé, látványpatkolás, patkószegből 
ékszerkészítés, kormos kézlenyomat 
készítés, kincskeresés, filmvetítés, 
állatsimogatás, faluház látogatás, 
borkóstolás, pincelátogatásK
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Monodráma Zrínyi Ilonáról

Különleges előadás érkezik a 
Gárdonyi Géza Színház stúdió-
színpadára február 27-én, este 7 
órától. Hedry Mária: Zrínyi Ilo-
na című színműve egy hangra 
készült Árkosi Árpád rendezé-
sében; Zrínyi Ilona szerepében: 
Juhász Róza.

A monodráma hitelesen 
mutatja be Zrínyi Ilona sokar-
cú, izgalmas alakján, drámai 

sorsán keresztül a magyar 
történelem egyik legbonyolul-
tabb és egyben legvitatottabb 
korszakát. A hősnő Thököly 
Imréhez és fiához, II. Rákóczi 
Ferenchez fűződő viszonya 
alkotja a gerincét a darabnak, 
amelyben Zrínyi Ilona mint nő, 
mint anya és mint a hazaszere-
tet emblematikus személyisége 
jelenik meg.

A másfél órás monodráma a 
hősnő egész felnőttkorát felöleli. 
Zrínyi Ilona izgalmas személyi-
sége számtalan kérdést vet fel az 
utókor számára. Elsősorban szen-
vedélyes nő, vagy inkább okos, 
ravasz politikus? A darab szerint 
mindkettő, de a mérleg nyelve 
mégis inkább a női érzékenysé-
ge, szenvedélye felé billen. Egy 
olyan asszony, akinek szépségét, 
műveltségét, varázsát csodálták 
Európa-szerte, és saját környe-
zete is. Olyan nő, aki szerelméért 
feláldozta önmagát, és a végsőkig 
kitartott választottja mellett.

A Jászai Mari-díjas rende-
ző, Árkosi Árpád által színpadra 
állított darab helyszíne egy ha-
jófedélzet, itt indul Zrínyi Ilona 
emlékidéző vallomástétele, mi-
közben száműzetése helyszíne 
felé halad. Bár nem egyedül uta-
zik, beteg férje, Thököly Imre 
és kíséretük nem jelenik meg a 
drámában.

A VII. Egri Diákbált 
szervezte meg idén a 
Városi Diáktanács, Eger 
MJV Önkormányzata 
támogatásával,  a város 
fiataljai számára.

A bálon mintegy 150 fő vett 
részt, retro hangulatban.

A bálkirály- és bálkirálynő-
választás mellett - melynek 
nyereményéhez az Agria 
Park járult hozzá - mint 
minden évben, idén is a bál 
büféje becsületkasszával 
működött, melyet a Rádi 
Pékség Sütőipari Kft. 
támogatott.

A befolyt összeget a 
Diáktanács a 
Szarvaskőn 
élő Bíró csa-
lád számá- 
ra ajánlotta 
fel.

489810

489720 489720

MarKHOt HÍrEK
légzésfunkciós 
készülék a gyermekosztálynak

Újabb korszerű műszert, egy 
légzésfunkciós készüléket 
adott át a Markhot Ferenc 
Kórház Gyermekosztályá-
nak az Országos Egyesület 
a Mosolyért Egyesület. Nagy 
István, a szervezet elnöke 
hangsúlyozta: az adományo-
kat eddig is több vállalkozó 
falajánlásával tudták megvá-
sárolni, a Radvill Kft. kilenc 
alkalommal nyújtott támoga-
tást, most mellettük a Príma-
Út 2004 Bt., a Bo-Invest 
Kft.,valamint az EVAT Zrt. 
járult hozzá a 700 ezer Ft-os 
készülék megvásárlásához. 

Eddig kilenc alkalommal 
kapott az egri Gyermekosz-
tály a Heves megyei vállalko-
zók támogatásának köszön-
hetően különböző, gyógyí-
tást segítő eszközt, közel 
10  millió Ft értékben. Az 
adományokat Prof. dr. Bar-
kai László a gyermekosztály 
vezetője, Dr. Thummererné 
Rebicsek Rita ápolási igazga-
tó és dr. Vargyay Éva főorvos 
köszönték meg a  kis betegek 
nevében.

A Markhot Ferenc Kórház 
köszöni a Heves megyei vál-
lalkozók támogatását!

Fotó: Birinyi ZsóFia



490140

Programja

Február 27., szerda 17.00

Egri Csillag szalon
az est vendége: 

Markos györgy humorista
A belépés díjtalan!

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 22. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu

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

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu

ÜlőgarNiTúrák, SarokÜlők SzélES válaSzTékbaN,
azoNNal rakTárkéSzlETről. 

509143

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
Parádsasvári Borotválós asszonyFarsang 

9.00	Vendégek	fogadása	a	falu	bejáratánál	a	24-es	út	melletti	par-
kolóban.	10.00	Farsangi	felvonulás	kezdete	a	Művelődési	Háztól.	
Parádsasvár	Rákóczi	F.	út	30.	10.00–15.00	Kristály	Galéria,	Takács	
Kristály,	László	Kristály	és	üvegmanufaktúra	látogatási	lehetőség

	 12.00	Néptáncbemutató	és	táncház	a	falu	szélén,	a	24-es	út	melletti	
parkolóban	 Helyszín:	Parádsasvár

14.00	 CuKORBETEGEK EGRI EGYESÜLETéNEK éVES KÖzGYűLéSE
	 A	közgyűlés	nyilvános.	A	rendezvényen	ingyenes	vércukor-		

és	vérnyomásmérés,	valamint	tanácsadás	lesz.	
A	Cukorbetegek	Egri	Egyesületével	rendezésében.	
Helyszín:	Városháza,	Rendezvényterem	 A	belépés	ingyenes.

15.00	 CSíNOM PALKÓ –	Egressy	Béni	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
15.00	 ISMERT EGRIEK MÁS SzEREPBEN	–	Zenés	show	műsor,	amiben	

olyan	ismert	egriek	kapnak	szerepet,	akik	új	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
Február 25., hétfő 
11.00	és	 TÜNDéRSzéP ILONA éS ÁRGYéLuS KIRÁLYFI
14.00	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 	FARSANGI HAGYOMÁNYOK – Nyugdíjas Színjátszók a pódiumon,	

A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	Színjátszó	körének	műsora
	 Helyszín:	EKVI	ebédlője	(Bem	tábornok	út	3.)
17.00	 a MErkúr évE 2019	–	éRSEK-P. ILDIKÓ asztrológus előadása		

a	Heves	Megyei	Életreform	Népfőiskola	szervezésében	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház,	104-es	terem

Február 26., kedd
10.00	és	15.00	Az éGIG éRő PASzuLY Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdiószínpad
14.00	 TÜNDéRSzéP ILONA éS ÁRGYéLuS KIRÁLYFI 

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 CSíNOM PALKÓ –	Jókai	Mór	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház

MEgEMlékEzés a káPolnai Csata 170. évFordulóJán
15.00	 Koszorúzás	a	Kápolnai	csata	hőseinek	emlékművénél,	majd	a	

könyvtár	emléktáblájánál.	Találkozó	a	Fájdalmas	Anya	(Hatvani)	
temető	főbejáratánál

16.30	 Görgei téli hadjárata és a Kápolnai csata	–	PINTéR ISTVÁN	
történész	előadása	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

16.30	 IFI FARSANG Helyszín:	EKMK	IFI	Pont
17.00	 ORCHIDEÁK NYOMÁBAN A MEDITERRÁNEuMBAN		

Az	Eszterházy Geography előadás-sorozat keretében
	 Előadó:	Fekete Réka	(biológus)	Helyszín:	EKE	Líceum	405-ös	terem
18.00	 HANGFÜRDő	–		kikapcsolódás	hangtálakkal,	

shantikkal,	csengőkkel	 Helyszín:	Lollok	Ház
Február 27., szerda
10.00	 zuMBÁzz DéLELőTT IS!
	 Helyszín:	Lollok-Ház	
14.00	 TÜNDéRSzéP ILONA éS ÁRGYéLuS KIRÁLYFI 

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 TEADéLuTÁN	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 CSíNOM PALKÓ –	József	Attila	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
16.30	 FókuszBan a gyűJtEMény	– AGRIA LI. KÖTETBEMuTATÓ
	 BAKÓ FERENC születésének 100. évfordulója alkalmából.
	 A novaji farsangi remélés	–	beszélgetés	az	élő	népszokásról	

Maskarás felvonulás, remélés Novajon	–	Bakó	Ferenc	néprajzkutató	
1964-ben	készült,	digitálisan	felújított	filmjének	vetítése	
Helyszín:	Dobó	István	Vármúzeum,	Dobó-bástya

16.30	 DR. BAJNOK DÁNIEL: A KOCKA EL VAN VETVE?  CEASAR A 
RuBICÓNÁL – SORSFORDULÓK-SORSFORDÍTÓK	TÖRTÉNELMI	
SZEMELVÉNYEK	ELŐADÁSSOROZAT		1.

	 A	program	az	Eszterházy	Károly	Egyetem	Történelemtudományi	
Intézetével	közösen	valósul	meg.	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

18.30	 zF-EgEr – Pro rECCo (olasz)
	 Férfi	vízilabda	Bajnokok	Ligája,	A-csoport,		

9.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	uszoda
19.00	 FILHARMÓNIA SzEzONBéRLET – KAMARA „A”
	 „roMantikus ösvényEkEn”
	 Kiss Virág	–	zongora	és	Dezső Sándor	–	cselló	kamaraestje
	 Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem	–	Líceum
19.00	 HEDRY MÁRIA: zrínyi ilona	–	monodráma	Árkosi Árpád	

rendezésében.	Zrínyi	Ilona	szerepében:	JuHÁSz RÓzA	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad

Február 28., csütörtök
8.00	 REGGELI JÓGA		 	

Helyszín:	Lollok	Ház
10.00	 EGéSzSéGMEGőRző TORNA 	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	és	 TÜNDéRSzéP ILONA éS ÁRGYéLuS KIRÁLYFI
14.00	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	és	 Az éGIG éRő PASzuLY
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
10.00-tól	KERTBARÁT KÖR EGYESÜLET 
16.00-ig KÖzÖSSéGI INFORMÁCIÓS PONT 	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
18.00	 KEzDő deepWORK óra	

Helyszín:	Lollok	Ház
18.00	 ILLATSzERTÁR	–	Petőfi	Sándor	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
18.00	 Casino Pódium – ,,Rókatánc’’	– ARANY JÁNOS VIDÁM VERSEI
 uNGVÁRI P. TAMÁS	előadásában.	Közreműködnek:	Fajcsák Attila	

és	Okos Tibor	zeneművészek	lanton,	furulyán,	énekkel	
Jegyár:	1.000	Ft,	diák,	nyugdíjas	500	Ft	 Helyszín:	Kepes	Intézet

18.00	 gina és FidEl –	dráma	két	részben
	 	Szereplők:	FéSűS NELLY	és	ÁRPA ATTILA
	 Író,	rendező:	POzSGAI zSOLT.	A	mű	egy	rendkívül	érdekes	

történelmi	korszaknak	állít	emléket.	A	dráma	1974-ben	játszódik	
Kubában,	amikor	Gina	Lollobrigida	Havannába	érkezik	televíziós	
interjút	készíteni	Fidel	Castroval.	Jegy:	1.800	Ft	elővételben	
az	Agria	Mozi	pénztárában	és	az	egermozi.hu	oldalon.	
Helyszínen:	2.400	Ft.	Welcome	drink	egy	pohár	bor	a	Wanda	
Borház	támogatásával.	 Helyszín:	Uránia	Mozi

19.15	 FITNESS AEROBIC
	 Helyszín:	Lollok-Ház

Március 1., péntek
9.00-tól	 ORCHIDEA PROGRAM	–	Eger	város	védőnői	szervezésében
13.00-ig	 Szolgáltatások:	vérnyomásmérés,	vércukor-	és	koleszterinszint-

mérés,	psa	szűrés	(korlátozott	számban,	50	év	feletti	férfiaknak)	
A	szűrések	ingyenesek!	 Helyszín:	Barkóczy	u.	15.

10.00	 KÖzELBABA CSEVEGő KLuB – Beszélgetés a beszédről 
Előadó:	Siller-Kiss Edina	logopédus,	Riczkó-Tumik Szilvia 
logopédus	 Helyszín:	Forráspont	LISZI

15.00	 ANGOL CSEVEGő KLuB	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.30	 TÁRSASJÁTéK KLuB	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
19.00	 LENKEY TÁBORNOK Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdiószínpad
20.00	 BYEALEx éS A SLEPP	 Jegyek:	Early	Bird		2.000	Ft,		

elővételes:	2.500	Ft,	helyszíni:	3.000	Ft	 Helyszín:	BRDWY
Március 2., szombat
A FÜzESABONYI TERMéSzETBARÁT EGYESÜLET TÚRÁJA – „Ezer és 
8.40	  a Bükk és a Mátra vidékén”. Útvonal:	Gyöngyöspata	autóbusz	

megálló	–	Római	katolikus	templom	–	Rédei	nagy-patak-Fencel	–	
Kecskekő	–	Fencel	–	Hegyalja	–	Gyöngyöspata	autóbusz	megálló

	 Táv:	6,3	km	Szintemelkedés:	160	méter.	Indulás:	Füzesabony	
autóbusz	pu.	8.40.	Hazaérkezés:	Füzesabony	autóbusz	pu.	15.59

	 Túravezető	Somogyi	Imre	(70/314-9169)
novaJi rEMélés 2019 – ALAKOSKODÓ FARSANGI SzOKÁS 

Programok:	10.00	Megnyitó,	köszöntő,	10.30	
Maskaraverseny,	11.00	A	remélők	indulása,	19.00	
Fotó-,	rajz-	és	maskaraverseny	eredményhirdetése,	

19.30	Novaji	színjátszók	előadása,		
20.00	Cuháré.	Kiegészítő	programok:	büfé,	látványpatkolás,	
patkószegből	ékszerkészítés,	kormos	kézlenyomat	
készítés,	kincskeresés,	filmvetítés,	állatsimogatás,	faluház	

látogatás,	borkóstolás,	pincelátogatás	 Helyszín:	Novaj
Március 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:	Tamás-kút	–	Kolozs-tető	–	Táskás-rét	–	Völgyfő-ház	–	

Oldal-völgy	–	Barát-rét	–	Felsőtárkány.	Táv:15	km.	Szint:	300	m.	
28	pont.	Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.

	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
18.00	 sEdaa – Mongol-PErzsa zEnEkar konCErtJE
	 Jegyek	elővételben	2.000	Ft-os	áron	a	Farkas	Ferenc	Zeneiskola	

portáján	válthatók	 	Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjusági	Ház
Március 5., kedd
10.00	és	 Az éGIG éRő PASzuLY
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
Március 6., szerda
10.00	és	 Az éGIG éRő PASzuLY
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
19.00	 Egri világJáró kluB – KISSzIGETRőL A NAGYSzIGETRE	

–	avagy	Tajvanból	már	csak	egy	ugrás	Ausztrália	–	Rosta Gábor	
előadása	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjusági	Ház

19.00	 MAGYAR RAPSzÓDIA –	Németh	L.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 7., csütörtök
10.00	és	 Az éGIG éRő PASzuLY
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
18.00	 MAGYAR RAPSzÓDIA –	Dobó	I.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 8., péntek
10.00	 Az éGIG éRő PASzuLY
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
18.00	 Emelkedett női minőség	– A TuDATVÁLTÁS KuLCSA  

A YOTENGRIT BÖLCSELET SzERINT	–	Előadó:	Dr. Darnói Tibor	
holisztikus	orvos,	a	Yotengrit	Alapítvány	elnöke	
Az	Őseink	Tudása	Egyesület	előadássorozatában	
Belépőjegy:	1.900	Ft.	Jegyek	vásárolhatók	a	Dió	Gyógyfűszertárban	
(Jókai	u.	1/a).	Az	előadás	után	könyvvásárlási	lehetőség.	
Helyszín:	Hunguest	Hotel	Flóra	(Fürdő	u.	5.	II.	emelet)

19.00	 MAGYAR RAPSzÓDIA –	Gárdonyi	Géza	bérlet	–	Bemutató előadás	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az
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511733

511823

511678

Dr. Szabó Zsuzsanna
fül-orr-gégE

fElNŐTT éS gYErMEK 
MagáNrENDEléS

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

(belső udvarban)

SürgŐSSégI VIZSgálaT
telefonos egyeztetés alapján

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

505220

490104

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

özv. SzepeSi 
MiklóSné

temetésén megjelentek,
és részvétüket fejezték ki.

Fia, Lánya, Menye, 
Unokái, Dédunokái

511666

30 ÉVES 
AZ EGRI 

EGÉSZSÉG- 
ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ 

EGYESÜLET

„AZ EGÉSZSÉG A HIBA 
FELISMERÉSÉVEL KEZDŐDIK”

(Epikurosz)

Az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület
szeretettel meghív minden régi és állandó tagot, 

együttműködő szervezeteket és segítőket 

juBILEuMI RENDEZVÉNYÉRE 
2019. március 1-jén, pénteken 17 órára 

az egri városháza üvegtermébe
Program:
• Visszaemlékezés az egyesület alapítására, alapítójára  

és történetére
• Oklevél- és emléklapátadás a régi tagoknak
• Köszönet a meghívott együttműködő szervezeteknek
• Szeretetvendégség

Információ: egri.eke@gmail.com;  
www.facebook.com/Egri-Egészség-És-Környezetvédő-Egyesület;  

Varga Miklósné elnök 70/56-10-676; Polacsek Anikó alelnök 20/40-136-44; 
Szerencsi Mária titkár 20/50-35-162

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!

509001

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

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

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

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

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

3 rétegű üvegezéssel is,
SZENZÁciÓS ÁRoN!

507268

ExprEssz - ArAnysíp ÉttErEm
márciusi ajánlatai:

tOrKOs CsÜtÖrtÖK -50%
 március 7. 1100-1600 óráig

nŐnApI BULI
 március 8. péntek 1700

• Köszöntőital, bőséges vacsora
• Élőzene
Részvételi díj előzetes asztalfoglalással:
5.900 Ft/fő
A pár hölgytagjának 50% kedvezmény!

Asztalfoglalás: 
06-20/298-2885, 06-20/299-0752
Eger, Barkóczy út 4.

512471490104

Előzetes asztalfoglalás szükséges a 30/911-3798 telefonszámon! 
A vaxsora ára 9.900 Ft, mely tartalmazza a vacsorát és a whiskey-sort.

Előétel     + Jameson Black Barrel
Meleg előétel + Jameson Caskmates 
Leves
Főétel      + Jameson Distiller’s Safe
Desszert    +  Carolans Irish Cream

489720

490038

Déjá vu - Cafe, Restaurant & Bar

 HÉTFŐ Burgonyakrémleves
  kolbász chips-szel
 Főétel „A” Bakonyi pulykatokány
  tésztával 
 Főétel „B” Tonhalas spagetti
  paradicsommártással,
  reszelt parmezánnal

 KeDD Karfiolleves
 Főétel „A” Pulykamell fokhagymás
  tejfölben átsütve, reszelt
  sajt, rizibizi
 Főétel „B” Baconos, hagymás
  sertésszelet, burgonya-
  püré

Febr. 25 - márc. 1-jéig

eger, 
Szent  
János u. 1.

1 menü: 1.290 Ft
ÉTelKiSzállíTáS: 

06-30/911-3798

 SzeRDA Frankfurti leves
 Főétel „A” Pásztortarhonya
  csemegeuborkával
 Főétel „B” Rántott csirkecomb,
  rizibizi

 CSüTöRTöK Paradicsomleves
 Főétel „A” Baconos, kukoricás
  csirkemellrizottó, reszelt
  sajt
 Főétel „B” Grízes tészta barack-
  lekvárral

 PÉnTeK Szárnyasmájgaluska-
  leves 
 Főétel „A” Pulykamell „Orly”
  módra (sörös, párizsias
  bundában), jázminrizs
 Főétel „B” Baconos, hagymás
  sertésszelet,
  burgonyapüré
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