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HALLÓKÉSZÜLÉKEK
KEDVEZŐ ÁRÚ TARTÓS ELEMEK

Az akció időtartama:
2017.02.17-től 04.14-ig

Eger, Zalár u. 3.
www.hallokeszulek.hu

H-EAR KfT.
06-36/565-881
06-70/776-7372

30 db
vásárlása esetén

1.530 ft
megtakarítás!

32074

32086

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.

32085

Már 20 évE a lakosság szolgálaTában!

Decco 6 légkamrás 
nyílászárókra

gyárTásTól a bEépíTésEn áT
a TEljEs körű hElyrEállíTásig!

Mintatermünkben megtekintheti 
5, 6 és az új 8 légkamrás ablakainkat, műanyag, 

fa nyílászáróinkat, beltéri és fém biztonsági ajtóink 
kínálatát, valamint kovácsoltvas termékeinket.

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

bejárati ajtó 980x2080 köln 3 üveges br. 70.000 Ft
kedvezmény 

akció febr. 17-től 
márc. 3-ig45% 

Eger, raktár út 1. • Tel./fax: 36/784-262, E-mail: slvmetal.kft@upcmail.hu

Minőségi nyílászárók a gyárTóTól!

IldIkó látszerész
Szemüvegkeretek 

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

32084

EgEr, VécsEy-Völgy ÚT 97. • Tel.: 36/412-441 
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30, szo: 9.00-12.00

Hór bútoráruHáz
www.Horfabutor.Hu

TélI KIÁrUsÍTÁs!
2017. febr. 10-től a készlet erejéig

Készleten lévő cardo matracok kiárusítása

20-30% engedménnyel.

cardo kárpitozott franciaágyak
széles választékban 

tágas ágyneműtartóval

20-30% 
engedménnyel

32095

jogosítvánnyal
rendelkező,

egri férfit keresek

kErTészETi 
sEgéDMunkára.

jelentkezés:
06-30/958-8808

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
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1.) 

pályázat útján kívánja hasznosítani 
a tulajdonát képező 3300 Eger, Vár 1. szám alatt található 

2,4 x 2,4 m méretű sátrak közül 
négyet.
A sátrak mindegyike az Egri Vár alsó várudvarán található,  
melyek megközelíthetőek az északi és déli kapuk felől is.
A sátrakban elektromos csatlakozási lehetőség biztosított.  
A közüzemi díjak a bérleti díj részét képezik.
Egy éves időtartamra áll módunkban szerződni, mely időszak nem azonos az 
üzemeltetésbe adni kívánt sátrak tényleges bérelhetőségének időtartamával. 
A sátrakat 2017. május 1-től kívánjuk üzemeltetésbe adni,  
várhatóan 2017. október 31-ig.
Preferált árusítani kívánt termékkör: nem élelmiszer típusú kézműves 
termékek.

Az ajánlat tartalma:
• ajánlattevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzék száma, képviselő  

neve, beosztása, eredeti aláírási címpéldány,
• ajánlott éves nettó bérleti díj,
• árusítani kívánt termékek rövid leírása, képes illusztrációja,
• ajánlattevő nyilatkozata az üzemeléshez szükséges engedélyek  

beszerzéséről,
• banki igazolás a pályázati biztosíték megfizetéséről.
Az ajánlattevő két havi ajánlott bérleti díjnak megfelelő pályázati biztosítékot 
köteles fizetni a Dobó István Vármúzeum Raiffeisen Banknál vezetett 
12033007-01374247-00100005 számú számlájára. A pályázati biztosíték 
nyertesség esetén óvadékként a kezelőnél marad. A pályázati biztosíték 
befizetése a minimálisan elvárt bérleti díjnak megfelelő ajánlattételnek 
minősül.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, amennyiben:
• Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát  

visszavonja.
• A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki  

felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Elvárt legalacsonyabb havi bérleti díj: 55.000 Ft+ÁFA
Az ajánlatok bírálati szempontja:
• Termékkörök profilba illeszkedése
• Ajánlott bérleti díj összege
• Referenciák

Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Az ajánlatok beadási határideje: A pályázatot zárt borítékban 2017.  
március 1. 16.00 óráig a Dobó István Vármúzeum Titkárságára kérjük leadni.

Eredményhirdetés ideje: a pályázatok beadási határidejét követő 15 nap.

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 10 munkanap.

A pályázat befogadása nem kötelezi ajánlatkérőt az ajánlat elfogadására.  
A beérkezett ajánlatok bírálatáról szóló döntésről pályázót írásban értesítjük. 
A Dobó István Vármúzeum fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan megtekinthető: 2017. 8. hét H-P 8.00-15.00,  
előzetes egyeztetést követően (+36-30/50-78-409).

32013

 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

A mesterek is itt vásárolnak!

Szezon előtti AKCIÓ!
Építkezne?

Vásároljon tavalyi áron
még februárban!

Gyártóink jelzései alapján az áremelés sajnos 
elkerülhetetlen.

Ön kifizeti a terméket, mi tároljuk, 
kérésére kiszállítjuk.

B.E.B. TÜZÉP - Eger, Kőlyuk út (K2)
Tel./Fax: 36/515-055 - Mobil: 30/588-4480,
30/588-4680, 30/656-9077, 30/790-6261
Nyitva: H-P: 7.00-16.00, Szo: 8.00-12.00

32080

Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme
Dr. Hibay Károly utca 19.

Facebook/Őkelme
MÉTERÁRU

Őkelme kedd! 
Február 21-én 

a polár, wellsoft, babysoft 
anyagok 

 20% kedvezménnyel 
kaphatóak!

31874

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

32099

2017. márc. 1-jén és 9-én
Részletfizetés!

Jelentkezés: Elek László
Eger, Bródy S. u. 4.

(: 06-36/436-117, 06-30/94-32-300
www.autosulieger.hu

OKÉV: 10-0058-05

„B” kat. személygépkocsi-vez. 
tanfolyam indul

30727

31888

23131

hÁyjÁnoS bEck zoltÁn
író zEnÉSz

moderátor: krÁnItz balázs
Február 22., szerda 19.00, Agria Park

jegyek kaphatók az Agria park földszintjén, 
az információs pultnál

16835

olVASSA újSÁgunkAt  

mÁr cSütörtökön  
Az IntErnEtEn
EgEr.SzupErInFo.hu

23745



H á z e l a d á s

eGeRBeN, a Borkombinát mellett, az 
Árnyékszala utca legelején, 2000-ben, tég-
lából épült, 120 nm-es, 1 szintes (mediterrán 
jellegű), gázcirkós, szép állapotú családi ház 
910 nm-es, parkosított, hangulatosan kialakí-
tott telken, pincével, garázzsal, melléképülettel 
eladó. Ár: 15,7M Ft. Tel.: 06-20/257-1375

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

NaGYTálYáN, 1800 nm-es, összközműves 
telken, 2 különálló (40+60 nm-es, 1+2 szo-
bás) épületből álló családi ház melléképülettel, 
pincével eladó. Ár: 4,9M Ft. Tel.: 06-20/257-
1375

OsTOROsON, 300 nm-es telken 2 szobás, fel-
újított, gázfűtéses családi ház pincével eladó. 
Ár: 5,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

NOVaJON, 1100 nm-es, nagy telken 3 szo-
bás, 100 nm-es, részben felújított tetős, gáz-
fűtéses, összkomfortos családi ház garázs-
zsal, melléképülettel eladó. Ár: 8,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

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

KÉT különálló ház egy telken a belváros köze-
lében eladó! Ár: 32M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046

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

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

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

1+2 FÉlszOBás, jó állapotú ház a Borkombi-
náltnál eladó. Ár: 10,5M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046

BáRáNY utcában négyszobás, fiatalos csalá-
di ház eladó. Ár: 31,9M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046

eladÓ a Tetemvár városrészben kis családi 
ház kis telekkel. Ár: 5,2M Ft. Tel.: 06-20/314-
2105 www.egerhouse.hu 

eladÓ a Hajdúhegyen egy kockatípusú csa-
ládi ház. Ár: 26,5M Ft. Tel.: 06-20/314-2105 
www.egerhouse.hu

OsTOROsON mellékutcában eladó egy 2 szo-
bás, kockatípusú kis családi ház 1300 nm tel-
ken. Ár: 7,5M Ft. Tel.: 06-20/314-2105 www.
egerhouse.hu

eGeR történelmi belváros, Bródy Sándor úti 
családi ház lakni vagy vállalkozás, apartmano-
zásra tökéletes. Ár: 29,9M Ft. www.egerhouse.
hu Tel.: 06-70/622-4245

s.O.s. eladó! Hatvani hóstya, Farkasvölgy út, 
2 szintes családi ház garázzsal, udvarral. Ár: 
28,8M Ft irányáron. Tel.: 06-70/622-4245, 
www.egerhouse.hu

eGeRBeN, Radnóti Miklós úton különösen 
szép ősfás környezetben, tökéletes alapok-
kal rendelkező, felújítandó családi ház eladó. 
Ár: 29,9M Ft. Tel.: 06-30/599-3171 www.
egerhouse.hu

IMOla lakóparkban 80 nm-es, igénye-
sen kialakított,  2+2 félszobás, tera-
szos, kertkapcsolatos lakás, 2004-ben 
épült házban eladó. Iár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

TIHaMÉRI városrészben 1. emeleti, 58 
nm-es, amerikai konyhás nappali+2 
szobás, erkélyes, cirkós, 2015-ben fel-
újított, fiatalos lakás eladó! Iár: 16,9M 
Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

eGeR-FelsŐVáROsBaN szigetelt épület-
ben 56 nm-es, 1+ 2 hálós, erkélyes, 1. 
emeleti, 2012-ben felújított lakás eladó! 
Iár: 10,9M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

TIHaMÉRI városrészben 2 szobás, 52 
nm-es tetőtéri, bővíthető, cirkós lakás 
eladó. ár: 13,5M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

FelsŐVáROsBaN szigetelt épületben, 
70 nm-es,  részben felújított, 3 szo-
bás lakás eladó. ár: 13,3M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

BelVáROsI, 1+2 szobás 3. emeleti, jó 
állapotú, műanyag nyílászárós lakás 
eladó! ár: 15,9M Ft. Tel.: 06-30/731-
5250 

laJOsVáROsI, 2 szobás, 4. emeleti, 
műanyag nyílászárós, felújított, gáz-
konvektoros lakás eladó! ár: 8,5M Ft. 
Tel.: 06-30/731-5250 

eGeR belváros peremén, egyszobás, első 
emeleti lakás eladó! előnyök: cirkófűtés, 
kocsi beállási lehetőség, déli fekvésű 
erkély, alacsony rezsi! Iár: 11,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

FelsŐTáRKáNY központjában, 1470 
nm-es kivett beépítetlen terület eladó, 
befektetésnek, családi ház építésére 
kiválóan alkalmas! Iár: 2,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213  

eGeR igényes, új családi házas öveze-
tében, 1995-ben, téglából épült családi 
ház eladó. Gyönyörűen kialakított kert, 
nagyméretű terasz és két garázs. Iár: 
41M Ft. Tel.: 06-30/218-8213  

eGeR belvárosában, családi ház jellegű, 
igényesen kialakított, 85 nm-es lakás, 
előkerttel eladó! Ingyenes parkolás! Iár: 
25M 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  

CseNd, nyugalom, pazar panoráma a 
belváros közelében! 90 nm-es, 2+2 szo-
bás, felújított, kétszintes lakás eladó. 
Iár: 14,99M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

eGeR, Belváros közelében, l. em-i, 
különnyíló 1+2 szobás, felújított, erké-
lyes lakás szigetelt épületben eladó. 
Kocsibeállás a belső udvaron. Iár: 13,7M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

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

ÚJ építésű lakás, 69 nm-en, 1 nappali+2 
szobás, közös kerttel eladó. a burkola-
tok kivételével készen várja az érdeklő-
dőket. Iár: 19,893M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213

eGeR, Kis-Eged városrészben fiatal építésű, 
szép, igényes, 6 szobás, 160 nm otthon, 540 
nm telekkel eladó, képeket e-mailen szívesen 
küldök. Ár: 52M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeR, Cecey utca város felőli részén, 140 
nm, nagy nappali+4 szobás, 2 fürdőszobás, 
beépített konyhás, mediterrán jellegű, tera-
szos, fiatal családi ház eladó. Ár: 29,5M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831

CsáKÓBaN, Népkerthez közel új építé-
sű, gyönyörű, igényes, 120 nm, egyszintes, 
mediterrán jellegű családi ház 400 nm telek-
kel. Ár: 50M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

eGeR, belvárosi, Pacsirta utcai, 170 nm, 5 
szobás, 3 fürdőszobás, fiatal építésű, igényes, 
szép családi ház eladó. Ár: 37,9M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

eGeRszÓláTON, szép utcában, akár 2 gene-
ráció 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

OsTOROsON, központi részen 140 nm, 4 szo-
bás, egyszintes, kockatípusú családi ház 600 
nm telekkel. A műanyag nyílászárós, rész-
ben felújított, központi fűtéses, jó elosztá-
sú. Ár: 16M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu 

FÜzesaBONY, Hunyadi út 70. szám alatt, 
1339 nm-es telken 3 szobás családi ház eladó! 
Ár: 7,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

BeseNYŐTelKeN, a Fő úton 3 szobás, átla-
gos állapotú családi ház eladó! Ár: 4,5M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Joó János úton eladó jó állapotú, 
160 nm-es családi ház 300 nm-es telken. 6 
szoba, 3 fürdő, gyönyörű panoráma. Ár: 29M 
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) 1300 nm-es tel-
ken eladó. Ár: 14M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

FelsŐTáRKáNYBaN, közel a központhoz két 
épületből álló, 160 nm-es, felújítandó cs. 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 bontandó csa-
ládi ház eladó! Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

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

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

FÜzesaBONY északi részén, a Turul utcában 
3 szobás, jó állapotú családi ház eladó! Ár: 
11,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FÜzesaBONY északi részén 2,5szobás, köze-
pes állapotú családi ház eladó! Ár: 6,8M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

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

eladásRa vagy cserére kínálom 
borsodnádasdi családi 110 nm-es 
házamat. egri lakás érdekel, ráfizetek 
ha szükséges. Érd.: +36-70/326-8593, 
+36-70/422-2359  

FelsŐTáRKáNYBaN, a Várhegy lakópark-
ban 2002-ben épült 5 szobás, szigetelt, örök 
panorámás sorház eladó! Ár: 23M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

eGeRszalÓKON kétgenerációs 3 ill. 1 szobás 
családi ház eladó! Ár:14M Ft. Tel.: 06-36/785-
953, 06-30/342-6100 

eGeRTŐl 20 km-re családi ház eladó. Ár: 
2,6M Ft. Vasajtó 215x120 (pince), kézi ter-
ménydaráló, etetőszék, konyhaszekrény. Tel.: 
06-36/483-240

eGeRBeN a Plázánál 240 nm-es, felújítandó 
családi ház eladó. Tel.: 06-70/779-4777

eladÓ egerben a Hajdúhegyen egy 6 
éves, 150 nm-es, igényes családi ház 
430 nm-es telken. a szigetelt házban 
amerikai konyhás nappali található kan-
dallóval, három hálószoba, két fürdő-
szoba. a parkosított udvaron játszótér, 
gillező, fatároló található. Iár: 46M Ft. 
Tel.: 06-20/340-8535 

eGeRBeN, Kisasszony Piac közelében 2 szo-
bás, gázos családi ház 320 nm telken eladó. 
Iár: 9,9M Ft. Tel.: 06-70/358-2719

eladÓ Egerben Hajdúhegy úton 4 
szobás+szuterénos lakás. Kis felújítára szo-
rul. Ár: 25M Ft. Tel.: 06-70/608-8224

aNdORNaKTálYa központjában nagy 
nappalis+4 szobás családi ház (szuterén, dupla 
garázs, stb.) gyümölcsössel, parkosított kerttel 
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, Pásztorvölgyben 3,5 szobás, kertes 
családi ház eladó. Lakást beszámítok, meg-
egyezés szerint. Ár: 18M Ft. Tel.: 06-20/580-
1619

eGeRBeN, a Károlyvárosban 95 nm-es, 3 szo-
bás, felújított ház eladó. Iár: 18,9M Ft. Tel.: 
06-20/263-7017
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A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! 

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

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

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
31908

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

31597

Valutaárfolyam
2017. február 14.

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 ...... 284,50 .....291,50
Euro.... 304,50 .....312,50
CHf....... 284,00 .....291,90
GBP ...... 355,00 .....365,50
CaD ...... 213,00 .....222,50
PlN ......... 67,00 .......74,90
HrK ........ 38,00 .......42,50
roN ........ 64,00 .......71,90

készpénz átutalás

31880

31882

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

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

32076

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

Szajlai Imre: 06-20/919-3748
Fuvarozók Országos Szövetsége

Költöztetés,
fuvarozás

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

27750

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701
FAX: +36 36 523 777, EGPOLGH@PH.EGER.HU

Eger Önkormányzata nyílt versenyeztetési eljá-
rás keretében bérbeadásra kínálja a tulajdoná-
ban álló, mezőgazdasági hasznosítású ingatla-
nokat.

A versenyeztetési eljárás helye: Eger, Dobó tér 2., 
II. számú tárgyaló

Időpontja: 2017. február 24. péntek, 9.00 óra

A pályázati dokumentációt Eger Önkormányzata nyil-
vános közzététel útján, ingyenesen bocsájtja az érdek-
lődők rendelkezésre. A dokumentáció megtalálható 
a Városháza aulájában kihelyezett, hivatalos hirde-
tőtáblán, valamint a www.eger.hu oldalon. Bővebb 
információ telefonon, a 36/523-739-es számon.

31952

32107

32026



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 vonzáskörzetében 
családi házat vásárolnék. Ár: 28M Ft-ig. Tel.: 
06-20/435-9657

L a k á s e L a d á s 

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

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

FeLsŐVárOsBaN eladó felújított, 3 szobás, 1. 
emeleti lakás. Ár: 10,9M Ft. Tel.: 06-20/314-
2105 www.egerhouse.hu

BeLVárOsI, 2. emeleti, féltetőtéri, ideális 
elosztású, nappali+3 szobás, dupla garázsos 
ékszerdoboz. Ár: 20,5M Ft. www.egerhouse.
hu Tel.: 06-70/622-4245

eGerBeN 55 nm-es, tetőtéri, 1 szobás luxus-
lakás eladó. Ár: 12,9M Ft. Érd.: 06-30/599-
3171 www.egerhouse.hu

eGer, belvárosközeli, újszerű, 1. emeleti, 
90 nm-es, nappali+4 hálós társasházi lakás. 
Ár: 26M Ft. Tel.: 06-70/622-4245 www.
egerhouse.hu

eGer, uszoda, strandfürdő szomszédságá-
ban, belső 2 szintes, étkező+nappali+2 szo-
bás, 1. emeleti, erkélyes társasházi lakás. 
Ár: 24,9M Ft. Tel.: 06-70/622-4245 www.
egerhouse.hu

eGer, strandfürdőnél, négyemeletes társas-
házban, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás. 
Ár: 12,9M Ft irányáron. Tel.: 06-70/622-4245 
www.egerhouse.hu

északI városrészen, családi házas övezetben, 
új építésű, extra felszereltségű lakások eladók 
2017. júniusi átadással. Ár: 13M Ft-tól. Tel.: 
06-70/622-4245 www.egerhouse.hu

eGerBeN, Maklári hóstyán felújított, 2 szo-
bás tetőtéri lakás eladó. Ár: 12,3M Ft. Érd.: 
06-30/599-3171 www.egerhouse.hu

eGerBeN, Hajdúhegy alján 61 nm-es, felújí-
tott, magasföldszinti lakás eladó. Ár: 13,9M Ft. 
Érd.: 06-30/599-3171 www.egerhouse.hu

eGerBeN, Érsekkerti lakás 54 nm-es, tágas, 
2 db patakra néző szobával, nagy erkéllyel 
felújított állapotban eladó. Ár: 12,9M Ft. Érd.: 
06-30/599-3171 www.egerhouse.hu

Berze Nagy János úton 3 szobás, nagy erké-
lyes, full felújított, még felújítás után nem lakott 
lakás eladó. Ár: 13,5M Ft. Tel.: 06-70/944-
3339 www.egerhouse.hu

kaLLÓMaLOM úton 66 nm-es, 2 szobás, 
jó állapotú lakás eladó. Ár: 8,5M Ft. Tel.: 
06-70/944-3339 www.egerhouse.hu

BeLVárOsI, 3 sorházi lakásos fiatal építé-
sű, 170 nm, 4 szobás, igényes, nagy nap-
pali, konyha étkezős-teraszkapcsolatos, 4 
hálószobás gyönyörű otthon nagy garázzsal, 
közös parkosított udvarral. Ár: 39M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu 

eGer, lajosvárosi szép csendes utcában 3 szo-
bás, 70 nm, II. emeleti, erkélyes szép lakás szi-
getelt házban, garázs vásárlási lehetőséggel. 
Ár: 14,6M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

PaCsIrTa utcai, extra minőségű, 2 szintes, 
130 nm, 4 szoba+amerikai konyhás nappa-
li, 2 fürdőszoba, 4 lakásos társasházban, kis 
kerttel, garázzsal. Ár: 30M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu

séTáLÓ belvárosban, Érsek u., kínálunk 
eladásra egy II. emeleti, 2+2 félszobás, 
cirkófűtéses, 70/50 nm lakást, befektetés-
nek is kitűnő. Ár: 16,2M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu

kerTész úti, II. emeleti, 52 nm, 2 szobás, 
nagy étkező-konyhás felújított, cirkófűtéses, 
szép lakás fiatal társasházban eladó. Ár: 12,5M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

kárOLYVárOsBaN I. emeleti, 4 szobás, 90 
nm, gázcirkófűtésű, erkélyes, jó elrendezé-
sű, napos, szép lakás eladó. Ár: 17M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu 

BeLVárOskÖzeLI, csendes zsákutcában, I. 
emeleti, 68 nm, 3 szobás, felújított, erkélyes, 
szép lakás szigetelt házban eladó. Ár: 15,6M 
Ft. Tel.: 06-30/215-5349

LaJOsVárOsI, mfszt.-i, extrán felújí-
tott, nagyon igényes, 58 nm, 2 szoba-étke-
zős, erkélyes, gázkonvektoros lakás eladó. 
Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

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

TÖrTéNeLMI belvárosban, 93 nm, nagy 
nappali+2 hálószobás, nagy erkélyes, 
gázcirkófűtéses, II. emeleti, igényes, egy-
szintes szép lakás eladó. Ár: 25M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

északI városrészben, szigetelt épületben szé-
pen felújított, igényes, 54 nm, 2 szobás otthon 
eladó, IV. emeleten, 10 emeletes épületben. 
Ár: 10,5M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

4 eMeLeTes házban, 2 szobás, körbejárós, 
felújított, műanyag ablakos, kis rezsis lakás 
eladó. Ár: 13M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

sÜrGŐseN eladó, északi lakótelepi szigetelt 
házban lévő erkélyes, csendes, most felújított, 
1+ 2 félszobás lakás liftes házban. Ár: 8,7M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

4-es IskOLa közelében 2. emeleti, 3 szobás, 
erkélyes, felújított lakás eladó, vagy kertkap-
csolatosra cserélhető. Ár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

kÓrHáz mellett 1. emeleti, 200 nm-es, 6 
helyiséges rendelőknek, üzleti és lakás célra 
is alkalmas 2 fürdős ingatlan eladó. Ár: 39M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

kÓrHáz mellett 2. emeleti, 65%-os készültsé-
gű, 200 nm-es ingatlan fedett kocsibeállóval, 
közös udvarhasználattal eladó. Csok igényel-
hető. Ár: 19,99M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

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 épí-
tésű, tetőtéri, nagy teraszos, 61 nm-es lakás 
dupla garázzsal eladó. Ár: 18,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGerBeN, a Tihaméri városrészen új építé-
sű, 105 nm-es, kétszintes lakás saját udvar-
ral, nyári átadással eladó. Ár: 29,7M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

eGerBeN, a Tihaméri városrészen 75 nm-es, 
1. emeleti, erkélyes lakás eladó nyári átadás-
sal. Ár: 23,4M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

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

eGerszaLÓkON, 1994-ben épült, 3 
szintes, jó állapotú családi ház, műkö-
dő apartmanházzal, parkosított kert-
tel eladó! ár: 45M Ft. B6231 érd.: 
+36-30/740-4334 

árCsÖkkeNés! Verpeléti, felújított, 1. 
emeleti, 3 szobás lakótelepi lakás eladó! 
ár: 4,4M Ft. B5956 érd.: +36-30/740-
4334 

deák Ferenc úton, 1. emeleti, erkélyes, 
2+1 félszobás, gázkonvektoros, tár-
sasházi lakás eladó. Iár: 13,5M Ft. érd.: 
+36-30/740-4334  B5808 

szVOréNYI utca városhoz közeli részén, 
1. emeleti, 3 szobás, téglaépítésű, gáz-
konvektoros, fanyílászárós, társashá-
zi lakás. ár: 14,5M Ft. B4080 érd.:+36-
30/740-4334 

azONNaL költözhető! Vallon úton, 4 
emeletes, téglaépítésű, 4. emeleti, fris-
sen festett, jó állapotú, 2 szobás, erké-
lyes lakás eladó. ár: 9,4M Ft. B4621 érd.: 
+36-30/740-4334 

eGerBeN, északi lakótelepen, 8. emele-
ti, 2 szobás, erkélyes lakás frissen fest-
ve, közös tárolóval, csendes helyen, 
szép kilátással. ár: 8,5M Ft. B6182 érd.: 
+36-30/349-9899   

ár alatt! Füzesabony központjában, 
2007-ben épült társasházban újszerű, 
tágas, napos, 125/72 nm-es, 4 szobás 
lakás eladó! ár: 10,5M Ft. B6218 érd.: 
06-30/740-4334 

árCsÖkkeNés! 7 éve épült, 2 szintes 
családi ház gyönyörű panorámával, iga-
zi zöldövezetben, almár könnyen meg-
közelíthető részén eladó! kitűnő ingat-
lan, modern, hangulatos berendezés-
sel! ár:17,5M Ft. érd.: +36-30/740-
4334 B6175 

VerPeLéTeN nagyon jó állapotú, 2 szin-
tes, téglaépítésű családi ház parkosít-
va, nagy terasszal, garázzsal eladó! ár: 
9,5M Ft. B4951 érd: +36-30/740-4334 

BerVa lakótelepen található fszt.-i, 
100%-ban felújított, 2 szobás lakás 
saját tárolóval eladó csendes, zöld-
övezetben. ár: 9,9M Ft. B6211 érd: 
+36-30/349-9899 

eGerBeN, a Vécsey-völgyben, 7 lakásos 
társasház 2. emeletén megvételre kínálunk 
nappali+2 szobás, 70 nm-es lakást! Ár: 19,8M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGerBeN, a Kallómalom úton, szigetelt ház-
ban 4. emeleti, 65 nm-es, műanyag nyílászá-
rós, 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

eGerBeN, a Deák Ferenc úton 2002-ben fel-
újított, 2 helyiséges, összkomfortos, konvek-
tor fűtésű, utcai bejáratos üzleti ingatlan eladó! 
Ár: 15,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGerBeN, belvárosközeli utcában, 4 laká-
sos t. házban földszinti, kertkapcsolatos, 
nappali+2 szobás, igényesen felújított lakás 
garázzsal, saját tárolóval eladó! Ár: 23,9M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

kárOLYVárOs csendes utcájában nappali+2 
szobás, 68 nm-es, 2. emeleti lakás eladó. Iár: 
15,5M Ft. Tel.: 06-70/547-6752

eGer, Károlyvárosban 3,5 szobás, belső udva-
ri, körbenapozott, erkélyes, 88 nm-es, I. eme-
leti, részben felújítandó lakás eladó. Iár: 17M 
Ft. Tel.: 06-30/619-7874

eGerBeN, a Malomárok út elején 1+2 
félszobás, 58 nm-es, igényesen felújí-
tott, erkélyes, hőfokszabályzós lakás 
eladó. Iár: 11,99M Ft. Tel.: 06-20/388-
8162 
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egerben, a volt kemping területén található 
új építésű, kb. 90 nm-es ikerházfél eladó 
350 nm saját telekkel. 2017. ősz végi átadás. 
CsOk igénybe vehető. Fizetési ütemezés: 
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 ingatlanok 
leköthetőek, 2017-2018-as évi átadással. 
a lakások négyzetmétere széles spekt-
rumon mozog, az 1 szobástól egészen az 
5 szobás ingatlanokig. kiváló műszaki tarta-
lommal, CsOk támogatás igénybevételével. 
Ir.ár: 295-310e Ft/nm. 06-30/958-7200

szeretne tulajdonosa lenni egy belvárosi, 
60 nm-es ingatlannak?! Több célra hasznosít-
ható (elegáns iroda, rendelő, céges vendégház 
stb). szinte ingyen, kedvező feltételekkel 
(részlet, hitel) 12,5M Ft. 06-70/674-4670

egerben, az almagyar dombon Ybl-dí-
jas építésztervező munkája! egy nappali+ 
4 szobás, egyedi kialakítású, egyedi meg-
jelenésű családi ház eladó, különleges 
megoldásokkal, 3 autónak alkalmas garázs-
zsal, a kertben medencével, kandallóval! 
Ir.ár: 59 MFt. 06-30/303-3019

egerben, a felsővárosi városrészen, 4 emeletes 
épületben 3 szobás, 73 nm-es, magasföldszinti 
lakás eladó. 7 évvel ezelőtt teljes körűen felújí-
tott, műanyag nyílászárók-redőnnyel szerelve, 
borovi fenyő beltéri ajtók, minőségi burkolatok 
jellemzik. ár: 13,5M Ft. 06-30/611-6867

eger, Lajosvárosban, 4 lakásos társasház-
ban I. emeleti, 108 nm-es, belső kétszintes, 
nappali+3 hálószobás, újszerű állapotú, 
gázcirkós, erkélyes lakás garázzsal együtt 
eladó. Ir.ár: 26,9M Ft. 06-30/611-6867

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

Ingatlanközvetítés,  
hitelügyintézés és értékbecslés
Eger, Érsek u. 14. (36/414-454

www.agriainvest.hu
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eger belvárosában 145 nm-es, 4+1 szo-
bás családi ház 399 nm-es telken eladó. 
Ár: 33,5M Ft. Tel.: 06-70/454-1870

eger kertvárosi részén 170 nm-es, 
3+2 szobás, dupla komfortos csa-
ládi ház 450 nm-es telken eladó. 
Ár: 26M Ft. Tel.: 06-70/454-1870

Lajosvárosi, igényesen felújított, 47 nm-
es, 2 szobás, azonnal költözhető lakás el-
adó. Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1854

Belvárosközeli, 4+1 szobás, 
jó állapotú családi ház eladó. 
Ár: 16,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1854

eger frekventált részén 80 nm-es, felújí-
tandó családi ház 716 nm-es telken eladó. 
Ár: 12M Ft. Tel.: 06-70/454-1876

Belvárosközeli, 168 nm-es, 2 lakré-
szes, felújítandó családi ház eladó. 
Ár: 19,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1876

kistályai úton 50 nm-es, 2 szintes bor-
ház pincével, kis udvarral (áram be-
kötve, közművek a telek előtt) eladó. 
Ir.ár: 4,99M Ft. Tel.: 06-70/454-1863

Hajdúhegy alján magasföldszinti, felújított 
1+2 félszobás, gázkonvektoros lakás el-
adó! Ir.ár: 13,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1863

Utolsó igazi 10+10-es CSOK-os lakás el-
adó! Nappali+4 hálószoba. Ár: 10+10-es 
CSOK+9,7M Ft. Tel.: 06-70/454-1868

szmogmentes helyen, Eger belvárosától 
pár perc autózásra közműves építési telek 
eladó! Ár: 8,1M Ft. Tel.: 06-70/454 1868

Tavaszi varázs, csak nálunk! Árcsökken-
tés és 100 ezer Ft ügyvédi díj átvállalás! 
Eger, Iskola utcában új, építés alatt álló, 
2-4 szobás, 48-102 (131) nm-es társasházi 
lakások egyedülálló panorámával, májusi 
beköltözéssel eladók! Irányár: 285e Ft/nm 
(142,5e Ft/nm) Tel.: 06-70/454-1850

árcsökkentés! Eger Lajosvárosban 
230 nm-es, 5 és félszobás, exklu-
zív családi ház garázzsal, 200 nm 
pincével, parkosított kerttel eladó! 
Irányár: 64M Ft. Tel.:  06-70/454-1850

eger Hajdúhegyen 89 nm-es, 
3 szobás, felújítandó családi ház 
garázzsal, pincével, kerttel eladó! 
Irányár: 18,9M Ft. Tel.: 06-70/454-1850

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. emeleti, 
átlagos állapotú, panel társasházi lakás 
7,8M Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/454-1880

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

eGer, Viadukt közelében 128 nm-es, 
akadálymentesített  családi ház eladó. 
ár: 16,3 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

OsTOrOs központjában 116 nm-es, 
tufa- és téglaszerkezetű, felújí-
tott parasztház várja új tulajdonosát. 
ár: 21,5 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGer, Hell Miksa utcában 
59 nm-es, 2+1 szobás, III. emele-
ti, erkélyes, jó állapotú lakás eladó. 
ár: 12 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGer-FeLNéMeT, József attila utcában 
116 nm-es, nappali+4 szobás, jó állapo-
tú családi ház eladó. ár: 22 M Ft. Tel.: 
06-70/377-4383

BÜkkszékeN 37 nm-es családi ház 
937 nm-es telken eladó. 1+1 szoba, 
konyha, fürdőszoba, gázkonvektor fűtés. 
ár: 4,9 M Ft. Tel.: 06-70/681-1129

eGer, Tihaméren 497 nm-es épí-
tési telek borházzal, pincé-
vel eladó. Víz a telken belül, töb-
bi közmű a telekhatáron. Irányár: 
13,9 M Ft. Tel.: 06-70/681-1129

eGerBeN, almagyar városrészben 
panorámás, 153 nm-es ház eladó. 
ár: 27 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGerBeN belvárosközeli, 279 
nm-es telken 2 külön lakré-
szes családi ház eladó. Irányár: 
25,8 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGer, Malomárok utcában 55 nm-es, 
jó állapotú, erkélyes lakás eladó. 
ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGer, Bartakovics utcában, szi-
getelt épületben 1+2 fél szo-
bás, III. emeleti lakás eladó. 
ár: 14,8 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGer belvárosi, nappali+2 szobás, 
77 nm-es, gázfűtéses, műanyag abla-
kos, felújított lakás nagy erkéllyel, 
zárt parkolóval, saját tárolóval eladó. 
Ir.ár: 15,9 M Ft. Tel.: 06-70/415-7717

eGerBeN, a Maklári-hóstyán épü-
lő társasházban 41 nm - 80 
nm-ig lakások leköthetők. Ir.ár: 
320e Ft/nm.  Tel.: 06-70/415-7717

MaLOMárOk utca legelején I. eme-
leti, erkélyes, felújított, 2 szobás, 
műanyag nyílászárós lakás eladó. 
ár: 10,5 M Ft. Tel.: 06-70/415-7717

eLadÓ egerben akár befekteté-
si célra is kiválóan alkalmas, gáz-
fűtéses, 2 szobás, erkélyes lakás. 
ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06-70/415-7717

eGer, kallómalom úton 2 szo-
bás, felújított, műanyag abla-
kos, hőfokszabályzós lakás eladó. 
ár: 9 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGer, Pláza közeli, csendes utcá-
ban tégla építésű, jó állapo-
tú, 3 szintes ikerház eladó. 
ár: 34,9 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

32124



L a k á s k e r e s é s 

eGrI, tégla, saját fűtésű, mfszt.-2. emele-
ti lakást keresek csendes helyen 12M Ft-ig. 
Tel.: 06-20/264-1386

sÜrGŐseN keresek ügyfeleinknek eger-
ben 2-3-4 szobás lakásokat 20M Ft-ig! 
értékesítésünk esetén ajándék energe-
tikai tanúsítvány! Tájékoztatásért hívjon 
bizalommal: 06-30/472-0617 Borosné, 
eger Otthon 

sÜrGŐseN keresek, idős hölgy számára, 
felsővárosi, 2 szobás lakást alsóbb emele-
ten! Minden ajánlat érdekel! Tel.: 06-30/218-
8213

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

é p í T é s I  T e L e k 

kIsassZONY részen egy ingatlan építésére 
alkalmas, közművesített telek eladó. Ár: 6M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

MakLárON építési telkek eladók. 1210, 1056, 
1007, 900 nm. Tel.: 06-20/453-4896 

F ö L d ,  k e r T 

eGerBeN, a Fertő-dűlőben, 2 egymás mel-
lett lévő, művelés alól kivett 1843 nm zárt-
kert faházakkal egyben eladó. Közmű nincs, 
bejárás közútról. Ár: 3M Ft. Tel.: 06-30/633-
3646

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

eLadÓ 1730 nm-es kékfrankos szőlőterület a 
Pünkösd-tetőn, és kézzel vájt borospince (25 
nm-es) Eger, Kőlyuk sor 86. sz. alatt. Érd.: 
06-30/506-9657 vagy 06-36/319-381

aLMárI hegyen városra néző, jól megközelít-
hető 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, mel-
lékhelyiség, bővítési lehetőség. Ár: 7M Ft. Tel.: 
06-30/265-0849

G a r á Z s 

eGer, Bolyki úti alsó garázssoron garázs 
eladó. Ár: 1,2M Ft. Ugyanitt satu, satupad 
eladó. Tel.: 06-30/323-0309

NapsUGár úton garázs eladó. Tel.: 
06-30/626-0524

a L B é r L e T 

eGer, belvárosközeli, 1 szobás, bútorozott 
lakás egy személynek kiadó. Tel.: 06-36/314-
720

BeLVárOsI, 1,5 szobás, bútorozott lakás márc. 
1-től hosszú távra kiadó. Ár: 60 e Ft+rezsi+2 
havi kaució.Tel.: 06-70/277-9678. 

BeLVárOsI, 3 szobás, bútorozatlan lakás 
hosszú távra kiadó. Ár: 70e Ft+rezsi+2 hó 
kaució. Tel.: 06-20/420-6462

pLáZáNáL, főbérlő nélküli lakásban szobák 
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

aLBérLeT családi ház Egerben 5 szobás, 
2 garázsos, üresen kiadó. Tel.: 06-70/947-
4374

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

Ü Z L e T ,  T e L e p h e L Y ,  I r O d a 

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

eGer belvárosában, földszinti szépségszalon-
ban fodrászhely kiadó. Érd.: 06-20/297-9603-
as telefonszámon lehet.

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 raj-
ta lévő raktárakkal eladó. Iár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/945-3479

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

eGerBeN, Deák F. úton, színházhoz közel, 48 
nm-es, 2 szobás, jelenleg orvosi rendelőként 
működő, de lakássá is visszaalakítható, felújí-
tott üzlethelyiség eladó. Közvetlen utcafrontos. 
Ár: 15,5M Ft. Tel.: 06-30/928-8283

a U T Ó  V é T e L 

MeGVásárOLOM autóját a legjobb áron. 
Tel.: 06-70/907-2982 

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

a U T Ó  e L a d á s 

daeWO Nexial GL friss műszakival eladó. Tel.: 
06-30/349-3668

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 köny-
velése korrekt, megfizethető áron. Tel.: 
06-20/367-3222 

VILLaNYsZereLés, családi házak szige-
telése, festés-mázolás, fürdőszoba fel-
újítás, térkövezés rövid határidővel. Tel.: 
06-30/895-8467 

INGYeN elszállítom megunt bútorait, háztartá-
si gépeket, fölöslegeseket, hétvégén is. Tel.: 
06-70/385-3398

TV-késZÜLékek, antennák javítása, 
Mindig tv szerelés, hétvégén is. Tel.: 
06-30/895-8467, 8-20-ig. 

háZak, padlásterek építését, felújítását, tető 
átfedését, lakatos, bádogos munkákat válla-
lunk. Tel.: 06-30/428-2343

GerINC- és ízületkímélő konditorna a 
keriben (pozsonyi út 6.): kedden és csü-
törtökön 17-18-ig. korhatár nélkül min-
denki bekapcsolódhat, aki fitt, rugal-
mas, energikus szeretne lenni.  

eNerGeTIkaI tanúsítvány készítést 
vállalok egerben és környékén. pozsik 
Máté 06-30/427-4333. árak a honlapon: 
egergetika.wix.com/energetika  

TeLJes körű építőipari munkák: hőszigetelés, 
felújítás, térkövezés, burkolás, tető készíté-
se, festés, faházak készítése. Tel.: 06-70/367-
8005

LépCsŐháZ-TakaríTás több éves tapaszta-
lattal, referenciákkal. Tel.: 06-20/388-8162

dUGULáseLháríTás, ingyenes kiszállás, pro-
fi gépekkel, gyorsan, tisztán. Csatornatisztí-
tás. Gyűjtővezetékek kamerás ellenőrzése. 
Tel.: 06-20/243-9279

kéMéNY-BéLésCsöVeZés (előtte tisztítás), 
kéményjavítás, kéményajtó beszerelés. Tel.: 
06-20/243-9279

MINdeNFéLe kertimunkát vállalok, udvarok, 
telkek, palások, pincék takarítása, gazirtás, 
ásás, fakivágás stb., elszállítással is. Tel.: 
06-20/923-4251

paLaTeTŐ bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. Tel.: 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

köNYVeLésT és pályázatok pénzügyi 
elszámolását vállalom. Tel.: 06-30/390-
2612 

dUGULáseLháríTás falbontás nélkül, 0-24-
ig zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciá-
val. Tel.: 06-70/233-0673

á L L a T ,  N ö V é N Y 

TOJÓTYÚk, 599 Ft/db. Nagyon szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. Összeírók jelentkezését is várjuk. Tel.: 
06-70/240-1331

kIsBáLás széna, lucerna, szalma, búza, kuko-
rica, napraforgó, zab eladó. Tel.: 06-70/330-
5009, 06-30/260-8482

LOVaT veszek, öreget, selejtet is. Tel.: 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607

T á r s k e r e s é s 

70 éV körüli hölgy becsületes barátot keres. 
Leveleket „Tavaszi virágzás” jeligére várom 
a Szuperinfó szerkesztőségébe (Eger, Csiky 
S. u. 19.). 

s Z a B a d I d Ő ,  Ü d Ü L é s 

haJdÚsZOBOsZLÓI üdülés félpanzióval. 
Ár: 18.900 Ft-tól/7 éj. Tel.: 06-20/464-0631 
www.jazminapartman.hu

k ö Z L e M é N Y e k 

BaBaBörZe Egerben! A Neumann János 
Középiskolában, Rákóczi u. 48. 2017. febru-
ár 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 

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

TŰZIFa rendelhető közvetlen az erdész-
től 15.000 Ft-tól (15 Ft/kg-tól, 1x1x1,70 m). 
Kis- és nagy mennyiségben is szállítunk. Érd.: 
06-70/223-0712

TŰZIFa, szén minden fajtában, méret-
ben házhoz szállítva rendelhető. Tüze-
lőutalványt elfogadunk. az áru a hely-
színen ellenőrizendő, átvenni nem köte-
lező, ezért reklamációt nem fogadunk el. 
Tel.: 06-30/717-5690 

FeBrUárI tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130 m, ár: 13.000 Ft-14.500 Ft-
ig Termékeink kb. 10 hónapos kitermelés, 
akác, tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtől, füg-
gően ingyenes házhoz szállítás! Akár 24 órán 
belül fuvarunkat teljesítjük. 80x80x130-as 
kaloda. Ár: 14.500 Ft. Ömlesztett m3. Ár: 
15.500 Ft-16.500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30/752-1650

kONYhakésZ kalodás tűzifa számlával 11.000 
Ft/m3, ömlesztve is. Ingyenes kiszállítás. Tel.: 
06-70/590-4645, 06-30/261-3813

kaLOdás tűzifa 12-14e Ft/m2, hasított 
tűzifa 11e Ft/m3 kedvező áron eladó. Tel.: 
06-20/469-3536, 06-30/304-9807

6 2017. február 17.
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t ü z e l ő a n y a g 

tŰzIFa, konyhakészen eladó bükk-tölgy 
vegyes, kalodában 14e Ft/m3. Tel.: 06-70/606-
5247, 06-20/468-4804

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

KalODÁS akciós tűzifa 11.000.-Ft/m3 házhoz 
szállítással. Tel.: 06-20/611-8996

SORBa rakott kalodás tűzifa kapható! 
Hétvégi szállítással. Ár: 80x80x120 m-es 
12.000 Ft. tel.: 06-20/512-6299 

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 bizalom-
mal! Visszahívom. Eger. Tel.: 06-30/338-2399, 
06-20/511-4209

antIK tárgyakat, komplett hagyatékot vásá-
rolok! Szarvasagancsot és trófeákat, kázsmér 
kendőt, szoknyát, régi falitányért, régi üvege-
ket, dunnát, 200 Ft-ost, pedálos játék Moszk-
vicsot, könyveket, bútorokat és kiegészítőket, 
régi kerékpárt, veterán autót, motort, katonai 
tárgyakat, kitüntetéseket. Tel.: 06-30/501-
1666

aFRIKaI trófeákat, szarvasagancsot 
vásárolok saját részre hagyatékból. tel.: 
06-30/729-9170, 06-20/493-4607 

DUnnÁt, párnát, komplett hagyatékot veszek, 
hívásra házhoz megyek. Érd.: 06-30/233-
2199

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

VÁSÁROlOK kávéautomatát, fagyispultot, 
háztartási gépeket, akkumulátort, vashulla-
dékot, segédmotort, dunnát, párnát hagyaté-
kot. Tel.: 06-30/257-1392

Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, 
lakáskiürítést, lomtalanítást, háztartási gépe-
ket, vashulladékot, ruhaneműt, használati tár-
gyakat. Tel.: 06-30/257-1392

e g y é B  e l a D Á S 

elaDÓ tökéletesen működő Whirlpool A 
Class 220/100 l-es kombinált hűtőszekrény 
30e Ft, Whirlpool AWT 2284 felültöltős mosó-
gép 25e Ft, Hausmeister mikrosütő 5e Ft. Tel.: 
06-70/503-8202, 06-36/526-916

FŰSzeRPaPRIKa-DaRÁlÓ, mosógép 
(keverőtárcsás), centrifuga (Hajdú) újak, 
tangóharmónika (80-as, új), légpuska eladó. 
Ár: 20-22-25-70e Ft. Tel.: 06-36/353-540, 
06-70/233-5110, délután.

O K t a t Á S 

VaDÁSztanFOlyaM: Hamarosan indul 
a Heves megyei vadászvizsgára felké-
szítő tanfolyam Felsőtárkányban. érdek-
lődni, jelentkezni: 00-36-30/442-8141 
www.vadasztanfolyam.hu 

angOl intenzív magánoktatás emelt szintű 
érettségire, nyelvvizsgára, állásinterjúra Eger-
ben. Tel.: 06-20/547-8371

nORVég nyelvtanítás Egerben. Tel.: 
06-30/494-1416 http://pacsirtanyelv.atw.hu

angOl nyelvoktatást, korrepetálást, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal szaktanár. Tel.: 
06-70/239-9681

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

aRanyKalÁSzOS gazda, Pincér, Szakács, 
Cukrász, Vendéglátós, Kereskedelmi képzé-
sek Egerben. E-1458/2016 Tel.: 06-70/316-
2323

Á l l Á S t  K e R e S 

nyUgDÍJaS nő vállalna vasalást, takarítást, 
gyermekfelügyeletet. Tel.: 06-70/301-8846

Á l l Á S t  K Í n Á l 

SHell Hungary zrt. kútkezelő és Shop 
eladói állást hirdet egerben, a tesco 
területén lévő töltőállomáson. Jelent-
kezni személyesen önéletrajzza: eger, 
Rákóczi út 100., vagy a h568@shmail.
net címen, ill. 06-30/946-4034 

aWI-KOMBInÁltOS hegesztőket CO2 gya-
korlattal, CO2-hegesztőket, lakatosokat, illet-
ve szerszámkészítőket keresünk. Magas óra-
bér! Szállás biztosított. Tel.: 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@index.hu

egRI raktári kisegítő munkatársat kere-
sünk. Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal a raktar@cpro.hu e-ma-
il címen lehet. 

VIllanySzeRelőt keresek egri munkahely-
re. Telefon: +36-30/928-4334

MegVÁltOzOtt munkaképességű takarító 
munkatársat keresünk Egerben részmunkaidő-
ben! Tel.: 06-30/259-4243, eger@mpne.hu 

aUtÓSzeRelő kollégát keresünk 
(Kada Kft. Műszaki vizsga állomás 
- andornaktálya, Újélet u. 60.). érd.: 
06-30/925-0949 

azOnnalI KEZDÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS-
BEN. A Gödöllői Tangazdaság Zrt. felvétel-
re keres: Állatgondozó (fejő, ellető) munka-
körbe munkatársakat. Munkavégzés helye: 
Hatvan-Nagygombosi Szarvasmarha telep. 
Feltétel: min. 8 ált. iskolai végzettség, gya-
korlat, nagy munkabíró képesség, önálló mun-
kavégzés. Állattenyésztésben szerzett tapasz-
talat előny. Szállást igény esetén biztosítunk. 
Jelentkezni önéletrajz leadásával lehet: e-mai-
l-ben: csala.antal@gtrt.hu, vagy telefonon: 
06-20/406-8167, vagy személyesen: 3000 
Hatvan-Nagygombos, Szarvasmarha-telep

éPÍtőanyag-KeReSKeDeleMMel fog-
lalkozó egri jó keresettel, keres targon-
cás-raktárost. elvárás targoncavezetői 
engedély. Feladatok: a raktár rend-
jének biztosítása, raktározott termé-
kek szakszerű kezelése, áruvédelem, 
anyagok átvétele és kiadása. érdek-
lődni: munkanapokon 8-17 óráig. tel.: 
06-30/224-8796 vagy 06-30/9450-561 
telefonszámon. 

MUnKÁJÁRa igényes, precíz szobafestő 
szakmunkásokat felveszek. Tel.: 06-30/945-
0688

egRI étterembe konyhalányokat azonnali belé-
péssel felveszünk. Tel.: 06-30/228-0200

az egRI tesco kínai éttermébe keresünk 
pultos lányokat. Jelentkezni személye-
sen az üzletben.  

CSalÁDI vállalkozás keres mellékállásban 
munkatársakat. Tel.: 06-30/409-2883

ÖnÁllÓan dolgozni tudó ortopéd cipészt 
keresünk. Érd.: 06-30/9377-335

VÍzVezetéK- és csőhálózat szerelő 
munaktársat keres egri vállalkozás. Elvárá-
sok: szakmai tapasztalat, földmunkagép keze-
lői (Bobcat) jártasság, láng- és ívhegesztő vég-
zettség, B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni 
lehet: Gór Zsolt Tel.: 06-20/583-6235, e-mail: 
gor.zsolt@agriaszerszam.hu

PéK-, szak- és betanított munkáso-
kat, csomagolókat, váltott műszakos 
munkarendbe felveszünk. primer@
gmail.hu 

VIRÁgKÖtőt felveszek egri virágüzletbe. Tel.: 
06-20/932-3170

tItKÁRSÁgI asszisztens munkatársat 
felveszünk egri munkahelyre középfokú 
végzettséggel. sansz@gmail.hu 

DUnaHaRaSztIBan lévő pékségbe keresünk 
sofőrt azonnali munkakezdéssel, hosszú táv-
ra teljes munkaidőben. Olyan jelentkezőket is 
várunk akiknél az otthoni parkolás megoldha-
tó lenne.  Tel.: 06-30/477-7179

néMetORSzÁgBan magas kereseti 
lehetőség. lányok és hölgyek jelent-
kezését várom. Visszahívom. tel.: 
+49-151-46869180 

egRI gyorsétterembe női vagy férfi pultost 
keresek. Tel.: 06-30/904-5445

a VIlatI Gyártó Zrt. március körüli munkakez-
déssel keres bérelszámoló-könyvelő munka-
társat. Bérelszámolási (munkaügyi) tapaszta-
lat szükséges, mérlegképes végzettség nem 
követelmény. Az önéletrajzokat a szabop@
vilati.com e-mail címre kérjük küldeni fizeté-
si igény megjelölésével.

72017. február 17. ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB
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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.

32088

32096

32021

32097

3202032061

16835

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
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Eger Megyei Jogú Város  ■
Önkormányzati Adóhatósága 
kéri a Tisztelt Adózókat és 
Könyvelőiket, hogy a helyi 
iparűzési adóbevallások hibát-
lan kitöltése érdekében az ön-
kormányzati adóhatóság által 
biztosított, ellenőrzött, elekt-
ronikus helyi iparűzési adóbe-
vallási nyomtatványokat hasz-
nálják az éves adókötelezett-
ségeik teljesítéséhez.

2017. január 1-től már lehe-
tőség van arra, hogy az adó-
zók az állandó jellegű helyi 
iparűzési adóról szóló beval-
lási kötelezettségüket az ál-
lami adó- és vámhatósághoz 
(NAV) is teljesítsék. Nem 
szűnt meg azonban annak 
a lehetősége sem, hogy az 
adózók közvetlenül az ön-
kormányzati adóhatóság 
felé továbbítsák – az előző 
évekhez hasonlóan – az 
iparűzési adóbevallásai-
kat. Ez az egyszerűsítést cél-
zó törvényi változás egyrészt 
azoknak az adózóknak jelent 
nagy segítséget, ahol az ön-
kormányzatok nem tudták 
megteremteni annak a lehe-
tőségét, hogy elektronikusan 
ellenőrzött formában fogad-
ják az adóbevallásokat, más-
részt azoknak könnyebbség, 

akik több száz önkormány-
zat felé nyújtanak be egyide-
jűleg HIPA adóbevallásokat. 
Ahol azonban működik az 
elektronikus HIPA bevallás 
rendszere (ÁNYK) – mint 
ahogy Egerben ez már évek 
óta alkalmazott és népsze-
rű – ott célszerű továbbra 
is ezt a számos garanciát 
nyújtó, ellenőrzött nyomtat-
ványt használni, hiszen így 
biztosított a pontos, hibátlan 
bevallások elkészítése. 

Fontos azonban azt meg-
említeni, hogy az állami 
adóhatóság rendszere jelen-
leg minden – hibás, helyte-
lenül kitöltött vagy jogosu-
latlan személyektől érkező 
- bevallást is befogad. A NAV 
nem vizsgálja a benyújtási 
jogosultságot, annak céljá-
ból mindössze a beküldő 
adóazonosító jelét és nevét 
továbbítja csak az önkor-
mányzati adóhatóságnak. 

Az egri helyi iparűzési adó 
ügyekben – a helyi adókról 
szóló törvény értelmében 
–  azonban továbbra is Eger 
önkormányzati adóhatósága 

az illetékes. Ezért a NAV – 
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően – a helyi ipar-
űzési adóról szóló bevalláso-
kat – befogadó nyugta kiadá-
sa mellett – késedelem és 
tartalmi vizsgálat nélkül, 
elektronikusan továbbítja 
az adóalany által megjelölt 
székhely, telephely(ek) sze-
rinti önkormányzati adóha-
tóságnak. A hibás és rosszul 
kitöltött adóbevallások el-
lenőrzése az önkormányzati 
adóhatóságok feladata.   

Az iparűzési adóból 
származó bevétel változat-
lanul a települési önkor-
mányzat igen fontos saját 
bevétele. Az adózónak az 
iparűzési adót az illetékes 
önkormányzati adóhatóság 
számlájára kell megfizetnie, 
Eger esetében a számla neve 
és száma: 
Eger MJV Önkormányzat 

Helyi Iparűzési Adó 
Beszedési Számla

12033007-00102883-
02200006

Tekintettel azonban arra a 
tényre, hogy az elmúlt idő-

szakban az állami adóható-
ságon keresztül beérkezett 
helyi iparűzési adóbevallás-
ok zömében hibásan érkez-
tek be az önkormányzati 
adóhatóságunkhoz, így azo-
kat adózói és adóhatósági 
közreműködés nélkül nem 
lehetett feldolgozni.

Tájékoztatjuk Adózóinkat 
ugyanakkor arról is, hogy a 
hibásan beérkezett HIPA 
bevallások után /Art. 172. § 
(10) bek./ a magánszemély 
20 ezer forintig, más adózó 
100 ezer forintig terjedő mu-
lasztási bírsággal sújtható 
Ezen szankció alkalmazása 
természetesen nem célunk, 
ezért jelen tájékoztatóval 
segítséget kívánunk Adózó-
inknak nyújtani ahhoz, hogy 
a hibás adóbevallásokat el-
kerüljék, de mivel alapvető 
követelmény, hogy adóha-
tóságunkhoz megfelelően 
kitöltött és feldolgozható be-
vallások érkezzenek be, így 
ennek érdekében az alábbi 
megoldás nyújthat garanciát:

Önkormányzati adó-
hatóságunk azt javasolja 

az ügyfeleknek, hogy az 
ADO.EGER.HU oldalon, az 
Elektronikus ügyintézés 
linkről az általános nyomtat-
vány-kitöltő keretprogramra 
(ÁNYK) optimalizált HIPA 
bevallás kitöltő programját 
használják, mivel az szinte 
teljes körűen, számszaki és 
logikai algoritmusok alapján 
adóévre, adóalapokra, űrlap-
okon keresztül helyesen szá-
mol, megfelelő adómértéket 
és adókedvezményt alkalmaz 
stb. A legfontosabb, hogy el-
lenőrzi az adóbevallás he-
lyességét („EGER1687” ill. 
„EGER1787” számú nyom-
tatványok).

Elektronikus folyószám-
la egyenleg lekérdező rend-
szerünk WWW.EGER.HU 
vagy ADO.EGER.HU / Adó-
ügyek / E-ado elektroni-
kus lekérdező rendszer se-
gítségével pedig az adózóink 
az adóbevallásban a megfele-
lő adóelőlegeket is pontosan 
szerepeltethetik, így a beval-
lás helyes kitöltése minden 
tekintetben biztosított. 

Köszönjük szíves közre-
működésüket.

Eger, 2017. február 14.
 Eger Megyei Jogú Város  
Önkormányzati  Adóhatósága

TÁJÉKOZTATÁS 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁST KÉSZÍTŐKNEK

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

desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
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 
(Fidesz-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 (Fi-
desz-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 
(Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett 
időpontban és helyen tart fogadóórát. Tel.: 06-30/594-7853, 
e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-
Együtt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előze-
tesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpont-
ban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@
gmail.com.

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

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 
és 18.00 óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. 
szám alatt. Telefon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@
ph.eger.hu.

27750

27750 23745

Kérjük, segítse munkánkat adója

1%-ával,
hogy mi is segíthessünk!

Köszönjük!

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

Adószám: 18576339-1-10

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.

1683532104

MARKHOT FERENC 
KÓRHÁZ 

TÁMOGATÁSÁRA 
ALAPÍTVÁNY 

SEGÍTSE ADÓJÁNAK 

1% - ÁVAL

A GYÓGYÍTÓ MUNKÁT! 

Rendelkezzen az 1%-ról 
a Markhot Ferenc Kórház 
Támogatására Alapítvány 
javára, így Ön is segíthet 
a gyógyítás feltételeinek 

javításában.

Adószámunk: 

18571987-1-10
Bankszámlaszámunk: 

10403507-35014166-
00000000
KöszönjüK!

18166

Tisztelt Intézmények, Alapítványok!
Közhasznúsági jelentéseiket és SZJA 1%-os köszöneteiket

50%-os kedvezménnyel jelentetjük meg.
SZUPERINFÓ – 36/312-701 – eger@szuperinfo.hu

16835
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32059

29254

Cím Hrsz. Funkció
Alapterület 

(m2)
Induló éves  

bérleti díj (nettó ár)
Pályázati biztosíték Megtekinthetőség a helyszínen

Deák F. u. 14. 6870/A/2 üzlet 318 9.418.800 Ft 2.355.000 Ft 2017.02.27. 10.30-11.00 óra

Kossuth L. u. 5. 4959/1/C/3 üzlet 65 1.168.920 Ft 263.000 Ft 2017.02.27. 9.30-10.00 óra

Gárdonyi u. 1. 5679 üzlet 23 420.000 Ft 105.000 Ft 2017.02.24. 9.30-10.00 óra

Hibay K. u. 19. 4996/A/12 üzlet 50 1.029.600 Ft 257.400 Ft 2017.02.24. 9.00-9.30 óra

Dobó tér 9. 5042/A-2 üzlet 23 672.000 Ft 168.000 Ft 2017.02.24. 8.30-9.00 óra

Széchenyi u. 42. 4857/A/1 üzlet 32 753.600 Ft 188.400 Ft 2017.02.24. 9.30-10.00 óra

Almagyar u. 10. 9530/1/A/5 üzlet 49 1.036.000 Ft 260.000 Ft 2017.02.27. 11.30-12.00 óra

  

(Az összegek Ft-ban értendők.)

IngAtlAnok BÉRBEADÁSA
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az EVAt Zrt. 2017. február 28-án, 900 órakor
nyílt VERSEnyEZtEtÉS útján bérbe adja  

az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

A Kossuth L. u. 5. sz. alatti helyiségben támogatott profil a cipész műhely üzemeltetése. A támogatott profil működése esetén az 
éves bérleti díjból 10% kedvezmény érvényesíthető.

licitlépcső: 10.000 Ft
A pályázati biztosítékot minden esetben a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig a Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-
00380027-00100007 számlára kell befizetni.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év. 
Az üzlethelyiségek üresen kerülnek bérbeadásra.

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

A liciten az vehet részt, akinek az EVAt Zrt.-vel és az EMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása nem áll fenn.
Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Hogyan vészeld át az influenzajárványt a munkahelyen?
Számos kórházban vezettek be a na-
pokban látogatási tilalmat az influenza-
járvány miatt. Már körülbelül egy hete 
hallani a rádiókban, hogy milyen mére-
teket öltött az influenzások száma.

Most fokozottan kell vigyáznunk ma-
gunkra, ha nem szeretnénk táppénzre 
menni, vagy szabadságot kivenni emiatt. 
Mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt?
Menekülj a tüsszentések elől!
Az influenza cseppfertőzéssel ter-
jed, így aki köhög vagy tüsszent már 

gyanús lehet! Próbálj kellő távolságot 
tartani az emberektől, kerüld a zsúfolt 
helyeket!
Moss kezet!
Fokozottan ügyelj ilyenkor a higiéniára, 
gyakrabban mosd meg a kezed meleg 
vízzel és szappannal.
Igyál sok vizet!
Nagyon fontos – nem csak ilyenkor – 
hogy megfelelő mennyiségű folyadékot 
fogyasszunk! Reggel már készítsünk be 
magunknak egy (legalább) 1,5 literes vi-
zet és igyuk meg a nap végéig.

Étkezz egészségesen!
Nem árt ilyenkor kicsit megerősíteni az 
immunrendszerünket, rendszeresen szed-
jünk C-vitamint és vitamindús, valamint 
rostban gazdag ételeket fogyasszunk.
Szellőztess!
Ne bukóra állítsuk az ablakot, hanem 
időközönként tárjuk ki teljesen egy 5 
percre. Ennyi idő alatt már kellően át-
szellőzik a szoba.
Fertőtleníts!
Ha van lehetőségünk akkor alkoholos 
fertőtlenítővel törölgessük át az íróaszta-

lunkat, az egeret, billentyűzetet, telefont 
és egyéb olyan kelléket amit gyakran 
használunk.
Home office
Ha már kezded magadon érezni a tüne-
teket, akkor inkább kérd meg a főnökö-
det, hogy hagy dolgozhass otthonról, 
ne fertőzd meg a többieket! Fontos 
azonban, hogy az influenzát sok pihe-
néssel és folyadékkal lehet kikúrálni, 
így az a biztos, ha ilyenkor egyáltalán 
nem foglalkozol semmivel, csak az al-
vással!

HIRDETÉS-
FELADÁS

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

•	Eger	otthon
	 Ingatlanközvetítő
	 Eger,	Barkóczy	-
	 Dr.	nagy	J.
	 út	sarok

17787

13788
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31946
Február 19-én, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 26-án, 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

Friss Navinfó
Fontos határidő a vállalkozóknak

Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 
februárban kell benyújtaniuk 2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásu-
kat. A határidő február 27-én jár le, az elszámolás pedig a 16SZJA jelű bevallás 
benyújtásával teljesíthető.

Az egyéni vállalkozóknak – idén már a kiegészítő tevékenységet végző 
„nyugdíjas” egyéni vállalkozóknak is – elektronikusan, Ügyfélkapun át kell el-
juttatniuk kész bevallásukat a NAV-hoz. Egyes áfa fizetésére kötelezett magán-
személyek papíron is beadhatják az szja-bevallást, például, ha nem minősülnek 
munkáltatónak, kifizetőnek vagy nem kell áfaösszesítő jelentést benyújtaniuk.

Erre a fontos határidőre (február 27.) szeretné a NAV Heves Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága ráirányítani a figyelmet azzal, hogy az érintettek elektronikus 
tárhelyére tájékoztató levelet küld.

A bevallás elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapus regisztráció szükséges. 
A regisztrációt annak kell elvégeznie, aki a bevallásokat, adatszolgáltatásokat 
el fogja küldeni a NAV-hoz. Ez a személy lehet maga az adózó vagy állandó 
meghatalmazottja, megbízottja (például könyvelő, adótanácsadó stb) is.

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. 22., szerda 900-1530 
EgEr – Bartakovics Béla 

Közösségi Ház (Knézich Károly u.)

2017. febr. 21. kedd 9.00–13.00 
Tarnalelesz – Művelődési Ház 

(Fedémesi u. 6.)

2017. febr. 21. kedd 14.30–16.30 
BükkszenTerzséBeT – Művelődési 

Ház (szabadság u. 81.)

2017. febr. 22. szerda 9.00–13.00 
eGer – szent lőrinc Vendl.  

és Idegenf.szakgimn. szakközépisk. 
(rákóczi F u. 95.)

2017. febr. 24. péntek 9.00–12.00 
GyönGyös – Bugát Pál kórház 

Vérellátó (Dózsa Gy. u. 22.)

2017. febr. 24. péntek 9.00–13.00 
kál – Házasságkötő terem 

(Dózsa Gy. u. 1.)

2017. febr. 24. péntek 14.30–16.00 
naGyúT – Művelődési Ház 

(szabadság tér 2.)

2017. febr. 25. szombat 9.30–13.00 
FelnéMeT – Pásztorvölgyi Iskola 

(Pásztorvölgyi út)
1902531947

27799

32065

marKhot hÍreK

Az érvényes vonatkozó jogszabály 
szerint a Markhot Ferenc Kórház 
épületében tilos a dohányzás. Az 
udvaron pedig kizárólag a kijelölt 
dohányzóhelyen lehet rágyújtani. 
Tapasztalataink szerint betegeink, 
a hozzátartozók sok esetben dohá-
nyoznak a kórház udvarán több 

Védjük környezetünket! 
Kijelölt dohányzóhely a kórház udvarán

helyen is,  csikkekkel szennyezik a 
hulladéktárolók környékét, a füvesí-
tett részeket. Az intézmény szeretne 
kulturált, tiszta udvart biztosítani a 
betegek és a hozzátartozók szá-
mára. Ehhez azonban szükséges 
mindannyiunk példamutató hoz-
záállása. 

Kérjük, a kijelölt dohányzóhelyet használják és ügyeljenek a tisztaságra!

27749 23745

A táv: 1-25 km között,  
 amennyit tudsz
rajt: 10.00-kor
Találkozó: 9.45-kor 
az Érsekkertben, a szökőkútnál

FUTÁS
EgEr
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BSI Futónagykövetek - Eger:

 Feketéné Kuzman Krisztina Marczis Dávid  
 fusskrisztaeger@gmail.com david.marczis91@gmail.com 
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Programja
„Csak az ész, csak az ész, 

az tudja, a drót feszülését...”

Február 24., péntek 16.00

Fotókiállítás megnyitó
Kállai Margó fotóművész 

az egykori recski munkatáborban készült képeiből álló 
kiállításra várunk minden kedves érdeklődőt. 

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

13775

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

óriáSi raKTárKéSzlETüNKből azoNNal ElviHETi búToráT!
32077

MIKOR és HOL
17.00	 tittel estÉk	– Rácz lászló és Cs. Varga istván Borkultúra 

kettős tükörben című kötetének bemutatója. Köszöntőt	mond:	
Ferenczné Oszlánczi Krisztina	a	Tittel	Pál	könyvtár	főigazgatója.		
A	kötetet	bemutatja:	Dr. Kállay Miklós.	Program:	Rácz László:	
„Amit a borról tudni illik”, Cs. Varga István:	„Ragyogjon a bordal”.	
Közreműködik:	Keller Péter,	Gárdonyi	Géza	dédunokája	és	Krupa 
Sándor,	énekes,	fertálymester.	Belépés	díjtalan!	
Helyszín:	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár	(Földszint	112-es	terem)

17.00	 „egy miChelin Csillagos ÉtteRem Élete” 
Minőség, stílus, bor- és gasztro-trendek, küzdelem 
és gazdálkodás.	Előadó:	Kalocsai Zoltán étteremtulajdonos	(Bor-
konyha	étterem),	Borszakértő,	Borkereskedő	szakember	 Helyszín:	
Eszterházy	Károly	Egyetem	Konferencia	terme	(Líceum/206)

17.00	 VELEM EZ NEM TÖRTÉNHET MEG!	–	Hogyan	kerülhetjük	el	a	
baleseteket?	–	Polacsek	Anikó	egészségfejlesztő	előadása

	 Belépő:	500	Ft,	az	egyesület	tagjainak	ingyenes	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

17.00	 HAZAFISÁG ÉS HAZAÁRULÁS AZ ÓKORI ATHÉNBAN
	 A	Sorsfordulók	-	Sorsfordítók	történelmi	rendezvénysorozat.	

Előadó:	Dr. Bajnok Dániel	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 ISMERJE MEG AZ IGAZI TUDATALATTI HATALMÁT! 

Előadó:	Levekei Zsolt.	Belépés:	ingyenes!	Telefon:	70/336-0626	
Helyszín:	Dianetika	Központ	(Mátyás	király	út	19.	1/2.	4-es	csengő)

18.00	 AZ AVAROK ÉS AZ „AVAR” TISZTELETE – Amit a történelem 
tudományról és a KERT-gazdaságról tudni érdemes	
Dr. Tóth Ferenc	agrármérnök,	egyetemi	tanár	előadása	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

18.30	 Víg FaRsangi hangok	–	Előadók:	Agria Vegyeskar	–	Dudás 
Anna,	Andante Kamarakórus	–	Karnizsné Hócza Zsuzsanna,	
Obsitos Fúvós Zenekar	–	Karnizs Csaba.	 A	belépés	díjtalan.	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

19.00	 FilhaRmónia sZeZonBÉRlet – KÁLLAI ERNő ÉS KISS 
PÉTER KONCERTJE	 Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem

19.00	kultúRsZalon aZ agRia PaRkBan	
háy János	írót	és	BeCk Zoltán	zenészt	
faggatja:	KRÁNITZ BALÁZS!	Helyszín:	Agria	Park

Február 22., szerda és 23., csütörtök
10.00	 ALKOTÓ JÁTSZÓHÁZ	ÓVODÁSOKNAK, ÁLTALÁNOS 
és		 ISKOLÁSOKNAK.	Az	Egri	Kulturális	és	Művészeti	Központ	előzetesen
14.00	 (minimum	2	napra)	bejelentkezett	csoportokat,	egyéneket,	családo-

kat	vár	a	kézműves	napokra.	Jelentkezés:	20/779-2875,		
erdei.maria@ekmk.eu	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Február 23., csütörtök
10.00	 EGÉSZSÉGMEGőRZő TORNA Helyszín:	Forráspont	LISZI
16.00	 RÉV FOGADÓÓRA Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
16.00	 IFI FARSANG 	 Helyszín:	EKMK	IFI	PONT
17.00	 SIPOS ERZSÉBET:  JÓZSEF ATTILA JÁTÉKAI – Kötetbemutató
	 A	könyvet	bemutatják:	Dr. Ködöböcz Gábor	irodalomtörténész,	

Kaiser László	a	író,	költő.	Népi	hangszereken	közreműködik:		
Dr. Borosné Toplenszky Tímea	és	Boros Bálint,	a	verseket	felolvassa	
Fehér István	színművész	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

17.00	 GyERMEK SZíNJÁTSZÓ KÖR Helyszín:	Forráspont	LISZI
18.00	 HúSZ ÉV POLGÁRMESTERI SZÉKBEN – Gegesy Ferenc: Rend 

és rendszer című	könyvének	bemutatója.	A	könyvet	bemutatja,	és	
a	szerzővel	beszélget	Orbán György,	a	kötet	szerkesztője	
Helyszín:	Park	Szálló,	Fehér	Terem

18.00	 ANNA KARENINA –	Madách	Imre	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Február 24., péntek
13.00	 ANGOL CSEVEGő KLUB	(haladó	csop.) Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00-tól	WALDORF-ISKOLA PEDAGÓGIÁJA ÉS MINDENNAPI 
20.00-ig GyAKORLATA Helyszín:	Egri	Waldorf	Általános	Iskola		

és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	(Mátyás	király	út	52-54.)
18.00	 JAPÁN KLUB Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
18.00	 V. EGRI DIÁKBÁL az	Egri	Városi	Diáktanács	szervezésében	

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	
19.00	 ANNA KARENINA –	Gárdonyi	Géza	bérlet	–	BEMUTATÓ ELőADÁS 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 RoaD – túlzó kámFoR tour 2017	

19.00:	kapunyitás,	20.15:	allsuckall,  
21.20:	RoaD	zenekar.	Jegyár:	2.499	Ft			
online:	https://tixa.hu/road_eger	Helyszín:	BRDWY	(Pyrker	tér	1-3.)

Február 24. péntek – 26. vasárnap
thetahealing – ALAP TANFOLyAM (DNS1)	–	Bejelentkezés	február	22-ig:	

20/268-4488,	thetaneway@gmail.com	 Helyszín:	Ébredés	Holisztikus	
Életmód	Központ	(Szálloda	u.	5.	III.,	IV.	emelet)

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.

9.00	 sZiVáRVány sZomBat	–	Egész	napos	műhely	a	képzőmű-
vészetekhez	tehetséget	érző,	szívesen	alkotó	gyerekeknek,	6-7	
éves	kortól.	A	programban	egyéni	képalkotás,	csendéletrajzolás	
és	különféle	grafikai	eljárások	szerepelnek.	Részvételi	díj:	3.000	Ft	
(ebéddel)	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep

9.00-tól	 PaRáDsasVáRi BoRotVálós assZonyFaRsang 
10	órától	a	Kultúrháztól	indul	a	felvonulás.		 Helyszín:	Parádsasvár

9.30-tól	 Vi. FelnÉmeti DisZnótoR És iV. PálinkamustRa
16.00-ig	 Reggeli-ebéd-uzsonna	–	kóstolójegy:	500	Ft.	

Kolbásztöltő	verseny,	gyermekműsorok,	hagyományőrző	programok,	
véradás.		 Helyszín:	Pásztorvölgyi	iskola	aula	és	kisudvar

14.00	 A CUKORBETEGEK EGRI EGyESÜLETÉNEK ÉVI RENDES 
KÖZGyŰLÉSE Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

15.00	 ELTITKOLT VALÓSÁG	–	Amikor	a	hatalom	a	fejlődés	gátjává	válik…	
–	Kalmár János	kutató	előadása.	Belépő:	1.000	Ft	(a	klub	tagjainak:	
500	Ft) Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

18.00	 egeR sBs esZteRháZy – CeglÉDi kkse 
Kézilabda	NB	I.		Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok

19.00	 FOLK FARSANG A VÉN BAGOLyBAN, A TEKERGő ZENEKARRAL 
Helyszín:	Vén	Bagoly	kultúrkocsma	(Almagyar	utca	21.)

19.00	 ANNA KARENINA –	Kelemen	László	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
20.30	 SIMPLE ACOUSTIC KONCERT	–	Kiss Zsuzsa	-	ének,		

Pitlu Gergő	-	billentyű	 Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	Kert	5.)
Február 26., 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	 Felsőtárkány	–	Jánosháza	–	Korozs-kő-alja	–	Berva.	Táv:	14	km.	

Szintkülönbség:	400	m.	29+3	pont.	Találkozás:	8.40	Volán	pu.	
Hazaérkezés:	14.30			Volán	pu.	Túravezető:	Dr.	Él	Éva	(30/625-2655)

11.00	 TÜNDÉRSZÉP ILONA ÉS ÁRGyÉLUS KIRÁLyFI – BEMUTATÓ	
Helyszín:	Harlekin	Bábszínház

18.00-tól	thetahealing – TEREMTSÜNK AZ úJHOLD EREJÉVEL!
20.30-ig	 	Bejelentkezés	február	22-ig:	20/268-4488,	thetaneway@gmail.com
	 Helyszín:	Ébredés	Holisztikus	Életmód	Központ	

(Szálloda	u.	5.	III.,	IV.	emelet)
19.00	 köVek a ZseBBen – a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió  

Színház	előadása	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 27., hétfő
15.00	 50 ÉVE HALT MEG KODÁLy ZOLTÁN –	Multimédiás	zenés	műsor
																Horváth Gábor	szerkesztésében,	a	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	

rendezésében.	 	Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Há
17.00	 ŐRZŐk – Természetvédelmi kiállítás	–	Megnyitja	Regős József	

barlangkutató	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Megyei	és	Városi	Könyvtár
Február 28., kedd
14.00	 A KISKAKAS GyÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA 

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
17.00	 SZÁGULDÁS HAVON, MURVÁN, ASZFALTON	– A ralisport  

és földrajzi vonatkozásai	Előadó:	Herczig Norbert,	háromszoros	
abszolút	magyar	ralibajnok	 Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem		
C	épület	124-es	előadó	(Leányka	u.	4.)	 A	belépés	díjtalan!

19.00	 ANNA KARENINA –	Csokonay	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 3., péntek
19.30	 ismeRŐs aRCok konCeRt 

19.30	Kapunyitás,	20.00	Viharmadarak,	
21.00	ISMERőS ARCOK	Jegyek:	2.500	Ft	
Információ:	36/517-555	 Helyszín:	EKMK	
Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

ELŐZETES
Március 24., péntek
18.00	aZ online Élet hatásai a PáRkaPCsolatokRa		
taRi annamáRia	pszihoanalitikus	előadása.	Belépő:	1.500	Ft	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	

Március 31., péntek
19.00	 BORKÓSTOLÓ JUHÁSZ ÁDÁMMAL Új időpont!
	 Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	Kert	5.)

Február 18., szombat
A BÜKKI VÖRÖS METEOR SPORTEGyESÜLET TúRÁJA	–	„A Bükk szirtjei”		
7.20	 Útvonal:	Sály,	Lator	út	–	Latorvári-hegy	–	Vízfő	–	Jézus-kútja	–	Kács	

–	Nyugodó	–	Cinegés	–	Cserépi-legelő	–	Berezdaljai	háromszintes	
pincesor	–	Cserépfalu.	Táv:	16	km.	Szintkülönbség:		350	m.	31+3	
pont.	Találkozás:	7.20		Volán	pu.	Hazaérkezés:	15.35		Volán	pu.	
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

A KÁRPÁT EGyESÜLET EGER TúRÁJA TúRÁJA
7.55	 Útvonal:	Eger	–	Bélapátfalva	–	Bélháromkúti	apátság	–	Kőbánya	–	

Bélkő-nyak	–	Holtember-tető	–	Szarvaskő	–	Eger.	Táv:	18	km,	
szint:	800	m.	Találkozó:	7.55	óra,	Volán	pu.	(busz	indul:	8.00)

	 Túravezető:	Nagy	Péter	(70/947-7375)
15.00	 ismeRt egRiek – más sZeRePBen – Zenés	show	műsor	

az	Ezüstidő	Szabadidős	Egyesület	szervezésében.	Ismert	és	elismert	
egri	személyek	színpadi	produkciókkal.	Támogatói	jegy:	700	Ft.	
Helyszín:	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

15.00	 FARSANG a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványának	
szervezésében		 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

17.00	 SZEDERINDA FARSANG a Szederinda Alapítvány szervezésében
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
18.00	 egeR sBs esZteRháZy – CyeB BuDakalásZ 

Kézilabda	NB	I.		Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok
18.00	 HUNGAROCELL KONCERT A VÉN BAGOLyBAN	

Előtte:	Hornyák	Pityu	dalai	 Helyszín:	Vén	Bagoly	kultúrkocsma
18.00	 EMLÉKEK JORDAN SZÁMÁRA	–	Könyvbemutató	–	Gabriella Eld	

írónövel	beszélgetünk	 Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert
20.30	 ZF-egeR – Cna BaRCeloneta 

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

Február 19., vasárnap
7.00-tól oRsZágos RÉgisÉgVásáR	
16.00-ig	 Helyszín:	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött

								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	–	„A Bükk szirtjei”							
8.40	 Útvonal:	Bükkzsérc	–	Mákszem-hegy	–	Ódorvár	–	Völgyfő-ház	–	

Oldal-völgy	–	Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	300	m.	27	
+3	pont.	Találkozás:	8.40		Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.30		Volán	pu.	
Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)

11.00	 A HÁROM KISMALAC Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 20., hétfő
10.00	 EGÉSZSÉGMEGőRZő TORNA	

Díjtalan!	 Helyszín:	Zellervári	Gondozási	Központ	(Hadnagy	u.	34.)
10.00	 KÖZELBABA CSEVEGő Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 aRany János emlÉkÉV – Dr. Nemes Lajos	előadása	

Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
17.00		 FABRIKA KÉZMŰVES KÖR Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00	 A TUDATALATTI SEJTSZINTŰ PROGRAMOZÁSA 

A	DNS	szerepéről	és	az	emberi	sejtek	működéséről	a	holografikus	
kvantumelmélet	tükrében.	Dr. Hips Frigyes Zsolt	szakgyógyszerész,	
biologika	konzulens	előadása.	Belépő:	500	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
18.00	 KASSA – TÖRTÉNELMI VÁROSKALAUZ – Balassa Zoltán	könyvének	

bemutatója	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
Február 21., kedd
10.00	 ÖREG NÉNE őZIKÉJE	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 ÖREG NÉNE őZIKÉJE	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
17.00	 soksZínű egÉsZsÉgmegŐRZÉs 

MINDENNAPI GyÓGyTORNA –	előadás	és	bemutató.	
Előadók:	Szabados Ágnes	és	Nyerges Tibor	a	Török	Fürdő		
gyógytornászai.	Belépés	díjtalan!

	 Helyszín:	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár		(Földszint	112-es	terem)
Február 22., szerda
10.00	 ÖREG NÉNE őZIKÉJE	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
13.00	 ÉLETRőL, EGÉSZSÉGRőL SZAKRÁLIS SZEMMEL		

Dr. Császár Sándor	radiesztéta	előadása.	Részvétel	díjtalan!
	 Helyszín	:	Zellervári	Gondozási	Központ	(Hadnagy	u.	34.)	
16.00	 NEVETő JÓGA Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)

Programajánló az  jóvoltából
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Akciós áraink 2017. febr. 10-től 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 ............................................. 149 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

32075

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 kedves vásárlóinkat!
Hő- és FéNYvéDő üvegfóliázás akár utólAg is!

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

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.

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
3191231992

ENdoKriNológiAi
magÁnrendelés egerben

dr. TóTH gÉZA
Ultrahang, cytológiai vizsgálat is.
bejelentkezés: hétköznap 800-1500

06-30/342-6118
www.endokrin.hu

23745 23745

Gazdikeresőnk Táncos!
TáncoS 

egy 5 év 
körüli 
ivarta-

lanított 
kistestű

lány kutyus. A Táncos nevet az
ő speciális örömtánca miatt 
kapta tőlünk, mivel mindig 
táncra perdül akkor, amikor 
boldog vagy valami olyan do-
log történik, ami tetszik neki.

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

Gazdikeresőnk Emil!

EMIL egy 14 hetes cuki, gyö-
nyörű, eleven, nagyon kedves, 
barátságos és jóindulatú fiú 
kutyus, aki a fajtársaival is 
jól kijön.

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

32123

31869

32100


