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

www.drszabozsolt.hu

IldIkó látszerész
Szemüvegkeretek 

30-50-75%
árengedménnyel 
február 
28-ig
eger, telekessy u. 1.
tel.: 06-36/320-681

Tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

Kéménymarás, 
-bélelés,

szerelt kémény,
kondenzációs 
gázkémények
egy nap alatt.

Minőségi kivitelezés, korrekt ár
komplett ügyintézéssel.

Tel.: 06-20/3622-458
kemenyeger.hu

Eger, Frank Tivadar u. 1.

31891

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
2017-BEN IS KEDVEZŐ ÁRON
- Angol minőségi hallókészülékekkel
- Ingyenes hallásvizsgálattal
- Tanácsadással
- Kamatmentes
 részletfizetéssel

H-EAr Kft. Hallókészülék Szalon

Eger, Zalár u. 3.
www.hallokeszulek.hu 
06-36/565-881
06-70/776-7372

Várjuk
kedves

Ügyfeleinket!

31922

Több mint 800 féle anyagból
választhat a

kék szalon - ban
Eger, Jókai u. 12. - ny.: H-P: 9-18, szo: 9-13

• Exkluzív lakástextilek
• dekorvásznak és 
 pamutvásznak
• 100% pamutanyagok
 foltvarráshoz, táskák
 készítéséhez, babaholmikhoz

MéTEráru a kék szalonban

31931

31939

31945

31890

BABAMURI
MInőségI hAsznált gyeRMekRUházAt

MInDen ruhára és cipőre

JelMez-
kÖlCsÖnzés!

tavaszi ruhák átvétele
febr. 13-tól előjegyzéssel!

eger, Barkóczy u. 6. (kacsapart u. sarkán)
tel.: 06-20/9365-130, 36/312-073 

ny.: h-P: 9-17, szo: 9-12 -    babamuri

-50%

31892

2017esküvő ...hogy tökéletes legyen... Menyegzői mellékletünk mai lapunkban
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MAROSY
EgER, SzéchEnYi utcA 58.
tel.: 36/322-540, 06-30/362-98-98

www.marosy.hu - 
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tAntERMi
FEBRuáR 7.
OnLinE AzOnnAL

31916

Eger, Ady E. u. 11. I/5.
Ügyfélfogadás: H-Cs: 1530-1730

Tel.: 06-70/266-1700,
06-30/9855-263

Szerezzen jogosítványt most!

Személygépkocsi, motor
(„B”, „A1”, „A”) 

kategóriában 
vezetői tanfolyamot indít

2017. február 8-án, 
16 órakor Egerben

Alapórák díja: 3.000 Ft
E-learning-es képzés!

Jogosítvánnyal rendelkezőknek gyakorló vezetés!

3191731884

RégiségvásáR
Egerben

Február 19-én, vasárnap
a buszpályaudvar mellett, a Bazilika mögött

SzErkESzTőSégünkBEn Az

orSzág BármEly 
SzupErInFójáBA

FElAdhATjA hIrdETéSéT!
Bővebb tájékoztatás:
• Szuperinfó iroda
 Eger, Csiky S. u. 19.
 36/312-701
 eger@szuperinfo.hu

Apróhirdetés feladás: 
• www.szuperinfo.hu
• Eger otthon Ingatlanközvetítő
 (Eger, Barkóczy - dr. nagy j. út sarok)

17787

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeket, reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

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

27750

Dr. Stefán Zoltán, a 4. 
sz. választókörzet képviselő-
je (Fidesz-KDNP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság elnöke előzetesen, 
telefonon vagy e-mailben 

egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 06-30/218-0266, e-mail: 
stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 
5. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a 
Városképi és Környezet-
védelmi Bizottság elnöke, 
a Városimázs Bizottság 
tagja tart fogadóórát 

előzetesen egyeztetett helyen és idő-
pontban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail: 
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

Képviselői  fogadóóráK
Február 6-án, hétfőn 

17.00 órától Bátori Ist-
ván, a 3. sz. választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), 
Eger Közgyűlésének civil 

tanácsnoka tart fogadóórát a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskolában.

Február 6-án, hét-
főn 17.00 órától Szucsik 
György, a 2. sz. választó-
körzet képviselője (Fidesz-
KDNP), a Városi Szociális 

és Családügyi Bizottság elnöke tart foga-
dóórát a Hunyadi Mátyás Általános Isko-
lában.

Csákvári Antal, a 6. sz. 
választókerület képviselője 
(Fidesz-KDNP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság tagja fogadóórát 
tart, előzetesen megbeszélt 

időpontban és helyen. Tel.: 06-30/941-
1397, e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városgazdálkodási Bi-
zottság elnöke hétfőtől 
csütörtökig, naponta 
14.00-18.00 óra között 
személyesen elérhető a 
szépasszonyvölgyi Hotel 

Ködmönben. Más időpont egyeztetése a 
06-30/995-2290-es számon, vagy e-mail-
ben, az oroszibolya@t-online.hu címen.

Lombeczki Gábor, a 
10. sz. választókerület kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a 
Városgazdálkodási Bizottság 
és a Városképi és Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja 

előzetesen egyeztetett időpontban és he-
lyen tart fogadóórát. Tel.: 06-30/594-7853, 
e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu

Mirkóczki Zita ön-
kormányzati képviselő 
(MSZP-DK-Együtt), a Városi 
Szociális és Családügyi Bi-
zottság tagja előzetesen, 
telefonon vagy e-mailben 

egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 06-70/382-5203, e-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com

Földvári Győző ön-
kormányzati képviselő 
(DK-Együtt-MSZP), a Vá-
rosi Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagja előzetesen, 
telefonon vagy e-mailben 

egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 06-30/945-3530, e-mail: 

fgyeger@gmail.com

Komlósi Csaba önkor-
mányzati képviselő (LMP), 
a Városi Szociális és Család-
ügyi Bizottság tagja minden 
kedden 16.00 és 18.00 

óra között fogadóórát tart a Bródy S. u. 
5. sz. alatt. Tel.: 06-30/988-2664, e-mail: 
komlosi.csaba@ph.eger.hu

13788

31888
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Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme

Február 9-én, csütörtökön

Szív alakú 
párna 

applikálva

Dr. Hibay Károly utca 19.
Facebook/Őkelme

MÉTERÁRU

31701

31893 31879

IFRS 
mérlegképes 

könyvelő 
(55 344 05, E-000290/2014/A026) 

képzés indul 
az egri képzési 
centrumban!

Első képzési nap: 
2017. február 17., 14 óra

Bővebb információt 
ügyfélszolgálatunkon 

kaphat!
Tel.: 06-70/377-3204

E-mail: anita.toth@skc.hu
www.skcoktatokozpont.hu 
3300 Eger, Maklári út 4/B.  

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000290/2014

Piacképes képzések  
a legjobb árakon!

31915

31909

31874

 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

31943

Eger, Zalár u. 5-7.
(a volt Centrum parkolóval

szemben)

elfogadóhely!

GREEN PASS utAlváNy ElfoGAdóhEly lEttüNk!
BANkkáRtyáS fizEtéSi lEhEtőSéG!

Az akció időtartama 2017. 02. 06-tól 02. 11-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
Csak háztartási mennyiségben szolgálunk ki!

kövessen minket a facebook-on: Párszázas Market

299 ft
Pepsi Cola
2,5 l  119,6 ft/l

199 ft
Milka triple á la caramel  
táblás csokoládé 90 g  2.211 ft/kg

499 ft
Segafredo origini Peru  
őrölt kávé 250 g    1.996 ft/kg

169 ft
Borsodi dobozos 
sör 0,5 l    338 ft/l

399 ft
Jar mosogatószer 750 ml aloevera  
és kókusz illatban      532 ft/l 

99 ft
Sindy Classic 100 db-os 
papírzsebkendő

299 ft
fa tusfürdő 250 mi 
többféle illatban   1.196 ft/l 

Szeptembertől induló 

német-magyar 
kéttannyelvű 

és a működő 

Waldorf 
és Rogers 

óvodai csoportjaink 

Fórumot tartanak, 
melyre várjuk 

az érdeklődő szülőket.
Időpont: 

2017. 02. 09., csütörtök 17 óra

Helyszín: 
Ovi-vár Óvoda 

Eger, Tavasz u. 1.

31944 31951

éRSzűkülEt, viSSzERESSéG,  
izülEti éS láBfáJdAlMAk 
tüNEtEiNEk ENyhítéSéRE:

SoNotERAPiA,  
BEMER 3000, láGy lASER,  
NéPi CSoNtkováCSoláS

Flora Vitalia

termeszetgyogyaszcentrum.hupont.hu
Hotel Flóra Gyógyszárny

06-20/965-2051

Hanna
Tisztánlátó jósnő
30/338-4777

www.gabrielorakulum.hu
Eger, Kossuth L. u. 22.

31642

TERMElői Méz házhoz szállítás
Eger, Andornaktálya, Maklár, Füzesabony területén.

Áraink: - akác 2.200 Ft/1 kg, - vegyes virágméz, 

repce krémméz, napraforgó krémméz 1.700 Ft/1 kg

Tel.: 06-20/575-2231, 06-20/574-3860
31912

31680

23745

FUTÁS EgEr
2017. FEBRUÁR 26., 
vaSÁRnap

táv: 
1-25 km között, 
amennyit tudsz
találkozó:
9.45-kor 
az érsekkertben, 
a szökőkútnál
Rajt: 10.00-kor

információ: 06-30/439-6286



H á z e l a d á s 

NOVaJON, 1100 nm-es nagy telken, 3 
szobás, 100 nm-es, részben felújított 
tetős, gázfűtéses, összkomfortos családi 
ház garázzsal, melléképülettel eladó. Ár: 
8,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

OsTOROsON, felújított, gázfűtéses családi 
ház 245 nm-es telken, pincével eladó. Ár: 
4,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

NOszVaJON, ’70-es években épült, alul 
szuterénes, jó szerkezetű családi ház, 
1200 nm-es telken eladó. Ár: 6,4M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

aNdORNaKTálYáN négyszobás, föld-
szintes, igényesen felújított ház eladó. Ár: 
23,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 

FelsŐTáRKáNYBaN 110 nm-es, felújí-
tásra szoruló családi ház eladó. Iár: 13,5M 
Ft. Érd.: 06-30/998-1046

1+2 FélszOBás, jó állapotú ház a Bor-
kombináltnál eladó. Ár: 10,5M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046

KéT különálló ház egy telken a belvá-
ros közelében eladó! Ár: 32M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046

aNdORNaKTálYa elején igényes sor-
ház eladó. Ár: 25,9M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046

BáRáNY utcában négyszobás, fiata-
los családi ház eladó. Ár: 31,9M Ft. Tel.: 
06-30/998-1046

BÜKKszéKeN, gyönyörű természeti kör-
nyezetben 2003-ban épült, 2 lakásos igé-
nyes családi ház nagy terasszal, garázs-
zsal eladó, strand 10 perc séta. Ár: 15M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

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

CsáKÓ városrészben, a Népkerthez közel 
130 nm, 4 szobás, igényesen felújított szép 
sorház, terasszal, garázzsal eladó. Ár: 32M 
Ft. Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, belvárosi, Pacsirta utcai, 170 nm, 5 
szobás, 3 fürdőszobás, fiatal építésű, igé-
nyes 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 csa-
ládi 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, 
nappali-konyha-étkezős+4 szobás, 
1994-ben épült családi ház, garázs-
zsal, kis kerttel, nagy pincével eladó. Ár: 
20,9M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

eGeR, történelmi belvárosi családi ház, 
lakni vagy vállalkozás, apartmanozásra 
tökéletes. Ár: 29,9M Ft. www.egerhouse.
hu Tel.: 06-70/622-4245

laJOsVáROs csendes részén 2 szin-
tes, 200 nm-es, igényes, 2 generáci-
ónak is alkalmas családi ház eladó! 
ár: 42M Ft. Tel.: 06-30/731-5250 

FelsŐVáROsI, 65 nm-es, 1. emele-
ti, 2 szobás, felújítandó lakás szige-
telt épületben eladó! ár: 8M Ft. Tel.: 
06-30/731-5250 

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

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

KÜlÖNleGes lakás, különleges igé-
nyűeknek! Kilátással a dobó térre 
és a várra, tetőtéri, 110/140 nm-es, 
cirkós lakás eladó! Iár: 35,5M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

TURIszTIKaI célra is ajánlott sor-
ház, 3+2 szobával, nagy terasszal, 
garázzsal a Hatvani hóstyán! Iár: 
24,9M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

eGeR, Rácz hegy aljában, közel a 
városhoz, egyszintes, 1+2 szobás, 
gáz-cirkófűtéses, felújított csa-
ládi ház eladó. Iár: 10,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213   

eGeRszalÓK Hőforrás közeli részén 
900 nm-es építési telek eladó! a sík 
területen fekvő, közművesített, 
d-Ny-é tájolásnak köszönhetően 
jó benapozású. Iár: 5,8M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

eGeR, újszerű lakóparkjában, igé-
nyesen kialakított kislakás eladó! 
alacsony rezsi, teljes berendezés! 
Iár: 9,99M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

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

eGeR, Tihaméri vrsz.-en két épület-
ből álló, 360 nm-es telken lévő csalá-
di ház eladó! a fő épület alsó részén 
szuterén található, műhelynek, szol-
gáltatásra alkalmas. Iár: 19,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

eGeR belvárosában, az egri vár 
lábánál található, 2015-ben igé-
nyesen felújított, egyszintes csa-
ládi ház eladó. Iár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

FelNéMeT, városközeli részén, jelen-
leg kétlakrészes, de össze is nyitha-
tó, egyszintes családi ház eladó! Kel-
lemes otthonná válik, nagyobb csa-
lád számára! Iár: 21,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

FelNéMeT, pásztorvölgyi részén, 
szakszerűen megépített ikerház 
eladó! a két szinten 3 háló, a nap-
pali, közvetlen kertkapcsolatos, déli 
fekvésű terasszal. Iár: 16M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213   

eGeRBeN, a Ráchóstyán kétgenerá-
ciós, 5 szobás, igényes családi ház, 
két garázzsal eladó. Iár: 33M Ft. Tel.: 
06-30/271-2883 

eGeR, belvárosközeli, 85 nm-es, 3+1 
szobás, 3. emeleti lakás eladó. Iár: 
17M Ft. Tel.: 06-30/271-2883 

eGeRBeN, a Rózsa K. utcában 32 
nm-es üzlet hosszú távra kiadó! ár: 
50e Ft/hó+rezsi. Tel.: 06-30/271-
2883 

eGeR, Felnémeten csendes, 500 
nm-es telken szabadon álló csalá-
di ház eladó, felújított, igényes, 110 
nm-es lakótér+110 nm szuterén. Két 
generációnak is! ár: 26,7M Ft. Tel.: 
06-70/414-8021 

eGeR, deák Ferenc úton 1. emele-
ti, 63 nm-es, nappali+2 hálószobás, 
erkélyes lakás eladó. alacsony rezsi. 
ár: 13,5M Ft. Tel.: 06-70/414-8021 

eGeR, Cifrakapu úti kockaházban 
műanyag nyílászárós, 2 szobás, 
erkélyes, fiatalos lakás eladó. ár: 
9,1M Ft. Tel.: 06-70/414-8021

HaTVaNI hóstya, Farkasvölgy út, 2 szin-
tes családi ház garázzsal, udvarral, 28,8M 
Ft irányáron. Tel.: 06-70/622-4245, www.
egerhouse.hu

HaJdÚHeGY alján, Radnóti út 5. sz. alatt, 
remek statikájú, egyszintes, 720 nm-es 
telken lévő családi ház 29,9M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245

OsTOROsON kétszobás, stabil 100 nm-es 
kockaház 1000 nm-es telken eladó. Ár: 
10M Ft. Tel.: 06-30/239-7353, www.
egerhouse.hu

áRzUHaNás! 9,9M Ft helyett 6,3M Ft-os 
alkalmi áron Andornaktályán, 90 nm-es, 
jól alakítható kockaház eladó! Tel.: 
06-30/239-7353, www.egerhouse.hu

OsTOROsON a lakóparkban eladó egy 
újszerű sorház 3 szobás+nappalis, garázs-
zsal. Ár: 27,5M Ft. Tel.: 06-20/314-2105

OsTOROsON, mellékutcában eladó egy 2 
szobás, kockatípusú kis családi ház 1300 
nm telken. Ár: 7,5M Ft. Tel.: 06-20/314-
2105

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 családi 
ház+melléképület (apartman) 1300nm-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 telekkel eladó. Ár: 
13M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

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

eGeRBeN, a Szalóki út 11. szám alatt 
családi ház eladó! Ár: 16,9M 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

FÜzesaBONY északi részén 2,5 szobás, 
felújított cs. ház eladó! Ár: 10,5M 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, 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

aNdORNaKTálYa központjában nagy 1 
nappali+4 szobás, kitűnő állapotú, remek 
beosztású családi ház (dupla garázs, szu-
terén stb.) nagy telekkel, gyümölcsössel 
tulajdonostól eladó. Tel.: 06-20/938-
6322

eGeRBeN, a Vadrózsa utcában 2008-ban 
épült, alacsony rezsijű, 73 nm-es sorház 
kis kerttel eladó. Érd.: 06-30/328-3529

eGeR, lajosváros városrészén, 354 
nm telken120 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 vonzáskörzeté-
ben családi házat vásárolnék. Ár: 28M Ft-
ig. Tel.: 06-20/435-9657

l a K á s e l a d á s 

BelVáROsBaN 1 nappali 3 hálós szép 
lakás eladó. Ár: 23,5M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046

BeFeKTeTésRe is alkalmas, Rákóczi úti, 
kis rezsis lakás eladó! Iár: 10,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046

eGeRBeN, teljes körűen felújított, 54 
nm-es, nagy teraszos lakás eladó. Iár: 
10,9M Ft. Tel.: 06-30/998-1046

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 udvarral. 
Ár: 42M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

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

PaCsIRTa utcai, extra minőségű, 2 szin-
tes, 130 nm, 4 szoba+amerikai konyhás 
nappali, 2 fürdőszoba, 4 lakásos társas-
házban kis kerttel, garázzsal. Ár: 30M Ft. 
Tel.: 

séTálÓ belvárosban kínálunk eladásra egy 
II. emeleti, 2+2 félszobás, cirkófűtéses, 
70/50 nm lakást, befektetésnek is kitű-
nő. Tel.: 06-30/215-5349
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A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! 

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

diságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem 
köteles olyan tényeket vagy körülményeket 
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folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
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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
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HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
31908

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

3166131882

óráSmEStEr 
vásárolna régi karórát,  
zsebórát, aranyórát.
Ugyanitt: órák javítása, 
elemcseréje, eladása.
csapó órásüzlet

Eger, Széchenyi u. 24. 
Tel.: 36/310-747

31881

EREDETVIZSGAÚJ!
KIpufoGó KlInIKA®

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

� Csőhajlítás, sport, normál
� Kipufogó rendszer készítése
Eger, Deméndi út 18.
36/421-666, 30/302-1417
nyitva: H-p: 8.00-17.00

Valutaárfolyam
2017. január 31.

Valutanem Vétel Eladás

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

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

uSD ...... 286,00 .....292,50
Euro.... 306,00 .....314,00
CHf....... 285,00 .....293,00
GBP ...... 357,00 .....367,00
CaD ...... 212,00 .....221,50
PlN ......... 67,00 .......74,50
HrK ........ 38,00 .......42,50
roN ........ 64,00 .......71,90

készpénz átutalás

31880

Szajlai Imre: 06-20/919-3748
fuvarozók országos Szövetsége

Költöztetés,
fuvarozás

31952

31954

31930

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397



EGER, Bárány utcában, 328 nm-es 
telken, igényesen kivitelezett, 2005-
ben épült, 140 nm-es családi ház, 
3 szoba, 3 fürdőszoba, teraszkap-
csolatos nappali, tufába vájt pin-
ce, eladó. Ár: 44M Ft. B6143 Érd.: 
+36-30/349-9899 

ÁRCSÖKKENÉS! Ostoros, Egri úti 
lakóparkban, 2004-ben épült, 2016-
ban teljesen felújított, egyszintes, 
dupla garázsos, 4 szobás, önálló 
családi ház. Ár: 38,9M Ft. Ár:+36-
30/740-4334 B6164 

TELEK eladó! Ostoros, Tópart lakó-
park, 363 nm-es, 45%-ig beépíthető! 
Összközműves telek, zártsorú beépí-
tésű, melynek 2 szomszéd épülete 
már felépült! Ár: 3,99M Ft. B6206 
Érd.:+36-30/740-4334 

TELEK eladó! Ostoros, Tópart lakó-
park,1055 nm-es, 30%-ig beépíthe-
tő! Összközműves telek, mely alkal-
mas önálló családi ház, vagy 2 laká-
sos társasház építésére!  Ár: 7,5M Ft. 
B6202 Érd.: +36/30/740-4334 

ÁRCSÖKKENÉS! Verpeléti, felújí-
tott, 1. emeleti, 2+1 szobás lakóte-
lepi lakás eladó! Ár: 4,4M Ft. B5956 
Érd.: +36-30/740-4334 

EGERBEN, Északi lakótelepen, 8. 
emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás 
közös tárolóval, csendes helyen, 
szép kilátással. Ár: 8,5M Ft. Érd.: 
+36-30/349-9899 B6182 

SZÉNA téren, újszerű, belső 2 szintes, 
3. emeleti, nappali+2 félszobás, ame-
rikai konyhás, cirkó+padlófűtéses 
lakás. Ár: 16M Ft. Érd.: +36-30/682-
6543 B6159 

VALLON úton, 4 emeletes téglaépü-
letben, 4. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Ár: 9,4M Ft. B4621 Érd.: 
+36-30/740-4334 

EGERBEN, Csiky Sándor utcában, 
8 lakásos társasházban, nettó 73 
nm-es, tetőtéri, világos, jó adott-
ságokkal rendelkező lakás. Érd.: 
+36-30/682-6543 Ár: 20,5M Ft. 
B6195 

FELNÉMETEN, 2 generációnak is 
alkalmas, jó állapotú családi ház, 
(366 nm-es telken-200 nm-es a ház) 
bevezetett vendéglátó egységgel 
eladó! B6136 Ár: 34M Ft. Érd.:+36-
30/740-4334

KERTÉSZ u., II. emeleti, 52 nm, 2 szo-
bás, cirkófűtéses, felújított szép lakás, fia-
tal társasházban eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

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

EGER, belvárosban, Csiky S. u. fiatal tár-
sasházban, 78 nm nappali+3 hálószo-
bás, igényes szép lakás garázzsal eladó. 
Ár: 20,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

LAJOSVÁROSI, mfszt.-i, 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. u 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

STRANDFÜRDŐNÉL 1. emeleti, erkélyes, 
2 szobás lakás eladó. Ár: 12M Ft. Tel.: 
06-70/944-3339 www.egerhouse.hu 

LAJOSVÁROSI, 3 szobás, erkélyes, 2017-
ben felújított szép lakás eladó. Ár: 13,5M 
Ft. Tel.: 06-70/944-3339 www.egerhouse.
hu

9,9M Ft helyett 8,3M Ft, alkalmi vétel! Fel-
újított, lajosvárosi 2 szobás lakás. Ár: 8,3M 
Ft.  www.egerhouse.hu Tel.: 06-70/622-
4245

EPERJESI lakóparkban 60 nm-es, 
nappali+2 félszobás, tetőtéri, erké-
lyes lakás garázzsal. Ár: 17,6M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245 www.egerhouse.hu

BELVÁROSI, nappali+3 szobás, dupla 
garázsos ékszerdoboz. Ár: 20,5M Ft. www.
egerhouse.hu Tel.: 06-70/622-4245

ÉSZAKI lakótelep, 1. emeleti, teljes körű-
en felújított, 2 szobás, gardróbos, teher-
mentes, költözhető lakás S.O.S. eladó. Ár: 
11,5M Ft. Tel.: 06-70/622-4245

ALKALMI vétel! Történelmi belvárosban 
két külön nyíló szobás, cirkófűtéses lakás. 
Ár: 12,9M Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/239-
7353

FELSŐVÁROSBAN eladó felújított, 3 szo-
bás, 1. emeleti lakás. Ár: 10,9M Ft. Tel.: 
06-20/314-2105

BELVÁROSKÖZELI, 3 szobás magasföld-
szinti, jó állapotú lakás eladó. Ár: 15,6M 
Ft. Tel.: 06-20/314-2105

EGERBEN, patakparti, 2 szobás, műanyag 
ablakos, zöldövezeti, 55 nm-es lakás nagy 
erkéllyel, csodás panorámával eladó. Ár: 
10,9M Ft. Érd.: 06-30/599-3171 www.
egerhouse.hu

EGERBEN, Faiskola úton 3 szobás, tágas 
terekkel rendelkező lakás tulajdonosa 
lehet, ha nagy erkéllyel, saját tárolóval 
rendelkező lakásra vágyik 74 nm-en, 3 
szobával, 3. emeleten. Ár: 14M Ft. Érd.: 
06-30/599-3171 www.egerhouse.hu

IDEÁLIS paraméterekkel Eger legkedvel-
tebb utcájában 55 nm alapterületű, felújí-
tott lakás eladó. Műanyag nyílászárókkal, 
szigetelt falakkal. Zárt belső udvari par-
kolóval, játszótérrel. Ár: 12,3M Ft. Érd.: 
06-30/599-3171 www.egerhouse.hu

8,5M Ft-ért 66 nm-es, 2 szobás, jó álla-
potú családi lakás eladó a Kallómalom 
utcában. Tel.: 06-70/944-3339 www.
egerhouse.hu 

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

FENSTHERM lakóparki, 1. emeleti, ame-
rikai konyha+nappali+hálós, újszerű, kis 
rezsis lakás eladó. Ár: 14,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

10-ES iskola környéki, 2. emeleti, világos, 
napos, csendes, erkélyes, 2 szobás, kis 
rezsis, déli fekvésű, légkondis lakás eladó. 
Ár: 12,7M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

HADNAGY utcai lakótelep 2 szobás, csen-
des helyen lévő, felújított, 4. emeleti, tég-
la, erkélyes lakás eladó, vagy 3 szobásra 
cserélhető. Ár: 13,5M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

ÉSZAKI lakótelepen, csendes helyen, 
erkélyes, 1+2 félszobás lakás, 80% -ig 
felújított állapotban eladó, esetleg eladá-
sig 1-2 főnek kiadó. Ár: 8,7M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

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 tégla társasházban kétszin-
tes, 3 szoba+étkezőkonyhás lakás eladó! 
Ár: 15,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

EGERBEN, az Almagyardombon 2015-ös 
építésű, tetőtéri, nagy teraszos, 61 nm-es 
lakás dupla garázzsal eladó. Ár: 15,4M Ft 
(+3,5M Ft garázs). Tel.: 06-70/778-2088

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

L A K Á S K E R E S É S 

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

10M Ft alatti lakásokat keresünk 
meglévő ügyfeleinknek, folyamato-
san bővülő ügyfélkörünknek! Kedve-
ző, rugalmas együttműködést kíná-
lunk: 06-30/472-0617, Borosné - 
Eger Otthon 

SÜRGŐSEN keresek, idős hölgy számá-
ra, felsővárosi, 2 szobás lakást, alsóbb 
emeleten! Minden ajánlat érdekel! Tel.: 
06-30/218-8213

BUDAPESTI kisebb lakást vásárolnék 
készpénzért. Lehet felújítandó is. Tel.: 
+36-70/949-0944

HADNAGY úti lakótelepen lakást vásárol-
nék. I. emelet, erkély előnyben, csere is 
érdekel. Tel.: 06-30/613-7567

É P í T É S I  T E L E K 

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

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

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a Várhegy lakópark-
ban eladó egy 550 nm-es építési telek. Ár: 
4,5M Ft. Tel.: 06-20/319-3925
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Ingatlanközvetítés,  
hitelügyintézés és értékbecslés
Eger, Érsek u. 14. (36/414-454

www.agriainvest.hu
31920

Egerben, a volt kemping területén talál-
ható, új építésű, kb. 90 nm-es ikerházfél 
eladó 350 nm saját telekkel. 2017 ősz végi 
átadás. CSOK igénybevehető. Fizetési üte-
mezés: 10% befizetéssel, 90% kulcsrakész 
állapotkor. Ár: 27M Ft. 06-30/958-7200

Eger több pontján (Imola lakópark, volt 
kemping, Kertész út, Ostorosi út, Iskola 
út, Régi Cifrakapu út) új építésű ingat-
lanok leköthetőek, 2017-2018-as évi 
átadással. A lakások négyzetmétere szé-
les spektrumon mozog, az 1 szobástól 
egészen az 5 szobás ingatlanokig. Kiváló 
műszaki tartalommal, CSOK támogatás 
igénybevételével. Ir.ár: 295-310e Ft/nm. 
06-30/958-7200

Eger történelmi belvárosában reprezen-
tatív, kb. 600 nm irodaterület kialakítá-
sára alkalmas épület privát parkolóval, 
1200 nm-es saját telekkel, hosszú távra 
bérbeadó. 06-70/674-4670

Egerben, a Ludányi úti garázssoron eladó 
egy 32 nm-es, két autónak is alkalmas 
garázs. Ir.ár: 3,4MFt. 06-30/303-3019

Eger, Újsor utcában I. emeleti, 2 szobás, 
51 nm-es, cirkós, erkélyes lakás 11 éve 
épült társasházban eladó. A szobák kü-
lön nyílóak, a lakás felújított állapotú. 
Ir.ár: 13,7MFt. 06-30/611-6867

Eger, Lajosvárosban, 4 lakásos tár-
sasházban I. emeleti, 108 nm-es, 
belső kétszintes, nappali+3 hálószo-
bás, újszerű állapotú, gázcirkós, er-
kélyes lakás garázzsal együtt eladó. 
Ir.ár: 26,9M Ft. 06-30/611-6867

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

31921

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

EGER, Maklári hóstyán 79 nm-es, 
kiváló állapotú, kertkapcso-
latos lakás tárolóval eladó. 
Ár: 21,4 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

FELSŐTÁRKÁNY, Fő úton igényes, 
egyedi kialakítású családi ház ext-
rákkal, parkosított kerttel eladó. 
Ár: 40 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

EGER, Tihaméri városrészen 378 
nm-es építési telek eladó. Közüze-
mek telken belül, villanyvezeték a 
telekhatáron. Építési engedély van. 
Ár: 10,2 M Ft. Tel.: 06-70/681-1129

EGER, Hatvani hóstyán 375 nm-es 
építési telek bontandó ház-
zal, 30 m-es pinceággal, közmű-
vek telken belül. Ár: 10,6 M Ft. 
Tel.: 06-70/681-1129

EGER belvárosában nappali+2 szo-
bás, 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: 
300 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

EGER, Lajosvárosban 47 nm-es, 
1+félszobás, földszinti, erké-
lyes kiváló állapotú lakás eladó. 
Ár: 12,9 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

OSTOROS, Arany János utcá-
ban nappali+3 szobás, kiváló álla-
potú, téglafalazatú ház eladó. 
Ár: 18,7 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

OSTOROS központjában, 436 
nm-es telken 116 nm-es, tufa 
és tégla szerkezetű, 4 szo-
bás, felújított parasztház eladó. 
Ár: 21,5 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

EGERBEN 89 nm-es, tégla falaza-
tú, 3 szobás családi ház műhe-
lyekkel és irodahelyiséggel eladó. 
Ár: 28 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

EGER, Rózsa K. úton 70 nm-es, 3 szo-
bás, 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. 
emeleti, 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 
költözhető, 2 szobás lakás eladó. 
Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

Északi városrészen 2 szobás, táv-
fűtéses, jó állapotú lakás eladó. 
Ár: 7,8M Ft. Tel.: 06-70/454-1876

Bélapátfalván felújított, korszerűsí-
tett, azonnal költözhető ház eladó. 
Ár: 7M Ft. Tel.: 06-70/454-1876

Csákó városrészen belső kétszintes családi 
ház eladó. Ár: 18,5M Ft. Tel.: 06-70/454-1854

Örökpanorámás, 55 nm-es, 2 szobás lakás 
eladó. Ár: 8,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1854

Eger Északi városrészén 2 szobás, táv-
hős, egyedi mérős, örökpanorámás, 
VII. emeleti, 51 nm-es, panel társasházi 
lakás 8,9M Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/454-1880

Eger Északi városrészén, Kallómalom 
utcában 2 szobás, 65 nm-es, IV. emele-
ti, átlagos állapotú panel társasházi lakás 
7,8M Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/454-1880

Belvárostól 8 perc autózásra 986 nm-es építési 
telek eladó! Ár: 8,1M Ft. Tel.: 06-70/454-1868

Részben felújított panel lakás eladó a Malomárok 
utcában! Ár: 8,25M Ft. Tel.: 06-70/454-1868

Egerben, az Almagyar-domb új építésű, családi 
házas részén, Eger város talán legszebb panorá-
más telkén eladó egy 2008-ban épült, szintelto-
lásos, minőségi, prémium anyagokból, nagyon 
jól kivitelezett és megtervezett, sorbeépítéses 
családi ház. Tel.: 06-70/454-1878

Eger szívében, belvárosában 7 szobás, 
kétszintes családi házat kertkapcsolattal, 
kiemelt lehetőségekkel kínálunk eladásra. 
Tel.: 06-70/4541878

Eger belvárosában 48 nm-es, üzleti célú ingat-
lan 16,5M Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/454-1874 
Lakásnak is kialakítható lehet, kis ráfordítással.

Verpeléten 140 nm-es családi ház 
7M Ft-ért eladó. A ház biztonságos környéken 
helyezkedik el. Tel.: 06-70/454-1874

Tavaszi varázs: Árcsökkentés! Eger, Isko-
la utcában új, építés alatt álló, 2-4 szobás, 
48-102 (131) nm-es társasházi lakások egyedül-
álló panorámával, májusi beköltözéssel eladók! 
Irányár: 285e Ft/nm. Tel.: 06-70/454-1850

Eger, Lajosvárosban 230 nm-es, 5 és fél-
szobás, exkluzív családi ház garázzsal, 
200 nm-es pincével, parkosított kerttel 
eladó! Irányár: 65M Ft. Tel.: 06-70/454-1850

Kistályai úton 50 nm-es, 2 szintes borház pincé-
vel, kis udvarral (áram bekötve, közművek a telek 
előtt) eladó. Ir.ár: 4,99M Ft. Tel.: 06-70/454-1863

Hajdúhegy alján magasföldszinti, gázkonvek-
toros, 1+2 félszobás, gázkonvektoros lakás 
eladó! Ir.ár: 14,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1863

Egertől 15 km-re szépen rendben tartott, 
felújított, 100 nm-es családi ház eladó. 
Ár: 4,95 M Ft. Érd.: 06-70/454-1876

Lajosvárosi, exkluzív, azon-
nal költözhető, 2 szobás lakás eladó. 
Ár: 12,9 M Ft. Érd.: 06-70/454-1854
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É p í t É s i  t e l e k 

BORHÁZ-piNCe és telek egyben! Borsics 
utcában 310 nm építési telek 13M Ft. 
www.egerhouse.hu Tel.: 06-70/622-
4245

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

piNCe eladás Andornaktályán 186 nm, főút 
mellett. Víz, szennyvíz, áram, ipari áram, 
mellékhelyiség, bővítési lehetőség. Ár: 7M 
Ft. Tel.: 06-30/265-0849

OstOROsi keresztnél 1851 nm zárt-
kert szőlővel, gyümölcsössel, felújítan-
dó kőházzal eladó. Iár: 850e Ft. Tel.: 
06-36/319-937, 06-20/507-9844

tARNAlelesZeN több, mint 7 ha erdő 
terület eladó! Ár: 3,5M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046 

A l B É R l e t 

eGeR belvárosában (Egészségház utca), 
patakparti, II. emeleti, erkélyes, 53 
nm-es, luxuskivitelű lakás kiadó. Ár: 80e 
Ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 06-30/229-
9902

eGeRBeN, az Almagyar úton 1. emeleti, 
85 nm-es, 3 szobás, cirkós lakás kiadó. 
Ár: 95e Ft/hó+rezsi 2 havi kaucióval. Tel.: 
0670/778-2088 

Ü Z l e t ,  t e l e p H e l y ,  i R O d A 

eGeRBeN, Csiky Sándor úton utcai bejára-
tos, 34 nm-es működő üzlethelyiség eladó! 
Ár: 7,49M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

iGÉNyeseN kialakított irodaházban, 1. 
emeleti, 77 nm-es ingatlan iroda, vagy 
lakás céljára kiadó. Ár: 90e Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

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

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

eGeRBeN, a Petőfi utcában 30 nm-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

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

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

BÉRBeAdÓ 28,5 nm-es helyiség - üzlet-
helyiség - műhely, iroda céljára (előtér-
ben WC, mosdó), 2017. február 1-től, 
Eger, Csiky S. úton. Érd.: 06-36/310-341 
telefonszámon.

BOGÁCsON, a Thermál és gyógyfürdő 
területén belül, működő üzlethelyiség az 
emeletén 2 különálló apartmannal eladó. 
Ár: 16M Ft. Tel.: 06-70/622-4245 www.
egerhouse.hu

A u t Ó  v É t e l 

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

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

AutÓ, terepjáró azonnali készpénzes 
vásárlása 0 Ft-tól 5M Ft-ig. Hívjon most! 
Tel.: 06-30/881-2377

MeGvesZeM használt személy- és 
teherautóját, akár műszaki nélkül is! 
06-30/493-7952 

MeGvesZeM használt személy- és 
teherautóját, akár műszaki nélkül is! Tel.: 
06-70/428-5535

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

BOlyki úti garázssoron garázs kiadó vagy 
eladó. Tel.: 06-30/481-6403

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 

HOMlOkZAt-HŐsZiGetelÉs! Még min-
dig spórolhat háza hőszigetelésével télen 
és nyáron egyaránt. Végeztesse ezt szak-
emberekkel akciósan. Tel.: 06-70/273-
2310

FÜRdŐsZOBÁk komplett felújítása, bel-
ső festés szakembertől akciós áron. Tel.: 
06-70/273-2310

iNGyeN elszállítom megunt bútorait, 
háztartási gépeket, fölöslegeseket, 
hétvégén is. tel.: 06-70/385-3398 

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

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

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

lÉpCsŐHÁZ-tAkARítÁs több éves 
tapasztalattal, referenciákkal. Tel.: 
06-20/388-8162

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

FÜRdŐkÁdAk bontás nélküli felújítá-
sa, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával. tel.: 06-30/529-0074 

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

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

CsAlÁdi házak építését vállaljuk köny-
nyűszerkezetes és hagyományos kivitel-
ben! Tel.: 06-20/512-7387 Referencia: 
pitko.hu

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

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

Á l l A t ,  N ö v É N y 

tyÚkvÁsÁR! Barna, jó tollazatú tojó-
tyúk 360 Ft/db, február 9-én, 11-13 órá-
ig. Kerecsend, 3-as főút mentén, volt TSZ 
Majorral szemben. 

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

k ö Z l e M É N y e k 

RÉGisÉGvÁsÁR egerben 2017. feb-
ruár 19-én, vasárnap, 7-16 órá-
ig, a Bazilika mögött! www.
regisegvasareger.hu 

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

t Ü Z e l Ő A N y A G 

kONyHAkÉsZ kalodás tűzifa számlá-
val 11.000 Ft/m3, -ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/261-3813

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

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 

R É G i s É G ,  É k s Z e R 

RÉGi pénzek, jelvények, kitüntetések 
és egyéb gyűjthető tárgyak adásvé-
tele. 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 trófe-
ákat 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

6 2017. február 3.
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E g y é b  k E r E s é s 

ANTIk tárgyakat, komplett hagyatékot 
vásárolok! Szarvasagancsot és trófeákat, 
kázsmér kendőt, szoknyát, régi falitányért, 
régi üvegeket, dunnát, 200 Ft-ost, pedá-
los játék Moszkvicsot, könyveket, bútoro-
kat és kiegészítőket, régi kerékpárt, vete-
rán autót, motort, katonai tárgyakat, kitün-
tetéseket. Tel.: 06-30/501-1666

INgyEN elszállítom bútorait, hagyatékot, 
lakáskiürítést, lomtalanítást, háztartási 
gépeket, vashulladékot, ruhaneműt, hasz-
nálati tárgyakat. Tel.: 06-30/257-1392

VÁsÁrOLOk kávéautomatát, fagyispultot, 
háztartási gépeket, akkumulátort, vas-
hulladékot, segédmotort, dunnát, párnát 
hagyatékot. Tel.: 06-30/257-1392

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

VÁsÁrOLOk készpénzért régi bútorokat, 
dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsá-
kot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Tel.: 
06-70/217-3347

LOMTALANÍTÁsÁT vállalok, akár ingyen 
is! Tel.: 06-30/493-7952 

E g y é b  E L A d Á s 

ÁgyNEMŰTArTÓs, újszerű kanapé eladó 
Egerben. Tel.: 06-70/372-4761 

MANgALICA termékek eladók Egerben. 
Zsír, füstölt szalonna, kolbász, hurka. Tel.: 
06-30/259-6393, 06-30/976-0703

WEMAs LM-250-IM műszerész eszterga 
eladó. Tel.: 06-36/412-102

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

ELAdÓ 3 részes falra szerelhető kira-
kat. Megtekinthető Eger, széchenyi 
u. 5. (érsek udvar) kapu alatt. Tel.: 
06-20/942-1010

O k T A T Á s 

sZÁMÍTÓgéPkEZELŐI továbbképzésem-
hez oktatót keresek informatikai szakos 
főiskolai hallgató személyében. is. Tel.: 
06-36/316-174

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

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

Á L L Á s T  k Í N Á L 

AUTÓsZErELŐ kollégát keresünk 
(kada kft. Műszaki vizsga állomás 
- Andornaktálya, Újélet u. 60.). érd.: 
06-30/925-0949 

PULTOs munkatársat keresünk Egerbe a 
Szikra Sörkertbe. Érdeklődni személyesen 
Eger, Mátyás király út 1. szám alatt, vagy 
e-mailben a szikrasorkerteger@gmail.com 
címen lehet.

dEMJéN Termál Fürdő Kft. belső ellenőr 
munkakörben keres munkatársat, azon-
nali kezdéssel. Fényképes önéletrajzot 
kérnénk az alábbi e-mail címre küldeni: 
gazdalkodas@cascaderesort.hu

gyAkOrLATTAL rendelkező egri 
eladónőt és férfi munkatársat kere-
sünk teljes és részmunkaidőbe. 
Jelentkezni szakmai fényképes 
önéletrajzzal az alábbi email címen 
lehet: munka1012@gmail.com, vagy 
személyesen Eger, Zalár u. 5-7. Pár-
százas Market 

sZLOVÁkUL beszélő tolmácsot kere-
sünk. Jelentkezni: Eger, barkóczy 
u. 4-6. Hong kong Áruház Tel.: 
06-36/310-596 

VIrÁgkÖTŐT felveszek jól bevezetett 
egri virágüzletbe. Tel.: 06-30/483-
1467 

AWI-kOMbINÁLTOs hegesztőket CO2-
gyakorlattal keresünk. Magas órabér! 
Szállás biztosított. Tel.: 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@index.
hu

AUsZTrIAI Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-3516

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

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

bETANÍTOTT dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. Tel.: 06-70/354-9321

EgrI szalonba alkalmazotti mun-
kaviszonyba keresünk kézápoló és 
műkörömépítő kolléganőt. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk. Önélet-
rajz: toro.niki@gmail.com 

NéMETOrsZÁgbAN magas kere-
seti lehetőség. Lányok és hölgyek 
jelentkezését várom. Visszahívom. 
Tel.: +49-151-46869180

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

AZ egri klier fodrászat Agria Parkban 
lévő üzletébe fodrászt keres. Jelent-
kezni lehet személyesen vagy tele-
fonon. Tel.: 06-36/312-226 

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

A b.E.b. Tüzép kft. egri telephelyére taka-
rítónőt keres heti 2x4 órás munkarendbe 
(bejelentett munka). Tel.: 06-30/205-6564 
vagy személyesen: Eger, Kőlyuk út 11.

72017. február 3. ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

Termelővállalatunk egy német tulajdonú cégcsoport tagja, amely 
1994 óta ipari fűtőelemeket gyárt, a megrendelés állomány bővülése miatt

női munkatársakat keres 
betanított munkára 

egri telephelyére
azonnali munkakezdéssel.

Feladatok:
• fűtőpatronok és azok részegységeinek előállítása,
• üzemi rend, termékbiztonság, munka- és minőségbiztosítási előírások betartása,
• gépek, eszközök üzemeltetése, tisztántartása
Elvárások:
• több műszakos munkarend vállalása,
• minimum alapfokú végzettség,
• műszaki érzék, csapatmunkára való hajlam,
• monotónia tűrés,
• túlóra vállalása
Amit kínálunk:
• biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő cégnél,
• Cafetéria juttatás,
• versenyképes fizetés
Egyéb információk:

Önéletrajzát az alábbi címre várjuk:
E-mail: info@tuerk-hillinger.hu, Tel.: 06-36/587-300
Türk+Hillinger Hungária Kft.

31887

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.

31817

31941

31790

31942

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 

16835

31969
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Szomorúan tudatjuk, hogy

Csank Ágnes
volt Dobós diák, tájfutó, 
a Magyar Rádió egykori dolgozója
58 évesen örökre itthagyott bennünket.

Misét mondatunk érte az egri Hatvani temető kápolnájában 
2017. február 3-án, pénteken 11 órakor, 
utána a Grőber temetőben helyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család

Mély fájdalommal mondunk 
köszönetet  mindazoknak,

akik február 2-án 10 órakor
a Hatvani temetőben

Ipacs Miklós
( 75)

temetésén részt vettek.

A gyászoló család
31927

Mindazokkal, akik ismerték
fájdalommal tudatjuk, hogy

Birincsik andrásné
2017. jan. 28-án

csendben távozott közülünk.

Temetése  2017. febr. 10-én
11 órakor

a Kisasszony temetőben lesz.

A Család
31940

1%
Ha Ön szereti a természetet és az abban 

űzött tájfutást, gondoljon ránk!
Kérjük 2016. évi adójának 1%-ával 

2017. évben is  
támogatni szíveskedjen. 

Egri Spartacus  
Tájékozódási Futó Sportegyesület

adószáma: 19920384-1-10
Támogatását  

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

13788

16835 16835

13788 23745
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31850
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31956

27749

JELENTKEZZ:

2017. Eger Arcai & Miss Alpok Adria
szépségversenyére

Gyere el személyiddel, kedvenc ruhádban
előválogatásunkra!

Előcasting ideje:
2017. február 5. 15 óra

vagy

2017. február 12. 15 óra
Jelentkezés helye:

AGRIA PARK Eger, Törvényház u. 4.
Agria Mozi 2-es terem

Információ és jelentkezés:
KOCZKA KRISZTINA felsőfokú manöken, 
fotomodel, 2009 Mrs. Globe Hungary 
stúdióvezetőnél a 06-30/938-2000-es telefonon 
vagy www.egrifotogen.hu
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31946
Február 5-én, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 12-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

31947

27799

31957

Friss Navinfó
adóbevallási tervezet 
igénylése ügyfélkapu nélkül

A NAV 2017-ben elkészíti az adóbevallási tervezetet a munkáltatói és a kifizetői adatok 
alapján a bérből és fizetésből élő magánszemélyeknek, akik ügyfélkapun keresztül egy 
gombnyomással elérhetik azt. Akiknek nincs ügyfélkapujuk, 2017. március 15-ig kérhetik, 
hogy a NAV küldje meg részükre postán a papíralapú adóbevallási tervezetet:
• SMS-ben a 06-70/717-78-78 telefonszámon (meg kell adni az adóazonosító jelet és a 

születési dátumot az alábbiak szerint: SZJA szóköz adóazonosító jel szóköz ééééhhnn),
• a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja),
• a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű
 formanyomtatványon,
• levélben kötetlen formában,
• a NAV ügyfélszolgálatain személyesen,
• a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül a 06-40/20-21-22-es vagy a
 06-80/20-21-22-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, 
 pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig.
 A rendszer használatához ügyfélazonosító-számot, azaz PIN-kódot kell igényelni.
További információk a NAV honlapján találhatók: nav.gov.hu.

MarKHOt HÍrEK

Az országban és Heves megyében is halmozottan előforduló légúti, influ-
enzaszerű   megbetegedések miatt teljes látogatási tilalom van érvényben 
a Markhot Ferenc Kórház  minden fekvőbeteg osztályán. A hozzátartozók 
a legszükségesebb becsomagolt küldeményeiket a nővérek segítségével 
el tudják juttatni a betegeknek. Súlyos állapotú betegek esetében az 
osztályvezető főorvosok és a főnővérek adhatnak engedélyt a kapcso-
lattartásra. A kórház a betegek érdekében a hozzátartozók megértését, 
a házirend és a higiénés szabályok betartását kéri.

LátOgatási tiLaLOM  
– fontos a higiénia

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:

2017. febr. 08., szerda 0900-1500 
Eger – Bartakovics Béla 

Közösségi Ház (Knézich K. u.)

2017. febr. 7. kedd 9.00–12.30 
EGER – Tűzoltóság (Vincellériskola u.)

2017. febr. 7. kedd 14.30–17.30 
EGER – Tinódi Sebestyén  

Általános Iskola (Vallon u.)
2017. febr. 7. kedd 9.00–12.00 
APC – Qualitál (Vasút u. 2-4,)

2017. febr. 8. szerda 9.00–13.00 
PéTERVÁSÁRA – Művelődési Ház 

(Szent Márton u. 3.)
2017. febr. 8. szerda 14.30–16.30 

ISTEnMEzEjE – Polgármesteri Hivatal 
(nefelejcs u. 22.)

2017. febr. 8. szerda 14.00–17.00 
SzüCSI – Művelődési ház 

(Petőfi u. 18.)
2017. febr. 9. csütörtök 14.00–18.00 

KARÁCSond – Művelődési Ház 
(Hősök tere 1.)

2017. febr. 10. péntek 15.00–18.00 
KISnÁnA – Polgármesteri Hivatal 

(Szabadság u. 3.)
19025

Lakossági vásárlás  
esetén bankkártyával is 

fizethet nálunk!

ErZséBEt UtaLváNy-t elfogadunk!

Eger, Kertész u. 183. - tel.: 36/516-478, 36/412-255 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 730–1730, szombat: 730–1300

A fenti áraink 2017. febr. 3-tól febr. 10-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek a C+C raktárban történő vásárlás esetén!

Eko csemege kukorica  
szuper édes TPZ 340/285 g 

 155 Ft
   544 Ft/kg

Silan öblítő  3 l  
secrets of imagination,  
secrets of wellbeing 

 1.099 Ft
  366 Ft/l

Reál tészta 500 g fodros  
nagykocka, szarvacska   

 159 Ft
  318 Ft/kg

Papírzsebkendő  
Bianka 100 db – 3 illatban 

 205 Ft
  2 Ft/db

Mokate 3in1 instant kávé 
XXL classic 24x16 g 

 599 Ft
   1.560 Ft/kg

Maestro Pietro magozott 
meggybefőtt  700/350 g 

 255 Ft
  729 Ft/kg

6000 cikk, verHeTeTLeN árak, 

vásárLási  
MiNiMUM ÉrTÉk NÉLkÜL 

23745

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.
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13775

15041

Programja

Február 8., szerda 10.00

Tarka-Barka Lengető
Február 9., 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
Február 8., szerda
10.00	 KözElbaba CsEvEgő Helyszín:	Forráspont	LISZI
14.00	 a KIsKaKas gyémánT FélKRajCáRja
	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 nEvETő jóga Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
17.00	 élETmóDválTás FElsőFOKOn KORHaTáR nélKÜl 

Fókuszban	a	mozgásszervek	–	dr. Rokonay adrienne	
reumatológus	előadása.	Belépő:	500	Ft	

	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
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

18.00	 zaRaTHusTRáTól jézusIg	
Dr. Kiss Irén	irodalmár	és	Tábori lászló	keletkutató	vallástörténeti	
előadása.	Belépő:	500	Ft	

	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
19.00	 Fúzió szErDa	–	KaDaRKa – magyaR KöRKéP 

Vendég:	Csutorás Ferenc	(AÉS	Birtok	)	és	Tarnóczi zoltán		
(Orsolya	Pince).	A	kóstoló	ára:	3.300	Ft/fő.	
Asztalfoglalás:	20/852	5002	vagy	fuzio@galtibor.hu	
Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió	(Csiky	S.	utca	10.)

Február 9., csütörtök
10.00	 EgészségmEgőRző TORna Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	 TÜnDéR míRa	–	Szabó	Lőrinc	bérlet Helyszín:	Gárdonyi	Színház
13.00	 a számOK vIlága ( számmIszTIKa ) angyal abC-vEl	

Előadó:	szabó éva,	az	UFO	Szövetség	vezetőségi	tagja,	az	egri	
Univerzum	Klub	alapítója.	Részvétel	díjtalan!

	 Helyszín	:	Zellervári	Gondozási	Központ	(Hadnagy	u.	34.)
14.00	 a DzsungEl KönyvE Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.30	 mEsEvIlág – blasKó zsóFIa	illusztációiból	rendezett	kiállítását	

Hedry mária	írónő	nyitja	meg.	Köszöntőt	mond	baráth zoltán,		
a	Babszem	Jankó	Gyermekszínház	vezetője.	

	 Közreműködik	nagy barbara	és	nagy szilvia,	a	Gárdonyi	Géza	
Színház	művészei.	 Helyszín:		Gárdonyi	Géza	Színház

15.00	 TÜnDéR míRa	–	Janikovszky	Éva	bérlet	–	bemutató előadás	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

17.00	 gyERmEK színjáTszó CsOPORT Helyszín:	Forráspont	LISZI
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

17.30	 Bródy5 Klub – HOnVÁgy – VErsEK És sLamEK 
irlanda máté (alias: Éjjeli manó)	önálló	estje	
IFjú TEHETségEK és a KORTáRs IRODalOm sOROzaT 		
Helyszín:	Bródy5	Klub	(Bródy	Sándor	utca	5.)

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.

19.00	 vEnDégség	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Február 10., péntek
10.00	 TÜnDéR míRa	–	Benedek	Elek	bérlet Helyszín:	Gárdonyi	Színház
10.00	 a DzsungEl KönyvE Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 TÜnDéR míRa	–	Balassi	Bálint	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház	
13.45	 angOl CsEvEgő Klub	(haladó	csop.) Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00	 FaRsangI KézművEs DéluTán – Jégbontó	forraltborozás,	teázás…	
	 Helyszín:	EKMK	Egri	Civil	Ház
18.00	 jaPán-EgER KulTúR Klub Helyszín:	Forráspont	LISZI
19.30	 OLÁH KÁLmÁn Trió KOncErT 		

Jegyek	elővételben:	felnőtt	1.500	Ft,	diák	és	nyugdíjas	1.200	Ft
	 Az	esemény	napján:	felnőtt	1.800	Ft,	diák	és	nyugdíjas	1.500	Ft	

Helyszín:	Kepes	Intézet
19.30	 babICzKI laCI, máTRa – bORKósTOló
	 Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	kert	5.)
Február 11., szombat
KIsbaKanCsOsOK baRáTI KöRE
8.00	 „él-e még az ősláp növényzete?”	Eger	Kővágó	tér	–	Rác-hegy	

–	Agyagos-tető	–	Töviskes	bérc	–	Baktai	tó	–	Villó	bérc	–	Almár	–	
Felnémet.	Indulás:	8.00	Eger,	Kővágó	tér	/	Érkezés:	14.00	Felnémet

	 Táv:	14	km.	Információ:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház,	
Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875

a bÜKKI vöRös mETEOR sPORTEgyEsÜlET 
és a KáRPáT EgyEsÜlET EgER TúRája TúRája 
8.50	 „Tél derekán” Útvonal:	Bélapátfalva	–	Telekessy	üdülő	–	Homonna-

tisztás	–	Guba	ház	–	Les	ház	–	Szarvaskő.	Táv:	14	km.	Szint:	310	m.	
27+3	pont.	Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	15.40	Volán	pu.																	

	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
vánDORlóK baRáTI KöRE 
9.00	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Bacsó-völgy	–	Katonasírok	–		Horotna-

völgy	–	ref.	templom.	Indulás:	9.00	Eger	MÁV	pu.	/	Érkezés:	legké-
sőbb	18.10-kor.	Táv:	14	km.	Információ:	EKMK	Forrás	Gyermek		
és	Ifjúsági	Ház,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875. 

10.00		 XXI. ORszágOs mEsEvETélKEDő TERÜlETI FORDulóI
és	 Hatvanban	és	Egerben.	Információ:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági
14.00	 Ház,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875,	erdei.maria@ekmk.eu.
10.00-től	HagyOmányőRző FaRsang –	Eredeti	mohácsi	busó	maszkok	
15.00-ig	 kiállítása,	kézműves	foglalkozások	–	álarcok,	farsangi	ékszerek,		

díszek	készítése,	játszóház	–	farsangi	játékok,	dalok	és	fánkkóstolás.
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
FErTÁLymEsTEraVaTÁs	

10.00:	szentmise	a	Bazilikában.	11.00:	A	2017-re	elválasztott	
negyedmesterek	avatása,	eskütétele	a	Városháza	dísztermében

16.00-tól	baTyus FaRsangI mulaTság gyEREKEKnEK
20.00-ig	 Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
19.00	 az Egri Lokálpatrióta Egylet bálja	az	újonnan	elválasztott	

fertálymesterek	tiszteletére.	Részvételi	díj	a	bálra:	9.500	Ft.	
Jegyigénylés:	eger1991@gmail.com	 Helyszín:	Hotel	Eger&Park

19.00	 FaRsangI baTyus bál – Magyar	táncház	a	Gajdos	Zenekarral	–	
műsor,	táncrendek,	tombola,	eszem-iszom,	vigalom…

	 Házigazda:	Bécsi	Gyula	és	a	Lajtha	László	Néptáncegyüttes
	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház.	Belépő:	600	Ft
19.00	 blaCK COmEDy	–	Illyés	Gyula	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Február 12., 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	  „Ürge lászló emléktúra” Útvonal:	Síkfőkút	–	Várkút	–	Kövesdi-

kilátó	–	Hármashatár	–	Felsőtárkány.	Táv:	8	km.	Szint:	350	m	
19+3	pont.	Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.05	Volán	pu.																	

	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
11.00	 a DzsungEl KönyvE Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 14., kedd
ViTÉzLŐ nagy szÉPsÉg	– bálInT-naPI PROgRamOK 

az EgRI váRban Helyszín:	Egri	vár	(Részletek	a	3.	oldalon)
13.00	 MAGYAR	RÁKELLENES	LIGA	EGRI	ALAPSZERVEZETE	ÉVI	RENDES	

KÖZGYŰLÉSE	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház	
19.00	 Jazz KLUB – EgEr – zOLBErT „InsIDE OuT” lemezbemutató
	 Előzenekar:	Tomeeguitar and the loopers.	Belépő:	1.200	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Február 18., szombat
18.00	 EgEr sBs EszTErHÁzy – cyEB BUDaKaLÁsz 

Kézilabda	NB	I.		Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok
20.30	 zF-EgEr – cna BarcELOnETa 

 Férfi	vízilabda	Bajnokok	Ligája,	B-csoport,	6.	forduló	
	 Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

Február 25., szombat
a KáRPáT EgyEsÜlET EgER TúRája – „gyönyörű Kárpátok”
7.00 szurdoktúra a gömör-Tornai Karszthegységben Utazás:	autó-

busszal.	Költségek:	4.000	Ft	(autóbusz	és	túravezetés).	Indulás:	
7.00	órakor	az	Ady	úti	buszparkolóból.	Jelentkezés	a	túrára:	Köves	
Gyula	(20/326-4943,	kovesgy01@t-online.hu)	vagy	Bónusz	György	
(20/9354-579).	A	befizetés	lehet	utalással	(OTP	Bank:	11739009-
20233312)	vagy	személyesen	a	túravezetőknél.

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

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

18.00	 zF-EgEr – UVsE – Férfi	vízilabda	E.ON	OB	I.,		
B-csoport,	14.	forduló	Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

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
23.00-tól	arTiszT sUPEr BOwL 51–	SÖRAKCIó
04.00-ig	 Helyszín:	Artiszt	Kultúrbár	(Széchenyi	u.	16.)
Február 6., hétfő
9.00	 Egészség Klub	(Vércukor	és	vérnyomás	mérés) 

Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
15.00	 IDős KORban ElőFORDuló  uROlógIaI PROblémáK
																Előadó:	Dr. Kovács Péter	urológus.	A	D.	K.	Ny.	Sz.	szervezésében.	

Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
17.00	 a CsIllagOK ÜzEnETEI a 2017-Es EszTEnDőRE
	 Az	új	év	asztrológiai	eseményei	egyéni	és	kollektív	szinten	
	 sándor D. marika	asztrológus	előadása.	Belépő:	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
17.00	 FabRIKa KézművEs KöR	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
Február 7., kedd
9.00	 FRIssíTő masszázs	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.00	 15+14 az EKE  FEsTő és gRaFIKa szaKOs HallgaTóInaK 

KIállíTásmEgnyITója. A	kiállítást	megnyitja:	Rác Csenge
	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep
16.30	 EgER TElEPÜlésI éRTéKTáR nEmzETI éRTéKEI 

PlaKáTKIállíTás megnyitója Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 a KIsKaKas gyémánT FélKRajCáRja
	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
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.)

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
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ELISSA SAROKÜLŐ
bézs, fehér színben, ágyazható

279x73x237

AKCIÓ!
325.500 Ft helyett

229.000 Ft
31923



12 2017. február 3.  Szent István Rádió – A jó hír hangja  91,8 MHz   szentistvanradio.hu    36/510-610  

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

www.matracdepo.hu

31889

31895

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

Megújult-kibővÜlt  
árukészlettel  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Áraink az Áfát tartalmazzák!
Tel.: 06-70/455-8376  E-mail:  egriajto@gmail.com,  Nyitva: H-P: 8.00-15.30

borovi bejárati ajtó, - lucfenyő  beltéri ajtók,  
- tetőtéri ablakok, - MŰANYAg és FA ablakok  

széles választékban, szabvány méretben  
r A k t á r r ó l  kaphatók!

 Felületkezelt bOrOvi  bejárAti ajtó 122.990 Ft-tól
  lucfenyő bejárati ajtó    36.000 Ft-tól
  beltéri ajtók már    11.300 Ft-tól
 Panelos műanyag bejárati ajtó 68.500 Ft-tól
 szekcionált motoros garázskapuk, redőnyök, szúnyoghálók rendelhetők!

  kibővült „craft” ajtó választékkal várjuk vásárlóinkat!
Hő- és FéNYvéDő üvegfóliázás akár utólAg is!

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

Dr. Szabó Zsuzsanna
fül-orr-gégE

fElNŐTT éS gYErMEK 
MagáNrENDEléS

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

(belső udvarban)

SürgŐSSégI VIZSgálaT
telefonos egyeztetés alapján

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

Akciós áraink 2017. febr. 6-tól a KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK.
Áraink az ÁFÁ-t is tartalmazzák. www.pEmIKATRANS.hu

Bankkártyákat, Erzsébet utalványt, valamint AZ EGRI üZLETüNKBEN SZÉp-KÁRTYÁKAT IS ELFOGADuNK.

Csirke faroscomb

319 Ft/kg
Csirke csontos mell

889 Ft/kg
Csirke far-hát 119 Ft/kg
Csirkehát 99 Ft/kg

- Sertéscomb ........................................979 Ft/kg
- Sertéslapocka.....................................929 Ft/kg
- Sertéstarja ..........................................949 Ft/kg
- Sertéstarja csont nélkül .................1.099 Ft/kg
- Sertéskaraj.......................................1.049 Ft/kg
- Sertéskaraj csont nélkül .................1.199 Ft/kg
- Sertés szűzpecsenye ......................1.789 Ft/kg
- Sertésoldalas ...................................1.020 Ft/kg
- Sertésdagadó ..................................1.020 Ft/kg
- Sertés apróhús (kolbászhús) ............599 Ft/kg
- Sertés csülökhús ................................910 Ft/kg
- Sertés hátsó csülök ...........................730 Ft/kg
- Sertés húsoscsont .............................249 Ft/kg
- Bőrös félsertés fejjel ......................... 669 Ft/kg
- Sertéstüdő  .......................................... 99 Ft/kg

- Sertésvese, -lép ................................ 149 Ft/kg
- Sertésmáj ........................................... 149 Ft/kg
- Sertésszív........................................... 409 Ft/kg
- Sertésnyelv ........................................ 890 Ft/kg
- Sertésfej ............................................. 279 Ft/kg
- Csirke egész ...................................... 579 Ft/kg
- Csirke mell nélkül .............................. 369 Ft/kg
- Csirkeszárny ...................................... 429 Ft/kg
- Csirke egészcomb, alsó, felső ......... 499 Ft/kg
- Csirkemell filé ..................................1.199 Ft/kg
- Csirkemell nyesedék ......................... 399 Ft/kg
- Csirkemáj szívvel, -zúza ................... 499 Ft/kg
- Füstölt csemegeszalonna ............. 1.100 Ft/kg
- Sertésbél 10 m-es  ............................  275 Ft/cs
- Pemika lángolt kolbász  ................... 899 Ft/kg

pEmIKA húSBOLT - Eger, Egészségház u. 11.
Tel.: 06-20/962-4142 - Nyitva: h-p: 7-16, Szo: 7-12 óráig

KÁRpÁT  DISZKONT - Füzesabony,  Arany J. u. 2.
Tel.: 36/341-740 - Nyitva: h-p: 7-16, Szo: 7-12  óráig

pEmIKA húSBOLT - Besenyőtelek, Bevásárló udvar 
(Fő út 96/7.) - Nyitva: h-p: 7-13, 14-16, Szo: 7-12 óráig
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•	gyári	diagnosztika
•	gyári	időszakos	szerviz
•	műszaki	vizsgáztatás
	 motorkerékpárra	is
•	műszeres
	 futómű-ellenőrzés,
	 -beállítás
•	klímafeltöltés,	
	 -javítás,
	 -tisztítás
•	gumiszerelés
•	alkatrész-értékesítés
•	gyári	kulcsrendelés,
	 programozás

OPEL		CHEVROLET		SUZUKI		DAEWOO

www.pappautohaz.hu

Műszaki	vizsgaállomás	-	Eredetvizsgálat
3196831896

Az Egri Lokálpatrióta Egylet 
szeretettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóját 

az újonnan elválasztott fertálymesterek tiszteletére 
rendezett hagyományőrző 

báLjárA
február 11-én, szombaton 19.00 órára 

a Hotel Eger & Park Konferenciatermébe
Díszvendégek: Eger Csillagai 

(Hotel Senátor-ház, Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló 
Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 

Intézet, Állatokat Védjük Együtt Alapítvány, Hasilló Annamária 
szülésznő, Prokaj Kiara Felícia íjász)

Program:
19.15 Habis László elnök köszöntője 
19.20 Pohárköszöntő 
19.30 Az újonnan elválasztott  
 fertálymesterek bemutatkozása 
19.45 Vacsora 
21.00 Műsor 
21.40 Nyitótánc 
24.00 Tombola

A bálon a zenét a Satelit zenekar szolgáltatja.
A részvételi díj személyenként 9.500 Ft, mely tartalmazza  

a köszöntő italt, a vacsorát, az éjféli étket, az egri nedűt  
és ásványvizet.

A tombolajegyek felajánlása és belépőjegyek igénylése  
az eger1991@gmail.com e-mail címen, illetve a 06-20/533-6162 

telefonszámon lehetséges.

Szent Apollónia 
napjához közeledve 
avatják fel a negye-
dek suttogóin meg-
szavazott, az elmúlt 
hétvégén, a közgyű-
lésen megválasztott 

fertálymestereket. 
A szertartás a 

Bazilikában kezdő-
dik, majd a város-

háza dísztermében 
veszi ki az esküt a 

város főbírája, s itt 
avatja fel a főka-

pitány Eger város 
2017-re elválasztott 

negyedmestereit.

Február 11-én avatják Eger város 
2017-re elválasztott fertálymestereit

13788 23745



2017

esküvőesküvőesküvő
...hogy tökéletes legyen......hogy tökéletes legyen...

2017

31950



2017 esküvő2 2017. február 3.

31899

Válassza ki praktikusan az esküvői vacsora helyszínét!

ExprEssz- ArAnysíp Étterem
Eger, Barkóczy út 4.

Tel.: 36/780-734 - E-mail: expressetterem.eger@gmail.com

www.expresszetterem.freewb.hu

• Virágfalak bérlése, • Dekorációk 
készítése, • Dekoranyag bérlés,
• Örök csokrok, •Lufidekoráció

Bármilyen rendezvényre!

  Meglepi Dekor
+36-20/345-1158

E-mail: dekor@meglepi.eu

Kézzel, szívvel, szeretettel -

Neked!

„Ahol a divat lakik”
Eger, Érsek út 13.

Esküvői öltönyök,
kiegészítők,

a vőlegénytől az örömapáig!
Méretre igazítással, 

szaktanácsadással, igény esetén 
méretre készítéssel

várjuk kedves Vásárlóinkat.

Tel.: 36/311-387
nyitva: H-p: 10-18, szo: 10-13 óráig

www.brodi-oltonyhaz.hu

Megbízhatóság és minőség, 25 év tapasztalatával,  
elérhető áron – ezt kínálom, ha engem választ.

Gál Gábor fotóriporter

 30/333-0726

fotoda@gmail.com

Friss,  
   fiatalos képek  
     a nagy nap  
        eseményeiről

Kéz és láb díszítést!
Amikor az esküvô napján a tekintetek a 
menyasszonyra vándorolnak, felkészül-
het rá, hogy egy darabig ott is marad-
nak, tetôtôl talpig felmérve a szépséges 
látnivalókat.

Elsôként az arc, a haj, és a ruha 
alapos szemügyrevétele várható, 
majd következnek a kezek és a lábak. 
Mindkettôre gyönyörûséges variációk 
százaiból válogathatnak ma már a bol-
dog arák.

31935

31938

31929

www.agriatravel.hu

NÁSZUTAK, ESKÜVŐK
KÜLFÖLDÖN!

MI SEGÍTÜNK VALÓRA VÁLTANI ÁLMAIT
ESKÜVŐK ÉS NÁSZUTAK MEGSZERVEZÉSÉVEL,

HOGY ÉLETE „NAGY NAPJA” IGAZÁN
KÜLÖNLEGES LEGYEN.

MONDJA KI A BOLDOGÍTÓ
IGENT MESÉS HELYSZÍNEN:

DOMINIKA, MALDÍV SZIGETEK, LAS VEGAS,
KANÁRI SZIGETEK,  MAURITIUS, vagy
HAJÓVAL A FÖLDKÖZI TENGEREN vagy

a KARIB SZIGETEKEN...

VÁRJUK ÖNÖKET VILÁGRASZÓLÓ
NÁSZUTAS AJÁNLATAINKKAL!

NÁSZAJÁNDÉK
TIPPÜNK:

A LEGJOBB NÁSZAJÁNDÉK
AZ UTAZÁSI UTALVÁNYUNK!

Vásárolható irodánkban

MÁR 10.000 Ft-tól!

EGER, Bajcsy-Zs. u. 8.
Tel.: 36/517-346, Tel./Fax: 36/310-415

E-mail: agriatravel@t-online.hu

23131
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31913

LakodaLmas sÁToR
felszereléssel és 

HŰTŐkoCsI bérelhető.

06-30/508-5328
31911 31894

Sárvári Kft.

Sárvári Cukrászda
Eger, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 36/413-298

Sütemények, torták
egyedi igények szerint rendelhetők.

Különleges macaronok 
széles választékban!

Február 4-én,
az Esküvő Kiállításon

(Bartók B. tér 4.)

KÓSTOLTATáSSAL
várjuk kedves vendégeinket!

virágszalon

A megrendelővel közösen megtervezett,
egyéni stílushoz kialakított menyasszonyi csokrot és

az ehhez tartozó kiegészítőket ajánljuk.

Eger, Pacsirta u. 2. (Grónay u. - Remenyik út sarok)
Tel.: 36/418-011, mobil: 06-30/9957-955

Kezdje nálunK az esKüvői,
illetve valentin-napi ajándéK vásárlásait!
várjuk sok szeretettel
eger belvárosában!

az esküvői kiállítást követő héten akár 20% kedvezményt biztosítunk termékeinkből!
Az általunk forgalmazott márkák, a nagy múltra visszatekintő, minőségi termékeiről méltán világhírű HOLLÓHÁZI, 
HERENDI és ZSOLNAY porcelánok. Továbbá kínálunk kedves Vevőinknek különböző ólomkristály termékeket.
Biztosítani tudjuk, hogy Vásárlóink üzletünkben világszínvonalú porcelánokat és kristályokat találjanak.

eleGanCia, MinőséG, HaGYOMánY!
Eger, Jókai Mór utca 5. - Mobil: 06-30/730-0927 - Email: hollohazimanufaktura@gmail.com

webáruház: www.hollohaziporcelan.hu

Anyakönyvvezetô 
vagy szertartásvezetô?
Egy álomesküvô valahogy mind-
annyiunk fejében úgy zajlik le, 
hogy áll a pár egy gyönyörû hely-
színen a boldogságkapu alatt, mö-
göttük a násznép, velük szemben 
pedig egy nagyon pozitív személy 
(ideális esetben egyházi személy), 
aki gyönyörû beszédet mond, s 
végül összeadja ôket. Ezzel szem-
ben legtöbb esetben a valóság az, 
hogy általában a párok egy temp-
lomi és egy hivatali szertartást 
is tartanak. Napjainkban egyre 
elterjedtebb a szertartásvezetôk 
jelenléte, akik olyan ceremóniát 
szerveznek az ifjú pár napján, 
amilyet és ahol csak szeretnének.

Hogy mi a különbség az anyakönyv-
vezetô és a szertartásvezetô között? Az 
elsô hivatalos, hatósági feladatokat lát el, 
viszonylag kötött keretek között dolgo-
zik, településenként változó, hogy külsô 
helyszínen vállalhat-e szertartásvezetést. 
A legtöbb anyakönyvvezetôvel mindent 
megbeszélhet a pár, kéréseiknek maxi-
málisan eleget tudnak tenni, s ha sze-
rencséjük van, a hivatali épületen kívül 
is elvégezheti feladatát. Még egy fontos 
dolog, ami nem elhanyagolandó: egye-
dül csak az anyakönyvvezetô által végzett 

szertartás végeredménye hivatalos csa-
ládi kötelék, azaz a törvény elôtt csak ô 
általa levezényelt ceremónia és aláírás 
után válik férjjé és feleséggé a pár.

És hogy mégis hogyan jelenthet 
alternatívát egy szertartásvezetô, illet-
ve mit is takar az ô személye, milyen 
elônyökkel jár?

Ha a pár ragaszkodna egy külsô 
helyszínhez, ahova az adott településen 
nem lehetséges az anyakönyvvezetô ki-
települése, és nagyon személyre szabott 
ceremóniát szeretnének, annak sincs 
semmi akadálya. Forduljanak egy sokak 
által ajánlott szertartásvezetôhöz, s ép-
pen olyan álomesküvôjük lehet, amilyet 
kigondoltak. Idôben sem lesznek korlá-
tozva, nem kell hozzá hónapokkal elôre 
bejelentkezni (persze, azért jó idôben 
idôpontot egyeztetni vele), mindent ala-
posan, rugalmasan meg tudnak vele be-
szélni, s bármilyen változás felmerülése 
esetén sem okoz gondot a dolog.

Viszont ha a szertartásvezetô mellett 
dönt az ifjú pár, elôtte két tanúval min-
denképpen be kell menniük a hivatalba 
is, hogy hivatalosan házasokká váljanak.

Hogy végül melyik mellett döntenek, 
csak rajtuk múlik, s azon, hogy mit 
szeretnének, mi a cél, melyikük miért 
lenne optimálisabb az ô esetükben.

Anyakönyvvezetôk 
Egerben

Cím:
3300 Eger, Dobó  István tér 2.

Faludiné Habuczki Piroska 
Telefon.: 36/521-967

Szűcsné Nagy Szilvia 
Telefon.: 36/521-969

Hevesiné Hartai Éva 
Telefon: 36/521-968

23131 31936
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MŰTERMI, SZABADTÉRI FOTÓZÁS
klasszikus és modern beállításokkal!

Februári rendeléssel AJÁNDÉK CD!

Eger, Hatvani kapu tér 9.
Tel.: 06-36/310-806

06-30/446-9353

Mátyus Udvarházunk gálasátra és rendezvény teraszai
a romantikus álomesküvő helyszíneként biztosít
lehetőséget a házasulandó pároknak.

Udvarházunk páratlan miliője, ligetei, tavai, egyedüli
lovas hintós szolgáltatásai lehetőségek egy különleges 
szertartás megalkotásához.

„Ön megálmodja, mi megvalósítjuk!”
MátyUs Udvarház – Panzió – Étterem – Lovastanya
Eger, Eged-hegyi Lovastanya - tel.: +36 36 517 937

E-mail: info@matyusudvarhaz.hu

valami különleges esküvőre vágyik?
a varázslatos naphoz különleges helyszín és 

exkluzív szolgáltatás dukál!

31919

31925

A Szépasszonyvölgy szívében a Kulacs Csárda Panzió kiváló helyszín a Nagy Napra.
Esküvőjét egy helyszínen rendezheti meg vendégvárással, szertartással, vacsorával.

Akár 300 fős násznépet is vendégül tudunk látni és a messziről jött vendégek elszállásolásáról is gondoskodunk.
A 30 éves patinás csárda-étterem több különböző méretű teremmel várja a házasodni vágyókat.

Az országban egyedülálló szőlőlugasos kerthelyiség 150 fő befogadására alkalmas.
Összeszokott, rugalmas személyzetünk mindent megtesz annak érdekében, 

hogy ezt a napot felejthetetlenné varázsolja.
Az ünnepi menüsort az Önök ízléséhez, igényeihez igazítva állítjuk össze.

KULACS CSÁRDA PANZIÓ - Eger, Szépasszonyvölgy • Tel.: 36/311-375
E-mail: kulacs.csarda.eger@t-online.hu • www.kulacscsarda.hu

Különleges esküvői helyszínre vágyik?
Páratlan környezetben valósíthatja meg álmait!

31926

Tengerszín inspirációk
Az évről évre változó trendek elsősor-
ban a színekben és stílusokban 
nyilvánulnak meg leginkább, 
természetesen idomulva az 
esküvői divat egészéhez. 
Idén tavasszal és 
nyáron a rózsakvarc, 
sárga (lilával) és a kék 
egyik izgalmas árnyalata, 
a tengerszín lesznek a 
legnagyobb slágerek. 
Csupa energia, di-
namizmus.

S e m m i 
sem kötelezô, 
de szinte minden 
ajánlott, ami ôszinte, 
rólatok szól. Ha a rózsa-
szín a kedvenced, legyen az 

a fô vonal, lehetôleg sötétszürkével 
társítva, az még mindig menô. 

Ahogy a natúr színek, a barna, 
a lilás-bordó és az élénk pi-

ros, vagy intenzív kék.
Kalandra fel, vá-

logassatok kedvetek-
re minden felmerülô 

variációk közül, bizto-
san megtaláljátok 

az igazit. A deko-
rációt illetôen 

is...

31937
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Hozd magaddal ezt a hirdetést - akár telefonoddal lefotózva -, és így

20.000 Ft kedvezménnyel foglalhatod le álmaid menyasszonyi ruháját!

www.mithos.hu - EGER, Rózsa K. u. 5.
Bejelentkezés: 06-30/302-30-70

31900

EgEr, széchEnyi u. 13. - tEl.: (36)785-718
nyitva: h-P: 9-17, szo: 9-12

Karikagyűrűk,
kísérőgyűrűk

nagy választékban.

Egyedi elképzeléseit is megvalósítjuk.
31924

31907

Zenélő menyegzőkHány kedvenc számunk idéz fel 
bennünk olyan emlékeket, ame-
lyek még évtizedek múltán is 
pontosan peregnek le fejünkben? 
Mindegyiknek külön története 
van, amelyekhez színek, illatok 
is tartoznak. Már csak ezért sem 
mindegy, hogy az Igen kimondása 
előtti percekben milyen zenére 
dobban egyre hevesebben a szív.

Az esküvô napján szinte folyamatosan 
szól a zene, hol alig észrevehetôen a 
háttérben, hol abszolút figyelmet kap-
va, és a végén mint hangulatfelelôs ve-
szi át a fôszerepet. A polgári és egyházi 
bevonulás perceiben mintha megállna 
az idô. A pár és a vendégsereg lélegzetü-
ket visszafojtva éli meg a jelent, talán a 
leghangsúlyosabb pillanatai ezek a nagy 

napnak. Az aláfestô dallamok minden 
egyes üteme a szívekig hatol.

A hagyományos bevonulás a temp-
lomi esküvônél úgy zajlik, hogy a 
gyûrûvivô gyermek, majd a vôlegény 
és anyukája, a koszorúslányok, s végül 
a menyasszony az édesapjával érkezik 
az oltárhoz. A templomi szertartáshoz 
két zenét lehet számolni, és ott van az 
aláírás és gyûrûhúzás ideje, amelyek-
hez akár más dallamok is szólhatnak. 
Ugyanennyi minimum a polgári cere-
móniához is kell, aminél még a szülôk 
köszöntése, a koccintás és a gratuláció 
idejére is jó elôre érdemes kitalálni a 
lejátszási listát. A vacsora alatt is kelle-

mesen hat egy diszkrét háttérzene, ami 
után már el is érkezik az idô a táncos 
mulatsághoz. A nyitótánc zenéjének ki-
választása után a többi már rábízható a 
zenekarra vagy DJ-re.

Széles a zenei paletta az internetes 
oldalakon, de javasoljuk, hogy elôször a 
közös emlékeknél felmerülô számaikat 
írják fel listájukra, ami után jöhet egy 
újabb közös élmény: az esküvôi zenék 
kiválasztása, több száz zeneszám meg-
hallgatása után.

Valószínû, hogy egy alkalom nem 
lesz elég rá, de nem is baj, hiszen így 
még közelebb kerülnek egymáshoz az 
eltöltött órák alatt.

31949
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ESKÜVŐI
FEhÉRNEMŰK

• melltartók
• alSók
• HarISNYÁk

eger, Jókai u. 10.
tel.: 36/413-287
www.sziluettfehernemu.hu

31903

31904

31928

Esküvői-, alkalmi-, Bocskai öltönyök, ingek hatalmas választékával várja Önt
Heves megye legnagyobb üzletház láncolata a Bad Boys férfidivat!

selyem mellény garnitúrák 12.980 Ft-tól! Karcsúsított öltönyök 25.980 Ft-tól!
Szolgáltatásaink: méretre igazítás, egyedi méretre rendelés

Törzsvásárlói kártyáját mindegyik női-férfi 
üzletünkben elfogadjuk!
a Bad Boys mellett található Infinity női divatüzletünkben
Xs-től egészen 8 XL-ig válogathatnak a különleges alkalmi ruhák, 
felsők között mind az örömanyák, mind a násznép hölgyei. 
Üzleteink: Bad Boys Elegancia (Eger, szent János u. 11.) - 36/310-247
 Bad Boys (Eger, agria Park I. em.) - 36/312-941
 Mylord (Eger, Katona tér 5-7.) - 36/320-021
 Bad Boys férfi-női divat (Hatvan, Grassalkovich út 10.) - 37/342-940
 Infinity női divat (Eger, szent János u. 11.) - 36/310-874
 Infinity női-, férfi divat (Eger, agria Park I.em.) - 36/310-265

Esküvôi kellékek
A szépség az egészben

és a részletekben egyaránt
rejlik, különösen, ha olyan

eseményrôl van szó, mint egy esküvô.
Nem csoda hát, hogy mindennek csak a
legjavát választja ki a pár erre a napra, és

azokból is olyan darabokat, amelyek tökéletesen
harmonizálnak a nap stílusával

és színeivel. Az év bármely hónapjában
is tartják a menyegzôt, mindegyikhez

találunk szépséges kellékeket.

31934



200 főig vállaljuk a fogadás, 
a polgári szertartás és az esküvői 
díszvacsora lebonyolítását.
Wellness Hotelünkben 140 főt tudunk
kényelmesen elhelyezni.
Ünnepi vagy hagyományos menüsorok,
kiváló borok és profi, szakképzett
személyzet várja Önöket.

Kedves Ifjú Pár !
Tegyék még emlékezetesebbé a nagy napot,

válasszák esküvőjük helyszínéül az

Egri Korona Borház
szabadtéri teraszát és

egyedi stílusú éttermét.

Egri Korona Borház, Borfalu és WEllnEss hotEl
tel.: 06-36/550-341
E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu
www.koronaborhaz.hu

31905


