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25 éves Egerben a

Napsugár
Virágüzlet

Február 16-án
meglepetéssel várjuk 

régi és új vásárlóinkat!
Eger, Hadnagy u. 13.

36008

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.
3604236019

36033

Sas úti gumiszerviz

gumiSzerelő
gyakorlattal rendelkező

munkatárSat kereS.
Bérezés: nettó 200.000 Ft

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

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

36040

36045

EGER, DOBÓ TÉR 1. (VOLT SKÁLA) I–II. EmELET

MINŐSÉGI HÁZTARTÁSI 
FELSZERELÉSEK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK

BONYHÁDI EDÉNYEK széles választéka

LUmINARC – DOmOTTI – AmBITION TERmÉKEK:

ÉTKÉSZLETEK

EDÉNYKÉSZLETEK

POHÁRKÉSZLETEK

DARABOS EDÉNYEK-TÁNYÉROK-POHARAK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA 

VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

NYITVA: H-P: 9-18, SZO:  9-13 ÓRÁIG 

MunkavédelMi
szolgáltatás

cégeknek, intézményeknek
egyedi vagy állandó

megbízással.
06-30/9655-309

36089

36086

3607023745

...hogy tökéletes legyen...

esküvő
Magazinunkat

keresse

az e heti

lapunkban!
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EgERbEn

Február 18-án, vasárnap
a buszpályaudvar mellett, a bazilika mögött
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Megérkeztek az egri nők. Február 9-től, péntektől 
fél éven át az egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban 
ingyen tekinthetik meg a látogatók Székely Bertalan Egri nők című 
festményének egy kisebb változatát, amely korábban magántulaj-
donban volt. A kormány elővásárlási jogával élve 42 millió forintért 
vásárolta meg a védett festményt egy aukción a magyar állam. Ez 
a festmény Eger szimbóluma, a szabadságot, a hazaszeretetet és 
a küzdeni akarást jelképező alkotás. Az Egri nők szerdán érkeztek 
haza, felvételünkön éppen kicsomagolják a szakemberek az Érseki 
Palotában.   Fotó: Nemes RóbeRt

27750

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

TájékozTaTó  
a Településképi 
rendeletről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
2017 decemberében elfogadott Településké-
pi Arculati Kézikönyv alapján elkészítette a 
településképi rendelet tervezetét.
A rendelet véleményezésre bocsátott terve-
zete megtekinthető a www.eger.hu oldalon 
a Főépítészi Iroda híreinél, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal aulájában. Észrevételeiket, 
javaslataikat írásos formában a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodájának címezve 
(3300 Eger, Dobó tér 2.) vagy elektronikusan 
a foepit@ph.eger.hu email címre juttassák 
el 2018. február 21-ig.

A témával kapcsolatos lakossági fórum 
időpontja: 

2018. február 13. (kedd) 15.00 óra
Helyszín: 

Eger Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Díszterem.

27750

BereMényi géza egerBen. A Kepes Irodalmi Estek 
sorozatban a kiváló író, filmrendező volt Molnár Ferenc tanár 
úr vendége. Az író elárulta, hamarosan kész lesz új regénye, egy 
önéletírás, melynek még nincs címe, de egy már biztos, hogy a 
címében szerepelni fog a „magyar” szó. Fotó: ebNeR béla  

Február 15-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 
óra között Császár Zoltán, az 1. számú válasz-
tókörzet független képviselője, a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát 
a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képvi-
selői szobában.

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

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezet-
védelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizottság 
tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett he-
lyen 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 Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóórát 
tart, előzetesen megbeszélt időpontban és he-
lyen. Telefonos egyeztetés: 06-30/941-1397, 
e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási 
Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig, na-
ponta 14.00-18.00 óra között személyesen 
elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmön-
ben. Más időpont egyeztetése telefonon. a 
06-30/995-2290-es számon, vagy e-mailben, az  
oroszibolya@t-online.hu címen.

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodá-
si Bizottság és a Városképi 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 Család-
ügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy 
e-mailben egyeztetett helyen és időpontban 
tart fogadóórát. Tel.: 06-70/382-5203, e-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com

Bognár Ignác, önkormányzati képviselő 
(Jobbik), a Városimázs Bizottság és az Önkor-
mányzati Közbeszerzési Döntőbizottság tagja, 
előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Telefonos egyeztetés: 06-70/392-0127, E-mail:  
bognar.ignac@jobbik.hu.

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

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő 
(LMP)), a Városi Szociális és Családügyi Bizott-
ság tagja február 13-án (és minden hónap 
második keddjén) 15.00 és 17.00 óra között 
fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alat-
ti LMP irodában. Telefon: 30/988-2664, E-mail:  
komlosi.csaba@ph.eger.hu.

Képviselői fogadóóráK

13788
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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 

ÁRCSÖKKENÉS! 110 nm-es, 2 szin-
tes, alápincézett, 4,5 szobás, cirkós 
fűtésű, jó állapotú, részben felújí-
tott családi ház, kis kerttel eladó 
a Ráchegyen! Iár: 26,9M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

BELVÁROSI, 98 nm-es, belülről fel-
újítást igénylő, szerkezetileg stabil 
családi ház eladó. Iár: 23M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

LAJOSVÁROSBAN, kis létszámú tár-
sasházban, 1. emeleti, 72 nm-es, 
kiváló állapotú, erkélyes lakás 
eladó. Zárt udvarban garázs vásá-
rolható hozzá. Iár: 19,9M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149

EGER, Hatvani hóstyán, Bethlen Gábor 
utcánál nappali+3 hálószobás, egyszin-
tes, teljes körűen felújított, 120 nm csalá-
di ház 560 nm önálló szép telekkel eladó. 
Ár: 43M 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

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

SPAR közelében 3 szoba+nappalis csa-
ládi ház garázzsal, kis kerttel eladó. Tel.: 
06-30/364-4438

EGERBEN, a Hajdúhegy új részén 3 gene-
rációs családi ház eladó. Tel.: 79M Ft. 
Érd.: 06-30/827-7916

FELNÉMETEN 4 szobás, 160 nm-es, 
jó állapotú, téglaépítésű sorház 
eladó. Ár: 28,5M 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 

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

EGER-FELNÉMETEN, 42 nm-es, 
műanyag ablakos, gázkonvektoros, 
2. emeleti, 1 szobás lakás eladó. Ár: 
7,7M Ft. Tel.: 06-30/553-5845 

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

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 

ANDORNAKTÁLYÁN szakszerűen fel-
újított, egyszintes, 2 szoba+nappalis 
családi ház eladó! A felújítás kiter-
jedt az alaptól a tetőig! IÁr:25M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213 

EGERBEN, a Hatvani hóstyán, jó 
elrendezésű, 3. emeleti, 2 szobás, 
felújítandó, 2 erkélyes lakás szige-
telt épületben eladó! Ár: 13M Ft. Tel.: 
06-30/731-5250 

FELNÉMETEN 60 nm-es, belső befe-
jezésre váró családi ház 561 nm-es 
telken eladó. Iár: 11,99M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

H Á Z E L A D Á S 

EGERBEN, a kórház közelében 
gázcirkófűtéses, 50 nm-es családi ház 
kis udvarral eladó. Ár: 8,2M 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

OSTOROSON, csendes helyen, a ’70-es 
években téglából épült, kockatípusú, kivá-
ló szerkezetű, szuterénes, gázcirkó fűté-
ses családi ház 505 nm-es telken eladó. 
Ár: 12,9M 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

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

MAKLÁRON, 1700 nm-es telken 
2+félszobás, felújított családi ház eladó. 
Ár: 9,7M 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

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 csa-
ládi ház szép állapotban eladó. Iár: 29,9M 
Ft. Érd.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

IMOLA Lakóparkban újszerű, igényes ház 
eladó dupla garázzsal! Iár: 45M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

FÜZESABONYBAN, jó helyen 3 szobás, 
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

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. Jöj-
jön, ne maradjon le róla! Ár: 42M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831 www.egeringatlanok.
hu

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes utcában 3 
szobás családi ház eladó! Ár: 17,5M 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! 
Ár: 29,9M Ft. Tel.: 06-70/7782372. Sür-
gősen eladó! 

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

EGERSZALÓKON, a központhoz közel 
a Kossuth úton eladásra kínálunk egy 
2424 nm-es telken tetőtér beépítésű, 
5+félszobás felújított családi házat! Ár: 
29,8M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN a kertvárosi részen, 
Szihalmi úton, 1254 nm-es telken felújí-
tandó parasztház eladó! Ár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

FÜZESABONY kertvárosi részén, a Tom-
pa utcában, 901 nm-es telken 3 szo-
bás családi ház eladó! Ár: 8,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

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

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 

EGER, pásztorvölgyi, 3,5 szobás, kertes 
családi ház eladó. Kétszobás lakást beszá-
mítok. Ár: 18,5M Ft. Tel.: 06-30/901-
5907

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

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

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 
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Kiadó: Első Szuperinfó Kft.
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A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok való-

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

keresni, amelyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos 

jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

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

www.egerotthon.hu

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
35939

35952

35931

Valutaárfolyam
2018. február 6.

Valutanem Vétel Eladás

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

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

uSD ...... 246,00 .....254,50
Euro.... 306,00 .....312,90
CHf....... 263,00 .....271,50
GBP ...... 344,00 .....354,00
CZK......... 12,00 .......13,20
PlN ......... 70,00 .......77,00
HrK ........ 38,00 .......43,50
roN ........ 63,50 .......71,00

készpénz átutalás

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

35967

35940

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

JÓNÁS KIPUFOGÓ SZERVIZ
Eger, Attila u. 35. - Tel.: +3670/522-7529 - Ny.: H-P: 730-1700-ig, Szo: 730-1300

UtÁNFUtÓK, aUtÓSZÁllítÓ- éS 
mOtORSZÁllítÓ UtÁNFUtÓK kölcsönzése

különböző méretben, teherbírással ponyvásan.
36009

35763

36043

 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

36094

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki Egerből 5 év garanciával

50% kedvezménnyel 2018. febr. 1–28.
díjtalan felméréssel és szereléssel!

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

36092

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

36034



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 

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 „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

TIzesHONVéd utcában 3 külön nyí-
ló szobás, részben felújított, kertkap-
csolatos lakás eladó. Ár: 18,1M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

északI városrészen, csendes, parkos 
környezetben, 1. emeleti, 2+félszobás, 
saját mérőórás lakás majdnem befeje-
zett felújítással eladó szigetelt házban. 
Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGerBeN, Lajosváros részen, 2018. év 
végi átadású lakásokra jelentkezni lehet. 
Ár: 360e Ft/nm-es áron. Tel.: 06-20/975-
1413

BeLVárOsBaN, buszpályaudvar köze-
lében, 1. emeleti, 3 szobás, erkélyes, 
déli fekvésű lakás felújítandó állapot-
ban eladó. Ár: 18,9M Ft+garázs. 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

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

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

MIkszáTH Kálmán utcai, III. emeleti, 3 
szobás, felújítandó lakás garázzsal eladó. 
Ár: 19,5M Ft. Tel.: 06-30/407-2738

FaIskOLa úti, 3. emeleti, 3 szobás, nagy 
alapterületű, ált. állapotú lakás eladó tulaj-
donostól. Tel.: 06-20/611-9226

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 köze-
lében igényes, 3 szobás lakást 30M Ft-ig, 
erkély előnyt jelent! Minden ajánlat érde-
kel! Tel.: 06-30/218-8213 

sÜrGŐseN felsővárosi lakásokat 
keresek nyilvántartott ügyfele-
inknek! azonnali kiajánlás, ingye-
nes ügyvédi segítség és energeti-
kai tanúsítvány! Hívjon: 06-30/472-
0617, Borosné - eger Otthon 

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

sTraNd és érsekkert közelében 
eladó lakásokat keresek irodánk 
ügyfeleinek! Gyors, korrekt ügy-
intézés, kizárólagosság nélkül, 
sikerdíjért! Tájékoztatásért hívjon: 
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: 28M 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 

eLadÓ Egerben, a Hatvani hóstya csen-
des utcájában 400 nm építési telek. Tel.: 
06-20/339-1613

MÓNOsBéLBeN faluszéli, panorámás, 
1470 nm eladó telek várja, hogy vala-
ki otthont emeljen rá. Iár: 2,5M Ft. Tel.: 
06-30/348-1092

F Ö L d ,  k e r T 

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

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

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

eGerBeN, a Braun-völgy elején gyümöl-
csös kőházzal, villannyal, fürdőszobával, 
panorámás kilátással eladó. Iár: 2,6M Ft. 
Tel.: 06-70/539-2964, 06-70/674-1295

eGerszaLÓkON 0,6 ha oportó és 0,3 
ha szilváni szőlő eladó. Tel.: 06-30/418-
5158

G a r á z s 

FOGLár úton garázs kiadó. Érd: 
+36-20/956-7947

eGer, Kertész út 87. sz. alatt garázs 
kiadó. Tel.: 06-20/597-9729

eGer belvárosában, Balassi Bálint utcá-
ban, teremgarázs beállóhely kiadó. Ár: 
18e Ft/hó. Tel.: 06-30/997-3744

a L B é r L e T 

rÖVId utcában, strandnál, tágas garzon 
azonnal kiadó! Ár: 60.000 Ft/hó. Tel.: 
06-70/500-3412 

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

Ü z L e T ,  T e L e p H e L y ,  I r O d a 

BeLVárOsI 15 nm-es, nagy gyalogos for-
galommal rendelkező helyen, üzlet bérleti 
joga eladó, akár bejáratott üzlet árukész-
lettel is. Havi fizetési kötelezettség 30e Ft/
hó, 4,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

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

eGerBeN, az uszoda környékén 70 
nm-es, légkondicionált iroda kiadó! Ár: 
110e Ft/hó+ÁFA+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

aLaGsOrI, 97 nm-es raktár kiadó 
hosszabb távra. Ár: 60e Ft/hó. Tel.: 
06-20/975-1413

FOdrászHeLyek kiadók a Rúzs Haj és 
Szépségszalonban a belvárosban. Érd.: 
+36-20/956-7947

ÜzLeTHeLyIséG kiadó Eger, Mátyás 
király úton. Tel.: 06-30/328-1004

eGer, Külsősor úton, iparterületen 
feljújításra szoruló 80, ill. 300 nm-es rak-
tárak eladók. 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

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

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

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 

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

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

HIdeG-MeLeG aszfaltozást, térkövezést, 
kőművesmunkát, betonozást stb. vállal a 
Seresút Kft. Tel.: 06-70/432-4914

duGuLáseLHáríTás garanciával, 
gyorsan, tisztán. Tel.: 06-20/243-
9279 

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

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

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

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

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és lakás-
felújítás. Tel.: 06-70/946-5100 

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 munkákat 
vállalunk. Tel.: 06-30/428-2343

HaszNáLT bútor és egyéb cikkek 
adásvétele, valamint bizományos 
értékesítés. eger, pacsirta u. 3. Tel.: 
06-70/515-6352. Nyitva: k-p: 10-17, 
szo.:10-13.  

CéGÜNk vállal vízvezeték-szerelést, 
kerítés-építést, egyéb lakatos és kőmű-
ves munkák elvégzését. Tel.: 06-70/416-
2409

eGyéNI vállalkozások, alapítványok, 
egyesületek, Bt-k, kft-k könyvelé-
sét, bérszámfejtését, pályázatok 
pénzügyi elszámolását vállalom. 
Tel.: 06-30/390-2612

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

52018. február 9.

36099

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

EgErbEN 63 nm-es, 3 szobás+erkélyes, 
új építésű társasházi lakás el-
adó. Várható átadás: 2018. október. 
ár: 18,9M Ft. (06-20/252-2555 

EgErbEN, a rákóczi útoN el-
adó egy 73 nm-es, 3 szobás, I. eme-
leti, erkélyes, felújított lakás. 
ár: 14,6M Ft. (06-20/217-4647

EgEr közEli tElEpülésEN, szép ko-
rúak számára épített, liftes társas-
házban 1,5 szobás lakások eladó-
ak. Biztonság, kényelem, közösség. 
ár: 8,5–9M Ft. (06-20/5511-347  

EgErbEN 90 nm-es, 4 szobás+teraszos,  
új építésű társasházi lakás el-
adó. Várható átadás: 2018. július. 
ár: 29M Ft. (06-20/252-2555 

FElsőtárkáNy, józsEF a. utcá-
baN eladó egy 670 nm-es telken álló, 
130 nm-es, 4 és fél szobás családi ház. 
ár: 19,5M Ft. (06-20/217-4647

bogácsoN 1165 nm-es építési telek 
a strand közelében eladó. Üdülőházas 
övezetben, 20%-os beépíthetőséggel. 
ár: 8M Ft.  (06-20/5511-347 

ostorosoN 6 szobás, 190 nm-es, 
medencés ház 49,9M Ft-ért eladó. 
(06-20/252-2555

FElsőtárkáNy csendes utcájában el-
adó 130 nm-es, felújítandó családi ház 
970 nm-es telken. Falazata stabil, tufá-
ból épült. ár: 7,9M Ft. (06-20/217-4647

36015

eger, Lajosvárosban II. emeleti, 39/55 
nm-es, belső kétszintes, erkélyes la-
kás csendes utcában eladó. zárt ud-
varban gépkocsibeállási lehetőség. 
Ir.ár: 15,7M Ft. 06-30/303-3019

épíTkezNI VáGyÓk FIGyeLeM! 
eger kertvárosi részén, csendes 
zsákutcában eladó egy 1240 nm-
es, szabadon álló ház építésére 
alkalmas, összközműves építé-
si telek. Belvárostól pár percre, 
mégis távol a forgalom zajától. 
Ir.ár: 20,9M Ft. 06-30/303-3019

eger, belvárosban I. emeleti, erkélyes 
lakás azonnal költözhetően eladó! 
extra igényes, napos, világos, jó he-
lyen, belső udvari autóbeállóval! ár: 
23,4M Ft. érd.: 06-70/650-1494

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: 270e Ft/nm. 06-30/958-7200

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

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

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

eGer, rákóczi utca elején 
56 nm-es,  2 szobás, részben fel-
újított,  IV. emeleti  lakás  eladó. 
ár: 12,2 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGer, várhoz közel 3 szobás, 
100 nm-es, felújítandó csalá-
di ház eladó 331 nm-es telken. 
ár: 13 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGer, északi városrészen 1+2 
szobás, I. emeleti lakás eladó. 
ár: 13,5 M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

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

eGer, vasútállomás közelében 46 
nm-es, II. emeleti, 1,5 szobás lakás 
7 nm-es saját tárolóval eladó. 
ár: 17,2 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGer új családi házas övezetében 
jó állapotú, tégla szerkezetű, 189 
nm-es, 6 szobás családi ház eladó. 
ár: 48,8 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGer, belvárosban  49 nm-es, 
IV. emeleti,  panorámás, azon-
nal költözhető, gáz-cirkó fűté-
sű lakás eladó. ár: 14,1 M Ft. 
Tel.: 06-70/615-4841

eGer, almagyar-dombon 4 szo-
bás, 150 nm-es, zártsorú beépí-
tésű családi ház eladó. ár: 
48,5 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654

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

BudapesTeN vásárolna? Orszá-
gos hálózatunk teljes adatbá-
zisa elérhető egri irodánkban. 
Intézze helyben, kényelmesen! 
Tel.: 06-70/334-6698

36101



Á l l a t

FaJtatISZta 8 hetes labrador kiskutyák 
eladók Felsőtárkányban. Tel.: 06-70/945-
5802

tOJÓtYÚK előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar oldalun-
kon. Most 50 Ft/db kedvezményt adunk! 
Kupon: baromfi50

24 heteS, szabadtartású tojótyú-
kok eladók. Ingyenes kiszállítás. Tel.: 
06-20/502-2565; 06-70/269-5905

VÖRÖS tojótyúk házhoz szállítva 650 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382

O K t a t Á S

taRGONCaVeZetŐ (e000431/2014) 
és gépkezelő tanfolyam indul Füzes-
abonyban. Jelentkezni: Sa-JÓ Bt. 
tel.: 06-30/240-9725 

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

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

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

Á l l Á S t  K e R e S

IDŐS, egyedülálló embereknek nyújtok 
Egerben házi segítséget: élelem, gyógy-
szervásárlás, séta, takarítás... Gyakor-
lott, megbízható, 40-es hölgy vagyok. 
Tel.: 06-20/369-2841

NYUGDÍJaS nő takarítást vállal magán-
házaknál. Tel.: 06-20/593-4983 

Á l l Á S t  K Í N Á l

NaPIlaPOK terjesztésére kerékpárral 
rendelkező kézbesítőket keresünk Eger 
területére. Jelentkezni: 06-20/486-6370

NSI kisiskolás gyermekem mellé gyógy-
pedagógust keresek, aki lakásán vállal-
ná Egerben hetente 1x1 órában, vagy 2 
hetente 1x1 órában a foglalkoztatást. Tel.: 
06-20/369-2841

BetaNÍtOtt dolgozókat keresünk 
autóipari beszállító parnerünkhöz 
Dunántúlra, a régióban a legmaga-
sabb bért biztosítják. Szállás, utazás 
biztosított. Érd.: 06/30-511-4219. 

KlÍMaSZeRVIZÜNKBe munkatársakat 
keresünk! Klímaszerelő, autószerelő, vil-
lanyszerelő szakmák előnyben. Fényképes 
önéletrajzát a csorgo.laszlo8@upcmail.hu 
címre várjuk.

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

laJOS a Faiparos andornaktályai 
munkahelyre asztalost és felület-
kezelésben jártas munkatársakat, 
valamint belsőépítészet iránt érdek-
lődő munkavállalókat keres nettó 
1.200 Ft/órabérrel, munkába járási 
támogatással.tel.: 06-70/777-9072  

DeMJÉN Termál Fürdő Kft. kozmeti-
kus, hölgy masszőr, szobaasszony mun-
kakörök betöltésére azonnali kezdéssel 
munkatársat keres. Fényképes önélet-
rajzot kérnénk az alábbi e-mail címre: 
konyveles@cascaderesort.hu 

SZÓRÓlaPOK, reklámkiadványok 
terjesztésére megbízható, kézbesí-
tésben jártas munkatársakat kere-
sünk eger területéről. Érdeklődni: 
06-30/756-6231 (hétköznapokon 
8.00-16.00 között) 

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

eGRI borászati üzemünkbe, 6 órás 
munkarendbe tapasztalattal ren-
delkező irodavezetői munkatár-
sat keresünk. további információ 
személyes megbeszélés alkalmá-
val. Jelentkezésüket önéletrajzzal, 
munkaidőben a 3300 eger, Nagy-
kőporos út 23-25. címen, illetve a 
denes.rozsavolgyi@grofbuttler.hu 
e-mail címen várjuk.  

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszere-
lőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI) és 
segédmunkásokat keres budapesti köz-
pontú épületgépész cég hosszú távra, 
versenyképes jövedelemmel. Jelentke-
zés: 06-30/520-1610

KŐMŰVeSeKet keresek azonnali kezdés-
sel, kiemelt bérezéssel. Tel.: +36-70/312-
9385

SZOBaFeStŐ szakmunkásokat 
alkalmazok egri munkahelyre. tel.: 
06-20/336-0453 

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

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. 

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 
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MunKATÁRSAT KERESünK  
a felsőtárkányi  üzletbe

Betöltendő pozíció:

 • műszak-részlegvezető
 • szakeladó
 • pénztáros
Amit elvárunk Öntől:
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • jó kommunikációs készség, rugalmasság, 
    terhelhetőség

Amit kínálunk Önnek:
 • biztos munkahely
 • versenyképes jövedelem
 • változatos, kihívásokkal teli munkakör
 • családias légkör

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,  
kérem hívjon a 20/289-8757 telefonszámon,  
vagy küldje el fényképes önéletrajzát e-mailben  
az eh6980100a@spar.hu címre  
a pozíció megjelölésével.

36080

35941

36071 36014

35838 36069

Kiszámítható munkaidő, jobb fizetés,
korrekt munkakörülmények!

A minőségi pékárut gyártó

Ledora Pékség
munkatársakat keres.

Szakképzettség hiánya nem akadály, 
tapasztalt kollégáink betanítanak!

Jelentkezz most!
Hívd a 36/515-432-es telefonszámot, vagy látogass el 

személyesen üzemünkbe: Eger, Kőlyuk út 4.
36079

Csőszerelő
szakmunkást felveszünk

egri telephellyel.

Érdeklődni:
Éptervszolg Kft.

Baráth Tibor
06-20/9576-718

35893
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FAIPARI tapasztalatokkal rendelkező 
segéd- és szakmunkásokat keresünk bél-
apátfalvai munkavégzésre, utazás-, étke-
zéstámogatással. Érd.: 30/197-4848

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

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

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

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

kŐMŰVEst és burkolót keresek Eger és 
Eger környékéről. Tel.: 06-30/903-8566

t ü z E l Ő A n Y A G 

tŰzIFA akció mxm-es kalodában 11.000 
Ft/kaloda, 2.500 Ft/100 kg. Kiszállítás hét-
végén is. AF-A40879334 Tel.: 06-70/280-
5731

tŰzIFA, szén nálunk kapható min-
den fajtában, méretben, mérhető 
állapotban, házhoz szállítva.tüze-
lőutalványt elfogadunk. Az áru a 
helyszínen ellenőrizendő, átven-
ni nem kötelező, ezért vásárlás 
után reklamációt nem fogadunk el. 
AA-5742873 tel.: 06-30/727-0039 

ElADÓ tűzifa számlával 11.000 Ft/m3. 
Ingyenes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-
4645, 06-30/550-3930 AA-5917776

E G Y É b  k E R E s É s 

szARVAsAGAnCsOt, hullajtottat és tró-
feákat 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

HAsznÁlt bútorait, lomjait, vashulladé-
kát elszállítom! Értékesebb darabokért 
fizetünk! Tel.: 06-30/626-7213

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

GYŰJtŐ keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjátéko-
kat és autókat, pedálos Moszkvicsot. Tel.: 
06-70/418-2086

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

E G Y É b  E l A D Á s 

nAVIGÁCIÓ (navon n490 Plus, 4,3”, 
fekete, IGO8 szoftver, teljes Európa 
térképpel) alig használt eladó. tel.: 
06-30/929-5338 

AUtÓ-tEtŐtARtÓ, kocsiporszívó, 
káposztáshordó, 2 db kanapéágy eladó. 
Tel.: 06-30/282-2544

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.

E G Y É b 

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

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 
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Gyöngyösi gyárunkba keresünk mielőbbi belépéssel

Operátor, gépkezelő munkatársat.

A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-közvetítő 
cégen keresztül történik, ezt követően a betanult operátor a Modine saját 
dolgozói állományába kerül átvételre.

Feladatok:
•	 Termékegységek	összeállítása	a	munkautasítások	alapján
•	 Gépek	kezelése,	műszaki	felügyelete,	termelés	dokumentálása

Elvárások:
•	 8	általános	iskolai	végzettség
•	 3	műszakos	munkarend	vállalása
•	 Minőségközpontú,	fegyelmezett,	precíz	munkavégzés
•	 Megbízható	személyiség

Előnyt jelent:
•	 Termelő	vállalatnál	szerzett	munkatapasztalat

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes	kereseti	lehetőség	
•	 Széles	körű	juttatások
•	 A	bejárás	biztosítása	céges	busszal
•	 Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel
•	 Folyamatos	szakmai	fejlődés	lehetősége

Ha	szívesen	csatlakozna	a	Modine	Hungária	csapatához,	várjuk	szakmai	
önéletrajzát az alábbi e-mail címre: b.farkas@eu.modine.com vagy a 
3400 Mezőkövesd, Lövői út 35. postacímre.

KérjüK jELEntKEzésKOr pOntOsAn jELöLjE MEG A 
MEGpáLyázni Kívánt pOzíciót!

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,  világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek számít 
a	 hőcserélő	 technikában.	 A	 céget	 1916-ban	 Racine-ban	 (USA)	 hozták	 létre,	 az	 alapítás	 egy	
egyedülálló	sikertörténet	kezdete	volt.	A	konszern	világszerte	10.000	munkavállalóval	áll		a	vevői	
rendelkezésére	első	osztályú,	csúcstermékek	gyártásával	és	nemzetközi	ügyfélszolgálattal.	
Magyarországi	 gyárunk	1991-óta	 sikeresen	üzemel	Mezőkövesden,	 2008-ban	pedig	 az	európai	
gyártókapacitás	bővítésével	zöldmezős	beruházásként	újabb	termelő	egység	indult	Gyöngyösön.

36093

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

Szakmai előképzettSéggel:

- gyártáS-előkéSzítő

gyártó üzembe:

- raktároS
- Szárnyra Szerelő
- ajtóSzerelő
Amit kínálunk:
•	versenyképes	fizetés	
•	teljesítményarányos	bónuszrendszer
•	stabil,	megbízható	munkahely	
•	barátságos	légkör	
•	azonnali	munkakezdés

Motivációs	levelét	kérjük,	hogy	fényképes	szakmai	önéletrajzzal,	fizetési	
igény	megjelölésével	az	alábbi	e-mail	címre	küldje	el:	info@bergsystem.hu

36082

36088

Az OSTOROSBOR Zrt. novaji telephelyére
munkatársakat keres az alábbi munkakörök betöltésére:           

• BORÁSZ SZAKMUNKÁS
• TARGONCAVEZETŐ
• TRAKTOROS SZAKMUNKÁS
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az  
ostorosbor@ostorosbor.hu e-mail címen lehet
Amit ajánlunk:
• Alapbér+bónusz+cafeteria+műszakpótlék
• Munkába járás támogatása
• Biztos munkahely 

36013
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Történelmet írt 
az Egri Úszó Klub

Hat és fél évvel ezelőtt, 
2011 nyarán az önkor-

mányzat összevonta a két 
egri úszószakosztályt, s az 
eltelt idő jó döntésként iga-
zolta a merész lépést. 

A tavalyi év mindent 
felülmúlva -a MÚSZ elnö-
kének, Wladár Sándornak 
a szavait idézve- sporttörté-
nelmet írt az egri úszósport 
életében, hiszen imponá-
lóan nyerték meg a hazai 

szakosztályok közötti pont-
versenyt. 

Kovács Ottó irányításá-
val az egriek nem csak a 
honi, hanem a nemzetközi 
szereplés tekintetében is 
a legjobbnak bizonyultak 
2017-ben. 

A nagyszabású sajtótájé-
koztatón Kovács Cs. Tamás 
tanácsnokon keresztül is 
kérte Wladár Sándor a na-
gyobb mértékű támogatást, 

melynek biztosítása elen-
gedhetetlen az elért ered-
mények megőrzéséhez, il-
letve újabbak eléréséhez. 

Sós Csaba szövetségi 
kapitány is elismerő sza-
vakkal süvegelte meg az 
Egri Úszó Klub 2017. évi 
teljesítményét, amikor a 
szakosztály 24 sportolója 
nyert bajnoki aranyérmet, 
s ez szinte példátlan magas 
szám. 

Kovács Ottó kiemelte 
Cseh László edzőjének, 
Plagányi Zsoltnak a mun-
káját, aki Törökbálinton 
az életét tette bele ebbe a 
sikerbe. 

A MÚSZ teljes vezérka-
rának egri látogatása nem 
csak szimbolikusan, de a 
szavak szintjén is megfo-
galmazta, hogy a maxi-
mális támogatást megadja 
az EÚK részére. Ugyan-
akkor látják azt, hogy az 
ország élére ugrott egri 
úszósport nem tudja ki-
használni a lehetőségeit, 
ha nem kap helyben az 

eddigieknél nagyobb tá-
mogatást. 

Lapunk kérdésére – mely-
ben a 2015. január 1-jével 
Egerbe igazolt világklasz-
szist az eltelt 3 év értékelé-
sére kértük – Cseh László 
a következőket válaszolta 
szinte gondolkodás nélkül: 
„Már az első héten biz-
tos voltam benne, hogy jó 
helyre igazoltam. Az egyé-
ni sikereim mellett külön-
leges öröm hozzájárulnom 
ahhoz, hogy a hazai úszó-
sport legeredményesebb 
szakosztályává vált az Egri 
Úszó Klub. Honfi Gábor

Sós Csaba szövetségi kapitány, Wladár Sándor úszószövetségi elnök, Kovács Cs. 
Tamás tanácsnok és Kovács Ottó, az Egri Úszó Klub vezetője Fotók: HonFi Gábor 

Szakmai megbeszélés a Bitskeyben. Cseh László, Wladár 
Sándor és Sós Csaba a víz fölött. 

Miniszteri uszodalátogatás

Kósa Lajos, a Modern Vá-
rosok Programot felügye-
lő tárcanélküli miniszter 
kedden Egerbe látogatott. 
Miután Habis László Eger 
polgármestere, valamint a 
projektekben érintett veze-
tők bemutatták az érintett 

építkezéseket és tájékozta-
tást adtak azok állásáról, 
Kósa Lajos  sajtótájékozta-
tót tartott.  Megnyugtató-
nak találta, hogy valameny-
nyi beruházás az eredeti 
ütemterveknek megfelelő-
en halad. A Bárány Uszoda 

rekonstrukciója, újjáépí-
tése kapcsán megemlítet-
te, hogy már a nyár elején 
a nagy hagyományokkal 
rendelkező egri úszó és 
vízilabda sport rendelkezé-
sére bocsájthatják a létesít-
ményt. H. G.
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Speciális segítség már öt éve
Szokatlan feladatra vál-

lalkozott az Agria Speciális 
Mentő és Tűzoltócsoport, 
amikor öt évvel ezelőtt Már-
kus László mozgáskorláto-
zott egri lakos részére nyúj-
tott segítséget, melyet azóta 
is heti rendszerességgel biz-
tosít számára. Az elmúlt hé-
ten a kerek évforduló meg-
ünneplésére látta vendégül 
Laci az önzetlen önkéntes 
közösséget. Kovács József, 
az Agria Spec. vezetője im-
már 13 éve alapította, és vál-
tozó összetétellel működteti 
az embertársaik segítségére 
siető csoportot.

Márkus Laci kerekesz-
székbe kényszerülve az 
emeleti lakásából a csoport 
segítsége nélkül nem jut-
hatna ilyen gyakorisággal 
az utcára, amit könnyeivel 
küszködve köszönt meg a 
tizenegy fős áldozatkész 
gárdának.

A közismert egri Márkus 
László olyan segítséget kap 
öt éve, melyet mint elhang-
zott nem tudnak mindenki 
számára biztosítani, de et-
től rendkívüli az a kötelék, 
ami az agriások és Laci kö-
zött működik példaértékű-
en. Honfi Gábor
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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

36091

36090

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

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

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

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

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

• KeressüK ŐKet! •

50.000 Ft
jutalom

a megtalálónak!

36080

SzerKeSztőSÉGÜnKben az

OrSzáG bármely SzuperinfóJába
feladhatJa hirdetÉSÉt!

bővebb tájékoztatás:

 • Szuperinfó iroda - eger, csiky S. u. 19.
  tel.: 36/312-701 - eger@szuperinfo.hu
apróhirdetés feladás:  

 • www.szuperinfo.hu
 • eger Otthon ingatlanközvetítő
  (eger, barkóczy - dr. nagy J. út sarok)

17787

06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

29910

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

* * *

Nyitvatartás:
H-P: 11.30-15.30

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

padlas2010@gmail.com
23745
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36077

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. 12., hétfő 1000–1700 
EgEr – Eszterházy Károly Egyetem 

C épület. (Leányka u.)

2018. febr. 13., kedd 900–1200 
BoLdog – Művelődési Ház 

(Kossuth u. 40.)

2018. febr. 13., kedd 1000–1500 
EgEr – Markhot Ferenc Kórház  

H épület I. em. összekötő folyosó
2018. febr. 14., szerda 900–1200 

EgEr – Medimetál Kft. 
(Berva-völgy)

2018. febr 14., szerda 1400–1800 
VaLEntIn-napI Véradás 

EgEr – agrIa parK 
(törvényház u. 4.)

2018. febr. 15., csütörtök 1000–1200 
tóFaLu – polgármesteri Hivatal 

(Kossuth u. 16.)

2018. febr. 15., csütörtök 1400–1600 
nagyFügEd – Művelődési Ház 

(Kossuth u. 15.)

2018. febr. 17., szombat 1030–1430 
dIsznótoros FEsztIVáL 

EgEr – pásztorvölgyi Iskola 
(pásztorvölgy u.)

35996

Február 11-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 18-án, vasárnap
vegyes piac, 

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

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

Friss nAvinfó

Már majdnem százezer kérelem 
Január 8. óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását 
a naV-tól azok, akik nem regisztráltak az ügyfélkapun. az elmúlt három hétben 
csaknem kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek ezzel a lehetőséggel 
és küldtek sMs-t, levelet, nyomtatványt vagy űrlapot a naV-nak vagy hívták a 
1819-es Infóvonalat. a papíralapú tervezet postázását március 19-éig lehet kérni.

Az igénylési lehetőségek közül eddig az SMS a legnépszerűbb, ugyanis csaknem 
hetvenezren kérték így az szja-bevallási tervezet postázását. Több mint húszezren a 
többi módszer közül választottak.

A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs szükség kiegészítés-
re, javításra – 2018. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. 
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től az Ügyfélkapun 
keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását le-
vélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján elérhető űrlapon, forma-
nyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az 
ügyfélszolgálatokon.

Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot 
kell elküldeni ebben a formában: szJaszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet 
elektronikusan és papíron is rendelkezni.

Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a NAV honlapján, illetve ügyfél-
szolgálatain elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltő felület 2018. január 
8. óta elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati 
portálról (www.magyarorszag.hu). 

mArKhot hÍreK
KiEMElt bérrEndEzés  
az egri Markhot Ferenc Kórházban
A kötelező béremelé-
sen túl az egri Markhot 
Ferenc Kórház saját for-
rásból plusz béremelés-
ről döntött. Ezen intéz-
kedés két munkatársi 
csoport számára bizto-
sít többletkeresetet, és 
egyben megszünteti az 
ágazaton belüli bérfe-
szültséget.

Az intézmény a 2018.
január 1-jétől hatályos 
minimálbér és garantált 
bérminimum emelést a már 
korábban megítélt és rend-
szeresen folyósított mun-
káltatói döntésen alapuló 
illetmények megtartásával 
hajtotta végre. Ezen intéz-
kedés 332 egészségügyi 
dolgozó (ápoló, asszisz-
tens, műtősnő…) és 129 
egészségügyben dolgozó 
(gazdasági, műszaki, élel-
mezési, üzemfenntartási, 
takarítói területeken dolgo-
zó…) munkatársat érint.

A béremelés részeként 
a kórház 219 egészség-
ügyben dolgozó munka-
társának alap illetményét 

a 2017. novemberi egész-
ségügyi szakdolgozói 
bértábla minimum szint-
jére emelte fel (megtartva 
a már korábban megítélt, 
és rendszeresen folyósított 
munkáltatói döntésen ala-
puló illetményeket). Ezzel 
az országban elsőként, 
az egri Markhot Ferenc 
Kórházban oldódott meg 
az évek óta húzódó, az 
egészségügyi dolgozó és 
az egészségügyben dol-
gozó munkatársak közötti 
bérfeszültség. 

A kórház a bérrendezé-
si intézkedések havi 7,5 
millió forintos fedezetét 
fegyelmezett gazdálkodá-
sának köszönhetően saját 
forrásból biztosítja.

Az Intézmény ebben 
az évben is folytatja a Dr. 
Ringelhann Béla rezidens 
támogató ösztöndíjat. Az 
idén már újabb 3 fiatal 
orvos írta alá a havi bruttó 
100.000 forintos támoga-
tásról szóló szerződést. 
Jelenleg 21 fiatal orvos 
szakorvosi képzését támo-
gatja az intézmény.

27799

Az

támogatásával

szervezésében
A megújuló 

üzemAnyAgoK 
helyzete és jövője 

hAzánKbAn
Prof. dr. Kovács Kornél 

előadása
2018. február 13., 19.00 

Helyszín: hotel Flóra

36016

jelentkezz

2018 eGeR ARCAI & AlPOk ADRIA
SzÉPSÉGVeRSenYRe

„Szépség a szeretet jegyében”

gyere el 
személyiddel, kedvenc ruhádban 

előválogatásunkra!
Előcasting ideje: 

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

KÖSZÖNJÜK, 
HA ADÓJA 1 %-ÁVAL 

BENNÜNKET TÁMOGAT!
ADÓSZÁM: 18395954-1-10

BANKSZÁMLASZÁM: 10103513-62872200-01004006
Elérhetőségünk: 36/428-842; 30/9350-540

E-mail: medicinakomplex@gmail.com

Fő tevékenységünk:
Betegápolás, 
gyógytorna, 
logopédia, 
dietetikai tanácsadás, 
fizikoterápiás kezelések, 
egészségfejlesztés, 
egészségmegőrzés.

23745

36087

Kérjük, segítse munkánkat adója

1%-ával,
hogy mi is segíthessünk!

Köszönjük!

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

Adószám: 18576339-1-10
23745

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

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

18166
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112018. február 9. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!

MIKOR és HOL
Február 12., hétfő
15.00	 Önvédelem, bűnmegelőzés idős korban	–	Előadó		

a	Bűnmegelőzési	osztály	munkatársa.	A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	
Szervezet	rendezvénye	 Helyszín:	Bem	tábornok	u.	3.	

17.00	 TiTTel esTék	– „TermészeTi és kulTúrTÖrTéneTi érTé-
kek eger Térségében” című kötet bemutatója 
és beszélgetés. Díjtalan! Helyszín:	Líceum,	Tittel	Pál	Könyvtár

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
16.30	 szÜlőFÖldem, kárPáTalJa – Összeállítás kárpátaljai kortárs 

magyar költők verseiből. Bevezetőt	mond:	Pelsőczi valéria	
	 A	verseket	előadja:	ungvári P. Tamás	és	ungvári zsófia.	Gitáron	

közreműködik:	Pető istván	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 iFi- Filmklub – a leleményes HugÓ	(2011)	

A	filmvetítés	ingyenes	 Helyszín:	EKMK	-	Ifi	Pont
18.00	 nyílT Tér 2016-2017	–	bukta imre	Munkácsy	díjas	festőművész	

mutatja	be	a	mezőszemerei	művésztelepen	17	művész	által	készített	
alkotásokat.	A	kiállítást	megnyitja	F. balogh erzsébet	festőművész	
Helyszín:	Arkt	Művészeti	Ellátó	(Gárdonyi	kert)

19.00		 a megúJulÓ Üzemanyagok HelyzeTe és JÖvőJe Hazánkban
 Prof. dr. kovács kornél	előadása,	a	Rotary	Klub	Eger	szervezésében,	

az támogatásával	 Helyszín:	Hotel	Flóra
Február 14., szerda
BálinT naP a kÖnyvTárBan!
	 Félárú	beiratkozás;	Vakrandi	könyvekkel:	Bálint-napi	csomagolásba	

rejtett	olvasnivalókból	kölcsönözése;	Alkossunk	SZÍVesen:		
kézműves	sarok	16	órától		 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

10.00	 PÖTTÖm Panna Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
14.00	 PÖTTÖm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 neveTő JÓga Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 Zrínyi 1566 –	Jászai	Mari	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 PáTkai rOZina QUinTeT – Valentin-napi koncert
	 Valentin	napon	1-1	pohár	borral	vendégelik	meg	a	közönséget		

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

Február 14–15., szerda–csütörtök
10.00	 alkoTÓ JáTszÓHáz - kézműves foglalkozás
	és	 Előzetesen	bejelentkezett	(minimum	2	nap)	óvodás	és	általános	
14.00		 iskolás	csoportokat,	egyéneket,	családokat	várunk	a	kézműves	

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

Február 15., csütörtök
10.00	 Pirosmalac	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 egészségmegőrző Torna	-	meridián	gyakorlatok
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
10.00-tól	kerTbaráTok kÖr információs	pontja
18.00-ig	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
14.00	 Pirosmalac	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.30	 Őseink ÜZeneTe	–	ZENÉS	BESZÉLGETÉS	A	GAJDOS	ZENEKAR	

TAGJAIVAL	–	betyárdalok,	balladák.	Előadók:	kerekes-Polgár lilla,	
okos Tibor Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

17.00	 Felsővárosi gyermek szÍnJáTszÓcsoPorT
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 TóTék –	Dobó	István	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 gg Tánc eger: carnaTions and roses 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Február 16., péntek
10.00	 Pirosmalac	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 kÖzelbaba csevegő klub	–	Baba-mama	klub,		

hordozási	tanácsadás	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
13.00	 angol csevegő klub	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
15.30	 rÓmeÓ és Júlia	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.30	 „aZ írás a TereMTés illÚZióJa” KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ	

darvasi lásZlóval	–	A	Magyar	Széppróza	Napja	alkalmából		
	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
18.00	 like - liszi ifjúsági klub Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
19.00	 kéT úr szolgáJa –	Latinovits	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház

Február 10., szombat
A	kisbakancsosok baráTi kÖre TúráJa
7.45	 „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

10.00-tól	BOROTVÁLÓS	ASSZONYFARSANG	
A	jelmezes	felvonulás	10.00	órakor	indul	a	Kultúrháztól.	Fánk,	
forralt	bor,	forró	tea,	zene,	kedvezményes	belépők.	Farsangi		
üvegfújás	a	parádsasvári	üvegmanufaktúrában	(Petőfi	u.	21.)	
Üvegcsiszolók	műhelye	és	munkái	(Arany	János	u.		13	és	18.)	
Helyszín:	Parádsasvár

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

16.00	 baTyus Farsangi mulaTság	Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
19.00	 ZF-eger – Bvsc-ZUgló diaPOlO
	 Női	vízilabda	OB	I.,	15.	forduló	

Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
19.00	 csárdáskirálynŐ –	Kelemen	László	bérlet
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
21.00	 Farsangi álarcosbál	 Helyszín:	Artiszt	Kultúrbár
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	(36/324-469,	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 17., szombat
a kárPáT egyesÜleT eger TúráJa
7.55	 Útvonal:	Eger	–	Bélapátfalva	–	Bélháromkúti	apátság	–	Kőbánya	–	

Bélkő-nyak	–	Holtember-tető	–	Szarvaskő	–	Eger.	Táv:	18	km,		
szint:	800	m.	Találkozó:	7.55	óra,	Eger	Volán	pu.	(busz	indul:	8.00)

	 Túravezető:	Nagy	Péter	(70/947-7375)
a bÜkki vÖrÖs meTeor sPorTegyesÜleT TúráJa – „egészség séta”
8.40	 Útvonal:	Felsőtárkány,	Kárpát	Túraközpont	–	Felső-köves-lápa	–	

Berva-oldal	-	Berva.	Táv:	5	km.	Szintkülönbség:		110	m	 																	
	 Találkozás:		8.40		Volán	pu.	Hazaérkezés:	12.00		Volán	pu.																																										
	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
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
15.00	 az idegenek, és az inTelligens Tervezés	–	előadás
	 Az	Univerzum	Klub	szervezésében	Kalmár	János	kutató	előadása.	

Belépő	1.000	Ft,	Univerzum	klub	tagjainak	500	Ft
	 Helyszín:	EKMK-Kötélverő	Ház
20.00	 ZF-eger – TaTaBánya
	 Női	vízilabda	OB	I.,	16.	forduló	

Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
Február 18., vasárnap
7.00-tól OrsZágOs régiségvásár egerBen! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött.

	 7.00-tól kisassZOny Piac
	 13.00-ig	 vegyes Piac és kirakOdóvásár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
a 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)
a bÜkki vÖrÖs meTeor sPorTegyesÜleT TúráJa „a Bükk forrásai”
7.15	 Útvonal:	Szarvaskő	–	Hubertus-forrás	–	Új	határ-völgy	–	Bába-fa	–	

Ágazat-tető	–	Gilitka	kápolna	–	Köves-bérc	–	Tardos-bérc	–	Szarvas-
kő.	Táv:	12	km	Szintkülönbség:	400	m	26	+3	pont

	 Találkozás:	7.15		Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.45		Volán	pu.																																										
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
a kárPáT egyesÜleT eger TúráJa – „a Bükk kimagasló csúcsai!”
9.00	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Kalapat	p-ihenő	–	Gerennavár	–	Kukucsó-

hegy	–	Kettősbérc	–	Istállós-kő	–	Kissvirág-bérc	–	Toldikapu	–	
Hereg-rét	–	Tamás-kút.	Táv:	17	km/700	m	szintemelkedés

	 Találkozó:	9.00	indulás:	9.10	MÁV	pu.	Nehéz	túra!	
	 Túravezető:	Bónusz	György	(20/935-4579)
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 20., kedd
10.00	 PÖTTÖm Panna Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.00	 PÖTTÖm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
18.00	 eger sbs eszTerHázy – mol-Pick  

szeged Férfi	kézilabda	NB	I.	
Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsatnok

Február 21., szerda
10.00	 PÖTTÖm Panna Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
10.00	 Pirosmalac	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 PÖTTÖm Panna	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
19.00	 egri világJáró klUB –	briT-szigeTek
	 FekeTe mona	vetített	képes	előadása	a	Brit-szigetekről		

(Anglia,	Írország,	Észak-Írország,	London,	Wales)
	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Belépő:	500	Ft
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 10., szombat

NOVAJI REMÉLÉS
farsangvégi 
hagyományok napja

23745
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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

36100

EgEr, VécsEy-Völgy ÚT 97. • Tel.: 36/412-441 
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30, szo: 9.00-12.00

Hór bútoráruHáz
www.Horbutor.Hu

MiNdEN kárPiTozoTT
cardo ágyra

2018. febr. 1-28-ig

15% 
engedmény!

36032

Édes barátaim, olyan ez éppen,  
mint az az ember ottan a mesében.  
Az élet egyszer csak őrája gondolt,  
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”

Szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk

Fürjes sándor
halálának első évfordulóján 

engesztelő Szent Misét mondatunk lelki üdvéért 
2018. február 18-án, 18 óra 30 perckor 

az Egri Bazilikában.

Nem hal meg, ki szívünkben örökké él. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Rád.

Szerető családod

35925

36046

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

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!

36041

23131

eger, szent jános u. 1.
déjá vu - Cafe,
restaurant & Bar

 HétFő Kolbászos burgonyaleves
 Főétel „A” snidlinges juhtúróval töltött pulyka,
  rozmaringos burgonya
 Főétel „B” tejfölös sertéspaprikás, tarhonya

 Kedd sárgaborsó-krémleves sült
  hagymával
 Főétel „A” olasz penne mascarponés, tárkonyos
  csirkeraguval, reszelt parmezánnal
 Főétel „B” Grillezett csirkemell szeletek
  cukkinis, krémsajtos feltéttel
  sütve, rizi-bizi

 szerdA Fahéjas szilvaleves
 Főétel „A” roston pulykamell snidlinges,
  laskagombás füstöltsajt-mártással,
  jázminrizs

 Főétel „B” Mandulával szórt csirkecombfilé, 
  sült burgonya
 CsütörtöK Palócleves (tejföl, zöldbab,
  burgonya, marhahús)
 Főétel „A” Krumplis tészta tejföllel
 Főétel „B” sonkás, gombás palacsinta rántva
  reszelt sajttal, párolt rizs, tartárm.
 PénteK Karfiolleves
 Főétel „A” Vadas csirke, spagetti
 Főétel „B” Vásári sült kolbász, hagymás, tört
  burgonyával

1 menü ára: 1.190 Ft
ételkiszállítás:

06-30/911-3798Február 12-16-ig

36017

35917

33659

36083

KÉSZLETKISÖPRÉS!
Amíg a készlet tart.

Lady Bútorbolt
Eger, Endresz u. 2. - Tel.: 06-20/403-6449

Heverők 8.000 Ft-tól

Kárpitos franciaágyak 20.000 Ft-tól

Kanapék 25.000 Ft-tól

Matracok 5.000 Ft-tól

Tömörfa ágykeret 20.000 Ft-tól
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MŰTERMI, SZABADTÉRI FOTÓZÁS
klasszikus és modern beállításokkal!

Februári rendeléssel AJÁNDÉK CD!

Eger, Hatvani kapu tér 9.
Tel.: 06-36/310-806

06-30/446-9353

36022

virágszalon

A megrendelővel közösen megtervezett,
egyéni stílushoz kialakított menyasszonyi csokrot és

az ehhez tartozó kiegészítőket ajánljuk.

Eger, Pacsirta u. 2. (Grónay u. - Remenyik út sarok)
Tel.: 36/418-011, mobil: 06-30/9957-955

36063

„Ahol a divat lakik”
Eger, Érsek út 13.

Esküvői öltönyök,
kiegészítők,

a vőlegénytől az örömapáig!
Méretre igazítással, 

szaktanácsadással, igény esetén 
méretre készítéssel

várjuk kedves Vásárlóinkat.

Tel.: 36/311-387
Nyitva: H-P: 10-18, Szo: 10-13 óráig

www.brodi-oltonyhaz.hu
36064

 A Mithos Szalonban a LILLY Collection 
2018-as tüll és csipke modelljei már próbálhatók!

www.mithos.hu - EGER, RózSA K. u. 5.
Bejelentkezés: 06-30/302-30-70

36035

36050

36078

36027
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ZSOLNAY MÁRKABOLT ÉS GALÉRIA EGER
Eger, Szent János u. 1. • Tel.: 06-20/4811-618 • Ny.: H-Szo: 9.00-17.00, V: zárva

Esküvői ajándékötletek a Zsolnay-tól!
Ennek garantáltan minden korosztály örülni fog.

Termékeink megtekinthetők és megvásárolhatók egri üzletünkben.

Aktuális akcióinkról értesülhet a webshopunkon:
www.zsolnaypartner.hu

E-mail: info@zsolnaypartner.hu

Igényes ajándékot
szeretne?

Esküvőre,
házassági évfordulóra,

diplomaosztóra,
ballagásra,

vagy bármely jeles alkalomra
kínálunk

minőségi porcelánokat.

36023

A Szépasszonyvölgy szívében a Kulacs Csárda Panzió kiváló helyszín a Nagy Napra.
Esküvőjét egy helyszínen rendezheti meg vendégvárással, szertartással, vacsorával.

Akár 300 fős násznépet is vendégül tudunk látni és a messziről jött vendégek elszállásolásáról is gondoskodunk.
A 30 éves patinás csárda-étterem több különböző méretű teremmel várja a házasodni vágyókat.

Az országban egyedülálló szőlőlugasos kerthelyiség 150 fő befogadására alkalmas.
Összeszokott, rugalmas személyzetünk mindent megtesz annak érdekében, 

hogy ezt a napot felejthetetlenné varázsolja.
Az ünnepi menüsort az Önök ízléséhez, igényeihez igazítva állítjuk össze.

KULACS CSÁRDA PANZIÓ - Eger, Szépasszonyvölgy • Tel.: 36/311-375
E-mail: kulacs.csarda.eger@t-online.hu • www.kulacscsarda.hu

Különleges esküvői helyszínre vágyik?
Páratlan környezetben valósíthatja meg álmait!

36024

Olcsóbb helyszín is lehet menő
Sokat tudsz fogni a hely-

színen, de ez nem feltétlen 
jelenti, hogy a minőségből is 
engedned kell! Itt jön képbe a 
kreativitás.

Nem szükséges a legelőke-
lőbb helyen tartanotok a va-
csorát, hogy a vendégek jól 

érezzék magukat. Szervezz 
inkább rusztikus bulit egy sző-
lőbirtokon. Vagy állófogadást 
otthon, a kertben. Mindkettőre 
volt már példa, és a buli em-
lékezetesebb volt, mint a ven-
déglős tucatlagzik. Ne felejtsd: 
a stílus nem pénzkérdés!

A legtöbb esküvő dugig van olyan vendéggel, akiknek sok kö-
zük nincs az ifjú párhoz. Távoli rokonok, akikkel soha nem jár-
nak össze. Ismerősök, akiknek meg kell mutatni, hogy micsoda 
klassz esküvőt tudunk mi iderittyenteni. Szingli ex-osztálytárs-
nők. Hidd el, nincs szükséged erre!

Tedd a szívedre kezed: kik azok, akiknek a jelenléte valóban 
fontos számotokra? Akikkel együtt szeretnétek megélni élete-
tek egyik legfontosabb napját? A szűk család mellett csak ők 
kerüljenek fel a vendéglistára!

Állítsd fel a saját fontossági sorrendedet!
Az okos költségtervezés ott 
kezdődik, hogy eldöntöd, mi 
számodra a legfontosabb. Ra-
gaszkodsz a márkás menyasz-
szonyi ruhához? Vagy a nyári, 
badacsonyi naplementéhez? 
Esetleg a trendi kaják és italok 
hoznak lázba?

Aztán gondold végig, mik 
azok a dolgok, ahol kész 
vagy kompromisszumot köt-

ni. Tényleg szükség van az 
oldtimer cabrióra, hogy begör-
dülj a templom elé, vagy meg-
teszi az egyik rokon nemrég 
vásárolt kocsija is? Valóban 
fontos, hogy ezer pillangó re-
püljön fel az égre?

Házasodj hétköznap! Meg 
fogsz döbbenni, mekkora ár-
engedményeket kapsz, ha 
nem a szombatot választod. 

De az esküvőd tökéletes alka-
lom lehet egy barátok körében 
eltöltött hosszú hétvégére is.

Másik költségcsökkentő le-
hetőség, ha a nagy napot télre 
időzíted. Legalább annyira ro-
mantikus egy hófehér esküvő 
forralt borral, mint a nyári. És 
még amiatt sem kell izgulnod, 
hogy a sminked leolvad a 40 
fokban.

36065



2018 esküvő 52018. február 9.

35926

36072

Az Egri Zenészek Egyesülete nemcsak nagyszabású koncertekkel várja a zeneszeretőket,
hanem esküvők, lakodalmak (szertartás, mulatság),

egyéb családi események, rendezvények,
baráti összejövetelek alkalmából is

kínálja az alábbi színvonalas szolgáltatásait.

Érdeklődés és
a műsorok foglalása:
06-30/436-2358

gondamusic@gmail.com
www.egrizeneszek.hu

• GondA-BádEr Príma-díjas hegedű-zongora duó
• Vonósnégyes • Cigányzenekar • Tánc-, party zenekar
• Kérésre országosan is ismert sztárvendégeket is meghívunk

Zenei programunkat kívánság szerint állítjuk össze.
Igényes szórakoztató zene magas színvonalon, elérhető árakon.

A házasságkötés több szertartásból, ceremóniából 
is áll. A különböző részekhez más-más stílusú 

zene illik, és a bőséges kínálatból ki is választhatod 
azt, amelyik a Te lelkedhez a legközelebb álló zene-
szám. Akár a vörös szőnyegen történő bevonulásra 
vagy édesanyád, édesapád köszöntésére – a sok 

örömteli, ám sokszor áldozatokkal is járó időszakot, 
hogy felnevelt, dédelgetett… – vagy amikor először 
írod le hivatalosan a kiválasztott férjes asszonyne-
ved, Te választhatod ki a zenét.

Ezekhez a momentumokhoz válassz dallamot: 
Bevonuló zene: a bevonulás alatt szól. Középze-

ne: a gyertyagyújtás, gyűrűhúzás, aláírás és ha van, 
akkor a szülőköszöntés alatt szól (általában halkan 
szól, 5-6 perces kell legyen, lehetőleg szöveg nélkül) 
Záró zene: a pezsgőzés és a gratuláció alatt szól.

Zene a szertartáshoz
36049

• Karcsúsított  
Slim fit öltönyök 
(konfekció és hosszított  

méretek)

• Karcsúsított  
Slim fit ingek

• Sportzakók

• Elegáns bőrcipők,  
bőrövek

• Selyem- és  
csokornyakkendők

facebook.com/cinqueeger

Eger (belváros), Zalár u. 1. • Mobil: +36-30/437-8277
Biatorbágy, Budaörsi út 4. Premier Outlet, 77-es üzlet • Tel.: +36-23/448-870
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www.bakosfoto.hu tel.: 06-20/912-3507

pillanatok - örökre

36066

 Tel.: 70/318-29-28
 web: www.djpetty.hu
 e-mail: djpetty.hu@gmail.com

36065

3300 Eger, Nagykőporos út 23-25. - Tel.: 06-30/332-6139 - info@grofbuttler.hu

EgEr, széchEnyi u. 13. - tEl.: (36)785-718
nyitva: h-P: 9-17, szo: 9-12

Karikagyűrűk,
kísérőgyűrűk

nagy választékban.

Egyedi elképzeléseit is megvalósítjuk.

36025

36026

Polgári esküvő
a gyakorlatban 
Milyen személyazonosságot 
igazoló iratot fogadnak el 
az anyakönyvi hivatalban?

• érvényes személyi igazolvány
• érvényes útlevél
• érvényes jogosítvány

Minden okmány mellé szük-
ség van érvényes lakcímkár-
tyára is.

Mi a teendő, ha a bejelent-
kezés, és a házasságkötés 
időpontja között lejár vala-
melyik személyi irat?

Az új okmányt a házasság-
kötés előtt be kell mutatni az 
anyakönyvi hivatalban, hogy a 
változást rögzíthessék.

Mindenképpen papíralapú 
születési anyakönyvi kivo-
natot kell bemutatni?

Nem. Ha rendelkezel elekt-
ronikus anyakönyvi kivonattal, 
akkor elég annak az egyedi 
elektronikus anyakönyvi azo-
nosítója vagy a folyószáma, 
és majd az anyakönyvvezető 
lekéri a szükséges adatokat.

Hogyan kell rendezni a pol-
gári esküvő költségeit?

A felmerülő költségeket a 
házasságkötés előtt rendezni 
kell. A legtöbb esetben postai 
csekken, de vannak önkor-
mányzatok, ahol személyesen 
is el lehet intézni. A csekket, 
vagy a szándék bejelentése-
kor kapjuk kézhez, vagy ké-
sőbb postai úton kiküldik, és 
15 napon belül kell befizetni.

Anyakönyvi ügyintézés Egerben    
Közreműködés házasságkötésnél,  

illetve családi események társadalmi megünneplésénél.
Cím: 3300 Eger, Dobó  István tér 2.

Anyakönyvvezetők:
FAludiné HAbuczKi PirosKA 

Telefon.: 36/521-967

szűcsné nAgy szilviA 
Telefon.: 36/521-969

Hevesiné HArtAi évA 
Telefon: 36/521-968
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ESKÜVŐI
FEhÉRNEMŰK

• melltartók
• alSók
• HarISNYÁk

eger, Jókai u. 10.
tel.: 36/413-287
www.sziluettfehernemu.hu

36067

35655 36028



200 főig vállaljuk a fogadás, 
a polgári szertartás és az esküvői 
díszvacsora lebonyolítását.
Wellness Hotelünkben 140 főt tudunk
kényelmesen elhelyezni.
Ünnepi vagy hagyományos menüsorok,
kiváló borok és profi, szakképzett
személyzet várja Önöket.

Kedves Ifjú Pár !
Tegyék még emlékezetesebbé a nagy napot,

válasszák esküvőjük helyszínéül az

Egri Korona Borház
szabadtéri teraszát és

egyedi stílusú éttermét.

Egri Korona Borház, Borfalu és WEllnEss hotEl
tel.: 06-36/550-341
E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu
www.koronaborhaz.hu

36030


