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IldIkó látszerész
 

műanyag
vékonyított lencsék

-30%
Akció márc. 31-ig 
meghosszabbítva.

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

515082

EGRI KÉPZÉSEK
Államháztartási 
mérlegképes könyvelő /
Bérügyintéző / Pénzügyi-
számviteli ügyintéző / 
Társadalombiztosítási
ügyintéző / Vállalkozási
mérlegképes könyvelő

+36(70)650 8999
Nyvsz.: E-000289/2014

513181

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

513183516867 515020

514075 517821

OrvOs-
esztétikai 

lézerközpOnt

 www.egereli temed.com

Gyógyuljon, szépüljön, fiatalodjon nálunk!
• Szemhéjkorrekció • Pigmentfoltok, erek, körömgomba 
kezelés • Tetoválás eltávolítás • Bőrmegújítás lézerrel 
• Ránctalanítás botox, hialuronsav felhasználásával, 

vagy szálbehúzásos módszerrel

BoTox akció:

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

Eger, Mátyás király út 37/a. - Tel.: +36-30/173-2201
517560

MEDINFÓ
egészség és életmód mai lapszámunkban

490137

Ne feledje!
Márc. 31-én
elkezdődik a
Nyári
időszáMítás.

490137
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512466

Cím Hrsz. Funkció
Alapterület 

(m2)
Induló éves  

bérleti díj (nettó ár)
Pályázati biztosíték Megtekinthetőség a helyszínen

Jókai u. 3. 4958/1/A/2 üzlet 51 1.354.500 Ft 339.000 Ft 2019.04.02., 9.00-9.30 óra

Széchenyi u. 56. 4789/A/1 üzlet 42 1.066.080 Ft 266.500 Ft Előre egyeztetett időpontban.

Hibay K. u. 19. 4996/A/12 üzlet 50 1.152.000 Ft 288.000 Ft 2019.04.02., 9.30-10.00 óra

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

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

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

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

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

IngATLAnok BÉRBEADÁSA
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az EVAT Zrt. 2019. április 3-án, 900 órakor

nyíLT VERSEnyEZTETÉS útján bérbe adja  
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

Sajtónap 2019.
Az egri városházán köszön-
tötték az írott és az elektro-
nikus médiában dolgozókat 
– köztük a Szuperinfó mun-
katársait (felül) – a Szabad 
Sajtó napján. A Heves megye 
legjobb sajtómunkásának járó 
díjat az MTI fotóriportere, 
Komka Péter (alsó képünkön 
balra) vehette át, míg Eger 
város közgyűlése a Mészáros 
György díjat Zentai László-
nak (jobbról), az önkormány-
zat sajtóreferensének ítélte.

Fotó: Nemes RóbeRt

Fotó: ebNeR béla

FELLŐTTÉK AZ EGRI CSILLAGOT. Március idusán mutat-
ták be borászaink az 2018-as Egri Csillag boraikat a Líceumban. 
Képünkön Lőrincz György borász emeli magasba az első palackot 
Habis László polgármester és az Eszterházy Károly Egyetem rek-
tora, a házigazda Liptai Kálmán társaságában. Fotó: Nemes RóbeRt

TISZTELET A BÁTRAKNAK. Március 15-én hagyományosan 
a Petőfi szobornál helyezték el 1848 forradalmár hőseire emlé-
kezve koszorúikat az egriek. Köztük az Eger Sikeréért Egyesület 
nevében Karsai-Nagy Zoltán titkár, Honfi Gábor, a civil szervezet 
elnöke, valamint Ebner Béla.  Fotó: Nemes RóbeRt

490138



Facebook / Írisz Optika EGER
Eger, Jókai u. 12.

www.agriaoptika.hu
36 / 518 - 440

HOYA progresszív szemüveglencse
35%  kedvezménnyel

A részletekről érdeklődjön üzletünkben.

32019. március 22.

515876

515876

505541

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

www.marosy.hu - 
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04KRESz

Ápr. 3. 16.00

intEnzív
tAvASzi

512044

515076

SzerkeSztőSégünkben

az orSzág bármely
Szuperinfójába

feladhatja hirdetéSét!

tájékoztatás:
Szuperinfó iroda
eger, Csiky S. u. 19.
36/312-701
eger@szuperinfo.hu

Golden retriever kutyánk mellé
alkalmankénti, megbízható 

kutyasétáltatót
keresünk a Hajdúhegyre.

Tel.: 06-30/340-9691

517944

505960

516903

489720

517959 490137

EgEd-futás 
(cross) 

március 24.
(vasárnap) 11.00

rajt: 
Kemény Ferenc 

sportcsarnok előtt

részleteK:
www.nse.hu 

facebook: egedfutás 

online nevezés: 
www.odinsport.hu

és a helyszínen 
10.45-ig



EGER, Károlyvárosban felújított, kocka-
típusú, 3 szobás, szép családi ház 400 
nm telekkel, garázzsal. Ár: 26,6M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

CSÁKÓ városrészben kockatípusú, 3 
szoba+nappalis, felújítandó, egyszin-
tes családi 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 részén 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

EGERTŐL 30 km-re, Szilvásvárad szom-
szédságában, két épületből álló ingatlan, 
1400 nm-es telken eladó! Több hasz-
nosításra alkalmas. Iár: 9,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213

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

EGERCSEHIBEN 700 nm telken eladó belül 
teljesen felújított, 107 nm-es, háromszo-
bás, gáz-cirkós családi ház. Ár: 7,4M Ft. 
Tel.: 06-30/438-2681

BÜKKSZÉKEN eladó vendégháznak is 
alkalmas, 237 nm-es, ötszobás csalá-
di ház borospincével, kialakíatható külön 
lakrésszel. Ár: 28,5M Ft. Tel.: 06-30/438-
2681

KISNÁNÁN, a vár közelében 2229 nm-es 
telken eladó 102 nm-es, háromszobás ház 
dupla garázzsal és műhellyel. Ár: 5,9M Ft. 
Tel.: 06-30/438-2681

ANDORNAKTÁLYÁN, 1800 nm-es telken 
eladó egy 180 nm-es, ötszobás családi 
ház garázzsal, pincével. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/438-2681

SIROKBAN 1830 nm-es telekkel eladó 
egy jó állapotú, 145 nm-es, három-
szobás családi ház. Ár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-30/438-2681

EGER, Vécseyvölgy városrész-
ben, nappali+4 szobás családi ház 
garázzsal, kis pihenő udvarral eladó. 
Ár: 34,9M Ft. Tel.: +36-30/478-
7440 

EGER, Kallómalom úti, 7. emeleti, 2 
szobás, felújított lakás, déli fekvésű 
nappalival eladó. Ár: 14,9M Ft. Tel.: 
+36-30/478-7440 

EGER, belvárosi, tetőtéri, 2. eme-
leti, exkluzív kivitelezésű, 202/175 
nm-es lakás, saját udvari beál-
lóval eladó. Ár: 40,5M 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 

EGER, lajosvárosi, 184 nm-es, föld-
szinti üzleti ingatlan, frissen felújít-
va (burkolatok, vezetékek, nyílászá-
rók, fűtés, vizesblokkok) eladó. Ár: 
31M Ft. Tel.: +36-20/371-1515. Kitű-
nő ár/érték arány! 

EGER, Kertész úton földszinti, 57 
nm-es, 1+2 félszobás lakás gázcirkó 
fűtéssel, téglaépületben, hatalmas 
17 nm-es saját tárolóval eladó. Ár: 
22,5M Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

RECSK csendes, a Mátrára panorá-
más üdülőövezetében, 868 nm-es 
lejtős telket eladó. A telek autóval 
megközelíthető, közművek a ház 
előtt találhatóak. Ár: 3M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

OSTOROSON 1013 nm-es, panorá-
más, összközműves építési telek a 
Tópart lakóparkban eladó. Az utol-
só szabad panorámás telkek egyi-
ke. Ár: 12,5M Ft. Tel.: +36-20/371-
1515 

OSTOROSON 1045 nm-es, örökpano-
rámás, összközműves építési telek, 
a Tópart lakóparkban, a legalsó sor-
ban eladó. Az utolsó szabad panorá-
más telek az alsó sorban. Ár: 11,5M 
Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

EGERBEN 650 nm-es, panorámás 
építési telek, szépasszonyvölgyi 
kilátással, kész tervekkel eladó. Ár: 
24M Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

EGERBEN, a Szépasszonyvölgy 
úton pince és 350 nm-es panorá-
más telek eladó. Nem építési telek. 
Különleges pincés besorolás. Ven-
déglátásra alkalmas lehet. Ár: 11M 
Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

H Á Z E L A D Á S 

ERDŐTELKEN eladó 3 szobás, gáz+vegyes 
tüzeléses, 1987-ben épült, felújított csa-
ládi ház, 870 nm-es rendezett telken, 
garázzsal, műhellyel, melléképülettel. 
Ár: 6,8M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

EGER, Hatvani hóstyán, Sparközeli részen 
90 nm-es, 3 szoba-nappalis, konyha-ét-
kezős, padlófűtéses, 2 WC-s, szigetelt 
családi ház 30 nm-es terasszal, 2 autó-
nak garázzsal, új villanyvezetékkel, új 
ablakokkal, új kazánnal eladó. Ár: 29,9M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966

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

EGERBEN 3 szobás, fszt.-i cs. ház eladó. 
Iár: 31,5M Ft. Tel.: 06-30/998-1046, 
Kovács Mária

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

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

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

AZ EGRI vár tövében, kiemelten frekventált 
helyen 6 szobás, 3 szintes, fiatal építésű 
családi ház vendégháznak is alkalmasan 
eladó. Ár: 79M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

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

EGER, Ráczhegyen 3 szobás, téglaépíté-
sű, kockatípusú, panorámás családi ház 
400 nm telekkel, garázzsal eladó. Ár: 27M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

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

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

EGER, Lajosvárosban 5 szobás, 2 fürdő-
szobás, fiatal építésű családi ház nagy 
terasszal, 800 nm nagy telekkel eladó. 
Ár: 46M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

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

LEGYEN Ön is munkatársunk! Magas 
jutalék visszaosztás, hirdetési felü-
letek biztosítása, gyakorlati beta-
nítás! Fényképes önéletrajzokat 
a borosneandi@gmail.com cím-
re várunk! 

ÚJSOR utcában sorház jellegű, 
egyedi fűtésű, nappali+4 szobás 
lakás garázzsal, pincével, kert-
használattal eladó! Iár: 35M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

FAISKOLA u-i szigetelt épületben 
70 nm-es, 3 szobás+erkélyes, fel-
újított lakás, saját tárolóval eladó! 
Iár: 21,4M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

HAJDÚHEGYEN 2 szintes+alagsor, 
nappali, nagy konyha+étkezős, +4 
szobás, garázsos, kifogástalan álla-
potban levő családi ház gondozott 
kerttel eladó. Padlófűtéses+kandalló 
is van. Iár: 45M Ft. Tel.: 06-30/472-
0617 

EGER belvárosában 100 nm-es, 
3,5 szobás, felújított, központi 
fűtés+cserépkályhás családi ház kis 
udvarral, melléképületekkel eladó! 
Iár: 39,9M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

KALLÓMALOM utcában 3. emeleti, 
műanyag ablakos, 58 nm-es, 2 szo-
bás lakás, szigetelt épületben eladó! 
Iár: 15M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

ÖSSZKÖZMŰVES, 500 nm-es, 60%-
ban beépíthető építési telek, Eger-
ben, a Vár szomszédságában eladó. 
Iár: 12,5M Ft. Tel.: 06-20/345-2239 

ELADÓ Egerbaktán két családi ház 
(65 és 133 nm), gazdálkodásra is 
alkalmas telken (1745 és 1550 nm), 
együtt, vagy külön.  Ár: 10M Ft és 
25M Ft. Tel.: 06-20/345-2239  

ELADÓ Eger, pásztotvölgyi, igénye-
sen felújított, 180 nm családi ház 
csendes környezetben. Ár: 42,3M Ft. 
Tel.: 06-20/345-2239  

ELADÓ Ostoroson félig kész, 160 nm 
családi ház 606 nm telken, csendes, 
családias környezetben. Ár:18M Ft. 
Tel.: 06-20/345-2239 

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

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
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

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

Felelős kiadó: Fodor István
Főszerkesztő: Honfi Gábor

Főszerkesztő-helyettes: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Tóth Mónika

Tördelőszerk.:  Juhászné Báthory Beáta
Tördelőszerkesztő, újságíró: Ebner Béla

Terjeszti: Reklám Press Kft.
Megjelenik: 30.000 példányban, Egerben 

és környékén, minden pénteken.
Lapzárta: kedd 16 óra.

Internet: www.szuperinfo.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! 

A kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok való-

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Valutaárfolyam
2019. március 19.

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 ...... 271,00 .....279,50
Euro.... 310,00 .....318,90
CHf....... 271,00 .....279,50
GBP ...... 361,00 .....370,50
CZK......... 12,00 .......13,70
PlN ......... 70,00 .......77,50
HrK ........ 40,00 .......46,50
roN ........ 63,00 .......71,50

készpénz átutalás

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
513158

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

513709

VESZÉLYES ÉS ÓRIÁS
MÉRETŰ FÁK KIVÁGÁSA

FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS

+36-20/241-0675
514322513713

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

514298

EREDETVIZSGAÚJ!
KIpufoGó KlInIKA®

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

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

517507

Tegzes Ildikó
Tel.: 06 30 2295 301

513225

KLÍMA
légkondi beszerelés

30/268-5123
517670

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

 EGEr, tel.: 36/817-978,  
  mobil: 30/9032-583
514297

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484

517922

513182

Dugulás-ElháríTás
bontás nélkül,

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

Tel.: 06-20/958-8397

eger, széchenyi u. 24. fszt. 
+36 30 472-0617

www.ingatlanpalettaeger.hu



H á z e l a d á s 

PÉTeRVásáRáN, központhoz közel 
eladó kertes családi ház 2500 nm-es 
telken. 3 szoba, konyha, fürdőszoba, 
2 pince, melléképület, gáz és hagyo-
mányos fűtés. az ingatlan vállalko-
zásra 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 ipari épülettel eladó. Érd.: 
06-30/831-6989, 06-30/501-7640

H á z k e R e s É s 

eGeR környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya keresek csa-
ládi 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

eGeRBeN keresek szerkezetileg jó, 
emeletes vagy tetőteres házat ügy-
feleim részére. kun sándor, egrilak 
Ingatlan. Tel.: 06-30/438-2681 

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 

eGeR, Bethlen Gábor utcai, 98 nm-es 
lakás garázzsal, kerttel eladó. Ár: 34,9M 
Ft. Kovács Mária Tel.: 06-30/998-1046

eGeR belvárosában 98 nm-es lakás 
garázzsal saját tárolóval eladó. Ár: 36M 
Ft. Érd.: 06-30/998-1046 Kovács Mária

eGeRBeN, Szederkényi utcában épülő 
47,5 nm-es lakás eladó. Iár: 24,4M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046 Kovács Mária

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

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

eGeRBeN, Szederkényi utcában épülő 
1. emeleti, 69,2 nm-es lakás eladó. Iár: 
32,5M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 Kovács 
Mária

eGeRBeN, Szederkényi utcában épü-
lő 43,3 nm-es lakás eladó Iár: 21,9M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046 Kovács Mária

eGeRBeN, Szederkényi utcában épü-
lő 73,25 nm-es, 1. emeleti lakás eladó. 
Iár: 33,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 
KovácsMária

eGeRBeN, Szederkényi utcában épülő, 74 
nm-es lakás eladó. Iár: 29,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046. Kovács Mária

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

ÉszakI városrészben, 3 szobás, felújított, 
távfűtéses, erkélyes lakás eladó. Ár: 16M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeR, Károlyvárosban kis lakásos tár-
sasházban, 108 nm nappali+konyha-
étkezős, 2 háló szobás (3. szoba kiala-
kítható), 2 fürdőszobás lakás nagy terasz-
szal, gázcirkó fűtéssel, akár garázzsal is. 
Ár: 28M 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, Pláza melletti, polgári jellegű, 90 
nm, 3 szobás, felújítandó lakás saját kert-
tel, garázzsal eladó. Ár: 23,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

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

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

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 társasház-
ban új építésű lakások eladók! Földszin-
ten erkély nélküli: 50,95 nm 19.870.000 
Ft, emeleti erkélyes 67,17 nm 28.298.400 
Ft, CSOK igényelhető és 15M Ft-ig illeték-
mentes! Tel.: 06-70/778-2372

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

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

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

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

eGeR, Almagyar úton eladó földszinti, 
egyszobás, 34 nm-es társasházi lakás. 
Ár: 13,9M Ft. Tel.: 06-30/533-5070

eGeR, kocsis Bernát utcában csa-
ládi ház jellegű, újszerű állapo-
tú, 152 nm-es, nappali+ 5 szobás 
lakás, fszt.-emelet-tetőtér tagozó-
dású, 3 fürdővel, 2 gépkocsinak 
beállóhellyel, teraszokkal, saját 
kis telekkel eladó. Tel.: 06-30/303-
3019 

eGeR belvárosában, családi ház jellegű, 
2 lakásos társasház fszt.-jén, újszerű, 
80 nm-es lakás eladó! Csendes, nyugodt 
környék! Iár: 34,9M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213

eGeRBeN, a volt kemping területén 
I. emeleti, déli fekvésű, 62 nm-es, 
nappali+2 szobás lakás 14 nm-es 
terasszal eladó. CsOk felvehe-
tő. Ir.ár: 28,5M Ft. Tel.: 06-30/958-
7200 

eGeR, Mátyás király úton eladó 4. emele-
ti, 49 nm-es, kétszobás lakás. Ár: 15,3M 
Ft. Tel.: 06-30/438-2681

eGeR, Bükk sétányon 2. emeleti, 55 
nm-es, 1+2 félszobás lakás eladó. 
ár: 16,9M Ft. Tel.: 06-20/285-9125 

eGeR, Mátyás király úton, frekventált 
helyen 2 szobás, II. emeleti, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06-20/503-9948, 06-36/463-
100, este 18 óra után.

eGeRBeN, a Mátyás király út elején 
(Sparnál) teljeskörűen felújított, 4. eme-
leti, azonnal költözhető, két külön nyí-
ló szobás lakás tulajdonostól eladó. Iár: 
16,2M Ft. Tel.: 06-20/564-2285

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 laká-
sos társasházban 92 nm-es, kertkapcso-
latos, igényes lakás eladó. Iár.: 34,9M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

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 74 nm-es, 2. emeleti, 3 szobás, 
légkondis, redőnyös, riasztós, 2 fürdőszo-
bás lakás a Maklári úton garázzsal eladó. 
Érd.: hétköznap 19 óra után és hétvégén. 
06-30/399-8966

l a k á s k e R e s É s 

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

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

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

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

É P í T É s I  T e l e k 

eGeR Felnémeten, a Nagylaposi út foly-
tatásában, 3500 nm belterületi építé-
si telek 30% beépíthetőséggel, a közmű 
pár méterre van a telektől, eladó. Szép 
környezet, nincs szomszéd, alkalmas csa-
ládi háznak, illetve vállalkozásnak is. A 
telek előtt aszfaltos új út van. Ár: 15,7M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

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

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

eGeR, Lajosvárosban 760 nm-es teljes 
közműves telek, rossz állapotban lévő 
házzal eladó. Ár: 3,5M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

eGeR történelmi városközpontjában 
köművesített, 500 nm-es építési telek ext-
rákkal, tervekkel és építési engedéllyel. 
Ár: 12,5M Ft. Tel.: 06-70/297-4005

F ö l d ,  k e R T 

eGeR, Szőlőcske: 2118 nm-es zártker-
ti gyümölcsös faházzal, pincével eladó. 
Tel.: 06-70/532-4676

eGeRBeN eged-dűlőben 3000 nm-es 
telek 3 szintes, engedélyezett, kőből 
épült épülettel, villany és víz beve-
zetése és kiépítésének lehetőségé-
vel eladó. Iár: 2,2M Ft. Ugyanitt 300 
nm-es csarnokváz melynek szerke-
zete békebeli U-szelvényből készült, 
szétszerelt állapotban eladó. Tel.: 
06-30/953-1565 

eGeRBakTa határában, jól megközelít-
hető 1280 nm-es zártkert, jó szerkezetű 
16 nm-es kis házzal eladó! Iár: 850.000 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213

eRdŐ, szántóföld szőlő eladó Egerben. 
Tel.: 06-30/203-1667

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

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

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

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

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

eGeR, Braun-völgyben 800 nm terüle-
tű, 2 szobás, konyhás, alápincézett zárt-
kerti ingatlan eladó. Villany, kút van. Tel.: 
06-20/314-2159

eladÓ Erzsébet-völgyben dupla telek pin-
cével, házzal. Víz, áram telken belül. Tel.: 
06-20/271-9001

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

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

a l B É R l e T 

eGeRBeN a Spar szomszédságában, a 
Puky Miklós utcában 1 szoba fürdőszo-
bás, külön lakrész kiadó. Érdeklődni a 
06-30/206-3663 telefonon.
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eGeR, Pásztorvölgy városrészben 
felújított, költözhető állapotú, 180 
nm-es, 5 szobás családi ház eladó. 
ár: 42,3 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, Cifrakapu utca elején 
48 nm-es, III. emeleti, jó álla-
potú, 2 szobás lakás eladó. az 
ár alkuképes! ár: 14,8 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN, deák Ferenc úton magas-
földszinti, 101 nm-es lakás eladó. 
ár: 26,5 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeR, dobó tér közelében 2 szo-
bás, 62 nm-es, I. emeleti, moderni-
zálandó lakás eladó. ár: 28,2 M Ft. 
Tel.: 06-70/317-2630

eGeR, széchenyi utcában 74 nm-es, 
2 szobás, polgári lakás eladó. 
ár: 35 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

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

eGeR, kilián úton 96 nm-es csa-
ládi ház, 191 nm-es telken csa-
ládi ház eladó. ár: 33,9 M Ft. 
Tel.: 06-30/495-6070

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

MakláRON, 1358 nm-es telken 
136 nm-es, 4 szobás, egyszintes 
családi ház eladó. ár: 21,9 M Ft. 
Tel.: 06-30/391-2222

eladÓ egerben, a Ráchegy utcá-
ban egy 100 nm-es, 3 szobás, szu-
terénes 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
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HATVANASEZRED UTCÁBAN
LAKÁSOK
GARÁZSOK, BEÁLLÓK
LEKÖTHETŐK

NYOLCLAKÁSOS 
tÁrSAShÁz épüL 
a hatvanasezred u. 30. szám alatt.
Ingatlanok leköthetők 42–66 m2-ig.
Várható átadás: 2021. december
Nettó 400.000 Ft+áfa/m2-től

Közel nulla energiabesorolású lakások

NApELEMMEL 
SzErELVE

érdeklődni: 06-20/274-7622 Csák Andrea

516254



A l b é r l e t 

eGer történelmi belvárosban, II. emele-
ti, 2 szobás lakás kiadó (főiskola mellet-
te). Ár: 90e Ft/hó+rezsi. Tel.: 06-30/215-
5349

eGerbeN egyszobás, összkomfortos, 
erkélyes, kis rezsijű lakás kiadó. Tel.: 
06-20/347-3014

eGer belvárosában garzonlakás ala-
csony rezsivel hosszú távra kiadó. 
Ár: 60e Ft+rezsi. tel.: 06-30/540-
8380 

eGer, Belvárosban 68 nm-es, 3 szo-
bás, bútorozott lakás hosszú távra 
kiadó. Diákoknak is. Ár: 100e Ft/hó. Tel.: 
06-30/228-0200

KIADÓ Egerben, a Hadnagy úton 2 szo-
bás lakás diákoknak vagy fiatal munká-
soknak. Tel.: 06-30/512-9098

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

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! 
Ár: 2.600 Ft/nm+ÁFA+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerbeN, a színház mellett 25 nm-es, 
korszerű, klimatizált iroda kiadó! Ár: 
65e Ft/hó+ÁFA+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

belVÁrOSI söröző eladó. Tel.: 
06-30/943-3111

ÜZletNeK, irodának 19 nm-es, összkom-
fortos lakás Egerben, Rákóczi úton kiadó. 
Tel.: 06-20/313-1091

belVÁrOSI vendéglátóegység bérleti 
joga eladó. Tel.: 06-30/943-3111

eGerbeN, Csiky Sándor utcában iroda 
kiadó. Tel.: 06-30/890-6522

eGer belvárosában 93 nm-es iroda zár-
ható parkolóval tartósan kiadó. Érd.: 
06-20/947-4992

G A r Á Z S 

GArÁZS kiadó (nagyméretű, 3x6 
m-es) egerben, a Mikszáth Kálmán 
utcában. tel.: 06-20/971-7116 

belVÁrOSKÖZelI 18 nm-es garázs pad-
lástérrel Egerben eladó! Érd.: 06-30/426-
4126

eGerbeN, a Ráchegy lakóparkban 4 
db 15 nm-es, új építésű garázs 2019. 
augusztus 31-i átadással eladó! Ár: 3M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

A u t Ó  e l A D Á S 

reNAult Megane 1.5DCi kombi, 2005-
ös évjárat, rendszeresen karbantartott, 
nem dohányzott, garázsban tartott, első 
tulajdonostól törésmentesen eladó. Tel.: 
06-20/958-4630

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

e G Y é b  e l A D Á S 

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

elŐSÁtOr lakókocsihoz (körbehúzó 
mérethatára földtől földig mérve: 736-
770 cm) újszerű állapotban, alig hasz-
náltan eladó. Tel.: 06-30/471-9717

5 réSZeS, nagyméretű, jó állapotban 
lévő, natúr színű szekrénysor eladó. Ár: 
30e Ft. Tel.: 06-30/963-9902

KISbÁlÁS szalma, széna eladó. Tel.: 
06-30/260-8482

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

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

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, pedá-
los Moszkvicsot, katonai tárgyakat, kitün-
tetést, könyveket, szarvasagancsot, vete-
rán autót, motort, kerékpárt. Bármi érde-
kelhet! Tel.: 06-30/475-7928

rOSSZ, megunt, lejárt műszakis autóját 
megvásárolom, lomtalanítást, hagyatékot, 
hulladékot, akkumulátort megvásárolom. 
Tel.: 06-70/325-3012

lAKÁS kiürítésés, annak elszállítását 
vállalom, vashulladékát megvásárolom 
ármegegyezés szerint. Tel.: 06-70/200-
1626

hullADéKVASÁt, személy- és teherau-
tóját, rossz akumulátorát megvásárolnám. 
Házhoz megyek. Tel.: 06-30/875-2323

VÁSÁrOlOK készpénzért régi búto-
rokat, dunnát, párnát, házi szőtte-
seket, zsákot, népviseleti ruhákat, 
hagyatékot. tel.: 06-70/217-3347 

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

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

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

VÁSÁrOlOK személyautót, teherautót, 
kishaszongépjárművet, vashulladékot, 
dunnát, párnát, akkumulátort, háztartási 
gépeket, 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

lOMtAlANÍtÁSt vállalok kisteherautóval 
rossz, megunt bútorait ingyen elszállítom. 
Vashulladékát megvásárolom pincétől a 
padlásig. Tel.: 06-20/436-8029

rOSSZ vagy megunt, lejárt műszakis 
autóját megvásárolom, akár hétvégén is. 
Tel.: 06-20/436-8029

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

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

DuNNÁt, párnát, komplett hagyatékot 
veszek. Hívásra házhoz megyek. Tel.: 
06-30/462-0569

bélApÁtFAlVAI, Apátfalvi keménycserép 
tárgyakat keresek. Tányér, korsó, kulacs, 
dísztárgyak. Tel.:06-30/337-2285

S Z O l G Á l t A t Á S  K Í N Á l A t 

lOMtAlANÍtÁSt vállalok! elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
tereprendezés, bontás, romeltaka-
rítás, költöztetés hétvégén is. tel.: 
06-30/225-0188 

telJeSKÖrŰ lakásfelújítást, szigete-
lést, térkövezést, lakatosmunkálatokat, 
szennyvíz és ivóvíz elvezetést, útátfúrást 
több méretben vállalunk több éves tapasz-
talattal, korrekt árakon. Tel.: 06-70/385-
5385

SÍreMléKeK készítése rövid határ-
idővel, garanciával! tavaszi akció 
május 15-ig nyugdíjasoknak 20%-os 
kedvezmény minden munkára meg-
rendelés esetén. Alapozás, felújítás, 
csiszolás, műkő, márvány, gránit, 
urna, síremlékek. hívjon bizalom-
mal! tel.: 06-30/622-8508 

lAKÁSFelÚJÍtÁSI munkákat vállalok 
rövid határidővel, nagyon kedvező áron. 
Tel.: 06-30/215-8232

tV-KéSZÜléKeK javítása helyben, 
Mindig-tv, antennaszerelés, vér-
nyomásmérők, bioptron lámpák, 
masszázságyak javítása, villanysze-
relés, hétvégén is. tel.: 06-30/895-
8467 

VIllANYSZerelŐ vállal bojlerek 
vízkőtelenítését, javítását, javítási, sze-
relési munkákat. Tel.: 06-30/326-8328

FIGYeleM! Gyors határidővel válla-
lom: láncfűrészek javítását, felújítá-
sát, karbantartását, motorok, robo-
gók szervizelését, olajcseréjét, kis 
kertigépek javítását, karbantartá-
sát. Szabó István, Maklár, József 
Attila u. 14. tel.: 06-30/522-0219 

FŰKASZÁlÁS, fűnyírás, bozótirtás, rotá-
lás, permetezés, sövényvágás, telekren-
dezés. Tel.: 06-20/206-0202, lenyirom.
hu

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

516845

Nyugdíjas munkavállalókat
keresünk,

azonnali kezdéssel.
- cukrász
- pék
 (tapasztalattal rendelkezők)
- parkfeNNtartó
- virágültetésbeN
 jártas
- koNyhai kisegítők 
 (részmunkaidőben)

jelentkezését várjuk.

Érdeklődni: Prokaj Mónika
+36-30/355-6624
Keleti Szomszédok 

Nyugdíjas Szövetkezet
517400

LAPTERJESZTŐT
keresünk Egerbe,

lajosvárosi területre.

- kötetlen munkaidő
- megváltozott munkaképességűek
 jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni lehet:
hétfőtől péntekig: 8-16 óráig

Mobil: 06-30/258-0485
(Reklám Press Kft.)

ha új munkatársakat keres,  
az Ön hirdetése  

itt van a legjobb helyen!

Ezt olvassa  
az egész város!

eger, Csiky S. u. 19.
tel.: 36/312-701 

490137

6 2019. március 22.ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

517878 490137

489810

	 Felvételre keresünk	

műgyanta padlóburkolásban
 jártas munkavállalókat,	
	 illetve	festő, burkoló szakmunkásokat,	
	 segédmunkásokat,	valamint	
	 pályakezdő fiatalokat	azonnali	kezdéssel.

„B”	kategóriás	jogosítvány	előnyt	jelent.
Bérezés	megegyezés	szerint.

	 Tel.: 06-30/440-1504
517879
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510977

Bőrgyógyászati és
allergológiai magánrendelés

Dr. LáDi Éva
bőrgyógyász, klinikai immunológus  

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

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

Bőrgyógyászati kisműtétek,
allergiás betegségek tesztvizsgálata,

terápia beállítása.
anyajegyek szűrése.

Dr. Gödri Imola
BELGYÓGYÁSZATI, ANGIOLÓGIAI 

magánrendelés
• érszűkület, vénás betegségek szűrése,
 kezelése, gondozása
• belgyógyászati vizsgálat, EKG
• vérnyomás beállítása
• 24 órás vérnyomás monitorozás
• zsíranyagcsere zavarok
• érrendszeri kockázatbecslés
• alsóvégtagi erek ultrahangos vizsgálata

www.angioprofil.hu
Eger, Technika Háza (Klapka Gy. u. 1.)

Előjegyzés: 06 (30) 568 7200
517147

Dr. SebeStyén AnDráS 
fogszakorvos

Teljes körű fogászaTi elláTás
Rendelési idő: Kedd: 16.00-19.00. Csütörtök: 16.00-19.00

Rendelő: 3300 eger, rövid u. 1.
Tel.: +36/36/321-228 (rendelési időben)

516740

BELGYÓGYÁSZATI,
DIABETOLÓGIAI

magánrendelés

Dr. Kincs Henriette
Tel.: 06-20/267-0616

517516

•	Gyógyteák
•	Gyuri	bácsi	gyógyteái
•	Étrendkiegészítők
•	Reformélelmiszerek
•	Hűtött	bio	és	vegán
	 élelmiszerek
•	Doliva	kozmetikumok
•	Gyógypapucsok

Újranyitás	áprilisban!

Eger,	Kertész	u.	78/c.
Tel.:	06-20/56-26-613

GYÓGYNÖVÉNY 
DROGÉRIA

Gyógyászat Nyitva: H-P: 9-15 óráig

Kényelmi Cipő Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13

Eger, Érsek u. 11. - Tel.: 06-36/421-114,  06-20/482-3988
eger@anitagyogyaszat.hu - www.anitagyogyaszat.hu

- Gyógyászati segédeszközök
 vényes kiszolgálása
- Egészségpénztárra elszámolható termékek
- Talpbetétek, vérnyomásmérő,
 egyéb gyógyászati termékek
- Női-férfi kényelmi- és divatcipők

517316

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

www.drszabozsolt.hu

Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk a tavasz közeledtével is csokorba gyűjti 

Önök számára azokat az ajánlatokat, melyek az egészséggel 
és az egészséget megőrző életmóddal kapcsolatosak.

Reméljük, hogy amikor szükség lesz 4 oldalas 
mellékletünkre, akkor kéznél lesz, és megtalálják benne azt 
a segítséget, mellyel könnyebben élhetik hétköznapjaikat. 
Ugyanakkor velük vagy nélkülük is nagyon jó egészséget, 
napsütéses tavaszt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

 Juhász Emőke Honfi Gábor  
 felelős szerkesztő felelős ügyvezető

491535

490137

517962

fo
gs

za
bá

lyo
zá

s

Dr. Képes lászló
fogszabályozó
szakorvos
Fog- és
szájbetegségek
szakorvosa

Eger 
arany J. u. 10.

Tel.: 36/316-384
 36/413-918

517536
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Fájdalom
ambulancia

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

dr.	Szabó	Katalin	főorvos
06-30/968-7851
06-30/692-5780

www.fajdalomterapiaeger.hu
514305

Dr. Abonyi János
kardiológus

Tel.: 06-70/272-2200
Eger, Klapka út 1. (Technika háza)

KARDIOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

516723

„A világ minden gyermekkel újrakezdődik.”

•	 Első	és	második	trimeszteri	genetikai	ultrahangszűrés:
	 12-13	és	18-20	hetes	terhességi	korban	részletes	genetikai
	 ultrahangvizsgálat

•	 Első	trimeszteri	kromoszómarendellenesség-szűrés
	 (Down-,	Edwards-,	Patau-szindrómák	szűrése)	nagy
	 pontosságú	FMF	alapú	kombinált	teszttel:	első	trimeszteri
	 ultrahangvizsgálat	és	anyai	vérből	lepényi	fehérjék
	 laboratóriumi	vizsgálata,	kockázatbecslés	FMF	szoftverrel	a
	 három	leggyakoribb	kromoszóma-rendellenességre

•	 Első	trimeszteri	kiterjesztett	kombinált	teszt:
	 kromoszómarendellenesség-szűrés	és	a	korai	terhességi	
	 preeclampsia/toxémia	nevű	anyai	betegség	szűrése,	mellyel	
	 a	koraszülés	egyik	leggyakoribb	oka	szűrhető	és	előzhető	meg.

•	 Nagy	pontosságú	anyai	vérben	keringő	magzati	DNS	alapú
	 szűrőtesztek	(NIFTY)

•	 Genetikai	tanácsadás

•	 Szülészeti	és	nőgyógyászati	vizsgálatok	széles	palettája

Magzatom	Diagnosztikai
Központ	Kft.

Dr.	Fülöp	Viktor
Időpontkérés:	Tamasi	Klaudia

06-30/497-0997
hétköznap	napközben

Labor:	Dr.	Tamasi	Brigitta
06-20/425-6622

Eger,	Kodály	Z.	u.	16.

www.magzatom.hu

Dr. Plop Richárd
szájsebészeti

és

imPlantológiai
magánrendelés

Rendelési hely:

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

06-70/602-8495
508567

Eger Zalár
Nyitva: H-V: 7.30-20.00
Ügyelet: Szo-V: 20.00-7.30
Minden hónapban új akciók!
Eger, Zalár u. 9.

Tel.: 36/310-191, Fax: 36/515-686

Komfortosítás éve  
a Markhot Ferenc Kórházban

Az elmúlt három év nagy-
szabású fejlesztései után 
- több milliárdos projekt 
lezárása, műszerpark meg-
újítása, épületek felújítása, 
udvarrendezés – a kórház 
további célokat tűzött ki a 
betegellátás feltételeinek 
javítására. 
Ebben az évben összessé-
gében közel 300 millió Ft 
étékben kapott az intéz-
mény új eszközöket 
a szemészet mellett 
a Központi Műtő-
ben, az Urológiai, a 
Fül-Orr-Gégészeti, a 
Sürgősségi osztályokon, 
a gasztroenterológiai  és 
központi laboratóriumban. 
Folyamatban van egy 283 
milliós eszközbeszerzésük, 
amely az egynapos sebé-
szeti ellátás feltételeit kor-
szerűsíti. Mindezek mellett 
a betegellátás feltételeinek 
komfortosítását is napirend-
re tűzte a Markhot Ferenc 
Kórház. 

***
Az idén a Hotel épületben 

lévő fekvőbeteg osztályokon 
84 kórtermet látnak el vi-
zesblokkal, a saját forrásból 
finanszírozott nettó 200 mil-
lió Ft-os közbeszerzés már 
folyamatban van. Ugyan-
csak saját forrásból felújít-

ják a kórház munkatársai-
nak öltözőit is, vizesblokk 
korszerűsítést végeznek, 
új öltöző szekrényekkel. A 
betegek színvonalas ellá-
tását szolgálja majd a szin-
tén közbeszerzés alatt lévő 
egyéni tálcás étkeztetés 
megvalósítása is.

***
Zárt, hőtartó tálcákon 

kapják hamarosan a betegek 
az élelmet. Az osztá-

lyok korszerű gyógy-
szerosztó kocsikat is 
kapnak, melyekkel 

biztonságos, betegágy 
melletti gyógyszerelést 

tesz lehetővé. Folyamatosan 
érkeznek új, korszerű ágyak 
is a fekvőbeteg osztályokra.

***
Folyamatban van a szü-

lőszoba felújítás kivitelező 
kiválasztásának közbeszer-
zési eljárása. A tervek kö-
zött szerepel még a Hotel 
épület, a rendelőintézet és 
az Irgalmas épület nyílás-
záróinak cseréje, az épület 
felújítása, melyekre a forrá-
sokat pályázat útján szeret-
ne biztosítani a kórház. A 
vezetés folyamatosan figyeli 
a pályázati lehetőségeket, 
a fejlesztésekről rövid és 
hosszútávú fejlesztési terv-
vel rendelkezik.

490137

517963

517965 516186

116-123
Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálat	

490137

Érsek-P. Ildikó

ASZTROLÓGUS
várja  érdeklődőit, akik

Sorselemzés
Éves terv előrejelzés

Párkapcsolati elemzés
Döntéshelyzetek

témakörben szeretnének 
válaszokat kapni.

Bejelentkezés:
06-30/647-2918

490137

Dent-Oral Bt.
Fogászati és szájsebészeti Bt.
Eger, Mekcsey u. 10.
06-36/422-613 (rendelési időben)

Dr. Gál CsaBa  
szájsebész főorvos
K: 1600-1800, Cs: 1600-1800

Tel.: 06-20/9436-440

Dr. Gál DÉNEs 
konzerváló fogászat 
és protetika szakorvosa
sze: 1700-1900, P: 1700-1900

Tel.: 06-20/4390-356

517646
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á l l a t k ó r h á z

IMPERIÁL ÁLLATKÓRHÁZ Bt.
Eger, Szövetkezet u. 4. - Tel.: 36/312-460
www.allatkorhazeger.hu

AZ év 365 nAPjÁn nyITvA!
Hétfő-Péntek: 8.00 - 18.00
Szombat-vasárnap-Ünnep: 9.00 - 12.00

DR. SUSZTÁK BéLA 06-20/9312-460
DR. HAnÁCSEK RICHÁRD 06-20/3842-891
DR. BALOGH GÁBOR 06-30/5823-389

á l l a t k ó r h á z Bt.
rendelő

517089

517261

Eger, Rózsa Károly u. 8. fszt. 4.
www.dokibacsi.hu

Dr. Poczok Miklós
csecsemő- és
gyermekgyógyász
szakorvos,
nephrológus szakorvos

Bejelentkezés
telefonon:
30/9210-210
- teljes körű gyermekorvosi ellátás
- kötelező és választható védőoltások
- vesebetegségek és éjszakai
 ágybavizelés kivizsgálása, kezelése

Dr. Papp Judit
fog- és szájbetegségek szakorvosa,

fogszabályozó szakorvos

Körzeti szakrendelés
Eger, Vörösmarty út 65. • 06-30/7571-516

Magánrendelés
- teljes körű fogászati ellátás - gyermek és felnőtt fogszabályozás

Bejelentkezés telefonon: 06-30/9783-552

Eger, Rózsa Károly u. 8. fszt. 4.
www.gyongyfogsor.hu

517148517148

517262

UROLÓGIAI
MAGÁnREnDELéS
DR. KOvÁCS PéTER
Eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224

gyermekcipők
Minden régi és új vásárlónkat 
várjuk folyamatosan megújuló 
tavaszi-nyári árukészletünkkel 

formatalpas és 
szupinált kivitelben.

Eger, Érsek u. 13.
Ny.: H-P: 1000-1800, Szo: 900-1300

Facebook/
Lépdelő Gyermekcipőbolt Eger

517572

517791

Hotel Flóra - Eger, Fürdő u. 5.
(Wellness-részleg I. emelet)

Bejelentkezés, időpontfoglalás:
06-20/372-6829

www.maganrendeleseger.hu
KARDIOLÓGIA (nyugalmi, terheléses EKG, szívultrahang)
Dr. Sipos Dávid Rendelési idő: H, Cs: 16.30 órától

TELjES KöRű ULTRAHAnG DIAGnOSZTIKA
Dr. Koós Tibor Rendelési idő: Sze: 17.00 órától

CAROTIS ULTRAHAnG (nyaki erek vizsgálata)
Dr. Szihalmy Ildikó Rendelési idő: K: 17.00 órától

CéGEK, InTéZMényEK MEnEDZSERSZűRéSE
Egészségpénztári elfogadóhely!

Egészségcentrum

516755

ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA

Ultrahang vizsgálat igény szerint

Dr. Győri István
radiológus szakorvos

Rendelés: Eger, Törvényház u. 13.
(Prevenció-Eger Kft. orvosi rendelője)

Csütörtök 16.30-19.30
Időpont foglalása telefonos előjegyzés szerint!

Bejelentkezés: munkanapokon 9.00-15.00

Tel.: 06-20 / 997-8767
517762

Lazítani szeretnél, vagy egy pörgős
eseményre vágysz a szaunában?
Finom illatok, jó zenék és meleg!

Keresd a Facebookon
a SzaunaVarázs oldalt!

Érdeklődni 17-20 óra között: 06-30/914-6176
517737

EGÉSZSÉGESEN ÉS TERMÉSZETESEN

INGyENES
VEGáN FőZőköR

előadásokkal és különleges receptekkel
2019. március 28-tól május 30-ig 

csütörtökönként 17.00 órától.
Előadók: Nagy Ferenc és Molnárné Mariann természetgyógyász

Helyszín: Eger, kertész u. 3. (kötélverő-ház) 
Tel.: 06-30/697-2598 - Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

517542
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Eger, Bajcsy-Zs. u. 13. • Tel.: 36/428-429
www.szemfenyoptika.com • www.facebook.com/szemfeny

info@szemfenyoptika.com • Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Szo.: 9.00-12.00

Szemfény optika

Kínálatunkból:

- ZEISS szemüveglencsék
- kontaktlencsék
 (CIBa, JoHNSoN&JoHNSoN,
 CooPEr vISIoN, SofT&Hard)
- ápolók
- kiegészítők (tok, törlő)
SZaKorvoSI SZEm- éS 
KoNTaKTlENCSE vIZSgálaT.

517519

ADÓSZÁM: 18395954-1-10
BANKSZÁMLASZÁM: 10103513-62872200-01004006

36/428-842; 30/9350-540 • medicinakomplex@gmail.com

Fő tevékenységünk:
• betegápolás 
• gyógytorna 
• logopédia 
• dietetikai tanácsadás
• fizikoterápiás kezelések 
• egészségfejlesztés
• egészségmegőrzés

KÖSZÖNJÜK, HA TÁMOGATJA A
MEDICINA 

A GYÓGYULÁSÉRT 
ALAPÍTVÁNYT!

Futóközösségünk elnyer-
te a lehetőséget a Decathlon 
Sportoljma pályázatán, hogy a 
futáson keresztül népszerűsít-
se a terepfutás szépségét. Or-
szágos szinten, 18 benyújtott 
pályázat közül választották a 
miénket.

Ha felveszed a cipőd és el-
indulsz futni, mindegy mikor 
van, az a te időd, a te utad, a 
te célod! Hajnalban, napköz-
ben, munka után, mindegy, 
csak fuss! Tegyél magadért, az 
egészségedért, a szeretteidért! 
A közösség új energiákat, hitet, 
szellemet ad, amivel könnyebb 
minden! Nem csak a futás. 
Mindegy hol futsz, az elején 
a közepén vagy a végén. A lé-
nyeg, hogy a csapat tagja vagy, 
és te is annyit teszel mint a töb-
biek! Ha a csapatunkkal futsz 
és ezt megtapasztalod, nem 

fog érdekelni a tempó, csak az, 
hogy ott legyél és részese le-
hess az útnak. Mert az út maga 
a cél! Csatlakozz hozzánk a 

Hajnalkák

Facebookon, a Hajnalban Futni 
Menő! csoportban és kövessé-
tek a sportoljma.hu oldalon az 
Eged Futóbolondok csapatát!

ÁLLANDÓ FeLNőtt 
és gyermekorvosi 
ÜgyeLet egerbeN
Cím: Eger, Szálloda u. 2./A
telefon: 36/518-378
Nyitva tartás:  H-P.: 16.00-8.00 
Szo-V., ünnepnap: 8.00-8.00Állatorvosi rendelő

Eger, Ankli u. 13.
H-P: 800-1200, 1600-1800, Szo-V: ZÁRVA

DR. VARGA ÉVA 30/9950-600
DR. FEJÉR BARNA 30/2999-600

www.feva-vet.hu
517150

Fogorvosi ÜgyeLet
egerbeN
Cím: Eger, Klapka György u. 1.
telefon: 36/788-322
Nyitva tartás: 
Hétköznap nincs 
Szo-V., ünnepnap: 8.00-14.00 

517964

489720

490138 489720

Liliom 
masszázs- 
és szépségszalon
Eger, 
Dr. Hibay Károly u 2.

Idöpontfoglalás: 
Bóta Judit 06-30/970-8130

502158

Dr. Szabó Zsuzsanna
fül-orr-gégE

fElNŐTT éS gYErMEK 
MagáNrENDEléS

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

(belső udvarban)

SürgŐSSégI VIZSgálaT
telefonos egyeztetés alapján

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

515470
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SíRkŐtISztítáS, impregnálás, betűfes-
tés. Tel.: 06-20/206-0202 lemosom.hu

DRÓtFonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosított háló, 
nádszövetek, kiegészítők közvetlenül a 
gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu Tel.: 
+36-30/537-3308

Vállalok kisebb asztalosmunkákat, 
ajtók, ablakok beállítását, zár cseréjét, 
redőnyjavítást, szúnyoghálló-készítést, 
veszélyes fák kivágását, tűzifa vágását, 
hasítást. Tel.: 06-70/353-1900

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

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

aSzFaltozáSt, zúzalékolást vál-
lalok. kisebb-nagyobb területeket, 
tereprendezést, kőművesmunkát 
a-z-ig. Fuvarozást vállalok. tel.: 
06-30/225-0188 

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

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

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

aSzFaltozáS, útépítés, térkövezés, 
Makadám utak készítése! kedvező, 
személyre szabott árakat biztosí-
tunk a megrendelőknek. Bedolgo-
zást és generált is vállalunk: utak, 
belső udvarok, termek, parkolók, 
kapubejárók, járdák, kátyúk asz-
faltozását, illetve térkövezését vál-
laljuk. Munkáinkra garanciát válla-
lunk. tel.: 06-70/362-1341 

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

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

tEtŐFElÚJítáS cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsa-
torna csere, kémény felújítás. tel.: 
06-20/911-1717 

kÚttISztítáSt, kútmélyítést, kútfertőt-
lenítést, kútásást és fakivágást vállalok. 
Pl.: fenyő/dió. Tel.: 06-30/951-0378

aPaRtManok, panziók és magán-
lakások takarítását, valamint 
mosást, vasalást vállalok. Igény 
szerint: kertészet, lakberendezés. 
tel.: 06-70/281-6428 

o k t a t á S 

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 

a FElSŐtáRkányI Varázslatos Bambara 
szállodánk folyamatos magas vendégfor-
galma miatt több területen létszámot bőví-
tünk. Amennyiben szeretné fiatalos, len-
dületes, magas szakmai felkészültségű 
és minőség iránt elkötelezett csapatun-
kat erősíteni, várjuk jelentkezését. Pozí-
ciótól függően 4 vagy 5 napos munkahetet 
kínálunk, kiemelt bérezéssel, színvonalas 
munkakörnyezetben. Betöltendő pozíci-
ók: értékesítő, felszolgáló, animátor, sza-
kács, szobaasszony. Fényképes önéletraj-
zát pozíció megjelöléssel küldje a bialko.
kinga@bambarahotel.hu e-mail címre. 

FŰnyíRáSRa, fűkaszálásra egri, fér-
fi munkaerőt keresek „B” kategóri-
ás jogosítvánnyal. tel.: 06-30/958-
8808 Csókai kft. 

takaRítÓnŐt 4-6 órában, férfi muakerőt 
8 órában keresünk. Tel.: 06-20/971-7409, 
06-20/241-5693 P. Dussmann Kft.

SzakkÉPzEtt felszolgáló és kony-
hai kisegítő munkatársakat kere-
sünk a Bükkzsérc és Cserépfalu 
között elhelyezkedő Remete étte-
rembe. tel.: 06-30/565-4599 

tEXtIlIPaRI szakképesítéssel 
rendelkező munkatársat kere-
sünk mosodába. Fényképpel ellá-
tott szakmai önéletrajzát patkos.
reka@freemail.hu e-mail címre 
kérjük. Versenyképes fizetés. Pat-
kós Réka e.v.  

golDEn retriever kutyánk mellé alkal-
mankénti, megbízható kutyasétáltatót 
keresünk a Hajdúhegyre. Tel.: 06-30/340-
9691

az Egri Csillagok zrt. Borász munka-
társat keres: elvárások: min. közép-
fokú borász végzettség, önálló, pon-
tos munkavégzés. Feladatok: borké-
szítés, egyéb pincemunkák. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal az 
egricsillagokrt@chello.hu e-ma-
il címen. 

EgRI szálló angolul beszélő éjsza-
kai recepcióst keres hétvégékre. Tel.: 
06-30/945-3479

gyŐRI fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CnC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási támo-
gatás, bérelőleg. tel.: 06-70/415-
9021 -JoBmotive kft.- 

gyERE és dolgozz Velünk! autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. a szállás 
és a bejárás megoldott. kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JoBmotive kft.- 

aBSzURD 2001 kft. egri divat-
áru üzletbe 25 éves korig eladó-
nőt keres. Fényképes önéletrajzot 
az atakacs321@gmail.com e-mail 
címre kérünk.  

CSatlakozz a csapatunkhoz! nyu-
gat-magyarországi (győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalat-
ok állásajánlataiból válogathatsz 
(betanított, lakatos, targoncás, 
CnC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, utazást, 
valamint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon -JoBmotive kft.- 

JÓ kereseti lehetőséggel, raktá-
ri munkást keresünk Egerben. a 
kovács tüzép kft.- Új Ház Centrum 
– Royal kerámia munkatársat keres 
Raktáros munkakörbe. Feladatok: 
áruvédelem, anyagok átvétele és 
kiadása. Elvárás: targoncavezetői 
engedély és tapasztalat. a szak-
mai önéletrajzokat a pozíció meg-
jelölésével az alábbi címre küldje: 
allas@kovacstuzep.hu vagy érdek-
lődhet a 06-30/945-0561-es telefon-
számon is. 

a Benu gyógyszertár Eger zalár hét-
köznapi munkavégzésre keres tel-
jes- és részmunkaidős gyógysze-
részt és szakasszisztenst. Jelentkez-
ni lehet a zalar@benugyogyszertar.
hu e-mail címen vagy a 06-36/310-
191 telefonszámon. 

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

EgRI McDonald’s étterem felvételt 
hirdet teljes és részmunkaidőben 
minden korosztály számára. Felvé-
teli tájékoztató az étteremben min-
den hétfőn 9 óra.  

PUltoSt keresünk! Egerszalóki 
sörözőbe, lottózóba képzési beta-
nulási lehetőséggel pályakezdők 
jelentkezését is várjuk azonnal 
kezdéssel! Érd.: +36-30/363-0565 
Vadásztanya Fogadó 

SzÉkESFEHÉRVáRI ruhaválogató üzem-
be egy műszakos munkarendben beta-
nított munkásokat keresünk! A munka-
idő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-
tosítunk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)

ÉPítŐIPaRI cég keres ács-, állványo-
zó, kőműves, gipszkartonszerelő, 
festő munkakörbe szakmunkásokat 
Eger és környékéről. tető Centrum 
’95 kft. Jelentkezni az alábbi elér-
hetőségeken: 06-30/428-8039 vagy 
tetocentrum95@gmail.com 

E g y É B 

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

t á R S k E R E S É S 

70 ÉVES nő keresi 64-75 éves férfitársát. 
Tel.: 06-20/996-2577

S z a B a D I D Ő ,  ü D ü l É S 

HaJDÚSzoBoSzlÓI gyógyüdülés, egy 
hét svédasztalos reggelivel menüválasztá-
sos vacsorával 25.200 Ft.Tel.: 06-70/313-
5501, hajduszoboszloszallasok.hu

á l l a t ,  n ö V É n y 

SzŐlŐoltVányok megrendelhetők ter-
melői áron. Csemegék és borfajták. Tel.: 
06-30/273-2351

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

tyÚkVáSáR! aranyosi tyúkvásár 1 
éves vörös tojótyúk, szép tollasak 
600 Ft/db. Ingyenes házhoz szállí-
tás! tel.: 06-30/171-6635 
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Országos hálózattal rendelkező cég 
egri üzletének zavartalan működéséhez

üzletvezető
kollégát keres, kiemelt bérezéssel. 

Feladat:
értékesítés, áruátvétel, leltározás, készlet-
kezelés, üzlet üzemeltetése, pénztárgép- 
kezelés, kapcsolattartás a központtal.

Kapcsolatrendszer, tapasztalat, műszaki 
beállítottság előnyt jelent.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezz02@gmail.com

(Aranyablak Kft.)
516754

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

517684

Egri építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

mÉRLEGKÉpES
KÖnyvELŐT.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.
506295

516567516102



517641
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BEKE SÁNDOR 80. Válogatott társaságot látott vendégül pincéjében Beke Sándor volt egri 
színidirektor vasárnap. A jubiláló színházcsináló által készített kolozsvári káposzta, más finom falatok 
és első saját bora várták az Eger közismert személyiségeiből, színészekből, irodalmárokból, tanárok-
ból és újságírókból álló kompániát. A társaság tagjai – nem csak kerek születésnapja, de Sándor nap 
alkalmából is – szép szavakkal, versekkel köszöntötték a vendéglátó ünnepeltet. Beküldött fotó

Itt a tavasz!  
Jön a Carnations and Roses 

A szerelem évszázadok óta mozgató- 
rugója az emberi gondolkodásnak,  

de központi témája a vallásnak,  
a filozófiának és a művészeteknek is  

– erről szól a GGTánc Eger  
sikerelőadása március 26-án  

este 7 órától az egri stúdiószínpadon. 
Jegyek válthatók a színház jegyirodájá-

ban (Széchenyi u. 5.) Tel.: 36/518-347
504064

Képviselői fogadóóráK
Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-

rosi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon vagy e-ma-
ilben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-30/218-0266, 
e-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
a 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 számá-
ra megfelelő időben és helyszínen találkozhassunk. Tel.: 06-30/995-2290, 
e-mail: oroszibolya@t-online.hu

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

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

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

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

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

Tóth István független önkormányzati képviselő, a Városgazdálkodá-
si Bizottság tagja előzetesen telefonon vagy e-mailben egyeztetett idő-
pontban fogadóórát tart a Városházán. Tel.: 06-30/232-2427, e-mail:  
toth.istvan6012@ gmail.com

Aki nem köszön, azzal nem tudok mit kezdeni
Magyar arany ÉrdeMkereszt kitüntetÉst kapott Borza József

Nyitrai Zsolt, Eger és tér-
sége országgyűlési kép-
viselője, miniszterelnöki 
megbízott javaslatára 
a karate területén elért 
eredményeiért és mun-
kásságáért, Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést 
kapott Borza József, az 
Oyama Karate Kyokushin 
Hungary elnöke Rétvári 
Bence államtitkártól.

Borza József 1986-ban 
költözött Egerbe, ahol nagy 
tömegbázist teremtett a 
kyokushin karaténak.

Shihan Borza munkássá-
ga elismeréseként összesen 

négy alkalommal vehette át 
az „Év sportvezetője” címet 
Heves megyében, 2008-ban 
pedig a Magyar Köztársa-
ság ezüst érdemkeresztjével 
tüntették ki.

Borza József idén nyáron 
lesz 60 éves, de edzéseit ma 
is tanítványaival együtt vég-
zi, ahol alapelvárás tőlük az, 
hogy illendően köszönjenek 
mesterüknek, mert – mint 
vallja – aki nem köszön, az-
zal nem tud mit kezdeni.

Ezzel a szigorú mércé-
vel készíti fel versenyzőit 
a szakág bajnokságaira, 
s így őrzi vidéki fellegvár 
jellegét Egernek a magyar 
karatesportban. Honfi gábor

Borza József  
hazánk és a világ  

kyokushin életének  
meghatározó alakja

Fotó: EbnEr béla

Lisztóczky László József Attila-díjas
A magyar nemzet kultúrkincseit 
gazdagították, mondta Dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere, aki március 15-e al-
kalmából, kiemelkedő színvonalú 
irodalmi tevékenysége elismeré-
seként József Attila-díjat adott át 
dr. Lisztóczky László (képün-
kön) irodalomtörténész, kritikus, 
szerkesztő, az Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola nyugalma-
zott docense részére.

Lisztóczky professzor mellett 
Finta Éva költő, drámaíró, iroda-
lomtörténész, az egri Eszterházy 
Károly Egyetem nyugalmazott 
tanársegédje kiemelkedő szín-
vonalú irodalmi tevékenysége 
elismeréseként vehetett át József 
Attila-díjat.Fotó: EbnEr béla

Dr. Jung László 
lovagkeresztje

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából Áder János, Magyar-
ország köztársasági elnöke 
a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét adományozta 
Dr. Jung Lászlónak (ké-
pünkön) az EGERERDŐ Zrt. 
vezérigazgatójának, mellyel 
elismerte a fenntartható 
erdő- és vadgazdálkodás 
területén végzett, négy év-
tizedes szakmai munkáját. 
Tudományos kutatásai so-
rán mélyrehatóan vizsgálta 
az erdei biomassza, mint 
megújuló energiaforrás fel-
használási területeit.

bEküldött Fotó

490138

489810



Március 24-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 31-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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Friss Navinfó
sok kicsi sokra megy

A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyek-
nek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1%-áról idén is egészen 
május 20-ig lehet rendelkezni. A támogatott szervezeteknek óriási segít-
séget jelentenek az adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc 
figyelmet igényel az adózóktól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás webes felületének kezdőol-
dalán feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél 
többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, egyházat vagy 
a Nemzeti Tehetség Programot.

A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, papíralapon vagy személyesen is 
benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a 
„18EGYSZA” lapon május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegysze-
rűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltőprogram jával lehet.

A korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik 
a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb 2019. 
május 10-éig lezárt borítékban – a boríték ragasztott felületén a munkavállaló által 
saját kezűleg aláríva – kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot. A munkáltatónak a 
nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt 
csomagban 2019. május 20-ig kell továbbítania a NAV-hoz. 

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban 
regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező, bevett egyházak 
és a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges ked-
vezményezett megtalálható.

2018 óta a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes nyi-
latkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló 
újabb nyilatkozattal  nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezet-
tet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és 
a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan 
– továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

511823

MarKHOt HÍrEK
Urológiai műtéti eljárások 
fejlesztése a Markhot Ferenc Kórházban  

Dr. Flaskó Tibor PhD. egye-
temi docens, a Debreceni 
Urológiai Klinika igazgatójá-
nak  vezetésével a legújabb 
laparoszkópos műtéti eljá-
rásokat tanulják a Markhot 
Ferenc Kórház urológusai. 
A mai szakmai tapasztalat-
cserén Dr. Mansour Bassel 
osztályvezetővel három egri 
urológus-sebész vett részt. 
Az egri oktatókórház modern 

műtőblokkjában az orvosok 
mellett a szakasszisztensek 
is fejleszthetik tudásukat. A 
szakmai fejlődésre alkalmat 
biztosító tapasztalatcsere 
sorozatot, melyen a Pécsi 
Tudományegyetem Uroló-
giai Klinikájának főorvosa, 
Dr. Pusztai Csaba is részt 
vesz, az egri kórház  Uroló-
giai osztálya legalább 10-15 
alkalommal szervezi meg.

Dr. Flaskó Tibor PhD. egyetemi docens, Dr. Mansour Bassel osztály-
vezető főorvos, dr. Sereg Róbert és dr. Monyók Ádám. Fotó: Birinyi ZsóFia

1%
A Kálvin-Ház Alapítvány 
ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, 

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták.
A támogatásból befolyt összeget az Egri Református Templom orgonájának 

felújítására indított gyűjtésre ajánlottuk fel, amit ez évben is folytatni szeretnénk.

Kérjük, személyi jövedelemAdójA, 
valamint, ha van arra lehetősége Helyi ipArűzési AdójA 
1 %-ánAK felAjánlásávAl ön is segítse alapítványunkat!

Adószámunk: 18576542-1-10

Tisztelt Intézmények,
Alapítványok!

Közhasznúsági jelentéseiket 
és SZJA 1%-os köszöneteiket

50% - os
kedvezménnyel
jelentetjük meg.

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

490137

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

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

2019-ben is támogatni
szíveskedjen. 

Egri Spartacus  
Tájékozódási Futó Sportegyesület

Adószáma: 19920384-1-10
Támogatását  

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

490137

Kérjük, segítse munkánkat 

adója 1%-ával,  
hogy mi is segíthessünk!

Köszönjük!Állatokat 
Védjük 
Együtt 
Alapítvány

Adószám: 

18576339-1-10

489731

517911

490137

517911

490137
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112019. március 22. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu

Programja
Március 26., kedd 17.00

ÉletMód klub, jóga
Szeretettel várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt!

Március 27., szerda 17.00
GyóGyvizeink GyóGyító hatása

Dr. Nagy Katalin reumatológus főorvos előadása
az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület szervezésében

Web: www.egripolgarokhaza.hu E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  
Tel.: 06-20/221-94-49      Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 45.

490073

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

ATHEN sarokülő
168.000 Ft helyett 139.900 Ft

MAxiM kanapé
148.000 Ft helyett 122.000 Ft

AKCiÓ! A készlet erejéig.

513311

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
14.00	 „HaHÁt” FiniSSzÁzS	– BuKTA IMRE éS GAÁL JÓzSEF	

képzőművészek	mesélnek	a	Zimányi	-	gyűjteményben	található	
műveik	történetéről.	 Helyszín:	Kepes	Intézet

16.00	 eMlÉk – kaPSzulÁk / MeMorY – caPSuleS 
	 GÓRA ORSOLYA  festőművész és SOMOGYI EMESE 

szobrászművész kiállításának	megnyitója
	 A	kiállítást	megnyitja:	Nagy T. Katalin	művészettörténész
	 Helyszín:	Kepes	Intézet	
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
	 		 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” 
7.35 „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:	üzembiztos	kerékpár,	
lehetőleg	trekking	vagy	MTB.	Útvonal:	Egerből	kerékpárúton,	
Felsőtárkányból	erdészeti	úton	az	úti	célig.		A	Varró-háznál	rövid	
pihenő,	a	Lamboth	Háznál	hosszabb	pihenő,	majd	irány	haza.		

11.00	 Fruit caFe eged-FutÁS (cross)	
Részletek:	www.nse.hu.	Facebook:	egedfutás.	
Online	nevezés	a	www.odinsport.hu-n		

és	a	helyszínen	10.45-ig.	 Rajt:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok	előtt
15.00	 PINOKKIÓ	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 25 ÉVeS a PódiuM tÁnc- ÉS balettiSkola
	 Jubileumi előadás		Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 25., hétfő
15.00	 A DOBÓ KATICA NYuGDíJAS SzERVEzET éVES KÖzGYűLéSE 

Helyszín:	EKVI	ebédlője	(Bem	tábornok	u.	3.	)
16.45	 A MÁGNÁS ELzA-GYILKOSSÁG éS A KÖNYVTÁRI ADATBÁzISOK	

Legyünk	együtt	oknyomozó	újságírók	és	tárjuk	fel	az	1914-ben	
elkövetett	gyilkosság	részleteit!	 A	nyomozást	vezeti:	
Szécsényi Orsolya,	könyvtáros	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

19.00	 FilHarMónia SzezonbÉrlet	–	Puccini itÁliÁja 
OPERAGÁLA – A Magyar	Állami	Operaház	előadása.		
Karmester:	Silló István	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Március 26., kedd
10.00	 BOSzORKÁNYOK A BÁRMI uTCÁBÓL	–	Lázár	Ervin	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
10.00	 KACOR KIRÁLY	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 PINOKKIÓ	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 BOSzORKÁNYOK A BÁRMI uTCÁBÓL	–	Fazekas	Mihály	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
16.30	 Az ELVESzETT ARANYVÁROS KERESéSE	–	Somoskői Viktor	

kötetbemutatója	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 GYÓGYVIzEINK GYÓGYíTÓ HATÁSA	–	Dr. Nagy Katalin	

reumatológus	főorvos	előadása	az	Egri	Egészség-	és	Környezetvédő	
Egyesület	szervezésében	 Helyszín:	Polgárok	Háza

Március 27., szerda
10.00		és	14.00	PINOKKIÓ	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00		és	14.00	BOSzORKÁNYOK A BÁRMI uTCÁBÓL	–	Bérletszünet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
16.30	 GYűJTEMéNYGYARAPODÁS MÁSKéNT – Fókuszban a néprajzi 

gyűjtemény Helyszín:	Egri	vár	–	Dobó	István	Vármúzeum
18.00	 VeleM cSak Szórakoznak	–	baráth zoltán  

sanzon és kuplé estje.	Zongorán	kísér:	Kalló zsolt. 
Helyszín:	Egerszalók,	Faluház						A	belépés	díjtalan!

19.00	 VilÁgjÁró – EuRÓPA LEGSzEBB BORÚTJAI –	Provencetól	
Portugáliáig,	Muggiától	Mykonoszig	–	Koklács Kata	előadása.	

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Belépő:	500	Ft
Március 28., csütörtök
10.00		és	15.00	Az éGIG éRő PASzuLY	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház,	Stúdió	
10.00	 KACOR KIRÁLY	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 PINOKKIÓ	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 A HOLD HATÁSA VILÁGuNKRA – Révészné Ilona	előadása		

az	Ezüstidő	Szabadidős	Egyesület	rendezésében.	A	részvétel	
ingyenes.	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

17.00	 INGYENES VEGÁN FőzőKÖR	előadásokkal	és	különleges	
receptekkel	 Helyszín:	Eger,	Kertész	u.	3.	(Kötélverő-ház)

17.00	 Mozdulnak MÁr a cSillagok – waSS albert eSt 
A	nagyváradi	KISS STÚDIÓSzíNHÁz	előadása.	Előadja:		
Kiss Törék Ildikó	és	Meleg Vilmos  Helyszín:	Kálvin	Ház

Március 29., péntek
10.00	 Az éGIG éRő PASzuLY	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
18.00	 kaSSai lajoS loVaSíjÁSz MeSter újra egerben! 

II. RéSz. – A MINőSéGI éLETHEz VEzETő BELSő éS KÜLSő 
FEJLőDéSÜNK	–	Az	őseink Tudása Egyesület	előadássorozata		
Beszélgetőtárs:	Czövek zsuzsanna.	Belépőjegy:	2.500	Ft,	diák:	
1.500	Ft.	A	beszélgetés	után	könyvvásárlási	lehetőség.

	 Helyszín:	Hunguest	Hotel	Flóra	(Fürdő	u.	5.	II.	em.)
19.00	 MAGYAR RAPSzÓDIA – Latinovits	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 29–31., péntek–vasárnap
eger rallYe – ORSZÁGOS	RALLyE	BAjNOKSÁG	2019	–	1.	FUTAM
	 CEZ,	ORB,	ORC,	R2,	Historic	 Helyszín:	Eger	és	környéke
Március 30., szombat
A FÜzESABONYI TERMéSzETBARÁT EGYESÜLET TÚRÁJA – „Tavaszi  
6.20	 tengerszem túra”.	Útvonal:	Rózsaszentmárton	–	Tarcódi	pincék	

–	Széleskői-tó	(apci	tengerszem)	–	Kis-hegy	–	Köszvény-kút	–	
Isten-fa-tető	–	Szent	Kereszt	kút	-	Szurdokpüspöki.	Táv:	18,5	
km.	Szint:	600	m.	27p+12p	=	39p.	Indulás:	Füzesabony	06.20	
/	Rózsaszentmárton:	08.35.	Visszaút:	Szurdokpüspöki	17.22	/	
Füzesabony:	18.29.	Túravezető:	Sárkány	Ferenc	(70/2566-908)

A BÜKKI VÖRÖS METEOR SPORTEGYESÜLET TÚRÁJA – „Háztól házig”
7.50 Útvonal:	Szarvaskő	–	Hubertus-forrás	–	Új-határ-völgy	–	Bába-fa	

–	Ágazat-tető	–	Gilitka	kápolna	–	Köves-bérc	–	Szarvaskői	vár	–	
Szarvaskő.	Táv:	12	km.	Szintkülönbség:	400	m.	26	pont

	 Találkozás:	7.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.40	Volán	pu.
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
9.00–12.00	HARLEKIN MESEPONT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 RéGI NYÁR – Egressy	Béni	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 31., vasárnap
	 		 7.00-tól   kiSaSSzonY Piac

	 13.00-ig	 VegYeS Piac ÉS kirakodóVÁSÁr
	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

2019.	MÁRCIUS	15.	–	ÁPRILIS	28.

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	 Ingyenes!

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)	

Március 28., csütörtök
17.00	 ozSgYÁni MiHÁlY: A FÁTYLAM KICSIT OLDALRA BILLENT	

–	könyvbemutató	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
Március 30-31., szombat–vasárnap
SzÉPaSSzonYVölgY – HungarikuM Piknik
ÉRtÉK / HaGYOMánY / GaSztROnÓMia

A két éves születésnapját ünneplő EGRI BIKAVéR 
HuNGARIKuM vendégül látja az ország neves 
gasztohungarikumait: karcagi	birkapörkölt,	bajai	halászlé,	
szürke	marha	gulyás,	csabai	kolbász,	szegedi	paprikás	
csülkös	bableves,	ludaskása,	gundel	palacsinta,	kürtőskalács

SzOMBAT 09.15	 Hungarikum	kirándulás	a	Bükkaljai	kőkultúra	
jegyében	(előzetes	regisztrációhoz	kötött	–	Facebook/
Kaptarko).	10.00	Helyi	Ízek	Utcája.	11.00	Megnyitó	–	Vár	
Bora	és	Völgy	Bora	ünnepélyes	bejelentése	11.30-tól	
Agyagbanda	Zenekar.	12.00-tól	Gasztrohungarikumok	

kóstolója.	13.00	Perpatvar	–	Hórihorgas	Hujákolók	gólyalábas,	
óriásbábos	előadása	14.00	Íjászkodás	–	Egri	Vitézlő	Oskola.	
15.00	Góbé	Zenekar.	17.00	yESyES	koncert	-	Szabó	Ádám	
harmonikavirtuóz	zenekara.	19.00	After	a	pincékben

VASÁRNAP 10.00	Helyi	Ízek	Utcája.	11.00	Lúdas	Matyi	–	a	Csodamalom	
Bábszínház	gyermekelőadása.	11.00	Íjászkodás	–	Egri	Vitézlő	
Oskola.	12.00-tól	Számadó	Zenekar.	12.00-tól	
Gasztrohungarikumok	kóstolója

EGéSz NAPOS PROGRAMOK A HéTVéGE SORÁN:
Gasztrohungarikum	és	Bikavér	kóstoló,	Helyi	Ízek	Utcája,	Fejér	megyei	

Hungarikum	játékpark	és	Mintakincstár,	Hungarikum	kiállítás,	
Agyagbanda	Zenekar	és	rögtönzött	táncház	a	pincék	előtt.

bikavértúra és játékok a pincékben	–	menetlevél	az	Információs	
Pontban	kapható.	 A	rendezvényre	való	belépés	ingyenes!

7.00-tól orSzÁgoS rÉgiSÉgVÁSÁr egerben! 
16.00-ig	 MáRciuSban MáSODSzOR!  www.regisegvasareger.hu	

Helyszín:	Agria	Park	(Eger	Pláza)	díszkertje
A BÜKKI VÖRÖS METEOR SPORTEGYESÜLET TÚRÁJA – „Háztól házig”
7.50 „ÖrökZöld Bükk” Útvonal:	Garadna	vá.	–	Szövetség-forrás	–	

Sebes-víz	–	Bolhás	–	jávor-kút	–	Nagy-mező	–	Kis-Kőhát-nyerge	
–	juhász-kút-nyak	–	Megyehatár.	Táv:	17	km	Szint:	650	m.	36	pont

	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	18.05	Volán	pu.
	 Túravezető:	jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
A KISBAKANCSOSOK BARÁTI KÖRéNEK TÚRÁJA
8.20		 „Tavaszi vízfakasztás” Útvonal:	Eger	autóbusz	állomás	–	Tamás	

kútja	–	Imó	kő	–	Teleki	kunyhó	–	Vörös-kő	forrás	–	Stimecz	ház	–	
Toldi	kút	–	Varróház	–	Felsőtárkány	 A	részvétel	ingyenes.

	 Indulás:	8.30	Eger,	autóbusz	pályaudvar;		érkezés	16.25	Eger
11.00	 CSITT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 jótÉkonYSÁgi eSt a bíró cSalÁd újrakezdÉSÉÉrt
 jegyek	a	színház	jegyirodájában	vásárolhatók	10.000	Ft-os	áron,	

illetve	vásárolható	1000	Ft-os	címletben	támogatói	jegy,		
ami	belépésre	nem	jogosít. Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
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RENDKÍVÜLI

RégIségVásáR

Egri 
Látványtár
KÜLÖNLEGES RÉGISÉGEK 

MÚZEUMA!
Nyitvatartás: mindennap 9–18 óráig

Cím: Eger, Hadnagy u. 6. KAMARAHÁZ
Bejelentkezés: 

06-30/9-550-550

www.regisegvasareger.hu

www.egr i la tvanytar .hu

EgERbEN
MáRCIUsbAN MásoDszoR!
Március 31., vasárnap 
Agria Park (Eger Pláza) 

díszkertjében

514299

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

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

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

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

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

3 rétegű üvegezéssel is,
SZENZÁciÓS ÁRoN!

Búcsú egy igazi egri ikontól
Egy Csákóban lévő legendás műhely 
ajtaja most végleg bezárul...

Nekrológot írni bizony nem köny-
nyű egy olyan emberről, akiről az 
egriek felének van legalább egy tör-
ténete.

Az ország bármely pontjáról őt 
Tóth László úrként Egerben felke-
resők, már az első érdeklődő mon-
datnál megbicsaklottak, ha e néven 
keresték.

Rendes polgári nevén kevesen is-
merték és úr sem volt, hacsak nem a maga ura.

E sorok írójának telefonjában, mint mindenki máséban is 
úgy szerepelt:

„A Dög.” 
Így nagy „A” és nagy „D” betűvel!
Motorizált világunk nagy zsenije távozott személyében, 

intézmény volt ő ebben a városban.
Alkotott, javított, tuningolt mindent, autót, motort, gokar-

tot, hajót, vagy fűrészgépet, amit éppen dobott az élet.
Nem ismert lehetetlent, az általa kitalált technikák hol-

nap reggel is beindulnak, forognak, dolgoznak tovább, értéket 
termelnek, vállalkozásokat, családokat tartanak el még hosszú 
évekig. 

Egerben kétféle ember volt, aki már volt nála és aki ké-
szült hozzá valami technikai feladvánnyal, mert hiteles szak-
munkát és néha a lehetetlent súroló technikai feladványok 
megoldására hasznos baráti tanácsot mindig lehetett tőle kér-
ni, s ha az ő szava néha kurtán is csattant, az egy szabad elme 
igazsága volt.

Mert szabadnak született ő, szabadnak motoron Sirokban, 
szabadnak hajón a Tiszán és szabadnak alkotó álmában.

Úgy tartják, hogy az ember kétszer hal meg. Először azon 
a napon, amikor teste eltávozik a földi létből.

Másodszor pedig akkor, amikor az itt maradottak közül 
valaki utoljára ejti ki a nevét.

Március 22-én 15.00 órakor a Rozália temetőben egy le-
gendát búcsúztatunk, lelkének egy darabja mégis sokáig ve-
lünk marad még mindenféle gépek, autók és hajók motorhang-
jának dallamában, a barátok, rokonok, tisztelők történeteiben.

Legyen neked könnyű a föld, isten veled, szeretett bará-
tunk! Emléked őrizzük!

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

2019. március havi

KOntrOLL dIÉtA MEnÜ
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
516124489720

517372

490104

517294

Olvassa újságunkat  

már csütörtökön  
az interneten
eger.szuperinfO.hu

490137

515471

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

Március 25-29-ig

1 menü ára: 1.290 Ft

Ételkiszállítás: 06-30/911-3798

 HÉTFŐ Medvehagyma krémleves 
 Főétel „A” Rakott burgonya 
 Főétel „B” Paprikás csirke tésztával

 KEDD Hideg, fahéjas meggyleves
 Főétel „A” Brassói csirke
 Főétel „B” Mozzarellával sült  
  paradicsomos csirkemell  
  bazsalikomos rizzsel

 SzERDA Tárkonyos, gombás 
  csirkeraguleves
 Főétel „A” Juhtúrós sztrapacska  
  szalonnapörccel 
 Főétel „B” Mézes, mustáros csirkecsíkok 
  zöldborsós rizzsel

 CSüTöRTöK Legényfogó leves
 Főétel „A” BBQ mártásban sült 
  vargányás csirkemell filé, 
  pirított burgonya
 Főétel „B” Krumplis tészta 

 PÉnTEK Tojásleves 
 Főétel „A” Pulykapörkölt, kagylótészta
 Főétel „B” Rozmaringos csirkecomb 
  krumplipürével 
  és karamellizált zellerrel

Sírkő Eger - Slate Design Kft. 3300 Eger, Tárkányi út 92/G (Agria Vállalkozói Park)  

Tel: + 36 70 967 0514; + 36 70 432 1310 Eger vége táblától Felsőtárkány felé 200 m-re balra. 
E-mail: info@sirkoeger.hu Web: www.SirkoEger.hu Nyitvatartás: H-P 7.30-16.30 óráig

*2019. 04. 12-ig történő rendelés esetén.            

Sírkő Eger
Prémium minőségű 
gránit síremlékek

széles választékban, 
gyors kivitelezési határidővel,

ajándék gránit vázával.*

Gránit, designbeton és műkő 
párkányok, konyhapultok 

gyártása.
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