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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

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

515706

513181

EGRI KÉPZÉSEK
Építő- és anyagmozgató
gép kezelője (szakmairány)

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

Dr. Plop Richárd
szájsebészeti

és

imPlantológiai
magánrendelés

Rendelési hely:

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

06-70/602-8495
508567

513324

ÚJ MOTOWELL
ROBOGÓK

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

Robogó, 
Simson, 

ETZ, 
Babetta alkatrészek, 

sisakok, akkumulátorok,
kenőanyagok, 

gumiabroncsok, tartozékok.
Eger, Pacsirta u. 32.

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

506021

Március 22-én JÖN! 

MEDINFÓ
egészség és életmód melléklet

Hirdetésfeladás: Eger, Csiky S. u. 19. • 36/312-701 • eger@szuperinfo.hu

Gyógyuljon, szépüljön, fiatalodjon nálunk!

Botox akció:

konzultációs díj nélkül és 15% kedvezménnyel!
Március és április hónapban.

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

orvos-
Esztétikai 

lézErközpont

 www.egereli temed.com

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

513183

515190

516170

490137

516182
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Harasztosi László, az is-
mert parafenomén, aki már 
több mint 25 éve kezel ener-
giával, ez évben is  Egerben,  
a Platán Egészségcentrum-
ban  várja a rászorulókat!

Érintése gyógyír a test-
nek, léleknek!

• Fájdalommal él?
• Mozgásszervi problémái 

vannak?
• Fáj a lába, háta, gerince, 

dereka, ízületei?
• Rossz a közérzete?
• Kedvetlen vagy erőtlen?
• Szív- és érrendszeri vagy 

szervi rendellenességei 
vannak?
Az energia segít!

Az energia segít!

Keresse fel bizalommal 
Harasztosi Lászlót!

A parafenomén veleszü-
letett, különleges képessége 
lehetővé teszi, hogy meg-
szabaduljon fájdalmaitól. 
Még akkor is, ha első hallás-
ra hihetetlennek tűnik ez a 
lehetőség!

A mai rohanó, stresszel 
teli világban gyakran elő-
fordul, hogy a szervezet 
energiaáramlásában zavar 
támad.

Testünk fájdalommal, 
betegséggel reagál a har-
mónia felbomlására. Az 
energetizálás során, ezt a 
megbillent egyensúlyt ál-
lítja helyre kezeléseivel a 
parafenomén.

Mindazoknak ajánlom, 
akik már régóta fájdalom-
mal küszködnek, és újabb 
lehetőséget keresnek állapo-
tuk javítására.

Akik már megtapasztal-
ták a kezelés hatékonyságát, 
rendszeresen járnak hozzá.

Harasztosi László ezúton 
is szeretne köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik már 
eddig is bizalommal fordul-
tak hozzá problémáikkal.

Kezelésre bejelentkezés Egerben:

06-30/646-6729
www.harasztosi.hu

515671 504064

Képviselői fogadóóráK
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, elő-
zetesen 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 Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadó-
órát 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 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 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 Dön-
tőbizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyezte-
tett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefonos egyeztetés: 
06-70/392-0127, e-mail:  bognar.ignac@gmail.com

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

Tóth István független önkormányzati képviselő, a Város-
gazdálkodási Bizottság tagja előzetesen telefonon vagy e-ma-
ilben egyeztetett időpontban fogadóórát tart a Városházán. 
Tel.: 06-30/232-2427, e-mail:  toth.istvan6012@ gmail.com

Teljes mellszélességgel tá-
mogatja az agrártárca a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) és a Ma-
gyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége 
(Magosz) által indított alá-
írásgyűjtést az uniós agrár-
források szintjének meg-
őrzéséért – mondta Nagy 
István agrárminiszter buda-
pesti sajtótájékoztatóján. 

A miniszter kiemelte, 
hogy az Európai Bizottság 
2020 után számottevően 
csökkentené a Közös Agrár-
politika (KAP) költségveté-
sét. A szűkebb forrásokkal 
többek között meggátolnák 
az ágazat fejlődését, nehéz 
helyzetbe kerülne a vidéken 
élők megélhetése is. Ez tel-
jesen elfogadhatatlan, mivel 
nemcsak az ágazat, hanem 
az egész ország jövőjét hát-
rányosan érintené.

Nyitrai Zsolt kiemelt tár-
sadalmi ügyekért felelős 
miniszterelnöki megbízott 
elmondta, hogy Magyar-
országon közel 500 ezer 
gazda tevékenykedik, az 
agrárium magyar családok 

Védjük meg a magyar gazdákat!

megélhetését biztosítja. Ál-
láspontja szerint az Európai 
Bizottságnak agráriumra 
fordítható fejlesztési forrá-
sokkal kapcsolatos terve 
felháborító, szakmaiatlan és 
elfogadhatatlan.

Üdvözölve a Magosz és 
a NAK által indított civil 
kezdeményezést elmondta, 
hogy az aláírásgyűjtés nem-
csak a hazai gazdákról és 
földről szól, hanem minden 
magyarról. A petíciót bárki 
aláírhatja, aki szerint rossz 
irány az, amit a brüsszeli 
bürokrácia kitalált, misze-

rint az agrárfejlesztésekre 
fordítható pénz nagy részét 
át kívánják csoportosíta-
ni a migráció kezelésére, 
támogatására. Az európai 
parlamenti választásnak az 
is tétje, hogy védjék meg a 
magyar gazdákat.

Győrffy Balázs, a NAK 
elnöke elmondta, hogy a 
KAP teljes költségvetésének 
mintegy 20-25 százalékát 
akarják elvonni, a terület-
alapú támogatásokra vetítve 
ez 15-20 ezer forintos hektá-
ronkénti támogatáscsökke-
nést jelenthet.

Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszter-
elnöki megbízott, Nagy István agrárminiszter,  Győrffy Balázs,  
a NAK elnöke és Jakab István, a Magosz elnöke Fotó: MtI

Többszörösen Korrekt 
Partner a SzuPerinfó

Az elmúlt napokban adták 
át a Heves Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara (HKIK) által 
alapított Korrekt 
Partner védjegyeket. 
Lapunk, az Eger Kör-
zeti Szuperinfó először 
2013-ban érdemelte ki a ki-

tüntető címet, a jogosultsá-
got a védjegy használatá-

ra. Így 2016 után most, 
immár harmadszor 
minősült Korrekt 
Partnernek, a szolgál-

tatás területén végzett 
tisztességes magatartása 

elismeréseként.

Honfi Gábor, az egri Szuperinfó főszerkesztője Micski Mariannától 
vehette át a Korrekt Partner címet jelentő oklevelet. Fotó: EbnEr béla

490138
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515876

515748

SZŐLÉSZ – BORÁSZ
OKJ-S tanfOLyam induL!
OKJ 34 541 06
Képzés időtartama: 10 hónap
Részvételi díj: 370 000 ft + vizsgadíj
Kezdés: 2019. 03. 29.
Helyszín: innOVatÍV aGRÁR OKtatÁSi
 KÖZPOnt (Eger, Gárdonyi kert 5.)
E-001858/2018
Innovatív Agrár Mezőgazdasági és Oktatási Kft.
Tel.: 06-30/435-7828
E-mail: innovativagrar@gmail.com

www.ujratanulok.hu 

513924

515980

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

490104

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

Március 18–22-ig 1 menü ára: 1.290 Ft Ételkiszállítás: 06-30/911-3798

 HÉTFŐ Minestrone leves 
  parmezánsajttal
 Főétel „A” Rakott kelkáposzta 
 Főétel „B” Diós tészta lekvárral
 KEDD Börzsönyi gombaleves csipetkével 
  (háromféle gombából, tejföllel)
 Főétel „A” Vörösboros sertéspörkölt,  
  tarhonya
 Főétel „B” Rántott csirkecombfilé,  
  burgonyapüré
 SzERDA Füstölt csülkös, kolbászos  
  bableves, lilahagymás, snidlinges 
  tejföllel
 Főétel „A” Rántott sajt párolt rizzsel,  
  tartármártással 
 Főétel „B” Paradicsomos húsgombóc

 CSüTöRTöK Burgonyaleves kolbásszal
 Főétel „A” Tejszínes, tárkonyos  
  csirkemell csíkok,  
  spagetti, reszelt sajt
 Főétel „B” Baconos, hagymás sertés- 
  szelet, steak burgonyával
 PÉnTEK Zöldborsókrémleves  
  mozzarella golyókkal 
 Főétel „A” Paraguay-i fűszeres  
  jércemell falatok (pirított  
  mogyoróval, édes chilis sajt- 
  mártással), tökmagos rizs
 Főétel „B” Fokhagymás, rozmaringos 
  juhtúróval töltött gomba- 
  fejek kemencében sütve,  
  rizibizi, tartármártás

515791

515876



EGER, Csákó városrészben 375 nm 
alapterületű, modern stílusban épülő, 
luxus adottságú és hasonló módon, a 
vevő igényei szerint befejezhető csa-
ládi ház, 760 nm-es telken eladó. Ár: 
70M Ft. A vételár a jelenlegi állapotra 
vonatkozik. Tel.: +36-20/371-1515 

EXTRA ajánlat Egerben. Lajosvárosban 
300 nm-es vendéglátóegység, teljes 
berendezéssel, üzemképes állapotban 
eladó. Ár: 49M Ft. Tel.: +36-30/478-
7440 

SÍKFŐKÚTON téliesíthető kétszintes 
faház 305 nm-es telken eladó. Ár: 
7M Ft. Tel.: +36-30/478-7440 

EGER, Töviskes téren 4. emeleti, 72 
nm-es, 3+félszobás, hőfokszabály-
zós, műanyag ablakos, felújított, 
azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 
18M Ft. Tel.: +36-30/478-7440 

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

RECSK csendes, a Mátrára panorámás 
üdülőövezetében, 868 nm-es lejtős 
telket eladó. A telek autóval megkö-
zelíthető, közművek a ház előtt talál-
hatóak. Ár: 3M Ft. Tel.: +36-20/371-
1515 

OSTOROSON 1013 nm-es, panorámás, 
összközműves építési telek, a Tópart 
lakóparkban eladó. Az utolsó szabad 
panorámás telkek egyike. Ár: 12,5M 
Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

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

EGERBEN, 650 nm-es, panorámás épí-
tési telek, szépasszonyvölgyi kilá-
tással, kész tervekkel eladó. Tel.: 
+36-20/371-1515

NOSZVAJ-SÍKFŐKÚTON, az erdő köze-
pében, 350 nm-es telken egyszintes 
kis faház eladó! Telken belül víz, vil-
lany van. Iár: 9,9M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213  

ANDORNAKTÁLYÁN szakszerűen fel-
újított egyszintes családi ház eladó! 
Iár: 28M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, Pásztorvölgy területén, 690 
nm-es telek szabadon álló beépít-
hetőséggel, körbekerítve, újszerű 
lakókörnyezetben eladó! Iár: 12,6M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

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

EGER, Lajosváros északi részén, 
panorámás telken 200 nm-es csalá-
di ház eladó! Ajánlom nagy családo-
soknak, összeköltözőknek, apartma-
nok kialakításához! Iár: 27M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

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

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 

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

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

H Á Z E L A D Á S 

MŰKÖDŐ 5 apartmanos vendégház ez évi 
szinte teljes foglalással, idegenforgalmi-
lag kedvelt helyen eladó. Ár: 75M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349

HAJDÚHEGYEN 4 szoba+nappalis, 2 für-
dőszobás, nagy konyha, étkezős, szép csa-
ládi ház kandallóval, az étkezőből 30 nm 
panorámás terasszal, alagsorral, garázs-
zsal, 560 nm telekkel eladó. Ár: 46M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831

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

EGER, Károlyvárosban felújított, kocka-
típusú, 3 szobás, szép családi ház 400 
nm telekkel garázzsal. Ár: 26,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

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

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

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

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

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes utcában 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

FÜZESABONYBAN, a Hunyadi úton sarok-
telken lévő 6 szobás, egyszintes családi ház 
eladó! Ár: 6,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FÜZESABONY központjában 240 nm-es 
családi ház eladó! Ár: 26,5M 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

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

ANDORNAKTÁLYA elején, csendes utcá-
ban, 1800 nm telekkel eladó 180 nm-es, 
ötszobás családi ház garázzsal, pincé-
vel, felújításra érdemes. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/438-2681

MEZŐNAGYMIHÁLYON felújított családi ház 
telekkel jó környezetben eladó. Ár: 5,5M Ft. 
Tel.: 06-30/714-8813

MÁTRABALLÁN, nyugodt kis faluban 4 szo-
bás családi ház kedvező áron eladó. Tel.: 
06-20/448-3360

EGERBEN, a Szépasszonyvölgy úton, 
pince és 350 nm-es, panorámás telek 
eladó. Nem építési telek. Különle-
ges pincés besorolás. Vendéglátás-
ra alkalmas lehet. Ár: 11M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

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

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes helyen, 900 
nm-es telken 80 nm-es, 2+félszobás, kar-
bantartott, szép állapotú családi ház mel-
léképületekkel eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

ELADÓ Nagytálya központjában, csendes 
utcában felújítandó családi ház, körbena-
pozott telken. Ár: 8,7M Ft. Tel.: 06-20/345-
2239 Ingatlan Paletta 

ELADÓ Eger-pásztorvölgyi, igényesen fel-
újított, 180 nm családi ház csendes környe-
zetben. Ár:42,3M Ft. Tel.: 06-20/345-2239 
Ingatlan Paletta 

EGER, Hatvani hóstyán, Sparközeli részen 
90 nm-es, 3 szoba-nappalis, konyha-étke-
zős, padlófűtéses, 2 WC-s, szigetelt csa-
ládi ház 30 nm-es terasszal, 2 autónak 
garázzsal, új villanyvezetékkel, új ablakok-
kal, új kazánnal eladó. Ár: 29,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

EGERBEN, a Maklári út 47. sz. alatt, 1000 
nm-es telken családi ház felújításra vagy 
lebontásra eladó. Tel.: 06-20/988-0991

MEZŐSZEMERÉN 3 szobás családi ház 
eladó faluközpontban, villany, víz, gáz-
konvektoros fűtés. Alápincézve, garázzsal, 
gazdasági épületekkel. Iár: 4,8M Ft. Tel.: 
06-20/244-1393

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

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 vállalkozásra 
és gazdálkodásra is alkalmas. Ir.ár: 
4M Ft. Tel.: 06-36/368-674  

H Á Z K E R E S É S 

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

EGRI családi házat keresek felújítandót 27M 
Ft-ig, újabbat 55M Ft-ig, ha Önnek van eladó 
kérem hívjon. Tel.: 06-30/248-6831 
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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. március 12.

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 ...... 275,00 .....283,50
Euro.... 312,00 .....320,50
CHf....... 272,00 .....280,50
GBP ...... 361,00 .....373,00
CaD ...... 202,00 .....210,00
PlN ......... 71,00 .......78,50
HrK ........ 40,00 .......46,50
roN ........ 65,00 .......73,50

készpénz átutalás

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
513158

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484

Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

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

514591

Dugulás-elhárítás
Falbontás nélkül, tisztán,

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

513592

513182

Dugulás-elhárítás
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

513709

VESZÉLYES ÉS ÓRIÁS
MÉRETŰ FÁK KIVÁGÁSA

FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS

+36-20/241-0675
514322

515180

513487

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

egerben, a Kallómalom úton III. emeleti, 
58 nm-es, 2 szobás lakás elaDó! 

14,9M Ft
tel.: 06-70/778-2372 www.citycartel.hu

516090

513713

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

tegzes Ildikó
tel.: 06 30 2295 301

515439

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

515992



H á z k e r e s é s 

eGerBeN vagy közvetlen körzetében csa-
ládi házat vásárolnék. Felújítandó is lehet. 
Tel.: 06-20/435-9657 

L a k á s e L a d á s 

kárOLYVárOsBaN, 108 nm, 2 szintes, kis 
társasházi lakás terasszal, garázzsal eladó. 
Ár: 28+3,5M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGer, Maklári hóstyán, luxus kivitelű, 105 
nm, 3 hálószoba+nappalis, 2 fürdőszo-
bás, egy szinten lévő, minőségi anyagok-
ból épült, kis lakásos társasházi új lakás, 
autó beállóval eladó. Ár: 43,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer, színház közelében, kis társasház-
ban mfszt.-i, 80 nm, 3 szobás, jó elosz-
tású szép lakás szép helyen, belső udvari 
20 nm garázzsal eladó. Ár: 33,5M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349

eGer, Pláza melletti, polgári jellegű, 90 
nm, 3 szobás, felújítandó lakás saját kert-
tel, garázzsal eladó. Ár: 23,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

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 4 db 15 
nm-es, új építésű garázs 2019. augusztus 
31-i átadással eladók! Ár: 2,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

MéG most! Egerben, a „Ráchegy lakó-
parkban” 2019. májusi átadással új épí-
tési ingatlanok leköthetőek! 2 db földszin-
ti, erkélyes és 150 nm-es sorházi lakások 
leköthetők! CSOK igényelhető és 15M Ft-ig 
illetékmentes! Tel.: 06-70/778-2372

eGerBeN, a Ráchegyen, Iskola úton 2018. 
júniusi kezdéssel 14 lakásos társasházban 
új építésű lakások eladók! Földszinten erkély 
nélküli: 50,95 nm 19.870.000 Forint, eme-
leti, erkélyes, 67,17 nm 28.298.400 Forint, 
CSOK igényelhető és 15M Ft-ig illetékmen-
tes! Tel.: 06-70/778-2372

eGerBeN, a Vízimolnár úton 4. emeleti, 
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 Kallómalom úton 3. emeleti, 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

eGer, Felsővárosban, szolgáltatásokhoz 
közel hőszigetelt, liftes házban 57 nm-es, 
2 szobás, nagy erkélyes, felújított, 1. emeleti 
lakás eladó. Ár: 16,5M Ft. Tel.: 06-30/480-
4551

98 NM, panorámás, 2 erkélyes, liftes, bel-
várostól 2 percre garázzsal, tárolókkal, 4. 
emeleti társasházi lakás eladó. Kisebb cse-
re érdekel. Ár: 368e Ft/nm. Tel.: 06-20/543-
8663

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

eGerBeN, 5 percre a strandhoz, Népkert-
hez, a Szeszfőzde utcában tárásasházi, föld-
szinti, 37 nm-es, begalériázási lehetőséggel 
1 szobás lakás eladó. Hozzá tartozik még 
fedett terasz és kiskert. Iár: 14M Ft. Tel.: 
06-36/781-003

eLadÓ eger, Malomárok utcai, I. 
em.-i, 2 szobás, étkezős, 56 nm-es, 
műanyag nyílászárós, redőnyözött, 
járólappal, laminált parkettával bur-
kolt, sarokkádas lakás. ár: 16,5M Ft. 
Tel.: 06-30/700-6090  

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

eGer, belvárosi, 2004-es kialakítású, 
III. em.-i, tt.-es lakás eladó! Tágas, 
csupa ablakos, nappali+hálószobás, 
nagy étkezőkonyhás lakás külön 
gardróbbal. ár: 21,9M Ft. érd.: 
06-70/650-1494 

eLadÓ Eger közkedvelt részén, a Veres 
Péter utcában egy első emeleti, kétszo-
bás, 55 nm-es, nagy erkélyes, szépen fel-
újított lakás. Iár: 18,9M Ft. Tel.: 06-70/260-
3241

eGrI, 41 nm-es, belvárosi lakás eladó. Ár: 
19,9M Ft. Tel.: 06-30/472-9141

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

Csak nálunk: Faiskola utcában 2. eme-
leti, 70 nm-es, 3 szobás, erkélyes lakás, 
saját tárolóval eladó! Iár: 21,4M Ft. Ingat-
lan Paletta 

eGerBeN, a Mátyás király út elején 
(Sparnál) teljeskörűen felújított, 4. emele-
ti, azonnal költözhető, két külön nyíló szo-
bás lakás tulajdonostól eladó. Iár: 16,2M Ft. 
Tel.: 06-20/564-2285

eGerBeN a strandnál újszerű, beve-
zetett apartmanlakás tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-30/236-3240 

L a k á s k e r e s é s 

eGerBeN, a város minden részén 
keresünk ügyfeleink részére 2-3 
szobás lakásokat. Hívjon, felkeres-
sük. kun sándor, egrilak Ingatlan. 
Tel.: 06-30/438-2681 

eGer területén keresek 2-3 szobás laká-
sokat! Minden megoldás érdekel! Tel.: 
06-30/218-8213 

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

eGerBeN keresek a Lajosvárosban, 
Tihaméri vagy Hatvani hóstyán laká-
sokat, kis családi házakat ügyfeleim-
nek! ár elhelyezkedés és állapot függ-
vénye. Tájékoztatásért hívjon biza-
lommal: 06-30/472-0617, Borosné 

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

eGerBeN, belvárosban vagy környékén fel-
újításra szoruló kisebb lakást vennék. Tel.: 
06-70/250-4218

é p í T é s I  T e L e k 

szarVaskŐI 1368 nm telek, befektetésre 
és építésre is kiválóan alkalmas 25 méte-
res utcafronttal, központi helyen eladó. Érd.: 
06-30/529-1231

eGer történelmi városközpontjá-
ban köművesített, 500 nm-es építé-
si telek extrákkal. ár: 12,5M Ft. Tel.: 
06-70/297-4005 

eGer, Rozália városrészen 770 nm-es, üres 
építési telek eladó gyönyörű panorámával. 
4 lakásos társasház építhető rá. Ár: 11,9M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGer, Lajosvárosban 580 nm-es telek, bon-
tandó családi házzal, 30% beépíthetőséggel 
eladó.Ár: 10,6M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

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

F ö L d ,  k e r T 

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

eGer határában (a vörös keresztnél) 
589 nm szántó eladó. Ár: 420e Ft. Tel.: 
06-20/224-9622

eGerBeN, a Lőcsei út fölött 329 nm gyü-
mölcsös, szőlő eladó. Ár: 520e Ft. Tel.: 
06-20/224-9622

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

kOLOMpOs-dŰLŐBeN 1 ha zweigelt sző-
lő eladó. Tel.: 06-36/786-654

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

BaJUsz-VöLGYBeN telek eladó. 2000 nm, 
32 gyümölcsfa, kis házzal, boltíves pincé-
vel, kerítve, árammal ellátva. Ár: 2,2M Ft. 
Tel.: 06-30/655-0762

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

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

ÓzdON 25 hektár, egy helyrajzi számon lévő 
földterület eladó (szántó, gyep, legelő meg-
nevezésű). Tel.: 06-70/362-8570

a L B é r L e T 

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

TáGas, felújított, jó elhelyezkedésű 
egri lakás kiadó. Ár: 100e Ft+rezsi. Tel.: 
06-70/500-3412

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

kIadÓ albérlet! 2 szobás, felújított, búto-
rozatlan a Mátyás király út elején közel a 
Sparhoz. Ár: 95e Ft+rezsi+2 havi kaució. 
Tel.: 06-30/873-2071

eGYszOBás lakás kiadó április 1-től. Eger, 
Belváros. Ár: 55e Ft+rezsi. Tel.: 06-36/414-
787

északI lakótelepen másfélszobás albér-
letet keresek hosszú távra. Ár: 55e 
Ft+rezsi+kaució. Tel.: 06-20/441-6202

Ü z L e T ,  T e L e p H e L Y ,  I r O d a 

eGerBeN, a színház mellett alagsorban 
irattárnak, raktárnak stb. 40 nm-es helyi-
ség kiadó! Ár: 1.000 Ft/nm+ÁFA+2 havi 
kaució. Tel.: 06-70/778-2372

eGerBeN, színház mellett 120 nm és 180 
nm-es korszerű, klimatizált iroda kiadó 
2.600 Ft/nm+ÁFA+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerBeN, a színház mellett 40 nm-es, kor-
szerű, klimatizált iroda kiadó! Ár: 2.200 Ft/
nm+ÁFA+2 havi kaució. Tel.: 06-70/778-
2372

eGerBeN, Csiky Sándor utcában iroda 
kiadó. Tel.: 06-30/890-6522
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a kemping területén
lakÁSOk
garÁZSOk, BeÁllÓk
lekÖtHetŐk

NYOLCLAKÁSOS 
tÁrSAShÁz épüL
a Dr. Frank Mária u. 13. szám alatt.

Ingatlanok leköthetők 62–74 m2-ig. 
Földszinti ingatlanok is!
Várható átadás: 2020. december
Nettó 381.000 Ft+áfa/m2-től

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

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

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

EgErbEN, LAjOSVÁrOSbAN 69 nm 
alapterületű, 3 szobás, konvekto-
ros fűtésű, jó állapotú lakás saját ga-
rázzsal, tárolóval eladó. ár: 25,5MFt.  
(06-30/599-3171

EgEr-FELNéMEt csendes utcájában 2 
szobás, tavalyi évben felújított, 90 nm-
es családi ház udvarral, gyümölcsös 
kerttel, melléképületekkel sürgősen el-
adó! ár: 13,6M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEN, A FELSőVÁrOSbAN magas-
földszinti, 60 nm-es, 2+1 félszobás, pár 
éve felújított lakás eladó! a közelben or-
vosi rendelő, boltok, óvoda, iskola talál-
ható. ár: 18,3M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEN, A SzÁLLODA utCÁbAN 
62 nm-es, 2 szoba-étkezős, erkélyes, 
jó állapotú lakás eladó. ár: 21,7M 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 A FELSőVÁrOSbAN 107 nm-
es, 2 színtes, nívós lakás garázzsal, 
akár hosszútávú bérlővel eladó. ár: 
29,9M Ft. (06-20/25-22-555

eGerBeN, a pásztorvölgyben 2 szin-
tes, 5 szobás, 180 nm-es, padlófű-
téses, költözhető családi ház eladó. 
ár: 42,3 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

NOVaJON 55 nm-es, 1 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, kamra helyiségek-
kel rendelkező, jó állapotú csalá-
di ház 1075 nm-es telken eladó. 
ár: 6,4 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGerBeN, sertekapu utcában 63/80 
nm-es, III. emeleti lakás eladó. 
ár: 23,4 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGerBeN, ráchegyen 5 szo-
bás, 170 nm-es, belső két-
szintes lakás garázzsal eladó. 
ár: 29,9 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGer, Lajosvárosban nappa-
li+ 2 hálós, cirkós lakás udva-
ri beállóval, sürgősen  eladó. 
ár: 21 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGer, Cifrahóstyán 200 nm-es, 
téglából készült, szigetelt csalá-
di ház 381 nm-es telken eladó. 
ár: 38 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGer, Maklári úton 133 nm-es, fel-
újítandó, polgári stílusú ház eladó. 
ár: 23 M Ft. Tel.: 06-30/495-6070

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

eGerBeN, a Lajosvárosban I. eme-
leti, erkélyes, 55 nm-es, 2 szobás, 
házközponti fűtésű, egyedi mérős, 
teljes körűen felújított lakás eladó. 
ár: 18,9 M Ft. Tel.: 06-70/391-2222

eLadÓ egerben, a ráchegy utcá-
ban egy 100 nm-es, 3 szo-
bás, szuterénes családi ház. az 
ingatlan felújítandó állapotú. 
ár: 26,5 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654

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

513207

516254
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30 nm-es zenekari próbaterem kiadó. 
V-alap Kft. Érd.: 06-36/411-727, 
primer@gmail.hu 

eGerBen, a Mátyás király út 113. sz. alatt 
50 nm-es, utcára nyíló üzlethelyiség padló-
fűtéssel eladó. Tel.: 06-20/988-0991

BerVai iparterületen 150 nm ingatlan 
kiadó. Tel.: 06-30/395-1670

G a r á z s 

eGerBen, Menház utcában 16 nm-es, 
aknás garázs eladó. Iár: 1,6M Ft. Tel.: 
06-36/781-003

Garázs kiadó (nagyméretű, 3x6 
m-es) egerben, a mikszáth Kálmán 
utcában. tel.: 06-971-7116 

szarVas Gábor úton, alagsorban garázs 
felújítva (áram, víz van) irodának vagy 
üzletnek is megfelelő állapotban elcserél-
hető Rákóczi úti garázsra. Tel.: 06-36/951-
765, esti órákban. 

m o t o r K e r É K p á r 

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

t á r s K e r e s É s 

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

52 ÉVes, fiatalos férfiként csinos, értel-
mes, megbízható élettársat keresek. Tel.: 
06-30/462-5371

e l t a r t á s 

KedVes nénit, bácsit gondoznék laká-
sért. Türelmes, szerető hölgy Katika. Tel.: 
06-30/368-7217

á l l a t 

hÍzott kacsa, liba, pecsenyekacsa pucol-
va házhoz szállítással megrendelhető. Tel.: 
06-30/505-6249

r É G i s É G ,  É K s z e r 

FelVásárlás! Eger, Hotel Korona, Tündér-
part u. 5. március 18., április 08., április 29., 
május 27. 14-17 óráig. Törtarany-fazon-
arany, briliáns ékszerek, karórák-zsebórák, 
ezüsttárgyak, festmények, antikbútorok, 
forgalomból kivont valuták, régi lakástextí-
liák (horgolások-csipkék-hímzések), hagya-
ték.louisgaleria.hu, email: lakatos@mconet.
hu Tel.: 06-30/944-7935

e G y É B  e l a d á s 

aliG használt bőr, háromrészes, ülőgarni-
túra kedvező áron Egerben sürgősen eladó. 
Tel.: 06-30/299-4445

eladÓ Egerben használt, jól működő, jó 
állapotú, Hajdú keverőtárcsás mosógép és 
centrifuga. Iár: 25e Ft. Tel.: 06-36/436-
004

szm. trágya kis és nagy tételben, 
zsákban, ömlesztve eladó, akár 
kiszállítással is. Érd.: 06-30/516-
8876 

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

haUser kerékpár megkímélt állapotban 
eladó. Ár: 25e Ft. Ugyanitt kiskerekű, össze-
csukható kerékpár eladó. Ár: 10e Ft. Tel.: 
06-20/928-3553

e G y É B  K e r e s É s 

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

rÉGisÉGet, komplett hagyatékot vásáro-
lok! Bútorokat és kiegészítőket, fateknőt, 
babafürdető kádat, házi szőttes vásznat, 
zsákot, kázsmér kendőt, szoknyát, dun-
nát, porcelánt, falitányért, játékot, pedálos 
Moszkvicsot, katonai tárgyakat, kitüntetést, 
könyveket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! Tel.: 
06-30/475-7928

antiKVáriUm vásárol könyveket, régi 
bútort, órákat, használati tárgyakat, hagya-
tékot. Tel.: 06-20/470-0898

GyŰJtŐ keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjátéko-
kat és autókat, pedálos moszkvicsot. Érd.: 
06-70/418-2086

rossz vagy megunt, lejárt műszakis autó-
ját megvásárolom, akár hétvégén is. Tel.: 
06-20/436-8029

lomtalanÍtást vállalok kisteherautó-
val rossz, megunt bútorait ingyen elszállí-
tom. Vashulladékát megvásárolom pincétől 
a padlásig. Tel.: 06-20/436-8029

VásároloK személyautót, teherautót, 
kishaszongépjárművet, vashulladékot, dun-
nát, párnát, akkumulátort, háztartási gépe-
ket, segédmotort. Tel.: 06-30/257-1392

inGyen elszállítom bútorait, hagyatékot, 
vashulladékot, lakáskiűrítés, lomtalanítás 
garázsát, pincéjét háztartási gépét hétvé-
gén is. Tel.: 06-30/257-1392

laKásKiÜrÍtÉsÉt, annak elszállítását vál-
lalom, vashulladékát megvásárolom ármeg-
egyezés szerint, személyautóját megvásá-
rolom. Tel.: 06-70/200-1626

rÉGi bútort, hagyatékot, vásznakat, 
vászontörlőket, gyalupadot, fateknőt, 
lemezkádat vásárolok. megegyezés 
szerint. tel.: 06-30/915-6286

rossz, megunt, lejárt műszakis vagy 
műszakis autóját megvásárolom. Szőlő-
kivágást és lakáskiürítést vállalok. Tel.: 
06-70/325-3012

haGyatÉK- és tollfelvásárlás, dunna-pár-
na, használt toll vétele. Tel.: 06-30/887-
6021

s z o l G á l t a t á s  K Í n á l a t 

VállalJUK kerítések, csatornák, kor-
látok, teraszok, garázsok javítását, 
festését, stb. Ugyanitt tetők javítását, 
bontását. tel.: 06-20/400-7373 

szoBaFestÉs, szigetelés, tetőfedés, 
kőműves-, ácsmunkák. Tel.: 06-70/510-
7868

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

telJesKÖrŰ lakásfelújítást, szigetelést, 
térkövezést, lakatosmunkálatokat, szennyvíz 
és ivóvíz elvezetést, útátfúrást több méret-
ben vállalunk több éves tapasztalattal, kor-
rekt árakon. Tel.: 06-70/385-5385

sÍremlÉKeK készítése rövid határidő-
vel, garanciával! tavaszi akció május 
15-ig nyugdíjasoknak 20%-os ked-
vezmény minden munkára megren-
delés esetén. alapozás, felújítás, csi-
szolás, műkő, márvány, gránit, urna, 
síremlékek. hívjon bizalommal! tel.: 
06-30/622-8508 

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

aszFaltozás, útépítés, térköve-
zés, makadám utak készítése! Ked-
vező, személyre szabott árakat biz-
tosítunk a megrendelőknek. Bedol-
gozást és generált is vállalunk: utak, 
belső udvarok, termek, parkolók, 
kapubejárók, járdák, kátyúk aszfal-
tozását, illetve térkövezését vállaljuk. 
munkáinkra garanciát vállalunk. tel.: 
06-70/362-1341 

VállaloK kisebb asztalosmunkákat. 
Műanyag-, faajtó, ablak beállítását, zár 
cseréjét, redőny javítását. Hívjon bizalom-
mal! Koch Zsolt 06-20/916-9539

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

sÍremlÉKeK, urnasírok, kripták 
készítése! Gránitból, műkőből, fel-
újítás, tisztítás, csiszolás, befe-
dés, impregnálás, temetői alapo-
zás. Kiszállás akár hétvégén is. tel.: 
06-20/968-7007 

VÍz-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és lakásfel-
újítás. tel.: 06-70/946-5100 

áCsolás, tetőfedés (stb). tetőépí-
tés, tetőfedés, tetőfelújítás, előtető, 
terasz, kocsibeálló, garázs, könnyű-
szerkezetes épület építés és egyéb 
ácsmunkák. Kiszállás akár hétvégén 
is. tel.:06-20/968-7007 

adatVÉdelmi jogi tanácsadás, 
adatvédelmi dokumentációk készí-
tése egerben. Keressen bizalommal! 
szabóné dr. lelesz edit jogász, adat-
védelmi jogi tanácsadó: 06-20/235-
9484 

palatetŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlat-készítés. Akció 
-10%. Tel.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

lomtalanÍtást vállalok! elszállítom 
megunt bútorait, lomjait. tereprende-
zés, bontás, romeltakarítás, költöz-
tetés hétvégén is. tel.: 06-30/225-
0188 

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

aszFaltozást, zúzalékolást vál-
lalok. Kisebb-nagyobb területe-
ket, tereprendezést, kőművesmun-
kát a-z-ig. Fuvarozást vállalok. tel.: 
06-30/225-0188 

Csillagtól csillagig tart 
az Egri Tavaszi Fesztivál

Gay Krisztina, a Média Eger ügyvezetője, Lőrincz György borász, 
Habis László polgármester és Martonné Adler Ildikó alpolgármester 
az Egri Tavaszi Fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón

Fotó: EbnEr béla

Idén is Csillagtól csillagig 
mottóval rendezik meg 
az Egri Tavaszi Fesztivált, 
amely immár hagyományo-
san a 2018. évi Egri csillag 
bemutatásától az Egri Csil-
lag Weekend-ig tart. A már-
cius 15-én kezdődő, és áp-
rilis 28-án záruló kulturális 
seregszemle másfél hónap 
alatt harmincnál több prog-
rammal, kiállítással, kon-
certtel, filmmel, valamint 
zenei, táncos és színházi 
produkcióval várja az ér-
deklődőket.

Mint elhangzott, az Egri 
Tavaszi Fesztivált az emeli 

ki az ország hasonló ren-
dezvényei közül, hogy a 
színes kulturális kínálat 
mellett a szervezők nagy 
hangsúlyt fektetnek a bor-
gasztronómiára, ami a he-
vesi megyeszékhely eseté-
ben szinte kötelező.

A programok közül ki-
emelkedik a Hungarikum 
piknik, amelyre március 
utolsó két napján a Szépasz-
szonyvölgybe várják az ér-
deklődőket. Március 21-én 
pedig a várban ünneplik az 
egri bikavér hungarikummá 
válásának második évfor-
dulóját.

Fiatal vállalkozók az Agria Parkban

Dr. Horváth Ágnestől ötödmagával vehette át Honfi 
Gábor a Junior Expo Mecénása-díjat. Fotó: EbnEr béla

Tizedik alkalommal mérettették meg ma-
gukat fiatal vállalkozók a megyeszékhe-

lyen, a Junior Expo keretében. Első helye-
zést ért el a Sophie by Chance, Buzás Zsófia 
vállalkozása, amely egyedi luxustáskák 
tervezésével, gyártásával és értékesítésével 
foglalkozik. Második lett Viola Melinda, aki 
hulladék papírból alkot kézműves táskákat, 
pénztárcákat és egyéb kiegészítőket. Varga 
Vivien vállalkozása, a Stilianos Babauszoda 
harmadik helyezést ért el. Az esemény főtá-
mogatói különdíjakat is kiosztottak.

A Junior Expo díjazottjai és zsűrije Fotó: Huszár Márk

6 2019. március 15.
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takaRítÓ brigád vállal: cégek, irodák, 
csarnokok, társasházak takarítását, 
tisztítását. tel.:06-70/432-4914 

VállaloM panellakások, családi házak 
teljes körű felújítását, energetikai korsze-
rűsítését alaptól, tetőig újépítést, keríté-
sek építését, teljes körű ügyintézését. Tel.: 
06-20/557-7284

kŐMŰVES vállal családi házak felújítását, 
vizes falak, lapos tetők szigetelését, belső 
átalakítását. Festés, burkolás, villanysze-
relvényezés, vízszerelvényezés, térkő! Díj-
mentes kiszállással! Tavalyi árakon! Tel.: 
06-30/364-2356

FŰkaSzáláS, fűnyírás, bozótirtás, rotálás, 
permetezés, sövényvágás, telekrendezés. 
Tel.: 06-20/206-0202, lenyirom.hu

SíRkŐtISztítáS, impregnálás, betűfestés. 
Tel.: 06-20/206-0202 lemosom.hu

SoRSElEMzÉS, spirituális gyógyí-
tás, életvezetési tanácsadás. tel.: 
06-70/547-6752 

o k t a t á S 

JElEntkEzz most március végén 
induló gyöngyösi képzéseinkre! 
aranykalászos gazda, gépkeze-
lő (targonca, földmunka és rakodó-
gép...), 100 órás vadászvizsga felké-
szítő, Méhész, Sajtkészítő (csatlakoz-
ni lehet). Fnysz: E-000029/2013 Inf.: 
06-30/377-8404 

DaJka tanfolyam indul Egerben rész-
letfizetéssel. 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 

az EgERtEJ kft. boltvezetőt keres 
Eger, koszorú u. 1. sz. alatti üzletébe. 
Részletekért keresse fel honlapunkat 
a www.egertej.hu címen.  

PUltoSt keresünk! Egerszalóki sörö-
zőbe, lottózóba képzési betanulá-
si lehetőséggel pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. azonnal kezdés-
sel! Érd.:+36-30/363-0565 Vadász-
tanya Fogadó 

JÓ kereseti lehetőséggel, raktári 
munkást keresünk Egerben. a kovács 
tüzép kft.- Új Ház Centrum – Royal 
kerámia munkatársat keres Raktá-
ros munkakörbe. Feladatok: áruvé-
delem, anyagok átvétele és kiadása. 
Elvárás: targoncavezetői engedély és 
tapasztalat. a szakmai önéletrajzo-
kat a pozíció megjelölésével az alábbi 
címre küldje: allas@kovacstuzep.hu 
vagy érdeklődhet a 06-30/945-0561-
es telefonszámon is. 

kECSkEMÉt környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélkü-
li, gyakorlattal rendelkező hegesz-
tőt, lakatost, CnC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-16 óra között: 06-70/940-2562 
-JoBmotive kft.- 

SEgÉDMUnkáSokat keresünk pék-
ségbe napi 12 000.-Ft bérezés, ill. 
pékeket keresünk napi 18 000.-Ft 
bérezés. tel.: 06-20/999-2999, Irimias 
Hungary Plusz kft. 

EgRI McDonald’s étterem felvételt hir-
det teljes és részmunkaidőben min-
den korosztály számára. Felvéte-
li tájékoztató az étteremben minden 
hétfőn 9 órakor.  

EgRI ingatlanirodánkban munkatár-
sakat keresünk! kiemelkedő jutalék 
visszaosztás, rugalmas munkaidő, 
hirdetési felületek biztosítása. Fény-
képes önéletrajzokat a borosneandi@
gmail.com-ra várunk. Ingatlan Palet-
ta Eger 

FÉRFI és női fodrászokat keresünk belvárosi 
szépségszalonba. Érd.: +36-20/956-7947, 
Rúzs Haj és Szépségszalon.

áRUkIaDÓ raktárost keresünk egri 
telephelyre. Elvárás targoncaveze-
tői engedély. a fényképes önéletraj-
zokat a szabokervas@gmail.com-ra 
várjuk.  

EgRI szőlőgazdaság traktoros mun-
katársat keres. tel.: 06-30/958-6877, 
Pál Sándor 

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

a BEnU gyógyszertár Eger zalár hét-
köznapi munkavégzésre keres teljes- 
és részmunkaidős gyógyszerészt és 
szakasszisztenst. Jelentkezni lehet 
a zalar@benugyogyszertar.hu e-ma-
il címen vagy a 06-36/310-191 tele-
fonszámon . 

EgRI szálló angolul beszélő éjszakai recep-
cióst keres hétvégékre. Tel.: 06-30/945-
3479

SzakáCSot és felszolgálót felve-
szünk az egri Hárs Vendéglőbe. 
Érd.: davidgabor1126@freemail.hu 
06-30/255-9049 

FoDRáSzokat keresünk teljes és rész-
munkaidőben Egerbe, a Rákóczi úti Tesco 
üzletsoron nyíló Expressz fodrászatba. Akár 
pár nap vállalással is. Bérezés napi 8-13e 
Ft. Jelentkezés: expressjaratkft@gmail.com 
e-mail címen vagy +36-30/951-2421, Exp-
ress Járat Kft.

a BÉlaPátFalVaI Idősek, Fogyatéko-
sok Otthona munkatársakat keres az aláb-
bi munkakör betöltésére: munkavezető/
segítő sérült emberek foglalkoztatására. 
Jelentkezni középfokú végzettséggel lehet, 
előnyt jelent szociális végzettség és kerté-
szeti ismeretek. Jelentkezni a 06-70/374-
3971-es telefonszámon, vagy személyesen 
a Bélapátfalvai Idősek Fogyatékosok Ott-
honában a 3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 
25. címen lehet.

EgRI gyorsétterem pultos kiszolgálót és 
konyhai kisegítőt keres azonnali kezdéssel. 
Tel.: 06-70/583-1344, Gastro Meat Kft.

á l l á S t  k E R E S 

gÉPJáRMŰVEzEtÉSt vállalok, akár főál-
lásban vagy alkalmanként is kisteherautóra 
és személyautóval cégnek, illetve magán-
személynek. Tel.: 06-20/988-0991

72019. március 15. ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

Az Angstrom TruForge Kft. egri telephelyén (korábbi Firth Rixson) autóipari 
beszállítóként süllyesztékes kovácsolással állítjuk elő termékeinket.

Az alábbi munkakörökbe

munKATÁRSAKAT KERESünK:

KovÁcS pRÉSGÉpKEZELŐ
• legalább középfokú végzettséggel, szakmai tapasztalat nem szükséges

cnc ESZTERGÁLyoS
• szakirányú végzettséggel, CNC gépkezelésben szerzett tapasztalat előny 

mEcHAnIKuS KARBAnTARTó (lakatos)

• géplakatos / szerkezetlakatos / karbantartói végzettséggel, szakmai 
 tapasztalattal – multinacionális környezetben szerzett TPM tapasztalat 
 előny! 

Amit kínálunk:
  • Kiemelt bérezés és béren kívüli juttatási csomag (SZÉP kártya)
  • Teljesítményalapú ösztönző rendszer
  • Stabil munkahely
  • Azonnali kezdés
  • Bejárás támogatása
  • Tanulási, fejlődési lehetőség

Jelentkezéshez az önéletrajzokat az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
 e-mailen:
 EGR_Info@angstrom-usa.com vagy EKoscso@angstrom-usa.com;
 személyesen, a portán leadva: 3300 Eger, Bánki Donát u. 1.

515970

507516

teljes- és részmunkaidőben.
Amit nyújtunk: - Fiatalos légkör
 - Hosszú távú munkalehetőség
 - Versenyképes fizetés
Elvárások: - A vásárlók udvarias, szakszerű kiszolgálása
 - Jó csapatszellem
 - Teljesítményközpontúság és megbízhatóság
Előny: - Szakirányú végzettség és kereskedelmi 
  tapasztalat

Ugyanitt varrónőt is felveszünk.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
személyesen (Eger, Cifrakapu u. 162. Dr.Padló Áruház),

vagy az eger@drpadlo.hu  e-mail címen.

egri üzletébe keresünk
munkatársat

ElADói munkakörbe

516102

516078

516042

515743

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

490137
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A Nemzeti Ünnepünk mellett 
március 15-e minden évben 
egy fontos adófizetési határ-
időt is jelent. Eger Megyei 
Jogú Város Önkormányzati 
Adóhatósága (önkormányzati 
adóhatóság) múlt hónap vé-
gén 35 ezer postai levelet, 85 
ezer csekket, és közel 7 ezer 
elektronikus fizetési értesítőt 
bocsátott ki az elektronikus 
tárhelyekre (ügyfélkapu, cég-
kapu, hivatali kapu), annak 
érdekében, hogy Önök ponto-
san tudják teljesíteni adófize-
tési kötelezettségeiket. A fize-
tési értesítők adószámlánként 
összesítetten 4.064 millió fo-
rint kötelezettség teljesítésre 
hívtak fel.          

 Azon adózók kapnak most 
fizetési értesítőt, akiknek az 
adószámláján a fizetési köte-
lezettség nagysága elérte az 
500 forintot. Ez lehet már ese-
dékessé vált tartozás, 2019. 
első féléves /03.15./ (helyi 
iparűzési adó, építményadó, 
gépjárműadó) és egyes adó-
nemekben (építményadó, 
gépjárműadó, kata) második 
féléves /09.15./fizetési köte-
lezettség is. Az érintetteknek 
a helyi adók (építmények 
utáni építményadó, reklám-
hordozók utáni építményadó, 
az iparűzési adó/adóelőleg, 
a beszedett idegenforgalmi 

adó február havi összege) va-
lamint, a gépjárműadó idei 
első féléves összegeit 2019. 
március 18-ig lehet késedel-
mi pótlékmentesen megfi-
zetni. Az esedékes adókat a 
megadott és feltüntetett adó-
számlákra kell megfizetniük. 
A fizetési kötelezettséget fo-
rintban kell teljesíteni. 

Tájékoztattuk Tisztelt Adó-
zóinkat arról is, hogy ha már 
lejárt esedékességű adótarto-
zásuk van, akkor a késedelmi 
pótlék 2019. március 14-i na-
pig került a fizetési értesítő-
ben felszámításra.  A fizetési 
értesítőben az alábbi időpon-
tokig teljesített befizetések 
jelennek meg: csekkes befi-
zetések 2019. február 19-ig, 
banki utalás 2019. február 21-
ig, bankkártyás fizetés (POS) 
2019. február 18-ig, online 
bankkártyás utalás (VPOS) 
2019. február 16-ig.

Ha az ügyfeleink ren-
delkeznek ügyfélkapus 
regisztrációval és megfele-
lő meghatalmazással, úgy 
lehetőségük van az egri  
elektronikus adórendsze-
ren (eADó) keresztül meg-
tekinteni az önkormányzati 
adóhatóságunk nyilvántartá-
sában lévő, adózással kapcso-
latos fontosabb adataikat 
(adatbejelentés, adóbevallás, 

adótárgyak, adóbefizetések, 
folyószámlája aktuális álla-
potát, stb.), valamint e rend-
szeren keresztül – e hónap 
végéig - online bankkártyás 
befizetést is indíthatnak. A 
programba a www.eger.hu / 
Adóügyek / Elektronikus Adó 
Rendszer elérhetőségről lehet 
belépni, mely a nap 24 órájá-
ban elérhető. Az adóhatóság 
ügyfélszolgálatán lehetőség 
van bankkártyával történő 
fizetésre is. A kibocsátott – 
QR kóddal ellátott – csekkek 
alkalmasak az „iCsekk” 
szolgáltatással történő befi-
zetésre.

A pénzforgalmi szám-
lanyitásra nem kötelezett 
adózó a fizetési kötelezettsé-
gét belföldi fizetési számlá-
járól történő átutalással vagy 
készpénz-átutalási megbí-
zással köteles teljesíteni. A 
pénzforgalmi számlanyitás-
ra kötelezett adózó a fize-
tési kötelezettségét belföldi 
pénzforgalmi számlájáról 
történő átutalással köteles 
teljesíteni. Ha átutalással tel-
jesítik adófizetésüket, kérjük 
a kedvezményezett nevénél 
„EgerMJVÖnk”, a közlemény-
ben az adóazonosító jelét/
adószámát is szíveskedjenek 
feltüntetni. Azok számára, 
akiknek a jogszabály postai 

készpénz-átutalási megbízás-
sal (csekken) történő adófi-
zetést ír elő, részükre - adó-
számlánként - megküldtük az 
adó(k) befizetésére szolgáló 
csekkeket is, külön az eset-
leges tartozásról és külön 
a 2019. március 18-i nappal 
esedékes adóösszeg(ek)ről 
egyaránt. Kivetéses adóne-
mekben (építményadó, gép-
járműadó) – lakossági igények 
alapján – az adóhatóságunk 
kipostázta a 2019. szeptember 
16-i esedékességű összegek 
befizetésére szolgáló csekke-
ket is, így az adózóknak – im-
már csekken is - lehetőségük 
lesz előre kifizetni az éves 
adóösszegeket. 

Tájékoztattuk Önöket ar-
ról is, hogy a központi és 
egri helyi adójogszabályok-
ról, önkormányzati adókkal 
kapcsolatos tájékoztatókról, 
információkról, elektronikus 
és papír alapú bevallási és 
adatbejelentési nyomtatvá-
nyokról, elektronikusan intéz-
hető ügyekről, beadványokról 
a www.eger.hu / Adóügyek 
elérhetőségen részletesen 
informálódhatnak. 

2019. április 1-jétől önkor-
mányzati adóhatóságunk 
csatlakozik az ASP orszá-
gos adórendszerhez, mely 
adószakrendszer biztosítja 

majd az önkormányzatok ha-
táskörébe tartozó központi és 
helyi adók, az adók módjára 
behajtandó köztartozások, 
díjak, valamint pótlékok, bír-
ságok, továbbá a közigazga-
tási hatósági eljárási illeték 
nyilvántartását, elszámolását, 
kezelését, lehetővé teszi a 
helyi adókötelezettségek tel-
jesítésével kapcsolatos ügyek 
elektronikus úton történő in-
tézését. Szeretnénk Önöket 
tájékoztatni arról is, hogy a 
csatlakozást követően vál-
tozni fognak az ügyintézés-
ben használt nyomtatványok 
típusai és formái („iForm” 
és „pdf”) és az ügyindítás el-
érhetősége (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap) is. A 
www.eger.hu honlapról áp-
rilis 1-jét követően csak papír 
alapú ügyintézés lesz majd 
indítható. Az adóügyéntézés 
változásairól folyamatosan 
tájékoztatjuk majd Önöket, 
így kérjük szíveskedjenek 
ügyindítás előtt honlapunkat 
felkeresni és figyeljék elekt-
ronikus levelezésüket is! 

Egyben köszönjünk Önök-
nek, hogy befizetett helyi 
adójával hozzájárul Eger Me-
gyei Jogú Város fejlődéséhez!

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzati  

Adóhatósága

2019. március 18-ig
lehet a helyi adókat és a gépjárműadót megfizetni az önkormányzat felé

504064

Információ és jelentkezés:
KOCZKA KRISZTINA felsőfokú manöken, fotómodell, 2009 Mrs. Globe Hungary 

stúdióvezetőnél a 06-30/938-2000-es telefonon vagy www.egrifotogen.hu

508057

A magyar nemzeti kultúra, 
művészi alkotómunka te-
rületén végzett kiemelke-
dő művészi értékteremtő 
munkája elismeréseként 
Magyarország Érdemes 
Művésze díjat vehetett át 
Topolánszky Tamás, (ké-
pünkön) a GGTánc Eger 
vezetője, Harangozó Gyu-
la-díjas táncművész, kore-
ográfus  Kásler Miklóstól, 
az emberi erőforrások mi-
niszterétől nemzeti ünne-
pünk alkalmából a Várkert 
Bazárban.

Topolánszky Tamás a 
Szegedi Kortárs Balett ala-
pító tagja és vezető tán-
cosa, a Grazi Operaház 
balettegyüttesének szólis-
tája és a Royal Academy of 
Dance graz-i intézetének 
kortárstánc tanára volt. 

Érdemes művész lett 
Topolánszky Tamás

Táncmesterként dolgozott 
az Experidance Román Sán-
dor Tánctársulatánál, 2008 
szeptemberétől a Magyar 
Táncművészeti Főiskola 
óraadó moderntánc tanára. 
2011-től vezeti a Gárdonyi 
Géza Színház tánctagoza-
tát.

Gratulálunk!

Itt a tavasz! 
Jön a Carnations 
and Roses

A szerelem évszázadok óta 
mozgatórugója az emberi 
gondolkodásnak, de köz-
ponti témája a vallásnak, 
a filozófiának és a művé-
szeteknek is - erről szól a 
GGTánc Eger siker előadása 
március 26-án, este 7 órától 
az egri stúdiószínpadon. 

Jegyek válthatók a szín-
ház szervezőirodájában, 
Egerben, a  Széchenyi u. 5. 
szám alatt. Tel.: 36/518-347.

489810
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Március 23-án, szombaton be-
népesül a Gál Tibor Fúzió, ek-
kor rendezik meg ugyanis első 
alkalommal a Slow Market 
elnevezésű piacot, mely ezen-
túl minden hónapban otthont 
talál a pincészetben.

Az eseményt szervező 
Slow Living Hungary mozga-
lom elnöke, Szekeres Diána 
(képünkön) elmondta, hogy 
sokkal többről van szó, mint 
egy kézműves piacról. A Slow 
Living mozgalom termelői, 
művészei igazi közösségi él-
ményt próbálnak nyújtani, s 
azt szeretnék, ha kellemes, 
szép szombat délelőttöket, 
délutánokat tudnának 
közösen eltölteni az 
egriekkel. 

Azt is megtud-
tuk, hogy a Slow 
Marketen életteli, pozi-
tív hangulatra, lazulásra 
lehet számítani. Barátságos, 
állandó kapcsolatot szeretné-
nek kiépíteni a – reményeik 
szerint – visszatérő látogatók 
és a termelők, borászatok, ét-
termek, valamint a megjelenő 
művészek között. 

– A nemzetközi, 160 ország-
ban működő Slow mozgalom 
alapját is ez adja, hogy min-
denféle kereskedelmi összekö-
tőt kihagyva közvetlen kap-
csolatot teremtsen az emberek 
és a termelők között, akik az 
asztalunkra teszik az étke-
ket, italokat, finomságokat – 
mondja Szekeres Diána.

Hozzáteszi, hogy a Slow 
Food tagok összekapcsolják  
a gasztroélvezetet a felelős-
séggel, fenntarthatósággal, 
a természet harmóniájának 

megőrzésével.
A Fúzióba láto-

gatók arra számít-
hatnak, hogy egy 

barátságos, zenével 
egybekötött lazulós na-

pot tölthetnek el együtt. Úgy 
válogatták össze a résztve-
vőket, hogy a mozgalomban 
tevékenykedők minden terü-
letéről jelen legyenek a Slow 
Marketen. Színes forgatag 
várja az idelátogatókat, akik 
kékfestővel, ékszerkészítővel, 
sonkakészítővel, sajtmanu-
faktúrával találkozhatnak, de 
megízlelhetik a noszvaji lek-
várt, szörpöt is. 

– A Slow Market piacokon 
nemcsak a vásárlás a cél. Iga-
zán azt szeretnénk, hogy az 
emberek időt töltsenek itt, be-
szélgessenek a termelőkkel, 

művészekkel és egymással. 
Különleges Slow-élményt is 
kapjanak a piac termékein túl. 
Célunk, hogy a vásári színes 
forgatagban kialakuljon egy ál-
landó, tudatos slow közösség, 
ami élményeken keresztül vá-
laszokat is ad Slow tagjainkkal 
arra, hogyan tudunk lassabb, 
egészségesebb, környezettuda-
tosabb életet kialakítani ma-
gunk körül  – vázolja a jövőt a 
mozgalom elnöke. – E bizalmi, 
jó viszony megteremtésére törek-
szünk egész éven át, a hónapról 
hónapra megrendezendő Slow 
Marketeken, ahová meghívott 
vendégeket is várunk. Agrár 
szakemberekkel, hírességekkel, 
gasztrobloggerekkel, külföldi 
Slow tagokkal is találkozhat-
nak az év során a Fúzióba láto-
gatók. Ebner Béla

A Slow mozgalomról még 
többet olvashatsz a www.
slowliving.hu honlapon 
vagy a slowlivinghungary 
facebook oldalon.

Slow közösség alakul a Fúzióban

Fotó: Nemes RóbeRt

489810

EgEr, Ady EndrE út 2/B.
nyitvatartás: H-P: 800-1800, Szo-V: 900-1800 óráig

2019. március havi

KOntrOLL dIÉtA MEnÜ
03.14. csütörtök töltött káposzta bulgurral, csirkehússal
03.15. péntek Sóban sült csirkecomb, brokkolis jázminrizs, 
 ínyenc saláta
03.16. szombat rakott kelkáposzta bulgurral és darált csirkehússal
03.17. vasárnap tormás túrókrémmel töltött csirkerolád, mexikói
 köles, édesítővel készített uborkasaláta 
03.18. hétfő Mediterrán fűszeres csirkemellfilé grillsajttal,
 jázminrizs, bőségsaláta mustáros, hagymás öntet
03.19. kedd Brokkolis-főtt tojásos szárnyas vagdalt, zabpehellyel,
 jégsaláta pikáns öntettel, sárgarépás bulgur
03.20. szerda Csirkebatyu roston karfiolpürével, édesítővel készített
 káposztasalátával
03.21. csütörtök Sajtkéregben sült tengeri hal, gombás barnarizzsel,
 sopszka salátával
03.22. péntek Óvári csirkemell, mexikói köles, céklás vitaminsaláta
03.23. szombat dubary csirkemell, petrezselymes basmati rizs,
 édesítővel készített uborkasaláta
03.24. vasárnap gombás tarja, snidlinges kuszkusz, lilahagymás
 paradicsomsaláta édesítővel
03.25. hétfő Fokhagymás pulykasült, zöldborsós barnarizs,
 kertész saláta
03.26. kedd Brokkolikrémes vasalt csirkemell, bébirépás
 jázminrizzsel, édesítővel készített káposztasalátával
03.27. szerda Citromos-fokhagymás tőkehal steak,
 kemencés batáta, főtt tojásos, lilahagymás jégsaláta,
 light tartáros öntettel
03.28. csütörtök Joghurtos jércemell, petrezselymes basmati rizzsel,
 cukormentes befőttel
03.29. péntek diókéregben sült csirkemell, gombás bulgurral,
 lilahagymás paradicsomsalátával
03.30. szombat Füstös csirkemell göngyölve, zöldborsós kuszkusszal,
 paradicsomos, lilahagymás zöldsaláta, tökmagolajos
 öntettel
03.31. vasárnap resztelt csirkemáj, töltött csirkecomb, kukoricás 
 kölessel, édesítővel készített ecetes fejessaláta

1 adag: 1.190 Ft
Kiszállítás Egerben és vonzáskörzetében, IngyEnESEn!

Ételrendelés a szállítást megelőző nap 11.00 óráig:

06-30/737-47-92
516124 516253



Március 17-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 24-én, vasárnap
vegyes piac, 

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

Elérhetőségeink: +36-30/223-4855; +36-30/223-6505, 
 facebook.com/kisasszonypiac • info@kisasszonypiac.hu
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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. 20., szerda 900–1100 
EgEr – Markhot Ferenc Kórház 

(Knézich K. u.)
2019. márc. 21., csütörtök 930–1330 
EgEr – Ker. és Mg. Szakközépisk. 

(Pozsonyi u. 4-6.)
2019. márc. 22., péntek 1400–1800 
DEtK – Egészségügyi Kombinát 

(Széchenyi u. 1.)
2019. márc. 23., szombat 900–1300 
VáMoSgyörK – Művelődési Ház 

(rákóczi u. 23.)
489730

516186

Friss Navinfó
március 18-áig várja a nAv az sms-eket
Idén már több mint 5 millió embernek készít külön kérés nélkül a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) személyijövedelemadó-beval-
lási tervezetet. Akinek nincs ügyfélkapuja, még egy hétig, március 
18-áig kérheti a tervezet postázását.

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

Akinek van ügyfélkapuja, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 
március 15-től megnézheti, és szükség esetén módosíthatja vagy kiegészít-
heti a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA 
portálon. Ha valaki a tervezet elérhetősége előtt elkészítette és benyújtotta 
az szja-bevallását a 18SZJA nyomtatványon, akkor a NAV által készített be-
vallási tervezetet figyelmen kívül hagyhatja.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók március 18-áig, többek között 
SMS-ben, levélben vagy a NAV honlapján kitölthető űrlapon kérhetik, hogy a 
hivatal az adóbevallási tervezetet nyomtatott formában küldje el nekik.

Március 18-a után a tervezet már csak személyesen kérhető a NAV ügy-
félszolgálatain, vagy ügyfélkapunyitás után bármikor hozzáférhető elektro-
nikusan is.

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

489720

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

489720 489720

MarKHOt HÍrEK
állami kitüntetés 
dr. vácity józsef főigazgatónak 
Kiemelkedő munkája elismeréseként a  Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át Budapesten a Várkert 
Bazárban tartott ünnepségen dr. Vácity József, a Markhot Ferenc 
Kórház főigazgatója. A magyar állam által adományozható egyik leg-
magasabb kitüntetést Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési 
képviselője, miniszterelnöki megbízott javaslatára Kásler Miklós, az 
Emberi Erőforrások minisztere adta át az egri kórház igazgatójának.

A méltatásban elhangzott: 
Dr. Vácity József orvosi elköte-
lezettsége, a betegek és a szak-
ma iránti alázata, elhivatottsá-
ga, példaként állítható a fiatal, 
tanuló vagy éppen pályájukat 
kezdő orvosok elé. Elvitatha-
tatlan érdemei vannak abban, 
hogy az egri kórház több mil-
liárdos beruházása sikeresen 
befejeződött. Köszönhető ez 
annak is, hogy rendszerben 
gondolkodó, az üzleti világban 
is biztos lábakon álló tudással 
rendelkezik. Kiemelten fontos 
számára a kórházi közösség 
összetartása, és a fiatal orvo-
sok helyben tartása erkölcsi, 
anyagi megbecsüléssel.

Gratulálunk az elismerés-
hez!

Fúzió 
szerda

Egri BOrászOK világa 

viNczE Béla világa  
A kóstoló ára: 4.000 Ft/fő 
Borkorcsolya: 1.500 Ft/fő 

Hat főtől 25% kedvezmény   
Diákoknak (18 év felett) 50% kedvezmény  

Asztalfoglalás: 20/852-5002

03 20
  19.00

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

úJra!

513877

489720
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  Március 17., vasárnap 15.00 Szentmarjay Stadion EgEr SE - gyöngyöSi AK labdarúgó NB III. - Keleti csoport  112019. március 15.

Programja

Március 19., 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.

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

AnTEgo sarokülő
376.000 Ft helyett 285.000 Ft

FEldbErg sarokülő
210.000 Ft helyett 168.000 Ft

AKCiÓ! Március 7-től a készlet erejéig.
ÜnnEPi nyiTvATArTáS:

Márc. 16-án, szombaton 9-13 óráig
(márc. 15-én, pénteken zárva)

513311

Március 16., szombat
A KAPTáRKő TERmészETvédElmI és KulTuRálIs EgyEsülET TúRájA
6.50	 Bükkaljai kőkulTúRA 2019	–	Kács	és	Tibolddaróc	kőemlékei
	 Útvonal:	Kács	–	Vízimalom	–	Pincesor	–	Kecske-kő	(kaptárkő)	–	

Kácsi	vár	–	Kőhodály	–	Ablakoskő-völgyi	kaptárkő	–	Szent	Donát	
Kilátó	–	barlanglakások	–	Tibolddaróc.	Táv/szint:	12	km/300	m.	
Időtartam:	7	óra.	Találkozóhely	és	időpont:	Kács	(központ),	Község-
háza	előtti	parkoló;	8.30-kor.	Egerből	a	6.50-kor	induló	busszal.	
Túravezető:	Kozma	Attila	(20/801-6715).	Ingyenes,	de	regisztráci-
óhoz	kötött!	Jelentkezni	az	alábbi	linken	lehetséges	március	14.,	
csütörtök	16.00-ig:	https://goo.gl/forms/vAtZhciG36Omd6ZJ3

9.00–12.00	HARlEKIN mEsEPONT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
11.00	 CsENgő-BONgó: szERENCsés jáNOs – A	Grimm	testvérek	

meséje	alapján.	Közreműködik:	szerda árpád	–	szájharmonika,	
gitár,	billentyűk,	dobozy ágoston	–	billentyűk, lukácsházi győző	–	
műsorvezető,	tuba.	Belépő:	gyermek	600	Ft,	felnőtt	1.200	Ft

	 Testvér	kedvezmény,	részletek:	www.ekmkeger.hu	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

19.00	 CsíNOm PAlKó	–	Illyés	Gy.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 17., vasárnap 
7.00-tól OrszágOs rÉgisÉgvásár egerbeN! 
16.00-ig	 Márciusban kétszer is! � www.regisegvasareger.hu	

Helyszín:	március 17-én a buszpályaudvar mellett, a Bazilika mögött
	 Helyszín:	Március	31-én		Agria	Park	(Eger	Pláza)	díszkertjében	

	 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”�
7.20� Útvonal:	Tamás-kút	–	Imó-forrás	–	Lök-bérc	–	Bujdosó-kő	–	Barát-

rét	–	Felsőtárkány.	Táv:	14	km	Szint:	300	m.	27	pont
	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.
	 Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)
A KIsBAKANCsOsOK BARáTI KÖRéNEK TúRájA�–�„A�torta�peremén”
8.30	 Útvonal:	Eger	autóbuszállomás	–	Bánya	hegy	–	Kis	Kőhát	–	Három	

kő	–	Tar	kő	–	Őserdő	–	Cserepes	kő	–	Pes	kő	–	Őrkő	rét	–	Katona	
sírok	–	Lak	völgy	–	Gyári	tó	-	Bélapátfalva.	 A	részvétel	ingyenes.

	 Indulás:	8.30	Eger,	autóbusz	pályaudvar;		érkezés	17.15	Eger
15.00	 eger se – gYöNgYösi ak
	 Bajnoki		Labdarúgó	Mérkőzés	

NB	III.	Keleti	csoport	19.	forduló
	 Jegyár:	Felnőtt:	500	Ft.	Diák,	nyugdíjas:	300	Ft.	18	év	alatt	ingyenes	

Helyszín:	Eger,	Szentmarjay	Tibor	Városi	Stadion
19.00	 HA jő A Nő, AvAgy A vIlág TEREmTődésE	–	A	Moravetz		

Produkció	előadása	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 18., hétfő
10.00	 PINOKKIó	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 kortárskönyvklub – gONdOlATOK ljudmIlA ulICKAjA 

NOvElláIRól	–	CzINKE KRIszTINA	magyartanár	előadása
	 Helyszín:	Senátor-ház	Étterem	és	Kávéház	különterme
17.00	 A mágIA, mINT A sPIRITuálIs FEjlődés EszKÖzE – Barta 

Péter	lélekkutató	előadása.	a	Heves	Megyei	Életreform	Népfőiskola	
szervezésében.	A	belépés	tagoknak	ingyenes,	vendégeknek	500	Ft	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Március 19., kedd
10.00	 KACOR KIRály	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.30	 CsOCsóvERsENy Helyszín:	EKMK	IFI	Pont
17.00	 tittel estÉk	– EsTERHázy HERCEgEK A 20. százAdBAN  

– Egy arisztokrata család alkonya – 	dr. varga Kálmán	előadása	
	 Helyszín:	EKE	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár	(Földszint	112-es	terem)	

Ingyenes!
17.00	 A sPáRTAI úT – EszTERHázy gEOgRAPHy előadás-sorozat
	 Előadó:	szabó dávid	(világ-	és	Európa-bajnok	Spartan	sportoló)
	 Helyszín:	EKE	Líceum,	405-ös	terem
18.00	 TáNC- és mOzgásmEdITáCIó – 7 ElEm TáNC		 	

Helyszín:	Lollok	Ház

Március 20., szerda
14.00	 CsINáld mAgAd! KREATív KÖR	–	Téma:	Textilfestés		

Helyszín:	EKMK	LISZI
14.00	 Az égIg éRő PAszuly  

Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdiószínpad
15.00	 ROKONOK	–	Blaha	Lujza	bérlet Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
16.30	 sORsFORdulóK-sORsFORdíTóK TÖRTéNElmI szEmElvéNyEK 

ElőAdássOROzAT – Az IsmERETlEN szlávOK I. – A KElETI 
szlávOK A KÖzéPKORBAN – Előadó:	dR. mAKAI jáNOs	tsz.	
főiskolai	tanár	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Megyei	és	Városi	Könyvtár

18.30	 mINdEN AmI zENE – A dEEP PuRPlE sTORy
 Helyszín:	Farkas	Ferenc	Zeneiskola
19.00	 egri bOrászOk világa	– viNCze bÉla 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	 világjáró – körbejárt Föld 

Iszfahántól Angkorig, a maja piramisoktól luxorig.   
Balázs géza	nyelvész,	néprajzkutató	(ELTE)	előadása.		 	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Belépő:	500	Ft

Március 21., csütörtök
14.00	 Az égIg éRő PAszuly Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdió
14.00	 PINOKKIó – Bábszínházi�világnap	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 alzheiMer CaFÉ	– AgREsszIó KEzElés, dEmENs szEmélyEK 

juhász ágnes	demencia	specialista	előadása
	 Helyszín:	Belvárosi	Gondozási	Központ	(Érsek	u.	11.)
18.00	 mAgyAR RAPszódIA – Petőfi	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
18.00	 világFaló – kárPátalja est	–	Munkács,	Beregszász,	Ungvár	

kulturális	nevezetességei	–	Popovics Béla	művelődéstörténész,	
tanár	előadása.	Beregdédai	falusi	vendéglátás	gasztronómiai	
különlegességei.	Belépő:	elővételben	1.000	Ft,	napján	1.200	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Március 22., péntek
19.00	 mAgyAR RAPszódIA – Pedagógus	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 duMaszíNház – badár sáNdOr öNálló estje
	 mIéRT PONT AlAszKA? Belépő:	3.300	Ft
	 Jegyek	kaphatók:	IBUSZ	Utazási	Iroda,	www.dumaszinhaz.jegy.hu
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Március 23., szombat
A váNdORlóK BARáTI KÖRE TúRájA 
8.00	 Túraútvonal:	Bélapátfalva	–	Telekessy	üdülő	–	Gilitka	völgy	–	

Rocska-völgy	-	Szarvaskő.	Indulás:	8.00	volán	pu.	Érkezés:	
legkésőbb	17.15.	Táv:	12	km.	Túravezető	Mácsár	Beáta

A KáRPáT EgyEsülET EgER TúRájA –�„Bükki�szálláshelyeink�2.”
8.40	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Őrkő-ház	–	Peskő-ház	–	Felsőtárkány
	 Táv:	20	km,	szint:	600	m.		Találkozó:	8.40	óra,	Eger	Volán	pu.	

(busz	indul:	8.50).								Túravezető:	Nagy	Péter	(30/215-6028)
9.00–12.00	HARlEKIN mEsEPONT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00-tól	slOw Market PiaC
16.00-ig		Hallani... látni... Ízlelni!

Régi,	jó	hangulatú	közösségi	
vásárok	újjáéledése	modern	formában.	
A	slow living hungary	és	a		
gál tibor Fúzió	szervezésében	

Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió
15.00	 ANgyAlOK és INTERdImENzIONálIs léNyEK
 Hajósi Péter	kutató	előadása	az	Univerzum	Klub	szervezésében.
	 Belépő:	1200	Ft,	klubtagoknak	600	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

18.00	 dvtk-eger–he-dO b. brauN gYöNgYös
	 Férfi	kézilabda	NB	I.,	20.	forduló
	 Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok
19.00	 IllATszERTáR –	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 24., vasárnap
A BüKKI vÖRÖs mETEOR sPORTEgyEsülET TúRájA – „Háztól�házig”�
7.35� „Országos�Kék�Túra”�Útvonal:	Sirok	–	Siroki	vár	–	Alma-lápa-tető	–	

Rozsnakpuszta	–	Csemetekert	–	Gilitka	–	Egerlátó	-	Szarvaskő
	 Táv:	18	km.	Szint:	610	m.	39	pont.		

Találkozás:	7.35	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.35	Volán	pu.		
Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)

9.30-13.00	KERéKPáRTúRA A sAmAssA / lAmBOTH HázHOz
	 Indulás:	9.30-kor	az	EKMK	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)	elől	szakember	

vezetésével.	Táv:	38	km,	szintemelkedés:	kb.	600	m,	nehézség:	
könnyű,	kezdőknek	is	javasolt.	Ajánlott	felszerelés:	üzembiztos	
kerékpár,	lehetőleg	trekking	vagy	MTB,		országúti	kerékpár	nem	
javasolt.	Ruházat:	széldzseki,	mellény,	bukósisak

	 Útvonal:	Egerből	kerékpárúton,	Felsőtárkányból	erdészeti	úton		
az	úti	célig.		A	Varró-háznál	rövid	pihenő,	a	Lamboth	Háznál		
hosszabb	pihenő,	majd	irány	haza.	

15.00	 PINOKKIó	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 25 Éves a PódiuM táNC- És balettiskOla
	 juBIlEumI ElőAdás	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

FraNkOFóN FraNCia FilMNaPOk
Március 17–21., vasárnaptól csütörtökig
uRáNIA mOzI és RENdEzvéNyKÖzPONT

Vasárnap: 17.00	szabadúszók	
Hétfő:  17.30	yao	 20.00	Csak a baj van veled
Kedd:   17.00	éjszaka Tunéziában	 19.00	Pajzán kíváncsiság
Szerda:  17.00	Tiéd a világ	 19.30	Claire darling utolsó húzása
Csütörtök:  17.00	életem értelmei 	 19.30	Extázis

2019.	MáRCIUS	15.	–	áPRILIS	28.

Március 21., csütörtök
egri bikavÉr huNgarikuM 2 Éves szÜletÉsNaPja	

15.52	díszlÖvés	a	Várból
16.00	FElvONulás 
a	Végvári	Vitézek	vezetésével	a	Dobó	térről	a	várba
16.30-tól	EgRI BIKAvéR KósTOló
17.00	szülETésNAPI KÖszÖNTő és óRIásTORTA 
Köszöntők:	martonné Adler Ildikó	alpolgármester,	
Pál sándor	Egri	Borvidék	Hegyközségi	Tanács	Elnöke

17.30	 FRENK	akusztik	koncert	 A	rendezvényre	a	belépés	ingyenes	
Helyszín:	Egri	Vár

17.00	 BORsA BROWN íRó-OlvAsó TAlálKOzó
	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Megyei	és	Városi	Könyvtár
17.00	 TAKáCs judIT ElőAdásA: sAuNA, sIsu, sAlmIAKKI.  

FINN KulTúRA A szTEREOTíPIáKON INNEN és Túl 
	 Helyszín:	Líceum,	123-as	terem
18.00	 lIszT FERENC: mAgyAR RAPszódIA	–	TáNCJáTÉK
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház	–	Nagyszínpad	
Március 22., péntek
22.00	 lóCI jáTszIK	–	Vendég:	Zaporozsec
	 Kapunyitás:	20.00	óra.	Jegyárak:	elővételben	2000	Ft,	helyszínen	

2500	Ft.	Jegyek	vásárolhatók:	tixa.hu,	Smilodon	Tattoo,	Eger	
Helyszín:	BRDWY

Március 23., szombat
16.00	 EmléK-KAPszuláK / mEmORy-CAPsulEs		kiállításmegnyitó	
	 góra Orsolya	és	somogyi Emese	kiállítása	

Megnyitja:	T. Nagy Katalin Helyszín:	Kepes	Intézet
Március 26., kedd
16.30	 Az ElvEszETT ARANyváROs KEREsésE  

– sOmOsKőI vIKTOR KÖTETBEmuTATójA	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Megyei	és	Városi	Könyvtár

19.00	 CARNATIONs ANd ROsEs	–	táncjáték
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház	-Stúdiószínpad
Március 27., szerda
15.00	 TITTEl EsTéK ElőAdássOROzAT –	II. Rákóczi Ferenc 

a Német-Római Birodalom hercege, Erdély fejedelme, 
magyarország vezérlője	–	dr. gebei sándor	professor	emeritus	
előadása	 Helyszín:	EKE	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár

16.00	 „II. RáKóCzI FERENC EmléKEzETE”	címmel	rendezett	kiállítás	
megnyitó	ünnepsége	 Helyszín:	EKE	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár

17.00	 A FőEgyHázmEgyEI KÖNyvTáR RáKóCzI-EmléKEI		
–	rendhagyó	tárlatvezetés	
Helyszín:	EKE	Líceum,	Bibliotheca	Eszterhazyana	(223-as	terem)	
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513197

Raktárról  AZONNAL elvihető Raktárról  AZONNAL elvihető 
• beltéri ajtók • bejárati ajtók

• műanyag ablakok
• műanyag bejárati ajtók

Bontást, beépítést, helyszínre szállítást is vállalunk!
www.egriajto.hu

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

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

515076

515649

516021

2019 március, április, május
hónap folyamán

komplett gránit sírkő-
garnitúrák már

280.000 Ft-tól.

Víg és Társa Kőfaragó műhely
Eger, Kistályai út 25/A.

Tel.: +36-20/969-3338, +36-36/320-156
515872

Érsek-P. Ildikó

ASZTROLÓGUS
várja  érdeklődőit, akik

Sorselemzés
Éves terv előrejelzés

Párkapcsolati elemzés
Döntéshelyzetek

témakörben szeretnének 
válaszokat kapni.

Bejelentkezés:

06-30/647-2918

Lambéria, hajópadló, teraszburkoló, gyalult szárított deszka, 
tetőléc, szegőlécek, zsindely, OSB lapok, széles választéka.
Lucfenyő lambéria B  ............................. 10× 96 mm  .... 1.290 Ft/m²-től!
Borovi lambéria B ................................. 12× 120 mm  .... 1.750 Ft/m²-től!
Borovi lambéria B/C  ............................. 12× 120 mm  .... 1.450 Ft/m²-től!
Borovi lambéria  ................................... 15× 120 mm  .... 2.350 Ft/m²-től!
Borovi lambéria (festett fehér)  ............. 15× 120 mm  .... 1.790 Ft/m²-től!
Lucfenyő hajópadló B/C  ...................... 19× 146 mm  .... 1.950 Ft/m²-től!
Lucfenyő hajópadló A/B  ...................... 19× 146 mm  .... 2.350 Ft/m²-től!
Járó felületű Borovi hajópadló  ........... 20× 146 mm  .... 2.750 Ft/m²-től!
Járó felületű Borovi hajópadló B/C  .... 25× 146 mm  .... 2.950 Ft/m²-től!
Járó felületű Borovi hajópadló B/C  .... 30× 190 mm  .... 3.150 Ft/m²-től!
Járó felületű Borovi hajópadló A/B  .... 20× 146 mm  .... 3.350 Ft/m²-től!
Vörösfenyő teraszburkoló .....................20× 146 mm .....2.950 Ft/m²-től!
Vörösfenyő teraszburkoló .....................28× 146 mm .....3.650 Ft/m²-től!
Borovi fenyő teraszburkoló ..................27× 146 mm .....3.250 Ft/m²-től!

Trapézlemez egyenesen a gyártótól, br. 1.590 Ft/m² áron kapható!
Többféle színben, raktáron 2 m-es tábla méretben,
                                        egyedi méret esetén rendelhető!

Áraink az áfát tartalmazzák! Az árak a készlet erejéig érvényesek!

Házhoz szállítás baráti áron!
Eger, Kistályai út 100. – Tel.: 06-30/244-16-21

490137

516150

EGER, DOBÓ TÉR 1. (VOLT SKÁLA) 
I–II. EmELET

AKCIÓ!

Megérkezett 
az új tavaszi árukészlet 
az egri Z&H Áruházba.

Széles választékban kínálunk 
női, férfi és gyerek 

nadrágokat, pólókat, átmeneti kabátokat.

Cipőosztályunkon 
széles választékban találhatóak 

női, férfi és gyerek 
sport- és vászoncipők, szandálok, papucsok.

EGYES NŐI, férfI éS GYErEk 
fElSŐk, NadrÁGok 30-50 %
 ÁrENGEdMéNNYEl kaPHaTÓk

EGYES GYErEk PaPuCSok, 
vÁSZoNCIPŐk 500 fT-érT
NYITVA: H-P: 9-18, SZO: 9-13 ÓRÁIG VASÁRNAP: ZÁRVA

PorCElÁN 
tányérok, fűszertartók 

és egyéb konyhai 
kiegészítők 

már  
190 ft-tól 

kaphatók.

Mély 
megrendüléssel 
tudatjuk, hogy

FAZEKAS JÓZSEF 
(Öcsi) 

életének 78. évében 
elhunyt.

Temetése 
2019. március 19-én  

15 órakor az egri 
Rozália temetőben lesz.

Egyben köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak, 

akik megjelenésükkel 
gyászunkban osztoznak.

A gyászoló család
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