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Tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

Kéménymarás, -bélelés, 
szerelt kémény

1 nap alatt.
Minőségi kivitelezés, korrekt ár

komplett ügyintézéssel.
Szilárd tüzelésű és 

kondenzációs gázkémények.

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

Eger, Frank Tivadar u. 1.
32235

32259

32276
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lapszámunkban

  műanyag nyílászárók
gyártása, forgalmazása és

helyszíni kivitelezése

Bemutatóterem:
Eger, Sas út 94. Tel.: +36 36 411 424

E-mail: iroda@bergsystem.hu
web: www.bergsystem.hu

32310 14901

32311

HIRDETÉSFELADÁS a  -ba

• SzupERInFó IRoDA (Eger, Csiky S. u. 19. - 36/312-701 - eger@szuperinfo.hu)
• Eger otthon Ingatlanközvetítő (Eger, Barkóczy - Dr. nagy J. út sarok)

17787

32287

Magyarok Vására 
Március 12-én, vasárnap 

az ÉRSEKKERTBEn  
reggeltől napestig

10.30	Huszárcsákó	készítés	gyerekeknek
11.10	Dobó	Katica	Népdalkör	műsora
11.30	Kós	János	kedvenc	könyve	-	Uz	Bence
12.00	Palóc	Himnusz
12.10	Dobó	Katica	Népdalkör	műsora

Óránként	sorsolás.

3300 Eger, Faiskola u. 10.
(bejárat a Nagyváradi útról)
Tel.: 06-36/316-722, 06-20/326-4355

www.rolaplus.hu  
rolaplus@t-online.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
U=1,0 w/m2 K üveggel 

felmérés, beépítés, kőműves 
helyreállítás, anyagbeszerzés
ÚJ termékek! Alumínium ajtók, 

ablakok, redőnyök, szúnyoghálók,
könyöklők. 5-6-7 kamrás profilok

3 rétegű üvegezéssel is,
SZENZÁciÓS ÁRoN!

32305
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2017. március 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

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

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

Szerezzen jogosítványt most!

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

kategóriában 
vezetői tanfolyamot indít

2017. március 8-án, 
16 órakor Egerben

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

Jogosítvánnyal rendelkezőknek gyakorló vezetés!

32255

XXIV. EgEd-futás 
és érsEkkErtI körök 2017
2017. márcIus 26. (Vasárnap) 11.00 óra

rajt: Kemény Ferenc Sportcsarnok előtt

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!

23745
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27750

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeket, reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

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

Képviselői fogadóóráK
Március 9-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Csá-

szár Zoltán, az 1. számú választókörzet független képviselője, a 
Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a 
Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.

Március 6-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as 
választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének 
civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi 
Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában.

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

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

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

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

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

Március 9-én, csütörtökön 16.00 órától Gál Judit, a 11-es 
vk. képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi 
Bizottság tagja teázással egybekötött beszélgetésre várja a körzet 
lakóit a Polgárok Házába (Rákóczi út 45.).

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

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), 
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefo-
non vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart foga-
dóórát. 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.

13788
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 Temetkezési ésAMON Szolgáltató Kft.
EGER, Rózsa K. u. 8. (a lottózó mellett)

Tel.: 06-70/933-6470

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

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

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

1991

2016

Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme
Dr. Hibay Károly utca 19.

Facebook/Őkelme
MÉTERÁRU

Őkelme kedd! 
MÁRCIUS 7-Én

A pamutvászon 
kelmékhez

+20% ajándék!

32249 31701

3206532253

EGER, KERTÉSZ U. 88.
Tel.: 06-30/3038-262, 06-36/786-248

Hétfőnként 30% KEdvEZMÉny
nyUGdÍJASOKnAK!

 700-1400 fodrászat, kozmetika
 800-1200 masszázs
 1400-2000 pedikűr, manikűr

Szerdánként

20% dIÁKKEdvEZMÉny!
 1400-2000 kozmetika, fodrászat, köröm, 
  szolárium

AKCIÓS KUPOn! 
-20% MIndEn SZOLGÁLTATÁSBÓL!

Felhasználható: 2017. március 1-31.

Akciók:2017. márc. 1 -dec. 31.

32241

32254

RégiségvásáR
Egerben

Márc. 19-én, vasárnap
a buszpályaudvar mellett, a Bazilika mögött

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

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

repce krémméz, napraforgó krémméz 1.700 Ft/1 kg

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

32288

32236

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 márc. 3-tól 
márc. 31-ig45% 

eger, raktár út 1. • tel./fax: 36/784-262, e-mail: slvmetal.kft@upcmail.hu

Minőségi nyílászárók a gyártótól!



H á z e l a d á s 

EGERBAKTÁN, 500 nm-es telken tető-
teres, ’80-as években épült, gázfűtéses 
családi ház pincével eladó. Ár: 4,6M Ft. 
(06-20/257-1375

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. 
(06-20/257-1375

OSTOROSON, 300 nm-es telken, régi 
családi ház fürdővel eladó. Ár: 3,5M Ft. 
(06-20/257-1375

FELSŐTÁRKÁNYBAN, 1300 nm-es telek 
lebontandó családi házzal eladó. Villany, 
víz a telken belül található. (06-20/257-
1375

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

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a tóhoz közel, 
szép környezetben, 1100 nm-es telken 
70 nm-es családi ház garázzsal, mellék-
épülettel eladó. Ár: 12M Ft. (06-20/583-
8966

OSTOROSON 2 szobás, felújított, gázfűté-
ses családi ház 340 nm-es telken, pincével 
eladó. Ár: 5,1M Ft. (06-20/583-8966

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

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

NAGYTÁLYÁN úszómedencés luxusház 
eladó. Iár: 49,5M Ft. (06-30/998-1046

KÉT különálló ház egy telken a bel-
város közelében eladó! Ár: 32M Ft. 
(06-30/998-1046

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

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

BÜKKSZENTERZSÉBETEN 4 szobás, jó 
állapotú családi ház eladó. Ár: 5,5M Ft. 
(06-70/944-3339 www.egerhouse.hu

OSTOROSON a lakóparkban eladó 3 szo-
bás újabb építésű sorház saját telekkel. 
Ár: 27,5M Ft. (06-20/314-2105 www.
egerhouse.hu

EGER történelmi belváros, Bródy Sán-
dor úti családi ház lakni vagy vállalkozás, 
apartmanozásra tökéletes. Ár: 29,9M Ft. 
www.egerhouse.hu (06-70/622-4245

S.O.S. eladó! Hatvani hóstya, Farkasvölgy 
út, 2 szintes családi ház garázzsal, udvar-
ral 28,8M Ft irányáron. (06-70/622-
4245, www.egerhouse.hu

MAKLÁRON 4,5 szobás, felújítandó csa-
ládi ház eladó! Ár: 8,5M Ft. (06-70/778-
2372

ÉPÜLETENERGETIKAI tanúsítvány 
készítése egyedi megállapodás 
szerint, akár 24 órán belül is, már 
az értékesítési szakaszban 10 évre 
érvényes. (06-20/242-8303 

HATVANI hóstyán teljes körűen 
felújított, új kazános és gépesített 
belső kétszintes családi ház 700 
nm-es telken eladó. Ár: 39,9M Ft. 
(06-20/242-8303 

BELVÁROS szélén 2 szobás, 58 
nm-es, felújított, fszt.-i, belső 
udvarra nyíló lakás, zárt udva-
ri parkolással eladó. Ár: 16M Ft. 
(06-20/242-8303 

MÁTRADERECSKÉN, a Mofetta 
szomszédságában dupla komfor-
tos, nagyon jó állapotú családi ház, 
még bővíthető apartman résszel 
eladó. Ár: 15,9M Ft. (06-20/242-
8303 

LAJOSVÁROS csendes részén 1 
szintes, teljes felújítás alatt álló, 
87 nm-es, 3 szobás, teraszos csa-
ládi ház garázzsal eladó! Iár: 35M 
Ft. (06-30/472-0617 

BELVÁROSI, 47 nm-es, 1. emeleti, 1 
szobás, felújítandó lakás szig. épü-
letben eladó Egerben! Iár: 10,4M Ft. 
(06-30/472-0617 

ÉRSEKKERT közelében 9. emeleti, 
2 szintes, 3 szobás, erkélyes, kon-
vektoros lakás eladó! Két különál-
ló lakássá alakítható! Iár: 13,9M Ft. 
(06-30/472-0617 

FELSŐVÁROSI, 2 szobás, 7. emeleti, 
jó állapotú, műanyag nyílászárós, 
panorámás lakás szigetelt épület-
ben eladó! Ár: 9M Ft. (06-30/731-
5250 

BELVÁROSI, 1+2 szobás, 3. eme-
leti, jó állapotú, műanyag nyílás-
zárós lakás eladó! Ár: 15,9M Ft. 
(06-30/731-5250 

EGERBEN, a Csákóban 160 nm-es, 
5 szobás, polgári jellegű, újítan-
dó családi ház 800 nm-es telken 
eladó! Iár: 45M Ft. (06-30/472-
0617 

TIHAMÉRI hóstyán 1. emeleti, 48 
nm-es, 2 szobás, tetőtérrel bővít-
hető, jó állapotú lakás eladó. Ár: 
13,5M Ft. (06-30/581-5149 

ANDORNAKTÁLYÁN jó állapo-
tú, jó elosztású, 4 szobás csa-
ládi ház eladó, nagy telekkel. A 
tetőtér beépíthető. Ár: 16,5M Ft. 
(06-30/581-5149 

EGERBEN, a Szépasszonyvölgyben 
2001-ben épült, 2016-ban igénye-
sen felújított, nappali+3 szobás, 
pincés ház eladó! Iár: 35,9M Ft. 
(06-30/339-5128 

EGERBEN, a Felsővárosban föld-
szinti, 57 nm-es, 2 szobás, műanyag 
ablakos, jó állapotú lakás eladó! 
Iár: 8,5M Ft. (06-30/339-5128 

ÁRZUHANÁS! Sürgősen eladó 9,9M 
Ft helyett 6,3M Ft-os alkalmi áron 
Andornaktályán 90 nm-es, jól alakítha-
tó kockaház! (06-30/239-7353, www.
egerhouse.hu

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

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: 35M Ft. (06-70/778-2088

EGERBEN, az Almagyardombon 120 
nm-es, 4 szobás ikerház, saját udvarral 
eladó. Ár: 33M Ft. (06-70/778-2088

FELSŐTÁRKÁNYBAN, közel a központhoz, 
két épületből álló, 160 nm-es, felújítandó 
ingatlan 2800 nm-es telekkel eladó. Ár: 
13M Ft. (06-70/778-2088

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

EGERBEN, a Szépasszonyvölgy közelében, 
1200 nm-es telek 30 nm-es nyaralóval 
eladó! Ár: 4,8M Ft. (06-70/778-2372

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

BESENYŐTELKEN, a Fő úton 3 szobás, 
átlagos állapotú családi ház eladó! Ár: 
4,5M Ft. (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. 
(06-70/778-2372

EGERBEN, a Szalóki út 11. szám alatt csa-
ládi ház eladó! Ár: 16,9M Ft. (06-70/778-
2372

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

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

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

EGERTŐL, 8 km-re Egerbaktán, az Újtelep 
utcában nappali+3 szobás cs. ház eladó! 
(6,3M Ft. (06-70/778-2372

BELVÁROSI, 2 szintes,  1996-ban épült 
családi ház kicsi kerttel eladó, vagy a 
mellette 280 nm-en lévő bontandó ház-
zal együtt, teleknek vagy építési lehető-
séggel. Ár: 26,5-39M Ft. (06-20/975-
1413

ANDORNAKTÁLYÁN kitűnő állapotú, 
remek beosztású, nagy nappali+4 szo-
bás családi ház (szuterén, dupla garázs 
stb.) gyümölcsössel, nagy kerttel tulajdo-
nostól eladó. (06-20/938-6322

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

RECSKEN 5 éve felújított, 2 szobás, 64 
nm-es családi ház eladó. Ár: 4,2M Ft. Vir-
tuális séta okos telefonon is: dydudu.hu/
haz/01.html (06-20/921-1118

ELADÓ Egerben a Hajdúhegyen 
egy 6 éves, 150 nm-es, igényes 
családi ház 430 nm-es telken. A 
szigetelt házban amerikai kony-
hás nappali található kandalló-
val, három hálószoba, két fürdő-
szoba. A parkosított udvaron ját-
szótér, grillező, fatároló találha-
tó. Ir.ár: 46M Ft. (06-20/340-
8535 

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a Várhegy lakó-
parkban, 2002-ben épült, 5 szobás, szi-
getelt, örök panorámás sorház eladó! Ár: 
23M Ft. (06-70/778-2372

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

PÁSZTORVÖLGYI, 3,5 szobás családi 
ház eladó, lakást beszámítok. Ár: 18M Ft. 
(06-20/580-1619
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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
32250

dUGUlás-elHáRÍTás
Falbontás nélkül, tisztán,

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

32264

Valutaárfolyam
2017. február 28.

Valutanem Vétel Eladás

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

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

uSD ...... 286,50 .....292,50
Euro.... 304,00 .....310,90
CHf....... 284,50 .....291,00
GBP ...... 355,00 .....364,50
CaD ...... 212,00 .....220,50
PlN ......... 67,00 .......74,90
HrK ........ 38,00 .......42,50
roN ........ 64,00 .......71,90

készpénz átutalás

32239

32258

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397
32277

dUGUlás-elHáRÍTás
falbontás nélkül

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

3216132240

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

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

32243

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

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

Költöztetés,
fuvarozás

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

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

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

Egerben, a Szépasszony-völgyben, a Hotel 
Villa Völgy szomszédságában eladó egy kb. 
1.000 nm-es telek, jó állapotban lévő hét-
végi házzal. Ir.ár: 4,8M Ft. 06-30/303-3019

Egerben, a Vörösmarty utcában eladó egy 
2. emeleti, 3 szobás, 72 nm-es, társasházi, 
erkélyes ingatlan. Gázkonvektoros fűtés, 
műanyag nyílászárók redőnyökkel szerel-
ve. Irányár: 12,9M Ft. Garázs vásárolható, 
melynek ára: 2M Ft. 06-30/611-6867

Eladó Egerben, a Hajdúhegy csendes 
zsákutcájában, egy 8 éve épült, 430 nm-
es telken lévő, nappali + 3 hálószobás 
családi ház. Nappaliból terasz kapcsolat. 2 
db fürdőszoba, egyedileg tervezett konyha 
és kandalló, udvaron kiépített grillező és 
nyársaló. Irányár: 46M Ft. 06-30/611-6867

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

32292

Redőny, Reluxa, 
SZÚnyOGHÁlÓ   
SZeReléSe éS javítÁSa.
ajÁndéK SZÚnyOGHÁlÓ!
25-35% kedvezmény
06-30/341-5922, 36/431-278 - eger

márc. 1-jétől
visszavonásig

32289 32296

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki Egerből 5 év garanciával

30-40% kedvezménnyel 2017.03.01-03.31.
díjtalan felméréssel és szereléssel!

25 év tapasztalattal!
36/363-072, 06-20/9791-036

32308

32314



H á z k e r e s é s 

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

L a k á s e L a d á s 

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

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

EGER, belvárosközeli, újszerű, 1. eme-
leti, 90 nm-es, nappali+4 hálós társas-
házi lakás, garázsvásárlási lehetőséggel. 
Ár: 26M Ft. (06-70/622-4245 www.
egerhouse.hu

KALLÓMALOM utcában 66 nm-es, fel-
újított szép lakás rendezett társasházban 
eladó. Ár: 10,9M Ft. (06-70/944-3339 
www.egerhouse.hu

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

LEGJOBB ár! Vallon utcában földszin-
ti, 38 nm-es, gázfűtéses lakás eladó. 
Ár: 7,6M Ft. (06-70/944-3339 www.
egerhouse.hu

FELSŐVÁROSBAN, szigetelt házban, 
részben műanyag ablakos, megkímélt, 2 
szobás, nagy erkélyes lakás. Ár: 8,9M Ft. 
(06-20/314-2105 www.egerhouse.hu

BELVÁROSKÖZELI 2 szobás+nappalis, 
szépen felújított, 2. emeleti, gázkonvek-
toros lakás. Ár: 14,5M Ft. (06-20/314-
2105 www.egerhouse.hu

ALKALMI vétel, Maklári hóstya, külön-
nyíló, 1+félszobás, 47 nm-es, földszinti, 
gázkonvektoros, műanyag ablakos lakás 
9,9M Ft. (036-70/622-4245 www.
egerhouse.hu

EGER, uszoda, strandfürdő szomszédsá-
gában, belső 2 szintes, étkező+nappali+2 
szobás, 1. emeleti, erkélyes társasházi 
lakás. Ár: 24,9M Ft. (06-70/622-4245 
www.egerhouse.hu

EGERBEN, az Egri csillagok utcában és az 
Iskola úton új építésű lakások leköthetők! 
Bővebb információ a City Cartel Ingatlan-
irodában (Eger, Dobó u. 9.). (06-70/778-
2372

EGERBEN, a Kallómalom úton, szigetelt 
házban 4.emeleti, 65 nm-es, műanyag 
nyílászárós, 2 szobás lakás eladó! Ár: 
8,5M Ft. (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. (06-70/778-2372

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

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

BELVÁROSI, 2. emeleti, 200 nm-es, 65%-
os készültségű lakás eladó. Ár: 19,5M Ft. 
(06-20/975-1413

BELVÁROS szívében, dupla erkélyes, 3. 
emeleti, 3 szobás, nagy konyhás, zárt 
udvaros lakás eladó, vagy alsóbb eme-
leti lakásra cserélhető. Ár: 19,5M Ft. 
(06-20/975-1413

EGERBEN, a Tihaméri városrészen új épí-
tésű lakás eladó. 75 nm-es, 1. emeleti, 
erkélyes, nyári átadással. Ár: 23,4M Ft. 
(06-70/778-2088

4. emeleti, felújított, 2 szobás, konvekto-
ros lakás Maklári hóstyán eladó. Ár: 11,8M 
Ft. (06-20/975-1413

MAKLÁRI hóstyán 1. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, nyugati fekvésű, parkra néző 
lakás eladó. Ár: 12M Ft. (06-20/975-
1413

ELADÓ garzonlakás tulajdonostól Eger-
ben. Belvárosközeli, 2011-ben épült, 
téglaépítésű, 37 nm-es, egyszobás, 
cirkófűtéses, jó állapotú lakás. Iár: 9,5M 
Ft. (06-30/391-0119

MÁSFÉLSZOBÁS, erkélyes, felújított, tár-
sasházi lakás eladó Egerben, a Hajdúhegy 
alján. Ár: 9,8M Ft. (06-30/425-0815

KÁROLYVÁROS csendes utcájában tágas, 
világos, körbenapozott, amerikai konyhás 
nappali+2 hálós lakás eladó. Belvárostól 
5 perc sétával megközelíthető. Iár: 14,9M 
Ft. (06-70/547-6752

4-ES iskola közelében, 2. emeleti, erké-
lyes, 3 szobás, 68 nm-es, csendes lakás 
eladó, vagy kertkapcsolatosra cserélhető. 
Ár: 14,9M Ft. (06-20/975-1413

STRANDKÖZELI szép garzon március 
közepétől kiadó. (06-70/500-3412 

L a k á s k e r e s é s 

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

EGERBEN és környékén keresek ügyfe-
leim részére eladó és kiadó ingatlanokat! 
(06-70/778-2372 

é p í t é s i  t e L e k 

FELSŐTÁRKÁNYBAN, Várhegy lakó-
parkban eladó 550 nm-es építési telek. 
Ár: 4,5M Ft. (06-20/319-3925

ELADÓ Egerben, a Hatvani hóstyán, csen-
des utcában 400 nm-es építési telek. 
(06-20/339-1613

F ö L d ,  k e r t 

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

ALMÁRI hegyen városra néző, jól meg-
közelíthető helyen szőlő-gyümölcsös 3,2 
ha területen egyben eladó. Ár: 5M Ft. 
(06-30/963-6596

ANDORNAKTÁLYÁN 200 nm-es boros-
pince felszereléssel (hordók, 6 db erjesz-
tő betonkád, szőlőprés stb.) eladó. Vil-
lany bevezetve. Megközelíthető a Műve-
lődési Háznál felvezető útról az alsó pin-
cesoron. (06-36/324-043, 06-20/472-
6220

EGER, Ráchegyen 1172 nm 3 sor olaszriz-
ling, tovább 5 hektós boroshordók olcsón 
eladók. (06-36/319-024

EGER, szépasszonyvölgyi szép kilátású 
helyen 3 részes pince eladó. Ár: 6M Ft. 
(06-36/324-502. 

EGERSZÓLÁTON 800 négyszögöl 
cabernet sauvignon szőlőterület eladó. 
(06-20/918-7690

PINCE eladás Andornaktályán 186 nm, 
főút mellett. Víz, szennyvíz, áram, ipa-
ri áram, mellékhelyiség, bővítési lehető-
ség. Ár: 7M Ft. (06-30/265-0849

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

www.agriainvest.hu
32261

32322

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

Eger, Északi városrészben,  61 
nm-es, 1. emeleti, 3 szobás, táv-
fűtéses lakás eladó. Ár: 11,5M Ft. 
(70/677-7241 

Eger, 106 nm-es, tégla szerkezetű, jó 
állapotú családi ház eladó, a belvá-
ros közelében. Ár: 24M Ft. (70/677-
7241 

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

Malomárok utca legelején, első eme-
leti, erkélyes, felújított, 2 szobás, 
műanyag nyílászárós lakás eladó. 
Ár: 10,7M Ft. (70/ 415 -7717 

Eger, Hell Miksa utcában, 59 nm-es, 
2+1 szobás, 3. emeleti, erkélyes lakás 
eladó. Ár: 12M Ft. (70/377-4383 

Eger, Maklári hóstyán 86 nm-es, 
háromszobás, kertkapcsolatos 
földszinti lakás eladó. Ár: 16,9M Ft. 
(70/377-4383 

Eger, Felsővárosban 52 nm-es, két-
szobás, 4. emeleti, távhős lakás 
eladó. Ár: 11M Ft. (70/377-4383 

Eger, Lajosvárosban 70 nm-es, nap-
pali + kétszobás, 2. emeleti, erkélyes 
lakás eladó. Ár: 14,8M Ft. (70/377-
4383 

Egerben a belváros szélén, 2 + fél 
szobás,  jó elrendezésű, erkélyes, 
panorámás lakás szigetelt 4 eme-
letes épületben eladó. Ár: 9,9M Ft. 
(70/415-7717 

Ügyfelem részére keresek belváros 
közeli, 3 szobás, gázfűtéses, erké-
lyes lakást 2. emeletig! Fizetés 15M 
Ft-ig, készpénzben! (70/415-7717 

Egerszalók és Eger kertvárosi részén 
közművesített építési telkek eladók. 
Ár: 2M Ft-tól. (70/615-4841 

Eger, Félhold utcában 5 szobás, pano-
rámás családi ház garázzsal eladó. 
Ár: 31,5 M Ft Tel: 70/615-4841 

Felsőtárkányban, kiváló állapotú, 
extrákkal felszerelt panorámás csa-
ládi ház eladó. Ár: 40M Ft. (70/615-
4841 

Eger, Hadnagy utcában kiváló adott-
ságokkal rendelkező, 10 szobás pan-
zió eladó. Ár: 78M Ft. Tel.: 70/615-
4841 

Eger, Malomárok utcában, 2 szobás, 
erkélyes felújított lakás eladó. Ár: 
9,5M Ft. Tel.: 70/615-4841 

Eger, Tizeshonvéd utcában, 65 nm-es, 
3 szobás lakás GARÁZZSAL eladó. Ár: 
15,5M Ft. Tel.: 70/334-6698 

Eger, Hell Miksa úton azonnal költöz-
hető, 2 szobás, mfszt-i lakás eladó. Ár: 
11,9M Ft. Tel.: 70/334-6698

Eger, Kallómalom úton 2 szobás, 
hőfokszabályzós, jó állapotú lakás 
sürgősen eladó. Ár:  8,14M Ft. Tel.: 
70/334-6698

ÁRON alul! Eger, Mátyás király úton, 
946 nm-es telek lebontandó házzal 
eladó, társasház építésére alkalmas. 
Ár: 8,7M Ft. (06-30/349-9899 

2016-BAN épült, luxus családi ház 
az Almagyardombon, medencé-
vel, exkluzív teljes berendezéssel, 
dupla garázzsal eladó! Ár: 70M Ft. 
(+36-30/740-4334 B6157 

EGERBEN, Merengő városrészben 
eladó kúria.1021 nm körbekerített, 
parkosított telekkel. 150 nm-es, tel-
jes egészében  felújított lakóépület-
tel, gyönyörű, csendes, nyugodt kör-
nyezetben. Ár: 79M Ft. (06-30/349-
9899 B6235 

VÉCSEY lakóparkban található, sor-
ház jellegű, 3 szintes, modern, ext-
ra designos, gazdaságos fűté-
sű ingatlan. B6146 Ár: 59M Ft. 
(+36-30/740-4334 

LAJOSVÁROS csendes utcájában, 
2017-ben teljes körűen felújított csa-
ládi ház eladó! 583 nm-es telken, 100 
nm-es a lakterület! 1 kocsibeállásra 
alkalmas garázzsal! Minden új!Ár: 
35M Ft. (+36-30/740-4334 B6158 

FELNÉMETEN, 2 generációnak is alkal-
mas, jó állapotú családi ház (366 nm-es 
telken-200 nm-es a ház) bevezetett 
vendéglátó egységgel eladó! B6136 
Ár: 28M Ft. Érd.:+36-30/740-4334 

ÁRZUHANÁS! Almár legalsó utcá-
jában, 2009-ben épült, igényes 2 
szintes, szigetelt  családi ház eladó! 
Gyönyörű panoráma, zöld övezet! Ár: 
17,5M Ft. B6174 Érd.:+36-30/740-
4334 

AZONNAL költözhető! Vallon úton, 
4 emeletes, téglaépítésű, 4. emele-
ti, frissen festett, jó állapotú, 2 szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Ár: 9,4M 
Ft. B4621 (+36-30/740-4334 

EGERBEN, Stadion úton, zöldöveze-
ti, panorámás, 3 lakásos társasház-
ban lévő, 5 szoba-hallos, teraszos  
lakás. Ár: 33M Ft. (06-30/349-
9899 B5949 

ÚJ építésű lakások leköthetők iro-
dánkban! 5 társasház, 48-110 nm-es 
lakásai közül választhatnak! 285-320e 
Ft/nm áron! Kulcsrakészen, kifestve, 
kiburkolva! (06-30/740-4334

52017. március 3.
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HASZNÁLT LAKÁSOK:
 

TÖVISKES TÉREN liftes ház-
ban eladó 4. emeleti 54 nm-es, 
ablakok kivételével teljesen fel-
újított, azonnal költözhető két-
szobás lakás. Fix ár: 8,7 MFt. ( 
06-30/438-2681

MÁTYÁS KIRÁLY ÚTON eladó 4. 
emeleti, műanyag ablakos, 48 
nm-es, felújított gázos lakás. Ár: 
8,5M Ft. ( 06-30/438-2681

KELLER LAKÓPARKBAN eladó fel-
újított állapotú, 2. emeleti, félig 
tetőteres, gázcirkós, 53 nm-es, 
bővíthető, kétszobás lakás. Ár: 
13,5M Ft. ( 06-30/438-2681

TIZESHONVÉD UTCÁN eladó 2. 
emeleti, szépen felújított 68 
nm-es, háromszobás, gázkon-
vektoros lakás. Ár: 14,9M Ft. ( 
06-30/438-2681

ÚJ ÉPíTÉSű LAKÁSOK az Alma-
gyar dombon 37-88 nm közt, 
10,48-25,75M Ft áron választha-
tók, akár saját tárolóval, udva-
ri parkolóval vagy épület alatti 
garázzsal. (06-30/438-2681

ÉPíTÉSI TELKEKET Egerszalókon 
2,7-5,2M Ft, Andornaktályán 
4,2M Ft, Eger Almagyaron 9,24-
18,48M Ft, Ráchegyen 7,1-8,2 M 
Ft, Mátyás király úton 8,0M Ft, 
Hajdúhegyen 12,99M Ft áron 
ajánlunk. (06-30/438-2681

CSALÁDI HÁZAK:

MAKLÁRON 139 nm-es, részben 
felújítandó, befejezendő, 25 éves 
téglaház 1.220 nm-es telekkel. 
Ár: 8,0M Ft. (06-30/438-2681

ANDORNAKTÁLYA főúton 80 
nm-es, kétszobás, gázkonvek-
toros, kissé felújítandó ház 614 
nm-es telken, kis pincével. Ár: 
9,4M Ft. (06-30/438-2681

Banktól eladó! Malomárok úton panorá-
más, 2 szobás lakás eladó! Ár: 8,25M Ft. 
Tel.: 06-70/716-8106

Utolsó darab! Minőségi, új építésű lakás 
eladó kedvező, 270e Ft/nm áron (110 nm). 
Ár: 29,7M Ft. Tel.: 06-70/716-8106

Északi városrészben 65 nm-es, 2 szobás, 
azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 7,62M 
Ft. Tel.: 06-70/716-8156

Verpeléten 2 szobás, felújítandó, I. emeleti, 
erkélyes lakás eladó. Ár: 4,3M Ft. Tel.: 06-
70/716-8156

Belvárosközeli, jó állapotú, 4+1 szobás, 
belső kétszintes ház eladó. Ár: 16,9M Ft. 
Tel.: 06-70/469-3936

Kertvárosi, 3 szobás, átlagos állapotú csa-
ládi ház 736 nm-es saját telken eladó. Ár: 
16,7M Ft. Tel.: 06-70/469-3936

Egerben a Hell Miksa utcában földszinti, 
felújított, 63 nm-es, 2 szobás lakás 12M Ft-
ért eladó. Tel.: 06-70/716-8626

Felsőtárkányban 5 szobás, 140 nm-es, 
kétszintes családi ház 30M Ft-ért eladó. 
Gyönyörű ház, igényes környezetben. Tel.: 
06-70/412-3346

Kistályai úton 50 nm-es, 2 szintes borház 
pincével, kis udvarral (áram bekötve köz-
művek a telek előtt) eladó. Ár: 4,99M Ft. 
Tel.: 06-70/388-5075

Hajdúhegy alján magasföldszinti, felújított  1 
+ 2 félszobás, 62 nm-es, gázkonvektoros la-
kás eladó! Ár: 13,9M Ft. Tel.: 06-70/388-5075

Eger Lajosvárosban 190 nm-es, 6 szobás 
családi ház 22M Ft-ért eladó. Kihagyhatat-
lan lehetőség! Tel.: 06-70/412-3346

Eger Északi városrészben 2 szobás, 51 
nm-es, 7. emeleti lakás 9M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-70/716-8626

Károlyváros kedvelt utcájában 60 nm-es, 
2 szobás, exkluzív lakás eladó. Ár: 16M Ft. 
Tel.: 06-70/716-8486

Károlyvárosi 45 nm-es, 1 szobás, jó álla-
potú lakás eladó. Ár: 11,4M Ft. Tel.: 06-
70/716-8486

Eger frekventált részén 716 nm-es telken 
erősen felújítandó, 80 nm-es családi ház 
eladó. Ár: 12M Ft. Tel.: 06-70/716-8486

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 la-
kások egyedülálló panorámával, májusi be-
költözéssel eladók! Ár: 285e Ft/nm (142,5e 
Ft/nm). Tel.: 06-70/454-1850

Árcsökkentés! Eger Lajosvárosban 230 
nm-es, öt és félszobás exkluzív családi ház 
garázzsal, 200 nm pincével, parkosított, 
rendezett kerttel eladó! Eladási ár: 64M Ft. 
Tel.: 06-70/454-1850

Csak 2017. március 15-ig: Akár 2.100.000 
Ft árkedvezménnyel Egerszalókon a ter-
málfürdőnél panorámás, 41-56 nm-es, új 
apartmanlakások korlátozott számban el-
adók! CSOK igénybehető! Ár: 292.500/nm. 
Tel.: 06-70/454-1850
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OSTOROSI tónál 25 nm kőház 700 nm tel-
ken eladó. Víz, villany, kémény van. Iár: 
1,3M Ft. (06-30/967-4487

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

Ü d Ü l ő ,  h é t v é g i  h á z 

EGER, Szőlőcske víkendtelepen összkom-
fortos víkendház, műhely, pince, üvegház 
3000 nm-es telken eladó. (06-30/340-
4684

g a r á z s 

GARÁZS Egerben, a Vörömarty út 17. sz. 
alatt eladó. (06-30/553-6798

a l b é r l e t 

CSALÁDI háznál külön álló, egysze-
rűen berendezett lakrész egy dolgo-
zó férfi részére kiadó. Ár: 25e Ft+rezsi. 
(06-30/266-7326

EGER, belvárosközeli, 1 szobás búto-
rozott lakás egy személynek kiadó. 
(06-36/314-720

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

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

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

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

EGERBEN, Csiky Sándor úton utcai bejá-
ratos, 34 nm-es működő üzlethelyiség 
május 1-től kiadó! 60E Ft/hó+rezsi+2 
kaució. (06-70/778-2372

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

JÓGAOKTATÁSHOZ keresek irodákat, tor-
natermeket délelőtti és délutáni időpont-
okra. Varga Anna, okleveles jógaoktató. 
(06-30/618-9868

ÜZLETHELYISÉG kiadó! Eger, sétá-
ló belvárosában 33 nm-es üzlet 
kiadó. 2 bejárattal megfelezve 
akár 2 üzletként is használható. 
(06-70/771-1467 

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

NOVAJ központjában élelmiszerüzlet 
eladó hosszú távú bérlővel. (06-20/344-
5922

EGER belvárosában, földszinti szépségsza-
lonban fodrászhely kiadó. (06-20/297-
9603-as telefonszámon lehet.

EGER, Külsősor úton, iparterületen 100-
200-300 nm-es raktár eladó, kiadó. 
(06-30/945-3479

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

EGER, belvárosi melegkonyhás étterem 
teljes berendezéssel kiadó. (06-30/904-
5445

a u t ó  v é t e l 

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

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

M o t o r k e r é k p á r 

RÉGI motorkerékpárt vásárolnék (MZ, 
Jawa, Csepel, NSU). (06-30/95-09-
170.

é p í t ő a n ya g 

LAKÓHÁZ bontásából jó minőségű tufa 
ingyen elvihető. (06-30/326-2251

o k t a t á s 

GERINC- és izületkímélő konditorna 
a Keriben (Pozsonyi út 6.) minden 
kedden és csütörtökön. 17-18-ig. 
Korhatár nélkül mindenki részt 
vehet, aki fitt, rugalmas, energi-
kus szeretne lenni. (06-30/559-
5157 

ARANYKALÁSZOS gazda, Pincér, Sza-
kács, Cukrász, Vendéglátós, Kereske-
delmi képzések Egerben. E-1458/2016 
(06-70/316-2323

DAJKA tanfolyam indul Egerben részletfi-
zetéssel.(06-30/637-4083, 06-20/423-
7877 Eng.sz.: E-000452/2014

ANGOLUL magabiztosan állásinterjúk-
ra, nyelvvizsgára! Madarász Erika angol 
magánoktató/facebook. (06-20/547-
8371 

s z o l g á lt a t á s  k í n á l a t 

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

JÓGAOKTATÁST, stresszoldó relaxációt 
vállalok irodákban, tornatermekben. Varga 
Anna, okleveles jógaoktató. (06-30/618-
9868

18 év tapasztalattal kőműves csa-
ládi házak felújítását vállalja. Ács-
munkák, burkolás, vakolás, beto-
nozás, festés, térkövezés, és vizes 
penészes falak injektálását vállal-
ja. Díjmentes kiszállás, helyszí-
ni árajánlattal, nyugdíjas kedvez-
ménnyel. (06-30/967-8892 

HÁZI gondozást vállalok felsőfokú végzett-
séggel Egerben. (06-20/365-7292

KÖNYVELÉST és pályázatok pénz-
ügyi elszámolását vállalom. 
(06-30/390-2612 

SÍRKŐKÉSZÍTÉS 20%-os nyugdíjas 
kedvezménnyel! Gránit, műkő stb. 
alapozás, felújítás, tisztítás, betű-
vésés garanciával. (06-30/895-
8467 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
0-24-ig zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. (06-70/233-0673

LOMTALANÍTÁST vállalok! Elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
Tereprendezés, bontás, romelta-
karítás, fuvarozás hétvégén is. 
(06-30/225-0188 

KÉMÉNY-BÉLÉSCSÖVEZÉS (előtte tisz-
títás), kéményjavítás, kéményajtó besze-
relés. (06-20/243-9279

GRÁNIT síremlékek tavaszi ked-
vezménnyel, minőségi kivitele-
zéssel, helyszíni felméréssel. 
(06-70/967-0514  

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ingyenes kiszál-
lás, profi gépekkel, gyorsan, tisztán. Csa-
tornatisztítás. Gyűjtővezetékek kamerás 
ellenőrzése. (06-20/243-9279

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, dugu-
láselhárítás, fürdő- és lakásfel-
újítás. (06-30/687-0033 

PALATETŐ bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. (06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

TV-KÉSZÜLÉKEK, antennák javítá-
sa, Mindig tv szerelés, hétvégén 
is. (06-30/895-8467, 8-20-ig. 

t á r s k e r e s é s 

ÖZVEGY, diplomás férfi megismerkedne 
hetvenes, független, diplomás hölggyel. 
Levelét „Tavaszvárás” jeligére kérem 
a Szuperinfó szerkesztőségébe (Eger, 
Csiky S. 19.).

65 éves hölgy keres komoly szándékú 
urat jóbarátság reményében. Leveleket 
„Orhideák” jeligére a szerkesztőségbe 
(Eger, Csiky S. u. 19.) kérem.

á l l a t ,  n ö v é n y 

TOJÓTYÚK egyéves, 599 Ft/db 
áron jegyezhető: Eger 06-20/917-
8087 

TOJÓTYÚK 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. (06-70/240-1331 

TYÚKVÁSÁR, fiatal, barna tojótyúk 380 
Ft/db, március 7-én 11:30-13 óráig. 
Kerecsend, 3-as főút mentén, volt TSZ 
Majorral szemben. 

TOJÓTYÚK 499 Ft-ért! Barna, szép 
tollas tojótyúkok előjegyezhetők, 
ingyenes házhoz szállítással. 
(06-70/941-4151 

LUCERNA, széna Egerbaktán eladó. 
(06-30/345-3139

SZŐLŐOLTVÁNYOK csemegék és borfaj-
ták termelői áron eladók. (06-30/273-
2351

KISBÁLÁS széna, lucerna, szalma, 
búza, kukorica, napraforgó, zab eladó. 
(06-70/330-5009, 06-30/260-8482

FELNÉMETI kutyaiskolában kutyaóvi 
és kezdő engedelmes csoport indul. 
(06-30/851-8496, www.andikutyasuli.
atv.hu 

NÉMET juhász kiskutyák, növendékek 
eladók. Érd: 06-30/851-8496. www.
andikutyasuli.atw.hu 

k ö z l e M é n y e k 

BŐRKABÁTVÁSÁR márc. 12-én Eger-
ben a Magyarok Vásárán az Érsekkert-
ben. Python Bőrruházat (06-20/9776-
258

RÉGISÉGVÁSÁR Egerben 2017. 
március 19-én, vasárnap, 7-16 
óráig, a Bazilika mögött! www.
regisegvasareger.hu 

t Ü z e l ő a n ya g 

TŰZIFA az erdészettől eladó. 
(06-70/532-2021

FŰTÉSSZEZONRA tűzifáját most 
célszerű megvásárolni. Nálunk 
kapható minden fajátában, méret-
be, házhoz szállítva rendelhető. 
Tüzelőutalványt elfogadunk. Az áru 
a helyszínen ellenőrizendő, átven-
ni nem kötelező, ezért reklamáci-
ót nem fogadunk el. (06-30/357-
1427 

TŰZIFA erdőbirtokosságtól eladó m3-re. 
(06-70/234-9276

FŰTÉSSZEZONRA tűzifáját most 
célszerű megvásárolni! Nálunk 
kapható minden fajtában, méret-
ben, szén házhoz szállítva ren-
delhető. Tüzelőutalványt elfoga-
dunk. Az áru a helyszínen ellen-
őrizendő, átvenni nem kötelező, 
ezért reklamációt nem fogadunk 
el. (06-30/357-1427 

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

e g y é b  k e r e s é s 

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

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

SZEMÉLYAUTÓKAT és vashulladékot 
vásárolok. (06-70/555-1262

BOROSTYÁN ékszer, illetve Legó 
felvásárlása. (06-70/292-1004  

DUNNÁT, párnát, komplett hagyaté-
kot veszek, hívásra házhoz megyek. 
(06-30/233-2199

IPARI ezüst, platina, palládium paszta, 
nitrát, forrasztópálca, amalgám, érintke-
ző pogácsa felvásárlás minden formában, 
ezek ötvözeteit. Tel.:06-20/923-4251

RÉGI kázsmér kendőt, néviseletet, 
zománcozott babakádat, fateknőt, 
horgonyzott fürdőkádat, dunnát, 
vászonzsákot, métert vásárolok. 
(06-20/428-3455 

ANTIKVÁRIUM vásárol könyveket, régi 
bútort, órákat, használati tárgyakat, 
hagyatékot. (06-20/470-0898

VÁSÁROLOK kávéautomatát, fagyispultot, 
háztartási gépeket, akkumulátort, vas-
hulladékot, segédmotort, dunnát, párnát 
hagyatékot. (06-30/257-1392

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

e g y é b  e l a d á s 

BŐRKANAPÉK újszerű állapot-
ban eladók: 1 db 2 személyes és 
1 db 3 személyes, capuccino szí-
nű. Könnyen tisztán tartható, ezért 
kiválóan alkalmas irodák, rende-
lők, apartmanok berendezésére 
is.(Külön-külön is!) (06-20/419-
5508  

3 ajtós Koloniál (Mezőberényi) szekrény 
eladó. (06-30/550-0689

ÚJ 160-as vashálók 50 m-es tekercsek-
ben eladók. (06-30/424-2498

ELEKTROMOS rokkantkocsi szinte új álla-
potban, szemes tengeri 5-10 mázsás tétel-
ben házhoz szállítva eladó. (06-70/302-
4409

10 hl-es, jó állapotú Hardi szőlőpermete-
ző szántóföldi karokkal is eladó. Tel.:06-
30/273-2351

RÉGI hímzett kendő 4.000 Ft, tekercs 
vászon 1 m 1.200 Ft/m, hímzett törölkö-
zők vászonba 1.500 Ft/db. (06-36/786-
068, este 19-20 óra között. 

MOBIL betongarázs 5,4 mx3,2 m Bélapát-
falván eladó. Ár: 250e Ft. (06-36/411-
727

HÁROMRÉSZES, kihúzható kanapé 2 
fotellel újszerű állapotban Sirokon eladó. 
Ár: 28e Ft. (06-20/392-3676

TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
féláron eladó. Ár: 1.930.000 Ft+Áfa Tele-
fon: +36 30/257-0980

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

r é g i s é g ,  é k s z e r 

RÉGI fém- és papírpénzek, jelvények, 
kitüntetések adásvétele. Balázs Antique 
Kft. Eger, Érsek utca 7. (06-70/705-
7978

á l l á s t  k e r e s 

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. 
(06-20/949-0480

á l l á s t  k í n á l 

A PÉTERVÁSÁRAI Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázatot hirdet 
építéshatósági ügyintéző munka-
kör betöltésére. Beadási határidő: 
2017. március 20. Az állás a pályá-
zat elbírálását követően azonnal 
betölthető. Bővebb információ: 
www.petervasara.hu  

RÉGÉSZETI feltárásra fizikai munká-
ra férfi munkaerőt keresünk Kerecsend, 
Andornaktálya, Kápolna és Maklár környé-
kéről. 700 Ft/óra. (06-70/397-7205

MCDONALD’S OKJ-s fiatalo-
kat keres azonnali munka-
kezdéssel. (06-36/310-065, 
mcdonaldsfelvetel@gmail.com 

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

EGRI étterem felszolgáló munkatár-
sakat keres. (06-70/363-7047 

SZÉPEN hímző nőket keresünk. Sürgős! 
(06-20/808-8720

EGRI étterem szakács kollégákat 
keres. (06-70/363-7047 

HŐSZIGETELÉSBEN jártas szobafestő 
szakmunkást azonnali kezdéssel felve-
szek. (06-30/218-2393

AUTÓSZERELŐ kollégát keresünk 
(Kada Kft. Műszaki vizsga állo-
más - Andornaktálya, Újélet u. 
60.). Fizetés: bruttó 240.000 Ft. 
(06-30/925-0949 

BÉLAPÁTFALVÁRA targoncaveze-
tői engedéllyel karbantartót felveszünk. 
(06-36/516-557, vagy a primer@gmail.
hu címen lehet. 

32278

CSALÁDI és társasházak kivitelezése ter-
vezéstől a kulcsátadásig. (06-30/229-
5356

MINDENFÉLE kertimunkát válla-
lok, udvarok, telkek, palások, pin-
cék takarítása, gazirtás, ásás, 
fakivágás stb., elszállítással is. 
(06-20/923-4251 

HÁZAK, padlásterek építését, felújítását, 
tető átfedését, lakatos, bádogos munká-
kat vállalunk. (06-30/428-2343

ENERGETIKAI tanúsítvány készí-
tést vállalok Egerben és környé-
kén. Pozsik Máté 06-30/427-4333. 
Árak a honlapon: egergetika.wix.
com/energetika  

LÉPCSŐHÁZ-TAKARÍTÁS több 
éves tapasztalattal, referenciákkal. 
(06-20/388-8162

TELJES körű építőipari munkák: hőszi-
getelés, felújítás, térkövezés, burkolás, 
tető készítése, festés, faházak készítése. 
(06-70/367-8005

KÖLTÖZTETÉST, fuvarozást terep-
rendezést, lomtalanítást válla-
lok kisteherautóval hétvégén is. 
(06-30/225-0188 
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Mátraszentimrei szálloda 
azonnali kezdéssel

karbantartót, felszolgálót 
és konyhai kisegítőt keres

Szállás, étkezés biztosított.

Érdeklődni: 
30/9655-209 telefonszámon lehet.

32282

32283

23745

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

16835

Olvassa újságunkat  

már csütörtökön  
az interneten
eger.szuperinfO.hu

á l l á s t  k í n á l 

BÚTORIPARI cég keres asztalost és 
segédmunkást. (06-36/363-445 

EGER, belvárosközeli, frissen felújított 
szépségszalonba manikűröst vagy koz-
metikust keresünk. (06-30/356-2320

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELEMMEL 
foglalkozó egri jó keresettel, keres 
targoncás-raktárost. Elvárás tar-
goncavezetői engedély. Feladatok: a 
raktár rendjének biztosítása, raktá-
rozott termékek szakszerű kezelé-
se, áruvédelem, anyagok átvétele és 
kiadása. Érdeklődni: munkanapokon 
8-17 óráig. (06-30/224-8796 vagy 
06-30/9450-561 telefonszámon. 

BALATONHOZ, Fonyódra szakácsot 
keresek, +konyhai kisegítőt május-
tól szeptemberig. (06-20/545-6095, 
editferencz551@gmail.com

AZ EGRI TESCO kínai éttermébe 
keresünk pultos lányokat. Jelent-
kezni személyesen az üzletben.  

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

VENDÉGLÁTÁS iránt érdeklődő, 25 
év alatti fiatalokat keresünk étter-
mi munkára, bruttó 200.000 Ft, 8 
órás munkaviszony. (06-70/363-
7047 

VIRÁGKÖTŐT felveszek egri virágüzletbe. 
(06-20/932-3170

AZ uszoda mellett márciusban 
induló közérzetjavító tevékenysé-
günkhöz (tánc, torna, jóga, masz-
százs stb.) keresünk óraadó okta-
tókat. (06-20/933-5179 

DUNAHARASZTIBAN lévő pékség-
be keresünk sofőrt azonnali munkakez-
déssel, hosszú távra teljes munkaidő-
ben. Olyan jelentkezőket is várunk akik-
nél az otthoni parkolás megoldható lenne.  
(06-30/477-7179

25 év alatti gyakornokokat kere-
sünk bélapátfalvai munkavégzés-
re. (06-30/197-4848 

GB Fashion Kft. felvételre keres 
ruhaipari technikust és gyakorlat-
tal rendelkező minőségellenőrt. 
Jelentkezés önéletrajzzal. Eger, 
Cifrakapu u. 160.  
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31148

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.

Tedd meg az első lépést. Jelentkezz:

Gyakornok
Pénzügy, Logisztika, Beszerzés, Termelés, Fejlesztés, Minőségügy
Eger-Maklár

Szeretnél ötleteiddel hasznos technológiák fejlesztéséhez hozzájárulni? 
Legyen szó a mobilitási megoldásokról, fogyasztói cikkekről, ipari techno-
lógiáról, energetikáról vagy építéstechnológiáról: Velünk lehetőséged nyílik 
arra, hogy javíts az emberek életminőségén világszerte. Köszöntünk a Bosch 
világában.
A Boschnál új rendszerek, összetevők és technológiák kidolgozásán, elemzésén és to-
vábbfejlesztésén fáradozunk. Célunk egyszerű: jobbá tenni az életet. A Robert Bosch 
Automotive Steering Kft. egri és maklári gyára autóipari beszállítóként kormányműve-
ket, kormányoszlopokat, kormánytengelyeket és felújított alkatrészeket szállít a világ 
109 járműgyártójának, személygépjárművek és tehergépjárművek számára egyaránt.

Nézd meg te is, hogy minek lehetsz részese, ha csatlakozol hozzánk:
https://www.youtube.com/embed/whEbvgtoHqs

Mivel járulhatsz hozzá közös célja-
ink megvalósításához:

u	Területekről függően változatos
 adminisztratív, műszaki feladatok
 elvégzésével
u	Munkatársaink mindennapi 
 munkájának támogatásával
u	Társosztályokkal és üzleti 
 partnerekkel való kapcsolattartással
u	Kisebb projektekben való részvétellel

Jövőbeli munkahelyed az alábbiakat kínálja:

Multinacionális autóipari környezetben történő munkatapasztalat-szerzés, rugalmas 
heti munkabeosztás, iskolaszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás, díjazás a ledolgo-
zott munkaórák arányában, napi étkezési támogatás, idegen nyelv ismeretének gya-
korlása, céges buszjárat használata, ingyenes/kedvezményes sportolási lehetőségek.

Váltsd valóra!
Referenciaszám ASHU_gyakornok– Jelentkezz e-mailben a 
hr_eger@hu.bosch.com címen vagy jelentkezz online: www.bosch-career.hu

Mi tesz Téged különlegessé:

u	Folyamatban lévő felsőfokú 
 tanulmányokat folytatsz nappali vagy 
 levelező tagozaton
u	Kommunikációs szintű angol vagy 
 német nyelvtudással rendelkezel
u	MS Office felhasználó szintű 
 ismeretekkel rendelkezel
u	Önálló vagy, kezdeményező és 
 rugalmas
u	Legalább heti 3 nap munkavégzést 
 tudsz vállalni legalább 6 hónapon 
 keresztül

27127

3227932280

32281

32142

32309
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MEGNÖVEKEDETT GYÁRTÓI KAPACITÁS
BŐVÜLÉSE MIATT CÉGÜNK AZ ALÁBBI
ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRE KERES MUNKATÁRSAKAT:

Nyílászáró bemutatóterem
Több, mint 20 éves szakmai tapasztalatra építkező nyílászáró bemutatótermünkbe, fiatal 
csapatunkba keresünk megbízható, jó megjelenésű, önmagára és környezetére igényes 

Nyílászáró értékesítő, műszaki előkészítő 
munkatársat.

Feladat:
•	Árajánlatok-megrendelések	műszaki
 előkészítése
•	Nyílászárók	értékesítése,	kapcsolattartás
 a megrendelőkkel
•	 Iroda	adminisztráció,	árajánlatok,
 megrendelések készítése
Elvárások:
•	Minimum	középfokú	végzettség	
•	1-3	év	nyílászáró	értékesítési	tapasztalat
•	 Jó	üzleti	érzék	-	“kereskedői/értékesítői
 véna”
•	Kiváló	kommunikációs	készség	(szóban
	 és	telefonon	egyaránt)

Gyártó üzem
- tokra, szárNyra szerelő
- üveGező
- leszedő/tisztító
- előkészítő (- zárazó - csavarozó - vízréselő)
- ajtó szerelő
Motivációs	levelét	kérjük,	hogy	fényképes	szakmai	önéletrajzzal,	fizetési	igény	megjelölésével 
az	alábbi	e-mail	címre	küldje	el:	info@bergsystem.hu

•	Kiváló	stressztűrő	és	problémamegoldó
 képesség
•	Önálló	munkavégzés,	egyszerre	több
	 feladatra	való	koncentrálás	képessége
•	Pontosság,	precizitás
•	Terhelhetőség	
•	Felhasználói	szintű	számítógépes
 ismeretek
Amit kínálunk:
•	versenyképes	fizetés	
•	 teljesítmény	arányos	bónuszrendszer
•	 stabil,	megbízható	munkahely	
•	barátságos	légkör	
•	azonnali	munkakezdés

32290

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

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

18166 13788
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32297
Március 5-én, vasárnap 
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 12-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
Egyszerűsített adóraktári engedélyesek 
nyilatkozattételi kötelezettsége

Határidő: 2017. Március 10.
A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága február elején a szőlőbor 
előállítást végző egyszerűsített adóraktár engedélyeseknek tájékoztató 
levelet küldött, amelyből értesülhetnek az új szabályokról. A boros gaz-
dáknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a jövőben továbbra is egyszerűsített 
adóraktárként, vagy az új jövedéki szabályozás szerinti, kisüzemi borter-
melőként kívánják szőlőborral kapcsolatos tevékenységüket végezni. A 
nyilatkozatot a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) lehet letölteni, vagy a 
tájékoztató levél mellékletét képező J30-as nyomtatványon kell megtenni 
2017. március 10-ig. A határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása ese-
tén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, az addig érvényes 
egyszerűsített adóraktári engedély automatikusan visszavonásra kerül. 

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. 6., hétfő 900-1430 

EgEr – Bartakovics Béla  
Közösségi Ház (Knézich Károly u.)

2017. márc. 7. kedd 7.30–14.00 
VISONTA – MEZRT Erőmű  

(Erőmű út 11.)
2017. márc. 7. kedd 9.00–15.00 

GyöNGyöShAláSZ – Apollo Tyres
2017. márc. 7. kedd 13.00–16.00 

hATVAN – Albert Schweitzer Kórház 
(Balassi Bálint u.)

2017. márc. 8. szerda 14.00–17.00 
GyöNGyöShAláSZ –  

Művelődési ház (Fő út. 11.)
2017. márc. 8. szerda 14.00–16.00 

ERdőTElEK – SBS Kft. 
(József Attila u. 6.)

2017. márc. 9. csütörtök 9.00–14.00 
EGER – Egri Kossuth Zsuzsanna  

Szakk. (Bem tábornok tér 3.)
2017. márc. 10. péntek 9.00–12.00 

SZIhAlOM – Művelődési ház 
(hunyadi Mátyás út.)

2017. márc. 10. péntek 14.00–17.00 
KápOlNA – Művelődési ház 

(Kossuth út. 13.)
1902532321

27799

MarKHot HÍreK

Kék Napot tartanak 
a kórház dolgozói

A Markhot Ferenc Kórház 
II. Belgyógyászati osztályá-
nak  és gasztroenterológiai 
szakrendeléseinek dolgozói 
is csatlakoznak  2017. már-
cius 3-án a „Legyen egy Kék 
Napod!” civil  megmozdulás-
hoz, melynek célja, hogy minél 
több szó essék a vastagbélrák 
megelőzésének fontosságáról. 
2012-ben hazánkban is beve-
zették a vastagbélrák nemzet-

közi jelképét, a kék csillagot. 
A Markhot Ferenc Kórház 
II. Belgyógyászati osztályá-
nak és gasztroenterológiai 
szakrendeléseinek dolgozói 
kék szalagot viselve  márci-
us 3-án, 11 órakor a kórház 
udvarán csillag alakzatban 
állva készítenek egy fotót, 
melyet a mozgalmat elindító 
alapítványnak küldenek el egy 
készülő albumba.

32312

23745

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)

 Eger város védőnői

Helyszín:  
eger, Barkóczy u. 15. 
érd.: 36/786-509

Szeretettel köszöntjük Minden Kedves Hölgyvásárlónkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából!
eger, Kertész u. 183. - tel.: 36/516-478, 36/412-255

Nyitvatartás: hétfő–péntek: 730–1730, szombat: 730–1300

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

6000 cikk, verHetetlen árak, 

vásárlási  
minimum érték nélkÜl 

Lenor öblítő 930 ml és 
Lenor parfumelle öblítő 780 ml – minden illatban 

 499 Ft
   537 Ft/l, 640 Ft/l

Merci desszert 
250 g – 4 ízben 

 1.149 Ft
   4.596 Ft/kg

Gyermelyi finomliszt  
BL 55 1 kg 

 109 Ft
   109 Ft/kg

Zewa Jumbo kéztörlő  
1 tekercs, 2 réteg, 325 lap 

 695 Ft
   2 Ft/lap

Szobi gyümölcsital  
1 l, őszi, 12% 

 129 Ft
   129 Ft/l

Topping Star 250 ml  
növényi habspray 

 255 Ft
   1.020 Ft/l
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15041

Programja

Március 10., péntek 16.00

Egri Csillag szalon
Az est vendége: SiSA Tibor

a magyar labdarúgóedző-képzés igazgatóhelyettese

Az est házigazdája: bényi SzAbolcS 
a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke

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

13775

23745

MIKOR és HOL
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.)

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	emelt	szintű	magyar	érettségi	tételek	közül	választva.	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház		A	belépés	díjtalan!	

17.00	 lIsZTóCZKy lásZló: „sZERETETTEl ÍRoM IdE A NEVEM”  
Könyvtáram egri vonatkozású dedikációi - Kötetbemutató

	 Közreműködik:	Elbe István	az	OSZK	információszolgáltatási	
igazgatója,	deé Nagy Anikó	a	marosvásárhelyi	Teleki	Téka	nyugal-
mazott	vezetője,	ungvári P. Tamás	előadóművész	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár,	Böngésző	(Kossuth	L.	u.	16.)

17.00	 ÖssZECsERÉlT CÍMEK –	gál Krisztián	grafikusművész,		
a	3.	Tematikus	Tárlat	győztesének	kiállításmegnyitója.	
A	kiállítás	március	8.	és	április	6.	között	tekinthető	meg

	 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 
10.00	 KÖZElBABA CsEVEgŐ Helyszín:	Forráspont	LISZI
10.00	 AZ ÖRdÖg háRoM ARANyhAjsZálA	–	Lázár	Ervin	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
14.00	 TüNdÉRsZÉP IloNA És áRgyÉlus KIRályFI 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház	
16.00	 NEVETŐ jógA Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
16.30	 lAKATos lEVENTE  „AZ ÉN sZToRIM”	– Író-olvasó találkozó  

Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár,	Böngésző	(Kossuth	L.	u.	16.)
17.00	 BIBlIAI sZABAdEgyETEM – Pál első levele a korinthusbeliekhez 

Előadó:	Tokics Imre.	 Helyszín:	Hotel	Unicornis	Konferencia	terme
17.00	 A sZERVEZET TIsZTÍTásA lÉPÉsRŐl lÉPÉsRE
	 Előadó:	Kovács józsef	természetgyógyász.	Belépő:	500	Ft.
	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
19.00	 Egri VilágJáró KlUB – hAdAK úTjáN AFgANIsZTáNBAN 

Előadó:	Cseh Zsombor. Belépő:	500	Ft.
	 	Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
19.00	 Fúzió szErDa – Egri Csillag vs. könnyű magyar fehérek 

Vendégek:	juhász ádám, szerdahelyi Péter	és gál Titi
Moderátor:	gál Veronika. Kóstoló	ára:	3.300	Ft/8	bor/fő	

További	információ,	asztalfoglalás:	20/852-5002	
Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió	(Csiky	Sándor	utca	10.)

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
Március 8., szerda és 9., csütörtök
10.00	 AlKoTó jáTsZóháZ óVodásoKNAK, álTAláNos
és	 IsKolásoKNAK – Az	EKMK	előzetesen	(minimum	2	napra)	
14.00	 bejelentkezett	csoportokat,	egyéneket,	családokat	vár	a	kézműves	

napokra.	Jelentkezés:	20/779-2875,	erdei.maria@ekmk.eu	
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Március 9., csütörtök
10.00	 EgÉsZsÉgMEgŐRZŐ ToRNA Helyszín:	Forráspont	LISZI
14.00	 TüNdÉRsZÉP IloNA És áRgyÉlus KIRályFI 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház	
17.00	 gyERMEK sZÍNjáTsZó KÖR Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.30	 Bródy5 Klub – szaBaD-E a saJtó Magyarországon?	

kerekasztal	beszélgetés	újságírókkal.	Vezeti	dr. Csarnó ákos	az	
Beszélgetnek:	Kácsor Zsolt,	doros judit,	Weil Zoltán,	szávoly 
Richárd.	Utána	kötetlen	beszélgetés.	 Helyszín:	Bródy5	Klub

18.00	 ANNA KARENINA –	Petőfi	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház

Március 10., péntek
8.00-tól	 orChiDEa prograM – Eger védőnőinek szervezésében
14.00-ig	 Szolgáltatások:	vérnyomásmérés,	vércukor-	és	koleszterinszint-	

mérés,	testzsírmérés,	CO-mérés,	klimax	tanácsadás,	fogamzásgát-
lás.	A	szűrések	ingyenesek–	kivétel	koleszterinszint-mérés	(400	Ft)

	 Helyszín:	Barkóczy	u.	15.	Érd.:	36/786-509
10.00	 A háRoM KIsMAlAC 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
13.00	 ANgol CsEVEgŐ KluB	(haladó	csop.) Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00	 agria aUt art – Egri	autodidakta	képzőművészek	tárlatának	

megnyitója.	A	kiállítás	március	31-ig	tekinthető	meg.
	 Helyszín:	Szent	Hedvig	Kollégium	Galériája
17.00-től	MIT üZEN A KÉP? – FoTóEsZTÉTIKA
19.00-ig	 A	Horváth	Zsigmond	Lajos	Fotóművészeti	Kör	foglalkozása
	 Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
18.00	 jAPáN-EgER KulTúR KluB Helyszín:	Forráspont	LISZI
19.00		 ANNA KARENINA – Latinovits	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.30	 CsEnDEs Dűlő, BaDaCsony – Borkóstoló	

A	kóstoló	ára:	3.300	Ft.	Asztalfoglalás:	20/2148-895,	20/4450-665		
Helyszín:	Brancs	Kávé-	és	Borkert	(Gárdonyi	Kert	5.)

Március 11., szombat
VáNdoRlóK BARáTI KÖRE 
8.40	 Útvonal:	Várkúti	elágazó	–	Várkút	–	Török	út	–	Szoros	lápa	–	

Síkfőkút	–	Művész	telep.	Indulás:	8.40	Volán	pu.	Érkezés:	legké-
sőbb	17.40	órakor.	Táv:	12	km

	 Információ:	Forrás	GyIH,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875
A BüKKI VÖRÖs METEoR sPoRTEgyEsülET TúRájA – „Bükk szirtjei”    													
8.50	 Útvonal:	Tihaméri	malom	–	Bükk-aljai	Kő	út	–	Mész-hegyi	kaptárkö-

vek	–	Czakó-tető	–	Csobánka	–	Noszvaj,	Oxigén	hotel.		
Táv:		12	km.	Szintkülönbség:	330	m.	24	pont.	Találkozás:	8.50		
Tihaméri	malom	(Kertész	úti	megálló).	Hazaérkezés:	13.15	Volán	pu.		
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

10.00-tól	AlKoTóNAP, AVAgy A sZÉPMŰVÉsZETEK TEsTKÖZElBŐl
16.00-ig	 Alkotónap sorozat – Aktuális	téma:	A gRAFIKA TEsTKÖZElBŐl	

–	Egyedi	és	sokszorosító	technikák	Gál	Krisztián	grafikus	művész	
kiállításán	 Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep

	 Az	igényelt	műhelymunka	előtt	legalább	1	héttel	szükséges	regiszt-
ráltatni	a	jelentkezéseket:	K.	Fekete	Mária,	20/247-1991,	k.fekete.
maria@ekmk.eu.	Részvételi	díj:	500	Ft	/	fő/	alkalom

10.00	 XXI. oRsZágos MEsEVETÉlKEdŐ MEgyEI ElŐdÖNTŐjE
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház.	Információ:	

Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875,	erdei.maria@ekmk.eu
18.00	 EgEr sBs EsztErházy – CsUrgói KK 

Kézilabda	NB	I.		Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsarnok
19.00	 BlACK CoMEdy – Kelemen	László	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 12., vasárnap 
BolhapiaC FElsőtárKányBan
	 Büfé:	Pöttyös	Kávézó,	a	házi	sütemények	boltja.		

Helyszín:	Felsőtárkány,	tópart	
	 7.00-tól Kisasszony piaC 
	 13.00-ig	 VEgyEs piaC És KiraKoDóVásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep	
MagyaroK Vására – Reggeltől napestig
	 Várják	az	érdeklődőket	a	kiváló	minőségű	magyar	élelmiszerek,	

alapanyagok,	használati	eszközök.		 Helyszín:	Érsekkert
A BüKKI VÖRÖs METEoR sPoRTEgyEsülET TúRájA – „Piros Bükki 
8.40 Fővonal” Útvonal:	Várkúti	elágazó	–	Várkút	–	Kövesdi-kilátó		–	

Török	út	–	Völgyfő-ház	–	Oldal-völgy	–	Felsőtárkány.	
Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	210	m.	25	pont.		
Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.30	Volán	pu.		
Túravezető:	Kiss	László	(36/410-269)	

KIsBAKANCsosoK BARáTI KÖRE
9.10	 Útvonal:	Bánkúti	elágazás	–	Háromkő	–	Tar-kő	–	Őserdő	–	Cse-

repes-kő	–	Őr-kő	rét	–		Katona	sírok	–	Gyári	tó	–	Bélapátfalva
	 Indulás:	9.10	Volán	pu	Érkezés:	17.15,	Volán	pu.	Táv:	17	km
	 Információ:	Forrás	GyIH,	Kristonné	Erdei	Mária,	20/779-2875
11.00	 PIRosMAlAC 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 A MI osZTályuNK – a	nagyváradi	Szigligeti	Színház	előadása	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
ELŐZETES
Március 18., szombat 
18.30	 a nEy FErEnC óVoDa JótÉKonysági BálJa 

Vacsorajegy:	4.800	Ft,	vásárolható	Csank	Zoltánnénál	az	óvo-
dában	(Ifjúság	u.	7–9.,	tel.:	30/563-5509).	Zene:	Egri-Boys!	
Helyszín:	Aranysíp	Étterem

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	beszélgetés	Katona józsef	Európa	bajnok,	olimpikon,	
örökös	Magyar	bajnok	úszó-	vízilabdázó	emlékére.	
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	 „Jó pincér voltam”	– KoVáCs NIMRód KÖNyVBEMuTATó
	 Helyszín:	Libri	Könyvesbolt,	Agria	Park
15.00	 lEgyETEK jóK, hA TudToK	–	Egressy	Béni	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
18.00		 FARsANg FARKáN áll A Bál… Batyus bál – Egri	Csillagok	

Népdalkör,	Dobó	Katica	Hagyományőrző	Népdalkör;	Bíró	József,	
Szendlai	Marica,	Molnár	János.	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 4., szombat – 5., 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
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 
9.00	 EgÉsZsÉg KluB –	Ingyenes	szűrővizsgálatok	(vércukor-és	vér-

nyomásmérés),	életmód	tanácsadás;	Tanácsadó:	Mészáros Éva;		
A	program	az	Egri	Járási	Népegészségügyi	Osztály	jóvoltából	
valósul	meg. Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)

15.00	 NŐNAPI MEgEMlÉKEZÉs	a	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezetben
	 Köszöntőt	mond:	habis lászló	polgármester.	Műsort	adnak:	az	

EKE	Gyakorló	iskola	és	a	Hunyadi	Mátyás	Általános	Iskola	táncosai	
Lajtha	László	néptánc	együttes,	Bécsi	Gyula	vezetésével	
Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház

17.00	 ÉlET A TRANsZCENdENs VAlóságBAN – 1. RÉsZ
	 Előadó:	Barta Péter	lélekkutató.	Belépő:	500	Ft	

Helyszín:	EKMK	Bartakovics	Béla	Közösségi	Ház
17.00	 FABRIKA KÉZMŰVEs KÖR –	Régi,	megunt	holmikból	valami	

hasznosat-kézműves	foglalkozás	felnőtteknek	
Helyszín:	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)

18.00	 A NyugATI oKTATásI sZIsZTÉMA ZsáKuTCájA És A VÉdIKus 
AlTERNATÍVA – Karádi Csaba	előadása.	A	részvétel	és	a	vegetáriánus	
ételkóstoló	ingyenes	 Helyszín:	Govinda	Étterem	(Tűzoltó	tér	5.)

Programajánló az  jóvoltából
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F&K
ABLAKSTÚDIÓ

TÖBB MINT 7 ÉVE!
FAKRO tetősík ablakok

műanyag és fa nyílászárók

TELJES KÖRŰ HELYREÁLLÍTÁS KŐMŰVES MUNKÁVAL

Eger-Felnémet, Egri u. 26. - Tel./fax: 36/785-654, 06-70/246-0569
E-mail: farago.s5@freemail.hu - Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12 - www.nyilaszaro-eger.hu

REdŐNYÖK, SzúNYogHÁLóK, pÁRKÁNYoK, HARMoNiKAAJTóK,
JAVÍTÁSi MUNKÁK, RéSSzELLŐzŐK bEépÍTéSE

RENdELJE MEg NYÍLÁSzÁRóiT NÁLUNK igéNYEi SzERiNT,
RÖVid SzÁLLÍTÁSi HATÁRidŐVEL!

AzoNNALi iNgYENES HELYSzÍNi fELMéRéS, ÁRAJÁNLAT-KéSzÍTéS!
A további kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

RaktáRkészleten
folyamatosan:

80 db bejárati ajtó, 400 db beltéri ajtó,
150 db szabványméretű ablak,  továbbá

• Borovi homlokzati nyílászárók
• Lucfenyő, illetve lemezelt beltéri ajtók
• Tetőtéri ablakok
raktárról, széles választékban kaphatók!

Bontást, beépítést, helyszínre szállítást is vállalunk! áraink az áfát tartalmazzák!

tel.: 06-70/455-8376 - e-mail:  egriajto@gmail.com - nyitva: H-P: 8.00-16.00 - www.egriajto.hu

Ajtó-AblAk MINtAbOlt
eger, külsősor út 8. (a volt toyota autókereskedés helyén)

32234

32291

Slate Design Kft. Eger, Kistályai út 34. (az 5-ös busz végállomásánál, a Bárdi Autó mellett) 
Tel.: 36/333-888, 06-70/977-4775 

Nyitva: hétfő-péntek 8.00-16.00, szombat: ZÁRVA • e-mail: info@slatedesign.hu
Az ajánlat 2017. febr. 10-től márc. 20-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A részletekről érdeklődjön bemutatókertünkben. A kép illusztráció. 

Az ingyenes fejkő véséshez (max. 30 karakter) vágja ki a hirdetést, és adja le megrendeléskor.

Minőségi gránit síremlékek
ü készletről,  

rövid kivitelezési határidővel,

 ü már 234.000 Ft-tól,

ü akár INGYeNes 
fejkővéséssel!

A korábbi Ceste bemutatókert helyén

•	gyári	diagnosztika
•	gyári	időszakos	szerviz
•	műszaki	vizsgáztatás
	 motorkerékpárra	is
•	műszeres
	 futómű-ellenőrzés,
	 -beállítás
•	klímafeltöltés,	
	 -javítás,
	 -tisztítás
•	gumiszerelés
•	alkatrész-értékesítés
•	gyári	kulcsrendelés,
	 programozás

OPEL		CHEVROLET		SUZUKI		DAEWOO

www.pappautohaz.hu

Műszaki	vizsgaállomás	-	Eredetvizsgálat

KeréKpár szaKüzlet, szerviz és Kölcsönző

KészletKisöprő aKciÓ!
Kerékpárok -50%
előző évi bringák féláron a készlet erejéig.

eger, Belvárosi udvar (labirintus üzletház hátsó része)
Tel.: 36/345-589 • nyitva: H-p: 9.00-18.00, szo: 9.00-13.00

32307

23131

SZABÁS-VARRÁS
TANFOLYAM!

Márciusban induló 
tanfolyamokra 

lehet jelentkezni
Tel.: 70/293-4296

E-mail: marianna@varazscenti.hu

32303

32304

AlmA, körte 
közvetlenül a termelőtől makláron

Alma 100–140 Ft/kg

körte 150–550 Ft/kg
NAtúr gyümölcslevek kAphAtók. 

maklár, táncsics mihály út major (hűtőház) 
Nyitvatartás: h-p.: 7.30–17.00, sz.: 7.30–12.00

Érdeklődni: 06-30/332-0438

Idared, 
Jonagored 
Florina
packhams 
körte

EGER KÖRZETI SZUPERINFÓ

30.000 PÉLDÁNYBAN

A hatás nem marad el!
18166

32233

23745

32316
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Endokrinológiai
magánrendelés egerben

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

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

Bőrgyógyászati és
allergológiai magánrendelés

Dr. LáDi Éva
bőrgyógyász, klinikai immunológus  

és allergológus szakorvos
Tel.: 06-30/206-8561
Rendelő: Eger, Bartakovics u. 21/a.

Rendelési idő: hétfő, csüt.: 16.30-18.30

Bőrgyógyászati kisműtétek,
allergiás betegségek tesztvizsgálata,

terápia beállítása.
anyajegyek szűrése.

32217

Gyógyászat Nyitva: H-P: 9-15 óráig

Kényelmi Cipő Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13

Eger, Érsek u. 11. - Tel.: 06-36/421-114, 06-20/482-3988
eger@anitagyogyaszat.hu - www.anitagyogyaszat.hu

•	 Gyógyászati segédeszközök vényes kiszolgálása
•	 EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA elszámolható termékek
•	 Talpbetétek, vérnyomásmérő, egyéb gyógyászati
 termékek
•	 Női-férfi kényelmi- és divatcipők
•	 SZAmoS,	SuPERfiT,	Scholl gyerekcipők

32246 32248

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

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

www.drszabozsolt.hu

32219

IldIkó látszerész
Akciós szemüvegkeretek folyamatosan!
Változó lencse Akciók!
A  oldalon lehet tájékozódni az aktualitásokról.
Orvosi látásvizsgálat szemüvegkészítés esetén 
Ingyenes. Rendel: dr. koncz enikő
Eger, Telekessy u. 1. Tel.: 06-36/320-681

32285

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!

32284

• Gyógyteák
• Gyuri bácsi gyógyteái
• Étrendkiegészítők
• Béres termékek
• Reformélelmiszerek
•  termékek
• Doliva kozmetikumok
• Gyógypapucsok

Eger, Kertész u. 78/c.
Tel.: 36/323-711

gYógYnÖVÉnY 
drogÉria

nyitva: H-P: 9-17, szo: 9-12

32227

Dr. Gödri Imola
BELGYÓGYÁSZATI, ANGIOLÓGIAI 

magánrendelés
• érszűkület, vénás betegségek szűrése,
 kezelése, gondozása
• belgyógyászati vizsgálat, EKG
• vérnyomás beállítása
• 24 órás vérnyomás monitorozás
• zsíranyagcsere zavarok
• érrendszeri kockázatbecslés
• alsóvégtagi erek ultrahangos vizsgálata

CÍMÜNK:
Eger, Technika Háza (Klapka Gy. u. 1.)

Előjegyzés: 06 (30) 568 7200

Pszichológiai segítségre van szüksége
gyermeke vagy saját maga részére?

honlap: http://pszichologus-dr-egeszseg.com/
magánrendelés egerben:
gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek

tel.: 06-30/582-2202
dr. hídvégi márta pszichológus 

32225

Tel.: +36 30/20 55 242

32221

32295

32294
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32138

Dr. Boros GáBor 
fogszakorvos 

rendelő: Eger, széchenyi u. 8.
(bejárat az Erzsébet udvar felől)

Tel.: 36/411-126, 06-30/9636-776
E-mail: boros.gabor6@upcmail.hu

rendelési idő: hétfő, szerda, péntek 1430-1900

Ultrahangos fogkőeltávolítás, fogfehérítés, soft- lézer kezelés,
Fluor – iontoforézis, röntgenfelvételek készítése helyben,

orálkamerás vizsgálat, professzionális fogtisztítás,
cirkonkerámia fogpótlások és fogékszerek.

32222

Fájdalmai vannak?

       Van megoldás!

kORmOS kRiSZTián
japán diplomás kiropraktőr (csontkovács), 
alternatív mozgás- és masszázsterapeauta
– fájdalmai gyors megszüntetése a csontrendszer 

szimmetriájának visszaállításával
– gerinc, izületi, belszervi működési zavarok gyógyítása

Rendelés hétfőn, kedden és pénteken
a Hotel Egerben, Eger, Szálloda u. 1–3.

Bejelentkezés: 06-70/381-6600
www.kormoskrisztian.hu

32245

Állatorvosi rendelő
Eger, Ankli u. 13.

H-P: 800-1200, 1600-1800, Szo-V: ZÁRVA

dR. vaRGa Éva 30/9950-600
dR. FEjÉR BaRna 30/2999-600

www.feva-vet.hu
32223

Dr. Abonyi János
kardiológus

Tel.: 06-70/272-2200
Eger, Klapka út 1. (Technika háza)

KARDIOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. SAlló ZoltÁn
Proktológia - Sebészet 
- Gasztroenterológia
MAGÁnREnDEléS

Eger,  Vallon u. 4.
Agria Platán Egészségközpont

Bejelentkezés:
06-36/786-232

06-30/724-3262
17787

32299

az év elejétől ingyenesen elérhető a C típusú 
agyhártyagyulladás elleni védőoltás
A meningococcus baktéri-
um által okozott agyhártya-
gyulladással (meningitis) és 
megelőzésével kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalók.

• Mi jellemző a betegségre?
Ritka betegség, az utóbbi 

időben évente átlagosan 35-40 
megbetegedést jelentettek Ma-
gyarországon. A kórokozóval 
fertőződött személyek többsége 
azonban nem betegszik meg, csak 
tünetmentesen hordozza a bakté-
riumot a torkában. A csecsemők 
és serdülők fertőzése gyakoribb.
• Mennyi a lappangási ideje, 

mik a tünetei? Azokat a fer-
tőzés után hány nappal lehet 
észlelni, és mit kell ilyenkor 
tenni? 
A fertőzés lappangási ideje 

2-10 nap. Az agyhártyagyulladás 
lázzal, levertséggel, fejfájással 
kezdődik. Idősebb gyermekek-
nél, illetve felnőtteknél kezdetben 
hányinger, magas láz, fejfájás, 
levertség, a későbbiekben tarkó-
merevség, fénykerülés, eszmélet-
vesztés jelentkezik. A betegség 
súlyosabb formája a vérmérge-
zés. Ilyenkor – még az agyhártya-
gyulladás kialakulása előtt – a vér-
áramba került kórokozók gyorsan 
szaporodni kezdenek, ami a haj-
szálerek elzáródásához vezet, a 
fontos szervekben, illetve a bőrön 
bevérzések, majd szövetelhalások 
alakulnak ki. 

• Hogyan fertőz, hogyan lehet 
elkapni? 
A meningococcus baktérium 

cseppfertőzéssel terjed.
• Mennyire súlyos ez a beteg-

ség? Hogyan lehet kezelni? 
Mi történik, ha nem kezelik 
időben? 
A meningococcus okozta agy-

hártyagyulladás/vérmérgezés 
súlyos betegség, a kezelése anti-
biotikummal történik. A betegség 
gyanúja esetén azonnal orvoshoz 
kell fordulni, a korai felismerés a 
beteg életét mentheti meg. 
• Van-e ellene védőoltás, illetve 

milyen módon lehet megelőz-
ni a fertőzést? 
A meningococcus okozta agy-

hártyagyulladás hatékony, hosz-
szú távú megelőzésének módja 
a védőoltás. Külön oltóanyag áll 
rendelkezésre a meningococcus 
C és B, illetve kombináltan az A, 
C, W135, Y szerocsoportjai ellen. 
Hazánkban túlnyomó többségben 
a C és B csoport fordul elő.

2017. január elsejétől minden 2 
év alatti gyermek számára ingye-
nesen hozzáférhető (csak 300 Ft 
dobozdíjat kell fizetni) a C típusú 
agyhártyagyulladás elleni védőol-
tás. Az oltást a háziorvossal, házi 
gyermekorvossal kell felíratni.

Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi  
és Járványügyi Osztály

13788

Eger, Knézich K. u. 26. - Tel.: +36-36/311-742

Szeretettel várjuk régi és új Vásárlóinkat!

Nyugdíjasoknak

10% kedvezmény

a vény nélküli termékekre
2017. május 31-ig!

www.ortoprofil.hu

32260

32298
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Eger Zalár
Nyitva: H-V: 7.30-20.00
Ügyelet: Szo-V: 20.00-7.30
Minden hónapban új akciók!
Eger, Zalár u. 9.

Tel.: 36/310-191, Fax: 36/515-686

32226

Dr. Balogh EDina
fog- és szájbetegségek szakorvosa

 Magánrendelés:
 3300 Eger, Klapka u. 1. 10. sz. rendelő

 Rendelési idő:
 hétfő 13.00-15.00
 csütörtök 17.00- 19.00

Telefonszám: 36/413-912

Bőrgyógyász,
allergológus  

Dr. Tüdős Ágnes 
Anyajegyek digitális szűrése,

számítógépes rögzítése.
Bőrgyógyászati kisműtétek,

allergológiai vizsgálatok
Egerben, a Dr. Nagy János u. 4.

sz. alatti orvosi rendelőben.
Időpont: hétfő, szerda, péntek 15.00-17.00

Bejelentk.:  06-30/535-9229
www.borgyogyaszat-eger.hu

32230

Hotel Flóra - Eger, Fürdő u. 5.
(Wellness-részleg I. emelet)

Bejelentkezés: 06-20/372-6829
www.maganrendeleseger.hu

• szakorvosi vizsgálatok
 kardiológia (nyugalmi, terheléses ekg, szívultrahang)
 teljes körű ultrahang diagnosztika
 rendelési idő: kardiológia h, k, Cs: 16.00 órától
  ultrahang sze: 17.00 órától

• CÉgek, intÉzMÉnyek MenedzserszűrÉse

Egészségcentrum

32231

urológiai
MagánrendelÉs
dr. kováCs PÉter
eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
32220

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

Eger, Rózsa Károly u. 8. fszt. 4.
www.dokibacsi.hu

Dr. Poczok Miklós
csecsemő- és
gyermekgyógyász
szakorvos,
nephrológus szakorvos

Bejelentkezés
telefonon:
30/9210-210
- teljes körű gyermekorvosi ellátás
- kötelező és választható védőoltások
- vesebetegségek és éjszakai
 ágybavizelés kivizsgálása, kezelése

Dr. Papp Judit
fog- és szájbetegségek szakorvosa,

fogszabályozó szakorvos

Körzeti szakrendelés
Eger, Vörösmarty út 65. • 06-30/7571-516

Magánrendelés
- teljes körű fogászati ellátás - gyermek és felnőtt fogszabályozás

Bejelentkezés telefonon: 06-30/9783-552

Eger, Rózsa Károly u. 8. fszt. 4.
www.gyongyfogsor.hu

32229 32228

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

• Látásvizsgálat szemorvossal és optometristával
• Szemüvegkészítés egyéni igények szerint

• Megszokási garancia

Gondoskodás és szakértelem
3300 EGEr, Jókai u. 12.

TEL.: 06 (36) 518-440
www.aGriaopTika.hu

  íriSz opTika EGEr

Gyógyuljon 
a Török Fürdőben 

és az 

Egri Termálfürdőben!

SZÉPSÉG   EGÉSZSÉG   TRADÍCIÓ

Gyógyászatunk az egész ország területéről várja a fürdőjeggyel érkező 
kedves betegeket a 01, 03, 06, 07 és 08-as kódszámú szolgáltatásokkal!

Amennyiben nem rendelkezik fürdőjeggyel kérjen időpontot 
a 36/510-553-as telefonszámon,

illetve személyesen a gyógyászat recepciójánál.
Eger, Fürdő u. 3-4.

32286

Dent-Oral Bt.
Fogászati és szájsebészeti Bt.
Eger, Mekcsey u. 10.
06-36/422-613 (rendelési időben)

Dr. Gál CsaBa  
szájsebész főorvos
H: 1600-1800, K: 1600-1800, Cs: 1600-1800

Tel.: 06-20/9436-440

Dr. Gál DÉNEs 
konzerváló fogászat 
és protetika szakorvosa
sze: 1700-1900, P: 1700-1900

Tel.: 06-20/4390-356

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

30878

á l l a t k ó r h á z

iMPeriál állatkórház Bt.
eger, szövetkezet u. 4. - tel.: 36/312-460
www.allatkorhazeger.hu

az Év 365 naPján nyitva!
hétfő-Péntek: 8.00 - 18.00
szombat-vasárnap-ünnep: 9.00 - 12.00

dr. suszták BÉla 06-20/9312-460
dr. hanáCsek riChárd 06-20/3842-891
dr. Balogh gáBor 06-30/5823-389

á l l a t k ó r h á z Bt.
rendelő

32247

116-123
lelki elsősegély 
telefonszolgálat 

32293

32302

32300

32301

31849
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Felnőtt orvosi ügyelet
Cím: 3300 Eger, Szálloda u. 2/a.
Telefon: 36-314-104
Hétfőtől péntekig: 16.00-08.00
Szo–Vas. és ünnepnap: 8.00-tól másnap 8.00-ig

Gyermek orvosi ügyelet
Cím: 3300 Eger, Szálloda u. 2/a.
Telefon: 36-314-104.
Hétfőtől péntekig: 16.00-08.00
Szo–Vas. és ünnepnap: 8.00-tól másnap 8.00-ig

Hajléktalanok orvosi rendelője
Cím: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 19.
Telefon: 36-412-892
Fogorvosi ügyelet
Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 1.
Telefon: 36-788-322
Rendelési idő: hétvégén 8-14 óráig
Gyógyszertári ügyelet 
Tájékozódhat a  
http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso
internetes cím alatt

Egri Állatorvosi ügyelet:
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.
Telefon: 36-312-460, 70-6231-235
Heves megye, hatósági állatorvos:
Telefon: 30/6550-757
Az ügyeleti beosztás elérhető a www.maok.hu honlapon is.
A Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Igazgatósága hétköznapokon 
munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napokon készenléti 
szolgálatot tart. Telefonszám: 30/655-0757,  
fax: 36/515-746, e-mail: heves_megye@oai.hu.

Egri sürgősségi ügyeletek

13788
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