
EGER KÖRZETI 2017. február 24., XXVII/8.

Ételfogyasztásból 50% engedmény!

Asztalfoglalás: 36/311-375
Nyitva tartás: 12-23 óráig minden nap

Március 2-3-4-5. csütörtöktől vasárnapig

TORKOS HÉTVÉGE
A KULACS CSÁRDÁBAN

(Eger, Szépasszonyvölgy)

32136

TEAM
Bt.

Fnyt. szám: E-000839/2014

OKJ-s targonca-, emelő-, 
földmunkagép-kezelői
tanfolyam indul.

Jelentkezni lehet:
Eger, Érsek u. 14. I/8.
Tel.: 06-20/770-6286

www.targoncakezelo.hu

32139

31987

Dr. Plop Richárd
fogszakorvos,  

szájsebész szakorvos
Teljeskörű fogászati és 

szájsebészeti magánrendelés

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

Sze.: 15.00-18.00 • P.: 16.00-18.00

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

32147

32140

-30% -50%

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

EGYES 
NŐI, FÉRFI, GYEREK 

RUHÁZATI TERmÉKEK 
ÉS CIPŐK

-30% -50%
kedvezménnyel kaphatók 

a készlet erejéig.
NYITVA: H-P: 9-18, SZO: 9-13 ÓRÁIG

32169

32165
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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

3213832170

CSÖKKENTSÜK A KÓBOR EBEK ÉS MACSKÁK SZÁMÁT!

Az ÁVE Alapítvány és 
az Imperiál Állatkórház

2017. márc. 20-26-ig

IVARTAlANÍTÁSI AKCIÓT szervez.
Helye: Imperiál Állatkórház

Bejelentkezés: 36/312-460, 06-20/931-2460

á l l a t k ó r h á z Bt.
szakrendelő

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt 
2017. márc. 10-én, pénteken 
8 és 14 óra között az

ORCHIDEA 
PROGRAMRA
Szolgáltatásaink:
– vérnyomásmérés
– vércukor- és koleszterinszint- 

mérés
– testzsírmérés
– CO-mérés
– klimax tanácsadás, 

fogamzásgátlás
A szűrések ingyenesek– kivétel 
koleszterinszint-mérés (400 Ft)

Helyszín: 
Eger, Barkóczy u. 15.
Érd.: 36/786-509

Eger város védőnői
23745

30878

13788



32017. február 24.

 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
Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme
Dr. Hibay Károly utca 19.

Facebook/Őkelme
MÉTERÁRU

Őkelme kedd! 
FEbRUÁR 28-Án

A pamutvászon 
kelmékhez

+20% ajándék!

31909

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

32167

SOÓSNÉ SZÁNTÓ ANDREA
női-, férfi-, gyermek-

fODRÁSZ
Tel.: 06-30/307-3665
Eger, Torony út 1-3.

32168

27750

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

Eger Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban vagy az 
Interneten a terv.eger.hu honlapon 
2017. február 23-tól véleményezésre 
megtekinthető az Eger, Tulipánkert 
u. 3748 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
szabályozási terv módosítás terveze-
te. A tervjavaslattal kapcsolatban 2017. 
március 2-ig lehet írásban észrevételt 
tenni (cím: Eger MJV Polgármesteri 
Hivatala Főépítészi Iroda 3300 Eger, 
Dobó tér 2., email: foepit@ph.eger.
hu)

31874

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

népi csontkovácsolás
szeretet masszázs
bioenergetikai-, ezoterikus kezelés
bemer, sonoterapia, lágy laser
termeszetgyogyaszcentrum.hupont.hu

Hotel Flóra Gyógyszárny
06-20/965-2051

holisztikus szemlélet:

SzerkeSztőSégünkben az

orSzág bármely Szuperinfójába 
feladhatja hirdetéSét!

bővebb tájékoztatás:

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

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

17787

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

Az akció időtartama 2017.02.27-től 03.04-ig, illetve a készlet erejéig tart.  Csak háztartási mennyiségben szolgálunk ki!

elfogadóhely!

green paSS utalvány elfogadóhely lettünk!
bankkártyáS fizetéSi lehetőSég!

kövessen minket a facebook-on: párszázas market

 59 ft
knoppers 
töltött ostya 25 g

599 ft
heinz ketchup
875 ml   685 ft/l

119 ft
tibi táblás csokoládé 
feketeribizlis, 90 g   1.322 ft/kg 

 99 ft
Candy Crush gumicukor 
100 g   999 ft/kg 

 69 ft
belvita kakaós keksz 
-30% cukor, 50 g   1.380 ft/kg 

 69 ft
balaton szelet 
tejbevonóval 30 g

 79 ft
kristályvíz szénsavas 
1,5 l   53 ft/l 

499 ft
Woolite folyékony 
mosószer 1 l 

199 ft
milka triple táblás 
csokoládé 90 g   2.211 ft/kg 

 99 ft
milka nussini 
kókuszos 40 g 

 99 ft
twix csokoládé
50 g   1.980 ft/kg

999 ft
jacobs krönung 
instant kávé 100 g   9.999 ft/kg 

209 ft
Stella artois 
dobozos sör 0,4 l   523 ft/l 

99 ft/cs.
univerzális 
törlőkendő 3 db-os

149 ft
Centline 
viszkóz felmosófej 

649 ft
milka táblás csokoládé  
276 g   2.351 ft/kg 

299 ft
mogyi sós mandulabél,  
sós kesudió 70 g   4.271 ft/kg 

299 ft
mogyi tökmag  
150 g   1.993 ft/kg 



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 (mediter-
rán jellegű), gázcirkós, szép állapotú csa-
ládi ház 910 nm-es, parkosított, hangula-
tosan kialakított telken, pincével, garázs-
zsal, 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 melléképü-
lettel, pincével eladó. Ár: 4,9M Ft. Tel.: 
06-20/257-1375

NOVaJON, 1100 nm-es telken 90 nm-es, 
3 szobás, gázfűtéses családi ház rész-
ben felújított tetővel, pincével, garázzsal, 
melléképülettel eladó. Ár: 7,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

FelsŐTáRKáNYBaN, a tóhoz közel, szép 
környezetben, 1100 nm-es telken 70 
nm-es családi ház garázzsal, melléképü-
lettel eladó. Ár: 12M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

OsTOROsON, felújított, gázfűtéses családi 
ház 245 nm-es telken, pincével eladó. Ár: 
4,5M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGeRBeN, Tetemvár városrészen felújítan-
dó, 5 szobás, 2 fürdőszobás, többgenerá-
ciós családi ház eladó! Iár: 20,9M Ft. Érd.: 
06-30/260-7598 www.napsugaringatlan.
hu

sIROKBaN többgenerációs, igényes csa-
ládi ház eladó, apartman lakásokkal, 1100 
nm-es telken, garázzsal, erdő szomszéd-
ságában. Befektetőknek, összeköltö-
zők részére nagyon jó lehetőség.    Iár: 
29,9M Ft. Érd.: 06-30/260-7598 www.
napsugaringatlan.hu

TIszaNáNáN, igényesen felújított, 110 
nm-es, 3 szobás családi ház sürgősen 
eladó 1900 nm-es telken,  műhellyel, gaz-
dasági épületekkel. Gazdálkodásra kiváló-
an alkalmas. Tisza parttól, Dinnyéshát üdü-
lőövezetétől 6 km-re helyezkedik el. Egri, 
3 szobás felsővárosi lakásra is cserélendő! 
Érd.: 06-30/260-7598 Iár: 10,9M Ft. www.
napsugaringatlan.hu

eGeRBeN, Károlyvárosrészen két különálló 
épületből, kétgenerációs felújítandó családi 
ház eladó. Társasház építésére is alkalmas 
telken, melyre 5 lakást+garázsokat lehet 
építeni. Iár: 24,9M Ft. Érd.: 06-30/260-
7598 www.napsugaringatlan.hu

laJOsVáROs csendes utcájában, 4 szo-
bás, 2 fürdőszobás, újonnan felújított, jó 
elosztású, szép családi ház. Ár: 36,8M Ft. 
Tel.: 06-30/215-5349

eGeR, Kis-Eged városrészben, fiatal épí-
tésű, szép, igényes, 6 szobás, 160 nm 
otthon 540 nm telekkel eladó, képeket 
mailra szívesen küldök. Ár: 54,7M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

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

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, közművesí-
tett, d-Ny-É tájolásnak köszönhető-
en jó benapozású. Iár: 5,8M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213   

FelNÉMeT, városközeli részén, jelen-
leg két lakrészes, de össze is nyit-
ható, egyszintes családi ház eladó! 
Kellemes otthonná válik, nagyobb 
család számára! Iár: 20,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

eGeR, újszerű lakóparkjában, igénye-
sen kialakított kislakás eladó! ala-
csony rezsi, teljes berendezés! Iár: 
9,99M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

KeReCseNdeN, 2511 nm-es közmű-
vesített ingatlan, erdővel határolt tel-
ken, építésére alkalmas alappal, 160 
nm-es pincével, ásott kúttal, széles 
utcafronttal egri lakás cserével eladó.  
Iár: 11M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

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

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

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

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

BelVáROsI, 1. emeleti,  47 nm-es, 
1 szobás garzon eladó. a szoba 
műanyag ablakos, a lakás felújítan-
dó. Iár: 10,4M Ft. Tel.: 06-30/472-
0617 

eGeRBeN, a volt laktanya közelé-
ben 4+2 szobás ikerház, kis kerttel, 
gázcirkós fűtéssel eladó. Iár: 28M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

szÉPasszONYVÖlGY közelében 
panorámás, nagy teraszos, 5 szo-
bás, konvektoros sorház, garázs-
zsal, kerttel eladó. Iár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

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

BelVáROsKÖzelI, 2+2 szobás, 
cirkófűtésű, jó állapotú, 1. emeleti 
(tetőtér!) lakás eladó. Iár: 18,5M Ft. 
Tel.: 06-30/581-5149 

laJOsVáROsI szig. épületben 3. eme-
leti, 58 nm-es, 2 szobás, nagy erké-
lyes, műanyag ablakos, konvekto-
ros lakás eladó. Iár: 11,9M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

eGeR, Vécseyvölgynél, csendes utcában 
90 nm, kockatípusú családi ház, 3 szo-
bás, szuterénes, téglaépítésű, szép pano-
rámás, 600 nm telekkel. Ár: 23M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

HaJdÚHeGY közepén, kockatípusú, 80 
nm, 3 szobás, felújítandó családi ház, 
vagy teleknek is alkalmas. A porta gyö-
nyörű panorámával rendelkezik a városra 
és a hegyekre. Ár: 20M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

eGeR, Almagyaron 3 hálószobás, 2 für-
dőszobás, nagy nappali teraszkapcsola-
tos, fiatal, szép családi ház nagy garázs-
zsal, alagsorral 400 nm telekkel eladó. Ár: 
25,9M Ft. www.egeringatlanok.hu 

HaTVaNI hóstyán modern, új építésű, leg-
korszerűbb gépészettel rendelkező, 4 szo-
bás, mediterrán jellegű szép családi ház 
800 nm telekkel, dupla garázzsal, filagó-
riákkal, pincével eladó. Ár: 58,9M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

eGeRBeN, a Szépasszonyvölgy közelé-
ben, 1200 nm-es telek 30 nm-es nyara-
lóval eladó! Ár: 4,8M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

OsTOROsON, központi részen, 140 nm, 
4 szobás, egyszintes, kockatípusú csa-
ládi ház 600 nm nagyon szép telekkel. A 
műanyag nyílászárós, részben felújított, 
központi fűtéses, jó elosztású. Ár: 16M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831

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, 
átlagos állapotú családi ház eladó! Ár: 
4,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

KálBaN, az Ady Endre út 55. szám 
alatt családi ház eladó! Ár: 5,1M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

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

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

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

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

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

MáTRadeReCsKÉN 2 szobás, összkom-
fortos családi ház eladó jól ellátott község-
ben. Iskola, 2 háziorvos, óvoda, üzletek, 
az országban egyedüli kórház a Mofetta. 
Megnézni március 11-19-ig lehet. Nagyon 
sürgős! Ár: 2,8M Ft. Tel.: 06-36/476-106, 
06-20/532-8770

eGeR, Gerinc úti, 273 nm-es tel-
ken lévő lebontandó családi ház 
60% beépíthetőséggel tulajdonostól 
eladó. ár: 9,9M Ft. Tel.: 06-20/924-
1760, 06-30/711-6500 
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EgEr KörzEti 
SzupErinfó
Kiadó: Első Szuperinfó Kft.

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

Felelős kiadó: Fodor István
Felelős ügyvezető: Honfi Gábor

Felelős szerkesztő: Juhász Emőke
Ügyfélszolgálat: Dósáné Tóth Mónika

Tördelőszerkesztő:  
Juhászné Báthory Beáta

Tördelőszerkesztő, újságíró: 
Ebner Béla

Sokszorosító szerv: 
Délkelet-Press Szolgáltató Kft. 

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

Megjelenik: 30.000 példányban, 
Egerben és környékén, 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 16 óra.

Internet: www.szuperinfo.hu

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

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

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

www.egerotthon.hu

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

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

31697

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
31908

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

31597

Valutaárfolyam
2017. február 21.

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 ...... 285,50 .....292,50
Euro.... 304,00 .....310,90
CHf....... 283,00 .....291,50
GBP ...... 354,00 .....364,50
CZK......... 11,00 .......12,20
PlN ......... 67,00 .......74,90
HrK ........ 38,00 .......42,50
roN ........ 64,00 .......71,90

készpénz átutalás

31880

32076

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397
32026

32141

 Ügyfeleink részére keresünk eladó egri lakásokat és családi házakat.
• Országos ingatlaniroda hálózat
• Tapasztalt ingatlanközvetítők
• Kizárólagosságot nem kérünk
Sikerdíjas rendszer, díjazás csak akkor illet bennünket, 
ha az általunk kiközvetített vevő vásárolja meg az ingatlant.

www.citycartel.hu

Tóth Istvánné ingatlanértékesítő

+36-70/778-23-72

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

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

32161Fekete Rózsa
Temetkezés

Eger, Rózsa K. u. 1.
(Nagybuszmegállóhoz közel)

Vezetékes szám: 06-36/788-629
Nyitva tartás:  

hétfő-péntek 8.00-16.00

Ügyeletes telefonszám:
06-70/341-61-91

31990

32177

JÓNÁS KIPUFOGÓ SZERVIZ
Eger, Attila u. 35. - Tel.: +3670/522-7529 - Ny.: H-P: 730-1700-ig, Szo: 730-1300

UtÁNFUtÓK, aUtÓSZÁllítÓ- éS 
mOtORSZÁllítÓ UtÁNFUtÓK kölcsönzése

különböző méretben, teherbírással ponyvásan.
31989



H á z e l a d á s 

VeNdÉGláTÓ tevékenységre kiválóan 
alkalmas utcai bejáratú, mfszt.-es csalá-
di ház, kertre nyíló szuterénnel és 30 nm 
garázzsal, Egerben, a Ggyógyfürdő mellett 
eladó. A családi ház 2x2 szoba, összkom-
fortos, teraszos, külön bejárattal, így apart-
manként is hasznosítható. A kert zárt, akár 
zuhanyzó, szalonnasütőhely is kialakítha-
tó. Ár a helyszínen. Tel.: 06-36/312-763, 
14 óra után. 

PászTORVÖlGYI, 3,5 szobás családi ház 
eladó, lakást beszámítok. Ár: 18M Ft. Tel.: 
06-20/580-1619

aNdORNaKTálYa központjában kitűnő 
állapotú, remek beosztású, nagy nappali+4 
szobás (szuterén, dupla garázs stb.) csalá-
di ház parkosított nagy telekkel tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-20/938-6322

eGeRBeN belvárosközeli, kertes, 4 szobás, 
160 nm-es, alápincézett családi ház ikerga-
rázzsal, 3 fürdőszobával 460 nm-es telken 
eladó. Tel.: 06-30/290-3097, 06-20/955-
1711, 06-36/515-244

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

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

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

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

H á z K e R e s É s 

eGeRBeN sürgősen keresek eladó 
családi házakat, építési telkeket 
ügyfeleim részére! Hajdúhegyen, 
almagyardombon, Csákó városré-
szen, lajosvárosban. Érd.: 06-30/260-
7598 www.napsugaringatlan.hu 

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 

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

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

BelVáROsI, 3 lakásos sorház jellegű, 
170 nm, 4 szobás, igényes, nagy nappali 
konyha étkezős-teraszkapcsolatos, 4 háló-
szobás, gyönyörű otthon nagy garázzsal, 
közös parkosított udvarral. Ár: 38M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

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

KeRTÉsz úti, II. emeleti, 52 nm, 2 szo-
bás, nagy étkező-konyhás, felújított, 
cirkófűtéses, szép lakás fiatal társasház-
ban eladó. Ár: 12,5M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

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

ÉszaKI városrészben, szigetelt épületben, 
szépen felújított, igényes, 54 nm, 2 szobás 
otthon eladó, IV.-en, 10 emeletes épület-
ben. Ár: 10,5M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

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

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

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

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

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

eGeRBeN, a Tihaméri városrészen, új épí-
tésű, 105 nm-es, kétszintes lakás saját 
udvarral, 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 átadással. Ár: 23,4M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

szÍNHázKÖzelI, 3 szobás, zárt udvaros 
házban, felújított lakás eladó. Ár: 19,5M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

sTRaNdKÖzelI, 2 szobás, erkélyes, kis 
rezsis, felújított lakás eladó. Ár: 11,9M Ft. 
Tel.: 06-20/975-1413

4-es iskola közelében, 2. emeleti, erké-
lyes, csendes, 3 szobás, felújított lakás 
eladó, vagy kertkapcsolatosra cserélhető. 
Ár: 14,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGRI, belvárosi, 200 nm-es, befejezet-
len ingatlan eladó. Ár: 19,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGeRBeN, a Vécseyvölgyben, 7 lakásos 
társasház 2. emeletén megvételre kíná-
lunk nappali+2 szobás, 70 nm-es lakást! 
Ár: 19,8M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

eGeRBeN, a Deák Ferenc úton 2002-ben 
felújított, 2 helyiséges, összkomfortos, kon-
vektor fűtésű, utcai bejáratos üzleti ingat-
lan eladó! Ár: 15,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

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

eGeRBeN, sürgősen eladó 
Károlyvárosrészen II. em.-i, igénye-
sen felújított, kétszintes, 3 szobás, 
2 konyhás, 2 fürdőszobás, erkélyes 
lakás. Iár: 16,9M Ft. Érd.: 06-30/260-
7598 www.napsugaringatlan.hu 

eGeR felsővárosban, Bükk sétányon egy 
70 nm, földszinti lakás eladó. Iár: 12,8M 
Ft. Tel.: 06-30/411-8313

eGeRBeN, Felsőváros részen, kert-
városi környezetben, 6 laká-
sos új építésű társasházban, I. II. 
III. emeleti, 100 nm-es lakás+30 
nm-es erkéllyel+terasszal, tároló-
val eladó. Iár: 29-30M Ft+garázs 
3M Ft. Érd.: 06-30/260-7598 www.
napsugaringatlan.hu 

eGeR, Cifrakapu utcai, 3 emeleti, gázos, 2 
szobás, jó állapotú lakás eladó. Iár: 9,5M 
Ft. Tel.: 06-70/218-8590

eGeR, Rákóczi út elején II. emeleti, erké-
lyes, hőfokszabályzós, műanyag nyílás-
zárós, 56 nm-es, kétszoba összkom-
fortos lakás eladó. Iár: 10,5M Ft. Tel.: 
06-30/349-8029

eGeRBeN eladnám (kisebbre cserélném) 
legjobb adottságokkal bíró lakásomat. Sok 
előny, megéri megcsörgetni a 06-36/781-
421, 06-70/547-0033-as telefont. 

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 eladó lakásokat keresek kész-
pénzes ügyfeleim részére. Érd.: 06-30/260-
7598 www.napsugaringatlan.hu 

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

Ha Önnek egerben van eladó ingat-
lan, potenciális vevőre vár, hívjon 
bizalommal! Teljes körű ügyinté-
zés, sikerdíjas, rugalmas szerződés 
- extrákkal! Tel.: 06-30/472-0617, 
Borosné - eger Otthon 

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

É P Í T É s I  T e l e K 

eGeRBeN, felsővárosi, kertvárosi 
környezetben közművesített telkek 
eladók. Iár: 8M Ft-tól. Tel.: 06-30/260-
7598 www.napsugaringatlan.hu 

eGeRBeN, a sokoldalúan jó adottsággal 
rendelkező Kocsis Bernát és Kertész úti 
saroktelken, kertes családi házas ingat-
lan társasház építésre eladó. A meglévő 
garázsok maradnak. Új garázsok és par-
kolók kialakíthatóak. Ár a helyszínen. Tel.: 
06-36/312-763,14 óra után. 

F Ö l d ,  K e R T 

OsTOROsI tónál 25 nm kőház 700 nm tel-
ken eladó. Víz, villany, kémény van. Iár: 
1,3M Ft. Tel.: 06-30/967-4487

1 Ha szántó eladó Nagytálya, Pipis-dőlő-
ben. Tel.: 06-30/393-9099

aNdORNaKTálYa, Gesztenyés dűlő-
ben 0.2 ha kékfrankos szőlő eladó. Tel.: 
06-30/383-3309

eGeRBeN, az Agárdi-dűlőben művelés alól 
kivett zártkert téglaépítésű hétvégi házzal, 
alatta pince, teljes berendezéssel betegség 
miatt eladó. Iár: 2,5M Ft. Tel.: 06-30/377-
8302, 06-20/957-1376

eGeR vonzáskörzetében Szőlőcskén zárt-
kerti szőlőültetvény kis épülettel eladó. Tel.: 
06-30/603-2840

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

eladÓ 1730 nm-es kékfrankos szőlő-
terület 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

a l B É R l e T 

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

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

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

Ü z l e T ,  T e l e P H e l Y ,  I R O d a 

MOdeRN irodaházban kis irodák 35e Ft/
hó rezsivel együtt kiadók, ingyen parkolási 
lehetőséggel. Ár: 06-20/975-1413

laJOsVáROsI részen 79 nm-es utcafron-
ti ingatlan kiadó, eladó. Ár: 80e Ft/hó. Ár: 
7M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

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

eGeR, Belváros sétáló utcájában 191 
nm-es üzlethelyiség, kettő bejárattal, 
kiszolgáló részel sürgősen eladó, utcá-
ra nagy portál felülettel. Iár: 80M Ft vagy 
bérbeadó. Érd.: 06-30/260-7598 www.
napsugaringatlan.hu

NOVaJ központjában élelmiszerüz-
let eladó hosszú távú bérlővel. Tel.: 
06-20/344-5922, 06-30/303-4563 

eGeR, belvárosi melegkonyhás étterem tel-
jes berendezéssel kiadó. Tel.: 06-30/904-
5445

eGeRBeN, Deák F. úton, színházhoz közel, 
48 nm-es, 2 szobás, jelenleg orvosi ren-
delőként működő, de lakássá is vissza-
alakítható, felújított üzlethelyiség eladó. 
Közvetlen utcafrontos. Ár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-30/928-8283

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

RÉGI autókat vásárolok, gyüjtök. (1930-
1975) Citroen 2cvKACSA, Volkswagen T1 
T2 Transporter, Skoda Octavia, Fiat500, 
Renault 4cv, Opel Olympia, Trabant 500 
600, Mercedes Benz. Tel.: 06-20/572-
5142

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

M O T O R K e R É K P á R 

JaWa, Simson, MZ, Pannonia, Komar és 
korabeli motorokat, alkatrészeket vásáro-
lok! Tel.: 06-20/445-7035

s z O l G á l T a T á s  K Í N á l a T 

KFT-K, Bt-k, egyéni vállalkozások 
könyvelése korrekt, megfizethető 
áron. Tel.: 06-20/367-3222 

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

VÍz-, gáz-, fűtés- és csőszerelés. Tel.: 
06-20/465-2380 

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

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

eNeRGeTIKaI tanúsítvány készí-
tést vállalok egerben és környékén. 
Pozsik Máté 06-30/427-4333. árak 
a honlapon: egergetika.wix.com/
energetika  

lOMTalaNÍTásT vállalok! elszállítom 
megunt bútorait, lomjait. Terepren-
dezés, bontás, romeltakarítás, fuva-
rozás hétvégén is. Tel.: 06-30/225-
0188 

lÉPCsŐHáz-TaKaRÍTás több éves 
tapasztalattal, referenciákkal. Tel.: 
06-20/388-8162

CsaládI és társasházak kivitelezése ter-
vezéstől a kulcsátadásig. Tel.: 06-30/229-
5356

HázI gondozást vállalok felsőfokú végzett-
séggel Egerben. Tel.: 06-20/365-7292

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

PalaTeTŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Tel.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

MINdeNFÉle kertimunkát vállalok, udva-
rok, telkek, palások, pincék takarítása, gaz-
irtás, ásás, fakivágás stb., elszállítással is. 
Tel.: 06-20/923-4251

duGuláselHáRÍTás, ingyenes kiszállás, 
profi gépekkel, gyorsan, tisztán. Csatorna-
tisztítás. Gyűjtővezetékek kamerás ellenőr-
zése. Tel.: 06-20/243-9279

KÉMÉNY-BÉlÉsCsÖVezÉs (előtte tisztí-
tás), kéményjavítás, kéményajtó beszere-
lés. Tel.: 06-20/243-9279

V á l l a l K O z á s 

TeRHessÉ vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár 
előnyben. Tel.: 06-30/3454-724

52017. február 24.

eGeR, vár környéki, 60 nm-es, 
1+2 fél szobás, közös udvaros, tár-
sasházi lakás terasszal eladó. 
Irányár: 12,5M Ft. (20/252-2555

NOszVaJON nappali+3 szobás, tá-
gas, 115 nm-es családi ház 950 nm-
es telken, pincével, garázzsal eladó. 
ár: 10,9M Ft. (20/5511-347

eGeR, Mátyás király úton, 
626 nm-es telken eladó egy 3 szo-
bás ház és egy autószerelő műhely. 
Irányár: 15M Ft. (20/217-4647

FÜzesaBONYBaN színvonalas, 
170 nm-es családi ház 3 garázzsal, 
melléképülettel, 1.450 nm-es öntöző-
vel ellátott, parkosított udvaron eladó. 
Irányár: 19,9M Ft. (20/252-2555

eGeR, Rákóczi úton eladó egy fel-
újított, 54 nm-es, 2 szobás lakás, 
nagy erkéllyel, kilátással az egedre. 
(20/5511-347

eladÓ Makláron egy igényes, 180 nm-
es, 4 szobás, mediterrán stílusú csalá-
di ház parkosított kerttel, medencével, 
1.270 nm-es telken, dupla garázzsal. 
Irányár: 35,4M Ft. (20/217-4647

10+10-es CsOK-os, 100 nm-es csa-
ládi ház, 3+2 szobás, 400 nm-
es udvarral eladó! ár: 10+10-es 
CsOK+9,5M Ft. (20/252-2555

eGeRBeN, a Hajdúhegy aljában I. eme-
leti, 88 nm-es, gázcirkó fűtéses, par-
kettás, erkélyes lakás szigetelt épület-
ben eladó. ár: 17M Ft. (20/5511-347

eladÓK egerben új építésű lakások a 
Tihamér városrészben! (20/217-4647

32166
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VéNUsZ Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 06-70/314-3897 

á l l a T ,  N ö V é N y 

TOJÓJérCe, csirke, tyúk, pecsenyekacsa, 
mulard kacsa, kakas rendelhető. Kérésre 
felpucoljuk. Tel.: 06-30/541-9757

TOJÓTyÚk 599 Ft/db. Nagyon szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. Tel.:06-70/240-1331 

TOJÓTyÚk egyéves, 599 Ft/db áron 
jegyezhető: eger 06-20/917-8087 

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

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. Hív-
jon bizalommal! Visszahívom. Eger. Tel.: 
06-30/338-2399, 06-20/511-4209

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

NéPVIseleTI szoknyák, kendők, hímzett 
vásznak, vászoningek, kiegészítők, alsó-
szoknyák eladók. Bio gyógylámpa. Tel.: 
06-20/575-4218

VaDásZHáZaMBa afrikai trófeákat, hul-
lott szarvasagancsot, vadászhagyaté-
kokat, gyűjteményeket vásárolok. Tel.: 
06-30/849-4786

VásárOlNék, bármilyen pótkocsit, MTZ-t 
és Simsont saját részre. Tel.: 06-70/500-
3023

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

VásárOlOk kávéautomatát, fagyispultot, 
háztartási gépeket, akkumulátort, vashulla-
dékot, segédmotort, dunnát, párnát hagya-
tékot. Tel.: 06-30/257-1392

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

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

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

e g y é B  e l a D á s 

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.

elaDÓ fúrógép töltővel, ütvefúrógép, VHS 
kazetták és lejátszó, DVD lemezek és leját-
szó. Tel.: 06-70/516-9362

elaDÓ garázsajtó, terménydaráló 380 V, 
festőkompresszor 380 V, bútorgarnitúra, 
lengőlapátos mosógép. Tel.: 06-36/434-
201

TeXJeT PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
féláron eladó. Ár: 1.930.000 Ft+Áfa Tele-
fon: +36 30/2570980. 

elaDÓ 3 db-os szekrénysor, ágyneműtar-
tó, 120 l-es hűtő, ruhásszekrény. Ár: 15, 3, 
10, 3e Ft. Tel.: 06-20/527-7834

T ü Z e l ő a N y a g 

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

TŰZIFa vegyesen eladó 23e Ft/m3. Tel.: 
06-70/531-2679, 06-20/403-7308

FeBrUárI tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130 m ár: 10.500 Ft-13.000 
Ft-14.500 Ft-ig. Termékeink kb. 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, bükk. Fuvar 
mennyiségtől függően ingyenes házhoz 
szállítás! Akár 24 órán belül fuvarunkat tel-
jesítjük. 80x80x130-as kaloda. Ár: 14.500 
Ft, ömlesztett m3 ár: 15.500 Ft-16.500 Ft. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/752-1650

TŰZIFa, szén minden fajtában, méret-
ben házhoz szállítva rendelhető. 
Tüzelőutalványt elfogadunk. az áru 
a helyszínen ellenőrizendő, átvenni 
nem kötelező, ezért reklamációt nem 
fogadunk el. Tel.: 06-30/717-5690 

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

BrIkeTT akció! Tőzegbrikett folyama-
tosan kapható 60 Ft/kg áron. eger-
ben, a kistályai u. 12/a (volt Tranzit 
Tüzép) telephelyen. eger területén 25 
cs felett ingyenes házhoz szállítás. 
Méteres akác, vékony (5-10 cm) tűzi-
fa rendelhető. Tel.: 06-70/626-3536, 
06-70/381-6665 

kONyHakésZ, ömlesztett, kalodás tűzifa, 
kiszállítással 12.500 Ft/m3, szén is kap-
ható. Tel.: 06-20/505-1690

kalODás tűzifa szorosan sorba rakva 
ingyenes házhoz szállítással! Bükk, 
tölgy, cserfa. ár: 11.500 Ft/m3. Tel.: 
06-20/501-9669 

sZeZONVégI kiárusítás kalodás és ömlesz-
tett konyhakész hasított tűzifa! Jelenle-
gi termékeink: száraz minőségi törzsfa, 
tölgy, bükk, akác. Kiszállítás több hely-
re és településre megoldható. Szállítás 
mennyiség függvényében ingyenes. Kalo-
da 1mx1mx1xm ár: 12.500 Ft. Erdei m3 ár: 
25.000 Ft. Üzemi ömlesztett ár: 17.500 Ft/
m3. Hívjon bizalommal: 06-30/610-2218

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

O k T a T á s 

VaDásZTaNFOlyaM: Hamarosan 
indul a Heves megyei vadászvizsgára 
felkészítő tanfolyam Felsőtárkányban. 
érdeklődni, jelentkezni: 06-30/442-
8141 www.vadasztanfolyam.hu  

aNgOlUl magabiztosan! Madarász Eri-
ka angol magánoktató/facebook hivatalos 
oldalam. Tel.: 06-20/547-8371

OkJ-s dajkaképzés. www.
kaszaszakkepzes.hu, 06-30-269-1061

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

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

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

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 e r e s 

NyUgDÍJas nő vállalna vasalást, takarí-
tást, gyermekfelügyeletet. Tel.: 06-70/301-
8846

NyUgDÍJas nő 4 órás takarítást vállal 
magánházaknál. Tel.: 06-20/593-4983 

kereskeDelMI érettségivel, felsőfokú 
áruforgalmi szakvizsgával, 30 éves élel-
miszerkereskedelmi gyakorlattal (ebből 20 
év üzletvezetői), megbízható, önállóan dol-
gozni tudó nő, korrekt munkahelyet keres. 
Szem. autóm, B kat. jogosítványom van. 
Tel.: 06-20/949-0480

á l l á s T  k Í N á l 

MŰaNyag nyílászárók beépítésére 
keresek eger, vagy eger környéki, 
megbízható, józan életű, munkájára 
igényes férfi munkaerőt, akár azon-
nali kezdéssel. További információ. 
Tel.: 06-70/246-0569  

eger, belvárosközeli, frissen felújított 
szépségszalonba manikűröst vagy kozmeti-
kust keresünk. Tel.: 06-30/356-2320

25 éV alatti gyakornokokat keresünk 
bélapátfalvai munkavégzésre. Érd.: 
06-30/197-4848

DeMJéN Termál Fürdő Kft. belső ellenőr, 
konyhalány, elsősegélynyújtó munkatárs 
(szakápolói végzettséggel) munkakörben 
gyakorlattal rendelkező munkatársat keres, 
azonnali kezdéssel. Fényképes önéletraj-
zot kérnénk az alábbi e-mail címre küldeni: 
gazdalkodas@cascaderesort.hu

aWI-kOMBINálTOs hegesztőket CO2 
gyakorlattal, CO2-hegesztőket, lakato-
sokat, illetve szerszámkészítőket kere-
sünk. Magas órabér! Szállás biztosított. 
06-70/206-2621, 06-70/508-7583, szu-
permunka@index.hu

aUTÓsZerelő kollégát keresünk 
(kada kft. Műszaki vizsga állomás - 
andornaktálya, Újélet u. 60.). Fizetés: 
bruttó 240.000 Ft. érd.: 06-30/925-
0949 
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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.

Arconic Forgings and Extrusions
egri gyárába 

munKATÁRSAKAT KERES 
az alábbi munkakörökre: 
ELEKTRomoS KARBAnTARTó 
Elvárások:
• Erősáramú v. elektronikai 

villamos képesítés
• Legalább 2 éves szakmai 

tapasztalat
• Önálló munkavégzés

Előny:
• PLC-s ismeretek
• Ipari elektronikai ismeretek
• CNC gépek  

karbantartásában szerzett 
jártasság

mEcHAnIKuS KARBAnTARTó  
Elvárások:
• Géplakatos képesítés
• Legalább 3 éves szakmai 

tapasztalat
• Műszaki szemlélet
• Önálló munkavégzés

Előny:
• Présgépek 

karbantartásában szerzett 
tapasztalat

• Pneumatikus és hidraulikus 
rendszerek ismerete

AnyAGmoZGATó 
Elvárások:
• középiskolai végzettség
• NKH jogosítvány
• Önálló munkavégzés

Előny:
• hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat
• számítógépes ismertek

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,  
kérjük fényképes önéletrajzát juttassa el az alábbi címre:  
Arconic Forgings and Extrusions 3300 Eger, Bánki Donát út 1.,  
vagy a Monika.Fenyves@arconic.com e-mail címre.

32164

32142

32171

3217616835

Olvassa újságunkat  

már csütörtökön  
az interneten
eger.szuperinfO.hu

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

16835
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VAGYOnŐRÖkET keresünk áruházi munká-
ra. Órabér nettó 650 Ft. Érvényes vagyon-
őri igazolvány szükséges. Tel.: 06-30/337-
8331

lOVÁSZT és állatgondozót felveszek Osto-
rosra, heti 3 v. 5 napra. Tel.: 06-30/967-
4107

MInŐSÉGBIZTOSíTÁSI ellenőrt és 
élhajlítókat keresünk Hevesbe, azonnali 
kezdéssel! Érd.: 06-70/610-1325

SZAkEMBEREkET keresünk Egerbe: 
CNC gépi forgácsoló, elektromos szerelő, 
mechanikus szerelő pozíciókba azonnali 
kezdéssel! Érd.: 06-70/334-9087

JÁSZAPÁTITÓl 45 km-re keresünk lakato-
sokat, hegesztőket kiemelt bérezéssel. Tel.: 
06-30/182-4705, 06-70/340-2595

kŐMŰVEST és segédmunkást keresek 
Egerből. Tel.: 06-30/903-8566

AUSZTRIAI Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

CnC forgácsolókat, szerkezet-lakatosokat, 
karusszeleseket keresünk korrekt bérezés-
sel. Önéletrajz: szakmunka01@gmail.com, 
06-70/633-0463

ÉPÜlETGÉPÉSZ (víz-, gáz-, fűtésszerelő) 
szakembereket keresünk Eger és körze-
tében hosszú távon végzendő munkákhoz. 
Bérezés: a szakmában kialakított verseny-
képes bér, egyéb juttatás. Tel.: 06-30/945-
5978, 06-30/223-6068

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

DUnAHARASZTIBAn lévő pékségbe 
keresünk sofőrt azonnali munkakezdés-
sel, hosszú távra teljes munkaidőben. 
Olyan jelentkezőket is várunk akiknél az 
otthoni parkolás megoldható lenne.  Tel.: 
06-30/477-7179

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

VíZVEZETÉk- és csőhálózat szerelő 
munaktársat keres egri vállalkozás. Elvá-
rások: szakmai tapasztalat, földmunka-
gép kezelői (Bobcat) jártasság, láng- és 
ívhegesztő végzettség, B kategóriás jogo-
sítvány. Jelentkezni lehet: Gór Zsolt Tel.: 
06-20/583-6235, e-mail: gor.zsolt@
agriaszerszam.hu

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

AZ egri Tesco kínai éttermébe kere-
sünk pultos lányokat. Jelentkezni 
személyesen az üzletben.  

MUnkÁJÁRA igényes, precíz szoba-
festő szakmunkásokat felveszek. Tel.: 
06-30/945-0688

SHEll Hungary Zrt. kútkezelő és 
Shop eladói állást hirdet Egerben, 
a Tesco területén lévő töltőállo-
máson. Jelentkezni személyesen 
önéletrajzzal: Eger, Rákóczi út 100., 
vagy a h568@shmail.net címen, ill. 
06-30/946-4034 

BAlATOnHOZ, Fonyódra szakácsot 
keresek, +konyhai kisegítőt május-
tól szeptemberig. Tel.: 06-20/545-6095, 
editferencz554@gmail.com

ÉPíTŐAnYAG-kERESkEDElEMMEl 
foglalkozó egri cég jó keresettel 
keres targoncás-raktárost. Elvárás 
targoncavezetői engedély. Feladatok: 
a raktár rendjének biztosítása, rak-
tározott termékek szakszerű kezelé-
se, áruvédelem, anyagok átvétele és 
kiadása. Érdeklődni: munkanapokon 
8-17 óráig. Tel.: 06-30/224-8796 vagy 
06-30/9450-561 telefonszámon.
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1%
Az egri  

Széchenyi úti 
Óvodáért Alapítvány 

ezúton köszöni az elmúlt 
évi támogatást, melyet 
az Alapító Okiratnak 

megfelelően használtunk fel.

Kérjük adója 1%-ának 
felajánlásával Ön is segítse 

óvodánkat

Adószámunk: 
18578245-1-10

32125

1%
Kérjük, támogassa 

alapítványunkat
személyi

jövedelemadója
1%-ával

Kálvin Ház
Alapítvány
Adószámunk:

18576542-1-10

13788

1%
A Szederinda Alapítvány

az idén XI. alkalommal rendezi meg
a Szederinda Nemzetközi 

Néptáncfesztiválját Eger városában.
E nagyszabású rendezvény mellett

kerül bemutatásra
30 éves jubileumi gálaműsora is.

Ezek megvalósításához
várjuk 1% felajánlásukat!

Adószámunk: 19135076-1-10
Támogatásukat köszönjük!

1%
Szívünkért!

Egri Szív Egyesület

Adója 1 százalékával segítheti a rehabilitációt!

Több mint két évtizede alapított közhasznú egyesületünk kardiológus 
szakorvosokkal, gyógytornászokkal együttműködve végzi rehabilitációs 

tevékenységét. Szakmai előadásaink, közös programjaink  az egészséges életmód, a 
jobb életminőség kialakítását szolgálják. Megköszönjük mindazok segítségét, 

akik ennek érdekében felajánlották adójuk 1 százalékát, összesen 340 ezer forintot. 
Ebből egészségi állapotunk folyamatos méréséhez, gyógytornához szükséges 

eszközöket vásárolhattunk.

Kérjük, adója 1 százalékával továbbra is segítse munkánkat!

Egri Szív Egyesület - Adószámunk: 18588701-1-10

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. 1%

Ma már a maga nemében
világviszonylatban is

egyedülálló Sportmúzeumot
kérjük 

2016. évi adójának 1%-ával
2017. évben is támogatni 

szíveskedjen. 
A bővülő sportmúzeum

önálló alapítványának neve:  

„Egri Sportmúzeum
Alapítvány”  

Adószáma: 
18571200-1-10

Támogatását köszönjük!
Lázár Rita, 

a Sportmúzeum vezetője

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

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

XXIV. EgEd-futás és érsEkkErtI körök 2017
2017. március 26. (vasárnap) 11.00 óra

rajt: kemény ferenc sportcsarnok előtt
ElőnEvEzés:

Nagy sport Egyesület
Bank: 1040 3507-3500 2842-0000 0000
Eged-futás: 2017. február 28-ig 1.000 ft

érsekkerti körök:  2017. február 28-ig 700 ft

Ezt kövEtőEn a nEvEzési díj: 
Eged-futás 2.500 ft, érsekkerti körök 1.500 ft.

A verseny helyszínén, 2017. március 26-án 08.30–10.45-ig lehet nevezni.
A salomon támogatásából 2-2 pár kerül a legújabb speedcross 4-es terepfutó cipőkből 

versenyzőinkhez!

1816623745

23745
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Elfogadunk: bankkártyát, SZÉP-kártyát, Erzsébet-kártyát, -utalványt.

Nyitvatartás: H-P: 6.00-18.00, Szo: 6.00-12.00, V: 7.00-11.00

Újra megnyitott a

27750

Képviselői fogadóóráK
Március 2-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 

Császár Zoltán, az 1. számú választókörzet független képvi-
selője, a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart 
fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), a földszinti „üvegte-
remben”.

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 idő-
pontban és helyen tart fogadóórát. Tel.: 06-30/594-7853, e-ma-
il: lombeczki.gabor@ph.eger.hu

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

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

A Jobbik képviselője Tóth István, a Városgazdálkodási Bi-
zottság tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői 
Irodában (Trinitárius u. 2.) március 2-án, csütörtökön 17.00 
órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi elérhetősé-
gen: 30/232-2427

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

Bükkaljai 
kőkultúra 

Fotópályázat
a kaptárkő 

természetvédelmi és 
kulturális Egyesület 
és a Bükki Nemzeti 

park igazgatóság közös 
fotópályázatot hirdet 

„Bükkaljai kőkultúra” 
címmel.

Olyan fotókat várunk, amelyek 
megmutatják ennek a tájnak 
az egyediségét, a kőkultúra 

meghatározó elemeit és megjelenési 
formáinak sokszínűségét.

Egy pályázó maximum 5 db képpel 
nevezhet, de egy helyszínről 

maximum 3 db képet fogadunk el.

Beküldési határidő: 
2017. május 31. 20.00

A pályázat részletes 
kiírása elérhető: 

www.kaptarko.hu
23745
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TORKOS 
CSÜTÖRTÖK

Torkoskodj velünk 
márc. 2-án! Eger, Maklári u. 9.

Felelevenítve a népszokásokat, idén, március 
2-án rendezi meg éttermünk a nagyböjt előtti 
torkoskodást!

Március 2-án 15.00 órától egészen zárásig, 
kizárólag előzetes asztalfoglalás esetén 

50% kedvezménnyel  
válogathatsz a’la carte étlapunkról!
A megjelölt 50%-os kedvezmény kizárólag az ételekre vonatkozik, 
az akció az italokra nem érvényesíthető!

Fontos információk: Tekintettel a várható 
nagy érdeklődésre, kizárólag előzetesen megtett 
asztalfoglalások esetében tudjuk biztosítani a 
kedvezményt, szabad asztalok esetén!

Az asztalfoglalások tekintetében 1,5 órás időintervallum  
áll Vendégeink rendelkezésére, emiatt az alábbi időpontokra  
várjuk kedves Vendégeink foglalását:

15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00

Asztalfoglalásukat az alábbi telefonszámon várjuk:
+36-36/515-338 (10.30 és 21.00 között)

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy jelenlegi olasz étlapunk hamarosan 
megújul, Torkos Csütörtök akciónkon már vadonatúj étlapunkról választhatnak!

Az akció más akciókkal, kedvezményekkel nem összevonható!
23131
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31946
Február 26-án, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 5-én, vasárnap 
vegyes piac, 

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

Elérhetőségeink: 06-20/624-6858, 06-20/528-7490, 
 facebook.com/kisasszonypiac • info@kisasszonypiac.hu

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. A bevallási tervezet elkészítését nem kell kérni a NAV-tól, az 
egyéni vállalkozók, az áfafizetésre kötelezettek és az őstermelők kivételével az mindenki-
nek automatikusan elkészül. Aki ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikus felületen fér hoz-
zá a bevallási tervezethez, akinek nincs ügyfélkapuja, az kérheti a tervezet postázását.

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 for-

manyomtatványon,
• 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

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. márc. 1., szerda 1300-1730 

EgEr – Eszterházy Károly Egyetem  
B épület (Egészségház utca)

2017. febr. 28. kedd 10.00–14.00 
EGER – Eszterházy Károly Egyetem  

B épület (Egészségház u.)

2017. márc. 1. szerda 13.00–17.00 
EGER – Eszterházy Károly Egyetem  

B épület (Egészségház u.)

2017. márc. 1. szerda 14.00–17.00 
GyönGyössolymos –  

művelődési Ház (Bartók B. u. 2.)

2017. márc. 2. csütörtök 9.00–12.00 
EGER – Ward mária Ált.Isk. és Gimn. 

(Kossuth l. u.)

2017. márc. 2. csütörtök 13.30–16.00 
EGER – Pásztorvölgyi Ált. Isk. Gimn. 

(Pásztorvölgyi út)

2017. márc. 3. péntek 9.00–12.00 
BélaPÁtfalva – Idősek Klubja 

(apátság út 2.)

2017. márc. 4. szombat 9.00–12.00 
maRKaz – Általános Iskola 

(fő u. 21.)
1902531947

27799

MarKhot hÍreK
Egerben tanácskoznak a megye  
orvosai, gyógyszerészei és szakdolgozói

Invitáció:
https://www.youtube.com/watch?v=xkRiAdIDMEs&t=6s
Program, információk: http://stand-art.hu/HMOGYSZ
Mobil alkalmazás: http://stand-art.hu/page/mobil-app

Egerben rendezik meg több mint tíz év 
szünet után a XXIII. Heves Megyei 

Orvos-Gyógyszerész és Szakdol-
gozói Napokat 2017. március 
10-11-én az Eszterházy Ká- 
roly Egyetem dísztermében. A 
szervező Markhot Ferenc Kór-
ház közel kétszáz résztvevőre 
számít az eddigi jelentkezések 

alapján. A pontszerző tudomá-
nyos konferencián bemutatkoznak 

a megye kórházai, az alapellátás és a 
szakellátás területéről számot adnak a szakemberek a beteg-
ellátás eredményeiről, az újdonságokról.

A 9. alkalommal megrendezendő 

Agria Aut Art 
egri hobbi képzőművészek 

kiállításához 
vár az Ezüstidő Szabadidős Egyesület 

alkotónként max. 3 alkotást 
(festmény, kisplasztika, tűzzománc, faragás, 

egyéb technikák)

Helye: 
Szt. Hedvig Kollégium Kiállítóterme 

(Eger, Dobó tér 6.)

Agria Aut Art   
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Megnyitó: 
2017. március 10. (péntek) 17 óra
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A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-
ház vendégeskedik február 26-án este 

7 órától az egri Gárdonyi Géza Színházban. 
Marie Jones: Kövekkel a zsebében című da-
rabja Kolozsi Borsos Gábor és Moşu Nor-
bert-László előadásában tekinthető meg, a 
produkció rendezője Csuja László. 

A két szereplő tizenhat karaktert játszva 
adja elő a történetet, mely egy amerikai film-
stáb írországi filmforgatását meséli el. Jake 

és Charlie élete kissé zátonyra futott, mind-
ketten a filmiparban látnak új lehetőségeket, 
ám ismeretség híján nekik csak statiszta-
szerep jut. A statiszták szerencséje viszont 
pont az, hogy jó megfigyelő válhat belőlük. 
Így ismerhetünk meg többek között egy 
elkényeztetett dívát, egy toporzékoló ren-
dezőasszisztenst, a helyi papot, az „egyet-
len túlélő” statisztát, és egy fiút, akinek az 
élete szomorú fordulatot vesz…

27749
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MIKOR és HOL
Február 27., hétfő
10.00	 Közelbaba Csevegő Helyszín:	Forráspont	LISZI
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	Ház
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	 Folyékony szövet	– szIlágyI RudolF képzőművész 
kiállítása. Megnyitja	baji miklós zoltán (bmz),		
a	Nemzeti	Bod-Art,	jeles	képviselője. 
Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	Kert	5.)

19.00	 anna KaRenIna –	Csokonay	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 1., szerda
16.00	 nevető Jóga Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
17.00	 bIblIaI szabadegyetem – Pál levele a rómabeliekhez 

Előadó:	bálint györgy.	Helyszín:	Hotel	Unicornis	Konferencia	terme
19.00	 anna KaRenIna –	Németh	László	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 1., szerda és 2., csütörtök
10.00	 alKotó Játszóház óvodásoKnaK, általános
és	 IsKolásoKnaK – Egri	Kulturális	és	Művészeti	Központ	előzetesen
14.00	 (minimum	2	napra)	bejelentkezett	csoportokat,	egyéneket,	családokat	

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

Március 2., csütörtök
10.00	 öReg néne őzIKéJe	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
10.00	 egészségmegőRző toRna Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 öReg néne őzIKéJe	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
16.00	 tatáR ImRe: naPló’56 – ÚJságoK, utCáK, embeReK	

Könyvbemutató.	A	beszélgetés	moderátora	martin József	újságíró,	
az	EKE	professor	emeritusa.	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár	

16.00	 Komolyzene Könnyedén – Juhász zsuzsanna	előadása	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

17.00	 gyeRmeK színJátszó KöR Helyszín:	Forráspont	LISZI
18.00	 anna KaRenIna –	Dobó	István	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 3., péntek
10.00	 tündéR míRa – Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
13.00	 angol Csevegő Klub	(haladó	csop.) Helyszín:	Forráspont	LISZI
14.00	 tündéR míRa – Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
17.00-től	életKéP, zsáneR Fogalma, KéPeK előKészítése,
19.00-ig	 megRendezése – A	Horváth	Zsigmond	Lajos	Fotóművészeti	Kör	

foglalkozása	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
18.00	 JaPán Klub Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
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

20.00	 kePes BlUes – mUddy shoes 20. – JUBIleUmI koncert		
Kapunyitás	19.30.	Sörsarok	a	koncert	helyszínén	az	Artiszt	
Kultúrbár	jóvoltából!	Jegyárak:	felnőtt	1.500	Ft,		
Diák/nyugdíjas	1.000	Ft.	Helyszín:	Kepes	Intézet

Március 4., szombat – 5., vasárnap
10.00-tól	zománCmŰvészetI tanoda – Műhelyvezető:	Kovács Katalin.	
18.00-ig	 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

Március 4., szombat
a büKKI vöRös meteoR sPoRtegyesület tÚRáJa 
8.30	 „Egészség séta”	–	Útvonal:	Noszvaj	–	Jubileumi-kilátó	–	Csókás-

tető-oldal	–	Major	–	Patkó-sziklák	–	Bükkzsérc.	Táv:	10	km.	Szint:	
370	m.	23	pont.	Találkozás:	8.30			Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.35			
Volán	pu.	Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)

11.00	 emléKezzünK együtt Katona JózseFRe! 
Kötetlen	beszélgetésre	várják	azokat	az	úszótársakat,	kollégákat,,	
tanítványokat,	barátokat,	akik	szerették,	tisztelték,	becsülték	
Katona József	Európa	bajnok,	olimpikon,	örökös	Magyar	bajnok	
úszó-	vízilabdázót.	 Helyszín:	Sportmúzeum	(Kossuth	u.	9.)

14.00	 CuKoRbetegeK nőnaPI ünnePsége	–	A	műsor	fellépői:	Bíró	
József	és	barátai,	a	Cukorbetegek	Egri	Egyesületének	Mézvirág	
kórusa	és	ifjú	tehetségei.	Vércukor-	és	vérnyomásmérés,		
tanácsadás.	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

15.00	 legyeteK JóK, ha tudtoK	–	Egressy	Béni	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

18.00		 FaRsang FaRKán áll a bál… batyus bál 
Közreműködnek:	Egri	Csillagok	Népdalkör,	Dobó	Katica	Hagyo-
mányőrző	Népdalkör;	Bíró	József	–	zongora;	Szendlai	Marica,	
Molnár	János	–	ének.	Belépő:	500	Ft	+	egy	tál	étek	vagy	üveg	itóka.

	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
19.00	 Padam, Padam – bonyár Judit edith Piaf sanzonestje 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
19.00	 legyeteK JóK, ha tudtoK	–	Hevesi	Sándor	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 5., vasárnap 

	 7.00-tól kIsAsszony PIAc 
	 13.00-ig	 vegyes PIAc és kIrAkodóvásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)		
a büKKI vöRös meteoR sPoRtegyesület tÚRáJa 
8.20	 „Országos Kék Túra Borsod megyei szakasza 1.” – Útvonal:	

Bánkúti	elágazó	–	Keskeny-rét	–	Faktor-rét	–	Bánkút	–	Nagymező	–	
Bánkúti	elágazó.	Táv:	16	km.	Szintkülönbség:	370	m.	32	pont						

	 Találkozás:	8.20			Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.50			Volán	pu.																																																								
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
11.00	 a háRom KIsmalaC Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00 mIzAntróP – a Kassai thália színház előadása 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 6., hétfő 
17.00	 élet a tRanszCendens valóságban – 1. Rész
	 Előadó:	barta Péter	lélekkutató.	Belépő:	500	Ft	

Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
19.00	 „In memorIAm 1956”	–	pódium	előadás		

Előadják:	Kis török Ildikó és	meleg vimos,		
a	Nagyváradi	Kis	Stúdió	Színház	művészei.	 Belépés	ingyenes!	
Helyszín:	Kálvin	Ház	(Markhot	Ferenc	u.	2.)	 Részletek	a	10.	oldalon!

Március 7., kedd 
10.00	 a háRom KIsmalaC Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
11.00	 a háRom KIsmalaC Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 legyeteK JóK, ha tudtoK	–	Szabó	Magda	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
17.00	 X. KIKelet IRodalmI előadássoRozat 2017.
	 Intelmek	és	más	kisepikai	műfajváltozatok	esteRházy PéteR 

PáPaI vIzeKen ne KalózKodJ!	című	művének	három	novella-
ciklusában.	Előadó:	prof.	dr. Kulcsár szabó ernő	(ELTE)		
Az	előadás	témája	az	emelt	szintű	magyar	érettségi	tételek	közül	
választva.	A	belépés	díjtalan!	Támogató:	Nemzeti	Kulturális	Alap.

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
17.00	 összeCseRélt CímeK –	gál Krisztián	grafikusművész,		

a	3.	Tematikus	Tárlat	győztesének	kiállításmegnyitója.	
A	kiállítás	március	8.	és	április	6.	között	tekinthető	meg;	hétköznap	
9-tól	16	óráig,	szombaton	13-tól	16	óráig.

	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep
	 18.00	vArró dánIel – kePes IrodAlmI estek 

mI lett hovA? című új kötete apropóján 		
Beszélgetőtárs:	molnár Ferenc Helyszín:	Kepes	Intézet		

18.00	 a nagy Fa áRnyéKában – Filmvetítés	Kós Károly	néprajztudós	
életéről.	Beszélgetés	a		a	tudós	fiával,	Kós bélával		
és	a	film	készítőjével, somogyvári Rudolffal.	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

19.00	 legyeteK JóK, ha tudtoK	–	Csokonai	Vitéz	Mihály	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

19.00	 KamaszoK		 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Március 8., szerda 
19.30	 JAzz klUB – eger – tóth verA és éles gáBor trIó
	 Belépő	–	elővételben:	1.200	Ft,	a	napján:	1.800	Ft	

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 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.	Túravezetők:		
Köves	Gyula	(20/326-4943	és	Bónusz	György	(20/9354-579).	

a vándoRlóK baRátI KöRe tÚRáJa
8.00	 Útvonal:	Bátori	elágazó	-	Oroszvár	–	Rozsnak	–	Szalokma-fő	-	

Törökasztal-Sirok.	Indulás:	8.00	volán	pu.	Érkezés:	17.15	órakor
	 Táv:	12	km	Információ:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház,	

Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875
a KIsbaKanCsosoK baRátI KöRe tÚRáJa	–	„Bányavidéken”
9.00	 Útvonal:	Bekölce	–	Kis	vigény	–	Magos-hegy	–	Villó-völgy	–	Nagy	

verő-hegy	–	Laskó-patak	völgye	–	Bátor.	Indulás:	9.00	Volán	pu.	
Érkezés:	15.35	Volán	pu.	Táv:	13	km.	Információ:	EKMK	Forrás	
Gyermek	és	Ifjúsági	Ház,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875

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 
Fánk,	forralt	bor,	jókedv,	zene,	jelmezes	felvonulás.	Manufaktúrák,	
üvegmúzeum,	kedvezményes	belépők,	Farsangi	üvegfújás	(Petőfi	
u.	21.).	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

10.00-tól	 IdegenvezetŐI vIlágnAP egerBen – vallás és művészet	
az	Egyesület	Eger	Idegenforgalmáért	szervezésében	
Idegenvezetések:	Bazilika	–	Barátok	temploma	–	Minorita	templom

	 10.00:	angyalné dobos virág,	11.00:	badacsonyiné bohus gabriella,		
12.00:	soósné hegedüs Ildikó,	13.00:	Petrovicsné binder eszter	
Találkozó:	Tourinform	Iroda	(Bajcsy-Zsilinszki	u.	9.)

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	az	Univerzum	Klubban	
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 25., szombat – 26., vasárnap
tAvAszváró hétvégI erdeI vAsútJárAtok A szAlAJkA-völgyBe

 A	vonatok	indulnak	minden	szombat	vasárnap	2017.	március	31-ig,	
utána	pedig		menetrend	szerint	naponta	közlekednek.

Szilvásvárad	Fatelepi	Indító	Állomásról:	10.30,	11.30,	13.00	és	14.00	órakor
Szalajka-völgy	Fátyol	vízeséstől:	11.00,	12.00,	13.30,	és	14.30	órakor
Február 26., vasárnap

	 7.00-tól kIsAsszony PIAc 
	 13.00-ig	 vegyes PIAc és kIrAkodóvásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)		
a büKKI vöRös meteoR sPoRtegyesület tÚRáJa 
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	 	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

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

30% kedvezmény
KONYHAbúTOrrA!
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Programja

Március 1., szerda 10.00

tarka-Barka lengető
Március 2., csütörtök 17.00

életmód klub, jóga
Web: www.egripolgarokhaza.hu - e-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

tel.: 06-20/221-94-49 - Cím: 3300 eger, II. Rákóczi F. u. 45.
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*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével, azaz 21,26 %-kal olcsóbban adjuk!
Az akció 2017. március 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

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

32137

32154

32163

expressz - aranysíp étterem
eger, Barkóczy út 4.

e-mail: expressetterem.eger@gmail.com - Web: http://www.expresszetterem.freewb.hu/

márciusi ajánlataink:

márc. 2-3. torkos napok -50%
8. nőnapi zenés ebéd

18-19., 25-26. családi hétvégi ebédek
élőzenével, svédasztalról 

korlátlan ételfogyasztással 2.500 Ft/fő

asztalfoglalás: 36/780-734
32146

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. 24-től a készlet erejéig

Készleten lévő cardo matracok kiárusítása

20-30% engedménnyel.

cardo kárpitozott franciaágyak
széles választékban tágas ágyneműtartóval

20-30% 
engedménnyel

32175


