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Tolmácsolás 
szakfordíTás
német és orosz nyelven.
forgó attila 
okl. szakfordító, tolmács
skype: attfor

 attila.forgo@gmail.com
 +36-20/415-7737

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
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RégiségvásáR
EgERbEn

Február 18-án, vasárnap
a buszpályaudvar mellett, a bazilika mögött

35918

35922

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

www.drszabozsolt.hu

  műanyag nyílászárók
gyártása, forgalmazása és

helyszíni kivitelezése

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

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

35938

Moletti Divat
várja kedves vásárlóit 

akciós termékeivel.
* * *

Megérkezett a tavaszi új 
kollekció, ami minden héten 

új termékekkel bővül.

eger, Bajcsy-zs. u. 5-7.

Ételfogyasztásból 50% engedmény!

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

Február 8-9-10-11. csütörtöktől vasárnapig

TORKOS HÉTVÉGE
A KULACS CSÁRDÁBAN

(Eger, Szépasszonyvölgy)

35951

IldIkó látszerész
 

műa. progresszív 
lencsék

40% 
engedménnyel 
február 28-ig!
eger, telekessy u. 1.
tel.: 06-36/320-681

35945

első szerdáján

Eger
Sándor I. u. 1-3.

Nyitva: 8-18, Szo: 9-13
PaPír & ajáNdék SzaküzlEt

MI             DEN 
HÓNAP

30% kedvezmény*

iskolaszer, írószer, papír,
irodaszer termékeinkre!
7. akciós nap: február 7.

*a kedvezmény nem vonatkozik akciós, Valentin-napi és egyéb 
termékekre (képeslapok, parfüm, fénymásolás, nyomtatványok)

Megérkeztek
a Valentin-napi ajándéktárgyak!

35947

35957

35655

Endokrinológiai
magánrendelés egerben

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

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

Sas úti gumiszerviz

gumiSzerelő
gyakorlattal rendelkező

munkatárSat kereS.
Bérezés: nettó 200.000 Ft

Érd.: eger, Sas út 48. - 36/414-267
35968

BABAMURI
JELMEZKÖLCSÖNZÉS!

Eger, Barkóczy u. 6. (Kacsapart u. sarkán) 
Tel.: 06-20/9365-130, 36/312-073 - Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12 -  babamuri

MINőSÉgI HASZNáLT
gyERMEKRUHáZAT

3594635988
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Be-L-Ga ABC
Eger, Mátyás király út 106., a Brendon mellett

AKCIÓ
Február 

hónapban 
5-től 18-ig

• Sertés karaj csontos  1.090 Ft/kg
• Sertés comb 990 Ft/kg
• Sertés lapocka 980 Ft/kg
• Sertés tarja csontos 990 Ft/kg
• Sertés oldalas 1.150 Ft/kg
• Sertés dagadó 990 Ft/kg
• Borsodi sör (dobozos) 0,5 l  179 Ft (358 Ft/l)

• Zsenge Zöldborsó 1 kg 299 Ft
• Persil mosópor 1,4 kg 999 Ft (713 Ft/kg) 

• Persil mosószer Gél 1,460 l 999 Ft (684 Ft/l)

• Persil kapszula 15 db-os 899 Ft (59 Ft/db)
34847

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 

35843

35923

35765

Tel.: +36 30/20 55 2423300 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!

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
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35959

hazatérnek az egri nők. Február második felétől fél 
éven át az egri Érseki Palotában ingyen tekinthetik meg a látogatók 
Székely Bertalan Egri nők című festményét, amelyet a kormány 
döntése alapján vásárolt meg egy aukción a magyar állam – jelen-
tette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője, aki Csepreghy Nándor, a Miniszterelnök-
ség miniszterhelyettese és Habis László, Eger polgármestere társa-
ságában lebbentette fel a fátylat a híres festményről és a jó hírről.

egri borok 
bálja. A hétvégén 

rendezték meg az egri 
borvidék legnagyobb 
farsangi eseményét, 

melynek díszvendége 
Tóth Ferenc ismert és 
elismert borász volt.  

A szervező Egri Borba-
rát Hölgyek ezúton is 

köszönik a segítséget 
minden támogató-

juknak, akik lehetővé 
tették az esemény 

létrejöttét.  Fotó: Nemes RóbeRt

Pro Agria-díj a Sanatmetalnak 
és a KEVIKO Prevenciónak

Eger legnagyobb adózóit kö-
szöntötték a hagyományok-
nak megfelelően a városhá-
za dísztermében. Az egybe-
gyűlteket Gonda László és 
Báder Ernő duójának mu-
zsikája köszöntötte, majd 
Habis László, a megyeszék-
hely polgármestere szólt 
arról, hogy az önkormány-

zat saját bevételei között 
jelentős hányadot képvisel 
a helyi adókból származó 
forrás. Dr. Bánhidy Péter, 
a Heves Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (HKIK) 
elnöke köszöntőjében arról 
szólt, hogy a munkahelyek 
száma ma már megfelelő a 
térségben, ám nagy kihívást 

jelent a szakképzett mun-
kaerő pótlása. Kiosztották 
az egri önkormányzat és 
a HKIK elismerését, a Pro 
Agria gazdasági szakmai dí-
jakat. A Sanatmetal Kft. és 
a KEVIKO Prevenció Védő-
női Szolgáltató Kft. vehette 
át a kitüntető címet az ün-
nepségen.

Farkas József, a Sanatmetal Kft.  tulajdonosa, Habis László, a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 
képviselői, valamint dr. Bánhidy Péter a díjátadón Fotó: ebNeR béla
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FELNÉMETEN stabil szerkezetű, 
belülről befejezésre váró, 3 szobás, 
60 nm-es családi ház 561 nm-es tel-
ken, garázzsal eladó. Iár: 11,99M Ft. 
Tel.: 06-30/581-5149

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

OSTOROSON, a Széchenyi utcában 2009-
ben felújított, 5 szobás, 2 szintes csalá-
di ház 68 nm-es üzlethelyiséggel eladó! 
Sürgősen 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 szintes, 
4 szobás, felújított családi ház eladó! Ár: 
16,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a tóhoz köze-
li csendes utcában egyszintes, 3+2 fél-
szobás, kétgenerációs családi ház eladó! 
Ár: 19,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

ANDORNAKTÁLYÁN 842 nm-es tel-
ken, 180 nm-es, felújított családi 
ház eladó. A fűtést pellet vagy gáz-
kazán, a meleg vizet napkollektorok 
biztosítják. Udvaron dupla garázs. 
Ár: 28,5M Ft. Tel.: 06-30/229-5414 

ALMAGYARDOMBI, 120 nm-es, újsze-
rű ingatlan eladó. Ár: 31,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

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 

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

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

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

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

MAKLÁR központjában széles, nagy telek-
kel régi típusú családi ház eladó vagy a 
telek ketté is osztható. Tel.: 06-30/375-
3733

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

FIZETŐKÉPES ügyfeleimnek, akik bizal-
mukba fogadtak, keresek családi házat, 
sorházat Eger területén! Ár: 28M Ft-ig. 
Tel.: 06-70/388-8374

OSTOROSON, új építésű, 2+2 félszo-
bás, korszerű, téglaépítésű ikerházi 
ingatlanok eladók. Ár: 30M Ft. Tel.: 
06-20/371-1515 

OSTOROSON, 38-as Porotherm tég-
lából épült, 3+2 szobás sorház 
garázzsal, 280 nm-es telken eladó. 
Ár: 23,9M Ft. Tel.: 06-20/371-1515 

FELNÉMETEN 4 szobás, 160 nm-es, 
jó állapotú, téglaépítésű sorház 
eladó. Ár: 28,5M Ft. Tel.: 06-20/371-
1515 

EGERBEN, a Vécseyvölgy úton, 87 
nm-es, részben felújított családi 
ház, új fűtéssel, műanyagra cserélt 
ablakokkal eladó. Ár: 19,2M Ft. Tel.: 
06-20/371-1515 

EGER, Maklári-Tihaméri városrész-
ben új építésű lakások, kiemelt 
minőségben eladók. Ár: 21,4M Ft-
tól. Tel.: 06-20/371-1515 

OSTOROSON, a Tópart lakóparkban 
összközműves építési telkek eladók. 
7,3M Ft-tól! Tel.: 06-20/371-1515 

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 

EGER, Spar közelében felújított, 3 
szoba+nappalis, 20 nm-es, teraszos 
ingatlan, garázzsal, pincével, hasz-
nálható kerttel eladó! Iár: 22,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

HATVANI hóstyán 450 nm-es, 40%-
ban beépíthető építési telek, csen-
des utcában eladó! Iár: 13,9M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

KÁROLYVÁROSBAN, a belvárostól 10 
perc sétára, 2. emeleti, 49 nm-es, 
erkélyes, konvektoros lakás, táro-
lóval, alacsony rezsivel eladó! Iár: 
12,95M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán jó 
elrendezésű, 3. emeleti, 2 szobás, 
felújítandó, 2 erkélyes lakás szige-
telt épületben eladó! Ár: 13 MFt. Tel.: 
30/731-5250 

BERVA lakótelepen jó állapotú, 
részben felújított 2+1 félszobás, 
56 nm-es, cirkós lakás eladó. Iár.: 
12,5M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

H Á Z E L A D Á S 

EGER, Lajosvárosban, 440 nm-es tel-
ken 2 szobás, gázfűtéses, összkomfor-
tos családi ház fedett autóbeállóval eladó. 
Ár: 14,5M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

DEMJÉNBEN, 1400 nm-es telken, 
2+félszobás, ’60-as évek végén épült, 
műanyag nyílászárós, de teljesen felújí-
tandó családi ház eladó. Ár: 7M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

OSTOROSON, csendes helyen, a ’70-es 
években téglából épült, kockatípu-
sú, kiváló szerkezetű, szuterénes, gáz-
cirkófűtéses családi ház, 505 nm-es tel-
ken eladó. Ár: 12,9M 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: 13,8M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

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

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

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

ALMAGYARON 1990-es években épült, 
2 szintes, nagy terekkel, szobákkal ren-
delkező 5 szobás, nagy nappali-konyha 
étkezős, szép családi ház nagy terasz-
szal, garázzsal eladó. Ár: 45M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349

HAJDÚHEGY legszebb utcájában, 270 nm 
extra családi ház kerül eladásra. A ház 
minőségi anyagokból épült, akár 2 lak-
részre is osztható, a telek 1000 nm gyö-
nyörűen 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

BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger, Pásztor-
völgyben 3 lakásból álló egyszintes, fiatal 
építésű, igényes kivitelű családi ház eladó. 
A lakások 30 nm, 1 szobás, 40 nm, 2 szo-
bás, 90 nm, 2 szoba+nappalis elosztás-
ban. 1400 nm parkosított telekkel, dupla 
garázzsal. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

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

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

L A K Á S E L A D Á S 

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 Balassi utcában 2012-ben 
épült, új építésű lakások eladók! Liftes, 
első emeleti, 1,5 szobás lakás 20,7M 
Ft! A lakás megvásárlásához CSOK igé-
nyelhető! 15M Ft-ig illetékmentes! Tel.: 
06-70/778-2372

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

BELVÁROSI, magasföldszinti, 4 szobás, 
25 nm-es, saját tárolós lakás garázzsal 
együtt 8 lakásos társasházban eladó. Ár: 
25M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

TIZESHONVÉD utcában magasföldszin-
ti, 3 szobás, kertkapcsolatos, részben 
felújított lakás eladó. Ár: 18M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

ÉSZAKI lakótelepen, szigetelt házban 1. 
emeleti, 1+2 félszobás, 58 nm-es, táv-
fűtéses, erkélyes lakás részben felújí-
tott állapotban eladó. Ár: 12,8M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

LAJOSVÁROSI új építésű lakások 
eladók 360 Ft/nm-es áron. Jelentkezés: 
06-20/975-1413  

BELVÁROSBAN 1. emeleti, 3 szobás, 
nagy teraszos, csendes helyen lévő, fel-
újított lakás eladó. Ár: 17,5M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

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 Rákóczi út páratlan oldalán, 
4. emeleti, kétszintes, 120/86 nm-es, 2+3 
félszobás lakás eladó. Ár: 16M Ft. Tel.: 
06-70/778-2373

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 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

EGER, Felsővárosban 70 nm-es, részben 
felújított, nagy erkélyes lakás eladó. Iár: 
13,8M Ft. Tel.: 06-30/476-7320

EGER, Petőfi utcai nagy lakás, felújí-
tásra szoruló, tulajdonostól eladó! Tel.: 
06-30/529-5381 

ÉSZAKI városrész elején, mfszt.-i, 4 eme-
letes panel épületben, 65 nm, teljes körű-
en felújított, 2 szobás, tágas szép lakás 
eladó. Ár: 12,9M 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: 
36,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu
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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 
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www.egerotthon.hu

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
35939
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Sebestyén Zoltán
árnyékolástechnikai vállalkozó
REDŐNY, RELUXA,  
SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ 
ÚJ MűANYAG NYíLáSZáRÓK FORGALMAZáSA

 EGER, tel.: 36/817-978,  
  mobil: 30/9032-583
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VALUTAáRFOLYAM
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Valutanem Vétel Eladás

Furatesz-Change Kft. 
Eger, Kossuth L. u. 5. 
Tel./fax: 36/414-263
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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, 30/958-8948
nyitva: H-p: 8.00-17.00

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

35967

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

Költöztetés,
fuvarozás

35958 35956

35995

35940

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397
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eGeRBeN, strand környékén, a Tímár úton 
eladó egy 59 nm-es, 1+2 félszobás, gáz-
cirkófűtéses, spajzos (+tárolós) jó állapotú 
lakás 12 lakásos társasházban. Iár: 16,8M 
Ft. Tel.: 06-20/206-3880

FaIskOLa úti, 3 szobás, nagy alapterü-
letű, ált. állapotú lakás eladó tulajdonos-
tól. Tel.: 06-20/611-9226

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 társasház-
ban 68 nm-es, földszinti lakás eladó felújí-
tandó állapotban kerttel, garázzsal, tároló-
val. Iár: 15M Ft. Tel.: 06-30/295-6752

L a k á s k e R e s é s 

eGRI lakást keresek 2 szobásat 15M Ft-ig, 
3-4 szobásat 25M Ft-ig, ha Önnek eladó 
kérem keressen. Tel.: 06-30/248-6831

keResek Eger belvárosában vagy közelé-
ben, igényes, 3 szobás lakást, 30M Ft-ig, 
erkély előnyt jelent! Minden ajánlat érde-
kel! Tel.: 06-30/218-8213

NYILVáNTaRTOTT ügyfeleim-
nek 1,5-2 szobás lakásokat kere-
sek egerben, 14M Ft-ig! Ingyenes 
felmérésért hívjon bizalommal: 
06-30/472-0617, Borosné -eger 
Otthon 

é p í T é s I  T e L e k 

HaTVaNI hóstyán gyönyörű, 1552 nm 
építési telek, családi háznak, társasház-
nak, 4 ikerházas építkezésre is alkal-
mas. Szép csendes utca, jó közlekedés, 
a telek szép benapozású. Ár: 21M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 

BeLVáROs szélén, 450 nm, szép benapo-
zású, 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 

sZILVásVáRadON 3 ha erdő, 
Nagyvisnyón 0,7 ha erdősült gyep 
műút, villany és patak mellett eladó. 
érd.: 06-30/293-6552 

OsTOROsI keresztnél 1851 nm zárt-
kert szőlővel, gyümölcsössel, felújítan-
dó kőházzal eladó. Iár: 750e Ft. Tel.: 
06-36/319-937, 06-20/507-9844

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

eLadÓ Eger, Töviskes völgyben bekerí-
tett telek. A telek területe 1258 nm, közel 
vízszintes terület 500 nm. A lejtős terü-
leten 12 db termő gyümölcsfa van. Tel.: 
06-36/310-341

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

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 

eGeR, Rózsás-dűlőben 3000 nm rizling-
szilváni szőlő eladó. Tel.: 06-30/717-
7487

aNdORNakTáLYáN, Gesztenyés-dűlő-
ben 1917 nm, 5 sor, jól termő kékfrankos 
szőlő eladó. Tel.: 06-30/398-3588

G a R á Z s 

eGeR, Diófakút út 1., Szarvas tér, zárt 
udvarban garázs kiadó. Tel.: 06-30/239-
4772

a L B é R L e T 

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

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

eGeRBeN, Kertész út-Hadnagy út sar-
kánál társasházi, I. emeleti, 49 nm-es, 
cirkófűtésű, részben bútorozott, belső 
udvaros lakás garázzsal vagy anélkül 
kiadó. Tel.: 06-20/916-2406

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

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

eGeRBeN központi helyen kialakított 
utcai bejárattal  iroda kiadó! 110eFt+ÁFA/
hó+rezsi+ 2havi kaució 70/7782372

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

eGeRBeN, a Végvári Vitézek terén 
bevezetett gofrisüzlet teljes beren-
dezéssel és a recepttel együtt eladó. 
Tel.: 06-30/550-7455, 9-15 óra 
között. Facebook: ízes Gofri 

30 NM-es, ingyen parkolású, új építé-
sű garzon lakás-iroda kiadó. Ár. 80e Ft/
hó+20e Ft  rezsi. Tel.: 06-20/975-1413

HaJsZaLON bérleménye kiadó. Eger bel-
városában kétszemélyes, utcafronti, 28 
nm fodrászat kiadó. Tel.: 06-20/387-
2579

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 

MeGVesZeM roncs és üzemképes sze-
mély- és teherautóját adásvételivel. Kéré-
sére házhoz megyek. Tel.: 06-70/226-
8859

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

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

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

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

VILLaNYsZeReLés, érintésvédelem, 
kamerarendszerek kiépítése. Ital- és füst-
mentes szerelők! Tel.: 06-20/312-1271

MINdeNFéLe kertimunkát vállalok 
kültéri telkeken is. Gazirtást, faki-
vágást, árokásást, tisztítást, pad-
lások-pincék takarítását, elszál-
lítással is. Tetőbontást is. Tel.: 
06-20/923-4251 

éLŐZeNe-sZOLGáLTaTásT vállalok 
bál, lagzi és egyéb rendezvényeken. Tel.: 
06-30/902-0355

kŐMŰVes-BuRkOLÓ vállalkozó vál-
lal kisebb, nagyobb építőipari mun-
kákat eger és környékén. könnyű-
szerkezetes tetőtér-beépítés, tető-
ácsolás, nyílászáró csere, kerítés-
építés, külső homlokzati szigete-
lés, lakásátalakítás, lakásfelújí-
tás, fürdőszoba-felújítás, kőmű-
vesmunkák, burkolómunka. alkal-
mazásunkban kizárólag szakembe-
rek állnak! Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30/966-5462 

VILLaNYsZeReLŐ vállal bojlerek 
vízkőtelenítését, javítását, javítási, sze-
relési munkákat. Tel.: 06-30/326-8328

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

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

asZFaLTOZásT, zúzalékolást vál-
lalok. kisebb-nagyobb területeket, 
tereprendezést, kőművesmunkát 
a-Z-ig. Fuvarozást is vállalok. Tel.: 
06-30/225-0188 

HáZak, padlásterek építését, felújítását, 
tető átfedését, lakatos, bádogos munká-
kat 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  

LépCsŐHáZ-TakaRíTás több éves 
tapasztalattal, referenciákkal. Tel.: 
06-20/388-8162

LOMTaLaNíTásT vállalok! elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
Tereprendezés, bontás, romeltaka-
rítás, költöztetés hétvégén is. Tel.: 
06-30/225-0188 

T á R s k e R e s é s 

FIaTaLOs, 68 éves egri hölgy korban 
hozzá illő, fiatalos párját keresi, tartós 
kapcsolatra. Tel.: 06-30/645-4778, esti 
órákban! 

50-es hölgy komoly társat keres. Tel.: 
06-30/632-2728

á L L a T 

TYÚkVásáR! Barna, fiatal tojótyúk 
360 Ft/db február 6-án, 12-14 óráig 
Kerecsend, 3-as főút mentén, Tsz Major-
ral szemben. 

k ö Z L e M é N Y e k 

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

RéGIséGVásáR egerben 2018. 
február 18-án, vasárnap, 7-16 
óráig, a Bazilika mögött! www.
regisegvasareger.hu 

T Ü Z e L Ő a N Y a G 

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

akCIÓs darabos kockadiószén és 
lignit, kalodás és ömlesztett tűzifa 
készlet erejéig rendelhető. Ingyenes 
házhoz szállítás. Tel.: 06-20/480-
9461 

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

VasTaG, minőségi tűzifa eladó. Tel.: 
06-70/620-5183

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 

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! Vissza-
hívom. 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

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

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

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

VásáROLOk személyautót, teherau-
tót, segédmotorkerékpárt, akkumulátort, 
vashulladékot, dunnát, párnát, kábeleket, 
trafót, kávégépet, háztartási gépeket. Tel.: 
06-20/616-6306

e G Y é B  e L a d á s 

MeGkíMéLT állapotban műanyag élelmi-
szeres hordók eladók, 60 l-es 2.500 Ft/db 
és 200 l-es 6.500 Ft/db. Tel.: 06-30/393-
0812

eLadÓ újszerű állapotban Ceragem Jade 
köves masszázságy. Tel.: 06-20/575-
6624 

MOsÓGép (keverőtárcsás), centrifuga 
(Hajdú), újak, fűszerpaprika-daráló, lég-
puska elektromos vizes köszörű eladó. Ár: 
20-22-25-40e Ft. Tel.: 06-36/353-540, 
06-70/233-5110, délután.

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

eLadÓ 2x6 db, nagy méretű, fehér gyolcs 
párnahuzat (használatban nem volt). 
Ugyanitt egy kézi elektromos hálózatról 
működő masszírozó. Tel.: 06-36/324-
163

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

52018. február 2.

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

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

eGeR belvárosi, belső kétszin-
tes, földszinti, 62 nm-es, 1+2 szo-
bás, sorház jellegű lakás eladó. 
ár: 21,5 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN, Maklári-hóstyán, 
331 nm-es telken 130 nm-es, 
3+2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 
31,5 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, a  belváros szívében eladó 
egy 58 nm-es, II. emeleti lakás. 
ár: 17,9 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeRBeN és környékén kíná-
lunk értékesítésre összközműves 
építési telkeket, különböző 
méretben. ár: 1.400 Ft/nm-től. 
Tel.: 06-70/615-4841

eGeRBeN, az almagyar-dombon 
új építésű lakások eladók. 
315 e Ft/nm. Tel.: 06-20/388-8162

eGeR, Lajosvárosban 130 nm-es, 
két lakrészes családi ház garázs-
zsal, melléképülettel eladó. 
ár: 22,5 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

eGeRCseHIBeN 2+2 félszobás,  
2004-ben bővített, panorámás csa-
ládi ház 1343 nm-es telken eladó. 
ár: 12,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, Hajdúhegyen ÚJ épí-
TésŰ, 54-120 nm-es, CsOk-
ra alkalmas lakások eladók. 
Tel.: 06-70/377-3349

36000

35982

eger belterületén, kedvező helyen, 
megállási és parkolási lehetőséggel 
rendelkező, valamikori nagyüzem 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 megvásá-
rolható! 19,9M Ft, illetve 8,5M Ft-os 
irányáron. érd.: 06-70/650-1494

eger kertvárosi részén, csendes zsák-
utcában eladó egy 1240 nm-es, sza-
badon álló ház építésére alkalmas, 
összközműves építési telek. Belvárostól 
pár percre, mégis távol a forgalom zajá-
tól. Ir.ár: 20,9M Ft. 06-30/303-3019

Noszvaj, síkfőkút felőli részén eladó egy 
szuterén+emelet tagozódású családi ház. 
a szuterén szinten az utca felé egy koráb-
ban működő bolt foglal helyet, az udvari 
részen egy jelenleg is működő apartman. 
az emeleten helyezkedik el a nappali+ 
2 szobás lakótér. Telek 1427 nm, hatal-
mas tárolási lehetőségekkel, garázzsal. 
Ir.ár: 21,9M Ft. 06-30/303-3019

2016-os áron eladók egerben, a volt kem-
ping 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: 270e Ft/nm. 06-30/958-7200

eger belvárosban ÚJ épíTésŰ pROJekT 
INduL 2018 tavaszán. Várható átadás: 
2019. ősz. 21 lakásos társasház, több 
épülettömb, mélygarázzsal. Lakásokkal 
kapcsolatos információ: 06-30/958-7200

www.drhouseingatlan.hu
eger, Maklári u. 5-7.
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NaVIgáCIÓ (Navon N490 Plus, 4,3”, 
fekete, IgO8 szoftver, teljes Európa 
térképpel) alig használt eladó. Tel.: 
06-30/929-5338 

E g y é b 

ŐssZEl kivágott diófa gallyai ingyen elvi-
hető. Tel.: 06-36/313-742

NyUgdÍJas házaspár nem pro-
fi tarokpartnereket keres Egerben. Tel.: 
06-30/935-4439

O k T a T á s 

daJka és pedagógiai asszisztens tanfo-
lyam indul Egerben részletfizetéssel. Tel.: 
06-30/637-4083, 06-46/321-694. Eng.
sz.: E-000452/2014

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)

aNgOlUl magabiztosan nyelvvizsgákra, 
állásinterjúkra! Facebook: Madarász Eri-
ka angol magánoktató. Tel.: 06-20/547-
8371

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

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

MaTEMaTIka korrepetálás általános 
iskolásoknak Egerben és Felsőtárkányban. 
Tel.: 06-30/995-8584

á l l á s T  k Í N á l 

IdŐs, beteg édesanyám mellé ápolónőt 
keresek hosszabb távra. Tel.: 06-20/230-
2905, 14-16-ig. 

éPÍTŐaNyag kereskedésbe eladó és 
telepi (targoncavezetői engedélyre beis-
kolázunk) munkatársat keresünk. Jelent-
kezni lehet: telefonon 06-36/517-160, 
06-20/573-4168 vagy email: tetopont98@
gmail.com

EgRI élelmiszerboltba talpraesett, 
dolgozni akaró eladó-árufeltöltő 
munkatársakat keresek teljes- és 
részmunkaidőbe, bejelentve. bérlet-
fizetés megoldható. Tel.: 06-30/555-
0455 

dINaMIkUs, táncos alakformáló órá-
ra, zenés csoportos foglalkozásra okta-
tót keresünk. Jelentkezni lehet: telefonon 
06-30/287-6676 vagy email: lollokhaz@
gmail.com 

sZÓRÓlaPOk, reklámkiadványok 
terjesztésére megbízható, kézbesí-
tésben jártas munkatársakat kere-
sünk Eger területéről. érdeklődni: 
06-30/756-6231 (Hétköznapokon 
8.00-16.00 között) 

INgaTlaNkÖZVETÍTŐI munkakörbe, 
munkatársat keresünk. Tel.: 06-30/248-
6831

gyakORlaTTal rendelkező női eladót 
azonnali kezdéssel felveszünk pék-
ségünkbe. Tel.: 06-30/348-9944, 
06-30/746-7997

laJOs a Faiparos andornaktályai 
munkahelyre asztalost és felület-
kezelésben jártas munkatársa-
kat, valamint belsőépítészet iránt 
érdeklődő munkavállalókat keres 
nettó 1.200 Ft/órabérrel, munkába 
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  

a glObál sansz kft. füzesabo-
nyi telephelyre keres megváltozott 
munkaképességű embereket, 4 órás 
részmunkaidőben. Tel.: 06-20/940-
7240, 06-20/283-8899 e-mail: 
globalsansz2@gmail.com 

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

VIdékEN élő, idős édesanyám mel-
lé megbízható gondozónőt keresek (kb. 
65 év), ottlakással, heti váltással. Tel.: 
06-36/787-046, 06-20/349-9969

NaPIlaPOk terjesztésére kerékpárral 
rendelkező kézbesítőket keresünk Eger 
területére. Jelentkezni: 06-20/486-6370 
SZOBAFESTŐ szakmunkásokat alkalma-
zok egri munkahelyre. Tel.: 06-20/336-
0453

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 bél-
apátfalvai munkavégzésre, utazás-, étke-
zéstámogatással. Érd.: 30/197-4848

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

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

EgRI borászati üzemünkbe gyakor-
lattal rendelkező, takarítói, illetve 
csomagolói munkakörbe dolgozót 
keresünk egy műszakos (nappali) 
munkarendben. Egri lakóhely előnyt 
jelent. bérezés: megegyezés szerint. 
Jelentkezésüket önéletrajzzal, mun-
kaidőben a 3300 Eger, Nagykőpo-
ros út 23-25. címen, illetve a denes.
rozsavolgyi@grofbuttler.hu e-mail 
címen várjuk.

EgRI társaság pék szak és betanított 
munkásokat keres délutáni és éjszakai 
munkarendben történő foglalkoztatás-
ra. Jelentkezni: sansz@gmail.hu címen 
lehet.
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A Hunguest Hotel Flóra (Eger, Fürdő u. 5.) 
Gyógyászati részlege felvételre keres 

teljes idős 

uszodamesteri 
munkatársat, vízvisszaforgató 

berendezés-kezelői vagy uszodagépész 
végzettséggel!

Érdeklődni személyesen a hotelben,  
vagy telefonon Csorba Gábornénál  

a 30/686-5443-as telefonszámon.
35933

35924 35924

35648

35962

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

35966

Eladói munkára 
munkatársat

keresünk.
Jelentkezni szakmai 

fényképes önéletrajzzal  
az alábbi e-mail címen lehet:

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

35949
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35869

Rehabilitációs kártyával 
rendelkező, megváltozott 

munkaképességű
munkavállalót keresünk 

Egerbe

ÉpüLET- ÉS uDvAR- 
KARBAnTARTó /

TAKARíTó
munkakörbe.

Heti 20 órás munkavégzésre, 
„B” kategóriás jogosítvánnyal.

Jelentkezését várjuk az
eger.hr@autoklub.hu 

e-mail címre, vagy munkaidőben 
a 36/414-328 telefonszámon.

ELSO Elbe Hungária Bt.
Cégcsoportunk a hajtástechnika területén 
tevékenykedő nemzetközi vállalat, 
amely egri telephelyére keres munkatársakat 
az alábbi pozíciókba:

• CnC GÉpKEZELŐ
megmunkáló központra
• CnC ESZTERGÁLyoS
• MInŐSÉGELLEnŐR

Elvárások:
- Szakirányú végzettség,
- Önálló munkavégzés,
- Nagyfokú terhelhetőség,
- Többműszakos munkarend vállalása.

Amit kínálunk:
- Teljesítményarányos fizetés,
- Cafetéria juttatások (étkezési utalvány,
 egészségpénztár, munkába járás költségtérítése).

Várjuk szakmai önéletrajzát az alábbi címek valamelyikére:
ELSO ELBE Hungária Bt. 3300 Eger, Kistályai út 18.

Tel: 36/524-100; info@elsoun.elbe-group.de
www.elbe-group.de 

35984

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.

35941 35838

18887

35915

1 fő villanyszerelő
1 fő épületgépész

szerelő
ambíciózus, tapasztalattal 

rendelkező, tervről önállóan 
dolgozni képes szakemberek 

jelentkezését várjuk, 
kiemelt bérezéssel.

érdeklődni: 06-70/378-4587
35987

35993

35994

Csőszerelő
szakmunkást felveszünk

egri telephellyel.

Érdeklődni:
Éptervszolg Kft.

Baráth Tibor
06-20/9576-718

35893
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35937

jelentkezz

2018 eGeR ARCAI & AlPOk ADRIA
SzÉPSÉGVeRSenYRe

„Szépség a szeretet jegyében”

Gyere el 
személyiddel, kedvenc ruhádban 

előválogatásunkra!
Előcastingok ideje: 

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 27750

Képviselői fogadóóráK
Február 8-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra kö-

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

Február 5-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3. 
sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Köz-
gyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, 
a 2. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-
rosi Szociális és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadó-
órát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

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 képviselője 
(Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadó-
órát előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Tel.:  
06-30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

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

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője 
(Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság 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 képviselő-
je (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Vá-
rosképi és Környezetvédelmi Bizottság 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 egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 06-70/382-5203, 
e-mail: mirkoczkizita@gmail.com

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

Grúziai csámborgás 
Barna Bélával

Barna Béla 
„Csámborgó”, 
turisztikai új-
ságíró, túra-
vezető volt 
a vendége a 
Bródy Sándor Könyv-
tárnak, abból az alkalomból, 
hogy megjelent legújabb, 
hiánypótló útikönyve, mely 
Grúziába és a Kaukázusba 
kalauzolja az utazni, idegen 
tájakat felfedezni vágyókat. 
A népes hallgatóság előtt la-
punk újságírója, Ebner Béla 
faggatta a szerzőt az útirajz-
írás rejtelmeiről, grúziai és 
a Kaukázus ormain szerzett 
tapasztalatairól. E. B.

ÜVEGHÁZAK
TÖBB MÉRETBEN

az egri Agroker Alkatrész Kft.-nél!

Horganyzott vázzal, már 4,4 m2-től!
Megtekinteni, érdeklődni lehet:

Agroker Alkatrész Kft.
Eger, Kistályai út 6. (Autóklub mellett)

Tel: 36/517-753, 411-753 - www.agrokereger.hu

35997

13788
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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

35742

Helyszín: Hunyadi Mátyás általános iskola aulája Eger, Fadrusz jános u. 1/a
a kiállítás ideje: 2018. február 10–11., szombat–vasárnap. nyitva: 10–18 óráig 

Érdeklődés: 06-20/346-9591

BútorBeszámítási akció! Használt, régi bútorát az új bútor árába beszámítjuk!

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

Fennállásunk évfordulója alkalmából 
minden új társasház részére

30%  

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

a közös képviselő megbízási díjából!

kedvezményt 
biztosítunk

Szépülő Ház Központ Kft.
tel.: 30/384-4294, 

36/526-041

35650

1%
A 

Kálvin-Ház Alapítvány 
ezúton fejezi ki köszönetét 

mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 

1%-ának felajánlásával 
támogatták.  

A támogatásból befolyt összeget 
az Egri Református Templom 

orgonájának felújítására indított 
gyűjtésre ajánlottuk fel, amit 

ez évben is folytatni szeretnénk.

Kérjük, 
személyi jövedelemadója, 

valamint, ha van arra lehetősége 
helyi iparűzési adója 

 1 %-ának felajánlásával 
ön is segítse alapítványunkat!

Adószámunk: 
18576542-1-10

35961

Február 10., 
szombat

NOVAJI
REMÉLÉS
farsangvégi 
hagyományok 
napja

23745

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

szemben)
Az akció időtartama 2018. 02. 05-től 02. 10-ig, illetve a készlet erejéig tart. 

Csak háztartási mennyiségben szolgálunk ki!

elfogadóhely!

Green PaSS utalvány elFOGadóHely lettÜnK!
BanKKártyáS FizetÉSi leHetőSÉG!

Kövessen minket a facebook-on: Párszázas market

 29 Ft
Oreo keksz 19 g

599 Ft
after eight mentolos 
csokoládé 200 g   2.995 Ft/kg

599 Ft
Perwoll mosószer 
többféle  1 l   

799 Ft
Silan öblítő    1,850 l
többféle illatban   431,8 Ft/l

 99 Ft
tuc keksz paradicsomos
ízben 105 g   942 Ft/kg

149 Ft
arany Fácán
sör 0,5 l   298 Ft/l

 99 Ft
topJoy üdítő     400 ml
Pomelo és Guava ízben   247,5 Ft/l

199 Ft
milka táblás csolkoládé 90 g
triple a la caramel   2.211 Ft/kg

 49 Ft
GO ice tea 0,25 l 
két ízben   196 Ft/l

 49 Ft
XiXO dobozos üdítő 0,25 l 
többféle ízben   196 Ft/l

 89 Ft
moments ostya 50 g 
földimogyorós-nugátos   1.780 Ft/kg

 129 Ft
maggi marhahúsleves
kocka 132 g   977,2 Ft/kg

 79 Ft
tankcsapda 0,25 l  
energiaital   316 Ft/l

 69 Ft
Balaton szelet 28 g 
kókuszos ízben 

36001 35950



10 2018. február 2.

35983

19025

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. febr. 5., hétfő 900–1400 
EgEr – Markhot Ferenc Kórház 
H épület, I. em. (Knézich K. u.)

2018. febr. 6., kedd 1000–1300 
PétErvására – Művelődési Ház 

(szent Márton u.)

2018. febr. 6., kedd 1430–1630 
IstEnMEzEjE – Művelődési Ház 

(nefelejcs u.)

2018. febr 7., szerda 900–1200 
aPc – Qualitál (vasút u. 2-4.)

2018. febr. 7., szerda 1400–1700 
EgErcsEHI – védőnői szolgálat

2018. febr. 7., szerda 1400–1700 
szücsI – általános Iskola 

(Petőfi u. 115.)

2018. febr. 8., csütörtök 830–1200 
tarnalElEsz – Művelődési Ház 

(Fedémesi u.)

2018. febr. 8., csütörtök 1400–1600 
EgEr – Hittudományi Főiskola 

(Foglár u.)

35396

Február 4-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 11-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

Jövedéki adót visszaigénylő 
gazdák, figyelem!

A jövedéki adót visszaigénylő gazdákat érintő fontos vál-
tozás, hogy 2017-ben megváltoztak 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 kitöl-
teni.

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.

mArKhot hÍreK

Gazdasági vezetők tanácskoztak 
a Markhot Ferenc Kórházban
Egerben tanácskoztak az Egész- 
ségügyi gazdasági vezetők 
Egyesületének észak-magyaror-
szági és észak-alföldi  régiójának 
vezetői, tagjai.

Az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ Észak-Magyarországi Tér-
ségi Igazgatóságának  vezetője, dr. 
jakó Ildikó előadásában a gazdálko-
dással kapcsolatos aktuális teendők-
re hívta fel a szakemberek figyelmét, 
többek között a béremelés, bérkölt-

ség  gazdálkodási feladataira.
Dr. vácity józsef, a Markhot 

Ferenc Kórház főigazgatója tájé-
koztatójában kiemelte: az egri kór-
ház gazdálkodása az elmúlt másfél 
évben stabillá vált, bevezette a 
kórház a fiatal orvosok ösztöndíját 
és komoly elismerést is kapott az 
intézmény gyógyító közössége, a 
Heves Megyéért kitüntető díjat. A 
főigazgató aláhúzta: az eredmények 
a kórház gyógyító közösségének 
köszönhetőek.

Eger ilyet még nem látott!

Torkoskodjon a Hotel Szent István***-ban!
Válogasson 50 féle étel közül

50 percen keresztül
50% kedvezménnyel
most csak 1.999 Ft-ért.

Az akció 2018. febr. 08-11. között érvényes 12.00-22.00 óráig.
Az ajánlat svédasztalos étkezésre vonatkozik, és 
nem tartalmazza az italfogyasztást.

17.00 órától minden nap élő zene.
ne maradjon le, foglaljon most: 36/511-300
Hotel Szent István*** ...egy hely a város felett...
eger, legányi út 12.
www.hotelszentistvan.hu

35960

A csodatükörBlaskó-Saárossy Zsófia 
Nagy Zoltán:

Újabb mesejáték várja a 
legkisebbeket Egerben. 

Miben rejlik a valódi szép-
ség? Képesek vagyunk-e 
meglátni a látszat mögött az 
igazi valóságot, vagy a fel-
szín elrejti szemünk elől azt, 
ami igazán lényeges? Dél-
ceg, Kopac király egyetlen 
fia elindul, hogy megkérje 
Kevély király három lánya 
közül egyikük kezét, mi-
közben a királyfit Anni, egy 
szegény sorsú kislány tiszta 
szívéből szereti. A kérdés, 
hogy Délceg végül felisme-
ri-e Anniban igazi mátkáját. 
Talán az is kiderül, hogy az 
igazi csoda bennünk van. 
S legfőképpen tetteink tük-
rözik igazán mindazt, ami 
bensőnkben rejlik.

Blaskó-Saárossy Zsófia 
- Nagy Zoltán: A csodatü-
kör című zenés mesejátéka 
a Gárdonyi Géza Színház és 
a Babszem Jankó Gyermek-
színház koprodukciójaként 
Baráth Zoltán rendezésében 
február 7-én kerül színpadra.

BEMUTATÓ fEBrUár 7-én A Gárdonyi GézA SzínházBAn

Elismerés Ludányi Andrea színházi  
ügyelőnek a Magyar Kultúra Napján

Ludányi Andrea színházi ügyelő, a Gárdonyi Géza Színház társulatának tagja,  
országgyűlési képviselői elismerésben részesült a Magyar Kultúra Napján. 
Ludányi Andrea 1988. január 1-től tagja az egri Gárdonyi Géza Színháznak. 
Országunk legnevesebb rendezőit segíti nagy szakmai alázattal. Hozzáértő, 
pontos, precíz munka jellemzi. Kitűnő munkaerő, aki pontosságával, ráter-
mettségével, megbízhatóságával nemcsak a rendezők, a művészek, hanem a 
műszak és a többi színházi dolgozó bizalmát is élvezi. Minden műfaj – dráma, 
operett, vígjáték – kiváló ügyelője, az ő munkája rendkívüli módon hozzájárult 
a színház eddigi sikereihez.

27799

34924
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112018. február 2. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!
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Programja
Február 6., kedd 17.00 

Életmód klub, jóga
Február 7., szerda 17.00

Fizikai testünk egészségének 
négy alappillére

Rigó István gyógynövény őstermelő előadása
Web: www.egripolgarokhaza.hu E-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  

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

MIKOR és HOL
Február 10., szombat
7.45	 A	KISBAKANCSOSOK BARÁTI KÖRE TúRÁjA 

„Hetvenkedünk?”	Útvonal:	Tardi	elágazó	-	Tardi	legelő	-	Heves-
Borsodi	Tájvédelmi	Körzet	-	Mezőkövesd.	Táv	14	km.	
találkozó:	7.45	Volán	pu.	Túravezető:	Juhász	István.	
Bővebb	információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/7792875

A BÜKKI VÖRÖS METEOR SPORTEGYESÜLET TúRÁjA
8.25	 „Fel a Bükk és a Mátra váraira! II.”	Útvonal:	Bükkszék	–	Cseri-dűlő	

–	Hársas	–	Karácsony-parlag	–	Siroki	vár	–	Sirok.	Táv:	11	km.	Szint:	
270	m.	21	+3	pont.	Találkozás:	8.25	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.20	
Volán	pu.	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)

10.00	 XXII. ORSZÁGOS MESEVETÉLKEDŐ TERÜLETI FORDULÓI
és	 Előzetes	jelentkezéssel	általános	iskolák	2-3-4.	osztályos	tanulói
14.00	 4	fős	csapatai	számára	Egerben	és	Hatvanban.		

Információ:	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	Kristonné	Erdei	Mária	
20/779-2875,	erdei.maria@ekmk.eu

NOVajI RemÉlÉS – farsangvégi hagyományok napja
10.00	A	rendezvény	kezdete	a	központban;	10.30	Jelmezverseny		

résztvevőinek	bemutatkozása;	11.00	A	remélő	menet		
elindulása	az	iskolától,	ugyanide	érkeznek	vissza	kb.	15.00;	
19.00	Cuháré,	ahol	ünnepélyesen	kihirdetik	a	rendezvény	
logójára	kiírt	pályázat	eredményét,	a	jelmezverseny	és	a	
rajzverseny	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;		állatsi-
mogató;	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

19.00	 CSÁRdÁSkIRÁlYNő –	Kelemen	László	bérlet
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 11., vasárnap

	 7.00-tól kISaSSzONY pIaC
	 13.00-ig	 VegYeS pIaC ÉS kIRakOdóVÁSÁR

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
A BÜKKI VÖRÖS METEOR SPORTEGYESÜLET TúRÁjA
8.40	 Útvonal:	Síkfőkút	–	Attila-forrás	–	Novaji	kunyhó	–	Csákpilis	–	Török	

út	–	Völgyfő-ház	–	Barát-erdő	–	Barát-völgy	–	Felsőtárkány		
	 Táv:	15	km.	Szintkülönbség:	320	m.	28+3	pont
	 Találkozás:	8.40		Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25		Volán	pu.																	
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(20/226-6564)
HaRlekIN FaRSaNg	–	Gyere	jelmezben,		és	részt	vehetsz	a	tombolán!
10.00	 Farsangi	maszk	készítés
11.00	 DOBRONKA CIRKUSZ, VILÁGSZÁM! 
12.00	 Tombolasorsolás	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 ÖRÖmlÁNYOk VÉgNapjaI –	A	Moravetz	Produkció	előadása
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 12., hétfő
15.00	 ÖNVÉDELEM, BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK – Pál Zsolt	előadása	

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

17.00	 KORTÁRS KÖNYV KLUB	–	zÁVada pÁl – egY pIaCI Nap 
Vendég:	Pászthy-Sipos Andrea,	a	Neumann	János	Középiskola	
tanára		 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Február 13., kedd
10.00	 PÖTTÖM PANNA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
14.00	 PÖTTÖM PANNA	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 zRíNYI 1566 –	Szabó	Magda	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Február 14., szerda
19.00	 pÁtkaI ROzINa QuINtet – ValentIn-napI koncert
	 Valentin	nap	alkalmából	1-1	pohár	borral	vendégelik	meg	a	kedves	

közönséget	a	Gál	Lajos	Pincészete	jóvoltából.
	 Belépő:	elővételben	1.200	Ft,	a	koncert	napján	1.800	Ft.
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

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
18.00	 egYIptOm, A DELTÁTÓL – ABU SIMBELIG, EGY FELFEDEZŐ 

SZEMÉVEL 
Előadó:	Farkas Emese,	Egyiptom	szerelmese	
Helyszín:	Minorita	Rend	Szent	Hedvig	Kollégiuma	(Dobó	tér	6.)

Február 6., kedd
18.00	 kepeS IROdalmI eStek: beRemÉNYI gÉza
 Beszélgetőtárs:	Molnár Ferenc 

Jegyár:	600	Ft,	diák-/nyugdíjas:	400	Ft		
Helyszín:	Kepes	Intézet	-	Kortárs	Művészeti	Központ

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
19.00	 egRI VIlÁgjÁRó klub - CSARNÓ ÁKOS - VÉGIG A KÉKEN
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
20.00	 zF-egeR – RaCIONet HONVÉd
	 Női	vízilabda	OB	I.,	14.	forduló
	 Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
Február 8., csütörtök
10.00	 DOBRONKA CIRKUSZ, VILÁGSZÁM! 	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 9., péntek
19.00	 CSÁRdÁSkIRÁlYNő	–	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 NÉPTÁNCOSOK FARSANGI BATYUS BÁLjA	–	Muzsikál	a	Gajdos	

Zenekar,	táncoktató	házigazda:	Bécsi	Gyula	néptáncoktató.	
Belépő:	600	Ft.		 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

ELŐZETES
Február 17., szombat
15.00	 ISmeRt egRIek mÁS SzeRepbeN –	az	Ezüstidő	Szabadidős	

Egyesület	zenés	show	műsora	műkedvelő	egriek	részvételével,	
akik	más	oldalukat	mutatják	meg	a	nagyérdeműnek.	Belépő:	700	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Február 18., vasárnap
A FÜZESABONYI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET NYíLT TúRÁjA
6.04	 „koratavasszal az ó-bükkben”	Útvonal:	Váraszó	–	Hosszú-völgyi	

patak	völgye	–	Gemeruta-völgy	–	Lóhullás-tető	–	Víz-lápa-fő	–	
Száraz-ág-fő	–	Keskeny-bérc	–	Istenmezeje

	 Táv:	12,12	km	Szint:	300	méter		Pontszám:	18+6+3=27	pont		
	 Indulás:	Füzesabony:	v.á.:	6.04.	Hazaérkezés:	Füzesabony	18.47
	 Túravezető:	Somogyi	Imre	(70/314-9169)
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 KÜLÖNKIADÁS: „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!	

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
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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

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

OPEL		CHEVROLET		SUZUKI		DAEWOO

www.pappautohaz.hu

Műszaki	vizsgaállomás	-	Eredetvizsgálat
35948

Asztal- 
foglalás:

36/413-172 

info@kodmoncsarda.hu

Torkos hétvége
a Ködmön Csárda  

Borétterem  
és Vacsoraszínházban!

Csütörtöktől vasárnapig 
február 15–18-ig 

 50%-os 
kedvezménnyel várjuk  
kedves vendégeinket 

az a la carte étkezésből. 

35953

23131

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

 Hétfő Zöldborsóleves grízgaluskával
 főétel „A” Dubary csirkemell rizibizivel
 főétel „B” tintahal karika steak-
  krumplival, mártással
 KEDD Madártejleves tejszínhabbal
 főétel „A” Lasagne
 főétel „B” Rántott füstöltsajt, jázminrizs,
  tartármártás
 SZERDA frankfurti leves
 főétel „A” Paradicsomos húsgombóc, főtt
  burgonya
 főétel „B” őszibarackos pirított
  csirkemellkockák,
  burgonyapüré

1 menü ára: 1.190 ft

 CSütöRtöK Csontleves gombával,
  cérnametélttel
 főétel „A” Lecsós virslipörkölt, tarhonya
 főétel „B” Buffalo csirkemell (csípős,
  paradicsomos, vörösboros
  BBQ mártásban sütve),
  sajtos rizs

 PéntEK Minestrone olasz zöldségleves
 főétel „A” Baconbe csavart csirkemáj,
  burgonyapürével
 főétel „B” Csirke Cordon Bleu
  jázminrizzsel

ételkiszállítás:

06-30/911-3798február 5-9-ig

35970

EgEr, VécsEy-Völgy ÚT 97. • Tel.: 06-30/9782-293 
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30, szo: 9.00-12.00 óráig 

Hór FAIPArI BT.
fabrikETT

folyamatosan kapható!
raktárkészletről, azonnal elvihető!

- forgalmazunk fenyő fűrészárut, tetőkhöz, előtetőkhöz 
méretre vágva, gyalulva. -

63 ft+Áfa/kg
bruttó 80 ft/kg

Sírkő Eger - Slate Design Kft. 3300 Eger, Tárkányi út 128. (Agria Vállalkozói Park)  
Tel: + 36 70 967 0514; + 36 70 432 1310 Eger vége táblától Felsőtárkány felé 200 m-re balra. 
E-mail: info@sirkoeger.hu Web: www.SirkoEger.hu Nyitvatartás: H-P 7.30-16.30            
*Az akciós ár 2018. február 2-től 28-ig vagy a készlet erejéig érvényes a Mountain Brown minimál sírkő modellekre vonatkozóan. 
 A részletekről érdeklődjön bemutatókertünkben.

Sírkő Eger
Gránit síremlékek
már 259.000 Ft-tól

CSAK február 28-ig!
Széles szín-, 
és formaválaszték!

Professzionális
bőrrákszűrés
budaPesten.

bejelentkezés: 06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

2991035944

35963


