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IldIkó látszerész
 
vékonyított,

műanyag lencsék

40% 
engedménnyel 
január 31-ig!
eger, telekessy u. 1.
tel.: 06-36/320-681

Vérvétel!
ü Várakozás nélkül, 
akár otthonában is, 
előjegyzés alapján

ü gyors laboratóriumi eredmény
ü megfizethető áron

Beutalóval vagy beutaló nélkül.
Leletezés: 

e-mailen és nyomtatottan.

ProLabor Kft.
Eger, Széchenyi u. 23. fszt. 3.

Hétköznap: 7.30-10.00
Tel.: 06-70/424-3974

E-mail: prolaboreger@gmail.com
www.plabor.hu

35641

•	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

BÚÉK!

35655

35669

35671

Eger, Szent János u. 1.
 Déja’vu - Cafe, Restaurant & Bar

06-30/911-3798
Napi mENü, étElkiSzállítáS

Boldog új évet kíván
a  és a Zsolnay!

Boldog Új Évet Kívánunk
minden kedves Vendégünknek

és Vásárlónknak!
Egri Korona Borház - Demjéni Termáltó

2018-ban is szeretettel várjuk Önöket!
www.koronaborhaz.hu

23131

ELSŐ ALKALOM UTÁN MÁR
JÓL LÁTHATÓ EREDMÉNY!
Bejelentkezés: 06-20/364-9012

Szépségsziget - Eger, Rózsa K. út 5. I. em.

A bérletárakból 10% kedvezmény!

ÚJ ÉLET, ÚJ MÉRET!
•	Kavitációs	zsírbontás 
 combon, hason, faron, karon 

 2.500 Ft/kezelés

•	Bőrfeszesítés	arcon,	ill. 
 testen kollagén serkentéssel

 2.500 Ft/kezelés

•	Narancsbőr	megszüntetése

 2.500 Ft/kezelés

•	Nyirokkeringés	és 
	 anyagcsere	gyorsítása 
 hullámmasszázs géppel

 1.500 Ft/kezelés

35683

35101
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KISZÁMÍTHATÓ, FOLYAMATOS
MUNKALEHETŐSÉG EGÉSZ ÉVBEN!

Az alábbi munkakörökben keresünk munkatársakat: 

- Hegesztő 
- Épület- és szerkezetlakatos 
- Hegesztőrobot-kezelő
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! 

Elvárás:
-	 Szakirányú	végzettség		
- Önálló, pontos munkavégzés
-	 Több	műszak	vállalása	
-	 Hegesztőrobot-kezelőknél	érettségi	megléte	
Amit kínálni tudunk:
-	 Biztos	háttér,	stabil	munkahely	
- Igény szerint költségmentesen tudunk szállást biztosítani 
-	 Helyi	étkezési	lehetőség	
-	 Családi	kedvezmény	maximális	kihasználtságának	lehetősége	
- Bejárás biztosítása 
Havi járandóság: bruttó 240.000-360.000 Ft/hó
Családi kedvezmény maximális (3 vagy több gyermek) kihasználásával, 
a havi bér összege, akár a NETTÓ 340.000 Ft-ot is elérheti!
Járandóság, napi 8 óra és 2x8 óra hétvégi túlóra, mozgóbér, kafetéria 
elemből	tevődik	össze.
Munkavégzés helye : Erdőtelek 
Önéletrajzokat	az	alábbi	e-mail	címre	várjuk:	karrier@sbskft.hu
Érdeklődni	a	HR-osztályon	az	alábbi	telefonszámokon	lehet: 
06-20/440-1570, 06-20/356-5958

3358 Erdőtelek, Fő út Kalász-tanya 340/1 hrsz.
Tel.: +36 36 496 114, Fax: +36 36 496 860 

E-mail: sbskft@sbskft.hu, http://www.sbskft.hu

Tisztelt Polgárok,  
Vállalkozók, Vállalkozások!
Kedves Egriek!

Fontos adatbejelentési határidő 
közeleg építményadóban, ugyanis 
2018. január 1-jét követően azon adó-
alanyok/tulajdonosok/haszonélvezők-
nek (tulajdonosok) számára, akiknek 
az építményükkel /épületükkel/épü-
letrészükkel (építmény) kapcsolato-
san bármilyen – adóztatást is érintő 
– változás történt, 2018. január 
15-ig lehet (az adóbevallást felváltó) 
adatbejelentés formájában bejelen-
teniük az adókötelezettséget érin-
tően bekövetkezett változásokat 
önkormányzati adóhatóságunk felé. 
(A reklámhordozók utáni építmény-
adó adatbejelentés szabályairól külön 
tájékoztató készült, ennek határideje 
megegyezik az építmények utáni adat-
bejelentés időpontjával.)  

Eger Megyei Jogú Város területén 
vagyoni típusú helyi adóként épít-
ményadót kell fizetni az építménnyel 
rendelkező tulajdonosoknak, ám ezt 
megelőzi az adóbevallás (2018. évtől) 
adatbejelentés ténye. 

A helyi vagyoni típusú adóztatást 
alapvetően a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), va-
lamint ezen jogszabály felhatalmazása 
alapján született Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének 
az építményadóról és telekadóról 
szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormány-
zati rendelete szabályozza. Az eljárási 
szabályokat az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény (továbbiakban: 
Art.) valamint Eger Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzati adóügyekre érvényes 
adóeljárási szabályairól szóló 58/2012. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelete sza-
bályozza.

Megváltozik azonban a bejelen-
tés formája és módja, mivel az 
adóbevallást jövő évtől felváltja az 
adatbejelentés jogintézménye. Így, 
az ún. kivetéses jellegű építmény-
adóban, az adó alanya az adatbe-
jelentő lap benyújtásával jelenti be 
adókötelezettségét (Art. 7.§ 1. pont; 
48.§ (1); 141.§ (8); 2. számú mell. II/A. 
4. pont) az önkormányzati adóhatóság 
felé, illetve változtatja meg az adó-
kivetését. 

Építményadóban az adó alanyá-
nak minősül az (magánszemély, jogi 
személy, egyéb szervezet, magánsze-
mélyek jogi személyiséggel nem ren-
delkező személyi egyesülése), aki a 
naptári év első napján - azaz 2018. ja-
nuár 1-jén - az építmény tulajdonosa, 
illetve amennyiben az ingatlan-nyil-
vántartásába bejegyzett vagyoni érté-
kű jog (pl.: haszonélvezeti jog, özvegyi 
jog) jogosítottja is bejegyzésre került, 
akkor pedig ő az adó alanya.

Önkormányzati adóhatóságunk tájé-
koztatja a Tisztelt Adózókat, hogy Eger 
Megyei Jogú Város területén a helyi 
építményadóban, az adókötelezett-
ség keletkezését, változását követő 
15 napon belül azt – az előírt adatbe-
jelentő nyomtatványon – kell bejelen-
teniük az önkormányzati adóható-
ságunk felé. 2018. január 1-jétől a 
változások bejelentésére – az idei 
adóbevallási nyomtatványt felváltó – 
„EGER1831” számú adatbejelentési 
nyomtatvány szolgál. (A nyomtatvány 
december végétől már elektronikus 
formában is elérhető honlapunkon.)  

Az adókötelezettség az év első nap-
ján fennálló állapot (2018. január 1.) 
szerint keletkezik. Így, ettől az időpont-
tól nyílik meg a bejelentés teljesítésé-
nek kötelezettsége is, azaz az adóévet 
megelőző évben (pl.: 2017. évben) tör-
tént változásról az adóév első napját 
követő 15 napon belül (2018. január 
15-éig) kell bejelentési kötelezettsé-
güknek eleget tenni az érintett adó-
alanyoknak. Ilyen adókötelezettséget 
érintő változás lehet, amit már az 
adóalanyoknak kell be jelenteni, 
például: a vétel, eladás, öröklés, aján-
dék, csere, adókedvezmény igénybe-
vételéhez való jogosultság változása, 

ingatlan lebontása, megszűnése, 
vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni 
értékű jog megszűnése, jognyilatkozat 
megváltoztatása, alapterület változás, 
használatbavételi engedély megszer-
zése, lakcímváltozás, funkció vagy 
használati mód változása stb.. 

Az építményadó ún. kivetéses jel-
lege miatt ugyanakkor az adózóknak 
nem kell minden évben adóbejelen-
tést tenniük, hanem csak abban az 
esetben, amikor a saját személyes 
adataikban vagy az ingatlan adataiban 
következik be olyan változás, ami kihat 
a következő évi építményadó megálla-
pítására. 

Fontos arra is figyelemmel lenni, 
hogy ingatlan adás-vétel esetén 
mindkét felet, azaz az eladót és 
vevőt is egyaránt terheli a válto-
zás adatbejelentési kötelezettsége. 
Az eladó esetében a bejelentés be-
nyújtásával kerül megszüntetésre az 
adókötelezettség az adott építmény 
vonatkozásában, míg a vevő esetében 
az adatbejelentés benyújtásával kerül 
előírásra az építményadó. 

Eger Megyei Jogú Városban 2018. 
évben sem kell több építményadót 
fizetniük az építmény tulajdono-
soknak, ugyanis az építményadó 
mértékek helyben nem emelkednek 
és a helyi adókedvezmények sem 
szűkülnek.

A Htv.-ben kisebb fogalomváltozá-
sok történtek a tulajdonos fogalmában 
(Htv. 52.§ 7.) és a hasznos alapterü-
let (Htv. 52.§ 9.) meghatározásában. 
A vállalkozóknak az adatbejelentő 
lapot elektronikus módon és formá-
ban kell az ügyfélkapun keresztül be-
nyújtaniuk (Ennek részleteiről szintén 
honlapunkon olvashatnak). 

TájékozTaTó 
az építményadóban bekövetkezett adókötelezettséget érintő változások 

adózók általi adatbejelentési határideje: 2018. január 1-jétől  2018. január 15-ig!

Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan 
elérhető honlapja: www.eger.hu vagy ado.eger.hu

Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda 
3300 Eger, Dobó István tér 2. 

Telefonszám: +36 36/523-700 
E-mail: ado@ph.eger.hu

Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Ügyfélfogadási időpontok:

 Hétfő: 09.00-16.00
 Kedd: 09.00-16.00
 Szerda: 09.00-17.00
 Csütörtök: 09.00-16.00

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
27750

35654

Gyakorlattal rendelkező

reGisztrált
mérleGképes könyvelőt

keres egri székhelyű társaság.

elvárások:
• több éves könyvelői tapasztalat
• naprakész pénzügyi, számviteli,
 könyvelési és adózási ismeretek
• önállóság, terhelhetőség, precizitás
előnyt jelent:
• könyvelőirodai tapasztalat
• vállalatirányítási rendszer 
 használatában szerzett gyakorlat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, és szívesen lenne 

aktív részese cégünk további 
dinamikus fejlődésének, kérjük, hogy 

küldje el fényképes önéletrajzát és 
motivációs levelét a 

humanfelv2015@gmail.com 
e-mail címre bérigény megjelölésével.

35663

A Hunguest Hotel Flóra (Eger, Fürdő u. 5.) 
az alábbi munkakörbe keres

munkatársakat:

személyzeti 
portás 

Elsősorban megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezés: személyesen önéletrajzzal, 
vagy sipos sándornénál 

a 30/209-5618-as telefonszámon.
35664

35232

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:

nav ügyfélszolgálatok füzes-
abonyban és bélapátfalván.  
December közepén megnyílt a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálata Füzesabony-
ban és Bélapátfalván. A NAV-ablakokban széles-
körűen intézhetik a bevallásokkal, igazolásokkal 
és számos adózási kérdéssel kapcsolatos ügye-
iket a helyiek. Képünk a füzesabonyi megnyitón 
készült, ahol Tamásné Czinege Csilla helyettes 
államtitkár, adóügyi főigazgató köszöntötte az 
első ügyfelet.  Kép és szöveg: Honfi gábor

véderő a városfalon.  Eger belváro-
sában 140 m hosszan újult meg a hajdani várost 
óvó fal, valamint a róla elnevezett Városfal utca 
szinte teljes hosszában. A még zajló munká-
latokról Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő 
és Habis László polgármester adott számot az 
elmúlt napokban.  Kép és szöveg: Honfi gábor

13788

Eladói munkára 
munkatársat

keresünk.
Jelentkezni szakmai 

fényképes önéletrajzzal  
az alábbi e-mail címen lehet:

munka1012@gmail.com
vagy személyesen:
Eger, Zalár u. 5-7. 
Párszázas Market

35670
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Hálás köszönetünket fe-
jezzük ki az Egri Markhot 
Ferenc Kórház hospice 
osztály minden dolgozó-
jának, akik édesapámat, 
Pós Lászlót (1934-2017) 
utolsó hónapjaiban segí-
tették, ápolták, és enyhí-
tették a család fájdalmát.

Külön köszönjük dr. 
Lukács Tímea főorvos-
nak áldozatos munkáját, 

aki minden beteget nagy 
odafigyeléssel kezel.

Szívből kívánjuk, hogy 
szakmai munkájában 
kapjon elismerést, támo-
gatást a kórház vezetése 
részéről. Az itt dolgozó 
minden ápolónőnek há-
lával és köszönettel tar-
tozunk. 

Pós Judit 
(leánya)

Köszönet az egri Markhot Ferenc 
Kórház hospice osztályának

Köszönet  
dr. Kovács László 
főorvos úrnak!

A legtöbb ember élete so-
rán gyakran szorul orvosi 
segítségre a gyógyulás re-
ményében. Ilyenkor bízunk 
az orvosban és reméljük, 
hogy gyógyító munkájá-
nak eredményeképpen újra 
egészségesek leszünk. Így 
kerültem én, rokonaim, is-
merőseim a Markhot Ferenc 
Kórház gasztroenterológiai 
szakrendelésén dolgozó dr. 
Kovács László főorvoshoz. A 
vizsgálat alkalmával - melyet 
az évtizedek alatt szerzett óri-
ási rutinnal és szakértelemmel 
végzett - megnyugtató hatá-
rozottsága és biztató tekintete 
adott reményt számomra, szá-
munkra.

Tisztelt Főorvos úr! Az Ön 
gyógyító munkáját nemcsak a 
magam, hanem rokonaim és 
barátaim nevében is köszö-
nöm. Hála a jó Istennek, hogy 
töretlen munkakedvvel, szak-
értelemmel végzi hivatását.

Kívánunk még sok örömet 
az életben, további sikereket a 
gyógyító munkájában, amiért 
mindannyian hálás köszönet-
tel tartozunk.

(Név és cím 
a szerkesztőségben)

35660
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AHOL MINDENT MEGTALÁL, 
AMIRE EGY HÁZTARTÁSBAN SZÜKSÉGE LEHET.

A fenti áraink 2018. jan. 5-től 2018. jan. 12-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek a C+C raktárban történő vásárlás esetén!

SANTIA
citromlé 
1 l 
149 Ft/l

MOKATE
3in1 
instant 
kávé 
24x16 g 
25 Ft/db

599 Ft

kőbányAi
dobozos 
sör 
0,5 l 
318 Ft/l

155 Ft

TOALETTpApíR
8+2 tekercs 
perfex 
2 rétegű 
30 Ft/tekercs

299 Ft

TÉLI 
szélvédőmosó
–21 Co 
2 l 
195 Ft/l

389 Ft 149 Ft

DON pEDRO
félédes fehér, 
rosé 
0,75 l 
519 Ft/l

1.225 Ft

TRAppISTA
Jäger 
1 kg 
1.225 Ft/kg

389 Ft

GYERMELYI
tészta 
500 g 
spagetti, 
szarvacska 
578 Ft/kg

289 Ft

SIR MORTON
Earl Grey tea, 
Garzon tea 
20x1,5 g 
239 Ft/doboz

239 Ft

27750

Képviselői fogadóóráK
Január 8-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3. 

sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Köz-
gyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 
2. sz. választókörzet 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 (Fi-
desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnö-
ke előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-30/218-0266, e-mail:  
stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselő-
je (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadó-
órát előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Tel.:  
06-30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

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

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-
KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől 
csütörtökig, naponta 14.00-18.00 óra között személye-
sen elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más 
időpont egyeztetése telefonon a 06-30/995-2290-es szá-
mon vagy e-mailben, az oroszibolya@t-online.hu címen.

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képvise-
lője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a 
Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja előzete-
sen egyeztetett időpontban és helyen tart fogadóórát.  
Tel.: 06-30/594-7853, e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-
Együtt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és 
időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-70/382-5203, e-mail:   
mirkoczkizita@gmail.com

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

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)
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Januárban induló képzéseink Egerben:
• GyóGymasszőr OKJ 54 726 04
• ÉlelmezÉsvezető OKJ 52 811 01
• PincÉr OKJ 34 811 03
• szakács OKJ 34 811 04
Bővebb információ: www.nomina3p.hu
Érdeklődni: eger@nomina3p.hu, 30/431-5405
3300 eger, klapka György u. 9. 1. em. 3. iroda



EGER belvárosában, 304 nm-es tel-
ken zártsorú beépítésű, 160 nm-es, 
szinteltolásos családi ház eladó! Ár: 
29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGERSZALÓKON, a Kossuth utcá-
ban felújítás alatt lévő, 98 nm-es 
családi ház eladó! Ár: 9,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONY kertvárosi részén, a 
Vörösmarty úton 2 szobás, konvektor 
fűtésű, átlagos állapotú családi ház 
eladó! Ár: 6,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

FÜZESABONY kertvárosi részén 
2 szintes, 4 szobás, felújított csa-
ládi ház eladó! Ár: 16,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

EGER, Felnémeten 2004-ben épült 
nappali+3 hálószobás családi ház 
eladó! Ár: 26,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes utcá-
ban 3 szobás családi ház eladó! Ár: 
17,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

ELADÓ Egerben, Hajdúhegy út 2. 
sz. alatt 4 szobás családi ház, fel-
újításra szoruló. Ár: 25,5M Ft. Tel.: 
06-70/608-8224

EGERBEN, Lajosvárosban 
1100 nm-es telken lévő csa-
ládi ház eladó. A telek akár 6 
lakásos társasház építésére 
is alkalmas. Iár: 30M Ft. Tel.: 
06-20/531-3466 

BEKÖLCÉN családi ház, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
kamra+mellékhelyiségek, garázs 
vagy pince eladó. Ár: 2,8M Ft. Tel.: 
06-70/631-5931

H Á Z K E R E S É S 

EGERBEN ingatlant vásárolnék. (Fel-
újítandó állapotú is érdekel.) Tel.: 
06-20/435-9657

L A K Á S E L A D Á S 

EGERBEN, a „Ráchegy lakópark-
ban” 2018. évi beköltözéssel új 
építési ingatlanok leköthetőek! 46 
nm-69 nm-es lakások 280e Ft/nm 
bevezető áron!!! CSOK igényelhető 
és 15M Ft-ig illetékmentes!!! Tel.: 
06-70/778-2372

MINARETKÖZELI, 4 szobás, felújí-
tást igénylő, magasföldszinti lakás, 
8 lakásos társasházban garázzsal 
együtt eladó. Ár: 24,9M Ft, garázs 
az árban. Tel.: 06-20/975-1413

EGERBEN, a Balassi utcában 2012-
ben épült új építésű lakások eladók! 
Első emeleti, 1,5 szobás lakás 20.7M 
Ft! A lakás megvásárlásához CSOK 
igényelhető! 15M Ft-ig illetékmen-
tes! Tel.: 06-70/778-2372

FELNÉMET kellemes utcájában 
jelenleg két lakrészes, de össze 
is nyitható, egyszintes családi 
ház, 550 mm-es telken eladó! 
Az ingatlan jól karbantartott, 
némi szépítéssel kellemes ott-
honná válik, nagyobb család 
számára! Iár: 21,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán 
75 nm-es, 3 szobás, jó állapo-
tú családi ház 624 nm-es tel-
ken eladó. Iár: 16M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

EGERBEN, a strand közelében 
4. emeleti, 1 szobás, 34 nm-es, 
igényesen felújított lakás eladó. 
Iár: 11M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

OSTOROSON 1 szobás, 40 
nm-es családi ház 271 nm-es 
telken eladó. Iár: 4,9M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

EGERBEN, a Felsővárosban, 2 
szobás, panorámás, részben 
felújított, nagy erkélyes lakás 
sürgősen eladó. Iár: 12,4M Ft. 
Tel.: 06-70/350-9889 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán 
belvárosközeli, 1. emeleti, 55 
nm-es, 1+2 félszobás, erké-
lyes lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. 
Tel.: 06-70/350-9889 

EGER és Noszvaj között kivé-
teles panorámájú, 2007-es, 3 
szintes, 140 nm hasznos terü-
letű, újszerű családi ház 2500 
nm-es telken eladó! Ár: 23,8M 
Ft. Tel.: 06-30/731-5250 

CSÁKÓBAN, 731 nm-es telken 2 
házrészből álló, külön bejáratú, 
de összenyitható, 140 nm-es, 
felújítandó családi ház eladó! 
Ár: 22,5M Ft. Tel.: 06-30/731-
5250

EGERBEN, a kórház közelében, gáz-
cirkó fűtéses, 50 nm-es családi ház, 
kis udvarral eladó. Ár: 8,5M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

EGERBEN, főút mellett autószerelő, 
gumijavító műhely családi házzal 
eladó! Ár: 25M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

OSTOROSON, a Széchenyi utcában 
2009-ben felújított, 5 szobás, 2 szin-
tes családi ház 68 nm-es üzlethe-
lyiséggel eladó! Ár: 29,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

MAKLÁRON, központhoz köze-
li csendes utcában, téglá-
ból épült, felújítandó csalá-
di ház eladó! Iár: 12M Ft. Tel.: 
06-70/388-8374 

NAGYTÁLYÁN, 1980-as éve-
ken téglából épült, jó állapot-
ban lévő, 2 szintes családi ház 
eladó. A tulajdonos egri, 3 szo-
bás lakást beszámít! Iár:19,1M 
Ft. Tel.: 06-70/388-8374 

EGER, Felsőváros területén 
új építésű ingatlant kínálunk 
eladásra. A lakás 3 hálószo-
bával, valamint egy tágas nap-
palival rendelkezik, közvetlen 
terasz és kert kapcsolattal. 
Saját 16 nm-es garázst már 
az ár tartalmazza, egy 8 nm-es 
tároló vásárolható hozzá! Iár: 
30,2M Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

FELSŐTÁRKÁNY, Eger felőli 
részén, kétszintes családi ház 
eladó! A negyven éve épült ház 
folyamatos felújításon esett 
keresztül! Ajánlom az ingatlant 
mindazoknak, akik szeretnének 
egy jó szerkezetű, meglepetés-
mentes házat, a saját igényük 
szerinti átalakítással! Iár: 25M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, belváros peremén, csen-
des utcában, egy polgári jellegű 
és egy kétszintes épület, együtt 
vagy külön, 466 mm-es telken 
eladó! Iár: 19,9 ill. 15,8M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER belvárosában, családi 
ház jellegű, 2 lakásos társas-
ház fszt.-jén, teljes körűen fel-
újított lakás eladó! Az ingat-
lanban madárcsicsergős elő-
kerten keresztül jutunk be, itt 
van lehetőség parkolásra is! 
Ajánlom mindazoknak, akik 
igényesek maguk és környe-
zetükkel szemben! Iár: 28M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

EGERBAKTA központjában, két-
szintes, két lakrészes, jó szer-
kezetű ház eladó! A 2200 nm-es 
telek végében erdő húzódik. 
Egri lakáscsere lehetséges! IÁr: 
9M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

HAJDÚHEGYEN 104 nm-es, 3 
szobás, panorámás, kp-i fűté-
ses, szerkezetileg kifogásta-
lan családi ház garázzsal, 326 
nm-es telekkel eladó! Iár: 19,8M 
Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

H Á Z E L A D Á S 

OSTOROSON téglából épült, gázfűté-
ses, 3 szobás, 110 nm-es családi ház 
380 nm-es telken eladó. Ár: 14,8M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966

DEMJÉNBEN, 1100 nm-es telken, 
2+félszobás, felújítandó, (az abla-
kok új, műanyagra cserélve), gázfű-
téses családi ház eladó. Ár: 7M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

FÜZESABONYBAN, Spar és M3-as 
közelében, szépen rendezett, par-
kosított nagy telken, modern stílu-
sú, fiatalos, felújított, összkomfortos, 
65 nm-es családi ház, 2 garázzsal 
eladó. Ár: 14,9M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

DEMJÉNBEN, 1480 nm-es telken, 
110 nm-es, gázfűtéses, összkomfor-
tos családi ház garázzsal eladó. Ár: 
7,8M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

MAKLÁRON, 1700 nm-es telken, 
2+félszobás, felújított családi ház 
eladó. Ár: 9,9M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

EGERBEN, a Servita városrészen, 
osztatlan telken belső udvari, 98 
nm-es, 4 szobás, jó állapotú cs. ház 
eladó! Ár: 15,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

ZÁRT lakóparki, 88 nm-es, 4 szo-
bás, 3 erkélyes, CSOK-os, új építé-
sű lakás, zárt parkolási lehetőséggel 
eladó. Ár: 30M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

BELVÁROSI, 2. emeleti, 75 nm-es, 
erkélyes, elegánsan felújított lakás 
eladó. Ár: 21,6M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

BELVÁROSI, 1. emeleti, déli fek-
vésű, erkélyes, 3 szobás, felújítan-
dó lakás nagy garázzsal eladó. Ár: 
19M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

L A K Á S K E R E S É S 

ÜGYFELEIMNEK keresek a Hat-
vani hóstyán eladó 1-1,5 és 
3-3,5 szobás lakásokat! Erkély 
előny! Tájékoztatásért hívjon 
bizalommal: 06-30/581-5149, 
Boros Gergely-Eger Otthon 

KERESEK Eger belvárosában vagy 
közelében, igényes, 3 szobás lakást, 
30M Ft-ig, erkély előnyt jelent! Min-
den ajánlat érdekel! Tel.: 06-30/218-
8213

IRODÁNK befektető ügyfeleinek 
keresek 1,5-2 szobás lakáso-
kat Egerben, állapottól és hely-
től függően 15MFt-ig! Kiemelt 
terület a belváros és strand kör-
nyéke! Gyors, kp-s fizetés! Tel.: 
06-30/472-0617, Borosné - Eger 
Otthon 

F Ö L D ,  K E R T 

OSTOROSON, a Polgármesteri 
Hivatal mellett 80 nm-es pince 
eladó. 1 feldolgozó helyiség+2 
tároló pinceág. Tel.: 06-30/935-
0832 

ELADÓ 1730 nm-es kékfran-
kos szőlőterület a Pünkösd-te-
tőn. Tel.: 06-30/506-9657 vagy 
06-36/319-381 

A L B É R L E T 

CÉGVEZETŐK, egyedülállók, igé-
nyes lakást keresők figyelmébe aján-
lom! Egerben a Hajdúhegy lábánál, 
a Tizeshonvéd utcában kiadó egy 
kiváló állapotú, teljesen berende-
zett, gépesített 60 nm-es lakás. 
100e Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. 
Tel.: 06-70/778-2372

60 NM-ES, 2 szobás lakás Budapes-
ten, a Dohány utcában hosszú táv-
ra kiadó. 2 havi kaució szükséges. 
Ár: 80e Ft+rezsi. Tel.: 06-20/324-
9288
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

35639 35643

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397
35644

35649

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

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

35646

35684

35673

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki Egerből 5 év garanciával

50% kedvezménnyel 2018. jan. 1–31.
díjtalan felméréssel és szereléssel!

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

35672



Ü z l e t ,  R A K t Á R ,  i R o d A 

BelVÁRoSi, 45 nm-es iroda, üzlet 
vár közelében kiadó, akár 80 nm-es 
terasz használattal is. Ár: 100e Ft/
hó. Tel.: 06-20/975-1413

iRodAHÁzBAN elegáns, 20 nm-es 
iroda, több autó számára is ingyenes 
parkolási lehetőséggel kiadó. Ár: 50e 
Ft/hó. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, az uszoda környékén 70 
nm-es, légkondicionált iroda kiadó! 
Ár: 90e Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. 
Tel.: 06-70/778-2372

eGeR, Szépasszonyvölgyben felújí-
tásra szoruló pincehelyiség (volt Póni 
vendéglő) panzió építésére alkalmas 
telekkel eladó. Iár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/945-3479

eGeR, Szépasszonyvölgyben felújí-
tásra szoruló pincehelyiség (volt Póni 
vendéglő) panzió építésére alkalmas 
telekkel eladó. Iár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/945-3479

eGRi természetgyógyászati ren-
delőbe bérlő társat keresek heti 
2-3 napra. 20/9764 604

eGeRBeN, központi helyen kialakí-
tott utcai bejárattal iroda kiadó! Ár: 
110e Ft+ÁFA/hó+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Petőfi utcában 30 
nm-es, földszinti, bútorozott iro-
da kiadó. Ár: 70e Ft+1 havi kaució. 
Tel.: 06-70/778-2372

eGeR, Külsősor úton, iparterületen 
feljújításra szoruló 80, ill. 300 nm-es 
raktárak eladók. Tel.: 06-30/945-
3479

A u t ó  V é t e l 

tRABANtot, Wartburgot, Barkast 
vásárolnék érvényes okmányokkal, 
vagy papírok nélkül. Tel.: 06-30/316-
3357

A u t ó  e l A d Á S 

KiA Carens dízel 2003-as kevés kilo-
méterrel jó állapotban eladó. Tel.: 
06-70/543-6561 

S z o l G Á l t A t Á S  K í N Á l A t 

loMtAlANítÁSt vállalok! 
elszállítom megunt bútorait, 
lomjait. tereprendezés, bon-
tás, romeltakarítás, fuvarozás 
hétvégén is. tel.: 06-30/225-
0188 

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

Víz-, központi fűtésszerelés, 
fürdőszoba-felújítás, szennyvíz, 
csapadékvíz elvezetése számla-
képesen. tel.: 06-30/698-1420 

HÁzAK, padlásterek építését, fel-
újítását, tető átfedését, lakatos, 
bádogos munkákat vállalunk. Tel.: 
06-30/428-2343

léPCSŐHÁz-tAKARítÁS több éves 
tapasztalattal, referenciákkal. Tel.: 
06-20/388-8162

eNeRGetiKAi tanúsítvány 
készítést vállalok egerben 
és környékén. Pozsik Máté 
06-30/427-4333. Árak a hon-
lapon: egergetika.wix.com/
energetika  

SzeRB-HoRVÁt tolmács- és for-
dítómunka. érd.: ocsiur@gmail.
com, 06-30/249-9709 

KŐMŰVeS, burkoló vállalko-
zó vállal kisebb-nagyobb épí-
tőipari munkákat eger és von-
záskörzetében. Könnyűszer-
kezetes tetőtér-beépítés, nyí-
lászáró csere, kerítésépítés, 
külső homlokzati szigetelés, 
lakásátalakítás, lakásfelújítás, 
fürdőszoba-felújítás, tetőácso-
lás, kőművesmunka, burkoló-
munka. Hívjon bizalommal. tel.: 
06-30/966-5462 

loMtAlANítÁSt vállalok! Elszállí-
tom (megvásárolom) megunt bútora-
it, lomjait. Tel.: 06-30/215-7938

VillANYSzeRelŐ vállal bojlerek 
vízkőtelenítését, javítását, javítási, 
szerelési munkákat. Tel.: 06-30/326-
8328

Á l l A t ,  N ö V é N Y 

180 KG-oS hússertés eladó. Tel.: 
06-70/237-5668

KiS bálás lucerna, széna, szalma, 
napraforgó, búza, kukorica, zab 
eladó. Tel.: 06-70/330-5009

t Á R S K e R e S é S 

70 éVeS, özvegy, nem dohányzó 
férfi, társát keresi 60-65 éves korig. 
Tel.: 06-30/262-0138

t Ü z e l Ő A N Y A G 

tŰziFA akció mxm-es kalodában 
11.000 Ft/kaloda, 2.500 Ft/100 
kg. Kiszállítás hétvégén is. Tel.: 
06-70/280-5731

tŰziFA, szén nálunk kapha-
tó minden fajtában, méretben, 
mérhető állapotban, házhoz 
szállítva.tüzelőutalványt elfo-
gadunk. Az áru a helyszínen 
ellenőrizendő, átvenni nem 
kötelező, ezért vásárlás után 
reklamációt nem fogadunk el. 
tel.: 06-30/727-0039 

e G Y é B  K e R e S é S 

SzARVASAGANCSot, hullajtottat 
és trófeákat vásárolok. Hullajtot-
tat 4.700-6.500-20.000 Ft/kg-ig. 
Trófeákat akár 150.000 Ft-ig. Hív-
jon bizalommal! Visszahívom. Tel.: 
06-30/338-2399, 06-20/511-4209

RéGiSéGet, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészítő-
ket, fateknőt, babafürdető kádat, házi 
szőttes vásznat, zsákot, kázsmér 
kendőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, 
falitányért, játékot, pedálos Moszkvi-
csot, katonai tárgyakat, kitüntetést, 
könyveket, szarvasagancsot, veterán 
autót, motort, kerékpárt. Bármi érde-
kelhet! Tel.: 06-30/475-7928

VÁSÁRoloK készpénzért régi búto-
rokat, dunnát, párnát, házi szőtte-
seket, zsákot, népviseleti ruhákat, 
hagyatékot. Tel.: 06-70/217-3347

ANtiKVÁRiuM vásárol könyveket, 
régi bútort, órákat, használati tár-
gyakat, hagyatékot. Tel.: 06-20/470-
0898

e G Y é B  e l A d Á S 

MoSóGéP (keverőtárcsás), centri-
fuga (Hajdú), fűszerpaprika-dará-
ló, újak, légpuska elektromos vizes 
köszörű eladó. Ár: 20-22-25-40e Ft. 
Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-
5110, délután.

NAViGÁCió (Navon N490 Plus, 
4,3”, fekete, iGo8 szoftver, tel-
jes európa térképpel) alig hasz-
nált eladó. tel.: 06-30/929-
5338 

o K t A t Á S 

Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. Tel.: 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

MAteMAtiKA oktatása középisko-
lásoknak, egyetemistáknak. Egy-
szerre egy tanítvány, 60 perces 
órák. Egerben házhoz megyek. Tel.: 
06-20/383-8946

Á l l Á S t  K í N Á l 

eGRi takarítónőt alkalma-
zok napi 4 órában. Jelentkezés: 
1minosegitakaritas@gmail.com

duNÁNtÚli munkahelyre, móri 
telephelyre keresünk varrónőket, 
gépkezelőket januári kezdéssel. 
Szállást, utazást, előleget biztosí-
tunk. Érd.: +36-70/366-7075

lAJoS a Faiparos andornaktályai 
munkahelyre asztalost és felü-
letkezelésben jártas munkatár-
sakat, valamint belsőépítészet 
iránt érdeklődő munkaválla-
lókat keres nettó 1.200 Ft/óra 
bérrel, munkába járási támoga-
tással.tel.: 06-70/777-9072

SzoBAFeStŐ szakmunkást alkal-
mazok egri munkahelyre. Tel.: 
06-30/248-7548

RedŐNYSzeReléSHez keresek fia-
talembert, egyenlőre alkalmi jelleg-
gel. Csak üzenet: 06-20/407-8701

52018. január 5.

Eladó EgEr, Kisvölgy utcában egy 
49 nm-es, ii. emeleti, erkélyes lakás. 
Ár: 12.950.000 Ft. (06-20/252-2555

Eladó Makláron egy 1.300 nm-es telken 
lévő, 180 nm-es, nappali+3 hálós, téglafa-
lazatú családi ház dupla garázzsal, me-
dencével. Ár: 32M Ft. (06-20/217-4647

noszvajon romantikus, 3 szobás, tor-
nácos parasztház 1.000 nm-es telken, 
közepes állapotban, sürgősen eladó. 
Jó elhelyezkedésű, világos, napos ház. 
Ár: 9,8M Ft. (06-20/5511-347

Eladó EgErbEn új építésű, belvárosközeli, 
96 nm-es, 1+4 szobás lakás 330.000 Ft/
nm-es áron. (06-20/252-2555

Eladó FElsőtárkány csendes utcájában 
egy 120 nm-es, 3 és fél szobás, statikailag 
jó állapotú, esztétikai felújítást igénylő, tu-
fából épült családi ház 1.320 nm-es telken. 
Ár: 9,3M Ft. (06-20/217-4647

Eladó noszvajon egy újsze-
rű, 150 nm-es, Ytong falazatú,  fi-
atalos családi ház csendes helyen. 
Ár: 25M Ft. (06-20/5511-347

ostoroson Eladó egy 105 nm-es, 3 szo-
bás, téglafalazatú családi ház garázzsal. 
Ár: 24,9M Ft. (06-20/252-2555

Eladó noszvajon egy 150 nm-es, 
2+2 szobás, csodásan felújított pa-
rasztház 1.320 nm-es telken, csendes 
utcában. Ár: 25M Ft. (06-20/5511-347

FElsőtárkány Várhegy lakópark-
ban eladó egy örökpanorámás, 
900 nm-es telek a faluhoz közeli 
utcában. Ár: 8,5M Ft. (06-20/217-4647

35659

Ne hagyja ki,  
ha váltaNi szeretNe!
Ha közös képviselő váltáson 
gondolkozik, ne keressen sokáig!

Fennállásunk évfordulója alkalmából 
minden új társasház részére

30%  

a kedvezményszámítás alapja a jelenlegi közös képviselő 2017. évi megbízási díja

a közös képviselő megbízási díjából!

kedvezményt 
biztosítunk

szépülő Ház központ kft.
tel.: 30/384-4294, 

36/526-041

35650
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Eger, Szent János u. 6-8.
www.otpip.hu

eGeR belvárosközeli, 
55 nm-es, 2+1 szobás, i. eme-
leti  lakás eladó. Ár: 13,8 M Ft. 
tel.: 06-70/677-7241

eGeR, belvárosban 62 nm-es, 
1+2 szobás, földszinti, belső 
kétszintes lakás eladó. Ár: 21,5 
M Ft. tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN, a Maklári hóstyán 
80 nm-es családi ház dupla 
garázzsal, pincével, 596 nm-es 
telekkel eladó. ir.ár: 27,5 M Ft. 
tel.: 06-20/388-8162

FelNéMeteN, a Hársfa utcá-
ban, 505 nm-es telken 148 
nm-es, 1+3 szobás, könnyű-
szerkezetes ház eladó!  Ár: 
25 M Ft. tel.: 06-70/317 2630

eGeR belvárosközeli, 2+2 fél 
szobás, 85 nm-es, i. emele-
ti, kiváló állapotú, panorámás 
társasházi lakás eladó. Ár: 
24 M Ft. tel.: 06-70/615-4841

eGeRBeN, az Almagyar dom-
bon 110 nm-es, 1+2 szo-
bás, örökpanorámás csalá-
di ház eladó. ir.ár: 23,5 M Ft. 
tel.: 06-30/219-6654

eGeRBeN, a Maklári hóstyán 
emelt műszaki tartal-
mú, 40-104 nm-es, ÚJ éPí-
téSŰ lakások leköthetők. 
tel.: 06-70/377-4383

eGeR, Hajdúhegyen ÚJ éPí-
téSŰ, 54-120 nm-es laká-
sok eladók. 247e Ft/nm ártól! 
tel.: 06-70/377-3349

eGeRBeN, a Csákóban, Meder 
utca sarkán 415 nm-es tel-
ken lévő, felújítandó csa-
ládi ház eladó. Ár: 21 M Ft. 
tel.: 06-70/334-6698

PADLÁS
Adománybolt
egész évben
olcsó árakkal és akciókkal 
várja Vásárlóit Egerben,
a Városfal utcában.

* * *

Nyitvatartás:
H-P: 11.30-15.30

Tel.: 06-20/421-3359
E-mail:

padlas2010@gmail.com
23745

35685
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VérAdás
Adj vért, 

és ments meg
három életet!

A Magyar Vöröskereszt  
Heves Megyei Szervezete  

szeretettel várja a véradókat:
(EREDETI TB kártyájukkal 

és személyi igazolványukkal)

IntézetI véradás:
2018. jan. 11., csütörtök 1000-1400 

eGer –  Markhot Ferenc Kórház 
(Knézich K u. H épület I em.)

2018. jan. 10., szerda 1400–1700 
nagyréde – Általános Iskola 

(Fő u. 10-12.)
2018. jan. 10., szerda 1400–1700 

recsk – Általános Iskola 
(kossuth u. 142.)

2018. jan. 12., péntek 1000–1230 
eger – Hotel eger & Park 

(szálloda u.)
2018. jan. 12., péntek 1400–1700 
eger – Hunyadi Mátyás Ált. Isk. 

(Fadrusz János u. 1/a.)
2018. jan. 13., szombat 900–1300 
abasÁr – Polgármesteri Hivatal 

(Fő tér 1.)

35653

január 7-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
január 14-én, vasárnap
vegyes piac, 

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

elérhetőségeink: +36-30/223-4855; +36-30/223-6505, 
 facebook.com/kisasszonypiac • info@kisasszonypiac.hu

27799

mArKhot hÍreK
az év első babái

Az új év első Heves megyei babá-
ja a Markhot Ferenc Kórházban 
született meg 2018. január 1-jén 
9.10-perckor. Hegyi botond ben-
degúz természetes szüléssel, 3900 
grammal, 56 cm-rel látta meg a 
napvilágot. Harmadik gyermek a 
kompolti családban.

Eger új évi első babája szlahorek 
anna, 2018. január 2-án 10.31-kor 
császármetszéssel született, 2450 

grammal, 47 cm-rel, első gyermek-
ként a családban. A babák és anyu-
káik jó egészségnek örvendnek.

A születések száma növekedett 
a Markhot Ferenc Kórházban. Az 
elmúlt évben 1455 baba született 
az intézményben, 72-vel több, mint 
az előző esztendőben.

Jó egészséget kívánunk az 
újszülötteknek és családtagja-
iknak!
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JEGYVÁSÁRLÁS ELŐVÉTELBEN A SZÍNHÁZ SZERVEZŐIRODÁJÁBAN (Eger, 
Széchenyi u. 5., tel.: +36-36/518-347, tel./fax:+36-36/518-348) ÉS  A JEGY.Hu OLDALON.

Friss nAvinfó
Kormányablakban a nav ügyfélszolgálata

Füzesabonyban és Bélapátfalván
december 15-én a füzesabonyi és a bélapátfalvai kormányablakokban 
megnyílt a nemzeti adó- és Vámhivatal (naV) ügyfélszolgálata. az ügy-
felek így helyben intézhetik adóügyeiket Füzesabonyban heti három 
nap, bélapátfalván heti két nap. 

A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálata a 
füzesabonyi és a bélapátfalvai kormányablakokban az alábbi ügyfélfoga-
dási rend szerint fogadja az ügyfeleket.

A NAV-ablakokban az ügyfelek a jövőben is a már megszokott, széles 
körben intézhetik adózással kapcsolatos ügyeiket, többek között a beval-
lásokkal, igazolásokkal, adóazonosító jellel és adókártyával kapcsolatos 
ügyeket, általános tájékoztatást kérhetnek adóügyekben, valamint egyez-
tethetik adószámlájukat.

Füzesabony 
(Baross Gábor utca 1.)

Hétfő 8.00-12.00
	 13.00-16.00

szerda 8.00-12.00
	 13.00-16.00

csütörtök	 8.00-12.00
	 13.00-18.00

bélapátFalva 
(IV. Béla út 34.)  

Hétfő 8.00-12.00
	 13.00-16.00

csütörtök	 8.00-12.00
	 13.00-18.00

35665
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72018. január 5. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

8.-os Diákok figyelem!
Az EvEntus Üzleti, 

Művészeti, bentlakásos Iskola

Érettségi + szakma
nYÍLt nAPOt 

tart
 2018. január 08-án 10 óra

Minőségi oktatás és szakképzés
Ingyenes kollégium

Elérhetőség:
06-36/517-510, 06-36/313-435

06-20/516-0885
3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

35647

MIKOR és HOL
18.00	 Zrínyi 1566 –	Petőfi	Sándor	bérlet	 	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 12., péntek
10.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
17.00	 DEbrEi-nagY zoltán (Denazo): ki öltE mEg március 

iDusát?  cÍmŰ kiállÍtás mEgnYitÓJa
	 A	kiállítást	megnyitja:	tóth béla,	a	RETROSZKÓP	Múltidéző	

és	Hagyományőrző	Kulturális	Egyesület	elnöke	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

19.00	 Zrínyi 1566 –	Latinovits	Zoltán	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 13.,  szombat 
a kisbakancsosok baráti körE túráJa – „szerencse fel!”
8.00	 Útvonal:	Eger,	Gárdonyi	Géza	Színház	-	Uszoda-Rozália	temető	

-	Almagyar-dűlő	-	Pajdos-	Mész-hegy	-	Kaptárkövek	-	Áfrika	-	Sík-
hegy	-	Csomós-tanya	-	Vécsey-völgy	–	Várállomás.		
Találkozás:	8.00	Gárdonyi	Géza	Színház	előtt	
Információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/779-2875

a bÜkki vörös mEtEor sPortEgYEsÜlEt túráJa			
8.50	 „Fel a bükk és a mátra váraira! i.” Útvonal:	Tardosi	kőbányák	

am.	–	Barátkerti-forrás	–	Nagy-Akasztó-domb	–	Szarvaskői	vár	–	
Szarvaskő	–	Les-ház	–	Berva-völgyi	útelágazás	

	 Táv:	9	km.	Szintkülönbség:	330	m.	21+3pont	
	 Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.30	Volán	pu.
	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
kaPtárkő tErmészEtvéDElmi és kulturális EgYEsÜlEt túráJa
9.15	 bükkaljai kőkultúra – novaj és ostoros kőemlékei	

Útvonal:	Novaj,	Hősök	tere	–	Pincesor	–	Mét-hegyi	bújók	–	Kőfejtő	–	
Ostoros,	Csúnyamunka	-	Ostoros,	Tájpince.	Könnyű	túra.

	 Találkozó:	9.15	Novaj,	Hősök	tere	(templom	előtt).	Visszaérkezés	
Egerbe:	Ostorosról	buszokkal	(indulás:	14.52;	15.50;	16.12).

	 Túravezető:	Havasi	Norbert	(havasin@kaptarko.hu;	20/218-1450)
18.30	 ZF-EgEr – AZC ALPhEn (holland)	

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

19.00	 Zrínyi 1566 –	Hevesi	Sándor	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

20.00	 ZF-EgEr – sZEgEDI tuDOMánYEgYEtEM 
tAYLOr&nAsh	–	Női	vízilabda	OB	I.,	11.	forduló	
Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda

Január 14., 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	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Varróház	–	Napsugár	pihenő	–	Garasos-kő	–	

Jómarci-kő	–	Nagy-bánya-bérc	–	Varróház	–	Felsőtárkány	
	 Táv:	15	km.	Szintkülönbség:	350	m	.	29	+3	pont
	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.25	Volán	pu.	
	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
11.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Január 15., hétfő
15.00	 a DobÓ katica nYugDÍJas szErvEzEt programértékelő, 

programismertető rendezvénye 
Helyszín:	Bem	tábornok	u.	3.

17.00	 kortárs könYv klub	–	sZAbó t. AnnA – töréstEszt 
cÍmŰ novElláskötEtE – NőI	íRÓ,	NőI	FELAdATOK,	NőI	
SZEREPEK,	NőI	HELyZETEK...

	 Vendég:	kalóné gyenes réka,	az	EKE	Gyakorló	Gimnáziumának	
tanára	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Január  16.,  kedd
10.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 tótÉK –	Blaha	Lujza	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
18.00	 tárlat az utcán	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió

Január 5., péntek 
15.00	 róMEó És JúLIA –	Bemutató előadás		

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 ZrÍnYI 1566	–	Pedagógus	bérlet
 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 6.,  szombat 
15.00	 ZrÍnYI 1566	–	Egressy	Béni	bérlet	
 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 A KutYA EZEr ArCA – FotÓkiállÍtás
 chikán Erika	fotográfus	és	a	vizslabolt	kiállításának	

megnyitója.		Helyszín:	Artiszt	Kultúrbár	(Széchenyi	u.	16.)
Január 7., 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	 Útvonal:	Szőlőcske-rakodó	–	Avas-oldal	–	Gallas-bükkös	–	Bikk-

bérc	–		Nagy-Eged	–	Csomóstanya	–	Cigléd	–	Eger	
	 Táv	:	14	km.	Szintkülönbség:	350	m.	28	+3	pont	
	 Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	15.00	Volán	pu.
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan		(36/324-469,	20/226-6564)
a kárPát EgYEsÜlEt EgEr túráJa – Évadnyitó túra
8.40	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Varró	ház	–	Stimecz	ház	–	Samassa	ház	-	

Felsőtárkány.		Táv:	15	km,	szint:	250	m,	(könnyű	túra)
	 Találkozó:	8.40,	Eger	Volán	pu.	(busz	indul	8.50	)
	 Túravezető:	Bónusz	György	(20/935-4579)
11.00	 Pirosmalac	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Január  9.,  kedd
10.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 a DiDErgő királY	–	Mikszáth	Kálmán	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
10.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
14.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 a DiDErgő királY	–	Kormos	István	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
15.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Január  10.,  szerda
10.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 a DiDErgő királY	–	Weöres	Sándor	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
15.00	 a DiDErgő királY	–	Zelk	Zoltán	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
17.00	 „KEttŐssÉg” – kiállításmegnyitó 
	 Eventus	Üzleti,	Művészeti	Középiskola	Alapfokú	Művészeti	Iskola		

és	Kollégium	diákjainak	és	tanárainak	közös	kiállítása	
Megtekinthető	2018.	jan.	30-ig.	 Helyszín:	Vitkovics	Ház

19.00	 gg tánC EgEr: carnations anD rosEs 
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió

Január  11.,  csütörtök
10.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
14.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
16.00	 Dr. takács JuDit: Finnugor mÍtoszok	

Tények	és	hiedelmek	nyelvünk	eredetével	kapcsolatban
	 Nyelvről,	nyelvészetről	korszerűen	–	az	EKE	Magyar	Nyelvészeti	

Tanszék	ismeretterjesztő	előadássorozata	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

Január  17.,  szerda
10.00	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
11.30	 Pöttöm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 a DiDErgő királY	–	Molnár	Ferenc	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január  18.,  csütörtök
10.00	 Dobronka cirkusz, világszám!	 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 róMEó És JúLIA Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 CsárDásKIráLYnŐ	–	Bródy	Sándor	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 19., péntek
15.00	 róMEó És JúLIA Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Január 20., szombat
a kárPát EgYEsÜlEt EgEr túráJa 
8.30 Útvonal:	Síkfőkút	–	Attila-forrás	–	Vár-kút	–	Vár-hegy	–	Nagy-Eged	–	

Eger.	Táv:	15	km,	szint:	600	m
	 Találkozó:	8.30	óra,	Eger	Volán	pu.	(busz	indul:	8.40)
	 Túravezető:	Nagy	Péter	(70/947-7375)
Január 21., vasárnap
7.00-tól OrsZágOs rÉgIsÉgvásár EgErbEn! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött.

	 7.00-tól KIsAssZOnY PIAC
	 13.00-ig	 vEgYEs PIAC És KIrAKODóvásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
Január 26., péntek
18.00	 KEPEs IrODALMI EstEK – bEZErÉDI ZOLtán	színművész		

A kékszakállú herceg csodálatos élete	című	Esterházy-estje.	
Majd	beszélgetés,	amelyet	molnár Ferenc	moderál.

	 Felnőttjegy	600	Ft,	diák/nyugdíjas	belépőjegy	400	Ft
	 Helyszín:	Kepes	Intézet	(Széchenyi	u.	16.)
19.00	 háY COME bECK – Egy rockzenész és egy író találkozása...

beck zoltán,	a	30y	frontembere		
és	Háy János	író,	költő	közös	zenés-iro-
dalmi	műsora	–	Határbontás a szépiroda-
lom és a popkultúra között: versek, dalok, 
novellák. Jegyár:	elővételben	1.500	Ft,		
a	napján	2.000	Ft

	 Helyszín:	Forrás	Gyermek-	és	Ifjúsági	Ház
Január 27., szombat
9.00	 XiX. „ötágú sÍP ÜzEnEtE” vErs- és PrÓzamonDÓ  

találkozÓ
	 Általános	iskola	5-8.	osztályos	Heves	megyei	és	határon	túli		

magyar	diákok	részvételével,	előzetes	jelentkezés	alapján.		
Helyszín:	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	-	Forrás	Galéria	

15.00	 univerzum Klub	– a szEnt korona és az Ókori 
tértEcHnolÓgia	Előadó:	kisfaludy györgy	kutató

	 Belépő	díj:	1.000	Ft,	klubtagoknak:	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK,	Kötélverő	ház	(Kertész	út	3.)	
19.00	 EgrI bOrOK báLJA 

az Egri borbarát Hölgyek szervezésében 
díszvendég:	tóth Ferenc	borász	
Helyszín:	Hotel	Eger&Park****

Január 28., vasárnap
15.00	 úJÉvI OPErEttgáLA
19.00	 ÜnnEPi koncErt az oPErEtt csillagaival 

Sztárvendég:	Esztergályos Cecília
	 Jegyvásárlás	elővételben	a	színház	jegyirodájában	

és	a	jegy.hu	oldalon.	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 29., hétfő
15.00	 kiEgYEzés és Dualizmus kora – Dr. nemes lajos	előadása	

A	dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	rendezvénye	
Helyszín:	Bem	tábornok	u.	3.

Január 31., szerda
19.00	 FILhArMónIA sZEZOnbÉrLEt	

csabaY Domonkos zongoraEstJE 
Jegyár:	2.900	Ft	
Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem	–	Líceum

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

23131

Eger, Szent János u. 1.
Déjá vu - Cafe,
Restaurant & Bar

 CSütöRtök Májgaluskaleves
 Főétel „A” Sertéspörkölt, túrós csusza
 Főétel „B” Csirkepörkölt 
  tarhonyával

 PéntEk Gulyásleves
 Főétel „A” tojásos nokedli  
  fejes salátával
 Főétel „B” Rántott gomba,  
  párolt rizs, tartármártás

1 menü ára: 1.190 Ft

ételkiszállítás: 
06-30/911-3798Január 8-tól 12-ig.

 HétFő Újházi jérceleves (csirkemelles, 
  zöldséges, gombás)
 Főétel „A” Csirkemelles, gombás, tejszínes,  
  fehérboros ragu szélesmetélttel
 Főétel „B” Spenótfőzelék, főtt tojás (2 db)
 kEDD Paradicsomleves 
  mozzarella golyókkal
 Főétel „A” Resztelt máj, sós burgonya
 Főétel „B” Gyros (görög fűszerezésű  
  csirkemell csíkok), zöldséges  
  jázminrizs, fokhagymás tejföl
 SzERDA Madártejleves 
  pirított mandulával
 Főétel „A” Vadas pulykatokány, spagetti
 Főétel „B” Eredeti brassói aprópecsenye

35666
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Isten veled, Klárika Néni!
Decemberben elhunyt Ko-
vács Istvánné, vagy ahogy 
mindenki hívta szerte a vá-
rosban: Klárika néni.

Régóta ismertem őt, az 
volt, aki soha nem adja fel. 
Az egri közélet szeretett alak-
ja volt, olyan ember, akit az 
egy értékközösséghez tarto-
zók országosan is ismertek. 
Klárika néni és Pista bácsi ott 
voltak mindenhol: ha kellett, 
a Kossuth, illetve a Dísz té-
ren, a Polgárok Házában vagy 
éppen az egri piacon. Nehéz 
időkben és sikerben egyaránt. 
Mindig önzetlenül, a nemes 
cél, a polgári lét érdekében 
munkálkodott Klárika néni.

Kedvességből, kitartásból, 
bizakodásból, munkából példát 
mutatott mindenkinek. Nem-
csak virágot adott a polgárok-
nak a piacon, hanem mosolyt 
és közéleti útravalót is. Ge-
nerációk között volt Ő híd a 

mindennapok-
ban. Büszkén 
mondhatom, 
hogy a mi 
közösségünk 
volt a második 
családja.

Egyszer csak azt vettük ész-
re, hogy már ritkábban jár a 
rendezvényeinkre, lassabban, 
nehezebben mozog. Pár napja 
elment közülünk, azt reméltük, 
hogy ez a pillanat nem követ-
kezik be, és az egész csak egy 
múló rosszullét. A kórházban 
még átvehette Orbán Viktor 
miniszterelnök írásos üdvözle-
tét, hiszen az ország első em-
berével régi jó szövetségesek 
voltak.

Kedves Klárika néni! Nyu-
godj békében! Tavasszal külön 
gondolunk majd rád! Köszön-
jük, hogy az életünk és Eger 
életének része voltál! 

Nyitrai Zsolt
13788 35667

Fájdalom
ambulancia

-	Heveny	és	idült	fájdalmak
	 csillapítása	professzionális
	 laser-	és
	 mágneskészülékekkel
-	altatóorvosi	vizsgálat

dr.	Szabó	Katalin	főorvos
06-30/968-7851
06-30/692-5780

www.fajdalomterapiaeger.hu
35668

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

KÖzlEmÉnY
A magyar	Szocialista	Párt és a demokratikus	Koalíció	
Párt tárgyalásai eredményeképpen

KErtÉSznÉ	KormoS	noÉmi  
pedagógus, a DK Heves1. Eger választókerület elnökségi tagja 
a 2018-as országgyűlési képviselőjelöltje.
A két párt együttműködve és közösséget alkotva dolgozik a sikerünkért.
Szeretnénk a szellemiségünket láthatóvá, érezhetővé tenni, mivel  
az ország sorsa, a hazáért viselt felelősség, a kormányváltás ügye 
mindennél fontosabb.
 Hegedüs János Korózs Lajos 
 DK vk. elnök MSZP vk. elnökFizetett politikai hirdetés

35651

Bemutatkozott a Baloldal országgyűlési 
képviselőjelöltje.  Közös sajtótájékoztatón mutatta be és 
ajánlotta a választópolgárok figyelmébe Kertészné Kormos Noé-
mit, a Heves 01-es választókörzet baloldali jelöltjét Korózs Lajos, 
az MSZP választókerületi elnöke. Mint elhangzott, a demokratikus 
ellenzék programjai 99%-ban azonosságokat mutatnak, legyen 
szó az „egyenlő munkáért egyenlő bért elvének” érvényesítéséről, 
a minimáljövedelemtől a megélhetési minimumon át, az alapjö-
vedelemig, vagy a 18 éves tankötelezettség visszaállításától, az 
egyetemi autonómia megteremtéséig.

Fo
tó

: E
b

n
Er

 b
él

a

35682

3565135681


