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Már 23 éve a lakosság szolgálatában!

Decco 6 légkamrás nyílászárók
nagy akciókkal jan. 26-tól visszavonásig.

gyártástól a beépítésen át
a teljes körű helyreállításig!

Mintatermünkben megtekintheti 
6 és 8 légkamrás ablakainkat, műanyag 

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

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

bejárati ajtó 980x2080 köln 3 üveges br. 70.000 Ft

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

Minőségi nyílászárók a gyártótól!

35853

tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

kéménymarás, -bélelés, 
szerelt kémény

1 nap alatt.
Minőségi kivitelezés, korrekt ár

komplett ügyintézéssel.
szilárd tüzelésű és 

kondenzációs gázkémények.

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

eger, Frank tivadar u. 1.
35851

TEAM
Bt.

Fnyt. szám: E-000839/2014

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

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

www.targoncakezelo.hu

35852

35849

F&K
ABLAKSTÚDIÓ

TÖBB MINT 9 ÉVE!
FAKRO tetősík ablakok

műanyag és fa nyílászárók

TELJES KÖRŰ HELYREÁLLÍTÁS KŐMŰVES MUNKÁVAL

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

REdŐNYÖK, SzúNYOgHÁLóK, pÁRKÁNYOK, HARMONIKAAJTóK,
JAVÍTÁSI MUNKÁK, RÉSSzELLŐzŐK BEÉpÍTÉSE

RENdELJE MEg NYÍLÁSzÁRóIT NÁLUNK IgÉNYEI SzERINT,
RÖVId SzÁLLÍTÁSI HATÁRIdŐVEL!

AzONNALI INgYENES HELYSzÍNI FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT-KÉSzÍTÉS!
A további kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

35860

35859 35709
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Eger, Szent János u. 1.
Déjá vu - Cafe,
Restaurant & Bar

 Hétfő Zellerkrémleves, pirított
  kenyérkocka
 főétel „A” töltött káposzta
 főétel „B” Szezámmagos rántott pulykamell
  franciasalátával

 KEDD Magyaros zöldborsóleves
 főétel „A” Mustáros tejfölben sült pulyka-
  mell csíkok, sonkás jázminrizs
 főétel „B” Bolognai spagetti

 SZERDA Grízgaluskaleves
 főétel „A” Hagymás rostélyos, tört burgonya
 főétel „B” Rántott brokkoli, jázminrizs,
  fokhagymás tejföl

1 menü ára: 1.190 ft

 CSütöRtöK Jókai bableves
 főétel „A” Paprikás krumpli kolbásszal,
  virslivel
 főétel „B” Császárszalonnás füstöltsajt,
  kéregben sült cs.mell, párolt rizs

 PéntEK tejszínes körteleves
  cseresznyével
 főétel „A” négysajtos tészta bébi spenóttal
 főétel „B” Mátrai borzas (pulykaszelet
  burgonyás bundában, tejföl,
  reszelt sajt), petrezselymes
  burgonya

ételkiszállítás:

06-30/911-3798Jan. 29-től febr. 2-ig

Hagyományos Esküvői mElléklEtünkEt
fEbruár 9-én jElEntEtjük mEg.

amennyiben szeretné ajánlatát megjelentetni 
a 30.000 példányos népszerű magazinunkban,

akkor tárcsázzon:  06-30/422-8665

...hogy tökéletes legyen...

esküvő
Jön a

23745

17787

Közel 30 éve a térség

LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMBAN

megjelenő ingyenes hetilapja
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Tel.: 06-20/383-0378

Őkelme
Dr. Hibay Károly utca 19.

Facebook/Őkelme
MÉTERÁRU

AkCIÓ! 
990Ft/m 

a pamutvászon 
február hónapban!

AKCIÓ
40 órás kresz tanfolyam

28 óra áráért
az elsőre sikeresen KRESZ vizsgázónak

9.000 Ft kedvezmény 
a gyakorlati oktatásból.

Február 6-án, 1600 órakor
Eger, Dr. Nagy János u. 6.
Jelentkezni: 06-30/2787-287
www.belusuli.hu
(Képz. eng. sz.: 1432/1/2011, Fk. en. sz.: 413-2011)

BeluSuli 
autóSiSKola 
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MAROSY
EgER, SzéchEnYi utcA 58.
tel.: 36/322-540, 06-30/362-98-98

www.marosy.hu - 
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Február 7.
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Szakmát szeretnél váltani? Munkádhoz elvárás a szakirányú végzettség?
Szerezd meg nálunk oKJ bizonyítványodat! Havi részletfizetési lehetőség!

Jelentkezz a www.nomina3p.hu honlapunkon 
vagy személyesen egri ügyfélszolgálatunkon! 
Információ: eger@nomina3p.hu, 30/431-5405

• GyóGymaSSZőR OKJ 54 726 04
• ÉlElmEZÉSvEZEtő OKJ 52 811 01
• SZaKácS OKJ 34 811 04

• vENDÉGlátó ElaDó OKJ 31 811 04 
• ÉlElmiSZER-, vEGyi áRu  
 ElaDó OKJ 31 341 05

Ügyfélszolgálat: 
3300 Eger, Klapka u. 9. 
1. em. 3. iroda

35871

EGRI
WALDORF

NyíLt NAp az iskolánkban
2018. január 31-én és február 1-jén.

Betekintés az oktatásba és
az osztályok életébe.

Információ és regisztráció a honlapunkon:
www.egriwaldorf.hu

35885

35886

HiRDEtÉSFElaDáS a  -ba

• SZupERiNFó iRoDa (Eger, csiky S. u. 19. - 36/312-701 - eger@szuperinfo.hu)
• Eger otthon ingatlanközvetítő (Eger, Barkóczy - Dr. Nagy J. út sarok)

17787

Szerezzen új Szakmát!
Az Egri Szakképzési centrum tagintézményeiben lehetőség van felnőttoktatásban

egy új vagy egy második szakmát is ingyen elsajátítani.

A tagintézmények az alábbi képzéseket indítják keresztfélévben a 2017/2018. tanévben, 
felnőttoktatás keretében, esti tagozaton:

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

 Autóbuszvezető 0,5 év
 Villanyszerelő 2 év
 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 2 év

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

 női szabó 2 év
 Abroncsgyártó 2 év
 Ács 2 év
 Autóbuszvezető 0,5 év
 Járműfényező 2 év

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

 Asztalos 2 év
 Burkoló 2 év
 Eladó 2 év
 Fogadós 2 év
 gyártósori gépbeállító 2 év

Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

 cukrász 2 év
 Eladó 2 év
 Festő, mázoló, tapétázó 2 év
 Pincér 2 év
 Szakács 2 év

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 irodai titkár 2 év
 Vállalkozási és bérügyintéző 2 év

Szakképzési hídprogram keretében, 
keresztféléves képzésben:

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

 Lakástextil-készítő 2 év

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

 Mézeskalács-készítő 2 év
 textiltermék-összeállító 2 év

Bővebb információt kaphatnak:
• Egri Szc Bornemissza gergely Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma Eger tel.: 36/312-290
• Egri Szc József Attila Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma gyöngyös tel.: 37/311-857
• Egri Szc Damjanich János Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma hatvan tel.: 37/342-844
• Egri Szc Március 15. Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma Lőrinci tel.: 37/388-455
• Egri Szc Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
 Vendéglátóipari Szakgimnáziuma,
 Szakközépiskolája és Kollégiuma Eger tel.: 36/324-122
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BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger, Pásztor-
völgyben 3 lakásból álló, egyszintes, fia-
tal építésű, igényes kivitelű családi ház 
eladó. A lakások 30 nm, 1 szobás, 40 
nm, 2 szobás, 90 nm, 2 szoba+nappalis 
elosztásban. 1400 nm parkosított telek-
kel, dupla garázzsal. Tel.: 06-30/2486831 
www.egeringatlanok.hu

EGERBEN, a Sertekapu úton felújítan-
dó vagy bontandó ház 310 nm-es tel-
ken eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 06-70/778-
2088

EGERBEN, a Hajdúhegyen jó állapotú, 
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, a Gárdonyi G. utcában 330 
nm-es, saroktelken felújítandó kis ház 
eladó. Ár: 13M 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

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

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 utcában 2009-
ben felújított, 5 szobás, 2 szintes családi 
ház 68 nm-es üzlethelyiséggel eladó! Ár: 
29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

FÜZESABONY kertvárosi részén 2 szin-
tes, 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 utcában 3 
szobás családi ház eladó! Ár: 17,5M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

NOVAJON, Egertől 10 km-re 1486 
nm-es építési telek eladó alap-
pal. Iár: 3.99M Ft. Tel.: 06-20/591-
6910  

SOMOSKŐÚJFALU központjában 50 
nm, tehermentes családi ház azonnal 
költözhetően eladó! Ár: 4,2M Ft. Tel.: 
+36-30/640-9115

MAKLÁR központjában családi ház eladó. 
Tel.: 06-36/357-696

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

SZÉPASSZONYVÖLGYBEN 2 szintes 
ház eladó, apartmannak is alkalmas. 
Ár: 14,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, 
Kovács Mária

OSTOROSON igényesen felújított, 100 
nm-es családi ház eladó. Iár: 19,9M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

LAJOSVÁROSBAN 2 külön lakrészes 
családi ház szép állapotban eladó. Iár: 
29,9M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, Kovács 
Mária

IMOLA Lakóparkban újszerű, igényes ház 
eladó dupla garázzsal! Iár: 41,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

FÜZESABONYBAN, jó helyen 3 szo-
bás, 120 nm cs. ház eladó! Ár: 10,5M 
Ft. Érd.: 06-30/998-1046 Kovács Mária, 
Kovács Mária

EGER külterületén 2 szintes, különleges 
ház nagy telken eladó. Ár: 28M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

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

ÚJ építés! Belvárosban, ikerházas társas-
ház, az építkezés elkezdődött, 100 nm, 
3 szoba+nappalis, 2 fürdőszobás, 17 
nm garázzsal, 50 nm saját kerttel. Jöj-
jön, 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

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 nézze 
meg. Ár: 69M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.hu

FELSŐTÁRKÁNYBAN fiatal építésű, erdő-
széli, 4 szobás, 2 fürdőszobás, igényes, 
szép családi ház a nappaliban kandallóval, 
terasz és kertkapcsolattal, dupla garázs-
zsal eladó. Ár: 34M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831 www.egeringatlanok.hu

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

ÚJ építés! Egerben, a Rác hegyen 
távol a város zajától új lakópark 
épül. Kezdetben az 1000 nm-es 
területen, 6 lakás, későbbi ütem-
ben, nagyobb területen sorház-
zal folytatódik. A gyönyörű kilátás 
a friss levegő is páratlan értéket 
képvisel. Ár: 285.000 Ft/nm. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, buszpályaudvar közelében 
1+2 szobás lakás kedvező fenn-
tartási költséggel eladó. Értékál-
ló befektetés! Iár: 17,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

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

EGER, páratlan panorámával rendel-
kező területén K-Ny fekvésű, önálló 
vagy ikerház beépítésére alkalmas, 
26 m utcafronttal rendelkező építé-
si telek, teljes közművel eladó! Iár: 
20,5M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGERTŐL 25 km-re fekvő, jól ellátott 
településen, nappali+3 szobás csa-
ládi ház garázzsal, műhellyel eladó! 
Iár: 7M Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

DOBÓ téren 2. em-i 114/150 nm-es,  
egyedi adottságú, Várra, Dobó tér-
re és Bazilikára panorámás, cirkós 
lakás parkolási lehetőséggel eladó! 
Iár: 35,5M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

KÁROLYVÁROSBAN 2. em-i, 1 szo-
bás, étkezős, erkélyes, konvektoros 
lakás, saját tárolóval, kis létszámú 
társasházban eladó! Iár: 12,95M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán jó 
elrendezésű, 3. em-i, 2 szobás, fel-
újítandó, 2 erkélyes lakás szigetelt 
épületben eladó! Ár: 13M Ft. Tel.: 
06-30/731-5250 

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

ANDORNAKTÁLYÁN két generáci-
ónak is alkalmas, jó állapotú, 200 
nm-es, 5 szobás családi ház 654 
nm-es telken eladó. Iár: 25M Ft. 
Tel.: 06-30/581-5149 

BERVAI lakótelepen részben fel-
újított, mfszt.-i, 2+1 félszobás, 56 
nm-es, jó elosztású lakás eladó. Iár: 
12,5M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán 1100 
nm-es, összközműves építési telek 
40% beépíthetőséggel, bontan-
dó házzal eladó. Iár: 10M Ft. Tel.: 
06-70/350-9889 

H Á Z E L A D Á S 

DEMJÉNBEN, 950 nm-es telken, 
2+félszobás, ’60-as években épült, 
műanyag nyílászárós, de teljesen felújí-
tandó családi ház eladó. Ár: 7M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

OSTOROSON, a ’70-es években téglából 
épült, kockatípusú, jó szerkezetű, szute-
rénes, gáz-cirkófűtéses, 3 szobás, csalá-
di ház 505 nm-es telken eladó. Ár: 15M 
Ft. Tel.: 06-20/583-8966

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

EGERBEN, a kórház közelében, gáz-
cirkófűtéses, 50 nm-es családi ház 
kis udvarral eladó. Ár: 8,2M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

SZVORÉNYI útnál igényes ház egy nap-
pali, 3 hálós nagy terasszal, garázzsal 
eladó. Iár: 31,9M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046, Kovács Mária

SZÉPASSZONYVÖLGYNÉL 4 szobás, jó 
állapotú családi ház eladó. Ár: 27,9M Ft. 
Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

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

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

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 

H Á Z K E R E S É S 

EGER környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya keresek csa-
ládi házat, kockatípusú házat 26M Ft-ig, 
fiatal házat 45M Ft-ig. Tel.: 06-30/215-
5349 

EGRI családi házat keresek felújítandót 
27M Ft-ig, újabbat 55M Ft-ig. Ha Önnek 
van eladó kérem hívjon. Tel.: 06-30/248-
6831

EGERBEN ingatlant vásárolnék ( felújítan-
dó is lehet). Tel.: 06-20/435-9657

L A K Á S E L A D Á S 

ÉSZAKI városrész elején, mfszt., 4 eme-
letes panel épületben, 65 nm, teljes körű-
en felújított, 2 szobás, tágas szép lakás 
eladó. Ár: 12,9M 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. 
Tel.: 36M Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.

KALLÓMALOM úton 3. emeleti, 65 nm-es 
egyedi mérős, 2 plusz félszobás 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

EGERBEN, a Balassi utcában 2012-ben 
épült, új építésű lakások eladók! Liftes, 
első emeleti, 1,5 szobás lakás. Ár: 20,7M 
Ft! Tel.: 06-70/778-2372

EGERBEN, a „Ráchegy lakóparkban” 
2018. évi beköltözéssel új építési ingat-
lanok leköthetőek! 46 nm-69 nm-es laká-
sok 280e Ft/nm bevezető áron! CSOK igé-
nyelhető és 15M Ft-ig illetékmentes! Tel.: 
06-70/778-2372

EGERBEN, a Mátyás király úton, a 
Sparhoz közel 3. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes, felújított lakás eladó! Ár: 13M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

MAGASFÖLDSZINTI, 3 szobás, kert-
kapcsolatos, részben felújított, csendes 
részen lévő lakás, 8 lakásos társasház-
ban eladó. Ár: 18,5M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413
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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-
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

hétvégén, ünnepnapokon is.
06-30/49-52-633
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

3564635643

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
3575435695
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 Egerben, a „Ráchegy lakópark”-ban 
márciusi kezdéssel és 

2018. október-novemberi beköltözéssel 
új építési ingatlanok leköthetőek! 

Földszinti, I. emeleti és tetőtéri lakások 
vannak 46 nm-től  68 nm-ig! 

Bevezető ár az első 5 vevőnél: 280e Ft/nm
Tel.: 06-70/778-2372

www.citycartel.hu

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

35894
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BUsZMeGáLLÓ közelében, déli fekvésű, 
erkélyes, 3 szobás, felújítandó, 1. emeleti 
lakás eladó, 20 nm-es garázs lehetőség-
gel. Ár: 18,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

ÉsZakI lakótelepen, szigetelt, 1. emele-
ti, 1+2 félszobás lakás eladó. Ár: 12,7M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

120 nM-es, almagyardombi, újsze-
rű lakás eladó. Ár: 31,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BeLVáROsI, 4 szobás, kórház környé-
ki, garázsos, napos lakás eladó, 8 laká-
sos társasházban. Ár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

eGeRBen, a Csokonai úton 57 nm-es, 
magasföldszinti, nappali+2 hálós, igénye-
sen felújított szép lakás eladó. Ár: 18,9M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2088

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

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

eGeR, Kistályai úton eladó bármely célra 
2x120 nm üzlet és lakás, 60 nm pince! 
Iár: 28M Ft. Tel.: 06-30/205-6547 

eGeRBen eladó új építésű lakások a Kal-
cit-közben 4 lakásosban. Ár: 330.000 
Ft/nm. Érd.: 06-30/998-1046, Kovács 
Mária 

eGeR, Barkóczy úton 1. emeleti, 58 
nm-es, műanyag nyílászárós, gázfűté-
ses, szép állapotú lakás szigetelt tár-
sasházban, zárt udvarral, saját tároló-
val, kocsibeállási lehetőséggel eladó. Ár: 
16,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGeR, Breznai utcai 4 lakásos társas-
házban 68 nm-es, földszinti lakás eladó 
felújítandó állapotban kerttel, garázzsal, 
tárolóval. Iár: 15M Ft. Tel.: 06-30/295-
6752

L a k á s k e R e s É s 

eGeRBen 2-3 szobás lakást keresek 
készpénzes ügyfeleim részére. Tel.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

nYILVánTaRTOTT ügyfeleinknek 
keresek egerben 2-3 szobás laká-
sokat, felújítandó is lehet! adja el 
biztonságosan lakását, hívjon biza-
lommal: 06-30/472-0617, Borosné- 
eger Otthon 

keResek, Eger belvárosában vagy köze-
lében, igényes, 3 szobás lakást, 30M Ft-
ig, erkély előnyt jelent! Minden ajánlat 
érdekel! Tel.: 06-30/218-8213 

IROdánk befektető ügyfeleinek 
keresek 1,5-2 szobás lakásokat 
egerben, állapottól és helytől füg-
gően 15M Ft-ig! kiemelt terültet a 
Felsőváros, a Belváros és a strand 
környéke! Gyors, kp-s fizetés! Tel.: 
06-30/581-5149, Boros Gergely-
eger Otthon 

É p í T É s I  T e L e k 

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

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

F ö L d ,  k e R T 

nOsZVaJOn, a Zsidószéli-dűlőn 
1600 nm, 4 sor kékfrankos szőlő 
eladó. Tel.: 06-20/365-6774 

eGeRsZaLÓkOn 0,9 ha szőlőterü-
let egyben vagy részenként eladó. Tel.: 
06-30/418-5158

OsTOROsOn, a polgármesteri Hiva-
tal mellett 80 nm-es pince eladó. 1 
feldolgozó helyiség+2 tároló pince-
ág. Tel.: 06-30/935-0832 

aLMáRI hegyen városra néző, déli fek-
vésű szőlő-gyümölcsös eladó. Tel.: 
06-30/963-6596

eLadÓ 1730 nm-es kékfrankos 
szőlőterület a pünkösd-tetőn. Tel.: 
06-30/506-9657 vagy 06-36/319-
381 

a L B É R L e T 

eGeR, belvárosközeli, bútorozott, 2 szo-
bás lakás kiadó. Tel.: 06-36/314-720

kIadÓ Eger, Északi városrészében lakó-
telepi, 3. emeleti, másfél szobás, 35 
nm-es, távfűtéses, jó állapotú, bútoro-
zott lakás havi 50.000 Ft+rezsi bérleti 
díjért. Érd.: 06-30/219-3310

eGeRTŐL 7 km-re, jó közlekedésű helyen 
1 szoba kiadó fürdőszoba- és konyha-
használattal. Hívjon, megegyezünk. Tel.: 
06-30/262-0138

ÉRsekkeRTTŐL 5 percre 2 szobás lakás 
teljesen felszerelt szobákkal/konyhával 
kiadó diákok részére. Tel.: 06-30/512-
9098

eGeRBen, a Szépasszonyvölgyben, egy 
fő részére egy különálló, berendezett szo-
ba kiadó. Ár: 40e Ft/hó. Tel.: 06-30/564-
1851

eGeR, Deák Ferenc úti, 54 nm-es lakás 
kiadó. Tel.: 06-30/496-0670

Ü Z L e T ,  T e L e p H e L Y ,  I R O d a 

BeLVáROsBan 100 nm-es, alagsori, 
száraz, egylégterű helyiség kiadó, akár 
évekre is. Ár: 60e 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

eGeRBen, központi helyen kialakított 
utcai bejárattal iroda kiadó! Ár: 110e 
Ft+ÁFA/hó+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

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

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

eGeR, Szépasszonyvölgyben pincebo-
rozó (volt Póni vendéglő) panzió építé-
sére alkalmas telekkel, illetve plusz pin-
ce kialakítási lehetőséggel eladó. Tel.: 
06-30/945-3479

a U T Ó  V É T e L 

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

TRaBanTOT, Wartburgot, Barkast vásá-
rolnék érvényes okmányokkal, vagy papí-
rok nélkül. Tel.: 06-30/316-3357

MeGVesZeM autóját akár üzemképtele-
nül is. Házhoz megyek, azonnal fizetek. 
Tel.: 06-70/417-7499

J á R M Ű 

’96-Os Twingo Cabrionet forgalomból 
kivonva egészben eladó. 70e Ft. Ugyan-
itt Aprillia SR50 olasz motor újsze-
rű állapotban 120e Ft. Tel.: 06-30/ 
424-1808

s Z O L G á L T a T á s  k í n á L a T 

TV-kÉsZÜLÉkek javítása hely-
ben, Mindig-tv, vérnyomásmérők, 
Bioptron lámpák, masszázságyak 
javítása, háztartási gép, illetve 
villanyszerelés hétvégén is. Tel.: 
06-30/895-8467 

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

sZeRB-HORVáT tolmács- és fordí-
tómunka. Érd.: ocsiur@gmail.com, 
06-30/249-9709 

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

eneRGeTIkaI tanúsítvány készí-
tést vállalok egerben és környé-
kén. pozsik Máté 06-30/427-4333. 
árak a honlapon: egergetika.wix.
com/energetika  

HáZak, padlásterek építését, felújítását, 
tető átfedését, lakatos, bádogos munká-
kat vállalunk. Tel.: 06-30/428-2343

eGYÉnI vállalkozások, alapítvá-
nyok, egyesületek, Bt-k, kft-k köny-
velését, bérszámfejtését, pályáza-
tok pénzügyi elszámolását válla-
lom. Tel.: 06-30/390-2612 

neM folyik le a vize? Hívja a cső-
doktort ide! duguláselhárítás 5.000 
Ft-tól, kiszállási díj nélkül. Tel.: 
06-20/243-9279 

LakaTOsMUnkáT vállalok. Kerítések, 
előtetők, korlátok, teraszok stb. Tel.: 
06-30/250-8548

kÉMÉnY-BÉLÉsCsöVeZÉs, -szere-
lés, -építés, -tisztítás. kéményka-
merázás. Tel.: 06-20/243-9279 

T á R s k e R e s É s 

65 ÉVes, 165 cm magas özvegy hölgy 
keresi őszinte társát. Tel.: 06-36/890-
271

VÉnUsZ Társkereső Iroda. Alapítva: 
1986. Tel.: 06-70/314-3897, e-mail: 
venusz@chello.hu

InTeLLIGens, 46 éves nő keresi pár-
ját komoly kapcsolat céljából. Lehető-
leg káros szenvedélyektől mentes. Tel.: 
06-30/886-5073

keReseM azt az 55-56 éves, fekete 
hajú, filigrán hölgyet, aki 1979-80-ban 
(18 évesen) az OTP, 2007-ben a NYUFI, 
2014-ben a NAV dolgozója. A levelet a 
Szuperinfó Szerkesztőségbe kérem „Dok-
tor” jeligére. Eger, Csiky S. u. 19. 

k ö Z L e M É n Y e k 

BaBaBöRZe Egerben! A Neumann János 
Középiskolában, Rákóczi u. 48. 2018. 
február 18-án, vasárnap 9-12-ig. Sze-
retettel várunk minden kedves eladót 
és vásárlót! Információ és helyfoglalás: 
06-20/313-9223

T Ü Z e L Ő a n Y a G 

LáBOn álló vegyes fajtájú fa eladó Eger 
közvetlen közelében! Érd.: 06-70/291-
8514

eLadÓ tűzifa számlával 11.000 Ft/m3. 
Ingyenes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-
4645, 06-30/550-3930

TŰZIFa, szén nálunk kapható min-
den fajtában, méretben, mérhető 
állapotban, házhoz szállítva.Tüze-
lőutalványt elfogadunk. az áru a 
helyszínen ellenőrizendő, átvenni 
nem kötelező, ezért vásárlás után 
reklamációt nem fogadunk el. Tel.: 
06-30/727-0039 

TŰZIFa eladó tölgy, bükk, akác 
erdei m3 méteres szálban 1x1x1,70 
m3 25.000 Ft/m3-tól. Ugyanitt: kalo-
dás tűzifa 1x1x1-es hasogatott sor-
ba rakva 15.000 Ft/kaloda. ömlesz-
tett m3 hasogatva ami 1x1x1-es 14 
500 Ft/m3, 7 sima m3-tól rendelhe-
tő. Ugyanitt erdei m3 nagy kalodá-
ban, ami 1x1x1,70 konyhakész tűzi-
fa 27.000 Ft/m3-től. (1 m3-t nem 
vállalunk) Érd.: +36-20/599-9285; 
+36-20/272-7338
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eger belterületén, kedvező helyen, 
megállási és parkolási lehetőség-
gel rendelkező, valamikori nagy-
üzem volt központi telepén épült 
egy emeletes irodaházának teljes 
emeleti része eladó! 308 nm két 
részre bontva, 239 nm és 69 nm 
egyben és külön is megvásárolható! 
19,9M Ft, illetve 8,5M Ft-os 
irányáron. Érd.: 06-70/650-1494

egerben, a Malomárok utcában, 
10 emeletes, 2 liftes épületben 
IV. emeleti, 2 szobás, 62 nm-es, vi-
lágos, nagy erkélyes, műanyag nyí-
lászárós, távközponti fűtéses lakás 
panorámával az eged-hegyre eladó. 
Ir.ár: 12,2M Ft. 06-30/303-3019

szilvásváradon, a megújuló szalajka-
völgy központi helyén jól bevezetett, 
nagyon jól felszerelt étterem eladó. 
a hely 70 fős fedett terasszal, 30 fős 
éttermi résszel, padlástér-beépítés-
sel, korszerű konyhagépekkel, ele-
gendő hűtőkapacitással rendelkezik. 
a szomszéd üzletre elővételi joggal 
rendelkezik. Érd.: 06-30/958-7200

2016-os áron eladók egerben, a 
volt kemping területén új építésű 
társasházban - várhatóan 2018. 
év végi befejezéssel - egy 90/120 
nm-es és egy 104/140 nm-es, nagy 
terasszal rendelkező lakások. 
Ir.ár: 260eFt/nm. 06-30/958-7200

www.drhouseingatlan.hu
eger, Maklári u. 5-7.
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Eger, Szent János u. 6-8.
www.otpip.hu

eGeR, Felsőváros közelében, 
281 m2-es telken 128 nm-es, 
akadálymentesített bejárat-
tal ellátott családi ház eladó. ár: 
15,8 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeRBen, Rákóczi út ele-
jén 56 nm-es, IV. emele-
ti  lakás  eladó. Ir.ár: 12,2 M Ft. 
Tel.: 06-70/377-3349

sZILVásVáRadOn, csendes utcá-
ban, 1490 nm-es telken 75 nm-es, 
2+1 szobás családi ház eladó! 
ár: 13 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeR belvárosában eladó egy 63 
nm-es, 1+2 szobás, erkélyes lakás. 
az ingatlan azonnal költözhető. ár: 
20,9 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654    

eGeR belvárosközeli, kiváló, fel-
újított állapotú, 120 nm-es csa-
ládi ház kis udvarral eladó. 
ár: 29 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeRCseHI, petőfi úton eladó 
2004-ben felújított és bővített, 
107 nm-es, panorámás csalá-
di ház gépkocsibeállóval. ár: 
12,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

OsTOROs központjában fel-
újított, 100 nm-es, gáz-cirkó 
fűtésű családi ház eladó. ár: 
19,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR belvárosában exk-
luzív, 90 nm-es, 2+2 szo-
bás, földszinti lakás kiadó. 
ár: 230 e Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBen, a Maklári hóstyán emelt 
műszaki tartalmú, 40-104 nm-es, 
ÚJ ÉpíTÉsŰ lakások leköthetők. 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, Hajdúhegyen ÚJ ÉpíTÉsŰ, 
54-120 nm-es lakások eladók. 247 e 
Ft/nm ártól! Tel.: 06-70/377-3349

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

Eladó EgErbEn, a színház közelében 
I. emeleti, 2 szobás, 60 nm-es, vilá-
gos, napos, jó állapotú, erkélyes lakás. 
ár: 12,5M  Ft. (06-20/5511-347

Eladó noszvajon nappali+3 szo-
bás, világos, napos családi ház 
1300 nm-es telken, kert végében patakkal. 
ár: 25M  Ft. (06-20/5511-347

EgEr-PásztorvölgybEn, csendes 
kis téren eladó egy 430 nm-es telken 
lévő, 130 nm-es, 5 szobás sorházi ház. 
Ir.ár: 22,8M  Ft. (06-20/217-4647

noszvajon romantikus, 3 szobás, tor-
nácos parasztház 1000 nm-es telken, kö-
zepes állapotban, sürgősen eladó. Jó 
elhelyezkedésű, világos, napos ház. 
ár: 9,8M  Ft. (06-20/5511-347

Eladó noszvajon egy újszerű, 
150 nm-es, ytong falazatú, modern, 
fiatalos családi ház csendes helyen. 
ár: 25M  Ft. (06-20/5511-347

sirok közPontjában eladó egy 
190 nm-es, nappali+4 szobás családi ház 
2250 nm-es telken, melyet patak szel át. 
ár: 15,8M  Ft. (06-20/217-4647

EgEr közEli tElEPülésEn szép korúak 
számára épített, liftes társasházban 1,5 szo-
bás lakások eladóak. Biztonság, kényelem, 
közösség. ár: 8,5-9M  Ft. (06-20/5511-347 

EgEr történElmi bElvárosában kivéte-
les adottságú, 100 nm-es, felújítandó csa-
ládi ház eladó 340 nm-es telken, garázzsal, 
pincével. ár: 32M  Ft. (06-20/217-4647

FElsőtárkány csEndEs utcájában el-
adó 130 nm-es, felújítandó családi ház 
970 nm-es telken. Falazata stabil, tufából 
épült. ár: 9,3M  Ft. (06-20/217-4647

35846

35898



t ü z e l ő a n y a g 

tŰzIFa az erdészettől szállítással eladó. 
Tel.: 06-70/532-2021

e g y é b  k e r e s é s 

szarVasaganCsOt, hullajtottat és 
trófeákat vásárolok. Hullajtottat 4.700-
6.500-20.000 Ft/kg-ig. Trófeákat akár 
150.000 Ft-ig. Hívjon bizalommal! 
Visszahívom. Tel.: 06-30/338-2399, 
06-20/511-4209

régIséget, komplett hagyatékot vásáro-
lok! Bútorokat és kiegészítőket, fateknőt, 
babafürdető kádat, házi szőttes vásznat, 
zsákot, kázsmér kendőt, szoknyát, dun-
nát, porcelánt, falitányért, játékot, pedá-
los Moszkvicsot, katonai tárgyakat, kitün-
tetést, könyveket, szarvasagancsot, vete-
rán autót, motort, kerékpárt. Bármi érde-
kelhet! Tel.: 06-30/475-7928

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

VÁsÁrOlOk személyautót, teherautót, 
segédmotorkerékpárt, akkumulátort, 
vashulladékot, dunnát, párnát, kábele-
ket, trafót, kávégépet, háztartási gépe-
ket. Tel.: 06-20/616-6306

keresek: babakocsi, bébikomp, kiságy, 
pelenkázó, bébiőr, légzésfigyelő, sterili-
záló. Babamuri, Eger, Barkóczy u. 6. Tel.: 
06-20/936-5130

sIMsOn motorkerékpárt keresek 
állapottól és típustól függetlenül, 
hibásan is. tel.: 06-30/968-9295 

Ingyen elszállítom bútorait, lakáskiürí-
tést, hagyatékot, lomtalanítást, háztartási 
gépeket, vashulladékot hétvégén is. Tel.: 
06-20/616-6306

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

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

gyŰJtő keres!!! Régi: Matchboxokat 
(1960-1990), távirányitós autókat (CCCP, 
DDR, stb). Egyéb modellautókat, lemez-
autókat, kamionokat. Tel.: 06-70/418-
2086

e g y é b  e l a d Á s 

eladÓ használt FÉG gázkonvektor és 
falibaba! Tel.: 06-70/247-0320 

JelMezkÖlCsÖnzés óriási választék-
ban. Babamuri, Eger, Barkóczy u. 6. Tel.: 
06-20/936-5130

10 hl-es Hardi jó állapotú, Axiál ven-
tillátoros szőlőpermetező eladó. Tel.: 
06-30/273-2351

szőlőOltVÁnyOk megrendelhetők, 
borfajták és csemegefajták termelői áron. 
Tel.: 06-30/273-2351

naVIgÁCIÓ (navon n490 Plus, 4,3”, 
fekete, IgO8 szoftver, teljes európa 
térképpel) alig használt eladó. tel.: 
06-30/929-5338 

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

FŰszerPaPrIka-darÁlÓ, mosógép 
(keverőtárcsás), centrifuga (Hajdú), újak, 
légpuska elektromos vizes köszörű eladó. 
Ár: 20-22-25-40e Ft. Tel.: 06-36/353-
540, 06-70/233-5110, délután.

Á l l Á s t  k e r e s 

nyUgdÍJas biztonsági őr állást keres. 
Bizalom. Tel.: 06-20/521-9465

Á l l Á s t  k Í n Á l 

aUsztrIaI munkaközvetítés (vendég-
látás, takarítás, építőipar), életrajz-
fordítás, tolmácsolás- többféle szol-
gáltatáscsomag. Bővebb információ: 
dolgozzausztriaban2018@gmail.com 

egrI borászati üzemünkbe gyakor-
lattal rendelkező, takarítói, illetve 
csomagolói munkakörbe dolgozót 
keresünk egy műszakos (nappali) 
munkarendben. egri lakóhely előnyt 
jelent. bérezés: megegyezés sze-
rint. Jelentkezésüket önéletrajzzal, 
munkaidőben a 3300 eger, nagy-
kőporos út 23-25. címen, illetve a 
denes.rozsavolgyi@grofbuttler.hu 
e-mail címen várjuk.  

MellékÁllÁsba keresek kulturált, jó 
megjelenésű fiatalembert redőnysze-
reléshez, tisztességes fizetésért. Tel.: 
06-20/977-2755

dInaMIkUs, táncos alakformáló órára, 
zenés csoportos foglalkozásra oktatót 
keresünk. Jelentkezni lehet: telefonon 
06-30/287-6676 vagy email: lollokhaz@
gmail.com 

éPÍtőanyag kereskedésbe eladó 
és telepi (targoncavezetői engedélyre 
beiskolázunk) munkatársat keresünk. 
Jelentkezni lehet: telefonon 06-36/517-
160, 06-20/573-4168 vagy email: 
tetopont98@gmail.com

a bOgÁCsI strand hotel szakács 
kollégát keres! Jelentkezéseket 
fényképes önéletrajzzal a követke-
ző címre várjuk: recepció@strand-
hotel.hu, valamint személyesen.  

szObaFestő szakmunkást alkalma-
zok egri munkahelyre. Tel.: 06-30/248-
7548

deMJén Termál Fürdő Kft. vendéglátós 
gyakorlattal rendelkező vízibáros, étter-
mi pénztáros, szakács, anyag könyvelő 
munkakörök betöltésére azonnali kezdés-
sel munkatársat keres. Fényképes önélet-
rajzot kérnénk az alábbi e-mail címre: 
konyveles@cascaderesort.hu 

klÍMaszerVIzünkbe munkatársakat 
keresünk! Klímaszerelő, autószerelő, 
villanyszerelő szakmák előnyben. Fény-
képes önéletrajzát a csorgo.laszlo8@
upcmail.hu címre várjuk. 
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Egri Építőipari cég
keres 

gyakorlattal rendelkező 

TAKARíTónŐT.
Foglalkoztatás

teljes munkaidőben. 

Tel.: 06-20/569-4770
35720

Egri Építőipari cég keres 

KÖZponTI
ÉpíTŐmÉRnÖKÖT

költségvetési- és közbeszerzési
pályázat készítési,

árkalkulátori gyakorlattal.
Kiemelt bérezés!

Tel.: 06-36/512-110
35720

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.

A Kovács Kft. munkatársat keres
az alábbi munkakör betöltésére:

CNC gépkezelő
Feladata:
¡	CNC forgácsoló/megmunkáló gép kezelése, korrekciózása

Elvárások:
¡	Szakirányú forgácsolói végzettség
¡	Min. egy éves szakmai tapasztalat 
¡	CNC programozásban szerzett tapasztalat előnyt jelent
¡	Önálló, precíz, pontos munkavégzés

Munkaidő: Három műszakos munkarend

Bérezés: Megállapodás  szerint

Amit biztosítunk: Jó munkakörülmény,  klimatizált modern üzemcsarnok, 
versenyképes jövedelem, cafetéria, prémium, utazási támogatás

Jelentkezés: 
A kft. portáján lévő jelentkezési lap kitöltésével vagy az alábbi címen: 

KOVÁCS Kft. - 3400 Mezőkövesd, Lövői út 52.
E-mail cím: prokaii@kovacskft.hu

35884

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény
Parádi Idősek Otthona telephelyére

(3240 Parád, Toldi Miklós u. 14.)
állást hirdet 

2 fő SzAkácS részére.
* * *

Érdeklődni: a 36/427-455-ös telefonszámon lehet.
35887

35838

23745

35793

Csőszerelő
szakmunkást felveszünk

egri telephellyel.

Érdeklődni:
Éptervszolg Kft.

Baráth Tibor
06-20/9576-718

35893

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.
35787 35788



Á l l Á s t  k e r e s 

sZÓrÓlAPOk, reklámkiadvány-
ok terjesztésére megbízható, kéz-
besítésben jártas munkatársakat 
keresünk eger területéről. Érdek-
lődni: 06-30/756-6231 (Hétköznap-
okon 8.00-16.00 között) 

MAssZŐrt keresünk heti 1-2 napra. 
Vállalkozók előnyben. Tel.: 06-70/562-
5289

lAJOs a Faiparos andornaktályai 
munkahelyre asztalost és felület-
kezelésben jártas munkatársa-
kat, valamint belsőépítészet iránt 
érdeklődő munkavállalókat keres 
nettó 1.200 Ft/órabérrel, mun-
kába járási támogatással.tel.: 
06-70/777-9072  

BÚtOrÁrUHÁZ keres értékesítői, 
illetve raktáros/bútorszerelői mun-
kakörbe munkatársakat egri mun-
kahelyre. Érdeklődni-jelentkezni 
önéletrajzzal: lenokft@gmail.com 
vagy tel.: 06-36/323-500  

sIrOkI munkahelyre keresünk ope-
rátorokat, gépkezelőket 3 műszakos 
munkarendbe. Műanyagipari gépek 
kezelése, termékek vizuális ellen-
őrzése. Havi fizetés kezdő 180.000-
200.000 Ft nettó+jelenléti bónusz. 
könnyű fizikai munka. Jelentkez-
ni 08-16 óráig hétköznap, telefo-
non: 06-20/257-8993. e-mailen: 
realimpulsekft@gmail.com 

MÁtrANOVÁkI munkahelyre gyakor-
lattal rendelkező CO és AWI kombináltos 
hegesztőket keresünk. Jelentkezésü-
ket önéletrajzban várjuk. rizopes2014@
gmail.com, 06-20/356-3835

eGrI pizzériába saját autóval ren-
delkező ételkiszállító futárt, vala-
mint rendelés-felvevő diszpécsert 
keresünk. tel.: 06-30/436-2758 

BetANÍtOtt dolgozókat keresünk 
autóipari beszállító partnerünk-
höz Dunántúlra, a régióban a leg-
magasabb bért biztosítják. szállás, 
utazás biztosított. Érd.: 06-30/511-
4219 

keresÜNk egyszerű igényfelmé-
rő lapok kitöltésére, kortól, nem-
től függetlenül, másod vagy főál-
lásban végezhető munkára embere-
ket. kötetlen munkaidőben. Igény-
felmérő laponként 6-10e Ft-os juta-
lék! Érd: email: nullrezsi@gmail.
com tel.: +36-70/393-0062  

VArrÓkAt, varrónőket, betanított mun-
kásokat (operátorokat) keresünk dunán-
túli munkahelyre. Szállást, bejárást, előle-
get biztosítunk. Tel.: 06-70/366-7075

eGrI szálló angolul beszélő éjszakai (pén-
tek-szombat éjjelre) recepcióst keres. 
Tel.: 06-30/945-3479

eGrI borászati üzemünkbe gyakor-
lattal rendelkező, józan életvitelű dol-
gozót keresünk általános borkezelési, 
szőlőfeldolgozási és palackozási feladatok 
ellátására egy műszakos (nappali) mun-
karendben. Egri lakóhely előnyt jelent. 
Bérezés: megegyezés szerint. Jelent-
kezésüket önéletrajzzal, munkaidőben a 
3300 Eger, Nagykőporos út 23-25 címen, 
illetve a denes.rozsavolgyi@grofbuttler.
hu e-mail címen várjuk. 

PÓtkOCsI összeszereléséhez, szigete-
léséhez keresünk munkatársakat, hosz-
szú távra, vidéki munkahelyre (Győr mel-
lé). Tel.: 06-30/9374-157

FODrÁsZAtUNk bővülő csapatába fod-
rász kollégákat keresünk hosszú távra. 
Bejelentett munkaviszony, fiatalos, vidám 
csapat, tervezhető, rugalmas munkaidő-
beosztás, kiemelt kereseti lehetőség. 
Jelentkezéseket a biohaireger@gmail.
com címre várjuk.

FAIPArI tapasztalatokkal rendelkező 
segéd- és szakmunkásokat keresünk 
bélapátfalvai munkavégzésre, utazás, 
étkezéstámogatással. Érd.: 06-30/197-
4848

O k t A t Á s 

ANGOl oktatás kezdőknek, haladóknak, 
érettségire, nyelvvizsgára készülőknek, 
délelőtt is. Tel.: 06-30/459-2240

MAteMAtIkA oktatása középiskolás-
oknak, egyetemistáknak. Egyszerre egy 
tanítvány, 60 perces órák. Egerben ház-
hoz megyek. Tel.: 06-20/383-8946

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

DAJkA és pedagógiai asszisztens tan-
folyam indul Egerben részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/637-4083, 0646/321-694. 
Eng.sz.: E-000452/2014
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35648

35781

35766

35863

35870

Egri Építőipari cég keres 
felelős műszaki
jogosultsággal,

referenciával rendelkező

ÉpíTÉSvEZETŐT.
Kiemelt bérezés!

Tel.: 06-36/512-110
35720

35854 35854

Egri Építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező

KoTRóGÉp-KEZELŐT. 
Bérezés 

megegyezés szerint, 
alap órabér 1.500 Ft.

Tel.: 06-36/512-110
35720

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 
23745

35862
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Február 10., 
szombat

NOVAJI
REMÉLÉS
farsangvégi 
hagyományok 
napja

A szellemi 
kulturális örökség 
ünnepnapja
A Szellemi Kulturális Örök-
ség Jegyzékében két olyan 
elem található, mely Eger-
hez, illetve a város vonzás-
körzetéhez kötődik. 2014-
ben az egri fertálymesterség 
élő hagyományát vették fel 
a jegyzékbe, míg a remélés, 
az alakoskodó, maszkos far-
sangi szokás Novajon 2016 
óta gazdagítja hivatalosan is 
nemzetünk kulturális örök-
ségét. Idén a negyedmesteri 
testület legnagyobb esemé-
nye, a 2018-ra elválasztott 
negyedmesterek avatása és 
eskütétele, valamint a far-
sangvégi hagyományok nap-
ja, vagyis a remélés Novajon 
éppen ugyanarra a napra, 
február 10-re esik. Bizton ál-
líthatjuk hát, hogy ez a nap 
szellemi kulturális öröksé-
günk ünnepnapjaként vonul 
be a kalendáriumokba. E. B.

23745 13788 34924
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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. 30., kedd 900–1200 
Ecséd – Művelődési Ház 

(dózsa Gy. u. 16.)

2018. jan. 30., kedd 1030–1230 
AldEbrő – Gondozási Központ 

(Vörösmarty u. 2.)

2018. jan. 30., kedd 1430–1630 
FEldEbrő – Faluház 

(Kossuth u. 26.)

2018. jan. 31., szerda 1000–1300 
MEzőtárKány – Művelődési Ház

2018. jan. 31., szerda 1400–1700 
GyönGyöspAtA –  

általános Iskola (Fő u. 49.)

2018. jan. 31., szerda 1430–1630 
MEzőszEMErE – Faluház 

(szabadság u. 109.)

2018. febr. 1., csütörtök 900–1200 
KIsKörE – Művelődési Ház 

(Kossuth u. 1.)

2018. febr. 1., csütörtök 1330–1630 
tIszAnánA – általános Iskola 

(Fő u. 82.)
2018. febr. 2., péntek 1000–1300 
bélApátFAlVA – Idősek Klubja 

(Apátság u. 2.)

2018. febr. 2., péntek 1430–1730 
bAlAton – orvosi rendelő 

(Kossuth u. 14.)
35653

január 28-án, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 4-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

Friss nAvinfó
Mielőbb nyilatkozzon az adókedvezményekről
A korábbi évekhez hasonlóan idén is célszerű a jogosultaknak már januárban 
kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy a munkavállalóknak járó kedvezmé-
nyeket mielőbb figyelembe vegyék a munkáltatók.

Az adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállaló tölti ki és adja át munkáltatójának, 
így bérszámfejtéskor a munkáltató megfelelően számolja ki a nettó béreket. Aki már az 
első havi fizetésben érvényesíteni kívánja a kedvezményeket, annak az első bérszám-
fejtést megelőzően át kell adnia az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatójának.

Az ajánlott nyilatkozatminták és a részletes kitöltési útmutatók a NAV honlapjáról 
(www.nav.gov.hu) letölthetők. Az idei évtől a NAV egy új alkalmazással is segíti az 
adóelőleg-nyilatkozatok kitöltését, ami szintén a hivatal honlapjáról érhető el.

A családi kedvezmény az összevont adóalapot, illetve kiegészítésként – ha az nem 
teszi ki a teljes keretet – a járulékokat csökkenti. Az előző évhez képest idén a két 
gyermeket nevelőknél nőtt a kedvezmény összege, gyermekenként 2 500 forinttal. A 
kedvezménnyel az egy gyermeket nevelőknél 10 000, a két gyermeket nevelőknél gyer-
mekenként 17 500, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 
33 000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába. Az adóelőleg-nyilatkozaton 
kötelező feltüntetni – a magzat kivételével – a kedvezményezett eltartottak nevét, 
adóazonosító jelét, anélkül a kifizető a családi kedvezményt nem veheti figyelembe.

Az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez szintén a munkáltatóhoz kell 
leadni az adóelőleg-nyilatkozatot. A kedvezmény havi ötezer forint támogatást jelent 
a házaspároknak. Az első házasoknak a havi ötezer forint gyermekáldás esetén is 24 
hónapig, a családi kedvezmény mellett is jár.

Idén havi 6.900 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsá-
gi járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik olyan 
betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. A kedvezmény érvé-
nyesítésének feltétele a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolás vagy 
a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozat.
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Az

támogatásával

A jelen és A jövő 
energiAForrásAi

(Mítoszok és valóság)
Bajsz józsef előadása

2018. január 30., 19.00 
hotel Flóra 

Előadás a villamosenergia 
helyzetéről, a paksi erőmű 

szerepéről
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mArKhot hÍreK
Tesztüzemben az új 
vérvételi hely behívó rendszere

A Markhot Ferenc Kórház 
Rendelőintézetének első 
emeletére költözött vérvé-
teli helyen tesztüzemben 
működik a betegbehívó 
rendszer. A tesztüzem ideje 
alatt  az előforduló kisebb 
hibákat javítják a szakem-
berek, a betegtájékoztatók 
kihelyezése is folyamato-
san zajlik. A kórház a bete-
gek türelmét kéri az átállás 
idejére, ami néhány napot 
vesz igénybe.

Az új vérvételi hely 
nagyobb és komfortosabb 
a réginél, klimatizált, biz-
tosítja a vérvételek során 
az intimitást. A vérvéte-
li boxok mellett kapott 

helyet a csőposta, mellyel 
a sürgős vizsgálati anyagot 
azonnal a Központi Labora-
tóriumba tudják juttatni. A 
betegbehívó rendszer által 
megkapott sorszámmal  az 
adategyeztetést követően  a 
vérvételi boxokba hívják a 
betegeket, ahol perceken 
belül megtörténik a vér-
vétel. A vérvételi helyek 
előtt pihenő helyek állnak 
a betegek rendelkezésére. 
Fontos tudnivaló, hogy  
a vérvétel nem érkezé-
si sorrendben történik, 
elsőbbségük van a sürgős, 
a terheléses vizsgálatokra 
váróknak és a várandós 
kismamáknak.

Fo
tó

: B
ir

in
y

i Z
s

ó
Fi

a

27750

Képviselői fogadóóráK
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 képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen 
egyeztetett helyen és időpontban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail:  
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

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

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

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

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

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

Professzionális
bőrrákszűrés
budaPesten.

bejelentkezés és információ:
06 70 337 3333

www.melanomamobil.hu
29910
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112018. január 26. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

15041

Programja

Január 30., kedd 17.00

Életmód klub, Jóga
Január 31. szerda 15.00

kanaszta kártya klub
Web: www.egripolgarokhaza.hu E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

Tel.: 06-20/221-94-49      Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 45.

3.000 nm-en - eger, mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

tel.: 36/323-500 • nyitva: H-P: 9-18, szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu

Hálószobák És franCIaágyak szÉles választÉkban!
35850

MIKOR és HOL
16.30       BARNA BÉLA: GRÚZIA ÉS A KAUKÁZUS 

TÚRAKALAUZ – KÖTETBEMUTATÓ  
A szerzővel Ebner Béla újságíró beszélget 
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár                         

19.00 A jElEn és A jövő EnERgIAFoRRásAI – Mítoszok és valóság
 Bajsz józsef előadása a villamosenergia helyzetéről, a paksi erőmű 

szerepéről, a Rotary Klub Eger szervezésében,  
az           Anentics támogatásával Helyszín: Hotel Flóra

19.00 KÉT ÚR SZoLGÁjA – Csokonai bérlet Helyszín: Gárdonyi Színház
Január 31., szerda
14.00-tól GyÖNGyÖM 2018 – FIgyElEMFElhívás A MéhnyAkRák
17.00-ig MEgElőzéséRE a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete 

szervezésében. védőnői tájékoztatás a méhnyakrákról, szűrések 
lehetőségéről, a Humán Papillóma Vírus elleni védőoltásról 
Helyszín: Agria Park, Eger, a földszinti kávézó mellett

18.00  KÉT ÚR SZoLGÁjA – Jászai Mari bérlet  Helyszín: Gárdonyi Színház
19.00 FILHARMÓNIA SZEZoNBÉRLET 

CsABAy DoMonkos zongoRAEsTjE 
Jegyár: 2.900 Ft Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem – Líceum

Február 1., csütörtök
15.00  KÉT ÚR SZoLGÁjA – Ady Endre bérlet Helyszín: Gárdonyi Színház
19.00  KÉT ÚR SZoLGÁjA – Bródy S. bérlet Helyszín: Gárdonyi Színház
Február 2., péntek
19.00 CSÁRdÁSKIRÁLyNő – Bérletszünet Helyszín: Gárdonyi Színház
Február 3., szombat
A BÜkkI vöRös METEoR sPoRTEgyEsÜlET TúRájA – „Az egri Bükk
8.40 nagyjai túramozgalom – Ürge László emléktúra”
 Útvonal: Síkfőkút – Várkút – Kövesdi kilátó – Hármas-határ – 

Felsőtárkány. Táv: 8 km. Szintkülönbség: 350 m. 19+3 pont 
Találkozás:  8.40 Volán pu. Hazaérkezés: 14.25 Volán pu.                                                

 Túravezető: Jakab Béla (36/320-712, 70/466-8556)                         
Február 4., 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: Megyehatár – Gerzsény ház – Völgyfő-ház – Ódorvár – 

Bükkzsérc – Síkfőkút. Táv: 18 km. Szintkülönbség: 400 m. 35+3 
pont. Találkozás: 8.20 Volán pu. Hazaérkezés: 17.40 Volán pu.                                          

 Túravezető: Kálmán Bertalan (20/226-6564)
11.00 Pán PéTER AvAgy A sohAszIgET TITkA
 Helyszín: Harlekin Bábszínház
Február 5., hétfő
17.00 szEnTMIsE A DAgAnATos BETEgEk gyógyulásáéRT
 A Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezet szervezésében
 Főcelebráns: koós Ede atya Helyszín: Ciszterci templom
Február 7., szerda
10.00 BlAskó-sAáRossy zsóFIA –- nAgy zolTán: A CSodATüKÖR
 – Móricz Zsigmond bérlet Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
10.00 PöTTöM PAnnA Helyszín: Gárdonyi Géza Színház, Stúdió
14.00 DoBRonkA CIRkusz, vIlágszáM!
 Helyszín: Harlekin Bábszínház
15.00 BlAskó-sAáRossy zsóFIA – nAgy zolTán: A CSodATüKÖR
 – Molnár Ferenc bérlet – BemutAtó eLőAdás
 Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
15.00 PöTTöM PAnnA Helyszín: Gárdonyi Géza Színház, Stúdió
17.00 FIzIkAI TEsTÜnk EgészségénEk négy AlAPPIlléRE
 Előadó: Rigó István gyógynövény őstermelő
 Az Egri Egészség- És Környezetvédő Egyesület rendezvénye 

Helyszín: Polgárok Háza (II. Rákóczi Ferenc u. 45.)
18.30 ZF-EGER – SZoLNoKI dÓZSA vSC 
 Vízilabda Bajnokok Ligája, férfiak, B-csoport,  

8. forduló     Helyszín: Bitskey Aladár Uszoda
ELŐZETES
Február 10., szombat
NovAjI REMÉLÉS – farsangvégi hagyományok napja

10.00 A rendezvény kezdete a központban; 10.30 Jelmezver-
seny résztvevőinek bemutatkozása; 11.00 A remélő menet 
elindulása az iskolától, ugyanide érkeznek vissza kb. 15.00; 
19.00 Cuháré, ahol ünnepélyesen kihirdetik a rendezvény 

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
 7.00-tól KISASSZoNy PIAC
 13.00-ig vEGyES PIAC ÉS KIRAKodÓvÁSÁR

 Helyszín: Kisasszony utca (volt honvédségi járműtelep) 
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)

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.

16.30 MoRsChhAusER MIklós: köRséTán EgERBEn 
kIállíTásMEgnyITó A kiállítást megnyitja Tőzsér Istvánné,  
a könyvtár igazgatója Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár                         

Január 30., kedd
15.00 KÉT ÚR SZoLGÁjA – Móra Ferenc bérlet 

Helyszín: Gárdonyi Géza Színház

logójára kiírt pályázat eredményét, a jelmezverseny és a rajzver-
seny díjátadása a Művelődési Házban. Egész nap: pincetúra és 
honismereti séta; farsangi fánk, meleg tea, forralt bor; meleg ételek; 
népi játékok és kreatív játszóház; filmvetítés, totó a remélésről, 
remélős kirakó- ismerkedés a hagyománnyal;  állatsimogató; 
pontgyűjtő játékos séta a menet nyomában; a látogatók kormos 
tenyérlenyomatait óriás lepedőre gyűjtik. Helyszín: Novaj

FERTÁLyMESTERAvATÁS
10.00  szentmise a Bazilikában.
11.00 A 2018-ra elválasztott negyedmesterek  

avatása, eskütétele a Városháza dísztermében
19.00 AZ EGRI LoKÁLPATRIÓTA EGyLET BÁLjA  

az újonnan elválasztott fertálymesterek tiszteletére.  
Jegyigénylés: eger1991@gmail.com, 20/279-3056 
Helyszín: Hotel Eger&Park

Február 19., hétfő
19.00 SoK-SZEMKÖZT – Al Ghaoui Hesna
 Jegyárak: elővételben 2.500 Ft, előadás előtt a helyszínen 3.000 Ft
 Jegyek kaphatók: Tourinform Iroda (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) 

illetve Leonardo Club Helyszín: Leonardo Club (Klapka u. 8.)
Február 23., péntek
18.00 WASS ALBERT FELoLvASÓ MARAToN oSToRoSoN
 Szeretettel várják a szervezők az érdeklődőket felolvasóként  

és/vagy nézőként egyaránt. A rendezvény ingyenes! 
 Helyszín: Ostoros, Rédei Miklós Közösségi Ház (Szent István tér 2.)

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

 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,  
tűzzománc, 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 „HeLyBen A soKszínűség” a gál gáBoR fotóiból rendezett 

kiállítás megnyitója
11.00 kulTúRA – BADACsonyI gABRIEllA idegenvezetővel  

– A kulturális intézmények és a város kulturális értékei
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! 
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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!

jelentkezz

2018 eGeR ARCAI & AlPOk ADRIA
SzÉPSÉGVeRSenYRe

„Szépség a szeretet jegyében”

Gyere el személyiddel, kedvenc ruhádban 
előválogatásunkra!

Előcastingok ideje: 
2018. január 28. 11.30 óra, 
2018. február 4. 11.30 óra, 
2018. február 11. 11.30 óra

Jelentkezés helye: 
Agria Park (Eger, Törvényház u. 4.) Agria Mozi 2-es terem

Infó: 
Koczka Krisztina 30/938-2000

A rendezvény szervezője:

23745

35845

RaktáRRól 

aZONNal elvihető 
szabvány műanyag 

ablak - ajtó

 RaktáRRól 

aZONNal elvihető 
szabvány műanyag 

ablak - ajtó
HŐ- és FÉNYVÉDŐ üvegfóliázás akár UTÓLAG is!

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

Ajtó-AblAk MINtAbOlt
Eger, Külsősor út 8. (a volt Toyota Autókereskedés helyén)

MeGújULT-kiBŐVÜLT  
árUkÉszLeTTeL  
várjuk kedves Vásárlóinkat!
Tel.: 06-70/455-8376 
E-mail:  egriajto@gmail.com,  Nyitva: H-P: 8.00-15.30

Eger, Cifrakapu u. 160. Vilati Center (a tesco mellett)
tel.: 06-70/953-1260

e-mail: eger@matracdepo.hu
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Itt a farsang 
FUT a bál...

3. Egri FutóFarsang
Február 10., szombat 13.45 
Érsekkert (Stadion felőli kapu) 
Rajt: 14.00-kor
Táv: Minimum 1 „Érsekkerti kör” 
 Maximum amennyit 
 1 óra alatt bírsz
Egy „kör” kb. 1,2 km
 Minden résztvevő oklevelet kap, 
 lesz tea, fánk, jókedv és persze a mozgás öröme!
Ha már farsang, vegyél fel egy mókás sapit, álarcot, parókát...
A rendezvény nem verseny, célja a sport, a futás népszerűsítése
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Fekete Rózsa
Temetkezés

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

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

hétfő-péntek 8.00-16.00

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

35728

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
32969

BosZnia 
KÖrUtaZÁs
4 nap 3 éjszaka 
idegenvezetővel

HúsVÉti KiemeLt ajÁnLat
2018. MÁrCius 30. PÉntEK – ÁPrilis 2. HÉtFő
szÁllÁs: Hotel, 1-2-3-4 ágyas fürdőszobás *** szobákban 
FÉlPanziÓ: svédasztalos reggeli, menüvacsora 
utazÁs: komfortos autóbusszal egerből

GazdaG ProGraM: 
1. nap: indulás egerből, Doboj vár, Zavodovici – kőgolyók 
2. nap: Visokoi piramisok, szarajevó: mecset, zsinagóga, 
 Császár-Dzsámi, Bascarsija -  a kézművesek utcája 
3. nap: medjugorje, pocitelj, mostar, Blagaj 
4. nap: srebrenik – középkori vár

részvételi díj: 2 ágyas szobában: 58.600 Ft/fő 
 3 ágyas szobában: 54.500 Ft/fő

Viva travel utazási Központ invia képviselet 
Eger, Érsek u 15. • 36/780-554 • heves@vivatravel.hu
Engedélyszám: BFKH:U-001425 Érdeklődni: 20/237-8008

35890

23745

34358

35889


