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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

31813

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

NŐI, FÉRFI, GYEREK

TÉLIKABÁTOK

-30%
CSIZmÁK 

ÉS BAKANCSOK

-30% -50%
kaphatók a készlet erejéig.
NYITVA: H-P: 9-18, SZO: 9-13 ÓRÁIG

31709

Dr. Plop Richárd
fogszakorvos,  

szájsebész szakorvos
Teljeskörű fogászati és 

szájsebészeti magánrendelés

Rendelési hely, idő:
Eger, Törvényház út 1. 1/1

Sze.: 15.00-18.00 • P.: 16.00-18.00

Bejelentkezés: 0670/602-8495
email: r.plop@freemail.hu

31818

31841

31842

BRUTÁLIS 
alma akció
Fogj egy zsákot és szedd tele 

a kedvenc almáddal!!!
Választhatod idared, jonagored, golden vagy florina 

almáinkat, bármilyen méretben.
Egy zacskóba akár 10-13 kg almát is pakolhatsz,  

amelynek ára egységesen 1.200 Ft.
Az akció 2017. január 28-tól február 4-ig tart.

Helyszín: Agrosidae Kft. (Maklári Hűtőház), 
Táncsics Mihály út vége.

Nyitvatartás: H-P.: 7.30–17.00, SZO.: 7.30–12.00
Érdeklődni: 06-30/332-0438
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VÉG-
kiárusítás
Flamingo

Fashion
Divatüzletben

utolsó áras
termékek

990 Ft-tól,
akár

90%
engedménnyel
jan. 27-től, 
amíg a készlet tart.

Eger, Dobó u. 22.
Ny: H-P: 10-17, szo: 9-13

SíTÁjfUTó 
Rövidtávú Országos Bajnokság 
és Országos Váltó Bajnokság
FElsőTárKány 
Faluház – sportpálya
2017. február 4. 
Időrend: 
10.00 Rövidtávú OB 
14.00 Váltó OB

A verseny 
főtámogatója 
felsőtárkány 
Önkormányzata

Rendező: 
Magyar Tájfutó  

Szövetség 
és az Egri Spartacus SE

A viadalon rajthoz 
áll Simon Ágnes 
olimpikon sífutónk, 
szenior sítájfutó 
világbajnokunk is.

23745

HÓR BÚTORÁRUHÁZ www.horfabutor.hu

Eger, Vécsey-völgy út 97. • Tel.: 36/412-441 • Ny.: H-P: 900-1730, Szo: 900-1200

Minőségi elemes szekrények 10% - 20% engedménnyel

• BLING elemes bútorcsalád -20%
• NEXUS elemes bútorcsalád -20%
• BOX elemes bútorcsalád -10%

 Gazdag elem- és színválaszték,
akár nappali-, háló- vagy ifjúsági

szobaberendezése a cél!
Válogassa ki a szükséges elemeket,

és alakítsa ki saját stílusát!

jan. 27-től
visszavonásig

31856
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Képviselői fogadóóráK
Dr. Stefán Zoltán, a 4.sz. választókörzet képviselője (Fi-

desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnö-
ke előzetesen, telefonon 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 (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen 
egyeztetett helyen és időpontban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail: 
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

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

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-
KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütör-
tökig, naponta 14.00-18.00 óra között személyesen elérhető 
a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyezte-
tése telefonon a 06-30/995-2290-es számon vagy e-mailben, az 
oroszibolya@t-online.hu címen.

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

A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság tagja 
képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitárius 
u. 2.) február 2-án, csütörtökön 17.00 órától. Várja az érdeklő-
dők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 70/392-0127.

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), 
a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefo-
non vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadó-
órát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a 
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon 
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Tel.: 06-30/945-3530, e-mail: fgyeger@gmail.com

A Jobbik képviselője Tóth István, a Városgazdálkodási Bizott-
ság tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában 
(Trinitárius u. 2.) február 2-án, csütörtökön 17.00 órától. Vár-
ja az érdeklődők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 30/232-
2427.

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Ismert egrIek – más szerepben
Február 18-án, 1500 órakor a Bartakovics Béla Közösségi Házban 
bemutatandó műsorunkhoz várjuk az érdeklődőket színpadképes 

(hangszeres, énekes, zsonglőr, paródia, stb.) produkciókkal.
Érdeklődni: Ezüstidő Szabadidős Egyesület 

E-mail: eszeeger@gmail.com Tel.: 06-70/526-2805
26619
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 Temetkezési ésAMON Szolgáltató Kft.
EGER, Rózsa K. u. 8. (a lottózó mellett)

Tel.: 06-70/933-6470

GYÖNGYÖS, Szent Bertalan u. 10. 
Tel.: 06-37/312-841

- www.amontemetkezes.hu -
Nyitva: H-P: 8.00-16.00

Ügyelet: 06-37/320-014, 06-70/933-6464

1991

2016

31604

31816

Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme

Február 2-án, csütörtökön

szívpárna 
varrása 

kezdőknek

Dr. Hibay Károly utca 19.
Facebook/Őkelme

MÉTERÁRU

Tel.: +36 30/20 55 242

31682

MEGNYITOTT!Eger, 
Dobó u. 23.
Nyitva: 
10–20 
óráig

Tel.: 70/202-3132, 30/908-3147
31785

Cím Hrsz. Funkció
Alapterület 

(m2)
Induló éves  

bérleti díj (nettó ár)
Pályázati biztosíték Megtekinthetőség a helyszínen

Gárdonyi u. 1. 5679 üzlet 23 420.000 Ft 105.000 Ft 2017.01.30. 10.30-11.00 óra

Hibay K. u. 19. 4996/A/12 üzlet 50 1.029.600 Ft 257.400 Ft 2017.01.30. 9.00-9.30 óra

Dobó u. 9. 5042/A-2 üzlet 23 672.000 Ft 168.000 Ft 2017.01.30. 8.30-9.00 óra

Széchenyi u. 42. 4857/A/1 üzlet 32 753.600 Ft 188.400 Ft 2017.01.31. 9.30-10.00 óra

Széchenyi u. 42. 4857/A/2 üzlet 45 656.640 Ft 164.160 Ft 2017.01.31. 9.30-10.00 óra

Dobó u. 10. 5482/A/2 üzlet 22 425.568 Ft 106.500 Ft 2017.01.30. 9.30-10.00 óra

Almagyar u. 10. 9530/1/A/5 üzlet 49 1.036.000 Ft 260.000 Ft 2017.01.31. 11.30-12.00 óra

Városfal u. 1. 4558/A pince 300.000 Ft 75.000 Ft előzetes egyeztetés alapján

  

(Az összegek Ft-ban értendők.)

IngAtlAnok BÉRBEADÁSA
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az EVAt Zrt. 2017. február 1-jén, 900 órakor
nyílt VERSEnyEZtEtÉS útján bérbe adja  

az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

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, kivéve a Városfal u. 1., melynél 5 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!

29254
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háti-, derék-, lábfájdalmak,
elhízás, alvászavar, depresszió,
stresszoldás, hiperaktivitás,
érszűkület, visszeresség

Flora Vitalia

népi csontkovácsolás
szeretet masszázs
bioenergetikai-, ezoterikus kezelés
bemer, sonoterapia, lágy laser
termeszetgyogyaszcentrum.hupont.hu
Hotel Flóra Gyógyszárny
06-20/92-33-156

holisztikus szemlélet:

31874

terjesztésével kapcsolatos észrevételeket, reklamációkat 
az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

36/312-701, eger@szuperinfo.hu
13886

Szeretettel várjuk
Önt és iskolába
készülő gyermekét
a belváros szívében
lévő iskolánkba, az

Egri Ward Mária
Általános Iskolába.

Programjaink: 

JÁtSzóhÁz
2017. február 1.

9.00-11.00
Nyílt NaP
2017. február 15.

8.45- 11.15
www.ward-maria.hu

Szeretettel várjuk
Önt és iskolába
készülő gyermekét
a belváros szívében
lévő iskolánkba, az

Egri Ward Mária
Általános Iskolába.

Programjaink: 

JÁtSzóhÁz
2017. február 1.

9.00-11.00
Nyílt NaP
2017. február 15.

8.45- 11.15
www.ward-maria.hu

EGER KÖRZETI SZUPERINFÓ 30.000 PÉLDÁNYBAN

a hatÁS NEM Marad El!
18166



H á z e l a d á s 

eGeR belvárosában, teljesen felújított, 
cirkófűtéses, klímás, 3 szobás, szigetelt 
családi ház kis melléképülettel, fedett 
kapubeállóval eladó. Ár: 25,5M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

OsTOROsON felújított, gázfűtéses családi 
ház 290 nm-es telken, pincével eladó. Ár: 
4,2M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

OsTOROsON, 300 nm-es telken, régi csa-
ládi ház fürdővel eladó. Ár: 3,5M Ft. Tel.: 
06-20/257-1375

NOVaJON, 1200 nm-es telken, 
2+félszobás, gázfűtéses, összkomfor-
tos, jó állapotú családi ház melléképület-
tel eladó. Ár: 7,1M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

eGeRBeN, a Borkombinát mellett, az 
Árnyékszala utca legelején, 2000-ben, 
téglából épült, 120 nm-es, 1 szintes 
(mediterrán jellegű), gázcirkós, szép álla-
potú családi ház 910 nm-es, parkosított, 
hangulatosan kialakított telken, pincé-
vel, garázzsal, melléképülettel eladó. Ár: 
15,7M Ft. Tel.: 06-20/257-1375

NOszVaJON, 3200 nm-es telken, 4 szo-
bás, nappalis, 2 fürdős, felújított, szige-
telt, gázfűtéses családi ház, garázzsal, 
műanyag nyílászáróval eladó. Ár: 16,5M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGeRBaKTáN, 420 nm-es telken, 2 gene-
rációnak is alkalmas, ’75-ben épült, gáz-
fűtéses családi ház melléképülettel eladó. 
Ár: 3,8M Ft. Tel.: 06-20/257-1375

NOszVaJON, 1300 nm-es telken ’70-ben 
épült családi ház, melléképülettel eladó. 
Ár: 5,8M Ft. Tel.: 06-20/583-8966 

NaGYTálYáN, 1450 nm-es telken, 
2+félszobás, felújítandó családi ház 
melléképülettel eladó. Ár: 3,9M Ft. Tel.: 
06-20/257-1375

eGeR, Hatvani hóstyán 200 nm, 5 szobás, 
szép, 1980-as években épült családi ház 
480 nm telekkel, garázzsal eladó. Ár: 33M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeR, belvárosi, Pacsirta utcai, 200 nm, 
4 szobás, 3 fürdőszobás, igényes szép 
családi ház eladó. Ár: 37,9M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349

eGeRszÓláTON, szép utcában, akár 
2 generáció részére is alkalmas, 1998-
ban épült, 5 szobás, 2 fürdőszobás, 
szép családi ház nagy telken eladó. Ár: 
16M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

alMaGYaRdOMBON, 350 nm telken 
lévő 3 hálószobás, nagy amerikai kony-
hás nappali teraszkapcsolattal, 2 für-
dőszobával, szép állapotban eladó. Ár: 
25,9M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

JÓ vétel! Eger, Darvas utca 130 nm, nap-
pali, konyha, étkezős+4 szobás, 1994-
ben épült családi ház garázzsal, kis kert-
tel, nagy pincével eladó. Ár: 20,9M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.
hu

eGeRBeN, a Szalóki út 11. szám alatt 
családi ház eladó! Ár: 16,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRBeN, csendes utcában, nap-
fényes, kis családi ház, garázzsal, 
újszerű borospincével eladó. Iár: 
16M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

OsTOROsON 2 szoba+nappali, nagy 
teraszos családi ház, jó állapotban 
eladó. a fölső szint még beépíthető. 
a házhoz 1000 nm-es telek tartozik. 
egri lakás beszámítás. Iár: 16,8M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213  

eGeRBeN, a Vár bejáratának köz-
vetlen közelében, 40 nm-es üzlet-
helyiség kiadó. Bérleti díj 100e Ft/
hó+rezsi. Tel.: 06-30/218-8213 

BÉlaPáTFalVa, csendes lakótele-
pén, kétszobás lakás cirkófűtéssel 
eladó! az ingatlan eredeti, de lak-
ható állapotú! Iár: 3,6M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

eGeRBeN, a strand közelében, ide-
ális első emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás liftes épületben eladó! Iár: 
11,9M Ft. Tel.: 06-30/218-8213   

eGeR belvárosának peremén, 
kétszoba+nappalis, földszinti lakás 
eladó! a polgári jellegű ingatlanhoz 
saját déli fekvésű terasz és belső 
udvari garázs is tartozik! Iár: 24M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

eGeRszalÓK, eger felőli részén 3 
szoba nappalis, kétszintes csalá-
di ház eladó! az 1800 nm-es telken 
a ház mellett 2 autó befogadására 
alkalmas garázs épült. Iár: 26M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

HaTVaNI hóstyán 3+ 2 szobás, 2 
fürdőszobás, panorámás, nagy 
teraszos sorház, garázzsal, kerttel 
eladó! Iár: 24,9M Ft. Tel.: 06-30/472-
0617 

MOsT vegye meg csökkentett áron: 
80 nm-es, nappali+3 szobás, igé-
nyes, kertkapcsolatos lakás eladó! 
Iár: 24,9M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

FelsŐVáROs csendes részén telje-
sen felújított, 3. emeleti, 2 szobás, 
fiatalos, gázos téglalakás eladó! ár: 
10,3M Ft. Tel.: 06-30/731-5250 

laJOsVáROsI, 2 szobás, 4. eme-
leti, műanyag ablakos, felújított, 
gázos lakás eladó! ár: 8,5M Ft. Tel.: 
06-30/731-5250 

BelVáROsI, igényesen felújított, 56 
nm-es lakás eladó, irodának, rende-
lőnek is alkalmas.  ár: 19,6M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

BelVáROsKÖzelI, jó elosztású, jó 
állapotú 2+2 félszobás lakás eladó. 
ár: 18,5M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

eGeRBeN, a szépasszonyvölgyben, 
2016-ban igényesen felújított, 140 
nm-es, nappali+3 szobás, pincés 
családi ház 514 nm-es telken eladó! 
Iár: 35,9M Ft. Tel.: 06-30/472-0617

BelVáROsI, 1996-os építésű, kis udva-
ros, 4 szoba+konyha-étkezős 2 szintes 
családi ház, mellette felújítandó házzal 
együtt, vagy külön eladó. Ár: 26,5M Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, a Szvorényi út 67. sz. alatt, 
340 nm-es telken felújítandó vagy bon-
tandó családi ház eladó! Ár: 12,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

aNdORNaKTálYáN, a Rákóczi Ferenc út 
kevésbé forgalmas részén, 1200 nm-es 
telken 98 nm-es, 3+félszobás, részben 
felújított cs. ház eladó! Ár: 10,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

MaKláRON 4,5 szobás, felújítandó csalá-
di ház eladó! Ár: 8,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

eGeRBeN fő út mellett autószerelő, 
-gumijavító műhely családi házzal eladó! 
Ár: 29,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Balassi utcában 485 nm-es 
telken nappali+2 szobás, jó állapotú, dup-
la komfortos családi ház eladó! Ár: 22,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Hatvani hóstyán tetőtér-be-
építéses családi ház eladó! Ár: 33M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Joó János úton eladó jó álla-
potú, 160 nm-es családi ház 300 nm-es 
telken. 6 szoba, 3 fürdő, gyönyörű panorá-
ma. Ár: 29M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

HaTVaNI hóstyán új építésű, 120 nm-es 
sorház saját udvarral eladó. Ár: 28,8M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, az Almagyardombon, 120 
nm-es ikerház, saját udvarral eladó. Ár: 
33M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

NOszVaJON 80+40 nm-es csalá-
di ház+melléképület (apartman) 1300 
nm-es telken eladó. Ár: 14M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

FelsŐTáRKáNYBaN, közel a központhoz 
két épületből álló, 160 nm-es, felújítandó 
családi ház 2800 nm-es telekel eladó. Ár: 
13M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

CseRÉPFalUBaN családi ház kert-
tel, udvarral eladó. Iár: 8M Ft. Tel.: 
06-70/320-6289 

aNdORNaKTálYa központjában 2+3 fél-
szobás, kitűnő állapotú, remek beosztású 
családi ház (dupla garázs, szuterén stb.) 
nagy telekkel, gyümölcsössel, tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-20/938-6322

eladÓ felújításra szoruló ház Eger, 
Farkasvölgy úton. Tel.: 06-70/410-5639

eGeR, Gerinc úti, 273 nm-es telken 
lévő lebontandó családi ház 60% 
beépíthetőséggel tulajdonostól 
eladó. ár: 9,9M Ft. Tel.: 06-20/924-
1760, 06-30/711-6500 

eGeRszÓláTON családi ház eladó. Vete-
ményes kert, sok gyümölcsfa, pince, 
garázs. Tel.: 06-30/464-0061

eGeRBeN, a Rákóczi úton, kitűnő helyen, 
1004 nm telken (több lakásos társasház 
építésére, panziónak, vagy vállalkozásnak 
is alkalmas) 100+50 nm-es, jó állapotú, 
2+2 félszobás családi ház garázzsal, kút-
tal, melléképületekkel, pincével eladó. Ár: 
39,9M Ft. Tel.: 06-30/812-4948

VeRPelÉTI, 140 nm-es, tetőtér-beépítésű 
ház eladó vagy egri, 40-50 nm-es lakásra 
cserélném (az ingatlan felújítára szorul, 10 
éve nem lakott). Tel.: 06-30/363-8628

eGeR, lajosváros városrészén, 354 
nm telken 120 nm+70 nm csalá-
di ház garázzsal magánszemélytől 
sürgősen eladó. Iár: 26M Ft. Érd.: 
06-30/998-0919 

H á z K e R e s É s 

eGeR környéki családi házat keresünk, 
elsősorban: Noszvaj, Ostoros, Egerszalók, 
Egerszólát, Verpelét, Felsőtárkány, Recsk, 
Maklár, Andornaktálya. Tel.: 06-30/248-
6831

eGeRBeN, vagy 15 km-es vonzáskörze-
tében családi házat vásárolnék. Ár: 28M 
Ft-ig. Tel.: 06-20/435-9657

l a K á s e l a d á s 

BelVáROsI, 3 sorházi lakásos fiatal tár-
sasházban, 170 nm, 4 szobás, igényes, 
nagy nappali, konyha étkezős-teraszkap-
csolatos, 4 hálószobás gyönyörű otthon 
nagy garázzsal, közös parkosított udvar-
ral. Ár: 42M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

laJOsVáROsBaN, II. emeleti, 2+étkezős, 
gázcirkó fűtésű, erkélyes, felújított szép 
lakás szigetelt épületben, üzletekhez 
közel, akár garázzsal is eladó. Ár: 12,5M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó
Kiadó: Első Szuperinfó Kft.

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

Felelős kiadó: Fodor István
Felelős ügyvezető: Honfi Gábor

Felelős szerkesztő: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Dósáné Tóth Mónika

Tördelőszerkesztő:  
Juhászné Báthory Beáta

Tördelőszerkesztő, újságíró: 
Ebner Béla

Sokszorosító szerv: 
Délkelet-Press Szolgáltató 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.

EgEr, SzéchEnyi u. 24. 1/2.
EgEr, Barkóczy - dr. nagy j. Sarok 

www.egerotthon.hu

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

31697

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
31616

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

31597

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

31661

31843

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

 Egerben, a Rákóczi út legelején, páratlan oldalon, hátra néző, I. emeleti, 
szépen felújított lakás eladó. 
10,9M Ft
Tel.: 06-70/778-2088

www.citycartel.hu

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

31681

31628

23745

FUTÁS EgEr
2017. január 29., 
vaSárnap

Táv: 
1-25 km között, 
amennyit tudsz
Találkozó: 
9.45-kor 
az Érsekkertben, 
a szökőkútnál

Rajt: 10.00-kor

31852

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki Egerből 5 év garanciával

30-40% kedvezménnyel 2017.01.01-02.28.
díjtalan felméréssel és szereléssel!

25 év tapasztalattal!
36/363-072, 06-20/9791-036
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eGeR, lajosvárosi, szép csendes utcá-
ban 3 szobás, 70 nm, II. emeleti, erké-
lyes szép lakás, szigetelt házban, garázs 
vásárlási lehetőséggel. Ár: 14,6M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

ÉsZakI városrészben, liftes házban 2+1 
szobás, erkélyes, D-i fekvésű, szép lakás 
jó áron eladó. Ár: 8M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu

káROLYVáROsBaN I. emeleti, 4 szo-
bás, 90 nm, gázcirkó fűtésű, erkélyes, 
jó elrendezésű, napos, szép lakás eladó. 
Ár: 17M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

sZVORÉNYI utcai, 72 nm nappali+2 háló-
szobás, 2 fürdőszobás, cirkófűtésű, szép 
lakás a belváros szélén eladó. Ár: 14,3M 
Ft. Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, Belvárosban, Csiky S. utcai fiatal 
társasházban, 78 nm nappali+3 hálószo-
bás, igényes szép lakás garázzsal eladó. 
Ár: 20,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

LaJOsVáROsI, mfszt., extrán felújított, 
nagyon igényes, 58 nm, 2 szoba-étkezős, 
erkélyes, gázkonvektoros lakás eladó. Ár: 
12,9M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, Belváros és strand melletti, Hell M. 
utcai, 2 szoba+hálófülkés, 58 nm, gáz-
konvektoros, erkélyes lakás eladó. Ár: 
11,9M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

TÖRTÉNeLMI belvárosban, Minaret mel-
lett I. emeleti, 3 szobás, kis társasházi, 
cirkófűtéses lakás garázzsal. Ár: 24M Ft. 
Tel.: 06-30/215-5349

eGeRBeN, a Tihaméri városrészen, 2002-
es építésű, 110 nm-es, kétszintes lakás 
eladó saját kertrésszel. Ár: 22,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGeRBeN, a Hadnagy út közelében 70 
nm-es, tetőtéri, erkélyes, 3 szobás, 
cirkós lakás eladó. Ár: 14,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGeRBeN, az Almagyardombon 2015-ös 
építésű, tetőtéri, nagy teraszos, 61 nm-es 
lakás dupla garázzsal eladó. Ár: 18,9M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Lajosvárosban 1+1 szobás, 
1. emeleti, nagy erkélyes, újszerű lakás 
eladó. Ár: 11M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Kallómalom úton, szigetelt 
házban 4.emeleti, 65 nm-es, műanyag 
nyílászárós, 2 szobás lakás eladó! Ár: 
8,2M Ft. Tel.: 06-70/778-2372 

eGeRBeN, a Lajosvárosban, a Lőcsei úton 
fszt.-i, 3 szobás, felújított lakás eladó! Ár: 
12,3M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

áRPád úton eladó 1983-ban épült tégla 
társasházban, kétszintes, 3 szoba+étkező 
konyhás lakás! Ár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRBeN, a Deák Ferenc úton 2002-
ben felújított, 2 helyiséges, összkom-
fortos, konvektor fűtésű, utcai bejáratos 
üzleti ingatlan eladó! Ár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

sPaR közeli, 2 lakásos társasház emele-
ti szintje 3 szobával, műanyag ablakkal, 
közös udvar használattal eladó. Ár: 16,2M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

BeLVáROsI, földszintes, 4 szobás lakás, 
garázzsal eladó, akár azonnali beköltö-
zéssel is. Ár: 24,7M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

ÉsZakI lakótelepen 1+2 félszobás, 
műanyag ablakos, erkélyes, csendes 
helyen lévő lakás eladó. Ár: 8,7M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

káROLYVáROsBaN, csendes utcában, 
68 nm-es, nappali+2 szobás, 2. emeleti, 
tágas, világos lakás tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-70/547-6752

eLadÓ 1. emeleti, 65 nm-es, felújítan-
dó lakás a Kallómalom utcában. Tel.: 
06-30/481-6403

eGeR, Malomárok úti, felújított, 
gázfűtéses, erkélyes, 55 nm-es, 2 
szobás téglalakás eladó. képek: 
jofogas.hu ár: 9,4M Ft. Tel.: 
06-20/419-1050 

eGeR, Károlyvárosban 3,5 szobás, belső 
udvari, körbenapozott, erkélyes, 88 nm-es, 
I. emeleti, részben felújítandó lakás eladó. 
Iár: 17M Ft. Tel.: 06-30/619-7874

eLadÓ Cifrakapu utcai kockaházban 2. 
emeleti lakás+garázs. Iár: 9,5+2,5M Ft. 
Tel.: 06-30/223-6068

BUdaPesT, VI. Király utca 112., 64 
nm-es, földszinti, összkomfortos, 3 szo-
bás, téglalakás eladó. Kétszintes, saját 
zárható terasszal. Irányár: 33M Ft. Tel.: 
06-20/251-1606

L a k á s k e R e s É s 

kONkRÉT ügyfelem részére keresek 
eladó, felsővárosi és belvárosközeli 
lakásokat! Minden ajánlat érdekel! Tel.: 
06-30/218-8213

eGeRBeN és környékén keresek ügyfe-
leim részére eladó és kiadó ingatlanokat! 
Ár: 06-70/778-2372

sÜRGŐseN keresek ügyfélkörünk 
részére 2-3 szobás, egri lakáso-
kat, különböző árkategóriában! 
Tájékoztatásért hívjon bizalom-
mal: 06-30/472-0617, Borosné _ 
eger Otthon 

eGeRBeN, 11M Ft-ig lakást vásárolnék. 
(Felújítandó is lehet.) Ár: 06-20/435-
9657  

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

eGRI új építésű garzonunkat egri téglaépí-
tésű lakásra cserélnénk. Ingatlanosok ne 
keressenek! Tel.: 06-20/264-1386

É P í T É s I  T e L e k 

eGeRBeN építési telek eladó. Hét lakás 
építhető rá, vagy telephelynek. Tel.: 
06-30/945-5978

OsTOROsI tónál 25 nm kőház 800 nm tel-
ken eladó. Víz, villany, kémény van. Iár: 
1,3M Ft. Tel.: 06-30/967-4487

aLMaGYaRON 260 nm, 8 m-es utcafront-
tal, teljes közművel építési telek eladó. Ár: 
12M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 

F Ö L d ,  k e R T 

aLMáRI hegyen városra néző, jól megkö-
zelíthető helyen szőlő-gyümölcsös 3,2 ha 
területen egyben eladó. Tel.: 06-30/963-
6596

MeReNGŐBeN (Keller villa szomszédsá-
gában) 2400 nm zártkerti ingatlan eladó. 
Tel.: 06-30/363-8628

eGeRTŐL 3 km-re 25 sz. főút mellett 
1500 nm oportó szőlőültetvény eladó. 
Érd.: 06-30/5940-340

Ü d Ü L Ő ,  h É T V É G I  h á Z 

saRUdON nyaralóövezetben tetőtér-be-
építésű nyaraló eladó vagy egri lakásra 
cserélném. Tel.: 06-30/363-8628

G a R á Z s 

eGeR, Rákóczi út 12-26 és Vizimolnár utca 
3-12 számú házakban eladó garázst kere-
sek 2,2M Ft-ért. Tel.: 06-30/415-4212

a L B É R L e T 

eGeRBeN, Vár fölötti fürdőszobás, 
kétágyas, külön bejáratú, önál-
ló lakrész internettel, berendezet-
ten rezsivel együtt havi 40e Ft-ért 
kiadó. Tel.: 06-20/431-6136 

eGeR, történelmi belvárosában, patakpar-
ti, II. emeleti, erkélyes, 53 nm-es, luxuski-
vitelű lakás kiadó. Ár: 80e Ft+rezsi+2 havi 
kaució. Tel.: 06-30/229-9902

eGeRBeN 49 nm-es lakás kiadó Deák 
Ferenc út 62. sz. I. emeleten. Diáklányok 
előnyben. Tel.: 06-49/332-007

eGeRBeN, főbérlő nélküli lakásban szo-
bák, 2 személynek kiadók. Ár: 16e Ft/hó/
fő+rezsi. Tel.: 06-20/347-3014

eGeRBeN, az Almagyar úton 1. emeleti, 
85 nm-es, 3 szobás, cirkós lakás kiadó. 
Ár: 95e Ft/hó+rezsi 2 havi kaucióval. Tel.: 
06-70/778-2088 

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

LaJOsVáROsI, utcafronti, 80 nm-es 
üzleti ingatlan eladó, kiadó. Ár: 85e Ft/
hó, 7,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, a Szarvas Gábor utcában 1+2 
félszobás, fszt.-i lakásban kialakított iroda 
kiadó! Ár: 100e Ft/hó+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

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

eGeRBeN 128 nm-es, akadály-
mentesített bejárattal ellátott, 
felújítandó családi ház eladó. 
ár: 16,3 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

MakLáRON tégla- és kőszer-
kezetű, 82 nm-es, felújítandó 
parasztház eladó. ár: 12,5 M Ft. 
Tel.: 06-70/677-7241

kIVáLÓ befektetési lehetőség! 
eger, hadnagy úton 20 férőhe-
lyes vendégház  bútorozva eladó. 
ár: 78 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

FeLsŐTáRkáNYBaN felújí-
tott, 4 szobás családi ház 
1580 nm-es telken eladó. 
ár: 17,5 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, Felsővárosban 49 nm-es, 
2 szobás, III. emeleti, tel-
jes körűen felújított lakás eladó. 
ár: 10,5 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, strandközeli, 59 nm-es, 
2+1 szobás, III. emeleti, erké-
lyes  lakás eladó. ár: 12 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, Ráchóstyán 3 szobás, 
gázkonvektoros családi ház 
270 nm-es telken eladó. Építé-
si telekként is hasznosítható. 
ár: 7,3 M Ft. Tel.: 06-70/681-1129

BÉLaPáTFaLVáN 2 szintes, befe-
jezendő, 4+1 szobás, 2 fürdő-
szobás családi ház, garázs, pin-
ce, 750 nm-es telken eladó. 
ár: 14,9 M Ft. Tel.: 06-70/681-1129

eGeR belvárosában nappali+2 
szobás, 77 nm-es, gázfűtéses, 
műanyag ablakos felújított lakás 
nagy erkéllyel, zárt parkolóval eladó. 
ár: 16,5 M Ft. Tel.: 06-70/415-7717

eGeRBeN, a Maklári-hóstyán 
épülő társasházban 41 nm - 80 
nm-ig lakások leköthetők. ár: 
290 e Ft/nm. Tel.: 06-70/ 415-7717

NOVaJON, 1100 nm-es tel-
ken 2 szintes, akár több gene-
ráció részére is alkalmas, 2004-
ben felújított, dupla komfortos 
családi ház jó környéken eladó. 
ár: 15,9 M Ft. Tel.: 06-70/415-7717

eGeRBeN I. emeleti, 1+3 félszo-
bás, 69/59 nm-es társasházi lakás 
fedett gépkocsi tárolóval, udvar-
résszel eladó. ár: 13,99 M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

eGeR, Rózsa károly úton 70 nm-es, 
3 szobás, földszinti ingatlan eladó. 
ár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eGeRBeN lajosvárosi, 3 szobás, 
III. emeleti, 70 nm-es lakás eladó. 
ár: 12,5 M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eGeR belvárosban 61 nm-es, III. eme-
leti, erkélyes, panorámás lakás eladó. 
ár: 14,9 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeRBeN, széna téren III. eme-
leti, 51/78 nm-es lakás eladó. 
ár: 15,5 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeR, Tizeshonvéd úton 65 nm-es, 
3 szobás lakás GaRáZZsaL eladó. 
ár: 15,5 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGeR, hell Miksa úton azonnal köl-
tözhető, 2 szobás lakás eladó. 
ár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698
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www.drhouseingatlan.hu
eger, Maklári u. 5-7.

egerben, a Lajosvárosi 
városrészen 

eLadÓ egy 2003-ban épült, 
4 lakásos társasház I. emeleti - 

belső kétszintes Lakása.
Téglaépület 10 cm-es szigeteléssel. 

Mérete: 97/108 m2, 
nappali + 3 hálószobás, erkélyes. 

Gáz cirkó fűtés, műanyag 
nyílászárók, elektromos 
redőnyökkel szerelve.

klimatizált, újszerű ingatlan, 
belső udvari, önálló, padlásteres 

garázzsal eladó. Irányár: 26,9M Ft

Tel.: 06-30/611-6867

keResÜNk Ügyfeleinknek belvárosi, 
belvárosközeli lakásokat, építési

telkeket, valamint társasház 
építésére alkalmas telekingatlanokat

azonnali készpénzes fizetéssel.

Tel.: 06-30/958-7200
31858

Eger, Érsek út 14.
06 36 414 454

Bakondi Julianna
06 30 740 4334

Új otthonba költözne? Még az idén?
Egerben, 2017. II. negyedév átvehető lakások leköthetőek

51-110 m2 alapterülettel 280-320e Ft/m2 áron.

Tervek - alaprajzok - műszaki leírás
az Érsek úti irodában megtekinthetőek.

www.agriainvest.hu

31868

31875



Ü z l e t ,  t e l e p h e l y ,  i r o d a 

eGerBeN, a Petőfi utcában 30nm-es, 
földszinti, bútorozott iroda kiadó! Ár: 70e 
Ft/hó rezsivel együtt+1 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerBeN, a Petőfi utcában 100 nm-es 
iroda bútorozatlanul kiadó! Ár: 160e Ft/
hó+rezsi+1 havi kaució. Tel.: 06-70/778-
2372

eGer belvárosában (a kórházzal szemben) 
51 nm ingatlan rendelőnek, szépségsza-
lonnak, irodának kiadó. Tel.: 06-30/406-
0576

eGer, Külsősor úton, iparterületen 
300 nm-es raktár eladó, kiadó. Tel.: 
06-30/945-3479

eGer, Külsősor út iparterületen 2200 
nm-es, összközműves telek utcafronton, 
a rajta lévő raktárakkal eladó. Iár: 28M Ft. 
Tel.: 06-30/945-3479

eGer, belvárosi melegkonyhás étte-
rem teljes berendezéssel kiadó. Tel.: 
06-30/904-5445

eGerBeN jelenleg is üzemelő 
pizzéria teljes berendezéssel továb-
bi üzemeltetésre eladó. leveleket az 
egri Szuperinfóba (eger, Csiky S. u. 
19.) „pizzéria” jeligére várjuk.  

a u t ó  v é t e l 

MeGvÁSÁroloM autóját legkedve-
zőbb áron, akár műszaki nélkül is. Tel.: 
06-70/907-2982

MiNdeN típusú autóját megvásárolom 
hibásan is. Hívására házhoz megyek, 
azonnal fizetek. Tel.: 06-70/636-9043

MeGveSzeM roncs és üzemképes sze-
mély- és teherautóját adásvételivel 
50-500e Ft-ig. Házhoz megyek, azonnal 
fizetek. Tel.: 06-70/275-1632

M o t o r k e r é k p Á r 

JaWa, Simson, Mz, Pannonia, Komar és 
korabeli motorokat, alkatrészeket vásá-
rolok! Tel.: 06-20/445-7035 

S z o l G Á l t a t Á S  k í N Á l a t 

kFt-k, Bt-k, egyéni vállalkozások 
könyvelése korrekt, megfizethető 
áron. tel.: 06-20/367-3222 

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

tv-kéSzÜlékek, antennák javítása, 
Mindig tv szerelés, hétvégén is. tel.: 
06-30/895-8467, 8-20-ig. 

telJeS körű építőipari munkák: hőszige-
telés, felújítás, térkövezés, burkolás, tető 
készítése, festés, faházak készítése. Tel.: 
06-70/367-8005

eNerGetikai tanúsítvány készí-
tést vállalok egerben és környé-
kén. pozsik Máté 06-30/427-4333. 
Árak a honlapon: egergetika.wix.
com/energetika  

FÜrdŐkÁdak bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári színek-
kel, garanciával. tel.: 06-30/529-
0074 

CSalÁdi házak építését vállaljuk köny-
nyűszerkezetes és hagyományos kivi-
telben! Tel.: 06-20/512-7387 Referen-
cia: pitko.hu

kÖNyveléSt és pályázatok pénz-
ügyi elszámolását vállalom tel.: 
06-30/390-2612 

FÜrdŐSzoBa-FelÚJítÁS A-Z-ig szak-
emberektől most akciós áron. Tel.: 
06-70/273-2310

hŐSziGeteléSBeN jártas szobafestő 
szakmunkást azonnali kezdéssel felve-
szek. Tel.: 06-30/218-2393

duGulÁSelhÁrítÁS bontás nélkül, 
profi gépekkel, kedvező áron, 0-24 
óráig. Garanciával! tel.: 06-20/958-
8397 

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

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

víz, gáz, fűtéskészülék szerelés, 
duguláselhárítás. komplett fürdő- 
és lakásfelújítás. tel.: 06-30/847-
9044 

lépCSŐhÁz-takarítÁS több éves 
tapasztalattal, referenciákkal. Tel.: 
06-20/388-8162

víz-, gáz-, fűtés- és csőszerelés. 
tel.: 06-20/465-2380 

v Á l l a l k o z Á S 

500.000 Ft jegyzett tőkével, eszközök és 
kötelezettségek nélküli Kft. eladó. Tel.: 
06-30/998-1042

Á l l a t ,  N Ö v é N y 

kukoriCavetŐMaGok: dekalb, 
pioneer, Syngenta januárban akci-
ósan rendelhetők házhoz szállítás-
sal. www.kukoricavetomag.hu tel.: 
06-20/980-4449 

kiSBÁlÁS széna, lucerna, szalma, minő-
ségi hízósertések eladó. Tel.: 06-70/330-
5009, 06-30/260-8482

BarNa, szép tollas tojótyúk 649 Ft/db 
áron előjegyezhető, ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel.: 06-70/941-4151

k Ö z l e M é N y e k 

BaBaBÖrze Egerben! A Neumann János 
Középiskolában, Rákóczi u. 48. 2017. feb-
ruár 19-én, vasárnap 9-12-ig. Szeretettel 
várunk minden kedves eladót és vásárlót! 
Információ és helyfoglalás: 06-20/313-
9223

t Ü z e l Ő a N y a G 

koNyhakéSz, kalodás tűzifa számlá-
val 12.500 Ft/m3, ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/261-3813

koNyhakéSz, ömlesztett, kalodás tűzi-
fa, kiszállítással 12.500 Ft/m3. Szén kap-
ható. Tel.: 06-20/467-8539

koNyhakéSz, ömlesztett, kalodás tűzi-
fa, kiszállítással 12.500 Ft/m3. Tel.: 
06-20/467-8839

kalodÁS akciós tűzifa 11.000 Ft/m3 ház-
hoz szállítással. Tel.: 06-20/274-7681

tŰziFa eladó kalodában 1x1x1 
m.tölgy, bükk, akác 15e Ft/m3-től. 
Gyors házhoz szállítással. tel.: 
06-20/805-7697 

akCióS tűzifa! Cser, bükk, tölgy 2.000 
Ft/100 kg, akác 2.200 Ft/100 kg. Tel.: 
06-20/514-2682

tŰziFa, szén minden fajtában, 
méretben házhoz szállítva rendel-
hető. tüzelőutalványt elfogadunk. 
az áru a helyszínen ellenőrizendő, 
átvenni nem kötelező, ezért rek-
lamációt nem fogadunk el. tel.: 
06-30/717-5690 

akCió! Tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: 
06-70/532-2021

kalodÁS tűzifa akció! Házhoz szállít-
va 3 kaloda esetén fuvarmentes! Akác, 
tölgy, bükk kb. 10 hónapos kitermelés! 
80x80x130-as kaloda. Ár: 14.500 Ft. 
Konyhakészen! Tel.: 06-30/514-4340

r é G i S é G ,  é k S z e r 

1945 előtt megjelent könyveket, folyóira-
tokat, könyvhagyatékot, festményeket és 
régiségeket vásárolok. Tel.: 06-20/485-
9251

FalitÁNyérokat, porcelánokat, régi 
könyveket, festményeket, rézmozsarat, 
egyéb régiséget veszek. Tel.: 06-70/608-
9353

réGi pénzek, jelvények, kitünte-
tések és egyéb gyűjthető tárgyak 
adásvétele. Balázs antiqne eger, 
érsek u. 7. tel.: 06-70/705-7978

e G y é B  k e r e S é S 

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

aNtik tárgyakat, komplett hagyatékot 
vásárolok! Szarvasagancsot és trófeákat, 
kázsmér kendőt, szoknyát, régi falitányért, 
régi üvegeket, dunnát, 200 Ft-ost, pedálos 
játék Moszkvicsot, könyveket, bútorokat 
és kiegészítőket, régi kerékpárt, veterán 
autót, motort, katonai tárgyakat, kitünte-
téseket. Tel.: 06-30/501-1666

SeleJt, törött vídia lapkákat, bádo-
gos ónt, cint, volfrámot vásárolok. Tel.: 
06-20/923-4251

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

13788
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E g y é b  k E r E s é s 

DIÓbELET folyamatosan vásárolok. 
Eger, Piaccsarnok, szárazáru bolt 

E g y é b  E L a D á s 

FŰsZErPaPrIka-DaráLÓ, mosó-
gép (keverőtárcsás), centrifuga (Haj-
dú) újak, tangóharmónika (80-as, új), 
légpuska eladó. Ár: 20-22-25-70e Ft. 
Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-5110, 
délután.

sÍLéCEk: Fischer 130, Fischer 150, Elan 
160 cm-es eladók. Tel.: 06-20/268-
7525

ELaDÓ méhkaptárak, keretek, takarók, 
etetők, 1 m3 nyitott fém tartály, boros-
hordók. Tel.: 06-70/229-1812

sZEkréNysOr, heverők, terménydaráló, 
üstház üsttel, szőlőprés, boroshordók, 120 
l-es hűtő. Tel.: 06-30/528-6007

ELaDÓ 3 részes falra szerelhető 
kirakat. Megtekinthető Eger, szé-
chenyi u. 5. (érsek udvar) kapu alatt. 
Tel.: 06-20/942-1010

O k T a T á s 

NéMET nyelvből oktatást, nyelvvizsgára 
és érettségire való felkészítést vállal vizs-
gáztató tanár Egerben. Tel.: 06-30/279-
2119

araNykaLásZOs gazda, Pincér, Sza-
kács, Cukrász, Vendéglátós, Kereskedel-
mi képzések Egerben. E-1458/2016 Tel.: 
06-70/316-2323

TargONCaVEZETŐ E000431a001 és 
Földmunkagépkezelő E000431a006 
tanfolyam indul Füzesabony-
ban. Jelentkezni: sa-JÓ bt. Tel.: 
06-30/240-9725 

DaJka tanfolyam indul Egerben 
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083, 06-20/423-7877 Eng. sz.: 
E-000452/2014

á L L á s T  k Í N á L 

NéMETOrsZágbaN magas kerese-
ti lehetőség. Lányok jelentkezését 
várom. Német nyelvtudás előny. Tel.: 
+49-151-46869180 

EgyETEMEs EsZTErgagéPrE kere-
sünk gyakorlattal rendelkező munka-
társat 1 műszakos munkarendben, egri 
telephelyre. Jelentkezéseket fényképes 
önéletrajzzal a multipack@t-online.hu 
címre várjuk. Tel.: 30/967-4379

gyakOrLaTTaL rendelkező egri eladó-
nőt, és férfi munkatársat keresünk. Jelent-
kezni szakmai fényképes önéletrajzzal az 
alábbi email címen lehet: munka1012@
gmail.com, vagy személyesen Eger Zalár 
u. 5-7., Párszázas market

NaPILaPOk terjesztésére kerékpárral 
rendelkező kézbesítőket keresünk Eger 
területére. Jelentkezni: 06-20/486-6370

EgrI étterembe konyhalányokat azonna-
li belépéssel felveszünk. Tel.: 06-30/228-
0200

EgrI szalonba alkalmazotti mun-
kaviszonyba keresünk kézápoló és 
műkörömépítő kolléganőt. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. 
Önéletrajz: toro.niki@gmail.com 

bELVárOsI, bevezetett szépségszalonba 
munkájára igényes műkörmösnek önálló 
helyiség kiadó. Tel.: 06-20/443-3001

EgrI étterembe felszolgálókat, pultoso-
kat azonnali belépéssel felveszünk. Tel.: 
06-30/228-0200 

aZ EgrI klier fodrászat agria Park-
ban lévő üzletébe fodrászt keres. 
Jelentkezni lehet személyesen vagy 
telefonon. Tel.: 06-36/312-226 

EgrI étterembe szakácsokat keresünk 
azonnali belépéssel. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Tel.: 06-30/228-0200

bŐVÜLŐ csapatunkba beépítésben 
jártas, munkájára igényes nyílás-
záró beépítőt/épületasztalost kere-
sünk Eger és környéki munkavég-
zéssel, vállalkozói, vagy alkalmazot-
ti jogviszonyba. Előny: épületaszta-
los tapasztalat. b kategóriás jogosít-
vány szükséges! Jelentkezés: H-P: 
8-16-ig. Tel.: +36-20/532-7142  

bELOVagLÓ lovast keresünk távlovakhoz 
Ostorosra. 6 órás munkaidő, jó fizetés. 
Tel.: 06-30/967-4107

EgErbEN CNC megmunkáló központra 
keresünk munkaerőt, egy műszak, kis 
darabszám, egyedi alkatrészek gyártása, 
önálló munkavégzés, juttatások, cafetéria, 
versenyképes fizetés megegyezés sze-
rint. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a sebieger@sebikft.hu címen e-ma-
ilben lehet.

éPÍTŐaNyag-kErEskEDELEMMEL 
foglalkozó egri jó keresettel, keres 
targoncás-raktárost. Elvárás tar-
goncavezetői engedély. Feladatok: 
a raktár rendjének biztosítása, rak-
tározott termékek szakszerű keze-
lése, áruvédelem, anyagok átvéte-
le és kiadása. érdeklődni: munka-
napokon 8-17 óráig. Tel.: 06-30/864-
9016 telefonszámon. 
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AUTÓSZERELŐ
3399 Andornaktálya, Újélet u. 60.
Kada KFT. Műszaki vizsga állomás

AUTÓSZERELŐ
kollégát keresünk.
Érd.: 06-30/925-0949

31745

A Metaco Union Kft. egy 2000-ben alapított energikus, újításokra 
nyitott, rohamosan fejlődő vállalkozás. Nagy pontosságú forgácsolt széria 
alkatrészeket gyártunk CNC esztergagépeken és megmunkáló központokon. 
Gyártmányaink megtalálhatóak az autó-, gép- és járműiparban.

Füzesabonyi telephelyű, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, 
elismert vállalatként bővülő csapatunkba új munkatársakat 
keresünk:

•		Technológus	mérnök, 
	 	projekt	mérnök
•		Műszakvezető
•		CNC	gépbeállító,	CNC	gépkezelő

Elvárások:
•	 Szakirányú	végzettség
•	 Adott	területen	szerzett	munkatapasztalat
•	 Önálló,	megbízható	munkavégzés

Előny:
•	 Angol	és/vagy	német	nyelvtudás

Amit	kínálunk:
•	 Kreatív	munkavégzési	lehetőség
•	 Stabil	vállalati	háttér
•	 Szakmai	fejlődési	lehetőség
•	 Kedvező	munkakörülmények
•	 Egyéb	juttatások

Jelentkezés:
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje 
el pályázatát e-mailben az info@metaco.hu címre, illetve 
telephelyünkön személyesen is jelentkezhet. További információért 
telefonon	is	érdeklődhet	a	36/542-275-ös	telefonszámon.

116-123
Az Egri Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 

önkéntes munkatársakat keres 
Azoknak az egri, felsőfokú végzettséggel rendelkező,  

25-65 éves személyeknek a jelentkezését várjuk, akik vállalják  
a speciális tevékenység végzéséhez szükséges szűrés és képzés során  
az őszinte önismereti munkát, alkalmasságuk teljesebb körű felmérését.

A jelentkező az alapvető adatok (életkor, foglalkozás, családi állapot, elérhetőség) 
megadása után fejtse ki: „Miért gondolom, hogy alkalmas lehetek a telefonon 

keresztül nyújtott lelki segítésre?” (max.1-3 oldalon).
A meghirdetett segítő tevékenység nem fizetett állás, 

hanem önkéntességen alapuló karitatív munka, melynek fő célja 
az öngyilkosság megelőzése.

Jelentkezési határidő: 2017. február 25.
Várjuk jelentkezését!

S.O.S. Vox Humana Alapítvány • Postacím: 3300 Eger, Hadnagy u. 34.
3181731849

31846 31703

31658

31790

27819

Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezésében

2017. április 30., vasárnap 19.00 óra
Eger, Gárdonyi Géza Színház
Jegyár: 3.300 Ft, 3.000 Ft, 2.700 Ft

Jegyek kaphatók: a Gárdonyi Géza Színház szervezőirodájában
Eger, Széchenyi u. 5. Telefon: 36/518-347, fax: 36/518-348

valamint a jegy.hu internetes oldalon
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Ha új munkatársakat keres,  
az Ön hirdetése  

itt van a legjobb helyen!

Ezt olvassa az egész város!

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

13788



Amennyiben pályázatunk felkeltette érdeklődését, juttassa el 
fényképes önéletrajzát az alábbi címre:

Aventics Hungary Kft.
3300 Eger, Bánki Donát u. 3. - palyazat@aventics.com

•	Raktározási	területen	szerzett	tapasztalat;
•	Érvényes	targoncakezelői	jogosítvány;
•	Felhasználói	szintű	számítógépes	ismeretek
	 (Excel,	Ms	Office	);
•	Több	műszakos	munkarendben	történő
	 munkavégzés	vállalása;
•	Csapatmunka,	stressz	tűrés

Előny:
•	SAP	ismeretek

Feladatok:
•	Termelés	kiszolgálása	alapanyaggal;
•	Anyagkezelés	targoncával;
•	Számítógépes	anyagkönyvelés

FEjlEsztőmérnöK
Elvárások:
•	Gépészmérnöki	végzettség;
•	Angol	nyelv	társalgási	szintű	aktív	ismerete;
•	ProE	WF5	program	alkalmazói	szintű
	 ismerete;
•	3D	modellek	készítési	gyakorlata,	2D	műszaki
	 rajzok	készítése,	tolerancia	analízis;

AlApAnyAg bEszErző
Elvárások:
•	Felsőfokú	végzettség;
•	Angol	nyelv	magabiztos,	kommunikációs
	 szintű	ismerete;
•	Határozott	fellépés,	önálló	munkavégzés;
•	Kiváló	kommunikációs	és	együttműködési
 készség
Előny:
•	Francia	nyelv	ismerete
Feladatok:
•	Hozzárendelt	anyagok	SAP-ban	történő
	 megrendelése,	továbbítása	a	beszállító	felé;
•	Naprakész	rendelési	helyzet	követése,
	 beszállítóval	történő	kapcsolattartás;
•	Rendelési	dokumentáció	naprakészségének
	 biztosítása;
•	Rendszeres	munkakapcsolat	tartása	a
 társosztályokkal

rAKtáros
Elvárások:
•	Középfokú	iskolai	végzettség;

Az Aventics Hungary Kft.

    létszámbővítés céljából az alábbi pozíciókba keres új kollégákat:

•	Alapvető	gyártási	technológiai	folyamatok
	 ismerete;
•	Költséghatékony	szemléletmód;
•	Jó	kommunikációs	készség	és	csapatszellem;
•	Gyakorlatiasság,	kezdeményezőkészség;

Előny:
•	Géptervező	és	konstrukciós	szakirányon
	 szerzett	végzettség;
•	Autóipari	kutatás-fejlesztési	területen	szerzett
	 néhány	éves	gyakorlat;
•	Autóipari	szabványok	(ISO-TS)	és	eljárások
	 ismerete;
•	DFMEA	ismeret

Feladatok:
•	Termékfejlesztéssel	és	szériatámogatással
	 kapcsolatos	mérnöki	tevékenységek;
•	Autóipari	és	normál	gépipari	termékek
	 tervezése,	mintázása;
•	3D	modell	készítése	ProE	WF5	segítségével;
•	Design	módosítása	a	vevői	igényeknek
 megfelelően, a gyártási elvek
	 figyelembevételével;
•	Gyártási	dokumentumok	elkészítése	autóipari
	 szabványok	alapján;
•	Meglévő	dokumentumok	revíziója;
•	Darabjegyzék	készítése,	standardizálás;
•	Dokumentálás	(eltérés,	változáskezelés,
	 technikai	dokumentumok	készítése);
•	Szoros	együttműködés	a	központi
 anyavállalattal és más leányvállalatokkal
	 cégcsoporton	belül

gyártástEcHnológus
gépészmérnöK
Elvárások:
•	Felsőfokú	gépészmérnöki	végzettség;
•	Angol	és/vagy	német	nyelv	kommunikációs
	 ismerete;
•	Gépipari	technológiai	ismeretek;
•	Forgácsolástechnológiai	ismeretek,
	 tapasztalatok;
•	Szerszámozási	ismeretek;
•	Esztergálás	és/vagy	megmunkálás	CNC
	 technológiájában	ismeretek;
•	Autóiparban	szerzett	gyártási	tapasztalat
	 előnyt	jelent;
•	Terhelhetőség,	gyors	és	komplex
	 gondolkodásmód,	döntésképesség;
•	Csapatmunka;
•	Vevőközpontúság

Feladatok:
•	Műszaki	fejlesztés,	gyártás	előkészítés
	 (technológiai	előkészítés);
•	Gyártásterv,	gyártási	dokumentáció	készítése;
•	Művelettervezés	forgácsolási	területen;
•	Mintagyártások	elvégzése;
•	Komplett	gyártástechnológia	elkészítése
	 (szerszámozás,	készülékezés,	CNC
	 programozás,	tesztelés);
•	Termelés	műszaki	akadályainak	elhárítása

strAtEgic purcHAsEr
Education:
•	Economic/technical	higher	education

Knowledge:
•	English	language	knowledge	of	the
 negotiation

your profile:
•	Good	communication	skill;
•	Mechanical	technical	background	preferred;
•	Fluent	English	verbal	and	written;
•	Open	minded;
•	Good	team	player	and	networker;
•	Ability	to	work	under	pressure;
•	Willingness	to	travel

Advantage:
•	2-3	years	experience;
•	German	language	skills

your tasks:
•	Identify	material/parts/techniques	with
	 localization	possibility;
•	Identify	new	supplier	and	first	„screening”;
•	Handling	purchasing	projects	with	existing
	 suppliers;
•	Develop	and	support	key	suppliers;
•	Secure	communication	flow	between	supplier
	 and	the	company;
•	Organize	supplier	visits;
•	Ensure	quality	measures,	testing	and	audits;
•	Organize	sample	delivery	and	first	series;
•	Be	first	point	of	contact	for	problem	solving
	 with	supplier;
•	Work	together	with	designers	in	product
	 development;
•	Participate	in	localization	projects;
•	Maintain	and	develop	supplier	base	for
	 assigned	commodities;
•	Administrate	the	assigned	material	master
	 data,	supplier	data	and	contracts	in	SAP;
•	Define	cost-saving	projects	and	execute	them

lEgyél részE A pnEumAtiKA
Új gEnErációjánAK!

gyAKornoK
gyakornoki munkád lehet
sikeres karriered kezdete.

szerezz szakmai tapasztalatot
az egri Aventics Hungary Kft.-nél!

Elméletből	már	felkészültél?
Szeretnél	tapasztalatot	szerezni
a	gyakorlatban	is?

Műszaki	területre	keresünk	hallgatókat,
gyakornoki	pozícióba,	azonnali	kezdéssel.

Amit kínálunk neked:
•	Változatos	feladatokat;
•	Nemzetközi	hátteret,	és	bepillantást	egy
	 sikeres	nemzetközi	vállalat	működésébe;
•	Támogatást	szakmai	osztályaink	részéről;
•	Önálló	felelősségi	kört;
•	Rugalmas	munkaidőt;
•	Gyakornoki	munkaszerződést	fizetéssel	és
 egyéb juttatásokkal

Amit elvárunk tőled:
•	BSC,	vagy	MSC	hallgatói	jogviszonyt;
•	Kiváló	tanulmányi	eredményeket;
•	Szakterülettel	kapcsolatos	tárgyi	tudást;
•	Kommunikációs	szintű	angol/német
	 nyelvismeretet;
•	Csapatjátékos	szemléletet,	rugalmasságot;
•	Magas	szintű	elkötelezettséget,	precizitást;
•	Legalább	heti	3-4	nap	munkavégzést
	 6	hónapon	keresztül

Az	Aventics	cégcsoporton	belüli	az	egri	pénzügyi	szolgáltatói	központunk	(SSC	-	Shared	Service	Center)	
gondoskodik	 11	 európai	 értékesítési	 és	 jogi	 egység	 pénzügyi	 és	 számviteli	 teendőiről.	 Csapatunk	
szoros	kapcsolatban	áll	mind	a	11	ország	és	az	Aventics	európai	központjának	menedzsmentjével	és	
alkalmazottaival,	folyamatosan	támogatja	őket	és	biztosítja	a	lehető	legmagasabb	szolgáltatási	szintet	
a	pénzügyi	és	számviteli	feladatok	ellátásával	kapcsolatban.
Ezen	 tevékenység	 magába	 foglalja	 a	 külső	 szervezetekkel,	 szolgáltatókkal	 történő	 kapcsolattartást	
és	 kommunikációt,	 valamint	 ezek	 koordinációját	 is.	 (például	 könyvvizsgálókkal,	 adótanácsadókkal,	
bérszámfejtési	partnerekkel	és	egyéb	szolgáltatókkal).
Ezen	pénzügyi	szolgáltató	központunkba	keresünk	munkatársakat,	amellyel	kiváló	lehetőséget	tudunk	
biztosítani	 a	 nemzetközi	 és	 multinacionális	 környezetben	 való	 munkavégzésre,	 országokon	 átívelő,	
regionális	felelősséget	jelentő	feladatok	elvégzésére,	valamint	a	már	megszerzett	pénzügyi	és	számviteli	
képzettségek és szaktudás továbbfejlesztésére.

FőKönyvi KönyvElő
Feladatok:
•	Havi,	negyedéves	és	éves	zárás	IFRS	szerint;
•	Konszolidáció,	vállalatközi	tranzakciók	és
	 egyeztetések;
•	Devizákkal	kapcsolatos	elszámolások;
•	Tárgyi	eszközök	kezelése,	nyilvántartása;
•	Mérleg	és	eredmény	kimutatás	elkészítése	és
	 elemzések	elvégzése;
•	Főkönyvi	könyvelések	végrehajtása;
•	Társosztályokkal	történő	egyeztetés;
•	Elhatárolások	könyvelése;
•	Havi	költség-	és	eltérési	elemzések
	 elkészítése;
•	Külső	partnerekkel	történő	kapcsolattartás
	 (pl.	könyvvizsgáló,	adótanácsadó)

Elvárások:
•	IAS/IFRS	szerinti	mérlegképes	könyvelői
	 képesítés;
•	Gazdasági	felsőfokú	végzettség;
•	2-5	év	pénzügyi	és	számviteli	tapasztalat
	 (IFRS	területen);
•	Angol	nyelv	magas	szintű	ismerete	és	aktív
	 használata	alapfeltétel;
•	MS	Office	használatában	való	jártasság;
•	Elemzői,	szervezői	és	problémamegoldó
	 képesség;
•	Kiváló	kommunikációs	képesség	-	mind
	 szóban,	mind	írásban;
•	Megbízhatóság	és	precizitás

Előny:
•	CPA/ACCA	képesítés,	valamint	aktív
	 könyvelői	gyakorlat;
•	Egyéb	európai	nyelv	ismerete;
•	SAP	FI-modul	gyakorlati	ismerete

nEmzEtKözi vEvői és
szállítói KönyvElő
Feladatok:
•	Kimenő	és	bejövő	számlák	feldolgozása;
•	Értékesítési	és	szolgáltatási	számlák
	 előkészítése,	igazoltatása	és	feldolgozása;
•	Kifizetések,	banki	tranzakciók	könyvelése;
•	Számlaeltérések	kezelése;
•	Vevői	kedvezmények	és	szállítói	levonások
	 könyvelése;
•	Függő	és	zárolt	számlák	kezelése;
•	Vevői	követelések	és	szállítói	tartozások
	 menedzselése,	korosítás;
•	Fizetési	felszólítások	tervezése	és
	 végrehajtása;
•	Vevői	és	szállítói	egyenlegek	egyeztetése	a
	 partnerekkel;
•	Treasury	folyamatok	végrehajtása;
•	Havi,	negyedéves	és	éves	zárásban	történő
	 részvétel	-	IFRS	szerint;
•	Konszolidáció,	vállalatközi	tranzakciók	és
 egyeztetések
Elvárások:
•	1-3	év	pénzügyi	és	számviteli	gyakorlati
	 tapasztalat;
•	Angol	nyelv	magas	szintű	ismerete	és	aktív
	 használata	alapfeltétel;
•	MS	Office	használatában	való	jártasság;
•	Elemzői,	szervezői	és	problémamegoldó
	 képesség;
•	Jó	kommunikációs	képesség	-	mind	szóban,
	 mind	írásban;
•	Megbízhatóság	és	precizitás
Előny:
•	IAS/IFRS	szerinti	mérlegképes	könyvelői
	 képesítés;
•	Felsőfokú	gazdasági	végzettség/diploma;
•	Egyéb	európai	nyelv	ismerete;
•	SAP	FI-modul	gyakorlati	ismerete
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MARKHOT HÍREK

Speciális babaágyat, úgynevezett 
babaöbölt ajándékozott Inhaizer Angé-
la és  férje Inhaizer Hubert Nimród a 
Markhot Ferenc Kórház Szülészeti-
Nőgyógyászati osztályának. 

Az anyuka novemberben itt szülte meg 
első gyermekét, s a korábban kapott baba-
öböl  jó szolgálatot tett. A pozitív tapaszta-
lat nyomán döntött úgy a házaspár, hogy 
vesznek egy ilyen ágyat a  kórháznak. A 
Baba-barát címmel rendelkező Markhot 
Ferenc Kórház szülészetén így már két 
speciális babaágy segíti a csecsemő és 
anyukájuk együttlétének kényelmét.  A 
Markhot Ferenc Kórház 2010-ben kap-
ta meg a „Baba-Barát Kórház” címet, 
melyet azóta már megújított. Az intéz-
mény Szülészet-Nőgyógyászati osztályán 
folyamatosan javulnak a feltételek,  tavaly 
18 millió Ft értékben kaptak diagnoszti-
kai műszereket, a fejlesztések a minőségi 
betegellátást célozzák meg és megfelelnek 
a Baba-Barát Kórház elvárásainak.

Újabb babaöböl a Baba-Barát Kórháznak

10 2017. január 27.Köszönjük Hirdetőink bizalmát és Olvasóink elismerését!  – a térség lapja
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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)

A kórház területén intézeti véradás nincs, 
helyette az alábbi helyen fogadják a donorokat:

Bartakovics Béla Közösségi ház, eger, Knézich K. u.
2017. február 1., szerda 9.00-15.00

2017. jan. 31. kedd 11.00–15.00 
EGER – Flott-Trans Kft. (Kistályai u.)

2017. febr. 1. szerda 10.00–12.00 
HEVESARANyoS – Polgármesteri Hivatal 

(Petőfi u.)
2017. febr. 1. szerda 14.00–17.00 

EGERcSEHI – Védőnői Szolgálat (Bányász tér)
2017. febr. 1. szerda 14.00–17.00 

GyÖNGyÖSoRoSZI – IKSZT (Jókai M. utca)

2017. febr. 2. csütörtök 9.30–12.30 
KISKÖRE – Művelődési Ház (Kossuth L. út)

2017. febr. 2. csütörtök 14.00–17.00 
TISZANáNA – általános Iskola (Fő út)

2017. febr. 3. péntek 9.00–12.00 
GyÖNGyÖS - Bugát Pál Kórház Vérellátó

2017. febr. 3. péntek 15.00–18.00
EGER - Gym For Fit 

(Dr. Sándor Imre u. 6.)

Január 29-én, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 5-én, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
NyiTvATARTás: 7.00-től 12.00-ig!
Ingyenes parkolás!

elérhetőségeink: 06-20/624-6858, 06-20/528-7490, 
 facebook.com/kisasszonypiac • info@kisasszonypiac.hu
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FRiss NAvinfó
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Az idén már a nAv készíti el 
az szja-bevallásokat

Az idei személyi jövedelemadózásról szóló tájékoztató leveleket folyamatosan 
kézbesíti a posta, amelyből mindenki tájékozódhat az újdonságokról. Ezt a le-
velet az ügyfélkapuval rendelkezők az elektronikus tárhelyükre kapják meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a munkáltatók és a kifizetők adatai 
alapján állítja össze a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet.

Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett 
magánszemélyeknek továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, 
hiszen az ő jövedelmi adataik teljes körűen nem állnak rendelkezésre.

Akik rendelkeznek ügyfélkapuval, március 15-től egy gombnyomással elér-
hetik a bevallási tervezetet, amit ha kell, kiegészíthetnek a véglegesítés előtt.

Akiknek nincs ügyfélkapujuk, kérhetik formanyomtatványon, levélben kö-
tetlen formában, telefonon vagy az ügyfélszolgálaton, február 1-jétől március 
15-ig SMS-ben és a NAV honlapjáról elérhető űrlapon, hogy a hivatal postán 
küldje meg részükre a bevallás tervezetet.
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Eger, 2016–2017

SZEZONBÉRLET
JANUÁR 30., HÉTFŐ 19.00
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

Egri Szimfonikus 
Zenekar
Molnár Zoltán – trombita
vezényel: Szabó Sipos Máté

Jegyár: 2.900 Ft
23745

olvassa újságunkat  >> 

már csütörtöKön az interneten
eger.szuperinfo.hu

16835
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112017. január 27. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu
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Programja

Február 1., szerda 10.00

Tarka-Barka Lengető
Február 2., csütörtök 17.00

Életmód klub, jóga
Web: www.egripolgarokhaza.hu - E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

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

MIKOR és HOL
15.00	 ERdő- és köRnyEzETvédElEm Előadó:	Garamszegi	István.		

A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	rendezésében	 	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

16.00	 CsOCsÓ HÁzIBAJnOksÁG	 Helyszín:	EKMK	IFI	PONT
18.00-tól	ThetaHealing – nyÍlT EsT
20.30-ig	 	A	részvétel	díjmentes.	Bejelentkezés	január	29-ig:	20/268-4488,	

thetaneway@gmail.com	 Helyszín:	Ébredés	Holisztikus	Életmód	
Központ	(Szálloda	u.	5.	III.,	IV.	emelet)

19.00	 FILHARMÓNIA SZEZONBÉRLET 
Az EGRI szImFOnIkus zEnEkAR kOnCERTJE	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 31., kedd
15.00	 lEGyETEk JÓk, HA TudTOk	–	Jókai	Mór	bérlet		

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
17.00	 EMLÉKEST DR. FARKAS ANDRÁS (LUPUSZ) EGRI KÖLTŐ, 

DRÁMAÍRÓ, PUBLICISTA TISZTELETÉRE
	 Az	emlékesten	közreműködnek:	Farkas éva és ifj. Farkas András,
 ungvári P. Tamás	és	Patkós Attila	előadóművészek,	szalai zoltán 

és	szilvás István	újságírók,	egykori	pályatársak,	Vocalissimo	
Énekegyüttes.	Moderátor:	Radó István.	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Kömyvtár

18.00		 öRökséG mŰvElődésI sOROzAT – EMLÉKEZÉS SZABÓ PÁLRA
	 Emlékezők:	lisztóczky lászló, kelemen Csaba, Csergő-Herczeg 

lászló, dsupin Pál, szabó Réka, F. molnár Gabriella, Wiltner 
Ágnes, láng mária, daragó károly, nagy sándor, dr. Pócs Alfréd.	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

18.00	 JOGsEGélyszOlGÁlTATÁs HITElEsEknEk	
Gulya Tibor	előadása	 Helyszín:	Agria	Park,	vásártér

19.00	 kAmAszOk Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Február 1., szerda
15.00	 lEGyETEk JÓk, HA TudTOk – Zelk	Zoltán	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
16.00	 nEvETő JÓGA Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
16.30	 ZSUPSZKULCS HARRY POTTER VILÁGÁBA		

Kötetlen	beszélgetés	Tóth Tamás Boldizsárral,	a	Harry	Potter	
kötetek	fordítójával	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Kömyvtár

19.00	 lEGyETEk JÓk, HA TudTOk – Németh	László	bérlet		
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

19.00	 EGRI vIlÁGJÁRÓ kluB  
Erdély bércein nagy Richárddal 
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház.	Belépő:	500	Ft

19.00	 kAmAszOk Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Február 2., csütörtök
10.00	 EGészséGmEGőRző TORnA Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.00	 múlTIdéző – BAlÁzsdEÁk IsTvÁn EGRI vITéz
	 Előadó:	Erdei lászló		

Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
17.00	 GyERmEk szÍnJÁTszÓ CsOPORT Helyszín:	Forráspont	LISZI
19.00	 lIlI BÁRÓnő	–	Bródy	Sándor	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 3., péntek
13.45	 AnGOl CsEvEGő kluB	(haladó	csop.) Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00	 FARsAnGI néPszOkÁsOk		

Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
18.00	 JAPÁn-EGER kulTúR kluB Helyszín:	Forráspont	LISZI
19.00	 lIlI BÁRÓnő	–	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.30	 szIvEk PInCE, kEszTölC – BORkÓsTOlÓ	

Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	kert	5.)
Február 4. szombat – 5. vasárnap
10.00	 zOmÁnCmŰvészETI TAnOdA
	 Műhelyvezető:	kovács katalin.	Művészeti	vezető:	kátai mihály	

Munkácsy-díjas	festőművész.	Részvételi	díj:	1.000	Ft	/	nap;	
a	zománcműhely	szakköröseinek:	500	Ft	/	nap	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Február 4., szombat
A kÁRPÁT EGyEsÜlET EGER TúRÁJA (időjárás	vagy	hó	függvényében)
6.00	 Téli túra a szlovák Paradicsomban! (Február 4., vagy 25.)
	 Indulás	Egerből	a	Fekete	Ló	étterem	parkolójából.		

Érdeklődni,	jelentkezni,	előzetes	regisztráció:	Gál	Péter	(Bobek)	
70/2269-463;	bobek64@freemail.hu

A BÜkkI vöRös mETEOR sPORTEGyEsÜlET TúRÁJA 
8.40	  „Egészség séta”	–	Útvonal:	Szarvaskő	–	Leshely	–	Pap-hegy	–	

Külső-oldal	–	Berva.	Táv:	7	km.	Szintkülönbség:	150	m	 	
Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.00	Volán	pu.																																																

	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)

A kAPTÁRkő TERmészETvédElmI és kulTuRÁlIs EGyEsÜlET TúRÁJA
9.30	 Bükkaljai	Kő-út	túrasorozat	5.:	Útvonal:	Eger	–	Szépasszonyvölgy	

–	Pap-hegy	–	Gyilkos-oldal	–	egerszalóki	barlanglakás	–	Menyecs-
ke-hegyi	csőszkunyhók	–	„Sódomb”	mésztufagát	(gyógyfürdő)	
–	Hegyeskő-tetői	kaptárkövek	–	kőhodály	-	Demjén.	Táv:	14	
km.	Szint:	300	m.	Könnyű	túra.	Találkozó:	9.30-kor	Pyrker	tér,	
emlékmű.	Visszaérkezés:	Demjénből	menetrend	szerinti	buszokkal	
16.26,	18.21.	Túravezető:	Póczik	Mónika,	Domboróczky	Dalma.	
Jelentkezés	február	3-ig:	https://goo.gl/forms/8EIJHn8EljIr6QGH2.	
Részvételi	díj:	1.000	Ft,	(túravezetés,	a	belépő,	borkóstoló)

Február 5., vasárnap
								7.00-tól KISASSZONY PIAC – RÉGISÉGVÁSÁR, 
	 14.00-ig	 VEGYES PIAC ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)
A BÜkkI vöRös mETEOR sPORTEGyEsÜlET TúRÁJA 
7.20	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Szalajka-völgy	–	Ősember-barlang	–	Felső-

tó	–	Dózer	út	–	Katonasírok	–	Bélapátfalva.	Táv:	14	km.	Szint:	300	m.	
27+3	pont.	Találkozás:	7.20	Volán	pu.	vagy			8.00	Bélapátfalva	ABC.	
Hazaérkezés:	13.35	Volán	pu.	vagy	12.45	gyalog	Bélapátfalva.	
Túravezető:	Sas	Ervinné	(36/816-386,	30/382-9551)

A kÁRPÁT EGyEsÜlET EGER TúRÁJA
7.40	 Recsk	–	Jóidő-nyak	–	Vár-bükk	–	Parád.	Táv:	19	km,	szint	550	m	

(Nehéz	túra!).	Találkozó:	7.40	Volán	pu.,	Vissza:	15.51
	 Túravezető:	Bónusz	György	(20/935-4579)
11.00	 A kIskAkAs GyémÁnT FélkRAJCÁRJA
	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 7., kedd
18.00 kEPES IRODALMI ESTEK – SZABÓ T. ANNA 

HA mAdARAT szERETsz, éGBOlT lEGyél, nE kAlITkA 
Beszélgetőtárs:	molnár Ferenc		
Belépő:	felnőtt:	600	Ft,	diák/nyugdíjas:	400	Ft	
Helyszín:	Kepes	Központ	(Széchenyi	u.	14.)

Február 8., szerda
16.00	 nEvETő JÓGA Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
18.00	 HARMÓNIA, EGYENSúLY, EGÉSZSÉG – A	Magyarországi	

Taoista	Tai	Chi	Társaság	kezdő	tai	chi	tanfolyamot	indít
Helyszín:	Ward	Mária	Általános	Iskola	és	Gimnázium
(Kossuth	utca	8.)	További	információ:	a	www.taoistataichi.hu	
weblapon	vagy	a	30/990-5730	telefonszámon

19.00	 FúZIÓ SZERDA	–	kAdARkA – mAGyAR köRkéP 
Vendég:	Csutorás Ferenc	(AÉS	Birtok	)	és	Tarnóczi zoltán	(Orsolya	
Pince).	A	kóstoló	ára:	3300	Ft/fő.	Asztalfoglalás:	20/852	5002	vagy	
fuzio@galtibor.hu	 Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió	(Csiky	S.	utca	10.)

Február 9., csütörtök
17.00	 TEMATIKUS UTAK SZLOVÁKIÁBAN 

BARnA BélA és PuszTAy sÁndOR kötetének bemutatója 
Vendég:	Barna Béla	turisztikai	újságíró,	túravezető,	
beszélgetőtárs:	Ebner Béla	hírlapíró	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

18.00	 „SUMMÁJÁT ÍROM”	– kOvÁCs lÁszlÓ EmlékHAnGvERsEny	
kovács lászló	poszthumusz	őrnagy,	az	egykori	Egri	helyőrségi	
Zenekar	volt	karmesterének	tiszteletére.	
Közreműködik	a	Magyar	Honvédség	Központi	Zenekara	
Helyszín:	Hotel	Eger&Park.	A	belépés	díjtalan.

Február 10., péntek
19.30	 BABICzkI lACI, mÁTRA – BORkÓsTOlÓ
	 Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	kert	5.)
Február 14., kedd
zOlBERT lEmEzBEmuTATÓ kOnCERTJE 

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Február 15. szerda
19.00	 EGRI vIlÁGJÁRÓ kluB – minden, ami Tátra. Előadó:	kájel Árpád
	 	Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház.	Belépő:	500	Ft
ELŐZETES
Április 30., vasárnap

19.00	HALVÁNYLILA GŐZ 
L’ART POUR L’ART TÁRSULAT
A	L’art	pour	l’art	Társulat	legújabb	színházi	
estje	az	Egri	Kulturális	és	Művészeti	Központ	
szervezésében.		
Jegyár:	3.300,	3.000,	2.700	Ft.
Jegyek	kaphatók:	
a	Gárdonyi	Géza	Színház	Szervezőirodájában
Eger,	Széchenyi	u.	5.	Telefon:	36/518-347	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 28., szombat
vÁndORlÓk BARÁTI köRE 
6.40	 Útvonal:	Bükkzsérc	–	Szilosra	járó	–	Ortás	–	Novaji	kunyhó	–	Cse-

res-tető	-	Noszvaj.	Táv:	12	km.	
Indulás:	6.40	Volán	pu.;	érkezés:	legkésőbb	17.40	órakor.		
Információ:	EKMK	Forrás	Gyermek		
és	Ifjúsági	Ház,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875

9.00		 XvIII. „öTÁGú sÍP ÜzEnETE” vERsmOndÓ TAlÁlkOzÓ
	 5	–	8.	osztályos	Heves	megyei	és	határon	túli	magyar	diákok	

részvételével	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	

14.00-tól	GyöngyPosta Egerben – EGyÜTT A méHnyAkRÁk EllEn
17.00-ig	 Kézműves	foglalkozás,	játszóház,	gyöngyfűzés.	

Kerekasztalbeszélgetés	a	méhnyakrák	megelőzéséről,	a	HPV	
védőoltás	szükségességéről	a	Magyar	Rákellenes	Liga		Egri	
Alapszervezetének	szervezésében.	 Helyszín:	Agria	Park,	vásártér

15.00	 BlACk COmEdy	–	Egressy	Béni	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

15.00	 uTAzÁs TéRBEn és IdőBEn	
kisfaludy György	kutató	előadása

	 Belépő:	1.000	Ft	(az	Univerzum	Klub	tagjainak:	500	Ft)
	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
15.00	 „JÓ ITAl A kAdARkA…” – cigányzenés	magyarnóta	műsor
	 Közreműködnek	a	Hevesi	József	Magyarnóta	Klub	énekesei.
	 Kísér:	ifj. Báder Ernő	cigányzenekara		

és	Gonda lászló	zongorista-előadóművész.		
Belépő:	1.500	Ft,	kedvezményes	belépő:	800	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház	
18.00	 ZF-EGER - PANNERGY MISKOLCI VLC	

EON	OB.	I.	férfi	vízilabda	mérkőzés.	E.ON	OB	I.,	B-csop.,	12.	ford.		
Jegyárak:	felnőtt	1.000	Ft,	diák/nyugdíjas	500	Ft.	
Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

19.00	 EGRI BOROK BÁLJA 
Zene,	tánc,	tombola	–	Szederinda	Néptáncegyüttes,	Szabó	Attila	
(Csík	zenekar)	és	családjának	műsora.	Belépő:	16.000	Ft/fő	
Helyszín:	Hotel	Eger&Park

19.00	 BlACk COmEdy	–	Hevesi	Sándor	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

20.00	 kARIkÓ zsÓFI és kIss PéTER – JAzz EsTE A BRAnCsBAn
	 Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	kert	5.)	Ingyenes!
Január 29., vasárnap

								7.00-tól KISASSZONY PIAC – RÉGISÉGVÁSÁR, 
	 14.00-ig	 VEGYES PIAC ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)
A BÜkkI vöRös mETEOR sPORTEGyEsÜlET TúRÁJA 
8.40	 Útvonal:	Várkúti	elágazó	–	Hajagos	–	Czakó-tető	–	Király-kút	–	

Nyerges-tető	–	Almagyar	dűlő	–	Eger	(Szarvas	tér)
	 Táv:	16	km.	Szintkülönbség:	100	m.	26	+3	pont.	

Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	15.30	Eger,	Szarvas	tér,	
Gyalog.	Túravezető:	Kiss	László	(36/410-269)

31. IMOLA–HÍRLAP-KUPA – 7. FESZTBAUM BÉLA
9.00-tól TEREMLABDARúGÓ-TORNA
18.00-ig Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok
kIsBAkAnCsOsOk BARÁTI köRE
9.10	 „Tatárjárás”:	Bükkszentkereszt	–	IV.	Béla	emlékmű	–	Őr-hegy	

–	Dorongosi	víznyelő	–	Sügér-völgy	–	Hór-völgy	–	Tebe	rét	–	Balla-
völgy	–	Répáshuta.	Indulás:	9.10	Volán	pu.;	érkezés:	18.05	Volán	pu.		
Információ:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház,		
Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875

11.00	 BAmBI	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház	
15.00	 úJÉVI OPERETT GÁLA
és	 kOÓs JÁnOs úJRA OPERETT szEREPBEn!	
19.00	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 30., hétfő
10.00	 közElBABA CsEvEGő Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	 EGészséGmEGőRző TORnA	indul,	a	hosszú,	egészséges	

életért,	szakképzett	gyógytornász	vezetésével	hétfőként	10		órától.	
Díjtalan!	 Helyszín:	Zellervári	Gondozási	Központ	(Hadnagy	u.	34.)

14.30	 FIlHARmÓnIA IFJúsÁGI BéRlET Helyszín:	Gárdonyi	Színház

Programajánló az  jóvoltából

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

<< CARDIFF nappali sor
290x200x52

Led világítással!
189.900 Ft helyett 135.000 Ft

<< CARDIFF komód
180x85x42

66.000 Ft helyett 49.000 Ft
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Csak... hagyd őt elmenni!  
Lásd őt újra olyannak, amilyennek szeretted.  
Emlékezz a nevetésére, a hangjára és azokra a napokra,  
amikor boldog volt.  
Örülj az örömének, hogy hazamehet, és engedd el a kezét...

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették,  

hogy

GODÓ JÁNOSNÉ 
született NÉMETH MÁRTA

2017. január 17-én elhunyt.

Búcsúztatása 2017. január 27-én volt 
az egri Minorita templomban.

A gyászoló család

13788

Hogyan mentheti meg a rendszeres bőrrákszűrés az Ön életét?
A bőrrák kialakulásának 

gyakorisága évi 5-10%-kal 
nő, minden 5. ember szá-
míthat rá, így a szűrés je-
lentősége is egyre nagyobb. 
Többségük jóindulatú kórle-
folyású, azonban létezik egy, 
a melanoma (festékes bőr-
rák), mely hamar áttétet ké-
pez, és halálhoz vezethet. Ezt, 
ha időben, még korai stádiu-
mában felismerik és eltávolít-
ják, a páciens élete 100%-os 
biztonsággal megmenthető.

A nehézség az, hogy a korai 
melanoma a megtévesztésig 
hasonlíthat egy anyajegyre, 
ezért életfontosságú szűrő-
vizsgálatokra járni.

A MelanomaMobil 

R szű-
rés során a szűrőorvosok 

az egész testfelületet átvizs-
gálják, majd a piacon egye-
dülállóan, minden anyajegy 
képét digitálisan rögzítik is. 
Ezt követően a felvételeket 
kiértékelő orvosok alaposan 
kielemzik, melynek eredmé-
nyeként személyre szabott 
leletet állítanak ki.

A MelanomaMobil 

R szű-
rési módszer leglényege-
sebb része a kontrollvizsgá-
lat, mely a páciens számára 
ugyanúgy zajlik, akár az első 
alkalommal. Utána viszont 
az aktuális felvételeket össze-
vetik a korábbiakkal is, így 
olyan többletinformáció áll 
rendelkezésre, amely alapján 
egészen korai stádiumban ki-
szűrhető a melanoma.

Egyeztessen szűrési időpontot 
a +36-70/337-3333-as számon,  

vagy jelentkezzen be 
online a www.melanomamobil.hu oldalon.

Rendelőink: 
Budapest (VI. ker. és XI. ker.), Győr, Sopron, Vác.
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SzerkeSztőSégünkben az

orSzág bármely Szuperinfójába
feladhatja hirdetéSét!

bővebb tájékoztatás:

 • Szuperinfó iroda - eger, Csiky S. u. 19.
  tel.: 36/312-701 - eger@szuperinfo.hu
apróhirdetés feladás:  

 • www.szuperinfo.hu
 • eger otthon ingatlanközvetítő
  (eger, barkóczy - dr. nagy j. út sarok)

1778723745

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány 
és Egri Menedék Alapítvány (Egri Menhely)
06-20/358-2183 és 06-20/358-0607

Gazdikeresőnk Kamilla!
Kamilla egy 2 év körüli 
ivartalanított cicalány,  
aki nagyon bújós, ölbenülős, 
gyerekbarát, emberközpon-
tú és alkalmazkodó.

14901


