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513324

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

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

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

513183

Ne feledje!
vasárNap
elkezdődik a
Nyári
időszámítás.

490137

A VILÁGMÁRKÁK
MEGÉRKEZTEK

EGERBE!

VILÁGMÁRKÁS OUTLET • BRANDED OUTLET CLOTHES

518714

Már 24 éve a lakosság szolgálatában!

gyártástól a beépítésen át
a teljes körű helyreállításig!

Mintatermünkben megtekintheti 
6 és 8 légkamrás ablakainkat, műanyag nyílászáróinkat, 

beltéri ajtóink kínálatát.

standard ablakok
880 mm x 1180 mm bukó-nyíló ablak bruttó 28.200 Ft

bejárati ajtó bruttó 55.000 Ft-tól
raktárról párkányok, szegők azonnal elvihetők.

ingyenes felmérés, árajánlat készítés, szaktanácsadás, kiszállítás és régi nyílászárók elszállítása!

eger, Mátyás király út 1. • tel./fax: 36/784-262, Mobil: 30/242-91-51 • e-mail: slvmetal.kft@upcmail.hu

Minőségi nyílászárók a gyártótól!

518997519130

Érsek-P. Ildikó

ASZTROLÓGUS
várja  érdeklődőit, akik

Sorselemzés
Éves terv előrejelzés

Párkapcsolati elemzés
Döntéshelyzetek

témakörben szeretnének 
válaszokat kapni.

Bejelentkezés:

06-30/647-2918
490137

Ajándékozzon

örök emléket

ballagásra!
Április 1-30-ig

15%
kedvezmény

minden órára!

Óra Sziget
Agria Park I. emelet

Eger, Törvényház u. 4.

+36-20/423-7859

www.agriaora.hu
494454

519206513181

EGRI KÉPZÉSEK
Gyógymasszőr / Gyógy-
szertári asszisztens /
Logisztikai- és szállít-
mányozási ügyintéző /
Pedagógiai- és család-
segítő munkatárs / 
Raktáros / Szociális 
asszisztens
+36(70)650 8999
Nyvsz.: E-000289/2014
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506021

GKI-tanfolyam indul
(belföldi; nemzetközi  

áru- és személyszállítás)

2019. ápr. 13-án
Jelentkezés: Elek László

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

www.autosulieger.hu

OKÉV: 10-0058-05

502787

3300 Eger, Mindszenty Gedeon u. 23. Tel.: +36-70/938-2016
Nyitva: H-P: 7:00-17:00, Szo: 8:00-12:00

3527 Miskolc, Szinva u. 2-4.
Tel.: +36-70/938-2035

1045 Budapest, Istvántelki u. 62.
Tel.: +36-70/938-2039

4400 Nyíregyháza, Orosi u.15.
Tel.: +36-70/938-2014

518360

518252

első szerdáján

MI       DEN 
HÓNAP

Eger, Sándor I. u. 1-3.
Nyitva: 8-18, Szo: 9-13

PaPír & ajáNdék SzaküzlEt

30% 
kedvezmény*

iskolaszer, írószer, papír,
irodaszer termékeinkre!
13. akciós nap: ápr. 3.

*a kedvezmény nem vonatkozik akciós és egyéb termékekre 
(képeslapok, parfüm, fénymásolás, nyomtatványok)

518671

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

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

519067

A Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a Szabad Sajtó 
Napja alkalmából március 
19-én sajtóreggeli keretei 
között köszöntötte média-
partnereit Egerben.

A hatodik alkalommal 
megrendezett eseményen 
Czinege László rendőr dan-
dártábornok megyei rend-
őrfőkapitány köszöntötte a 
megjelent újságírókat, majd 
elmondta, mindkét fél kö-
zös érdeke a lakosság objek-
tív tájékoztatása. Hozzátette 
továbbá, hogy sok helyzet-
ben egymás munkáját is 

Szent György emlékplakettet 
vehetett át Honfi Gábor

segíthetik a felek, így ennek 
megfelelően fontos szere-
pe van a jelenlegi partneri 
együttműködésnek.

Az jeles eseményen Szent 
György emlékplakettet ve- 
hetett át Honfi Gábor a 
Szuperinfó alapítója, háló-
zati vezető, az Eger Körzeti 
Szuperinfó főszerkesztője, 
az Eger Sikeréért Egyesület 
elnöke Czinege László rend-
őr dandártábornoktól.

Hasonló elismerésben ré-
szesült Rohlicsek Judit és 
Szávoly Richárd, az FM7 
Rádió műsorvezető párosa.

Czinege László rendőrfőkapitány és Honfi Gábor Fotó: EbnEr béla

Országgyűlési képviselői 
elismerő oklevelet vehetett 
át Nyitrai Zsolttól Jakabné 
Jakab Katalin, a Cukorbe-
tegek Egri Egyesületének 
elnöke és Macsinka János 
séf. A nemzeti ünnep alkal-
mából azokat az egrieket 
díjazzák, akik kiemelkedő 
teljesítményükkel hozzájá-
rulnak Eger sikeréhez.

Jakabné Jakab Katalin, a 
Cukorbetegek Egri Egyesü-
letének elnöke 9 éves ko-
rától küzd a diabétesszel, a 
segítségnyújtás korán élete 
része lett, a civil élet egyik 
mozgatórugója. 20 éve mű-
ködteti az egyesületet. A 
jelenleg 150 taggal működő 
egyesület már közel ötszáz 
cukorbeteggel áll kapcsolat-
ban. 

Elismerő oklevelet vehe-
tett át Macsinka János séf, 
az egri gasztrovilág alakí-
tója. Ő alapította a város 
első séféttermét, a Macok 
Bisztrót, amit a Dining 

Elismerések nemzeti ünnepünkön

Guide étteremkalauz több 
alkalommal is az ország 
TOP 10 vidéki étterme 
közé sorolt, és most beke-
rült a TOP 10 magyar étte-
rem közé is.

Martonné Adler Ildikó alpolgármester, Jakabné Jakab Katalin, 
Nyitrai Zsolt és Macsinka János Fotó: EbnEr béla

Rádió Gold
Nagy idők nagy slágereivel!

Kérjük, támogassa műsorunkat
adója 1%-ával.

Egri Nyitott Kapu Alapítvány
Adószámunk: 18590867-1-10

www.radiogold.hu

hivatása a magyar irodalom 
népszerűsítése. A nemzeti ünnepünkön 
József Attila-díjjal kitüntetett dr. Lisztóczky László 
irodalomtörténészt köszöntötte Habis László 
polgármester. Dr. Lisztóczky László ötven évvel 
ezelőtt kezdett el tanítani a Dobó István Gimnázi-
umban, s évtizedeken át oktatott a helyi főiskolán. 
Fő hivatása volt, hogy a magyar irodalmat népsze-
rűsítse – fogalmazott a város első embere.Fotó: EbnEr béla

490138

490137

Kérjük, segítse munkánkat 

adója 1%-ával,  
hogy mi is segíthessünk!

Köszönjük!Állatokat 
Védjük 
Együtt 
Alapítvány

Adószám: 

18576339-1-10
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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

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

OSTOROSON csendes utcában 1994-ben 
épült, 4 szoba+nappalis családi ház eladó! 
Ár: 27,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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 

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 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 

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 

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 

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

H Á z E L A d Á S 

EGER, Ráchóstyán, 470 nm-es telken 
téglaépítésű, 122 nm-es, összkomfor-
tos, szuterénes családi ház eladó. Ár: 
27M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

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

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 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, kockatí-
pusú, 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 www.
egeringatlanok.hu

EGER, Csákó városrészben, ikerház fél 
eladó, 4 szoba+nagy nappali teraszkap-
csolattal, konyha-étkező, 2 fürdőszoba, 
450 nm telekkel, 1 garázzsal, 10 éve tel-
jes körűen felújítva eladó. Ár: 45M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349

MAKLÁRI hóstyán 5 szoba+nagy nappali-
konyha-étkezős, 3 fürdőszobás, 2 tera-
szos, sorházi lakás garázzsal, közös 
udvarral. Ár: 37,5M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

FÜzESABONYBAN, a Mátyás kir. úton 3 
szobás, jó állapotú családi ház eladó! Ár: 
12,5M 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

Apró

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

FELNÉMETEN modernizálást igénylő, 
szerkezetileg jó állapotú, 94 nm-es, 3 
szobás, ebédlős családi ház 1200 nm-es 
telken eladó. Iár: 18M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 Ingatlan Paletta

ELAdÓ Egerbaktán két erdőszéli csalá-
di 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 Ingatlan Paletta

EGERTŐL 17 km-re, Feldebrőn nagy csa-
ládi ház, plusz 3 építési telekkel eladó. Iár: 
9,9M Ft. Tel.: 06-30/943-3111

EGERSzALÓKON felújítandó, téglából 
épült, 100 nm-es családi ház, 1600 nm-es 
telken eladó. Iár: 15M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213 www.lakasz.ingatlan.hu

VISzNEKEN, a főúton családi ház eladó. 
A hatvas években épült, 3 szobás ház 
felújításra szorul. Telek 2000 nm. CSOK 
ezen a településen igénybe vehető. Érd.: 
+36-30/668-6231

EGER, belváros közelében, téglából ép., 2 
szobás és 1 szobás lakrésszel rend. fel-
újítandó családi ház eladó. Iár: 24,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213

FELSŐTÁRKÁNY, tó környéki utcájában 
két lakrészes, részben felújított családi 
ház, egri lakás beszámítással eladó. Iár: 
39,9M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

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 

EGERBEN keresek szerkezetileg jó, 
emeletes vagy tetőteres házat ügy-
feleim részére. Kun Sándor, Egrilak 
Ingatlan. Tel.: 06-30/438-2681 

EGER környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya, keresek csa-
ládi házat, kocka típusú 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 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, Károlyvárosban kis lakásos tár-
sasházban, 108 nm, nappali+konyha-
étkezős, 2 hálószobás (3. szoba kialakít-
ható) 2 fürdőszobás lakás, nagy terasszal, 
gázcirkó fűtéssel, akár garázzsal is 28M 
Ft+garázs. Tel.: 06-30/248-6831

EGER, színház melletti, mfszt., 76 nm, 
2 szobás, szép polgári lakás eladó. Ár: 
23,4M Ft, garázs hozzá 3M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

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

E-mail: eger@szuperinfo.hu
Felelős kiadó: Fodor István
Főszerkesztő: Honfi Gábor

Főszerkesztő-helyettes: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Tóth Mónika

Tördelőszerkesztő:  
Juhászné Báthory Beáta

Tördelőszerkesztő, újságíró: 
Ebner Béla

Sokszorosító szerv: 
Délkelet-Press Kft. 

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

Megjelenik: 30.000 példányban, 
Egerben és környékén, 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 16 óra.

Internet: www.szuperinfo.hu

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

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Valutaárfolyam
2019. március 26.

Valutanem Vétel Eladás

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

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

uSD ...... 274,00 .....283,90
Euro.... 313,00 .....320,00
CHf....... 274,00 .....283,50
GBP ...... 362,00 .....372,00
CaD ...... 201,00 .....210,00
PlN ......... 68,00 .......76,50
HrK ........ 40,00 .......46,50
roN ........ 62,00 .......69,90

készpénz átutalás

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

513592

VESZÉLYES ÉS ÓRIÁS
MÉRETŰ FÁK KIVÁGÁSA

FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS

+36-20/241-0675
514322513713

Tegzes Ildikó
Tel.: 06 30 2295 301

513225

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

508484

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

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

513487

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

Egerben, a sétáló utcától pár percre,
a Csiky Sándor úton 72 nm-es, 3 szobás,

erkélyes, III. emeleti lakás eladó.
Ár: 22,5 M Ft

Tel.: 06-70/778-2372 www.citycartel.hu

EGER bELvÁRoSI, 350 nm-es, 3 
szintes, többgenerációs lakhatásra 
is alkalmas családi ház eladó. Ir.ár: 
77M Ft. Érd.: +36-30/943-3111

517924

513709 518841

513182

Dugulás-elháríTás
bontás nélkül,

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

Tel.: 06-20/958-8397



L a k á s e L a d á s 

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 
autóbeállóval eladó. Ár: 43,7M 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 15 
nm-es új építésű garázsok 2019. augusz-
tus 31-i átadással eladók! Ár: 3M 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 15MFt-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 sétáló utcától pár percre, a 
Csiky Sándor úton 72 nm-es, 3 szobás, 
erkélyes 3. emeleti lakás eladó! Ár: 22,5M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Faiskola utcában 2. emele-
ti, 70 nm-es, 3 szobás, erkélyes, konvek-
toros, klímás lakás saját tárolóval eladó! 
Iár: 21,4M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 Ingat-
lan Paletta

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

eGeR, Ráchegy lakóparkban eladó 2 db 68 
nm, földszinti lakás 6 lakásos társasház-
ban. Ár: 25M Ft, és garázs 2,5M Ft. Tel.: 
06-20/345-2239 Ingatlan Paletta

eGeRBeN, Rákóczi úton tulajdonostól 
eladó 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, IV. 
em.-i, felújított, klímás lakás. Ár: 16,5M 
Ft. Érd.: 06-20/511-3788

eGeR, Hajdúhegy alján, belvárosközeli, 
3 szobás, részben felújított, 1. emeleti, 
nagy erkélyes, klímás lakás, saját tároló-
val, garázzsal, saját kertrésszel eladó. Ár: 
25,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGeR, Spar közelében, felújított, 3 
szoba+nappalis, 20 nm-es, teraszos, 
önálló lakás garázzsal, pincével, kert-
használattal eladó! Iár: 29,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213

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

eGRI, belvárosi lakás eladó. Tel.: 
06-30/472-9141

sIÓFOkI lakások- nyaralók 80-120 nm-ig 
eladók 19,9M Ft-tól. Tel.: +36-30/9366-
600

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

eGeRBeN, a Ráchegyen tulajdonostó 
eladó egy 180 nm-es, kertkapcsolatos 
lakás kétlakásos társasházban. Kérem, 
ingatlanosok ne hívjanak. Iár: 29M Ft. 
Tel.: 06-20/497-1389

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, 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

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 

L a k á s k e R e s É s 

eGRI lakást keresek 2 szobásat 15M Ft-ig, 
3-4 szobásat 35M Ft-ig, ha Önnek eladó 
kérem keressen. Tel.: 06-30/248-6831

ÜGYFeLeINkNek keresünk 2-3 szo-
bás lakásokat, kis családi házakat 
egerben és környékén. korrekt fel-
tételek, azonnali ajánlás, orszá-
gos adatbázis! Részletekért hívjon: 
06-30/472-0617, Borosné - Ingat-
lan Paletta 

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

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

I N G a T L a N c s e R e

FeLsŐTáRkáNY tó környéki utcájában, 
két lakrészes, részben felújított családi 
ház, egri lakás beszámítással eladó. Iár: 
39,9M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

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 kör-
nyezet, nincs szomszéd, alkalmas családi 
háznak, illetve vállalkozásnak is. A telek 
előtt aszfaltos új út van. Ár: 15,7M 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

eGeRBeN, központi fekvésű 500 nm-es, 
közművesített építési telek magánsze-
mélytől eladó. Tel.: 06-70/297-4005

F ö L d ,  k e R T 

a kIseGed-dűLŐBeN 1400 nm kert ház-
zal eladó. Tel.: 06-70/251-8887

eGeR-aLMáR hétvégi telek kétszintes 
kőházzal eladó. Irányár: 3,9M Ft. Tel.: 
+36-70/395-4852

TöVIskesVöLGYBeN 899 nm területű, 
mezőgazdasági művelés alól kivont zárt-
kert eladó. Kőház, fúrt kút, villany 220, 
380 V. Ár: 5,5M Ft. Tel.: 06-20/554-
0853

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 

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

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

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

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

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 

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

a L B É R L e T 

eGeRBeN, az Áprád úton 86 nm-es 
lakás azonnal költözhetően kiadó. Tel.: 
06-20/477-4417

eGeR, Vizomolnár utcai újított, 2 szobás, 
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 
Ár: 75e Ft+rezsi. 2 havi kaució kell. Tel.: 
06-20/807-0425

eGeRBeN, a Mátyás király út elején 2 
szobás, bútorozott lakás kiadó. Tel.: 
06-20/511-0839

eGeR-BeLVáROs (Egészségház utca, II. 
emelet), 52 nm-es, erkélyes, átalakított, 
berendezett modern lakás 2 fő igényesnek 
május 1-től kiadó. Ár: 100e Ft/hó+rezsi+2 
havi kaució. Tel.: 06-30/229-9902

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

eGeRBeN, a Malomárok utcában I. emele-
ti, 56 nm-es, 2 szobás, berendezett lakás 
kiadó. Tel.: 06-36/416-532

Ü Z L e T ,  T e L e P H e L Y ,  I R O d a 

eGeRBeN, a színház mellett 70 nm-es, 
klimatizált, földszinti iroda kiadó! Ár: 
190e Ft/hó+Áfa+rezsi+2 havi kaució. 
Tel.: 06-70/778-2372

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

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

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

eGeR belvárosában 138 nm-es meleg-
konyhás vendéglátóegység kiadó! Ár: 
330e Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

G a R á Z s 

GaRáZs kiadó (nagyméretű, 3x6 
m-es) egerben, a Mikszáth kálmán 
utcában. Tel.: 06-20/971-7116 

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
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Felsőtárkányban, a község köz-
pontjában eladó egy 100 nm-
es, jó állapotú, szuterénes csalá-
di ház melléképülettel, nagy kerttel. 
ár: 27,5M Ft. (06-20/236-9712

eladó demjénben bejáratott, jól mű-
ködő, hangulatos, 3 db kétágyas apart-
manból álló vendégház 1666 nm-es tel-
ken ár: 51M Ft. (06-30/599-3171

eladó egerben teljes körűen felújí-
tott, 55 nm alapterületű, nappali+2 szo-
bás, erkélyes,  IX. em.-i lakás. 23,9M Ft 
helyett 22,9M Ft. (06-30/599-3171

szarvaskőben eladó teljesen fel-
újítandó, két utcáról megközelít-
hető, 2 külön lakrészből álló, rész-
ben alápincézett családi ház. 
ár: 15,9M Ft. (06-30/599-3171

Felsőtárkány egyik kedvelt utcá-
jában külön bejáratú, kétgenerációs, 
jó állapotú családi ház sürgősen el-
adó! Vendégház, apartmanok kiala-
kítására is ideális lehet! Lakásbe-
számítás lehetséges! ár: 39,9M Ft. 
(06-20/236-9712

egerben, az északi lakótele-
pen eladó egy igényesen felújított, 
60 nm-es, nagy konyhás, 2+1 félszobás, 
magasföldszinti lakás. ár: 17,9M Ft. 
(06-20/236-9712

egerben, a maklári hóstyán 
67 nm-es, II. emeleti, új építé-
sű lakás kocsibeállóval eladó. 
ár: 26,4M Ft. (06-20/25-22-555

egerben, a hatvani hóstyán  felújí-
tott, 2,5 szobás, kis családi ház eladó. 
ár: 24,5M Ft. (06-20/25-22-555   

OstOrOsOn 390 nm-es építési telek el-
adó.  ár: 4,49M Ft. (06-20/25-22-555

nOszvajOn, a kerekdomb Lakópark-
ban 700-1000 nm-es, panorámás, 
összközműves építési telkek 3M Ft-
tól eladóak. keressen bizalommal! 
(06-20/5511-347

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

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

NaGY LakásT keResŐk FIGYeLeM! 
áResÉs! egerben, a volt kemping 
területén 133/152 nm-es, most épü-
lő, tetőtéri, penthouse jellegű lakás 
5M Ft-tal olcsóbban eladó! 300.000 
Ft/nm ár egyedüli a piacon, érdemes 
kihasználni! erdőre néző, tetőtera-
szos, nappali+4 szoba, 2 fürdőszo-
ba, gardrób... átadás: 2019 nyarán. 
Ir.ár: 39,9M Ft. 06-30/958-7200

egerben, a volt kemping terüle-
tén épülő társasházban földszinti, 
nappali+1 szobás, erkélyes la-
kás kulcsrakész állapotban eladó. 
Ir.ár: 23,5M Ft. Érd.: 06-30/958-7200

egerszalók, saliris Hotel mellett 
szerkezetkész állapotú, 3 apartman 
kialakítására alkalmas épület eladó. 
Ir.ár: 12,9M Ft. Érd.: 06-30/303-3019

MáR csak 1 dB Lakás VaN! eger, dr. 
Frank Mária utcában épülő társas-
házban I. emeleti, 61 nm-es, nappali+ 
2 szobás, déli tájolású lakás 14 nm-
es terasszal eladó. Nyár végi átadás! 
Ir.ár: 28,5M Ft. 06-30/958-7200

eger, kocsis Bernát utcában csa-
ládi ház jellegű, újszerű állapotú, 
152 nm-es, nappali+5 szobás lakás, 
fszt.-emelet-tetőtér tagozódású, 3 
fürdővel, 2 gépkocsinak beállóhellyel, 
teraszokkal, saját kis telekkel eladó. 
Ir.ár: 63,5M Ft. 06-30/303-3019

www.drhouseingatlan.hu
eger, Maklári u. 5-7.

519051

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, kettő külön nyíló szo-
bás, III. emeleti, gáz-konvektoros, 
műanyag nyílászárós  lakás eladó, 
bútorozottan is. ár alkuképes! 
ár: 14,8 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN, sertekapu utcában tető-
téri, 63/80 nm-es lakás eladó. 
ár: 23,4 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeR belvárosközeli, 63 nm-es, 
3 szobás, III. emeleti lakás eladó! 
ár: 22,5 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

eGeR, Felnémeten 90 nm-es, szer-
kezetileg kiváló állapotú, tég-
la építésű családi ház eladó. 
ár: 19,6 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, kilián úton 96 nm-es csa-
ládi ház 191 nm-es telken 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

eGeRBeN, a dr. Bakó Ferenc utcá-
ban I. emeleti, 80 nm-es, nap-
pali és 2 szobás, két erkélyes, 
extra minőségű lakás eladó. 
ár: 41 M Ft. Tel.: 06-70/391-2222

eGeRBeN, sPaR környékén 3 szo-
bás, földszinti, 70 nm-es, beköl-
tözhető állapotban lévő társas-
házi lakás eladó. ár: 26,5 M Ft. 
Tel.: 06-30/219-6654

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

516254
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ReNAult Megane 1.5DCi kombi, 2005-
ös évjárat, rendszeresen karbantartott, 
nem dohányzott, garázsban tartott, első 
tulajdonostól törésmentesen eladó. Tel.: 
06-20/958-4630

R é g i s é g ,  é k s z e R 

FelVásáRlás! Eger, Hotel Korona, Tün-
dérpart u. 5. április 08. április 29. május 
27. 14-17 óráig. Törtarany-fazonarany, 
briliáns-ékszerek, karórák-zsebórák, 
ezüsttárgyak, festmények, antikbútorok, 
forgalomból kivont valuták, régi lakás-
textíliák (horgolások-csipkék-hímzések), 
hagyaték. louisgaleria.hu, email: lakatos@
mconet.hu Tel.: 06-30/944-7935 

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

szeMélyAutókAt vashulladékot vásá-
rolok. Tel.: 06-70/532-2021

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

Régi kázsmér kendőt, vásznakat 
(zsák, méter, törlő), kisebb fatek-
nőt, zománcozott babakádat, dunnát 
vásárolok. tel.: 06-20/428-3455 

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

duNNát, párnát, régi használt tol-
lat veszek, hívásra házhoz megyek! 
érd.:06-30/941-2354 

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

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

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

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

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

e g y é b  e l A d á s 

AgRiA rusztikus bútorok eladók. 2 db 
heverő, dohányzóasztal, komód. Ugyan-
itt íróasztalok, lemezfürdőkád eladó. Tel.: 
06-30/935-0540, 06-30/471-9717

HONdA kerti traktor sok munkagéppel, 
retro gáztűzhely, famázsa, terménydará-
ló eladó. Tel.: 06-30/535-4675

185/65/15 nyári gumi felnivel eladó. Ár: 
15e Ft/4 db. Tel.: 06-70/217-0726

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.

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

elektROMOs rokkantkocsi szinte új álla-
potban eladó, házhoz viszem. Bármilyen 
Simsont vásárolnék. Tel.: 06-70/500-
3023

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

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

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

keVeset használt gázbojler eladó. Ár: 
26e Ft. Tel.: 06-30/395-9455

t ü z e l Ő A N y A g

téli tüzelőjét vásárolja meg most! 
Nálunk kapható nagy választék-
ban. árak és további információ: 
06-30/974-3327. AA5742975 

kONyHAkész, kalodás tűzifa számlával 
12e Ft/m3, ömlesztve is. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/630-
3154. AA5917776

AkCiós tűzifa, tölgy, bükk, erdei m3-ben, 
méteres szálakban 19e Ft/m3, azonnali 
szállítással. AA6027971 Tel.: 06-20/586-
8062

t á R s k e R e s é s 

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

67 éVes, fiatalos, ny. értelmiségi nő intel-
ligens urat keres. Tel.: 06-20/524-0540

s z A b A d i d Ő ,  ü d ü l é s 

sióFOk-üdülŐÖVezetbeN nyaraló 
olcsón, 15e Ft/5 fő/nap kiadó, heti vál-
tásban, pótágyazható (4-5főre). Tel.: 
06-20/285-1958

á l l A t ,  N Ö V é N y 

tOJótyÚk, 599 Ft/db. szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyenes szállítással. 
tel.: 06-70/240-1331 

tyÚkVásáR! Barna, szép tollazatú tojó-
tyúk 440 Ft/db április 5-én, 11-13 óráig, 
Kerecsend, 3-as főút mentén, TSZ Major-
ral szemben. 

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

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

e g y é b 

idŐs néni vagy bácsi felügyeletét válla-
lom, amíg él. Kedves hölgy várja hívását. 
Tel.: 06-30/368-7217

idŐs emberek (férfi, nő) gondozását válla-
lom napi 4 órában hétfőtől-péntekig Eger-
ben. Tel.: 06-20/995-0166

á l l á s t  k Í N á l 

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

keRessük új ingatlanközvetítő mun-
katársunkat, aki jól kommunikál, 
szereti a kihívásokat és az embe-
reket, kitartó és kreatív! Fényké-
pes önéletrajzokat a borosneand@
gmail.com címre várok. ingatlan 
Paletta eger 

FŰNyÍRásRA, fűkaszálásra egri, fér-
fi munkaerőt keresek „b” kategóri-
ás jogosítvánnyal. tel.: 06-30/958-
8808, Csókay kertépítő kft. 

AsztAlOst/betANÍtOtt munkást 
keresünk önálló munkavégzés-
re, egri telephelyre. Modern gép-
park, bejelentett viszony, munká-
ba járás támogatása. Fényképes 
önéletrajzát, bérigény megadásá-
val a miador@miador.hu email cím-
re várjuk. Agria Ajtó kft.  

tAPAsztAlt, gyakorlattal rendelkező 
nehézgépkezelőket keresünk, forgókot-
róra, dózerre, homlokrakodóra, gréderre, 
országosan. Teljes munkaidőben foglal-
koztatva, hosszú távra! Kiemelkedő bére-
zés. Szállást biztosítunk. Gerulus Kft. Tel.: 
06-30/688-6498

FRANCiAORszágbA keresünk folyama-
tos, bejelentett építőipari munkára, azon-
nali kezdéssel, tapasztalattal rendelke-
ző dolgozókat az alábbi munkakörökbe: 
Festő, Gipszkartonos, Bandázsoló, Hideg/
meleg burkoló, Kőműves, Állványozó, Vil-
lanyszerelő, Asztalos. Juttatások, nettó 
11-12 euro/óra. +szállás. Bővebb infor-
mációért küldjön sms-t, visszahívjuk. Vár-
juk jelentkezését! Tel.: +36-70/327-4615, 
+36-20/263-3061, Acti Job.

6 2019. március 29.ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

A Maklári Napsugár Óvodába keresünk
gyermekszerető, együttműködő, kreatív, a szakma iránt elhivatott

ÓvodApedAgÓgust
Munkaviszony:
teljes munkaidős, határozott idejű, közalkalmazotti jogviszony
Fizetés:
pedagógus bértábla alapján, önkormányzati kiegészítéssel
+ utazási költségtérítés + cafetéria

szeretettel várjuk fényképes önéletrajzodat 
a következő e-mail címre: maklarinapsugar.ovoda@upcmail.hu

elérhetőségeink: 36/357-101, 06-30/862-1325
Juhászné Fabóczki Zsuzsanna intézményvezető

518598

518390

518538

Mezőkövesdi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

CNC Megmunkálógép-kezelő munkatársat.

A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-kölcsönző cégen 
keresztül történik, ezt követően a betanult gépkezelő a Modine saját dolgozói 
állományába kerül átvételre.

Feladatok:
•	 A	munkadarab	megmunkálásra	való	felkészítése	a	gépben	a	gyártási	dokumentumnak
 megfelelően
•	 CNC	Marógép	kezelése	és	felügyelete
•	 A	megmunkáláshoz	szükséges	forgácsoló	szerszámok	kiválasztása
•	 Megfelelő	technológia	alkalmazása	a	forgácsoló	szerszámokhoz
•	 Munkadarabok	legyártása	a	rajzdokumentációknak	megfelelően
•	 Az	elvégzett	munka	minőségügyi	ellenőrzésének	elvégzése	mérőeszközökkel	és 
 egyéb mérési eljárásokkal, eredmények rögzítése, SAP használata
•	 A	gépkezelői	karbantartás	elvégzése

Elvárások:
•	 CNC	gépkezelői	végzettség
•	 Önálló	típusváltás	és	korrekciózások	elvégzése
•	 Önálló	munkavégzés	rajzdokumentáció	alapján
•	 4	műszakos	munkarend	vállalása

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes	kereseti	lehetőség	
•	 Széles	körű	juttatások
•	 Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel
•	 Folyamatos	szakmai	fejlődés	lehetősége

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre, A.Kovacs1@eu.modine.com vagy a 3400 Mezőkövesd Lövői 
út 35. postacímre.

KérjüK jELENtKEzésKor poNtosAN jELöLjE MEg A MEgpáLyázNi KíváNt 
pozíCiót!

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,  világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek számít 
a hőcserélő technikában. A céget 1916-ban Racine-ban (USA) hozták létre, az alapítás egy 
egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A konszern világszerte 10.000 munkavállalóval áll  a vevői 
rendelkezésére első osztályú, csúcstermékek gyártásával és nemzetközi ügyfélszolgálattal. 
Magyarországi gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az európai 
gyártókapacitás bővítésével zöldmezős beruházásként újabb termelő egység indult Gyöngyösön.
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AZ Egri CsillAgok Zrt. Borász 
munkatársat keres: Elvárások: min.
középfokú borász végzettség, önál-
ló, pontos munkavégzés. Felada-
tok: borkészítés, egyéb pincemun-
kák. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal az egricsillagokrt@chello.hu 
e-mail címen. 

A BélApÁtFAlvAi Idősek, Fogyatéko-
sok Otthona munkatársakat keres kony-
halány munkakör betöltésére. Jelentkez-
ni a 06-70/655-1491-es telefonszámon, 
vagy személyesen a Bélapátfalvai Idősek 
Fogyatékosok Otthonában a 3346 Bél-
apátfalva, Petőfi S. u. 25. címen lehet.

Zöldség-gyümölCs nagykereske-
dés GKI kártyával rendelkező, minimum 
C kategóriás gépkocsivezetőt keresünk 
éjszakai munkára. Kiss Kft. Eger Tel.: 
06-70/450-5185

BErlini munkahelyre keresünk AWI, 
elektródás hegesztőket csövek hegesz-
tésére, illeteve csőszerelőket. 16-18 eurós 
nettó órabér. Műhely szintű német nyelv-
tudás szükséges. 06-70/206-2624, szu-
permunka@index.hu (Vasworld 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 

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. 

EgErBEn társasházi takarítót keresünk. 
Társasház Eger, Deák F. u. 16. Tel.: 
06-70/942-6346

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

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.)

sZAkÁCsot és felszolgálót felve-
szünk az egri Hárs vendéglőbe. 
érd.: davidgabor1126@freemail.hu 
06-30/255-9049 

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.  

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

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

Egri szálló recepcióst keres péntek-
szombat éjszakákra angol nyelvtudás-
sal. Tel.: 06-30/743-1886, Botax Kft.

o k t A t Á s 

vAdÁsZtAnFolyAm indul április 6-án 
Felsőtárkányban! Hétvégi, gyors, meg-
bízható, vizsgaképes tudás! Érdeklődni, 
jelentkezni: www.vadasztanfolyam.hu, 
06-30-442-8141. FNYSZ: 00034-2012

s Z o l g Á l t A t Á s  k í n Á l A t 

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 

kŐmŰvEs vállal családi házak fel-
újítását, vizes falak, lapos tetők szi-
getelését, belső átalakítását. Fes-
tés, burkolás, villanyszerelvénye-
zés, vízszerelvényezés, térkő! díj-
mentes kiszállással! tavalyi árakon! 
tel.: 06-30/364-2356 

sZoBAFEstést, mázolást és tapétázást 
vállalok kedvező áron, rövid határidővel. 
Tel.: 06-30/719-8535

AkCiÓsAn tavasszal ács és tetőfe-
dő bádogos munkát, palatető bon-
tást, felújítást vállalok. saját anyag-
ból dolgozunk /réz, alu, lindab, 
bramac/. tel.: 06-70/235-6468 

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

gyErmEkFElügyElEtEt vállalok! 
Egerben és 1 km-es körzetében, 
hétköznapokon délután 16 órától, 
este és egész hétvégén. nyári szü-
netben bármikor. 21 éves pedagó-
giai szakos egyetemista vagyok, s 
szívesen segítek gyermeked hasz-
nos időeltöltésében. tel.: 06-20/263-
0473 

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 

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

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

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

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

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 

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

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 

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

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

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

AsZFAltoZÁst, zúzalékolást vál-
lalok. kisebb-nagyobb területeket, 
tereprendezést, kőművesmunkát 
A-Z-ig. Fuvarozást vállalok. tel.: 
06-30/225-0188 

tv-késZülékEk javítása helyben, 
mindig-tv, antennaszerelés, vér-
nyomásmérők, Bioptron lámpák, 
masszázságyak javítása, villanysze-
relés, hétvégén is. tel.: 06-30/895-
8467 

sírEmlékEk, urnasírok, kripták 
készítése! gránitból, műkőből, fel-
újítás, tisztítás, csiszolás, befedés, 
impregnálás, temetői alapozás. 
kiszállás akár hétvégén is. tel.: 
06-20/968-7007 

pAlAtEtŐk bontás nélküli felújítá-
sa, bitumenes zsindellyel, lemezte-
tők készítése. ingyenes árajánlat! 
ww.palatetojetfelujitjuk.hu tel.: 
06-70/9488-087 
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Egri építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

mÉRLEGKÉpES
KÖnyvELŐT.

Jelentkezés:

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

Tengely-Közmű Kft.
506295

518958

489731

DYNAMIC ÚT KFT.
Földmunkagép- és

Útépítőgép-kezelő
munkatársat keres.

Jelentkezés: 06-30/935-2010 
telefonszámon.

518847

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

DYNAMIC ÚT KFT.
telephely- és 

járműtakarító
munkatársat keres.

Jelentkezés: 06-30/935-2010 
telefonszámon.

518847

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

Győrbe keresünk
szerkezetlakatosokat,

szerszámkészítő lakatosokat,
CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket,

vasúti jármű szerelőket,
mezőgazdasági gépszerelőket,

villanyszerelőket,
kovács szakmunkásokat,

férfi betanított munkásokat.
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre.
Szállás, utazás biztosítva.
Érd.: 06-20/440-8355 (8-16 óráig) N
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3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, EGPOLGH@PH.EGER.HU

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 

2019. április 4-én (csütörtök) 16.00 órától 

kÖzMEghallgatást
tart.

A közmeghallgatás helyszíne:  
a Városháza Díszterme 

(Eger, Dobó tér 2. I. emelet)
A közmeghallgatáson részt vevő helyi lakosok és 
a helyben érdekelt szervek képviselői felszólalási 
jeggyel helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatokat tehetnek a Közgyűlés tagjaihoz és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselőihez. Egy 
hozzászóló egyszer szólalhat fel, mely felszólalás 
keretében bármennyi ügyre kitérhet, együttesen 
legfeljebb 6 percben. Az elhangzott javaslatra, 
kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 
napon belül választ kell adni. Habis László

 polgármester

504064

Mit várhatunk kapcsolatainkban 
2019-ben? (1. rész)
2019. március 21-én  indult 
az asztrológiai új év, mely a 
Merkúr bolygó uralma alatt 
áll az idén.  A Merkúr hatásai 
által  minden csillagjegy szá-
mára lehetőség nyílik, hogy 
kapcsolatait újragondolja és 
rendezze.  Minden esemény 
ami ebben az évben törté-
nik, különös jelentőséggel bír 
majd az emberi viszonyaink 
megítélése szempontjából.  
Nézzük, hogyan mutatkozik 
ez meg az év  első 6 hónapja 
során a különböző csillagje-
gyekben: 

Március: Kapcsolataink-
ban a reális megítélés hiány-
zik, hajlamosak vagyunk a 
befolyásolhatóságra. Remekül 
működnek viszont az intuíci-
óink. Kedvez ez az időszak a 
Halak, Skorpió és a Rák jegyű-
eknek. Kedvezőtlen a Nyilas, 
Ikrek és a Szűz  jegyben szü-
letetteknek.

április:  A Kos, az Orosz-
lán és a Nyilas kihasználhat-
ja a kezdeményező, irányító 
képességét a kapcsolataiban. 
Képesek leszünk  gyors dön-
tések meghozatalára is.  Arra 
is számíthatunk, hogy ellent-

mondást nem tűrő személyek 
okoznak nehéz helyzeteket, 
különösen a Bakok, a Rákok és 
a Mérlegek számíthatnak erre.

Május:  Ha hosszútáv-
ra tervezünk valamit, akkor 
ebben a hónapban lesz a leg-
kedvezőbb az indítás. Alapos 
gondolkodás és megfontolt 
döntések ideje ez a hónap, 
melynek szükségességére a 
Bika, a Bak és a Szűz jegyűek 
számíthatnak.   A Vízöntők, 
az Oroszlánok és a Skorpiók 
megrekedve érezhetik helyze-
tüket ebben a hónapban.

június:  Ebben a hónap-
ban könnyen elérzékenye-
dünk és őszintébben merjük 
felvállalni az érzelmeinket a 
kommunikációink során. A 
Rákok, a Halak és Skorpiók 
tapasztalhatják ezt  legin-
kább.  Érzelmi függőségeink 
tisztázása is időszerű lesz, 
különösen a Bakok, Mérlegek 
és Kosok számára.

július: Kellemetlen hely-
zetet a pletykák  és mások sér-
tődékeny viselkedése okozhat 
számunkra, melyet a  Bak a 
Mérleg és a Kos jegyűek vi-
selik majd a legnehezebben.  

Megtapasztalhatjuk ebben a 
hónapban, hogy mennyire 
magabiztosak és meggyőzőek 
tudunk lenni, még akkor is, 
ha ez korábban nehezünkre 
esett.  Az Oroszlán, a Nyilas 
és a Kos  személyek komoly 
elismerésre számíthatnak.

Augusztus: A hónap 
elején a racionális gondolko-
dás szembe kerül az érzelme-
inkkel. Ez a Rák, a Halak és 
a Skorpió személyeket fogja  
zavarni  a legjobban.  Később 
vigyázzunk, hogy kapcsolata-
inkban ne értékeljük túl a je-
lentőségünket, hagyjuk, hogy 
mások is szerepet kapjanak! 
Erre az Oroszlán, a Kos és 
Nyilas jegyűek figyeljenek a 
legjobban!

Érsek-p. ildikó
asztrológus

06-30/647-2918

A konferencia levezető koordinátora Várkonyi György, 
az Egri Fertálymesteri Testület kapitánya.

Előadások:
1. Dr. Oláh Zoltán: Kárpát-medencei ősiség és tanyagazdaságtan

2. Kaló Imre: A történelmi szőlő és borkultúra újjáélesztése
3. Dr. Roszik Péter: Negyed század a magyar föld szolgálatában; 

a zsebszerződésektől a talajfenntartó biogazdálkodásig
4. Dr. Tanka Endre: Gondolatok a magyar földet megőrző 

nemzeti minimum-programról  
„Ceterum censeo agrem Hungariae esse salvandum”

5. Dr. Bardócz Zsuzsanna: Génjeink és a XXI. századi élelem, 
környezet

Kerekasztal beszélgetés - Herceg Lajos, Ács Sándorné, 
Hliva József és Oláh István részvételével

6. Mester Károly: A mindennapi kenyér tegnap és ma
7. Born Gergely: Föld és Szellem

8. Dr. Pócs Alfréd: A Szent Korona éltető ereje

A konferencia szervezői az Egri Fertálymesteri Testület,
a Hun Fokos Szövetség és a Magyar Vásár Kulturális Egyesület

Az Egri Atlétikáért Alapít-
vány és a Nagy Sportegye-
sület rendezésében került 
sor Egerben az Eged-he-
gyi Sportnapra. Gyönyörű 
tavaszi időben rajtolt el a 
mezőny a hegy „meghódí-
tására”. 

Tóth Norbert, a tavalyi 
győztes azzal a céllal jött, 
hogy harmadszor is meg-
nyerje a 13,4 kilométeres, 
400 méter szintkülönbségű 
versenyt, és így véglegesen 
hazavihesse a nagy vándor-
serleget. Ehhez olyan iramot 
diktált, amit az ellenfelek 
nem tudtak tartani, így győz-
tesen érkezett át a Mizuno 

célkapun. A nőknél egy új 
győztest láthattunk, Ősi Esz-
tert. Az Érsekkerti Körök ab-
szolút férfi győztese Besze 
Tibor lett, a nőknél Kapás 
Janka ért célba elsőként.

A rendezők ez úton mon-
danak köszönetet a verseny 
támogatóinak:

Slimbios Kft, Mizuno, 
Szuperinfó, Egri Városi 
Sportiskola, ESE, Sprin-
ter Stúdió, Egri Korona 
Borház, Varga Pincészet, 
Tempo Sport Timing 
System, Prana Outdoor, 
Garamond Stúdió, Prokaj 
érem és serleg, Egererdő 
Zrt. és a Moongoose.

26. alkalommal az Egedre

Immár második konferenci-
áját rendezi az Egri Fertály-
mesteri Testület, a Hun Fo-
kos Szövetség és a Magyar 
Vásár Kulturális Egyesület. 
Eger város értékeinek védel-
mén, ápolásán túl, élőhe-
lyünk biológiai feltételrend-
szerének karbantartását és 
egészséges, éltető és élhető 
továbbörökítését is felada-
tának tekintik a rendezők. 
2018-ban a Magyar Szent Ko-
rona évének alkalmából kon-
ferenciát rendeztek, melyen 
a Korona közjogi, mérnöki, 

A Föld szülőnk, otthonunk, éltetőnk 
ikonográfiai és egyéb értel-
mezését tették közkinccsé 
neves kutatók által. Ennek 
sikerét látván konferenciaso-
rozatot indítottak útjára „A 
Szent Korona Világa” cím-
mel. Első alkalommal a VÍZ 
került a középpontba.

A konferenciasorozat má-
sodik részét április 6-án, 
szombaton, a Megyeháza 
Barkóczy termében rende-
zik. Az előadássorozat kö-
zéppontban ezúttal a FÖLD 
áll, mely szülőnk, ottho-
nunk és éltetőnk.

Nem terveznek 
hulladékfeldolgozót!
Földvári Győző és Mir-
kóczki Zita az Egységben 
a Városért Képviselőcsoport 
nevében tartott sajtótájé-
koztatót annak az üzemnek 
az épülete előtt, amelyben 
állítólag elektronikai hulla-
dékokat dolgoznának fel.

Habis László polgármes-
ter közleményben reagált az 
elhangzottakra: „Eger MJV 
Önkormányzata a közelmúlt-
ban szigorított Helyi Építé-
si Szabályzatán. Eszerint 
hulladékfeldolgozó létesít-
mény csak ott épülhet, ahol 
ezt a Szabályozási Terv kifeje-
zetten megengedi. Ilyen szabá-
lyozási terv nincs hatályban és 
erre irányuló rendelet-módosí-
tás nincs folyamatban.

Eger lakói biztosak lehet-
nek abban, hogy polgármes-
terként nem támogatom olyan 
hulladékfeldolgozó üzem lé-
tesítését, amely az egészséget 
károsítja, a lakókörnyezetet 
vagy a természeti értékeket 
veszélyezteti! Sajnálatos, hogy 
a Jobbik mögé bújt ellenzéki 
pártok egyesülete a tényekkel 
nem törődve félelmet kelt az 
emberekben.”

8 2019. március 29.
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Kistályai úti Gumibörze eger, Kistályai út 259. tel.: 36/516-190
K2 GumiszerViz eger, Faiskola út 15. tel.: 36/419-436
HadnaGy úti Gumibörze eger, Hadnagy u. 4.  tel.: 36/429-879

e-mail: gumiborze@gumiborze.com - ny.: H–P: 7.30–16.30, szo: 7.30–12.00

váltson velünk!
Nyári gumiabroNcsok

a prémium márkáktól a budget-ig.

micheliN és coNtiNeNtal 
abroncsokhoz április 30-ig
garaNtált ajáNdék!

várjuk szervizeinkbe!

magas színvonalú szolgáltatás:
tpms rendszerek kezelése

- gumiszerviz
- autókozmetika

- klímakarbantartás
- gyorsszerviz

- Futóműszerviz
- autómosó

- gumiszerviz
- autókozmetika

- klímakarbantartás
- gyorsszerviz

- Futóműszerviz
- autómosó

- gumiszerviz
- autókozmetika

- klímakarbantartás
- gyorsszerviz

- Futóműszerviz
- autómosó

519111

504064

Képviselői fogadóóráK
Április 1-jén, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3. sz. választókörzet 

képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint 
Szucsik György, a 2. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában.

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

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizott-
ság tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. 
Tel.: 06-30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), a 
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóórát tart előzetesen 
megbeszélt időpontban és helyen. Telefonos egyeztetés: 06-30/941-1397, 
e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-
rosgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát tart 
a Városházán, a Dobó tér 2. sz. alatt. Kérem hívjon, hogy az Ön számá-
ra 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 Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mail-
ben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-70/382-5203, 
e-mail: mirkoczkizita@gmail.com

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

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

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

17787

Szerkesztőségünkben
az ország bármely szuperiNFójába

feladhatja hirdetését!
Tájékoztatás: Eger, Csiky S. u. 19. 

06-36/312-701 - eger@szuperinfo.hu



Március 31-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Április 7-én, vasárnap
vegyes piac, 

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

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

és mEnts mEg
három élEtEt!

A Magyar Vöröskereszt  
Heves Megyei Szervezete  

szeretettel várja a véradókat:
(EREDETI TB kártyájukkal  

és személyi igazolványukkal)

2019. ápr. 2., kedd 1330–1630 
EgEr – Pásztorvölgyi Ált. Isk.és gimn. 

(Pásztorvölgy u. 25.)
2019. ápr. 3., szerda 830–1430 

EgEr – Kossuth Zs. Szakgimn. 
(Bem tábornok u. 3.)

2019. ápr. 4., csütörtök 830–1200 
EgEr – EKE gyakorló gimnázium 

(Barkóczy u. 5.)
2019. ápr. 5., péntek 1200–1900 

MaKlÁr – Közösségi Ház 
(Templom tér 7.)

489730

518983

Friss Navinfó
Keresse a keresőt!

legkényelmesebben a letöltést nem igénylő webes kitöltőfelületen 
módosítható a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NaV) által elkészített szja-
bevallási tervezet, sőt az előző évekre vonatkozó bevallások önellenőr-
zése is ezen a felületen a leggyorsabb. 

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, a mezőgazdasági őster-
melők és az egyéni vállalkozók bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az 
eSZJA felületen egészíthetik ki és küldhetik be a NAV-hoz, mert ezek nélkül 
a lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 
20-án. A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet adataival egyetért.

Aki módosítani szeretné a tervezetet, az használja a portál kereső funkci-
óját, azzal a leggyorsabb megtalálni a kiegészítendő tételt. Ha például valaki-
nek tavaly ingatlan-bérbeadásból is származott jövedelme, akkor a keresőbe 
elég beírnia, hogy „bérbeadás”, és a webes kitöltő ahhoz a sorhoz navigálja, 
ahová az adatokat rögzítenie kell. 

Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz minden-
képpen meg kell adni a bankszámlaszámot (nem a bankkártyaadatokat) vagy 
postacímet, attól függően, hogy miként szeretné megkapni az összeget.

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők az eSZJA portál „LEKÉR” 
funkciójával letölthetik a korábbi évi (16SZJA, 17SZJA), valamint az idén 
benyújtott 18SZJA bevallásukat, megkönnyítve ezzel annak esetleges önel-
lenőrzését és javítását.

Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így azonnal elérhetővé válik 
az szja-bevallási tervezet és a kiegészítés néhány gombnyomással kényel-
mesen, otthonról is elintézhető. 

489731
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MarKHOt HÍrEK
Maci aKció 
Köszönet a támogatóknak!  

Az eddigi legnagyobb összeg gyűlt 
össze a round Table Hungary 
3-as asztala Maci akciójának 
keretében, s így 2,4 millió Ft-ból 
vásároltak műszereket a Markhot 
Ferenc Kórház Sürgősségi beteg-
ellátó osztály számára.

A hordozható ultrahang készü-
léket, EKG-ét és vérnyomásmérőt 
a civil szervezet képviselői adták 
át dr. Vácity József főigazgató-
nak és dr. Jada Suhail osztály-
vezetőnek. A készülékek nagy 
segítséget nyújtanak a sürgős-
ségi ellátásban, hiszen a súlyos 
állapotban érkező betegeket 
gyorsan, és helytől függetlenül 
tudják segítségével diagnosz-

tizálni. A maci akcióban több 
vállalkozás nyújtott segítséget, 
mellyel a lakosságot hatékonyan 
tudták megszólítani.

Az eseményen Dr. Vácity 
József főigazgató hangsúlyozta: 
a civil szervezet felelősen gondol-
kodó és bölcs fiatalokból áll, tevé-
kenységük példaértékű, melyet a 
kórház hálásan köszön meg.

A műszerátadó rendezvényen 
a Round Table Hungary 3-as asz-
tala nevében elismeréseket adtak 
át az adománygyűjtő akcióban 
tevékenyen résztvevő vállalko-
zások képviselőinek.

Köszönjük az önzetlen 
támogatást!

Erről Ennyit! Elkészült a The Wallkids zenekar első, tizen-
egy számot tartalmazó nagylemeze, Erről ennyit! címmel. A hang-
anyag elérhető a zenekar hivatalos YouTube csatornáján, vagy a 
streaming szolgáltatóknál.

515076

A tizenhárom aradi vértanú 
névsorát tanítják az iskolák-
ban, és illik is tudni, de a ti-
zennegyedik nevét, Lenkey 
tábornokét, alig ismerik. Pe-
dig az ő százada volt a gyúj-
tózsinór, ők csatlakoztak el-
sőként a forradalomhoz. Az 
egri Gárdonyi Géza Színház 
különleges előadással hajt fe-
jet a város szülöttje előtt: áp-
rilis 4-én, este 7 órától Fekete 
Sándor: Lenkey című drámá-
ját játsszák a stúdiószínpadon 
Beke Sándor rendezésében, 
Várhelyi Dénessel (képün-
kön balról, Nagy Lóránt tár-
saságában) a főszerepben, 
méltó módon emléket állítva 
Lenkey tábornoknak. 

Sztanislauban Lenkeyt le-
csukták, mert nem ölette ha-
lomra a lengyel hazafiakat. 
Brezányban külön akasztófát 
állítottak fel a számára, hogy 
mindenki lássa, hol végzik az 
árulók. Vérdíjat tűztek ki a fe-
jére. Világos után, aradi kihall-
gatásán a vérbíró közölte vele, 
hogy bárki kaphat kegyelmet, 
de az ő bitófáját már készíti 
az ács... A legünnepeltebb hős 
volt a forradalomban. Erős 
érzelmek kötötték egy cso-
dálatos lengyel grófnőhöz… 
Egri volt, és büszkék lehetünk  
rá – fogalmaz a rendező.

Lenkey tábornok

489810 489720
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112019. március 29. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu

Programja

Április 2., kedd 17.00

Életmód klub, jóga
Szeretettel várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt!

Április 3., szerda 17.00

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

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

Március 29–31., péntek–vasárnap
Credobus eger rallye – ORszágOs RallyE BajnOkság 2019 

1. FuTam – CEz, ORB, ORC, R2, Historic
Péntek 18.00 RajTdOBOgó, Eger Dobó tér
 18.30 SzupErSpEciál, Egerszalók – Eger
Szombat 8.00–20.00 gyORsaságI szakaszOk
 15.00 CéldOBOgó, Eger Dobó-tér
Vasárnap 10.00–16.00 gyORsaságI szakaszOk
16.30 CéldOBOgó, Eger Dobó-tér Helyszínek: 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)
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 1.000 Ft-os címletben támogatói jegy,  
ami belépésre nem jogosít. Helyszín: Gárdonyi Géza Színház

Április 1., hétfő
10.00 kaCOR kIRály Helyszín: Harlekin Bábszínház
15.00 rómeó És júlIa – a kIEV CITy BallET Előadása
 Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
16.00 IdeNtItÁsok És metaforÁk – gondolatok Borbély szilárd 

nincstelenek című regénye kapcsán
 irODAlOMrÓl, NYElVrŐl – KOrSzErÚEN – Előadások az emelt 

szintű érettségihez irodalomból és magyar nyelvből sorozat
 Előadó: kispál dániel doktorandusz Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár
19.00 rómeó És júlIa – a kIEV CITy BallET Előadása
 Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
19.00 PÁl ferI egerbeN – az EgyEnsúlyVEszTésTől  

az új EgyEnsúlyIg Helyszín: Hotel Eger & Park
Április 1–5. hétfő–péntek
10.00 – 18.00 agria aut art – hobbi képzőművészek kiállítása
 66 amatőr egri művész több mint 200 kiállítási tárgya látogatható április 

5-én 15 óráig az Ezüstidő Szabadidős Egyesület szervezésében. 
Helyszín: ziffer Sándor Galéria A belépés ingyenes.

Április 2., kedd
10.00 kaCOR kIRály Helyszín: Harlekin Bábszínház
14.00 kaCOR kIRály Helyszín: Harlekin Bábszínház
15.00 IllaTszERTáR – Jókai Mór bérlet Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
18.00 kePes IrodalmI est sZÉCsI NoÉmIvel 

Szécsi Noémi Egyformák vagytok című könyve 2018-ban felkerült  
a libri 10-es listájára. Beszélgetőtárs: molnár Ferenc

 Diák - nyugdíjasjegy: 400 Ft, felnőttjegy: 600 Ft. 
Helyszín: Kepes intézet

Április 3., szerda
15.00 IllaTszERTáR – Blaha lujza bérlet Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
16.30 ajTók és áTjáRók – TalálkOzó On saIjal
 A TiNizuG (B)irODAlMA BEMuTATJA: rANDizHATOK EGY ÍrÓVAl? 

Hozd magaddal kedvenc On Sai kötetedet, és dedikáltasd a szerzővel! 
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár

Április 4., csütörtök
10.00 kaCOR kIRály Helyszín: Harlekin Bábszínház
10.00 és BOszORkányOk a BáRmI uTCáBól – Bérletszünet
14.00 Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
17.00 IngyEnEs VEgán FőzőkÖR előadásokkal és különleges 

receptekkel Helyszín: Eger, Kertész u. 3. (Kötélverő-ház)
17.00 „…HOl Van a TE TEsTVéREd…” 

madaras lászló grafikusművész és szuhaj györgy festőművész 
közös tárlata. Megnyitja: H. szilasi ágota művészettörténész. 
A kiállítás megtekinthető: május 16-ig. A részvétel ingyenes. 

 Helyszín: EKMK Vitkovics Alkotóház és Művésztelep
19.00 lEnkEy TáBORnOk Helyszín: Gárdonyi Géza Színház, Stúdió
Április 5., péntek
17.00 Itthon-otthon – ROsTás BEa PIROs dla szobrász  

kiállításának megnyitója Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár
18.00 dvtk-eger–CsurgóI kk  

Férfi kézilabda ligakupa, elődöntő, 1. mérkőzés 
Helyszín: Kemény Ferenc Sportcsarnok

Április 6–7., szombat– vasárnap
I. CsokolÁdÉ fesZtIvÁl 

itt a Húsvét, jön a nyúl! • csokoládé Bika rodeó • chili-csoki evő 
verseny • Mézeskalács készítés, workshop • csokoládé gyurmázás 
• Gyermek programok és felnőtt élmények • interaktív beszélgetés 
sztárvendégünkkel • Koncert • Attrakció • Jótékonyság  
• Nyereményjátékok     Belépés DÍJTAlAN! Helyszín: Agria park

Április 6., szombat
a sZeNt koroNa vIlÁga – II. koNfereNCIa
8.30-tól a FÖld – szülőnk, Otthonunk, éltetőnk
21.00-ig A konferencián a részvétel ingyenes, regisztráció szükséges:
 sztkorona.eger@gmail.com, 30/609-4466,  Szent Korona Eger
 áldást mond: aklan Béla, evangélikus lelkész, Tóth Imre  

református lelkész. A konferencia levezető koordinátora Várkonyi 
györgy, az Egri Fertálymesteri Testület kapitánya. Előadók:  
dr. Oláh zoltán, kaló Imre, dr. Roszik Péter, dr. Tanka Endre, 
dr. Bardócz zsuzsanna, mester károly, Born gergely, dr. Pócs 
alfréd. A konferencia szervezői az Egri Fertálymesteri Testület,  
Hun Fokos Szövetség, Magyar Vásár Kulturális Egyesület 
Helyszín: Megyeháza, Barkóczy terem

a FüzEsaBOnyI TERmészETBaRáT EgyEsülET TúRája – „Hevesi 
8.30  Túrák ” Útvonal: Szalajka-völgy vm. – Orbán-ház – (Erdei múze-

um) – Fátyol vízesés – Szalajka-völgy vm. Táv: 8,3 km, Szint: 130 m.
 indulás: Füzesabony vasútállomás: 8.31. Hazaérkezés: Füzesabony 

vasútállomás: 18.48 Túravezető: Somogyi imre (70/314-9169)
a káRPáT EgyEsülET EgER TúRája – „A vadásztól a remetéig”
9.00 Útvonal: répáshuta – Hór völgy – cserépfalu
 Táv: 14,8 km; Szint +/-: 91/453 m. Találkozó: 9.00 Volán pu. 
 Túravezető: Tietze Nándor (20/345-2228)
9.00 BEBICIklIzés – Szakavatott vezető segítségével megmutatjuk a 

gyakorlatban a kerékpár biztonságos és szabályos használatát az 
egri kerékpárút érintésével. Együttműködő partner: Heves Megyei 
rendőr-főkapitányság – Közlekedésrendészeti Osztály.  
Gyülekező: EKMK liSzi (Kallómalom u. 88.). A részvétel ingyenes.

a BükkI VÖRÖs mETEOR sPORTEgyEsülET TúRája – „egészség séta”
9.10 Útvonal: Hevesaranyos – Köles-völgy – Kis-Bűgör – Kőrös-puszta – 

Bükkszék. Táv: 8 km. Szintkülönbség: 120 m.  
Találkozás: 9.10 Volán pu. Hazaérkezés: 14.20 Volán pu.  
Túravezető: Jakab Béla (36/320-712, 70/466-8556)

10.30 törőCsIk marI CsIllagavató az EgRI CsIllagOk 
séTányán az Eger sikeréért Egyesület kezdeményezésére 
Helyszín: Érsek utca – Dobó tér sarok

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

Április 7., vasárnap
a BükkI VÖRÖs mETEOR sPORTEgyEsülET TúRája – „ÖrökZöld 
8.20  Bükk” Útvonal: Megyehatár – Disznó-fertő – Táskás-rét – zsuzsa-

forrás – Völgyfő-ház – Ménes-oldal – Kövesdi kilátó – Keringő út – 
Felsőtárkány, Kárpát Túraközpont. Táv: 17 km. Szint: 430 m. 33 pont

 Találkozás: 8.20 Volán pu. Hazaérkezés: 16.25 Volán pu.
 Túravezető: Jakab Béla (36/320-712, 70/466-8556)
11.00 kaCOR kIRály Helyszín: Harlekin Bábszínház
Április 8., hétfő
10.00 kaCOR kIRály Helyszín: Harlekin Bábszínház
15.00 RómEó és júlIa Helyszín: Harlekin Bábszínház
15.00 HúsVéTI szOkásOk – hagyományörző rendezvény
 A Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet szervezésében. 

Helyszín: EKVi, ebédlő (Bem tábornok u. 3.) A részvétel ingyenes. 
18.00 jeleNCZkI IstvÁN – „legyőZetve győZ”
 A Szent Korona országáért című emlékfilmjének vetítése,  

mely dR. TóTH zOlTán józsEFRől szól, a Hun Fokos  
Szövetség Hagyományőrző Egyesület szervezésében.  
Filmrendező: jelenczki István. A részvétel ingyenes. 
Helyszín: EKMK – Forrás Gyermek és ifjúsági Ház

2019. MárciuS 15. – ápriliS 28.

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!

Április 1., hétfő 
19.00 rómeó És júlIa – kiev City balett
 Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
Április 5., péntek 
17.00 PoHÁrral egerbeN – NyItott mŰHelyek – 2019.  

A különböző helyszíneken 2-2 bort kóstolunk, miközben inspiratív 
történetekben merülünk el Eger legkreatívabb mestereinek 
körében. Mini kiállítások, mini borkóstolók napja ez.

 Eger kártyával vagy lakcímkártyával 10% kedvezményt 
biztosítunk a belépő árából. Jelentkezés és további információ:  
eger@tourinform.hu, https://wineandgo.hu/ 
https://www.facebook.com/wineandgo/ | info@wineandgo.hu

17.00 Itthon-otthon – rostÁs bea PIros DlA szobrász kiállítása
 A kiállítás megtekinthető 2019. április 20-ig.
 Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Április 8., hétfő 
19.00 „kI lÁtott eNgem?” 1919 adytól CHaPlINIg
 irodalom és némafilm szimfonikus zenével
 Közreműködik Egger géza színművész, az Egri szimfonikus 

zenekar. Vezényel: szabó sipos máté
 Jegyek kaphatók az egri Tourinform irodában, az Agria Moziban 

és az egermozi.hu weboldalon.
 Helyszín: uránia Mozi és rendezvényközpont

490104

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

Április 1–5-ig 1 menü ára: 1.290 Ft Ételkiszállítás: 06-30/911-3798

 HÉTFŐ Frankfurti leves
 Főétel „A” Tárkonyos szárnyasragu,  
  kagylótészta 
 Főétel „B” Kapros citromos csirkeszeletek 
  zöldséges rizzsel
 KEDD Grízgaluskaleves
 Főétel „A” Olasz húsos lasagne, reszelt sajt
 Főétel „B” Kakukkfüves, omlós  
  csirkemellfalatok, burgonyapüré
 SzERDA Zöldborsós csirkeraguleves
 Főétel „A” Sertésapró, bab, paradicsompüré, 
  chili, oregánó, spagetti 
 Főétel „B” Csirkés-zöldséges rizottó

 CSüTöRTöK Lebbencsleves
 Főétel „A” Karfiol bundában,  
  majonézes burgonyasaláta
 Főétel „B” Grillezett jércemell pikáns  
  cukkiniraguval jázminrizs

 PÉnTEK Szegfűszeges  
  barackkrémleves 
 Főétel „A” Bundában sült sertéskaraj  
  mézes barackkal,  
  kockabugonya
 Főétel „B” Roston csirkemell  
  snidlinges sajtmártással,  
  jázminrizzsel
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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

Eger, Cifrakapu u. 160. Vilati Center (a Tesco mellett)
Tel.: 06-70/953-1260 e-mail: eger@matracdepo.hu

Bármely két termék 
vásárlása esetén az olcsóbbat 

FÉLÁRON ADJUK!
www.matracdepo.hu
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509000

518521

Fájdalommal
tudatjuk, hogy

VERES
LAJOS

a Heves Megyei Vízmű 
volt dolgozója

84 évesen elhalálozott.

Utolsó útjára április 1-jén, 
16 órakor kísérjük 

a Lajosvárosi temetőben.

Köszönjük a szertartáson 
megjelenők együttérzését.

A gyászoló család

513197

EGYEDI

– Borovi bejárati ajtó,  
– Lucfenyő beltéri ajtók,  

– MŰANYAG és FA ablakok 
széles választékban, szabvány méretben

r A k t á r r ó L  kaphatók!

 EGYEDI  
beltéri – kültéri ajtók, ablakok         

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

www.egriajto.hu

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

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

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

518908

JÓTÉKONYSÁGI EST
a szarvaskői Bíró család

megsegítésére
2019. március 31. 17 óra

Gárdonyi Géza Színház, Eger

Jegyárak:
- támogatói belépőjegy 10.000 Ft
- támogatójegy
 (belépésre nem jogosít) 1.000 Ft

Jegyek kaphatók:
- hétköznap a színház jegyirodájában,
- hétvégén 11-20 óráig az Agria Park
 információs pultja mellett

Az est védnökei:
Szabóné Balla Marianna

Szarvaskő polgármestere
Szabó Róbert

a Heves Megyei Közgyűlés elnöke

489720
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