
Hagyományos 
Esküvői 

Mellékletünket
február 9-én 
jelentetjük meg.

Amennyiben 
szeretné 
ajánlatát 

megjelentetni 
a 30.000 

példányos
népszerű mellékletünkben, 

akkor tárcsázzon:  

06-30/422-8665 

...hogy tökéletes legyen...
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Jön a
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Dr. Plop Richárd
fogszakorvos,  

szájsebész szakorvos
Teljes körű szájsebészeTi 

magánrendelés
Rendelési hely:

eger, Törvényház út 1. i/1.
bejelentkezés: 

06-70/602-8495
e-mail: r.plop@freemail.hu

ALMA-KÖRTE VÁSÁR a Maklári Hűtőházban!
Alma natúrlé vásár 3 literes ........800  Ft/db

 5 literes ...1.200  Ft/db

Alma+meggy natúrlé 3 literes ...1.000  Ft/db

Idared alma .........................150-250  Ft/kg

Jonagold alma ...........................300  Ft/kg-tól

Abate körte .....................................190  Ft/kg

Packhams körte ..............200-360  Ft/kg-tól

Maklár, Táncsics Mihály utca (Hűtőház)
Nyitvatartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 7.30-12.00

Érdeklődni: 06-30/332-0438
35776

IldIkó látszerész
 
vékonyított,

műanyag lencsék

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

35800

23745 35792

35482
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Tanuszoda Bélapátfalván

Sárfalvi Péter helyettes államtitkár 
ünnepi beszédét tartja

Sárfalvi Péter, Ferencz Péter polgármester és Horváth László, a térség 
országgyűlési képviselője vágta át a nemzetiszínű szalagot

A város fiatalsága örömmel vette birtokba 
a vadonatúj létesítményt Fotók: EbnEr béla

Átadták az elkészült tan-
uszodát Bélapátfalván. A 
köznevelési infrastruktúra-
fejlesztési program kereté-
ben épült létesítmény, mely 
egy hatpályás, huszonöt 
méteres, állítható mélységű 
nagy medencéből, egy tan-
medencéből, valamint öltö-
zőkből és egyéb kiszolgáló 
helyiségekből áll, 328 millió 
forintba került. Az uszoda 
üzemeltetését a Nemzeti 
Sportközpontok látja majd 
el. Az intézmény fogadja a 
helyi és környékbeli óvodá-
sokat, iskolásokat, de dél-
után, valamint este felnőttek 
is igénybe vehetik a sportlé-
tesítmény szolgáltatásait.

Sárfalvi Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá- 

nak nemzeti utánpótlás-ne-
velésért és sportkapcsolato-
kért felelős helyettes állam-
titkára ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, az egészsé-
ges és sportos környezet 
kialakítása jó befektetés, Bé-

lapátfalván is beindulhat az 
úszóélet, s akár tehetségek 
is feltűnhetnek a környék-
ről. Ferencz Péter, Bélapát-
falva polgármestere örömét 
fejezte ki, hogy birtokba ve-
hetik a tanuszodát. E. B.

13788
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2018. január 25-én
Folyamatos online képzés!
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

32622

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

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la értesíti a lakosságot, hogy az Önkormány-
zat egyedi kérelmek alapján a város alábbi 
részterületeire indított el szabályozási terv 
módosítást:
Alvégi utcától délre eső tömb, volt kemping terü-
letének patak menti teleksora, Türk Frigyes utca 
2. és 2/a., Szolárcsik utca 11-15., Vécseyvölgy utca 
49-77/a tömbje, Végvári vitézek tere Offi-ház 
Hotel telke, Bálint pap utca északkeleti oldala, 
Strand és Flóra szálló területe, Papkert utca déli 
oldala, Mindszenty Gedeon utca 8/a–10., szép-
asszonyvölgyi pavilonsor, Fertőbánya utca végén 
lévő telephelyek, Sas út 34. és 36., Külsősor utcai 
gazdasági területek, Nagyváradi utca – Faiskola 
utca sarka, Liszt Ferenc utca 19. és 19/a., Mátyás 
király utca 111. 
A részletes tájékoztató és az egyeztetési anyag 
megtalálható a Polgármesteri Hivatal aulájában 
(Eger, Dobó tér 2.) vagy a www.eger.hu oldalon a 
Főépítészi Iroda hírei között. A Főépítészi Iroda a 
tervezett módosításokkal kapcsolatban lakossági 
fórumot tart, melynek

Ideje: 
2018. január 23. (kedd) 15.00 óra

Helyszíne: 
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal, Díszterem
Kérjük, hogy a tervjavaslatokkal kapcsolatos 
esetleges észrevételeket írásos formában a 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának 
címezve (3300 Eger, Dobó tér 2.) vagy elektroni-
kusan a foepit@ph.eger.hu email címre juttassák 
el 2018. január 31-ig.

AgriA VállAlkozói PArk 
– A fejlődés esélye

Eger legújabb vállalkozói parkja most a valódi fejlődés esélyét kínálja a cégek számára.
A 8 hektáros, összközműves terület 

a város Felnémeti részében, a 25-ös főúttól 2000, a vasúttól mindössze 200 méterre található. 
Itt alakítottunk ki eltérő nagyságú, beruházásra alkalmas földterületeket, 

amelyek önállóan, vagy összevonva is bérelhetőek, igazodva a tervezett fejlesztési elképzelésekhez. 

A beruházások kivitelezésének ideje alatt a már elkészült Szolgáltató házban 
irodákat, igény szerint öltözőket, tárgyaló helyiségeket biztosítunk.  

Amennyiben telephely bővítésen gondolkodik, vagy új raktárbázis kiépítése vált szükségessé vállalkozása számára, 
akkor itt biztosan megtalálja az Ön és cége számára a legmegfelelőbb területet. 

Az Agria Vállalkozói Parkról a www.evatzrt.hu honlapon olvasható részletes tájékoztató, 
vagy személyes egyeztetésre van lehetőség a 06-30/543-4512 telefonon.

35787

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

TájékozTaTom TiszTelT 
Leendő ÜgyfeLeimet, 

hogy 

megnyitottam 
Ügyvédi irodámat  

Dr. kántorné 
Dr. Nagy Bernadett

eger, Széchenyi u. 70/a.
30/346-6894

35769

27750

35668

27750

Képviselői fogadóóráK
Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képvise-

lője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság elnöke előzetesen, telefonon vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.:  
06-30/218-0266, e-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizott-
ság tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett 
helyen és időpontban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail:  
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képvise-
lője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagja fogadóórát tart, előzetesen megbe-
szélt 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 elnö-
ke hétfőtől csütörtökig, naponta 14.00-18.00 óra 
között személyesen elérhető a szépasszonyvölgyi 
Hotel Ködmönben. Más időpont egyeztetése telefo-
non a 06-30/995-2290-es számon, vagy e-mailben, az 
oroszibolya@t-online.hu címen.

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

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-
DK-Együtt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett 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 Bizott-
ság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.:  
06-30/945-3530, e-mail: fgyeger@gmail.com



EGER páratlan panorámával ren-
delkező területén, K-Ny fekvésű, 
önálló vagy ikerház beépítésére 
alkalmas, 26 m utcafronttal ren-
delkező építési telek, teljes köz-
művel eladó! Iár: 20,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

BARKÓCZY út közelében csen-
des, belső udvari, földszinti, 2 
szobás, 58 nm-es lakás, bejá-
rat melletti parkolás lehetősé-
gével, előkerttel eladó. IÁr:16M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

BÉLAPÁTFALVA központjában, 
belső felújításon átesett, kétszo-
bás családi ház eladó! IÁr: 8,9M 
Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

DOBÓ téri, 114/150 nm-es, 
nagyon jó állapotú, jelenleg 2,5 
szobás lakás, parkolási lehető-
séggel, panorámával a Dobó tér-
re és a várra, eladó! Iár: 35,5M 
Ft. Tel.: 06-30/ 472-0617 

HAJDÚHEGY felső részén jó álla-
potú, 3 nagy szobás, panorámás, 
tégla (iker) ház 324 nm-es tel-
ken, garázzsal együtt eladó. Iár: 
19,8M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

EGERBEN, a Felsővárosban, liftes 
házban 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, erkélyes 
lakás eladó. Iár: 13,8M Ft. Tel.: 
06-70/350-9889 

EGERBEN, a Hajdúhegyen 104 
nm-es, kitűnő szerkezetű, igény 
szerint felújítandó, 3 szobás csa-
ládi ház eladó 326 nm-es telken. 
Iár: 19,8M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

EGERBEN, a Berva lakótele-
pen 56 nm-es, 2+1 félszobás, 
gázcirkós, jó állapotú, magas-
földszinti lakás eladó. Iár: 12,5M 
Ft Tel.: 06-30/581-5149 

EGER és Noszvaj között kivételes 
panorámájú, 2007-es, 3 szintes, 
140 nm hasznos területű, újsze-
rű családi ház 2500 nm-es tel-
ken eladó! Ár: 23,8M Ft. Tel.: 
06-30/731-5250

HAJDÚHEGYEN 5 szobás, 2 fürdő-
szobás, nagy teraszos, igényes, extra 
minőségű, panorámás családi ház. Ár: 
75M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

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

EGERBEN, a Vécseyvölgy úton, 
87 nm-es, részben felújított csa-
ládi ház eladó. Ár: 19,2M Ft. Tel.: 
06-20/371-1515 

EGERBEN, színháztól 3 perc 
sétára, 2 szobás, 5. emeleti 
lakás, liftes házban kiadó. Bér-
leti díj: 65e Ft/hó+rezsi. Tel.: 
06-30/553-5845 

EGER, Maklári-Tihaméri város-
részben új építésű lakások, 
kiemelt minőségben, eladók. Ár: 
19 564e Ft-tól. Tel.: 06-20/371-
1515 

OSTOROSON, a Tópart lakópark-
ban összközműves építési tel-
kek eladók. 7,3M Ft-tól! Tel.: 
06-20/371-1515 

EGER, Pásztorvölgyben 
nappali+3 szobás, 2004-es épí-
tésű családi ház melléképüle-
tekkel, önálló telken eladó. Iár: 
26,5M Ft. Tel.: 06-30/2295-301 

EGER, Szvorényi utcában 3+2 
szobás, cirkófűtéses, tetőtéri 
lakás eladó. Iár: 20,9M Ft. Tel.: 
06-30/2295-301 

ANDORNAKTÁLYÁN 3 
szoba+nappalis, felújított csalá-
di ház garázzsal, bővítési lehető-
séggel eladó. Iár: 18,5M Ft. Tel.: 
06-30/2295-301 

EGER, Pláza közelében 3. eme-
leti, tetőtéri 1+2 szobás lakás 
kedvező fenntartási költséggel 
eladó. Értékálló befektetés! Iár: 
17,4M Ft. Tel.: 06-30/2295-301 

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

EGER, Hajdúhegy alján, a belvá-
ros közelében, családi ház jelle-
gű, 3 lakásos t. házban, 5 szobás 
sorház, garázzsal eladó! Iár: 28M 
Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

ANDORNAKTÁLYÁN szaksze-
rűen felújított, egyszintes, 2 
szoba+nappalis családi ház 
eladó! A felújítás kiterjedt az 
alaptól a tetőig! Iár: 25M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

H Á Z E L A D Á S 

OSTOROSON, a ’70-es években tég-
lából épült, kockatípusú, jó szerke-
zetű, szuterénes, gázcirkófűtéses, 3 
szobás családi ház 505 nm-es telken 
eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 06-20/583-
8966

FÜZESABONYBAN, Spar és M3-as 
közelében, szépen, rendezett, par-
kosított nagy telken, modern stílusú, 
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 kórház közelében, 
gázcirkófűtéses, 50 nm-es családi 
ház kis udvarral eladó. Ár: 8,2M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

EGERSZALÓKON, tóhoz közeli, fia-
tal építésű, 5 szobás, 3 fürdőszobás, 
minőségi anyagokból épült, gyönyörű 
környezetben lévő családi ház eladó. 
Ár: 45M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

BELVÁROS szélén, ’70-es években 
épült, 4 szobás, egyszintes, téglaépí-
tésű családi ház 500 nm szép telekkel 
eladó. Ár: 32,5M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831 www.egeringatlanok.hu

CSÁKÓBAN 4 szobás, 2 fürdőszobás, 
felújított 1980-as években épült, fia-
talos szép családi ház nagy terasz-
szal, 350 nm telekkel, garázzsal. Ár: 
38M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu 

ÉRSEKKERT közelében 4 szobás, 
nappali-konyha-étkezős, 2 fürdőszo-
bás, igényes kivitelű, 12 éve épült, 
otthonos, szép környezetben lévő, 
csendes családi ház 450 nm telekkel, 
nagy terasszal, nagy garázzsal eladó. 
Ár: 45M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

ÚJ építés! Belvárosban ikerházas tár-
sasház, az építkezés elkezdődött, 100 
nm, 3 szoba+nappalis, 2 fürdőszobás, 
17 nm garázzsal, 50 nm saját kert-
tel. Jöjjön, ne maradjon le róla! Ár: 
42M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

EGER, Gárdonyi ház mögött 4 szobás, 
nagy nappali-étkező-konyhás, tágas 
szobákkal rendelkező, jó elrendezé-
sű, fiatal építésű, szép családi ház. Ár: 
39M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu 

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

HAJDÚHEGY legszebb utcájában, 270 
nm extra családi ház kerül eladásra. A 
ház minőségi anyagokból épült, akár 2 
lakrészre is osztható, a telek 1000 nm 
gyönyörűen parkosított. Jöjjön néz-
ze meg! Ár: 69M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 www.egeringatlanok.hu

FELSŐTÁRKÁNYBAN fiatal építésű, 
erdőszéli, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 
igényes, szép családi ház a nappali-
ban kandallóval, terasz- és kertkap-
csolattal, dupla garázzsal eladó. Ár: 
34M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

MINDSZENTY úton 4 szobás, 2 für-
dőszobás, egyszintes, polgári jelle-
gű szép családi ház 400 nm telekkel 
eladó. Ár: 19,9M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger, Pász-
torvölgyben 3 lakásból álló, egyszin-
tes, fiatal építésű, igényes kivite-
lű családi ház eladó. A lakások 30 
nm 1 szobás, 40 nm, 2 szobás, 90 
nm, 2 szoba+nappalis elosztásban. 
1400 nm parkosított telekkel, dup-
la garázzsal. Tel.: 06-30/248-6831 
www.egeringatlanok.hu

EGERBEN, a 25-ös főút mellett (Fel-
német) 3 szobás családi ház eladó! Ár: 
18,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

OSTOROSON, a Széchenyi utcá-
ban 2009-ben felújított, 5 szobás, 2 
szintes családi ház 68 nm-es üzlet-
helyiséggel eladó! Ár: 29,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

FÜZESABONY kertvárosi részén 2 
szintes, 4 szobás, felújított családi 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

EGERBEN, kertvárosi részen igényes 
családi ház eladó, 170 nm, 6 szoba, 
630 nm-es telek. Ár: 45M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

EGERBEN, a Sertekapu úton fel-
újítandó vagy bontandó ház 310 
nm-es telken eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088

EGERBEN, a Hajdúhegyen jó állapo-
tú, 130 nm-es, 5 szobás családi ház 
850 nm-es telken eladó. Ár: 39M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

EGERBEN, közel a belvároshoz, a 
Károlyvárosban felújítandó kis ház 
420 nm-es telken eladó. Ár: 15,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2088

EGERBEN, belvárosi, felújítandó, 98 
nm-es, 3 szobás családi ház 320 
nm-es telken eladó. Ár: 23M Ft. Tel.: 
06-70/778-2088
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A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok való-

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

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

www.egerotthon.hu

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

35639 35695

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

35646

terjesztésével kapcsolatos
észrevételeket,
reklamációkat 

az alábbi elérhetőségeken
jelezheti:

36/312-701,
eger@szuperinfo.hu

13886

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

35643

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

35816

35684

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
35754

35711

EgyEs karórák
20–50% 

engedménnyel 
a készlet erejéig!

 cSapó 
órásüzlet

széchenyi u. 24. 
Tel.: 36/310-747
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eGeRBeN, a Gárdonyi G. utcában 330 
nm-es saroktelken felújítandó kis ház 
eladó. Ár: 13M Ft. Tel.: 06-70/778-
2088

BáTORBaN családi ház eladó! Ár: 
2,8M Ft. Régi konyhaszekrény, láda, 
asztal+szék, terménydaráló, fenyő-
asztal. Tel.: 06-36/483-240 

eGeRBeN, a Rákóczi úton 1004 
nm-es telken beköltözhető családi 
ház eladó. A telek akár több lakásos 
társasház építésére is alkalmas. Iár: 
27M Ft. Tel.: 06-30/812-4948

eGeRBeN, lajosvárosban 1100 
nm-es telken lévő családi ház 
eladó. a telek akár 6 lakásos tár-
sasház építésére is alkalmas. Iár: 
30M Ft. Tel.: 06-20/531-3466 

eGeRszalÓKI, 3 szobás családi ház 
részben felújított állapotban eladó. Iár: 
8,5M Ft. Tel.: 06-30/291-4473

eladÓ egy 650 nm-es telken lévő, 
4,5 szobás, tehermentes családi ház 
Kerecsenden tulajdonostól. Alkuképes 
irányár: 12,9M Ft. Érd.: +36-30/370-
6450

H á z K e R e s é s 

eGeR környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya, kere-
sek családi házat, kockatípusú házat 
26M Ft-ig, fiatal házat 45M Ft-ig. Tel.: 
06-30/215-5349

eGRI családi házat keresek felújítan-
dót 27M Ft-ig, újabbat 55M Ft-ig, ha 
Önnek van eladó kérem hívjon. Tel.: 
06-30/248-6831

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

l a K á s e l a d á s 

észaKI városrész elején, mfszt. 4 
emelete panel épületben, 65 nm, tel-
jes körűen felújított, 2 szobás, tágas 
szép lakás eladó. Ár: 13,4M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

TÖRTéNelMI belvárosban 150 nm, 5 
szobás, 2 fürdőszobás, 30 nm terasz-
szal, modern gépészettel, igényes kivi-
telben, sorház jellegű lakás garázzsal. 
Ár: 36M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.

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

eGeRBeN, a „Ráchegy lakópark-
ban” 2018. évi beköltözéssel új épí-
tési 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

BelVáROsI, 4 szobás, garázsos, 
magasföldszinti lakás, saját 20 nm-es 
tárolóval eladó. Ár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGRI, belvárosi, 3 szobás, déli fek-
vésű, erkélyes, garázsos, felújítan-
dó lakás eladó. Ár: 19+3M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGRI, új építésű, CSOK-os, zárt 
lakóparki, 1. emeleti, 4 szobás, 88 
nm-es lakás eladó. Ár: 30M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGeRBeN, a Petőfi úton 1. emeleti, 
85 nm-es, tetőtéri, nappali+3 hálós 
lakás garázzsal eladó. Ár: 20,9M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2088

eGeRBeN, a Rákóczi út páratlan olda-
lán felújított, 56 nm-es, 2 szobás, 
erkélyes lakás a 4. emeleten eladó. 
Ár: 11,8M Ft. Tel.: 06-70/778-2088

KallÓMalOM úton 3. emeleti, 65 
nm-es, egyedi mérős, 2 plusz félszo-
bás lakás eladó. Ár: 10,3M Ft. Tel.: 
06-70/778-2373 

KallÓMalOM úton 3. emeleti, 30 
nm-es, igényesen felújított lakás 
eladó. Ár: 9,8M Ft. Tel.: 06-70/778-
2373

eGeR, Cifrakapu utcában 2 szobás, 
53 nm-es, frissen, igényesen felújí-
tott gázos, erkélyes lakás eladó. Ár: 
12,75M Ft. Tel.: 06-20/343-1510

eGeR, Csiky Sándor úton, 53 nm-es, 
2 szobás, gázfűtéses, felújított lakás, 
szigetelt házban eladó. Ár: 15,5M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

eGeRBeN, a Tímár úton, 12 lakásos 
társasházban eladó egy 59 nm-es, 
1+2 félszobás, gáz-cirkó fűtéses, jó 
állapotú (spajzos+külön tárolós) lakás. 
Iár: 16,8M Ft. Tel.: 06-20/206-3880

eGeRBeN, a Remenyik utcában 2. 
emeleti, 2 szobás, 64 nm-es lakás 
eladó. Iár: 15,5M Ft. Tel.: 06-30/271-
2883

l a K á s K e R e s é s 

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

1,5-2 szOBás lakásokat keresek 
már meglévő ügyfeleinknek jó 
fizetési feltételekkel! Felújítandó 
lakását akár 1 héten belül érté-
kesítjük befektetőknek! Tájé-
koztatásért hívjon: 06-30/472-
0617, Borosné - eger Otthon

KeReseK 3 szoba+nappalis eladó 
ingatlant, állapottól függetlenül. Tel.: 
06-20/975-1413

é p í T é s I  T e l e K 

BelVáROs szélén, Hajdúhegy alján, 
450 nm, szép benapozású, teljes köz-
műves építési telek eladó. Ár: 14,7M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831 

NOVaJON, egertől 10 km-re 
1486 nm-es építési telek eladó 
alappal. Iár: 3,99M Ft. Tel.: 
06-20/591-6910  

MaKláRI hóstyán 980 nm-es épí-
tési telek eladó. Tel.: 15,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413 

MaGáNszeMélYTŐl eladó egri épí-
tési telek. Ceglédi utca 6. Akár 75% 
beépíthető 5 m magasságig. Fszt. 
vagy fszt.+tetőtér lehetőséggel. 
160 nm. Közművek a teleknél. Tel.: 
06-70/701-7764

F Ö l d ,  K e R T 

eladÓ Eger, Nagygalagonyás-dű-
lőben 0,6 ha kékfrankos szőlőterü-
let; Ráchegy 0,35 ha olaszrizling, 
Steiner-dűlőben 0,34 ha szürke-
barát; Andornaktálya, Gesztenyés-
dűlőben 1,18 ha kékfrankos. Tel.: 
06-20/526-9058

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

alMáRI hegyen városra néző, déli 
fekvésű szőlő-gyümölcsös eladó. 
Tel.: 06-30/963-6596

eGeR, Fertő-dűlőben 2523 nm-es 
zártkert eladó. Iár: 600 Ft/nm. Tel.: 
06-30/410-5974

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

G a R á z s 

eGeR, Cifrakapu út 22. szám 
alatti mélygarázsban 4 db garázs 
kiadó. Tel.: 06-20/354-0407 

KIadÓ Egerben, a Tündérparton 18 
nm garázs. Tel.: 06-30/717-8870

a l B é R l e T 

eGeRBeN 1 szoba 2 fő részére 
kiadó. Ár: 25e Ft/fő/hó+rezsi. Tel.: 
06-70/244-3979, esti órákban. 

eGRI, ingyen parkolós részen 30 
nm-es vagy 42 nm-es garzon laká-
sok kiadók. Ár: 80-110e Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGeRBeN, a Hajdúhegy lábánál, 
a Tizeshonvéd utcában kiadó egy 
kiváló állapotú, teljesen berendezett, 
gépesített, 60 nm-es lakás. 100e 
Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

eGeRBeN, a Szépasszonyvölgyben, 
egy fő részére egy különálló, beren-
dezett szoba kiadó. Ár: 40e Ft/hó. Tel.: 
06-30/564-1851

KeRTész úton 1 szoba összkomfortos 
lakás kiadó. Tel.: 06-20/477-4417

Ü z l e T ,  T e l e p H e l Y

FelsŐTáRKáNYBaN 50 nm-től 
1200 nm-ig raktárnak vagy 
üzem csarnoknak való helyiség 
kiadó. Tel.: 06-20/354-0407

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

eGeR, Szépasszonyvölgyben pince-
borozó (volt Póni vendéglő) panzió 
építésére alkalmas telekkel, illetve 
plusz pince kialakítási lehetőséggel 
eladó. Tel.: 06-30/945-3479

a spaR Áruház közelében 72 nm-es 
lakás kiadó, üzlethelyiségnek, iro-
dának is megfelelő. Érdeklődni a 
06-70/602-5625-ös telefonon.

a u T Ó  V é T e l 

MeGVeszeM autóját akár üzemkép-
telenül is. Házhoz megyek, azonnal 
fizetek. Tel.: 06-70/417-7499

KéTÜTeMŰ Wartburgot vásárolnék. 
Tel.: 06-30/639-4276

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

T á R s K e R e s é s 

63 éVes, független férfi élettársat 
keres. Tel.: 06-20/261-9157

á l l a T 

20 dB 150- 200 kg-os, húsjellegű 
hízó eladó. Tel.: 06-20/977-6363

T Ü z e l Ő a N Y a G 

TŰzIFa, szén nálunk kapható 
minden fajtában, méretben, mér-
hető állapotban, házhoz szállít-
va.Tüzelőutalványt elfogadunk. 
az áru a helyszínen ellenőrizen-
dő, átvenni nem kötelező, ezért 
vásárlás után reklamációt nem 
fogadunk el. Tel.: 06-30/727-
0039 

aKCIÓ. Tűzifa az erdészettől szállítás-
sal eladó. Tel.: 06-70/532-2021 

TŰzIFa eladó méteres szálakban 
(1x1x170). Tölgy, bükk, akác 20e 
Ft-tól. Gyors házhoz szállítással. 
Tel.: 06-20/505-6029 

eladÓ tűzifa 13.500 Ft-tól! Garan-
tált mennyiség, és minőség! Tel.: 
06-70/232-3421

eladÓ konyhakész tűzifa szám-
lával 11.000 Ft/m3. Ingyenes 
kiszállítás.Tel.: 06-20/571-8506, 
06-30/550-3930, 06-20/328-
7758 

TŰzIFa tavalyi áron! Akicóban erdei 
m3-ben és kalodás fáink 1,5-2 éves 
kitermelésűek. Kalodás 8.500-14.500 
Ft/m3, erdei m3 15.500-23.500 Ft/
m3. Tölgy, bükk, akác. Fuvarjainkat 
24 órán belül teljesítjük. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-30/680-1790

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

e G Y é B  K e R e s é s 

szaRVasaGaNCsOT, hullajtot-
tat és trófeákat vásárolok. Hullaj-
tottat 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
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egerben, a Knézich Ká- 
roly utcában magasföldszinti, 
80 nm-es, 4 szobás lakás - akár 
befektetési célra is - eladó. az 
irányárban benne van egy, a la-
káshoz tartozó utcai bejáratú 
garázs, valamint egy alagsori, kb. 
30 nm-es saját tároló is. Ir.ár: 
23,9M Ft. érd.: 06-70/650-1494

egerben, a Malomárok utcá-
ban, 10 emeletes, 2 liftes épü-
letben IV. emeleti, 2 szobás, 
62 nm-es, világos, nagy erkélyes, 
műanyag nyílászárós, távköz-
ponti fűtéses lakás panorámá-
val az eged hegységre eladó. 
Ir.ár: 12,2M Ft. 06-30/303-3019

egerben, a szálloda utcában 
IV. emeleti, nappali+2 szobás, 
teljes körűen felújított, gázcirkós 
lakás, körpanorámás erkély-
lyel, szigetelt épületben eladó. 
Ir.ár: 21,9M Ft. 06-30/958-7200

egerben, a volt kemping terü-
letén új társasházi projektek 
indulnak, várhatóan 2018. év 
végi befejezéssel. lakások igény 
szerinti méretben még választha-
tók. 6 db lakás már elkelt! Ir.ár: 
320e Ft/nm. 06-30/958-7200

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

35801

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

eGeR, Olasz utcában 54 nm-es, 
2 szobás, I. emeleti, erké-
lyes, távhős lakás eladó. ár: 
12,7 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, szépasszony-völgy 
közelében 234 nm-es tel-
ken lévő, bontandó vagy erő-
sen felújítandó családi ház 
telekárban eladó. ár: 9,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/677-7241

eGeRBeN, Károlyvárosban, 
704 nm-es telken 300 nm-es, 
8 szobás, több generáció 
együttélésére alkalmas csalá-
di ház eladó! Ir.ár: 39,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, Vécsey-völgyben 
örökpanorámás, 591 nm-es, 
összközműves telek 30%-
os beépíthetőséggel, kivá-
ló paraméterekkel eladó. ár: 
19,2 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

FelsŐTáRKáNY, Fő úton 
180 nm-es, üzleti tevékeny-
ségre is alkalmas, részben fel-
újított családi ház eladó. ár: 
25 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR-FelNéMeTeN 120 nm-es, 
2+2 szobás, kiváló állapo-
tú családi ház garázzsal, par-
kosított kerttel eladó. ár: 
31,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR belvárosközeli, 120 
nm-es, 4 szobás, felújított, 
hőszigetelt családi ház kis 
udvarral eladó. ár: 29 M Ft. 
Tel.: 06-70/615-4841

eGeRBeN, a Maklári hóstyán 
emelt műszaki tartalmú, 40-104 
nm-es, ÚJ épíTésŰ 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

eGeR, Tulipánkert úton lakás 
és vendégház célra is kiválóan 
hasznosítható, 5 szobás csa-
ládi ház sürgősen eladó. ár: 
26,5 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

35824
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régIségET, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészítő-
ket, fateknőt, babafürdető kádat, házi 
szőttes vásznat, zsákot, kázsmér ken-
dőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, fali-
tányért, játékot, pedálos Moszkvicsot, 
katonai tárgyakat, kitüntetést, köny-
veket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! 
Tel.: 06-30/475-7928

sZEMéLyAUTÓkAT és vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262

VÁsÁrOLOk személyautót, teherau-
tót, segédmotorkerékpárt, akkumu-
látort, vashulladékot, dunnát, párnát, 
kábeleket, trafót, kávégépet, háztar-
tási gépeket. Tel.: 06-30/257-1392

INgyEN elszállítom bútorait, lakás-
kiürítést, hagyatékot, lomtalanítást, 
háztartási gépeket, vashulladékot hét-
végén is. Tel.: 06-30/257-1392

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 

NAVIgÁCIÓ (Navon N490 Plus, 
4,3”, fekete, IgO8 szoftver, teljes 
Európa térképpel) alig használt 
eladó. Tel.: 06-30/929-5338 

FŰsZErPAPrIkA-dArÁLÓ, mosó-
gép (keverőtárcsás), centrifuga (Haj-
dú), újak, légpuska elektromos vizes 
köszörű eladó. Ár: 20-22-25-40e Ft. 
Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-
5110, délután.

ELAdÓ ruhásszekrény, ágyneműtartó, 
konyhaasztal. Tel.: 06-20/527-7834

bONTOTT faanyag, használt 
rokkantkocsit elcserélnénk ráülős 
fűnyíróra vagy eladnánk. Tel.: 
06-36/890-350, 06-20/373-9346

Á L L Á s T  k E r E s 

MEgbÍZHATÓ nő éjszakai gyermek-
felügyeletet vállal. Tel.: 06-20/524-
6844

Á L L Á s T  k Í N Á L 

EgEr körzetében „C” kat. jogosít-
vánnyal rendelkező, konténerszállí-
tásban jártas gépkocsivezetőt keresek 
korrekt bérezéssel. Tel.: 06-30/494-
2784

C-E kategóriás gépkocsivezetőket 
keresünk belföldi munkára. Nógrád 
és Heves megyéből. Tel.: 06-30/985-
9545

VArrÓkAT, varrónőket, betanított 
munkásokat (operátorokat) kere-
sünk dunántúli munkahelyre. Szál-
lást, bejárást, előleget biztosítunk. 
Tel.: 06-70/366-7075

FOdrÁsZATUNk bővülő csapatába 
fodrász kollégákat keresünk hosz-
szú távra. Bejelentett munkaviszony, 
fiatalos, vidám csapat, tervezhe-
tő, rugalmas munkaidő beosztás, 
kiemelt kereseti lehetőség. Jelent-
kezéseket a biohaireger@gmail.com 
címre várjuk. 

bÚTOrÁrUHÁZ keres értékesí-
tői, illetve raktáros/bútorsze-
relői munkakörbe munkatár-
sakat egri munkahelyre. érdek-
lődni-jelentkezni önéletrajzzal: 
lenokft@gmail.com vagy Tel.: 
06-36/323-500  

EgrI állatorvosi rendelő asszisztenst 
keres adminisztratív feladatokra is. 
Önéletrajzos jelentkezéseket várjuk: 
hbvetkft@gmail.com

PÓTkOCsI összeszereléséhez, szige-
teléséhez keresünk munkatársakat, 
hosszú távra, vidéki munkahelyre 
(Győr mellé). Tel.: 06-30/9374-157

sZÓrÓLAPOk, reklámkiadvány-
ok terjesztésére megbízható, 
kézbesítésben jártas munka-
társakat keresünk Eger terü-
letéről. érdeklődni: 06-30/756-
6231 (Hétköznapokon 8.00-
16.00 között) 

LAJOs a Faiparos andornaktályai 
munkahelyre asztalost és felü-
letkezelésben jártas munkatár-
sakat, valamint belsőépítészet 
iránt érdeklődő munkavállalókat 
keres nettó 1.200 Ft/órabérrel, 
munkába járási támogatással.
Tel.: 06-70/777-9072  

EgrI borászati üzemünkbe gyakor-
lattal rendelkező, józan életvitelű dol-
gozót keresünk általános borkezelé-
si, szőlőfeldolgozási és palackozási 
feladatok ellátására egy műszakos 
(nappali) munkarendben. Egri lakó-
hely előnyt jelent. Bérezés: megegye-
zés szerint. Jelentkezésüket önélet-
rajzzal, munkaidőben a 3300 Eger, 
Nagykőporos út 23-25 címen, illet-
ve a denes.rozsavolgyi@grofbuttler.
hu e-mail címen várjuk. 

ELEkTrONIkAI technikust 
keresünk tatabányai munka-
végzéssel, ingyen szállással, 
kiemelkedő bérezéssel. Tel.: 
06-70/884-3038 email: info@
zcsolutioiniroda.hu 

FÖLdMUNkAgéP-kEZELŐ munka-
társat keresünk. Jelentkezés a tothg.
petrenymarketing@gmail.com címen 
önéletrajzzal és fizetési igény megje-
lölésével, január 30-ig.

EgrI szálló angolul beszélő éjszakai 
(péntek-szombat éjjelre) recepcióst 
keres. Tel.: 06-30/945-3479

kErEsÜNk egyszerű igényfel-
mérő lapok kitöltésére, kor-
tól, nemtől függetlenül, másod 
vagy főállásban végezhető mun-
kára embereket. kötetlen mun-
kaidőben. Igényfelmérő lapon-
ként 6-10e Ft-os jutalék! érd: 
email: nullrezsi@gmail.com Tel.: 
+36-70/393-0062  

VErPELéTI Borászat szerkezetlaka-
tos-karbantartó hosszú távra, egye-
di bérezéssel, munkatársat keres. 
Jelentkezzen most! Hívjon minket! 
Tel.: +36-30/486-2599

FAIPArI tapasztalatokkal rendelke-
ző segéd- és szakmunkásokat kere-
sünk bélapátfalvai munkavégzésre, 
utazás, étkezéstámogatással. Érd.: 
06-30/197-4848

CNC gépkezelőket, fémipari és ipa-
ri festőket, valamint autófényezőket 
keresünk Pest környéki munkahely-
re. Magas órabér, szállás és utazás 
biztosított. Tel.: 06-70/366-5722, 
06-70/941-0994, majsamunka@
indamail.hu

EgrI fogtechnikai labor, fiatal fog-
technikusok jelentkezését várja! Érd.: 
06-30/382-4482
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AZONNALI 
MUNKAKEZDÉSI 
LEHETŐSÉG!

Műanyag nyílászáró gyártó üzembe, 
szakmai előképzettséggel:

	 •	informatikus

	 	 rendszergazda
munkatársat keresünk.
Jelentkezni: Fényképes önéletrajzzal 
az info@bergsystem.hu email címre.

35822

35791



Á l l Á s t  k í n Á l 

AWI-kOMBInÁltOs hegesztőket 
CO2 gyakorlattal, CO2 hegesztő-
ket, lakatosokat, villanyszerelőket és 
szerszámkészítőket keresünk (nettó 
250.000-350.000 Ft kereseti lehető-
ség). Tel.: 06-70/206-2621, szuper-
munka@index.hu

CO hegesztőket, szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr 
mellé) ottlakással. Tel.: 06-30/937-
4157

PUltOs munkatársat keresünk 
Egerbe a Szikra Sörkertbe. Albérle-
tet biztosítani tudunk. Érdeklődni a 
06-70/291-8514-es telefonszámon 
vagy e-mailben a szikrasorkerteger@
gmail.com címen lehet.

MInŐsÉGIRÁnYítÁsI munkakörbe 
élelmiszeripari mérnök munkatársat 
felveszünk - vállalkozói formában is. 
Gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezni: 
fényképes szakmai önéletrajzzal a pri-
mer@gmail.hu címen lehet. 

GYAkORlAttAl rendelkező női 
eladót felveszünk. Tel.: 06-30/348-
9944, 06-30/746-7997

AZOnnAl kezdés állattenyésztésben! 
A Gödöllői Tangazdaság Zrt. felvétel-
re keres: Állatgondozó (fejő, ellető), 
takarítónő munkakörbe munkatár-
sakat. Munkavégzés helye: Hatvan-
Nagygombosi Szarvasmarha telep. 
Feltétel:-min. 8 ált. iskolai végzett-
ség, -gyakorlat, -nagy munkabí-
ró képesség, -önálló munkavégzés. 
Állattenyésztésben szerzett tapaszta-
lat előny. Szállást igény esetén bizto-
sítunk. Jelentkezni önéletrajz leadá-
sával lehet: e-mailben: csala.antal@
gtrt.hu, vagy telefonon: 06-20/406-
8167, vagy személyesen: 3000 
Hatvan-Nagygombos, Szarvasmar-
ha telep

BEtAnítOtt dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító part-
nerünkhöz Dunántúlra, a régió-
ban a legmagasabb bért bizto-
sítják. szállás, utazás biztosított. 
Érd.: 06-30/511-4219 

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

O k t A t Á s 

AnGOl oktatás kezdőknek, haladók-
nak, érettségire, nyelvvizsgára készü-
lőknek, délelőtt is. Tel.: 06-30/459-
2240

DAJkA és pedagógiai asszisztens tan-
folyam indul Egerben részletfizetés-
sel.Tel.: 06-30/637-4083, 0646/321-
694. Eng.sz.: E-000452/2014

BOltI eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. Tel.: 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

MAtEMAtIkA oktatása középiskolá-
soknak, egyetemistáknak. Egyszerre 
egy tanítvány, 60 perces órák. Eger-
ben házhoz megyek. Tel.: 06-20/383-
8946

s Z O l G Á l t A t Á s  k í n Á l A t 

lAkAtOsMUnkÁt vállalok. Keríté-
sek, előtetők, korlátok, teraszok stb. 
Tel.: 06-30/250-8548

lOMtAlAnítÁst vállalok! 
Elszállítom megunt bútorait, 
lomjait. tereprendezés, bontás, 
romeltakarítás, fuvarozás hétvé-
gén is. tel.: 06-30/225-0188 

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

VíZ-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és 
lakásfelújítás. tel.: 06-70/946-
5100 

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

DUGUlÁsElHÁRítÁs falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. Tel.: 
06-70/233-0673

HÁZAk, padlásterek építését, felújítá-
sát, tető átfedését, lakatos, bádogos 
munkákat vállalunk. Tel.: 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  

lOMtAlAnítÁst vállalok! Elszállí-
tom (megvásárolom) megunt bútorait, 
lomjait. Tel.: 06-30/215-7938

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

sZERB-HORVÁt tolmács- és for-
dítómunka. Érd.: ocsiur@gmail.
com, 06-30/249-9709 
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Egri Építőipari cég keres 
felelős műszaki
jogosultsággal,

referenciával rendelkező

ÉpíTÉSvEZETŐT.
Kiemelt bérezés!

Tel.: 06-36/512-110

Egri Építőipari cég keres 

KÖZponTI
ÉpíTŐmÉRnÖKÖT

költségvetési- és közbeszerzési
pályázat készítési,

árkalkulátori gyakorlattal.
Kiemelt bérezés!

Tel.: 06-36/512-110

A Haj-Hász Szalon
fodráSz csapatát
szeretnénk bővíteni tehetséges

munkatársakkal egri szalonunkban.

Lehetsz kezdő vagy profi, 
fiú vagy lány, fiatal vagy idősebb, 

a lényeg, hogy szeresd, amit csinálsz.

Ha felkeltettük érdeklődésed, és 
úgy érzed, szeretnél velünk dolgozni, 

várjuk jelentkezésed 
a +36-30/958-7200 telefonszámon,

vagy személyesen Egerben,
a Maklári út 5-7. alatti címen!

Manikűrös, műkörmös és/vagy
pedikűrösök figyelem!

Egerben, a Hotel Flórában

HElyiség 
kiadó!

Érdeklődni személyesen a hotelben, vagy 
telefonon Csorba Gábornénál 

a 06-30/686-5443 számon.

35796

35798

Az EvAT
Egri Vagyonkezelő és

Távfűtő  Zrt.

fELvÉTELT HIRDET
az alábbi munkakörbe:

KÖnyvELŐ
főbb feladatok, munkák: 
• Valamennyi gazdasági eseményhez kapcsolódó
 alapbizonylat kontírozása, könyvelése,
• Beérkező (szállító) számlák analitikus nyilvántartása,
• Kimenő számlák analitikus nyilvántartása,
• Pénztárbizonylatok feldolgozása,
• Banki kivonatok feldolgozása,
• Munkabérfeladás lekönyvelése,
• Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, tárgyhavi
 értékcsökkenés feladás elkészítése,
• Raktári készletmozgásokhoz kapcsolódó feladások
 könyvelése,
• Analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés
 egyeztetése,
• Általános forgalmi adó bevallás elkészítése,
• Zárlati feladatok végrehajtása,
• Havi cash-flow kimutatás készítése.

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• 2-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
• Precíz, megbízható, önálló munkavégzés, 
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word,
 Excel).

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
• Mérlegképes könyvelői végzettség,
• Könyvviteli szolgáltatást végzők (mérlegképes
 könyvelői) regisztrációja.

Egyéb információ az állásról: 
• Teljes munkaidős foglalkoztatás.

munkavégzés helye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. 

A pályázatokat az evatzrt@evatzrt.hu e-mail címre 
kérjük megküldeni 2018. február 5. napjáig.

35720

35720
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egri üzlete
munkatársat keres:

eladót és

varrónőt.
Jelentkezni személyesen 

az üzletben:
eger, Cifrakapu u. 162.
vagy a 36/415-740-es

telefonon,
vagy az eger@drpadlo.hu

címen.
35788

23745

3578135721

Egri Építőipari cég
keres 

gyakorlattal rendelkező 

TakaríTónőT.
Foglalkoztatás

teljes munkaidőben. 

Tel.: 06-20/569-4770

Egri Építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező

koTrógÉp-kEzElőT. 
Bérezés 

megegyezés szerint, 
alap órabér 1.500 Ft.

Tel.: 06-36/512-110

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
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Megyei Leány Torna DiákoLiMpia. Január 10-én az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola 
és Gimnázium tornatermében rendezték meg a Megyei Leány Torna Diákolimpia döntőjét. Négy egri 

intézmény tíz csapata indult három korcsoportban a versenyen. A cél a februári országos elődön-
tőbe jutás volt. Mindhárom korosztályban a Pásztorvölgyi végzett az első helyen. 

A győztesek: 
I. korcsoport: Csapat: 1. Egri Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimn. (70.0) Felkészítő: Balassa Márta 

Csapattagok: Sebők Mira, Gubancsik Szofi, Cseh Rebeka, Kovács Panna, Vágner Dóra, Oláh Noémi 
Egyéni: 1. Tanner Bianka  (17.7 – Kemény) és  Lengyel Csenge (17.7 – Tinódi) 

II. korcsoport: Csapat: 1. Egri Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimn. (107.85) Felkészítő: Balassa Márta 
Csapattagok: Nagy Letícia, Oláh Sára, Turbucz Panna, Nagy Loretta, Mohamed Szemira, Sipos Luca

         Egyéni: 1. Turbucz Panna (28.1 – Pásztorvölgyi)

III-IV. korcsoport: Csapat: 1. Egri Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimn. (107.95) Felkészítő: Balassa Márta 
Csapattagok: Varró Lili, Tuza Zille, Kis Alexa, Juhász Dóra, Báder Vanessza, Juhász Jázmin

Egyéni: 1. Juhász Dóra (27.95 – Pásztorvölgyi)

HKIK 
gazdasági  
évnyitó

Dr. Bánhidy Péter, 
a HKIK elnöke

Fülöp Gábor, 
a HKIK főtitkára

Dr. Parragh  László,  
a Magyar  

Kereskedelmi  
és Iparkamara  

elnöke

Egerben, a Kepes György 
Művészeti Központban 

tartotta gazdasági évnyitó 
rendezvényét a Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. 

Mint elhangzott, az el-
múlt évben jól teljesített a 
megye gazdasága, több volt 

a beruházás és nagyobb az 
előállított érték. A gazdasági 
eredményeken túl a vállal-
kozások és az intézmények 
előtt álló feladatokról is szól-
tak a résztvevők.

A megye gazdaságának 
szereplőit dr. Bánhidy Péter, 
a megyei iparkamara elnöke 

köszöntötte, aki kiemelte, 
hogy 2017-ben az egy főre 
jutó beruházások értéke és 
az egy főre jutó ipari terme-
lés is meghaladta az országos 
átlagot. Dr. Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke kiemelte: 
a következő években fontos 

lesz a tudás frissítése, a kuta-
tás-fejlesztés, az élelmiszer-
ipar, az energia szektor és a 
nemzetközi kapcsolatok.

Fülöp Gábor, a HKIK fő-
titkára a megye gazdasági 
teljesítményéről és a cégek 
előtt álló kihívásokról adott 
áttekintést. Kijelentette: a 

megye ipara már a fejlesztés 
irányába tart.

Az ünnepségen átadták a 
Heves Megye Gazdaságáért, 
a Heves Megye Innovatőre, a 
Kamarai Munkáért Díjakat, 
valamint az arra érdemes 
vállalkozások Korrekt Part-
ner Védjegyet vehettek át.

Kovácsné 
Ózsvári  
Szilvia, 
az SBS Kft.  
HR vezetője  
Kamarai 
Munkáért  
Díjat 
vehetett át

Nagy Lajos,  
a HESI Kft. 
ügyvezető igazgatója 
Dr. Bánhidy Péter 
társaságában 

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott 
és Fülöp Gábor eszmecseréje

Halász 
Zsuzsanna, 
a Sárvári Kft. 
tulajdonosa 
Heves Megye 
Gazdaságáért 
Díjban részesült

A Kossuth-díjas Szabó Attila és családja, vagyis a Szabó család 
remek koncerttel köszöntötte a megye gazdaságának szereplőit

Az Örökség 
Alkotóműhely, 
az Everblue 
és az Attila Shoes 
munkáit is bemutatták 
a vállalkozóknak
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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)

2018. jan. 23., kedd 900–1200 
Petőfibánya – Művelődési Ház 

(bánya u. 3.)
2018. jan. 24., szerda 1200–1600 
eger – Markhot ferenc Kórház 

(Knézich K u. H épület i.em.)
2018. jan. 24., szerda 1400–1700 

gyöngyösoroszi – iKszt 
(Jókai Mór u. 3.)

2018. jan. 25., csütörtök 900–1700 
Heves – Művelődési Központ 

(erkel f u. 2.)
2018. jan. 26., péntek 1400–1700 

gyöngyös – Hitgyülekezete 
(bajcsy zs. krt. 21/1.)

2018. jan. 26., péntek 1000–1800 
Heves – Művelődési Központ 

(erkel f u. 2.)
2018. jan. 27., szombat 900–1200 

DoMoszló – egészségház 
(Kossuth u. 47/1.)
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január 21-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
január 28-án, 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

Friss nAvinfó
jövedéki adót visszaigénylő 

gazdák, figyelem!
A jövedéki adót visszaigénylő gazdákat érintő fontos változás, hogy 2017-ben meg-
változtak a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj adóvisszaigénylésének szabályai.

A 2017. I. negyedévben vásárolt gázolaj esetén 100,49225 Ft/liter adómérték 
megadásával, 2017. II-IV. negyedévben vásárolt gázolaj esetén 90,487 Ft/liter adó-
mérték megadásával kell a bevallási nyomtatványt kitölteni.

2017-ben a gázolaj fajtakódok is megváltoztak. 2017. I. félévben vásárolt gázolaj 
esetén a már megszokott 523 fajtakódot, 2017. II. félévben vásárolt gázolaj esetén 
az új, 016 fajtakódot kell feltüntetni a bevallásban.
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Ismert egrIek – 
más szerepben

FELHÍVÁS
A  jubileumi,  

X. ismert egriek  
– más szerepben 

című zenés show műsorához 
keres az Ezüstidő 

Szabadidős Egyesület  
műkedvelő/hobbi  

egyszemélyes színpadi 
produkciókat (zene, tánc, 

ének, vers, mese, paródia stb.)

Bemutató: 2018. 02. 17. 15.00

Forrás Szabadidő Központ.

Érdeklődni: 
Ezüstidő 

Szabadidős Egyesület
E-mail: 

eszeeger@gmail.com 
Tel.: 

06-70/526-2805
23745

23745

A táv: 1-25 km között,  
 amennyit tudsz
Rajt: 9.00-kor
Találkozó: a Dobó szobornál  
 – A kb. 25 km útvonala 
 az új kerékpárúton a Dobó tértől 
 a felsőtárkányi tóhoz és vissza.

FUTÁS
EgEr
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BSI Futónagykövetek - Eger:
 Feketéné Kuzman Krisztina Marczis Dávid  
 fusskrisztaeger@gmail.com david.marczis91@gmail.com 

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

23745

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!
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FlÓrA vitáliA

hotel Flóra gyógyszárny
06-20/965-2051

termeszetgyogyaszcentrum.hupont.hu

SonoTERApIA
Egy lehetőség az

ÉRSZŰKÜLET
tüneteinek enyhítésére!

2008-tól Egerben!

35823
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112018. január 19. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

Két úr szolgája EgerbenA „komédiát arra találták 
ki, hogy kijavítsa a hi-

bákat, és nevetségessé tegye 
a rossz szokásokat” – írta 
Carlo Goldoni, a nagy velen-
cei drámaíró, a XVIII. század 
derekán. Egyik legismertebb 
komédiáját, a Két úr szolgá-
ját mutatja be az egri Gár-
donyi Géza Színház január 
26-án.Az előadást Horesnyi 
Balázs díszlettervei, valamint 

Rátkai Erzsébet jelmeztervei 
alapján Kiss József rendezi. 
A főbb szerepekben Várhe-
lyi Dénest, Nagy Barbarát, 
Tunyogi Pétert, Radvánszki 
Szabolcsot, Babócsai Rékát, 
Káli Gergelyt, Nagy Adriennt 
és Rácz Jánost láthatjuk. 

A jómódú Federigo Ras-
poni, akinek Pantalone a 
lánya, Clarice kezét ígér-
te, meghal párbajban egy 
Florindo nevű ifjú által. 
Clarice és szerelme, Silvio, 
azonnal eljegyzik egymást. 
Ám ekkor beállít Truffal-

dino, s bejelenti kint várako-
zó urát, Federigo Rasponit! 
Ám a jelenlévő fogadós 
rögtön felismeri a magát 
Federigónak kiadó Beatricét, 
Federigo húgát, aki azért jött 
Velencébe, hogy a büntetés 
elől menekülő szerelmét, 

Florindót megkeresse. Köz-
ben Truffaldino egy másik 
úr szolgálatába is elszegődik, 
aki ugyanabban a fogadóban 
száll meg, s aki nem más, 
mint a fent említett Florindo, 
aki szerelméhez hasonlóan 
mit sem tud a pimasz szolga 
csínytevéseiről. Elkezdődik 
hát a félreértésektől, baklövé-
sektől, felfordulástól hangos, 
fergeteges komédia.
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MIKOR és HOL
Január 26., péntek
11.00	 Rómeó és Júlia	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.30		 a BÜKK CsaVaRGó úTJaiN CÍmŰ aNTOlóGia BemUTaTóJa
	 A	Bükki	Nemzeti	Park	Igazgatóságával	közös	program	
	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
16.30	 KiRKósa TÜNde és maGda dáVid KONCeRTJe 

Fellépők:	Kirkósa Tünde	(csellóművész)	és	magda dávid		
(orgonaművész,	zeneszerző).	Műsor:	A.Vivaldi:	III.	a-moll	Szonáta	I.-
II.	tétel;	Kodály	Zoltán:	Szonatina;	J.S.Bach:	Gigue	a	C-dúr	Szvitből;	
Improvizáció;	Magda	Dávid:	A	virágok	áldozata;	G.	Fauré:	Elégia

	 Bartók	Béla:	Román	népi	táncok	Helyszín:	Farkas	Ferenc	Zeneiskola
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-irodalmi	műsora	–	Határbontás  
a szépirodalom és a popkultúra között:  
versek, dalok, novellák.  

Jegyár:	elővételben	1.500	Ft,		a	napján	2.000	Ft
	 Helyszín:	Forrás	Gyermek-	és	Ifjúsági	Ház
19.00	 CaRlO GOldONi: Két úr szolgája 

bemutató előadás – Gárdonyi	Géza	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 27., szombat
a BÜKKi VÖRÖs meTeOR sPORTeGYesÜleT TúRáJa	– „bükk forrásai”	
8.50	 „az egri bükk nagyjai túramozgalom Kolacskovszky lajos 

emléktúra” Útvonal:	Bélapátfalva	–	Telekessy	th.	–	Homonna-
tisztás	–	Kaszálás-tető	–	Guba-kút	–	Guba	ház	–	Leshely	–	Cser-
késztábor	–	Berva.	Táv:	15	km.	Szintkülönbség:	400	m.	30	+3	pont

	 Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.00	Volán	pu.	
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(20/226-6564)
a VáNdORlóK BaRáTi KÖRe TúRáJa  – Felsőtárkány - Bő-völgy
8.50	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Hosszú	lápa	orom	–	Hosszú	lápa	–		

Bő-völgy.	Táv:	12	km. Indulás:	8.50	Volán	pu.	Érkezés:	16.30	órakor
9.00	 XIX. „Ötágú sÍp Üzenete” – VeRs- és PRóZamONdó Ta-

lálKOZó 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.)	
16.00	 zF-eger – raCIonet Honvéd
	 Vízilabda	E.ON	férfi	OB	I.,	B-csoport,	11.	forduló
	 Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
19.00	 Két úr szolgája –	Kelemen	László	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 egrI BoroK Bálja 

az egri Borbarát Hölgyek szervezésében 
Díszvendég:	tóth Ferenc	borász	
Helyszín:	Hotel	Eger&Park****

Január 28., vasárnap
a BÜKKi VÖRÖs meTeOR sPORTeGYesÜleT TúRáJa 
7.15 Útvonal:	Szarvaskő	–	Új	kilátó	–	Keselyű-bérc	–	Baktai-tavak	–	

Töviskes-bérc	–	Agyagos-tető	–	Eger,	Kővágó	tér
	 Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	200	m.	25	+3	pont
	 Találkozás:	7.15	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.00	Kővágó	tér,	gyalog.		

Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
Téli séTáK a sZalaJKa-VÖlGYBeN 2
10.00	 Szakvezetett	séta	a	Bükki Nemzeti	Park	Igazgatóság		

szervezésében.		Útvonal:	Vadaskert,	Kárpátok	őre,	Pisztrángtelep,	
Szikla-forrás,	Szabadtéri	Erdei	Múzeum,	Fátyol	vízesés,	Gloriette-
tisztás.		Táv:	4	km	oda-vissza.	Találkozás:	Szilvásvárad	-Szalajka-
völgy,	Bükki	Nemzeti	Park	Információs	ház	(a	szalajka-völgyi	felső	
parkolótól	150	m-re).	Részvételi	díj:	500	Ft/fő.		
Programvezető:	Salétli	György	(20/265-7002)

Január 19-20., péntek-szombat
 X. ORsZáGOs iFJúsáGi sZólóTáNCVeRseNY - dÖNTŐ 
	 A	legjobb,	előzetes	elődöntőkből	bejutott	15-18	éves	néptáncos		

fiatalok	országos	megmérettetése.	A	verseny	gálaműsorral	zárul.
	 Helyszín:	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Január 20-21., szombat–vasárnap
nőI KézIlaBda doBó-KUpa – FelKésZÜlési TORNa
	 Helyszín:	Eszterházy-csarnok
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)

a FÜZesaBONYi TeRmésZeTBaRáT eGYesÜleT NYÍlT TúRáJa
8.35	 „Irodalmi emlékhelyek Heves megyében”	Útvonal:	Besnyőtelek,	

autóbusz	váró	–	Besenyőtelek	Berze-Nagy	János	Általános	Iskola	–	
Besenyőtelek,	Vörösmarty		út	17.		–	Dormánd	–	Remenyik	Zsigmond	
emlékház.	Indulás:	Füzesabony,	autóbusz	pu.	8.35.

	 Hazaérkezés:	Füzesabony,	autóbusz	pu.	11.45	
Túravezető:	Somogyi	Imre	70/314-9169

a BÜKKi VÖRÖs meTeOR sPORTeGYesÜleT TúRáJa „egészség séta”			
8.50	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Szalajka-völgyi-forrás	–	vissza	Szilvásvárad.	

Táv:	8	km.	Szint:	100	m.	Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	
13.40	Volán	pu.	Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(20/226-6564)

20.00	 Ørdøg és allsuckall koncert – Jegyár	elővételben	1.000	Ft,	
a	helyszínen	1.500	Ft	 Helyszín:	Rock	Café	(Sas	út	6.)

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)	
a BÜKKi VÖRÖs meTeOR sPORTeGYesÜleT TúRáJa			
8.20	 Útvonal:	Hárs-kút	–	Kövek-alja	–	Samassa	ház	–	Stimecz-ház	–	

Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	300	m.	27+3	pont
	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.	
	 Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)
Téli séTáK a sZalaJKa-VÖlGYBeN 1
10.00	 Szakvezetett	séta	a	Bükki Nemzeti	Park	Igazgatóság		

szervezésében.		Útvonal:	Vadaskert,		Kárpátok	őre,	Pisztrángtelep,	
Szikla-forrás,	Szabadtéri	Erdei	Múzeum,	Fátyol	vízesés,	Gloriette-
tisztás.	Táv:	4	km	oda-vissza.	Részvételi	díj:	500	Ft/fő.		
Találkozás:	Szilvásvárad-Szalajka-völgy,	Bükki	Nemzeti	Park		
Információs	ház	(a	Szalajka-völgyi	felső	parkolótól	150	m-re)	
Programvezető:	Salétli	György	(20/265-7002)

11.00	 a HáROm KismalaC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Január 22., hétfő
14.00	 Rómeó és Júlia	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Január 23., kedd
15.00	 Rómeó és Júlia	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.30	 aZ aGRia VeGYesKaR TÖRTéNeTe – szó istvánné Fülöp dalma	

könyvének	bemutatója.	 Helyszín:	Városháza,	Üvegterem
Január 24., szerda
15.00	 Rómeó és Júlia	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 egrI vIlágjáró KlUB – VUlKáNOK és HeGYeK JaPáNBaN

Bagó dániel	és	Bagó anita	előadása	Japánról	
Belépő:	500	Ft
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház.	

Január 25., csütörtök
15.00	 Rómeó és Júlia	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 UJJ- és meRidiáN GYaKORlaTOK 

Varga miklósné	előadása	az	Egészség abc	keretein	belül	
Helyszín:	Civil	Ház

11.00	 PáN PéTeR aVaGY a sOHasZiGeT TiTKa
	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 újévI operettgála 
és	 ÜNNePi KONCeRT aZ OPeReTT CsillaGaiVal. 
19.00	 	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 30., kedd
15.00	 Két úr szolgája	–	Móra	Ferenc	bérlet
19.00	 Két úr szolgája	–	Csokonai	Vitéz	Mihály	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 31., szerda
18.00		 Két úr szolgája – Jászai	Mari	bérlet		

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 FIlHarmónIa szezonBérlet	

CsaBaY dOmONKOs ZONGORaesTJe 
Jegyár:	2.900	Ft	
Helyszín:	Eszterházy	Károly	Egyetem	–	Líceum

 Február 3., szombat
 K U l t ú r H á z a K   é j j e l - n a p p a l
	 10.00-tól	 „Helyben van a sokszínűség” – Nyílt nap
	 22.00-ig	 az egri Kulturális és művészeti Központban

	 	 PROGRamOK 
 a FORRás GYeRmeK és iFJúsáGi HáZBaN:

10.00	 Kézműves	foglalkozások	gyermekeknek	és	felnőtteknek	
szövés,	fonás,	gyöngyfűzés,	kerámia,	festészet,	rajztanítás,	tűzzo-
mánc,	akrilfestő	workshop

10.00	 Rostás	Bea	egri	szobrászművész	és	Andreja	Jovic	szerb	illusztrátor	
és	grafikusművész	többnyelvű	Tudományos	Összművészeti	
Műhelyt	indít	2018.	szeptemberétől.	Tájékoztatóval,	és	szobrász	
bemutatóval	várja	a	közönséget	a	művésznő.	

10.00	 Tarka	-	Barka	–	Lengető,	gyerekfoglalkozás	bemutatkozása	
10.00	 CSENGŐ-BONGÓ	KLUB	bemutatkozása	
10.30	 Holló	Együttes	előadása
11.00–15.00	Az	EKMK	művelődő	közösségeinek	tagtoborzása,	

bemutatkozása	
11.00	 Adáshiba	Színjátszó	nyíltpróbája	
11.00	 Kiállítás	megnyitó	Gál	Gábor	fotóiból	„Helyben	a	sokszínűség”	

címmel
11.00	 KulTÚRA	–	Badacsonyi	Gabriella	idegenvezetővel	–	A	kulturális	

intézményeket	és	a	város	kulturális	értékeit	látogatják	meg.
12.30-13.30	Ritmus	és	Lendület	–	Csosszantó	Gyermek	Néptánc	Együttes
14.00	 KÖNNYŰZENEI	KLUB	bemutatkozása	
17.00	 Világjáró	Klub:	„Helyben	a	sokszínűség”	

Az	északi	hegyek	ölelésében.	Előadó:	Barna	Béla	
18.00	 Filmvetítés	–	Egy	tökéletes	nap	
19.00	 Egri	Csillagok	Népdalkör	–	nóta	tanítás,	táncház	
20.30	 A	világtörténelem	első	ESTI	KORNÉL	koncertje	

Belépő:	elővételben	500	Ft,	a	koncert	napján	1.000	Ft.
ViTKOViCs alKOTóHáZ PROGRamJa	
	 9.00-16.00	Akrilfestészet	Workshop
FORRásPONT lisZi PROGRamJa
	 10.00-15.00	Farsangi	kézműves	foglalkozások
iFi PONT PROGRamJa
	 10.00	Filmvetítés	-	Egy	Kupac	Kufli	(2017)	
PROGRam a VéN BaGOlYBaN	(Almagyar	út	21.)
19.00	 SLAM	POETRY	verseny	–	Eger	nyílt	versenyt	hirdet	„Helyben	van	a	

sokszínűség”	címmel.	Vendégünk:	Simon	Márton	
	 A	versenyre	a	planettpoet@gmail.com	címen	lehet	jelentkezni!	

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az
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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

35742

35763

35666 35765

23745

2017. december 30-án tűntek el a felnémeti gumis műhelyből
(volt Dréher gumiszerviz).

Maci: fekete, rövid bundája van, németjuhász keverék, ivartalanított szuka.
Különös ismertetőjegye: farka vágott.

GöMbi: vastag, barna bundája van, végén fekete, németjuhász-kaukázusi 
keverék kan. 

bármilyen információ segítség lehet! 
Ha látod őket, kérlek hívd valamelyik telefonszámot:

06-30/619-2935 vagy 06-20/289-8757

• KeressüK ŐKet! •

50.000 Ft
jutalom

a megtalálónak!

35812

23131

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

 Hétfő tárkonyos pulykaraguleves
 főétel „A” tökfőzelék, sertéspörkölt
 főétel „B” Juhtúrós sztrapacska
  szalonnapörccel és tejföllel

 KEDD Borneói cseresznyeleves pirított
  földimogyoróval (tejszínes, cherrys)
 főétel „A” Lecsós sertésragu rizzsel
 főétel „B” Csirke brassói aprópecsenye 
  reszelt sajttal

 SzERDA Lebbencsleves
 főétel „A” Pulykamell csíkok olívabogyóval,
  fokhagymás paradicsommártással,
  olasz csőtésztával tálalva
 főétel „B” Házi rakott burgonya kolbásszal,
  tojással

 CSütöRtöK Börzsönyi gombaleves csipetké- 
  vel (3 féle gombából, tejföllel)
 főétel „A” Grillezett csirkemell tárkonyos
  tejföllel, country burgonya
 főétel „B” Rakott mákos tészta

 PéntEK Déligyümölcs leves (ananász,
  papaya, mangó, banán)
 főétel „A” tavaszias csirkemell
  (zöldségekkel, sajttal 
  kemencében sütve), rizi-bizi
 főétel „B” Majonézes burgonya, 
  csabai töltött karaj

1 menü ára: 1.190 ft

ételkiszállítás: 06-30/911-3798Január 22-től 26-ig

2018. január 27. 19.00 Hotel eger & ParK
az est menüjéneK megálmodója és elKészítője:  
  Pogonyi zoltán, Hotel eger chef és csapata
zene: 64u Party Band (www.64upartyband.hu)
ProgramoK: 18.30 vendégeK fogadása, 19.00 megnyitó,
  19.30 vacsora,  21.30 zene, BorBár
megújult Borbárunkban vacsora után a következő borászatoktól kóstolhat:
Thummerer Pincészet, St. Andrea Pincészet, Kovács Nimród Borászat,  
Petrény Pincészet, Ostorosbor Pincészet, Varsányi Pincészet, Gál Tibor, Gál Lajos, 
Simon József, Tarjányi Pince, Besenyei Borház, Juhász Testvérek Pincészete,  
Dula Pincészet, Tóth Ferenc Pincészet. A kóstolást a belépő tartalmazza!
zene, tánc hajnalig, éjfélkor tombola!

Díszvendég: 
tótH ferenc  

borász

Fővédnök: 
HaBis lászló 

Eger polgármestere részvételi díj: 17.000 ft/fő
jelentKezés és érdeKlődés: +36-70/616-8005 +36-20/956-7947 

35151

35682


