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Műszaki vizsgaállomás - Eredetvizsgálat

OPEL  CHEVROLET  SUZUKI  DAEWOO

•	gyári	diagnosztika	 TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS
•	gyári	időszakos	szerviz	 3.490 Ft
•	műszeres	futómű-ellenőrzés,	-beállítás
•	klímafeltöltés,	-javítás,	-tisztítás
•	gumiszerelés
•	alkatrész-értékesítés
•	gyári	kulcsrendelés,	programozás
•	műszaki	vizsgáztatás	motorkerékpárra	is

Lézeres, bőrgyógyászati, esztétikai kisműtétek

DR. VOJTH
LÁSZLÓ
szakorvos,
esztétikai

lézer

- szemölcsök
- anyajegyek
- bőrkinövések
- lógó fibrómák
- „bibircsókok”
- öregségi és
 szarufoltok

- kásamirigy
- uszodaszemölcs
- seprűvéna
- benőtt köröm
- ránceltávolítás
- körömgomba
- t e t o v á l á slézeres eltávolítása

Fájdalom- és hegmentes, gyors gyógyulás

Tel.: 36/436-294 - www.lezermed.hu
EUROMEDICA - Eger, Tűzoltó tér 1.

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

513324

TEAM
Bt.

Fnyt. szám: E-000839/2014

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

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

www.targoncakezelo.hu

513472

513465

513773

06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

37632

SzabáS-varráS
tanfolyam!

Márciusban induló tanfolyamokra 
jelentkezni lehet. 

E-mail:
marianna@varazscenti.hu 

Tel.: 06-70/293-4296

Varázscenti
Varróműhely

513785

TAPÉTAMÁNIA.HU

(Spar-tól 1 percre, Széna tér - Mátyás király út sarok)
Tel.: 06-70/319-0958

NŐNAPI TAPÉTAVÁSÁR!
Óriási szín- és mintaválasztékban kínálunk

papír- és gyapjútapétákat.

Ezenkívül rozettákat, álmennyezeteket, díszléceket, 
öntapadós fóliákat és függönyöket stb.

Eger, Mátyás király út 14. sz. aláÁTKÖLTÖZTÜNK!

514077

514075

514076
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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

Harasztosi László parafenomén
10 év után újra Egerben kezel!

Energia Önnek, barátjának, 
családjának, idősnek és fiatalnak!

Az energia vitalizálásával 
minden könnyebbé válik.

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

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

www.harasztosi.hu
508312

Tel.: +36 30/20 55 242

513195 513913

10 éves
a Magyarok Vására 

Március 10-én, vasárnap 
az Érsekkertben 
reggeltől napestig

10.00	 A	Tarnaleleszi	Rákóczi	Péter	Ifjúsági	Fúvószenekar	műsora
10.30	 Március	15-ről	és	a	Petőfi	kutatás	időszerű	kérdései
	 -	Fuksz	Sándor
11.10	 A	Tarnaleleszi	Rákóczi	Péter	Ifjúsági	Fúvószenekar
	 műsorának	második	része
11.30	 Egri	Vitézek	Dalkör	műsora
12.00	 Palóc	Himnusz

Egésznapos	kézműves	foglalkozás:	huszárcsákó-,	zászlókészítés,	
fonás,	gyöngyfűzés	-	gyermekeknek.

490104

Beke Sándor 80 éveS. A Gárdonyi Géza Színház korábbi igazgató-
ját, Beke Sándort nyolcvanadik születésnapján köszöntötte kedden az egri 
teátrum társulata. Blaskó Balázs jelenlegi színidirektor közös emlékeket 
idézve üdvözölte az ünnepeltet. Beke Sándort – akinek a nevéhez fűződik 
az intézmény újjáépítése is – tapsvihar közepette fogadták a Gárdonyi 
Géza Színház örökös tagjainak sorába a jeles évfordulón. Fotó: Gál Gábor

A bringások birtokba vették 
a Kistályai úti kerékpárutat

A Kistályai út nyugati olda-
lán 2,7 m szélességben – az 
oldalakadály és a biztonsági 
távolságok betartásával – 
szabványos, elválasztás nél-
küli gyalog- és kerékpárutat 
adtak át kedden, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program támogatási rendszer 
keretében megjelent „Fenn-
tartható városi közlekedésfej-
lesztés” pályázat segítségével.

A projekt keretében össze-
sen 1685 méter aszfalt bur-
kolatú gyalog- és kerékpárút 
épült a Kistályai úton, a Kő-
lyuk úti csomópontig, vala-
mint a Kőlyuk úton a Bánki 

Donát útig (Aventics gyártó-
csarnok utcája). Emellett a 
Kőlyuk úttól Andornaktálya 
közigazgatási határáig ke-
rékpáros nyomot alakítottak 
ki (piktogram felfestéssel és 
táblákkal), összesen 1300 mé-
teren.

Így mindösszesen mintegy 
3 km kerékpárút létesült Eger 
déli városrészében.

A mostani beruházásnak 
köszönhetően a bringások – a 
Sas úton az idei évben ugyan-
csak TOP-forrásból megépü-
lő, új kerékpárúton keresztül 
– elérik az észak-déli kerék-
párút gerincvonalat.

A szalagátvágás ünnepélyes pillanatai. Fotó: EbnEr béla

Párbeszéd a turizmus 
további növelése 
érdekében Egerben

Konzultációt in-
dít a Fidesz he-
lyi szervezete az 
idegenforgalom 
további növe-
lése érdekében 
– jelentette be 

Oroján Sándor (képünkön). 
A Fidesz Egri szervezetének 
alelnöke azt mondta: a tu-
rista szezonban az eddiginél 
rugalmasabb szabályozást 
szeretnének elsősorban a bel-
városban található éttermek, 
kávézók esetén. A konzultáció 
március 8-ig tart.
A turizmus növelése mellett 
fontos szempont az itt élők 
nyugalma is. Ezért konzultáci-
ót kezdeményeznek az egriek-
kel. Arra kérik az itt élőket és 
a vendéglátókat, hogy három 
témában – a vendáglátósok 
kitelepülése, az éjszakai 
nyitvatartás és a zeneszolgál-
tatás – mondják el vélemé-
nyüket. Ezt kétféle módon is 
megtehetik: a konzultacio@
egripolgarokhaza.hu email 
címen vagy személyesen a  
Polgárok Házában a Rákóczi 
Ferenc út 45. szám alatt.

Új, hatékonyabb kazánnal 
gazdagodott az egri fűtőmű

Egy háromszázmillió forintos 
beruházásnak köszönhetően 
gazdaságosabb, hatékonyabb 
és környezettudatosabb lett az 
Egri Vagyonkezelő és Távfűtő 
(EVAT) Zrt. Malomárok utcai 
fűtőműve, a cég egy új, mo-
dern kondenzációs kazánnal 
gazdagodott.

A kazán átadóján Habis 
László polgármester elmond-
ta: Egerben közel ötezer lakás 
távfűtését, valamint ezer lakás 
és intézmény melegvízellátá-
sát biztosítja az EVAT Zrt. Ez 
az egyik legfontosabb városi 
közszolgáltatás, amelynek mi-
nőségi megvalósítása kiemel-

ten fontos. Hangsúlyozta, az 
új berendezésnek köszön-
hetően évente 427 tonnával 
kevesebb szén-dioxid kerül a 
levegőbe, és éves átlagban a 
hőigény kilencven százaléka 
korszerű technológiai feltéte-
lek mellett állítható elő.

Nyitrai Zsolt a térség or-
szággyűlés képviselője rá-
mutatott, a kormány által be-
vezetett rezsicsökkentésnek 
köszönhetően eddig ezer-
négyszáz milliárd forinttal 
több maradt a fogyasztóknál, 
egy átlagos magyar család 
éves szinten 170 ezer forintot 
spórolhat.

Turcsányi Dániel alpolgármester, Nyitrai Zsolt, Kis-Tóth Roland,  
az EVAT Zrt. vezérigazgatója és Habis László. Fotó: EbnEr béla

490138

490138

Közel 30 éve a térség

LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMBAN

megjelenő ingyenes hetilapja
490137

Déjá vu - Cafe, Restaurant & BarMárcius 4-től 8-ig

Eger, 
Szent  
János u. 1.

1 MEnü:
1.290 Ft

ÉtElkiSzállítáS: 06-30/911-3798

 HÉtFŐ Őszibarackkrémleves
 Főétel „A” Baconbe göngyölt  
  csirkemell jázminrizzsel 
 Főétel „B” Húsos-paradicsomos 
  lasagne

 kEDD Paradicsomleves 
  betűtésztával
 Főétel „A” Dubarry csirkemell 
  petrezselymes rizzsel
 Főétel „B” Szójás csirkemell csíkok 
  zöldséges tésztával

 SzERDA Sajtos brokkolikrémleves
 Főétel „A” Csirkemell mustáros 
  mártásban jázminrizzsel
 Főétel „B” BBQ csirkemell  
  steak burgonyával

 CSütöRtök Májgaluskaleves
 Főétel „A” Sokmagvas rántott  
  csirkemell 
  coleslaw salátával
 Főétel „B” Ricottás-spenóttal töltött
  tészta paradicsom- 
  szósszal

 PÉntEk Zöldborsóleves 
 Főétel „A” Májjal töltött gombafejek 
  rántva rizzsel, tartárral
 Főétel „B” Joghurtos tandoori  
  csirke jázminrizzsel 
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ANDORNAKTÁLYÁN szakszerű-
en felújított, egyszintes csalá-
di ház eladó! Iár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, Cifrakapu úton ideá-
lis, I. emeleti, erkélyes, 2 szo-
bás lakás, részben új nyílászá-
róval eladó! Iár: 15,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, Pásztorvölgy terüle-
tén 690 nm-es telek szabadon 
álló beépíthetőséggel, körbe-
kerítve, újszerű lakókörnyezet-
ben eladó! Iár: 12,6M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

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

EGERBAKTA határában, jól meg-
közelíthető 1280 nm-es zártkert, 
jó szerkezetű 16 nm-es kis ház-
zal eladó! Iár: 850.000 Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, Károlyváros területén fel-
újított, 1 szoba+étkezős lakás a 
fszt.-n eladó! Iár: 16,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGERBAKTÁN, 900 nm-es, kör-
bekerített építési telek eladó! 
Gáz a telken belül, minden 
más közmű a telek előtt utcán 
található! Iár: 2,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, Felnémet városrészben, 
buszmegálló mellett jó bena-
pozással, 3 szobás családi 
ház eladó! Iár: 14,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213

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

H Á z E L A D Á S 

FÜzESABONYBAN, a Radnóti utcá-
ban felújított, 5 szobás családi ház 
eladó! Ár: 28,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

FÜzESABONY déli részén, a központ-
hoz közeli csendes utcában 2006-
ban épült, 3 szobás újszerű csa-
ládi 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

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, fel-
újítandó ház eladó! Ár: 249M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

OBI mellett, 1700 nm-es telken 4 
szobás, most felújított családi ház 
melléképületekkel, nagy gyümöl-
csöskerttel eladó. Ár: 32M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

REKLÁMÁRON, Vár közelében 190 
nm-es, várkőből épült, részben fel-
újítást igénylő családi ház 800 nm-es 
telekkel sürgősen eladó. Ár: 22,9M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

USzODA közelében mini udvaros, 
70 nm-es, lakóterű kis családi ház, 
garázzsal és műhellyel együtt eladó. 
Ár: 22,7M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

VÁRÁLLOMÁS közelében, közel a 
belvároshoz  kis udvaros, felújítan-
dó családi ház 3 szobával, +a föld-
szinten egy erősen felújítandó lakrész 
lehetőséggel eladó. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BELVÁROSKÖzELI, Tetemvár csen-
des részén kicsi udvaros, fedett 
kocsibeállós, jó állapotú, 2 szintes, 
3 szobás családi ház borospincével 
eladó. Ár: 38M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

BELVÁROSKÖzELI csendes részen 
8 szobás, 80-as években épült csa-
ládi ház eladó. Ár: 29,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

SzOMOLYÁN eladó 100 nm-es, 
tetőtér-beépített családi ház csen-
des környezetben eladó vagy egri 
lakásra cserélhető. Ár: 13M Ft. Tel.: 
06-20/222-1943

Apró
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-
déglátóegység, 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, Malomárok úti, 7. emeleti, 
52 nm-es, nagy erkélyes, szép, 
felújított állapotban eladó. Ár: 
14,98M Ft. Tel.: +36-30/478-
7440 

EGER, Kallómalom úton 7. eme-
leti, 2 szobás lakás eladó! Ár: 
14,9M 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 

EGERBEN, a Szépasszonyvölgy 
úton pince és 350 nm-es pano-
rámás telek eladó. Nem épí-
tési telek. Különleges pincés 
besorolás. Ár: 11M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

OSTOROSON örök panorámás, 
1040 nm-es, összközműves 
építési telek a Tópart lakóterü-
leten eladó. Ár: 10,35M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

EGER, felsővárosi, kitűnő álla-
potú, napsütéses, déli fekvé-
sű, 1. emeleti, 2 szobás, gáz-
konvektoros lakás eladó, szép 
konyhával, műanyag nyílászá-
rókkal, stb. eladó. Ár: 16,4M Ft. 
Képek: www.egerotthon.hu Tel.: 
+36-20/371-1515 

EGERBEN, zártsorúan beépíthe-
tő, 160 nm-es, 75%-ban beépít-
hető építési telek, 8 méte-
res utcafronttal, a belvárostól 
néhány perc sétára eladó. Ár: 
6,9M Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

EGERBAKTA Eger felőli végén 173 
nm, exkluzív családi ház eladó. Ár: 
32M Ft. Tel.: 06-20/345-2239 Ingat-
lan Paletta

EGERBEN, Kertalja utcai, kis csa-
ládi ház eladó. Iár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-70/267-6578, 06-36/427-439

PÉTERVÁSÁRÁN, központ-
hoz közel eladó kertes családi 
ház 2500 nm-es telken. 3 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, 2 pin-
ce, melléképület, gáz és hagyo-
mányos fűtés. Az ingatlan vál-
lalkozásra és gazdálkodásra 
is alkalmas. Ir.ár: 4M Ft. Tel.: 
06-36/368-674  

FÜzESABONYBAN, belvároshoz 
közeli részen kétgenerációs, 135 
nm-es családi ház, 100 nm-es ipa-
ri épülettel eladó. Érd.: 06-30/831-
6989, 06-30/501-7640

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, 
tufapince, panziónak is alkal-
mas. Összeköltözőknek, nagy-
családosoknak, több generáció-
nak kiváló. Kisebb lakás beszá-
mítása lehetséges. Ingatlanköz-
vetítők kérem ne hívjanak. Iár: 
38M Ft. Tel.: 06-30/995-2313

EGER, Hatvani hóstyán, Sparközeli 
részen 90 nm-es, 3 szoba-nappa-
lis, konyha-étkezős, padlófűtéses, 
2 WC-s, szigetelt családi ház 30 
nm-es terasszal, 2 autónak garázs-
zsal, új villanyvezetékkel, új ablakok-
kal, új kazánnal eladó. Ár: 29,9M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

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

Felelős kiadó: Fodor István
Főszerkesztő: Honfi Gábor

Főszerkesztő-helyettes: Juhász Emőke
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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 26.

Valutanem Vétel Eladás

fair Exchange Kft. 
Eger, Kossuth l. u. 5. 
tel./fax: 36/414-263

Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

uSD ...... 274,00 .....282,50
Euro.... 314,50 .....321,90
CHf....... 274,00 .....282,50
GBP ...... 359,00 .....369,00
CaD ...... 204,00 .....212,00
PlN ......... 71,00 .......78,50
HrK ........ 40,00 .......46,50
roN ........ 65,00 .......73,50

készpénz átutalás

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

513592

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.
512854

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
513158

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484

513487

Eladók új építésű lakások
a város több területén!
40 nm-től, 415-450e Ft/nm -es áron.

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

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

513709

513713

513803

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki Egerből 5 év garanciával

50% kedvezménnyel 2019. márc. 1-31.
Díjtalan felméréssel és szereléssel!

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

514026

513182

Dugulás-Elhárítás
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

505195

tegzes Ildikó
tel.: 06 30 2295 301

513225



H á z k e r e s é s 

1 szintes, jó állapotú kis háza-
kat keresek, jó közlekedésű helyen, 
ügyfeleinknek Egerben! Északi város-
rész kizárva. Tel.: 06-30/472-0617, 
Borosné - Ingatlan Paletta Eger

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 

eGerBen, a Lajosvárosban 2. eme-
leti, 70 nm-es, 3 szobás, jó állapo-
tú lakás eladó. Iár: 21,4M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 Ingatlan Paletta

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

Csak nálunk: Újsor utcában 5 szo-
bás, teraszos, kertkapcsolatos, 3 
szintes lakás garázzsal, kis kerttel 
eladó! Iár: 35M Ft. Tel.: 06-30/472-
0617 Ingatlan Paletta

MéG most! Egerben, a „Ráchegy 
lakóparkban” 320e Ft/nm-es áron, 
2019. májusi átadással új építési 
ingatlanok leköthetőek! 2 db föld-
szinti, erkélyes és 1 db első emeleti 
erkélyes lakás, és 150 nm-es sorhá-
zi lakások leköthetők! CSOK igényel-
hető 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 Ft, föld-
szinten erkély nélküli: 67,17 nm 
26.196.300 Ft, CSOK igényelhe-
tő és 15M Ft-ig illetékmentes! Tel.: 
06-70/778-2372

BeLVárOsBan, 4 lakásos társas-
házban 2 szintes, saját kertkapcso-
latos, 16 éve épült, nagy nappali+ 2 
hálós lakás eladó. Ár: 30,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

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

eGerBen, a Vízimolnár úton 4. eme-
leti, 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

eGerBen, a Tizeshonvéd utcá-
ban erkélyes, 2. emeleti, felújítan-
dó lakás eladó! Ár: 19,8M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

HatVani hóstyán, 7 lakásos társas-
házban, 96 nm-es, 2 szintes, 1. eme-
leti lakás, saját üzlet vagy garázsvá-
sárlási lehetőséggel eladó, vagy föld-
szinti ingatlanra cserélhető. Ár: 26,9M 
Ft. Tel.:  06-20/975-1413

aLMaGYardOMBOn, 5 laká-
sos társasházban magasföldszin-
ti, 60 nm-es, 1+2 félszobás, újsze-
rű, igényes lakás eladó, garázzsal. 
Ár: 28M Ft+2M Ft a garázs. Belvá-
rosi pici lakás is beszámítható. Tel.: 
06-20/975-1413

eGészséGHáz utcában, 2004-ben 
kialakított, tetőtéri, 40/72 nm-es, jól 
szigetelt, 3. szinti lakás eladó. Ár: 
21,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGer kempingben földszinti, 
55 nm-es, déli fekvésű, napos, 
nagy teraszos, új lakás eladó. 
Várható átadás: 2019. június. 
ir.ár: 23M Ft. érd.: 06-30/958-
7200 

eGri, 41 nm-es lakás a belvárosban 
eladó. Tel.: 06-30/472-9141

eGer, rákóczi u. csendes részén 
ii. emeleti, 100%-ban felújított, 
3 szobás, erkélyes lakás eladó. 
ár: 18,7M Ft. tel.: 06-30/945-
0605 

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

eGerBen, a ráchegyen 1,5 
szobás, amerikai konyhás, 38 
nm-es, erkélyes, földszinti, 
felújított lakás, nagy részben 
beépített bútorokkal eladó. ár: 
17,5M Ft. érd.: 06-30/279-4965 

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

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

eGer, Hatvanasezred utcai, 1+2 
szobás, magasföldszinti lakás 
garázzsal eladó. ár: 21M Ft. tel.: 
06-36/413-627 

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

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

L a k á s k e r e s é s 

2-3 szOBás lakásokat keresek irodánk 
ügyfeleinek Egerben! Bővebb tájékoz-
tatásért kérem, hívjon: 06-30/472-
0617 Borosné, Ingatlan Paletta

eGer, területén keresek 2-3 szobás 
lakásokat! Minden megoldás érde-
kel! Tel.: 06-30/218-8213

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

eGerBen, belvárosban vagy környé-
kén felújításra szoruló kisebb lakást 
vennék. Tel.: 06-70/250-4218

eGerBen lakást vásárolnék, fel-
újítandó is lehet. Tel.: 06-20/435-
9657

é P í t é s i  t e L e k 

eGer, Hatvani hóstyán, csendes 
részen, két lakásos társasház épí-
tésére 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

eGer, Szépasszonyvölgyben, Tuli-
pánkert utcában 1750 nm-es telek 
borházzal, nagy pincével eladó. Ár: 
4,7M Ft. Tel.: 06-20/5838966

eGer, Lajosvárosban 760 nm-es, tel-
jes közműves telek, rossz állapotban 
lévő házzal eladó. Ár: 13,5M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

eGer történelmi városközpontjában 
közművesített, 500 nm-es építési 
telek extrákkal. Ár: 12,5M Ft. Tel.: 
06-70/297-4005

F ö L d ,  k e r t 

FeLsŐtárkánY elején 1,42 ha és 
0,63 ha szántó a Nagylaposon eladó. 
Iár: 800 Ft/nm. Homoklápában zárt-
kert 2930 nm eladó. Ár: 2,2M Ft. Tel.: 
06-20/224-4618

erdŐt legelőt zártkertet vásárolok. 
Tel.: 06-70/532-2021

andOrnaktáLYán, Gesztenyés-
dűlőben 1917 nm, 5 sor, jól ter-
mő kékfrankos szőlő eladó. Tel.: 
06-30/398-3588
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eGer belvárosában 70 nm-es 
családi ház eladó, mely kör-
beszigetelt, műanyag nyí-
lászárókkal ellátott. ár: 
27,9 M Ft. tel.: 06-70/677-7241

eGer, tímár utcában 64/51 
nm-es, 4 szobás, kiváló álla-
potú, jó elosztású, gázcirkó 
fűtésű 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, Lajosvárosban 73 nm-es, 
3 szobás, iii. emeleti, moder-
nizálandó lakás eladó. ár: 
18,3 M Ft. tel.: 06-70/317-2630

árCsökkenés! Bogács, 
Hórvölgye úton 2000-es építé-
sű, 2 szintes családi ház sür-
gősen eladó. ár: 17,5 M Ft. 
tel.: 06-70/334-6698

andOrnaktáLYa ele-
jén, 1213 nm-es telken 
összközműves, 60 nm-es, fel-
újítandó családi ház eladó. ár: 
9,5 M Ft. tel.: 06-70/615-4841

eGer belvárosközeli, 63 
nm-es, 3 szobás, iii. emele-
ti lakás eladó! ár: 22,5 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 Eladó Noszvaj-síkfőkútoN kö-

zepes állapotú, téglaépítésű, 2 szo-
bás vendégház, nyaraló a tótól 
1 percre, szép erdős környezetben. 
ár: 11,5M Ft. (06-20/5511-347

NoszvajoN 2011-ben épült, újszerű, 
egyszintes, nappali-konyhás+2 szo-
bás, cirkós, családi ház garázzsal, 
nagy terasszal, azonnal költözhetően 
eladó. 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 

EgErbEN 106 nm-es, 4 szobás, 
belvárosközeli családi ház 200 nm-
es telken eladó. kialakítása miatt 
befektetésnek is kiváló lehetőség! 
ár: 26,5M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEN, az északi lakótElE-
pEN 2 szoba+étkező-konyhás, felújí-
tott, Vii. emeleti lakás sürgősen eladó. 
ár:  14,9M Ft. (06-20/236-9712

fElsőtárkáNybaN 550 nm-es, köz-
műmentes telek rendkívül kedvező áron 
eladó. ár: 2,8M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEN akCiós, új építésű, 46 nm-
es, földszinti, 2 szobás lakás zárt 
udvaron, kocsibeállóval leköthető. 
ár: 19,8M Ft. (06-20/25-22-555

aNdorNaktályáN 110 nm-
es, 3+1/2 szobás családi ház 
1200 nm-es telken eladó. ár: 
20,5M Ft. (06-20/25-22-555

EgErbEN  új építésű, 74,3 nm-es, i. 
emeleti, 2,5 szobás lakás udvari beál-
lóval, károlyváros kedvelt utcájában el-
adó. ár: 31,9M Ft. (06-20/25-22-555

513207

prémium 
lakások EgErbEn
kompromisszumok nélkül

tízlakásos társasház épül 
 a tizeshonvéd u. 29. szám alatt.

mélygarázs!
ingatlanok leköthetők 38–75 m2-ig.
várható átadás: 2020. augusztus

Nettó 429.000 ft+áfa/m2-től
műszaki jellemzők: 15 cm-es kőzetgyapot 
szigetelés, fa nyílászárók háromrétegű 
üvegezéssel, aluredőnyök, 3 fázissal szerelve, 
padlófűtés, geberit wc-k,  
hatalmas zöld felület, tetőtéri lakások klímával

érdeklődni: 06-20/274-7622 Csák andrea
512855

506415

Eladó egri, belvárosközeli 

építési tElEk,
hozzá tErvEkkEl.

Belső nettó 120 nm-es családi 
házzal tervezve, garázzsal.

irányár: 6,9M Ft

tel.: 06-30/714-6596
513783



F ö l d ,  k e r t 

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 

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

A l B é r l e t 

kIAdÓ az Érsekkert közelében 2 szo-
bás lakás diákoknak vagy fiatal mun-
kásoknak. Tel.: 06-30/512-9098

eGrI, Pacsirta úti, 120 nm-es csa-
ládi ház pincével, garázzsal kiadó. 
Ár: 130e Ft+2 havi kaució. Tel.: 
06-20/978-0815

eGer, Töviskes téren 2 szobás, erké-
lyes, felújított, bútorozott lakás bér-
beadó. Ár: 70e Ft+rezsi. Két havi kau-
ciót kérek. Tel.: 06-30/945-0605

eGerBeN, Cifrakapu úti kockaház-
ban 3. emeleti, erkélyes, konvek-
toros, 2 szobás, 55 nm-es, modern 
lakás bútorozatlanul, hosszú táv-
ra kiadó. Azonnali költözés, két 
havi kaució. Érd.: 18-20 óra között: 
06-30/903-7361

kIAdÓ, felújított, 2,5 szobás, erké-
lyes lakás a Felsővárosban! Ár: 110e 
Ft+rezsi, 2 havi kaucióval. Tel.: 
06-30/472-0617 Ingatlan Paletta

eGrI, belvárosi, 68 nm-es, 3 szo-
bás, bútorozott lakás kiadó. (Diá-
koknak is.) Ár: 110e Ft+rezsi. Tel.: 
06-30/228-0200

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

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

ÜZlet,  telePHely,  IrOdA 

kertéSZ úton, újszerű utcai frontos, 
ingyen parkolós, 36 nm-es, 2 helyi-
séges, iroda, üzlet kiadó. Ár: 65e Ft/
hó. Tel.: 06-20/975-1413

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 korsze-
rű, 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.

G A r á Z S 

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

A u t Ó  e l A d á S 

2007-eS, Opel Astra Classic 1.6 tulaj-
donostól eladó. Ár: 620e Ft. Tel.: 
06-20/621-2535

MeGkÍMélt állapotban lévő, elöl 
törött Ford Fusion személygépkocsi 
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06-30/915-2142

M O t O r k e r é k P á r 

öreG motorkerékpárt (Jawa, Csepel 
stb.) és ezek alkatrészeit vásárolok. 
Tel.: 06-30/841-3536

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

r é G I S é G ,  é k S Z e r 

FelVáSárláS! Eger, Hotel Korona, 
Tündérpart u. 5. március 18., ápri-
lis 08. április 29. május 27. 14-17 
óráig. Törtarany-fazonarany, briliáns 
ékszerek, karórák-zsebórák, ezüst-
tárgyak, festmények, antik búto-
rok, forgalomból kivont valuták, régi 
lakástextíliák (horgolások-csipkék-
hímzések), hagyaték. louisgaleria.
hu, email: lakatos@mconet.hu Tel.: 
06-30/944-7935

e G y é B  e l A d á S 

elAdÓ 1 db 160 l-es fagyasztó nél-
küli hűtőszekrény, 1 db Siesta kály-
ha, 1 db kolbásztöltő (asztali). Tel.: 
06-36/430-429

ÚJdONSáG! Verhetetlen áron 
szeletelt levi tégla fensé-
ges bontott téglából. tel.: 
06-20/311-5828 

keltetŐGéP 500-as és kétmeden-
cés ipari mosogató eladó. Iár: 15e Ft/
db. Tel.: 06-20/432-1142

1000 lItereS permetező és eke 
eladó. Tel.: 06-20/386-6878

MF traktor, nagy mobilgarázs eladó. 
Tel.: 06-30/833-9826

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

AutOMAtA mosógép, 230 l-es 
mélyhűtőszekrény, porszívó eladó. 
Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06-30/955-7463

FrISSeN vágott diófa különböző 
átmérőben, 150 cm hosszú. Tel.: 
06-20/243-1701

e G y é B  k e r e S é S 

SZArVASAGANCSOt, hullajtottat 
és trófeákat vásárolok. Hullajtot-
tat 4.700-6.500-20.000 Ft/kg-ig. 
Trófeákat akár 150.000 Ft-ig. Hív-
jon bizalommal! Visszahívom. Tel.: 
06-30/338-2399, 06-20/511-4209

réGISéGet, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészí-
tőket, fateknőt, babafürdető kádat, 
házi szőttes vásznat, zsákot, kázsmér 
kendőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, 
falitányért, játékot, pedálos Moszkvi-
csot, katonai tárgyakat, kitüntetést, 
könyveket, szarvasagancsot, veterán 
autót, motort, kerékpárt. Bármi érde-
kelhet! Tel.: 06-30/475-7928

VáSárOlOk készpénzért régi 
bútorokat, dunnát, párnát, házi 
szőtteseket, zsákot, népvise-
leti ruhákat, hagyatékot. tel.: 
06-70/217-3347 

HASZNált bútorait, lomjait 
elszállítjuk lakáskiürítéssel is. 
tel.: 06-30/626-7213 

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

réGI vásznakat (zsák, méter 
stb.), kázsmér kendőt, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, 
hímzett falvédőt, dunnát vásá-
rolok. tel.: 06-20/428-3455 

ANtIkVárIuM vásárol könyveket, 
régi bútort, órákat, használati tár-
gyakat, hagyatékot. Tel.: 06-20/470-
0898

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

HAGyAték és toll felvásárlás, dun-
na-párna, használt toll vétele. Tel.: 
06-30/887-6021

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

rOSSZ, megunt, lejárt műszakis 
vagy műszakis autóját megvásáro-
lom. Lakáskiürítést, szőlőkivágást 
vállalok. Tel.: 06-70/325-3012

lAkáSkIÜrÍtéSét, annak elszállítá-
sát vállalom, vashulladékát megvá-
sárolom ármegegyezés szerint, sze-
mélyautóját magas áron megvásáro-
lom. Tel.: 06-70/200-1626

t á r S k e r e S é S 

57 éVeS, Mérleg férfi keres filligrán 
Ikrek, Kos, Nyilas, Oroszlán, Vízön-
tő jegyű hölgyet. Tel.: 06-20/311-
5828

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

172/52/80 kg, intelligens, független, 
igényes hölgy hasonló adottságokkal 
rendelkező férfi társaságát keresi 65 
éves korig. „Tavasz” jeligére, a Szer-
kesztőségbe, Eger, Csiky S. u. 19. 

á l l A t 

FélBeHASÍtOtt mangalica 
hízó eladó 690 Ft/kg áron. Tel.: 
06-30/180-7402

HÍZOtt kacsa, liba, pecsenyekacsa 
pucolva házhoz szállítással megren-
delhető. Tel.: 06-30/505-6249

HASÍtOtt félsertés 499 Ft/kg. Tel.: 
06-30/180-7402

6 2019. március 1.ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

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.
511157

490137

Ha új munkatársakat keres,  
az Ön hirdetése itt van a legjobb helyen!

ezt olvassa az egész város!

szerkesztőségünkben az
ország bármely szuperinfójába
feladhatja hirdetését!

eger, Csiky s. u. 19. - tel.: 36/312-701 - eger@szuperinfo.hu

Az Innovatív Agrár Kft. 
szakmai képzésekkel fog-
lalkozó és elsősorban a me-
zőgazdaság, valamint élel-
miszeripar területén igen 
szerteágazó tevékenysége-
ket végző vállalkozás.

Képzéseket a mindenna-
pokban használható, gya-
korlatias tananyaggal és te-
vékenységekkel töltik meg!

Oktatóik magasan kvalifi-
kált, gyakorló szakemberek, 
akik többsége a nemzeti 
vizsgabizottság névjegyzé-
kében is megtalálható.

Képzéseik közt szerepel 
az ács, tetőfedő, az erdésze-
ti szakmunkás, a pék, a kis-
termelői élelmiszerelőállító, 
falusi vendéglátó, a ker-
tész, a húsipari termék- 
gyártó, a gyógy- és fűszer-
növénytermesztő, a gazda, a 
lovastúra-vezető, a méhész, 
a mezőgazdasági gépész, 
a patkolókovács, a pincér 
szakképesítés.

Szőlész-borász képzés indul 
Egerben, a Gárdonyi u. 5. alatt

Márciusban indítják a 
szőlész-borász OKJ-s tan-
folyamukat, melynek okta-
tói között a legkiválóbb egri 
szakemberekkel találkoz-
hatnak az Egerben oly fon-
tos szakma iránt érdeklődő 
hallgatók. 

– Az élelmiszeripari szak-
mák oktatásán túl kikacsin-
tunk a művészetek világába 
is. Grafikus és szobrász 
képzés indítását tervezzük 
a népszerű, Egerben élő 
művészházaspár, Rostás 
Bea Piros szobrászművész 
és férje, a szerb szárma-
zású grafikusművész, il-
lusztrátor, Andreja Jović 
irányításával – tudtuk meg 
Friedrichné Barna Kármen 
ügyvezetőtől.

A Innovatív Agrár Ok-
tatási Központ képzései a 
Gárdonyi utca 5. szám alatt 
zajlanak, ahová várják a fel-
sorolt hiányszakmákat elsa-
játítani vágyó hallgatókat.

ÁCS OKJ-s tanfolyam Egerben! OKJ 34 582 01

Még jelentkezhetsz! 
Kezdés: 2019. 03. 08. Részvételi díj: 360.000 Ft + vizsgadíj

513924

513924



Á l l Á s t  k í n Á l 

A BélApÁtfAlvAi Idősek, Fogyaté-
kosok Otthona munkatársakat keres 
az alábbi munkakör betöltésére: mun-
kavezető/segítő sérült emberek fog-
lalkoztatására. Jelentkezni középfokú 
végzettséggel lehet, előnyt jelent szo-
ciális végzettség és kertészeti ismere-
tek. Jelentkezni a 06-70/374-3971-
es telefonszámon, vagy személye-
sen a Bélapátfalvai Idősek Fogyaté-
kosok Otthonában a 3346 Bélapátfal-
va, Petőfi S. u. 25. címen lehet.

AsZtAlOs és bútorszállító kol-
légákat keresünk az Európa 
Bútorházba. Előny: „B” kat. 
jogosítvány, bútorszerelés-
ben szerzett gyakorlat. Ugyan-
itt takarítónőt felveszünk. 
érd.: 06-36/323-500, lenokft@ 
gmail.com 

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

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

CO2-HEGEsZtŐkEt, illetve lakatoso-
kat keresünk vastag anyagok hegesz-
tésére. Kiemelt bérezés, nettó 1600-
2000 Ft-os órabér. 06-70/206-2621, 
szupermunka@index.hu VasWorld 
Kft.

fODRÁsZOkAt keresünk teljes és 
részmunkaidőben Egerbe, a Rákó-
czi úti Tesco üzletsoron nyíló Exp-
ressz fodrászatba. Akár pár nap vál-
lalással is. Bérezés napi 8-13e 
Ft. Jelentkezés: expressjaratkft@ 
gmail.com e-mail címen vagy 
+36-30/951-2421, Express Járat Kft.

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

ipARi takarítónak női és férfi munka-
erőt keresünk 8 órás munkaidőben. 
Tel.: 06-30/280-7409 (Taképszolg 
Kft.)

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

sZékEsfEHéRvÁRi ruhaválogató 
üzembe egy műszakos munkarend-
ben betanított munkásokat keresünk! 
A munkaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! 
Szállást biztosítunk! Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a textradekft@
gmail.com címen lehet. (Textrade 
Kft.)

sZAkÁCsOt és felszolgálót fel-
veszünk az egri Hárs vendég-
lőbe. érd.: davidgabor1126@
freemail.hu 06-30/255-9049 

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 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 25. 
címen lehet.

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

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

kiEGésZítŐ mUnkÁt kEREs

kEDvEs idős nénit vagy bácsit gon-
doznék lakásért, szeretettel Katika. 
Tel.: 06-30/368-7217

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

kéZÁpOlÓ és műkörömépítő 
OKJ képzés indul Mezőkövesden! 
(E-001692/2017/A001) Várható kez-
dés: Március 09-én. Csatlakozz hoz-
zánk! Most még tavalyi áron! www.
goldnails.eu/okj-oktatas Érdeklőd-
ni: 06-30/326-6730, email: info.
goldnails@gmail.com

mAtEmAtikA oktatása középisko-
lásoknak, egyetemistáknak. Egy-
szerre egy tanítvány, 60 perces 
órák. Egerben házhoz megyek. Tel.: 
06-20/383-8946

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

síREmlékEk készítése rövid 
határidővel, garanciával! tava-
szi akció május 15-ig nyugdí-
jasoknak 20%-os kedvezmény 
minden munkára megrendelés 
esetén. Alapozás, felújítás, csi-
szolás, műkő, márvány, gránit, 
urna, síremlékek. Hívjon biza-
lommal! tel.: 06-30/622-8508 

vÁllAlkOZÓ 20 éves tapasztalattal 
vállal: homlokzati hőszigetelést, szo-
bafestést, teljes lakásfelújítást. Tel.: 
06-70/354-5564

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

fÜRDŐsZOBA felújítás, burko-
lás, csőszerelés számlával. tel.: 
06-70/234-9276 

lOmtAlAnítÁst vállalok! 
Elszállítom megunt bútorait, 
lomjait. tereprendezés, bontás, 
romeltakarítás, költöztetés hét-
végén is. tel.: 06-30/225-0188 

DUGUlÁsElHÁRítÁs falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. Tel.: 
06-70/233-0673

vÁllAlUnk ácsmunkát, kőmű-
vesmunkát, (lakásfelújítást A-Z-
ig), térkövezést, aszfaltozást, 
kerítésépítést. tel.:06-30/361-
5947 

vÁllAlOm családi házak, teraszok 
felújítását, átalakítását, glettelését, 
laminálását, kerítések építését, fes-
tését, stb. Tel.: 06-20/923-4251

AsZfAltOZÁst, zúzalékolást 
vállalok. kisebb-nagyobb terü-
leteket, tereprendezést, kőmű-
vesmunkát A-Z-ig. fuvarozást 
vállalok. tel.: 06-30/225-0188 

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

sZERB-HORvÁt tolmács- és 
fordítómunka. érd.: ocsiur@ 
gmail.com, 06-30/249-9709 

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

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

tÁRsAsHÁZAk szigetelés, festése, 
pályázatírással. Tel.: 06-70/269-
8432

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 vállal-
juk. munkáinkra garanciát vál-
lalunk. tel.: 06-70/362-1341 

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

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

k ö Z l E m é n Y E k 

BŐR- és irhakabát vásár március 10.-
én vasárnap Egerben a Magyarok 
Vásárán az Érsekkertben. Bőrmellé-
nyek, bőrövek, pénztárcák, táskák, 
egyéb bőrkiegészítők. Python Bőrru-
házat Tel.: 06-20/9776-258

BABABöRZE és gardróbvásár (fel-
nőtt holmi vásár)! Eger, Neumann 
János Középiskolában Rákóczi u. 
48. 2019. március 17-én, vasárnap 
9-12-ig. Információ és helyfoglalás: 
06-20/313-9223
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Építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

KŐművES, ÁcS és
BETonAcÉL SZERELŐ

szakmunkásokat.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.

511157

512975

Egri könyvElőiroda
önállóan dolgozni képes 

könyvElőt 
keres.

korrekt fizetés, 
rugalmas munkaidő.

Jelentkezni: 
b.v.gabi@agria.hu

513247

DYNAMIC ÚT Kft.

ÉpítÉsvezető
munkatársat keres.

Jelentkezés: 36/516-072 , 
postmaster@dynamicut.axelero.net

513356

Nyugdíjas munkavállalókat
keresünk:

- fűNyírás
 kis traktorral
- koNyhai kisegítő
- takarítói

munkakörre.

Érdeklődni: Keleti Szomszédok 
Nyugdíjas Szövetkezet

Prokaj Mónika
+36-30/355-6624

513900

Egri építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

mÉRLEGKÉpES
KÖnyvELŐT.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.
506295

Egri könyvelő iroda 
gyakorlattal rendelkező, 

regisztrált 

mérlegképes 
könyvElőt kErEs 

azonnali belépéssel.

Jelentkezést 
a premolupus@t-online.hu 

e-mail címre kérjük.
premo Lupus Kft.

513925

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
 • 2 hetente fizetés!

Várjuk jelentkezését lenti elérhetőségeink egyikén!

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

513911

DYNAMIC ÚT Kft.
gyakorlattal rendelkező

tehergÉpkocsi vezető
munkatársat keres.

Jelentkezés: 06-30/935-2010, 
postmaster@dynamicut.axelero.net

513356

490137

Olvassa újságunkat               >>>

már csütörtökön
az interneten: eger.szuperinfo.hu



513864

504064

Képviselői fogadóóráK
Március 4-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3. sz. választó-

körzet 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 Általános Iskolában.

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 
megfelelő 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 Környezetvédel-
mi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és helyen tart foga-
dóórát. Tel.: 06-30/594-7853, e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu

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

Bognár Ignác független önkormányzati képviselő, a Városimázs 
Bizottság és az Önkormányzati Közbeszerzési Döntőbizottság tag-
ja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és idő-
pontban 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

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

8 2019. március 1.

	 Eger	SE	 –	 Nyírbátori	FC
NB	III.	-	Keleti	csoport
17.	forduló

Bajnoki		Labdarúgó	Mérkőzés

489720
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Érsek-P. Ildikó

ASZTROLÓGUS
várja  érdeklődőit, akik

Sorselemzés
Éves terv előrejelzés

Párkapcsolati elemzés
Döntéshelyzetek

témakörben szeretnének 
válaszokat kapni.

Bejelentkezés:

06-30/647-2918
490137

505960

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

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

490137

„Sok kéznek még a kő iS enged!”

A Z   e G R i   e R ő   G y ű j T ő h e Ly e
Támogassa Ön is tevékenységünket 
adója 1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18657205-2-10 www.egerese.hu
490137



Március 3-án, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 10-én, vasárnap
vegyes piac, 

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

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

10 2019. március 1.

489731

513252

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. márc. 4., hétfő 830–1230 
EGER – Szent Lőrinc Vendéglátó és 
Idegenforg. Iskola (Rákóczi u. 95.)

2019. márc. 6., szerda 900–1400 
EGER – Gárdonyi G. Gimnázium 

(Csiky u. 1.)
2019. márc. 7., csütörtök 1000–1600 

SIROK – Művelődési Ház 
(Liget u. 16.)

2019. márc. 8., péntek 1500–1800 
BALATON – Orvosi rendelő 

(Kossuth u. 14.)
489730

514074

Friss Navinfó
A nAv nem kér igazolást a tervezethez  
Az idei év már a harmadik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön 
kérés nélkül készíti el több mint 5 millió ember személyi jövedelemadó-be-
vallási tervezetét. A folyamat tehát automatikus, éppen ezért nem kell a ked-
vezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a NAV-hoz, és nem kell kérni a 
hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem. 

Az szja-bevallási tervezet a tavalyi év során megszerzett jövedelmekről szóló 
kimutatás, melyet a munkáltatók, kifizetők által év közben megadott adatokból állít 
össze a NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év 
közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket. Akinek 
nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 18-án éjfélig 
kérheti, akár SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 
30-áig küldi el postán az igénylőknek.

Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és nem kell azt kiegészíteniük 
egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük sem-
mit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági 
őstermelőket kivéve – ugyanis a tervezetből 2019. május 20-án automatikusan 
bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet (például ingatlan-bér-
beadásból származó jövedelem), amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogo-
sultak olyan kedvezményre (első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékkal élők 
kedvezménye, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek és a 
bevallásban egy összegben igényelnék vissza, a bevallástervezetet maguknak kell 
módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a be-
vallást elkészíteniük május 20-ig. 

A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi kedvezményre 
való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást, nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt 
az adózónak kell megőriznie az elévülési idő végéig.

MarKHOt HÍrEK
Új, modern műszerek  
és komfortosítás a kórházban

Folyamatosan érkeznek 
új műszerek a kórházba, 
több területen is csúcs-
technológia segíti az orvo-
sok munkáját. Közel  300 
millió Ft értékben kapott 
az intézmény új eszközö-
ket a szemészeten, a Köz-
ponti Műtőben, az Uroló-

giai, a Fül-Orr-Gégészeti, 
a Sürgősségi osztályokon, 
a gasztroenterológiai  és 
központi laboratórium-
ban. Folyamatban van egy 
283 milliós eszközbeszer-
zés is, amely az egynapos 
sebészeti ellátás feltételeit 
korszerűsíti.

A Hotel épületben lévő 
fekvőbeteg osztályokon 
84 kórtemet látnak el 
vizesblokkal, a nettó 200 
millió Ft-os közbeszerzés 
folyamatban van. Felújítják 
a munkatársak öltözőit is, 
korszerűsítik a vizesblok-
kokat, kicserélik az öltö-
zőszekrényeket. A betegek 
színvonalas  ellátását szol-

gálja majd a szintén köz-
beszerzés alatt lévő egyéni 
tálcás étkeztetés megvaló-
sítása is. Zárt, hőtartó  tál-
cákon kapják hamarosan 
a betegek  az élelmet. Az 
osztályok pedig korszerű 
gyógyszerosztó  kocsik-
kal végezhetik majd el a 
betegágy melletti gyógy-
szerelést.

Fúzió 
szerda

Egri BOrászOK világa 

siMON JózsEF világa  
A kóstoló ára: 4.000 Ft/fő, 

mely 8 bor kóstolását tartalmazza. 
Hat főtől 25% kedvezmény.   

Diákoknak (18 év felett) 50% kedvezmény.  
Asztalfoglalás: 20/852-5002

03 06
  19.00

gál tibor Fúzió – Eger, Csiky s. u. 10.

úJra!

513877

EgEd-futás 
(cross) 

március 24., (vasárnap) 
11.00

rajt: Kemény Ferenc 
sportcsarnok előtt.

részleteK: www.nse.hu 
facebook: egedfutás 

online nevezés 
a www.odinsport.hu-n 
és a helyszínen 10.45-ig

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

ie
gé

sz
ítő

 
pr

og
ra

m
ok

:

Magyar Rapszódia – Új bemutatóra 
készül a GGTánc Eger

A Magyar rapszódia című 
koreográfiát a Harangozó-
díjas Topolánszky 
Tamás rendezi, 
Liszt Ferenc 
szerepében a 
Kossuth-díjas 
Oláh Zoltánt 
láthatjuk majd a 
március 8-i bemutatón.

Liszt Ferenc 1839-ben, 
180 éve kezdte el kompo-
nálni rapszódia-sorozatát, 
amely 1885-re érte el vég-

leges változatát és bővült 
tizenkilenc tételre. Rap-

szódiáiban az „ősi 
magyar zenét” 

kívánta feldol-
gozni, amelyet 
ő a cigányze-

nészek muzsi-
kájából ismert.

Az előadást március 19-
én, kedden este 7 órától 
Budapesten, a Művészetek 
Palotájában is táncolja a tár-
sulat.

 xi.  
AgriA  
Aut  
ArtA A

A
hobbi képzőművészEk kiállításA
Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület rendezésében

Ziffer Sándor / Zsinagóga Galéria
(Eger, Kossuth u. 19.)

Megnyitó:
2019. március 8. (péntek) 17.00

489720 489812 489810

489720



  Március 3., vasárnap 14.30 Szentmarjay Stadion EgEr SE - nyírbátori fc labdarúgó NB III. - Keleti csoport  

490140

112019. március 1.

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

AKciÓ! Március 1-jétől a készlet erejéig.

ViPEr sarokülő
169.900 ft helyett 138.000 ft

tAifun sarokülő
189.000 ft helyett 158.000 ft

513311

Március 2., szombat
a kisbakancsosok baráti körének túrája – „LATOR ÚT”
7.50	 Útvonal:	Sály	–	Lator	vár	–	Mocsályos	telep	–	Csincse	patak	

–	Kisgyőr	–	Kerek	hegy	–	Kiskút	–	Remete	völgy	–	Remete	kút	–	
Bekénypuszta	–	Meggyes	tető	–	Őrsúr	vára.	A	részvétel	ingyenes.

	 Indulás:	7.50	Eger,	autóbusz	állomás,	érkezés:	18.15	Eger
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
16.00	  ZF-EgER – PANNERgy-MVLC-MISkOLC
Férfi	vízilabda	E.ON	OB	I.,	Középszakasz,	A	csoport	

1.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda	
18.00	  ZF-EgER –  BudAPEStI HONVÉd SE
	 Női	vízilabda	OB	I.,	alapszakasz,	

17.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda	
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)
14.30 EgER SE – NyíRBátORI FC
 NB	III.	Keleti	csoport	17.	forduló	–	Bajnoki		Labdarúgó	Mérkőzés	

Jegyár:	Felnőtt:	500	Ft.	Diák,	nyugdíjas:	300	Ft.	18	év	alatt	ingyenes
	 Helyszín:	Szentmarjay	Tibor	Városi	Stadion
9.30	 csitt  	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
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 4., hétfő
16.00	 irodalomról, nyelVről korszerűen	– előadások  

az emelt szintű érettségihez irodalomból és magyar nyelvből
	 dr. takács judit: A	szavak	jelentésváltozásának	típusai	különböző	

nyelvtörténeti	korok	szövegeiben	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 A MERkúR ÉVE 2019	–	2.	rész	–	érsek-P. ildikó asztrológus 

előadása	a	Heves	Megyei	Életreform	Népfőiskola	szervezésében
	 A	belépés	tagoknak	ingyenes,	vendégeknek	500	Ft	

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház,	104-es	terem
Március 5., kedd
10.00	és	 az égig érő Paszuly
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
11.15	 a csillagszemű juhász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 kEPES IROdALMI ESt BáN ZSóFIáVAL
	 Író,	esszéista,	irodalom-	és	művészetkritikus.	1957-ben	született	

Rio	de	Janeiróban,	ahonnan	a	hatvanas	évek	végén	költöztek	haza.
	 Beszélgetőtárs:	molnár Ferenc.		 Diák-	nyugdíjasjegy:	400	Ft,	

felnőttjegy:	600	Ft.	 Helyszín:	Kepes	Intézet

18.00	 tánc- és mozgásmeditáció – 7 elem tánc		 	
Helyszín:	Lollok	Ház

Március 6., szerda
10.00	 zumbázz délelőtt is!
	 Helyszín:	Lollok-Ház	
10.00	és	 az égig érő Paszuly
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
16.00	 csináld magad! kreatíV kör – Mécsestartó	készítése 

Helyszín:	Forráspont	LISZI
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	 EgRI BORáSZOk VILágA	– SIMON JóZSEF VILágA		
A	kóstoló	ára:	4.000	Ft/fő,	mely	8	bor	kóstolását	
tartalmazza.				Hat	főtől	25%	kedvezmény.		
Diákoknak	(18	év	felett)	50%	kedvezmény.		

Asztalfoglalás:	20/852-5002								Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió
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
16.00	 magbörze	+	zerényi endre	előadása	a	kiskerti	fortélyokról	

Helyszín:	Eger-Felnémet,	Civil	Ház	(Kovács	Jakab	u.	102.	emelet)
16.00	 gyógyító nöVények – Farkas tünde	előadása,		

az	Ezüstidő	Szabadidős	Egyesület	rendezvénye.			
Helyszín:	EKMK	Egri	Civil	ház		 A	részvétel	ingyenes.

18.00	 magyar raPszódia –	Dobó	I.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 8., péntek
10.00	 az égig érő Paszuly		 Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdió
10.00	 közelbaba cseVegő klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 angol cseVegő klub	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00		 Agria Aut Art – hobbi kéPzőműVészek kiállítása
	 Az	Ezüstidő	Szabadidős	Egyesület	rendezésében.
	 A	részvétel	ingyenes.	 Helyszín:	Zsinagóga	Galéria
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).	
Könyvvásárlási	lehetőség.	 Helyszín:	Hunguest	Hotel	Flóra	(II.	emelet)

19.00	 magyar raPszódia –	Gárdonyi	Géza	bérlet	–	Bemutató előadás	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Március 9., szombat
a kárPát egyesület eger túrája – „Bervából Almárba Szarvaskő 
8.00 érintésével”	Útvonal:	Berva	–	Korozs-kő	–	Les-rét	–	Szarvaskő	-	

Almár.	Táv:	16,0	km,	Szint	+/-:	389/417	m.	Találkozó:	8.00	Berva	
régi	busz	végállomás	 Túravezető:	Tietze	Nándor	(20/345-2228)

a Vándorlók baráti köre túrája 
8.50	 Útvonal:	Balaton	-	Borsodnádasd	-	Bekölce.		

Indulás:	8.50	Volán	pu.	Érkezés:	legkésőbb	17.15.	Táv:	10	km
Túravezető:	Kovács	Gábor

a bükki Vörös meteor sPortegyesület túrája – „Egészség séta”
8.50	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Bacsó-oldal	–	Széles-orom	–	Bor-kút-völgy	

–	Lak-völgyi-tó	–	Bélapátfalva.	Táv:	7	km.	Szint:	220	m.
	 Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.45	Volán	pu.
	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
9.00–12.00	harlekin mesePont	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
9.00	 XXiii. országos meseVetélkedő ii. területi Fordulója
	 EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
14.00	 cukorbetegek nőnaPi ünnePsége	–	Belépő:	házi	készítésű	

diabetikus	sütemény	 Helyszín:	Városháza	rendezvényterem
16.00	 kacor király	–	szakmai	bemutató	Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 AZ IFJúSágI útI óVOdáÉRt ALAPítVáNy JótÉkONySágI 

BáLJA	 Belépő:	6.000	Ft,	támogató	jegy:	2.500	Ft	
Helyszín:	Unicornis	Étterem

18.00	 dVtk-EgER – MEZőköVESdI kC
	 férfi	kézilabda	NB	I,	18.	forduló	

Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok
19.00	 magyar raPszódia –	Kelemen	L.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház

Március 10., vasárnap
BOLHAPIAC FELSőtáRkáNyBAN
	 Büfé:	Pöttyös	Kávézó,	a	házi	sütemények	boltja.		

Helyszín:	Felsőtárkány,	tópart
MAgyAROk VáSáRA – reggeltől naPestig  

KIVáLó	MAGYAR	ÉLELMISZEREK,	ALAPANYAGOK,		
HASZNáLATI	ESZKöZöK.		 Helyszín:	Érsekkert
	 7.00-tól kISASSZONy PIAC
	 13.00-ig	 VEgyES PIAC ÉS kIRAkOdóVáSáR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
a bükki Vörös meteor sPortegyesület túrája – „Háztól házig”
8.20	 Útvonal:	Megyehatár	–	Pazsag	kulcsosház	–	Tamás-kútja	vendég-

ház	–	Samassa	ház	–	Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	Szint:	280	m.	
26	pont.	Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.

	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
11.00	 kacor király	–	bemutató	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 örömlányok VégnaPjai – A	Moravetz	Produkció	előadása	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 11., hétfő
15.00	 nőnaPi köszöntés	–	A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	szervezet	

rendezésében	–	Közreműködnek:	Maklári	Napsugár	óvodások,		
a	Lajtha	néptánc	csoport	tagjai.	
megemlékezés március 15-ről,	az	Egri	Vitézek	Dalkör	
tagjaival.	 Helyszín:EKVI.ebédlője	(Bem	tábornok	u.	3.	)

17.00	 Földkéregből az egészségért
	 dr orosz józsef táplálkozástudományi	szakember	előadása		

a	Hun	Fokos	Szövetség	Hagyományőrző	Egyesület	szervezésében.	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 A	részvétel	ingyenes!

Március 12., kedd
10.00	és	 az égig érő Paszuly
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
14.00	 kacor király		 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
12.30	 kertészet mindenkinek	

gyümölcsfák oltása, az oltás gyakorlása.	Előadó:	zerényi endre,	
az	egri	Kertbarát	Kör	vezetője.	A	részvétel	ingyenes!	
Helyszín:	EKMK	LISZI

19.00	 magyar raPszódia	–	Csokonai	Vitéz	Mihály	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Március 13., szerda
10.00	 zumbázz délelőtt is!
	 Helyszín:	Lollok-Ház	
10.00	 a csillagszemű juhász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	és	 az égig érő Paszuly
15.00 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
19.00	 csínom Palkó	–	Eszterházy	Károly	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 14., csütörtök 
10.00	 kacor király		 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 csínom Palkó	–	Bródy	Sándor	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
NEMZETI ÜNNEPÜNK 
Március 15., péntek 
a bükki Vörös meteor sPortegyesület túrája – „I.B.” Petőfi 
7.20 emléktúra, „Háztól házig” Útvonal:	Szarvaskő	–	Hubertus-forrás	–	

Új-határ-völgy	–	Új-határ-tető	–	Sóhely-orom	alja	–	Les-ház	–	Les-rét	
(ünnepség)	–	Mészmű	–	Kőbánya	bejáró	út.	
Táv:	14	km.	Szint:	210	m.	25	pont	Találkozás:	7.20	Volán	pu.	Hazaér-
kezés:	12.30	Kőbánya	bejáró	út	
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

ÜNNEPI MEgEMLÉkEZÉS
	 10.00	Szentmise	a	Bazilikában
	 11.00	Térzene	a	Petőfi	szobornál	–	Egri	Obsitos	Fúvószenekar
	 11.20	Koszorúzási	ünnepség	a	Petőfi	szobornál
	 Műsor:	Egri	Pásztorvölgyi	általános	Iskola	és	Gimnázium	diákjainak	

közreműködésével	–	Ünnepi	köszöntő	–	Koszorúzás
18.30	 ZF-EgER – FtC-tELEkOM 

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

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

Programja

Március 5., kedd 17.00

ÉLEtMód kLuB, 
JógA

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

tel.: 06-20/221-94-49      cím: 3300 eger, ii. rákóczi F. u. 45.
490073
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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

512853

Helyszín: Hunyadi Mátyás általános iskola aulája Eger, Fadrusz jános u. 1/a
a kiállítás ideje: 2019. márc. 9–10., szombat–vasárnap. nyitva: 10–18 óráig 

Érdeklődés: 06-20/346-9591

BútorBeszáMítási Akció! Használt, régi bútorát az új bútor árába beszámítjuk!
512852

További tájékoztatás: Molnár Tamás 06-30/935-0724,  
E-mail: radiator75epito@gmail.com
Személyesen: Eger, Sas u. 29/b. Épületgépész Szaküzlet

LAKÁSVÁSÁRLÓK, 
BEFEKTETŐK FIGYELEM!

12 lakásos társasházban új építésű lakás 

ELAdÓ!
A társasház pontos címe: Eger, Kertész u. 155.

12-ből már 11 lakás ELKELT!
Az utolsó eladó lakásunk egy kiváló, 

3 szoba+nappali-konyha, 2 fürdőszobás, tetőtéri lakás! 
A szokásostól eltérően 35 cm vastag kőzetgyapot 

hőszigeteléssel, a nappaliban a kertre néző, 
hatalmas, álló ablakkal és erkéllyel! Alapterület: 85/104 nm

Minőségi anyagokból,
szakeMberekkel,

szakszerűen!

513197

EGYEDI

– Borovi bejárati ajtó,  
– Lucfenyő beltéri ajtók,  

– MŰANYAG és FA ablakok 
széles választékban, szabvány méretben

r A k t á r r ó L  kaphatók!

 EGYEDI  
beltéri – kültéri ajtók, ablakok         

                  gyártása fából, műanyagból 
Bontást, beépítést, helyszínre szállítást is vállalunk!

www.egriajto.hu

Ajtó-AblAk MINtAbOlt
Eger, Külsősor út 8. (a volt Toyota Autókereskedés helyén)

MeGújuLt – kiBővÜLt  
árukészLetteL  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Tel.: 06-70/455-8376 - E-mail:  egriajto@gmail.com - Nyitva: H-P: 8.00-15.30

513500

513776

LEUNG TING WING TSUN
KUNG-FU

BEMUTATÓ ÉS TAGFELVÉTEL:
2019. márc. 05. (kedd)

Gyerekeknek: 17.00 óra. Felnőtteknek: 19.00 óra.

Helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
(Eger, Kossuth L. u. 8.)

További információ:

Si-Hing Szabó Csaba 6. mesterfokozat 06-20/972-2298
Si-Mei Balla Erika 06-20/370-4716

https://www.facebook.com/wtegergyerekcsoport/
https://www.facebook.com/wingtsuneger/

A beiratkozók ajándékban részesülnek!

513699

Torkos csüTörTök 
extra torkos hétvégével 

március 7-től 10-ig

a ködmön csárdában!

Asztalfoglalás: 
info@kodmoncsarda.hu

Tel.: 36/413-172

490038

514070
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