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IldIkó látszerész
 

műa. progresszív 
lencsék

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

Sas úti gumiszerviz

gumiSzerelő
gyakorlattal rendelkező

munkatárSat kereS.
Bérezés: nettó 200.000 Ft

Érd.: eger, Sas út 48. - 36/414-267
36086

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

  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

36138

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

35482

36155

3615335968

36149

Március 2-án JÖN!

Érd.: 36/312-701, eger@szuperinfo.hu

egészség és életmód
melléklet

MEDINFÓ
23745

36072

AZ ÉLETEM EGY KÉSZ REGÉNY
A MINARET KAMARAZENEKAR KONCERTJE

FŐSZEREPLŐ:

MUJAHID ZOLTÁN
SZTÁRVENDÉG:

SZEKERES ADRIEN

ÁPRILIS 29.  15 és 19 óra
Gárdonyi Géza 

Színház

INFORMÁCIó:
egritavaszifesztival.hu

gondamusic@gmail.com 

06-30/436-2358

Valamint  
a jegy.hu  
internetes 
portálon

JEGyÁRAK:

Elővételben: 
2.900 / 3.400 / 3.900 Ft

április 10-től: 
3.500 / 4.000 / 4.500 Ft

Jegyek válthatók a Gárdonyi Géza Színház jegyirodájában – Eger, Széchenyi u. 5. Tel.: 06-36/518-347 
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Febr. 28-án és márc. 8-án
Folyamatos online képzés!
Jelentkezés: Elek László

Eger, Bródy S. u. 4.
(: 06-36/436-117, 06-30/94-32-300

www.autosulieger.hu

OKÉV: 10-0058-05

„B” kat. személygépkocsi-vez. 
tanfolyam indul

32622

36132

Endokrinológiai
magánrendelés egerben

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

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

35922

2018. FEBRUÁR 25., vasÁRnap
A táv: 1-25 km között, amennyit tudsz        Rajt: 9.00-kor
Találkozó: a Dobó szobornál - A kb. 25 km útvonala az új 
kerékpárúton a Dobó tértől a felsőtárkányi tóhoz és vissza.
BSI Futónagykövetek - Eger:
Feketéné Kuzman Krisztina Marczis Dávid  
fusskrisztaeger@gmail.com david.marczis91@gmail.com

FUTÁS EGER

23745

23745

Gazdikeresőnk
Kata!

Kata egy 8 év körüli, oltási 
programos, ivartalanított, 
közepes testű lány kutyus, 
aki kedves, nyugodt, köny-
nyen kezelhető, figyelmes, 
emberkedvelő, sétaimádó 
és kutyakompatibilis is.

Állatokat Védjük Együtt  
alapítvány  

(Egri Menhely)

Elérhetőségeink: 
06-20/358-2183 

és 06-20/358-0607

13788

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
35959

URológIAI
mAgánREnDEléS
DR. KovácS PéTER
Eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
36113
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36110

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

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

36136

35765

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

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

35961

1%
Ha Ön szereti a természetet és 

az abban űzött tájfutást,
gondoljon ránk!

Kérjük 2017. évi adójának 1%-ával 
2018-ban is támogatni

szíveskedjen. 

Egri Spartacus  
Tájékozódási Futó Sportegyesület

Adószáma: 19920384-1-10
Támogatását  egri és Eger környéki 

gyerekek sportolására
használjuk fel.

Támogatását köszönjük.
23745 27750

Képviselői fogadóóráK
Február 22-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Csá-

szár Zoltán, az 1. sz. választókörzet független képviselője, a Város-
képi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Város-
házán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői 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 fo-
gadóórát. Tel.: 06-30/218-0266, e-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen 
egyeztetett helyen és időpontban. Tel.: 06-30/488-7471, e-mail: 
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu

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

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

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

Február 21-én, szerdán 16.00-tól Gál Judit, a 11. sz. vk. kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
tagja tart teázással egybekötött fogadóórát a Polgárok Házában 
(Rákóczi út 45.).

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

Bognár Ignác önkormányzati képviselő (Jobbik), a Városimázs 
Bizottság és az Önkormányzati Közbeszerzési Döntőbizottság 
tagja, előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett 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 Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon 
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Tel.: 06-30/945-3530, e-mail: fgyeger@gmail.com

23745



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

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

LAJOSVÁROSBAN kis létszámú társas-
házban, 1. emeleti, 72 nm-es, kivá-
ló állapotú erkélyes lakás eladó. Zárt 
udvarban garázs vásárolható hozzá. 
Iár: 19,9M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

BELVÁROSI, 98 nm-es, belülről felújí-
tást igénylő, szerkezetileg stabil csalá-
di ház eladó. Iár: 23M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149

NOVAJ kedvelt részén, fiatalosan felújított csa-
ládi ház. Ár: 18,8M Ft. www.egerhouse.hu Tel.: 
06-70/622-4245

HAJDÚHEGY, Rózsásdülő úti, felújított családi 
ház akár 2 generáció részére is. Ár: 61,9M Ft. 
www.egerhouse.hu Tel.: 06-70/622-4245

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

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

FÜZESABONYBAN, a déli részen 84 nm-es, 
tetőtér-beépítésű családi ház 771 nm-es telken 
eladó! Ár: 13,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

FÜZESABONY kertvárosi részén, a Tompa 
utcában, 901 nm-es telken 3 szobás csalá-
di ház eladó! Ár: 8,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

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

ANDORNAKTÁLYÁN, csendes utcában 3 
szobás családi ház eladó! Ár: 17,5M 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 

OSTOROSON parasztház eladó. (Bútorozottan 
is.) Ár: 6,7M Ft. Tel.: 06-20/616-8903

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

HAJDÚHEGY, Mikes K. utca 63-as, téglaépí-
tésű, szuterénos ház eladó. Ár: 24M Ft. Tel.: 
06-30/908-9088

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

ANDORNAKTÁLYÁN 842 nm-es telken, 
180 nm-es, felújított családi ház eladó. 
A fűtést pellet vagy gázkazán, a meleg 
vizet napkollektorok biztosítják. Udva-
ron dupla garázs. Ár: 28,5M Ft. Tel.: 
06-30/229-5414 

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

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

EGERBEN, Felsőváros területén 2 szobás, 
zuhanykabinos, új nyílászárós lakás, 
nagy erkéllyel, az 5 emeleten eladó! Iár: 
10,8M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

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

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

KÉTSZOBÁS, erkélyes, teljesen beren-
dezett lakás kiadó! Kertész úton, Zöld-
sziget közelében. Ár: 99e Ft+rezsi. Tel.: 
06-20/4000-534 

EGER, Hajdúhegy alján, a belváros 
közelében, családi ház jellegű, 3 laká-
sos t. házban, 5 szobás sorház, garázs-
zsal eladó! Iár: 28M Ft. Tel.: 06-70/337-
0339 

EGER belvárosában, családi ház jelle-
gű, 2 lakásos társasház fszt.-jén teljes 
körűen felújított, 80 nm-es lakás eladó! 
Az ingatlanban madárcsicsergős előker-
ten keresztül jutunk be, itt van lehető-
ség parkolásra is! Ajánlom mindazok-
nak, akik igényesek maguk és környe-
zetükkel szemben! Iár: 32M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGERBEN jó állapotú, egy szinten két 
lakrészes családi ház, kis udvarral, két 
utcáról bejárattal eladó. Iár: 19M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER-FELNÉMET TESCO-hoz köze-
li részén, csendes területen 
ingatlanegyüttes eladó! Egy 3600 nm-es 
telken, lakható 70 nm-es és egy bontan-
dó ház található. Ajánlom olyan építkez-
ni vágyóknak, akik szeretik a nagy terü-
let mellett a város közelségét! Iár: 21,9M 
Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

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

FELSŐVÁROSI. 2 szobás, nagy erkélyes, 
műanyag ablakos, nagyrészt felújított 
lakás szig. épület 6. emeletén eladó! Iár: 
12,4M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

FELSŐVÁROS belvárosközeli részén 
4. emeleti, erkélyes, 2 szobás, felújí-
tott lakás eladó. Iár: 11,8M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

FELSŐVÁROSBAN 1. emeleti, 2 szobás, 
gardróbos, erkélyes, teljes körűen fel-
újított lakás eladó. Iár: 14,7M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

H Á Z E L A D Á S 

EGER, Lajosvárosban, 440 nm-es telken 2 szo-
bás, gázfűtéses, összkomfortos 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 nyílászá-
rós, de teljesen felújítandó családi ház eladó. 
Ár: 7M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

OSTOROSON, csendes helyen a ’70-es évek-
ben téglából épült, kockatípusú, kiváló szerke-
zetű, szuterénes, gázcirkófűtéses családi ház, 
505 nm-es telken eladó. Ár: 12,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

OSTOROSON, 510 nm-es telken, 75 nm-es, 
felújítandó családi ház, melléképülettel, pincé-
vel eladó. Ár: 4,7M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

FÜZESABONYBAN, Spar és M3-as közelé-
ben, szépen, rendezett, parkosított nagy tel-
ken, modern stílusú, fiatalos, felújított, beépí-
tett extra stílusú konyhával, összkomfor-
tos, 65 nm-es családi ház 2 garázzsal eladó. 
(Egri lakáscserével is.) Ár: 13,8M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger Pásztorvölgy-
ben, 3 lakásból álló egyszintes, fiatal építésű, 
igényes kivitelű családi ház eladó, telephely-
nek is alkalmasan. A lakások 30 nm 1 szobás, 
40 nm 2 szobás, 90 nm, 2 szoba+nappalis 
elosztásban. 1400 nm parkosított telekkel, 
dupla garázzsal. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

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

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

EGER, Hatvani hóstyán, Bethlen Gábor utcá-
nál nappali+3 hálószobás, egyszintes, teljes 
körűen, felújított, 120 nm családi ház 560 nm 
önálló szép telekkel eladó. Ár: 43M 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 garázs-
zsal, 50 nm saját kerttel. Jöjjön, ne maradjon le 
róla. Ár: 42M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu

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

EGERSZALÓK fürdőhöz közel, 120 nm-es, 
nappali+2 szobás családi ház tetőtér-beépí-
tési lehetőséggel, 600 nm-es rendezett tel-
ken eladó. Ár: 18,7M Ft. Tel.: 06-70/944-3339 
www.egerhouse.hu

FELNÉMET, Alvégi úton jó statikájú kocka-
ház 13,9M Ft. Tel.: 06-70/622-4245 www.
egerhouse.hu

SZILVÁSVÁRADON 99 nm-es, 3 szobás, jó 
statikai családi ház eladó. Azonnal költözhe-
tő! Ár: 10,9M Ft. Tel.: 06-70/944-3339 www.
egerhouse.hu

CSERNELYEN 4 szobás, kúria jellegű, össz-
komfortos, részben felújított téglaház sok mel-
léképülettel, garázzsal, pincékkel, borházzal 
eladó. CSOK igényelhető. Irányár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-70/532-2170

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a tóhoz közeli csendes 
utcában egyszintes, 3+2 félszobás, kétgene-
rációs családi ház eladó! Ár: 19,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

H Á Z K E R E S É S 

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

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

EGERBEN, vagy közvetlen környezetében csa-
ládi házat vásárolnék, felújítandó is lehet. Tel.: 
06-20/435-9657

L A K Á S E L A D Á S 

TÖRTÉNELMI belvárosban 150 nm, 5 szobás, 
2 fürdőszobás, 30 nm terasszal, modern gépé-
szettel, igényes kivitelben, sorház jellegű lakás 
garázzsal. Ár: 36,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 
www.egeringatlanok.hu

EGER vár fölött 6 szobás, 4 fürdőszobás, 200 
nm, tágas tervekkel rendelkező szép családi 
ház 600 nm telekkel, nagy garázzsal eladó. Ár: 
55M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

FELSŐTÁRKÁNYBAN, szép környezetben 
4 szobás, szép családi ház 700 nm telekkel 
eladó. Ár: 19,7M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 

BELVÁROSBAN 4 apartmannak alkalmas, 
panorámás családi ház kis telekkel, felújí-
tandó állapotban eladó. Ár: 25M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

CIRKÓFŰTÉSSEL, Hajdúhegy alján teljes 
körűen felújított, földszinti, 57 nm alapterüle-
tű, amerikai konyha nappali+2 szobás lakás 
eladó. Ár: 18,9M Ft. Érd.: 06-30/599-3171 
www.egerhouse.hu 

EGERBEN, belvárosközeli, 1. emeleti, 76 
nm alapterületű, újszerű lakás, zárt udvar-
ban eladó. Cirkófűtéses, tágas konyhával, 
étkezővel, nagy terasszal eladó. Ár: 18,4M 
Ft+garázs 2M Ft. Érd.: 06-30/599-3171 www.
egerhouse.hu

KALLÓMALOM úton 1. emeleti, 1+2 félszobás, 
erkélyes, jó állapotú lakás eladó. Ár: 12,9M Ft. 
Tel.: 06-70/944-3339 www.egerhouse.hu

EGERBEN, Almagyardombon 47 nm alapte-
rületű, lakóparki, nagy erkélyes lakás eladó. 
Ár: 20,5M Ft. Érd.: 06-30/599-3171 www.
egerhouse.hu

EGRI Csillagok utcában nappali+2 szobás, 
erkélyes, 2015-ben átadott, újszerű lakás 
beépített modern konyhaszekrénnyel és ház-
tartási gépekkel eladó. Ár: 23,9M Ft. Tel.: 
06-70/944-3339 www.egerhouse.hu

IMOLA lakóparkban 83 nm-es, 3 szoba+nagy 
konyhás, nagy erkélyes lakás 23,9M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245 www.egerhouse.hu

ÉSZAKI lakótelepen 65 nm-es 2 szobás, 3 
emeleti lakás 10,3M Ft. Tel.: 06-70/622-4245 
www.egerhouse.hu

120 NM-ES, almagyardombi, újszerű lakás, 4 
lakásos társasházban eladó. Ár: 31,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

BELVÁROSI, kórházközeli, déli fekvésű, 4 szo-
bás, magasföldszinti lakás, 25 nm-es saját rak-
tárral eladó, hozzá garázs is vásárolható. Ár: 
21,9M Ft+ garázs. Tel.: 20/975-1413

TIZESHONVÉD utcában magasföldszinti, 3 
szobás, félig felújított, kertkapcsolatos lakás 
eladó. Ár: 18,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

FELSŐVÁROSBAN, szigetelt házban 1. eme-
leti, 3 szobás, 58 nm-es, mérőórás, távfűté-
ses lakás majdnem kész felújítással eladó. Ár: 
12,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

LAJOSVÁROSI épülő lakásokra jelentkezni 
lehet, garzon, 60 nm-es és 90 nm feletti laká-
sokra, karácsonyi átadással. Ár: 06-20/975-
1413

EGERBEN, a Balassi utcában 2012-ben épült 
új építésű lakások eladók! Liftes, első emele-
ti, 1,5 szobás lakás 20.7M Ft! A lakás megvá-
sárlásához CSOK igényelhető! 15M Ft-ig ille-
tékmentes! Tel.: 06-70/778-2372
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L a k á s e L a d á s 

BeLVáROsI, buszmegálló közeli, belső udvari, 
csendes, déli fekvésű, 3 szobás, erkélyes, 1. 
emeleti lakás eladó garázs vásárlási lehetőség-
gel. Ár: 18,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGeRBeN, a „Ráchegy lakóparkban” 2018. évi 
beköltözéssel új építési ingatlanok leköthetőek! 
46 nm-69 nm-es lakások 280e Ft/nm beveze-
tő áron! CSOK igényelhető és 15M Ft-ig illeték-
mentes!!! Tel.: 06-70/778-2372

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, igé-
nyesen 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 félszo-
bás lakás eladó. Ár: 16M Ft. Tel.: 06-70/778-
2373

eGeR, Tizeshonvéd úti, 3 szobás, gázcirkós, 
újszerű, tehermentes lakás eladó. Iár: 18,9M 
Ft. Tel.: 06-30/389-4121

BeFekTeTÉsNek! 7,7M Ft Eger, bervai, 
42 nm-es, gázfűtéses, erkélyes lakás. Tel.: 
06-30/388-9941

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

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

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

eLadÓ lakásokat keresek a Felsőváros-
ban 10M Ft-ig! Felújítandó is lehet! Tájé-
koztatásért kérem hívjon: 06-30/472-
0617, Borosné - eger Otthon 

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

BeLVáROsBaN és környékén kere-
sek min. 2 szobás lakásokat ügyfeleim 
részére, 20M Ft-ig! Felújítandó is lehet! 
Hívjon bizalommal: 06-30/472-0617, 
Borosné - eger Otthon 

eGeRBeN magasföldszinti, I. emeleti, spajzos, 
erkélyes lakást keresek. Tel.: 06-20/524-0540, 
06-36/482-228

eGeRBeN lakást vásárolnék, felújítandó is 
lehet. Tel.: 06-20/435-9657

I N G a T L a N c s e R e

BekÖLcÉN 65 nm-es házat, valamint egri, Kal-
lómalom utcai 1,5 szobás lakást elcserélném 
egri, 3 szobás lakásra. Tel.: 06-30/972-8579

É p í T É s I  T e L e k 

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

HaTVaNI hóstyán gyönyörű, 1552 nm építé-
si telek családi háznak, társasháznak, 4 iker-
házas építkezésre is alkalmas. Szép csendes 
utca, jó közlekedés, a telek szép benapozású. 
Ár: 28M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 

HaJdÚHeGY alján 800 nm építési telek eladó. 
Ár: 19,8M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGeRBeN akár társasház építésére is alkal-
mas telkek eladók már 10M Ft-tól. Tel.: 
06-20/975-1413

NaGYTáLYáN telek romos házzal eladó, 1800 
nm. Tel.: 5,5M Ft. Tel.: 06-20/975-1413 

VáROs feletti „aaa” fekvésű építé-
si telek megvásárolható. Jó levegő-
jű, csendes zsákutcában. 180 fokos 
városi örökpanorámával, keleti-déli-
nyugati fekvésű, összközműves, 1045 
nm-es családi villa vagy kertház építé-
sére. centrum, fürdő, vár 15 perc sétára. 
ár 20,5M Ft. Tel.: 06-70/297-4005 

aNdORNakTáLYáN 536 nm-es építési telek 
eladó. Iár: 3,5M Ft. Tel.: 06-30/989-7801

MÓNOsBÉLBeN faluszéli, panorámás, 1470 
nm eladó telek várja, hogy valaki otthont emel-
jen 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 

eGeR határában, a Homok utca végén, autóval 
jól megközelíthető, 753 nm bekerített zártkert 
eladó. Villamosított, pince-étkező, fölötte tető-
teres faház terasszal, szép kilátással. Termő 
szőlő, gyümölcsfák, épített bográcsoló, vízve-
zeték a telek előtt. Tel.: 06-30/273-4692

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

HaJdÚHeGYeN 850 nm-es szántó eladó. Tel.: 
06-70/391-7166

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

OsTOROsI keresztnél 1851 nm zártkert sző-
lővel, gyümölcsössel, felújítandó kőházzal 
eladó. Iár: 750e Ft. Tel.: 06-36/319-937, 
06-20/507-9844

G a R á Z s 

eGeRBeN, a Homok utcában 16 nm-es, aknás 
garázs eladó. Ár: 1,35M Ft. Tel.: 06-36/781-
003, 19-21 óráig.

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

a L B É R L e T 

eGeRBeN, a Csokonai utcában, a volt Tiszti 
lakótelepen 2 szobás, bútorozott, 57 nm-es 
lakás diákoknak kiadó. Ár: 60e Ft/hó+rezsi. 
Tel.: 06-20/401-3272

keRTÉsZ út frekventált helyén 1,5 szoba 
étkezős, I. emeleti, gáz-cirkófűtésű, szigetelt, 
alacsony rezsijű lakás kiadó. Parkolás bel-
ső udvaron vagy garázsban. Bútor megegye-
zés szerint. Bérleti díj: 85e Ft/hó+rezsi. Tel.: 
06-20/916-2406

eGeRBeN a puky Miklós utcában 
72 nm-es lakás hosszú időre kiadó, 
üzlethelyiségnek, irodának is alkal-
mas. Érdeklődni a 06-70/602-5625-ös 
telefonon. 

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

IROdaHáZ és kisebb irodák is kiadók iroda-
házban. Ár: 36-250e Ft+ig. Tel.: 06-20/975-
1413

BeLVáROsI, sétálóutcai 15 nm-es üzlet, iroda 
bérleti joga eladó. Ár: 4,2M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

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, föld-
szinti, bútorozott iroda kiadó. Ár: 70e Ft+1 havi 
kaució. Tel.: 06-70/778-2372

a u T Ó  V É T e L 

MeGVesZeM roncs és üzemképes személy- és 
teherautóját adásvételi szerződéssel. Kérésére 
házhoz megyek. Tel.: 06-70/226-8859

kÉsZpÉNZÉRT bármilyen utánfutóját, lakó-
kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 
Tel.: 06-30/421-8575, 06-70/424-7820

TRaBaNTOT, Wartburgot, Barkast vásárolnék 
érvényes okmányokkal, vagy papírok 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 

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

TV-kÉsZÜLÉkek javítása helyben, Min-
dig-tv, vérnyomásmérők, Bioptron lám-
pák, masszázságyak javítása, háztartá-
si gép, illetve villanyszerelés hétvégén 
is. Tel.: 06-30/895-8467 

VILLaNYsZeReLŐ vállal villanyszerelési mun-
kákat, karbantartást, bojlerek javítását. Tel.: 
+36-70/323-7822

LOMTaLaNíTásT vállalok! elszállítom 
megunt bútorait, lomjait. Tereprende-
zés, bontás, romeltakarítás, költöztetés 
hétvégén is. Tel.: 06-30/225-0188 

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

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

HáZak, padlásterek építését, felújítását, tető 
átfedését, lakatos, bádogos munkákat válla-
lunk. Tel.: 06-30/428-2343

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

eNeRGeTIkaI tanúsítvány készítést 
vállalok egerben és környékén. pozsik 
Máté 06-30/427-4333. árak a honlapon: 
egergetika.wix.com/energetika  

VILLaNYsZeReLÉs, kamerarendszerek tele-
pítése gyorsan, pontosan, határidőre. Tel.: 
06-30/751-9787

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

LÉpcsŐHáZ-TakaRíTás több éves tapaszta-
lattal, referenciákkal. Tel.: 06-20/388-8162

VíZ-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és lakásfelújí-
tás. Tel.: 06-70/946-5100 

T á R s k e R e s É s 

38 ÉVes férfi, tartós kapcsolatra társat keres 
egri hölgy személyében. Tel.: 06-20/503-
4615 

55/170, életvidám, jó humorú, független, telt 
alakú nő vagyok. Komoly, őszinte kapcsolat-
ra keresem a társam. Leveleket erre az e-mail 
címre várom: kedvesem 2018@gmail.hu

eGeRBeN élő 62 éves, 164/60, fiatalos, dolgo-
zó nő társát keresi. Zene, mozi, színházat ked-
velő úriember jelentkezését várom. Leveleket 
mary55@indamail.hu-ra várom. 

á L L a T 

VIeTNáMI malac vásár. Anyakoca, hízók, sül-
dők, +2 db kecske eladó. Tel.: 06-20/594-
7303

TYÚkVásáR! aranyosi tyúkvásár 1 
éves vörös tojótyúk, szép tollasak 600 
Ft/db. Ingyenes házhoz szállítás! Tel.: 
06-30/7576-057 

HíZOTT kacsa megrendelhető házhoz szállí-
tással. Tel.: 06-30/505-6249

k Ö Z L e M É N Y e k 

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

T Ü Z e L Ő a N Y a G 

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

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

e G Y É B  k e R e s É s 

sZaRVasaGaNcsOT, hullajtottat és trófeá-
kat 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 vásárolok! 
Bútorokat és kiegészítőket, fateknőt, baba-
fürdető kádat, házi szőttes vásznat, zsákot, 
kázsmér kendőt, szoknyát, dunnát, porce-
lánt, falitányért, játékot, pedálos Moszkvicsot, 
katonai tárgyakat, kitüntetést, könyveket, szar-
vasagancsot, veterán autót, motort, kerékpárt. 
Bármi érdekelhet! Tel.: 06-30/475-7928

sZeMÉLYauTÓkaT és vashulladékot vásáro-
lok. Tel.: 06-70/555-1262

TeRHessÉ vált cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! 
Tel.: 06-30/3454-724

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 

eLekTROMOs rokkantkocsi szinte új állapot-
ban eladó. Házhoz viszem. Vásárolnék bármi-
lyen MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját részre. 
Érd.: 06-70/302-4409

eGeRBeN eladók: női asztalos varrógép, 
kanapék, fotelek, szekrénysorok, étke-
zőasztal (8 fős), sarokpolc (2x1 m), sző-
nyegek, hűtő, mikró, minőségi „doboz” 
tv-k, elektromos bojler, zuhanyfülke. 
ár: egyezkedéssel 1-10e Ft/db. Tel.: 
06-20/482-6061, 06-36/411-246 

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

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

aNGOL oktatás kezdőknek, haladóknak, érett-
ségire, nyelvvizsgára készülőknek, társalgás, 
délelőtt is. Tel.: 06-30/459-2240

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

TaRGONcaVeZeTŐ (e000431/2014) 
és gépkezelő tanfolyam indul Füzes-
abonyban. Jelentkezni: sa-JÓ Bt. Tel.: 
06-30/240-9725 

á L L á s T  k e R e s 

pIackuTaTás! Termékeinek kereskedelmi 
képviseletét, tárolását vállalom részmunka-
időben Székesfehérváron. Kereskedelmi üzem-
gazdász. Tel.: 06-20/285-1958

NYuGdíJas nő takarítást vállal magánházak-
nál. Tel.: 06-20/593-4983 

á L L á s T  k í N á L 

sZÓRÓLapOk, reklámkiadványok ter-
jesztésére megbízható, kézbesítésben 
jártas munkatársakat keresünk eger 
területéről. Érdeklődni: 06-30/756-6231 
(Hétköznapokon 8.00-16.00 között) 

ÖNáLLÓaN dolgozni tudó cukrászt keresek. 
Jelentkezni e-mail: vadvirag.cuki@gmail.com 
fényképes önéletrajzzal. 

LaJOs a Faiparos andornaktályai mun-
kahelyre asztalost és felületkezelés-
ben jártas munkatársakat, valamint 
belsőépítészet iránt érdeklődő munka-
vállalókat keres nettó 1.200 Ft/órabér-
rel, munkába járási támogatással.Tel.: 
06-70/777-9072  

FeLsZOLGáLÓ, pultos! Csapj le rá! Eger dina-
mikusan fejlődő Borbankjába borismerettel, és 
beszélt idegen nyelvtudással rendelkező mun-
katársat keresünk! Jelentkezés: Petrény Bor-
bank, Eger, Kis Dobó tér +36-70/329-3398, 
petreny.borbank@gmail.com 

BÚTORáRuHáZ keres értékesítői, illet-
ve raktáros/bútorszerelői munkakör-
be munkatársakat egri munkahely-
re. Érdeklődni-jelentkezni önéletrajz-
zal: lenokft@gmail.com vagy Tel.: 
06-36/323-500  
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eger Lajosvárosban II. emeleti, 
39/55 nm-es, belső kétszintes, erké-
lyes lakás csendes utcában eladó. Zárt 
udvarban gépkocsibeállási lehetőség. 
Ir.ár: 15,7M Ft. 06-30/303-3019

eger belterületén, kedvező helyen megál-
lási és parkolási lehetőséggel rendelkező, 
valamikori nagyüzem volt központi tele-
pén épült, egy emeletes irodaházának tel-
jes emeleti része eladó! 308 nm két részre 
bontva, 239 nm és 69 nm egyben és külön 
is megvásárolható! 19,9M Ft, illetve 8,5M 
Ft-os irányáron. Érd.: 06-70/650-1494

ÉpíTkeZNI VáGYÓk FIGYeLeM! eger 
kertvárosi részén, csendes zsákutcában 
eladó egy 1240 nm-es, szabadon álló 
ház építésére alkalmas, összközműves 
építési telek. Belvárostól pár perc-
re, mégis távol a forgalom zajától. 
Ir.ár: 20,9M Ft. 06-30/303-3019

eger, Rózsa k. utcai, 12 éves téglaház 
56 nm-es, fiatalos lakása eladó. Zárt ud-
vari autóbeállóval, bővítési lehetőséggel! 
ár: 20,8M Ft. Érd.: 06-70/650-1494

MáR csak 1 Lakás 2016-Os áRON! 
egerben, a volt kemping területén, 
új építésű társasházban - várhatóan 
2018. év végi befejezéssel - eladó egy 
90/120 nm-es, nagy terasszal rendelkező 
lakás. Ir.ár: 270e Ft/nm. 06-30/958-7200

eger belvárosban és a kemping terüle-
tén is ÚJ ÉpíTÉsŰ pROJekTek INduLNak 
2018 tavaszán. Várható átadás: 2019. ta-
vasz. Lakásokkal kapcsolatos információ: 
06-30/958-7200

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

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

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

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, belvárosban 220 nm-es, 
4+1 szobás, kétszintes csa-
ládi ház eladó 490 nm telken. 
ár: 30,4 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeR,  almagyar-dombon új épí-
tésű lakások eladók. csOk! 
ár: 315 e Ft/nm. Tel.: 06-20/388-8162

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

eGeR, szépasszony-völgy közelében 
kínálok eladásra egy 234 nm-es tel-
ken lévő, bontandó vagy erősen fel-
újítandó családi házat, telekárban. 
ár: 9,9 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeR, Vajda János utcában 4 szo-
bás, kertkapcsolatos, téglából 
épült családi ház pincével eladó. 
ár: 23,99 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, almagyar-dombon 4 szo-
bás, 150 nm-es, zártso-
rú beépítésű családi ház eladó. 
ár: 48,5 M Ft. Tel.: 06-30/219-6654

eGeR, csákó, sas út-Meder út 
sarkán, 415 nm-es telken fel-
újítandó családi ház eladó. 
ár: 21 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

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

36160
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AUsZtRIÁBA határközelbe táncos lányokat 
felveszünk 18 éves kortól. Tel.: 06/30/534-
4699, 0043/664-2366335

VíZ-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszerelőket, 
hegesztőket (ív, láng, és AWI) és segédmun-
kásokat keres budapesti központú épületgé-
pész cég hosszú távra, versenyképes jövede-
lemmel. Jelentkezés: 06-30/520-1610

CÉGCsOPORtUnk németországba (Rostock 
LIEBHERR) gyakorlott, érvényes minősítés-
sel rendelkező (pozíciók: PF, PC, PD) MAG 
(CO2) hegesztőket keres, ipari daruk gyártá-
sához (próbamunka a helyszínen). Német nyelv 
szükséges, kollektív német szerődéssel, bére-
zés német alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.eu, tel.sz.: 
+4369913771999

DEMJÉn Termál Fürdő Kft. uszodagépész, kar-
bantartó, villanyszerelő munkakörök betölté-
sére azonnali kezdéssel munkatársat keres. 
Fényképes önéletrajzot kérnénk az alábbi 
e-mail címre: konyveles@cascaderesort.hu

CÉGCsOPORtUnk keres hosszú távú mun-
kára szakembereket a következő munkakö-
rökben Ausztria területére (Voralberg): ipa-
ri fényező (Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikaiszerelő, hidegburko-
ló, villanyszerelő, autószerelő, karosszéria-
lakatos, CNC gépszerelő, asztalos, nyílás-
záró beépítő. Német nyelv szükséges (előny 
autó+jogosítvány), kollektív osztrák szerződés-
sel, bérezés osztrák alkalmazottként. Jelent-
kezésüket emailen várjuk office@examont.eu, 
tel.sz.: +4369913771999

nÉMEtORsZÁGBA és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állatte-
nyésztés - állatgondozás (szarvasmarha, ser-
tés), traktoros, mezőgazdasági gépszere-
lő, növénytermesztési területre és erdészeti 
munkákra, ill. betanított munkákra. Tapasztalat 
előny, de egyik helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtudás minden 
helyen szükséges. Jelentkezés: 06-70/949- 
0400, nyiregyhaza@andreasagro.com; www.
andreasagro.com

6 2018. február 16.ÁLLÁSHIRDETÉSEK 30.000 példányban  AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

36116

36114

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

Egri telephellyel rendelkező, 
nemzetközi fuvarozást végző 

cégünk

gépkocsivezetőket 
keres

40 tonnás szerelvényre.

Jó kereseti lehetőség, 
biztos munkahely:

06-30/856-7374
36108

36117

36118

36119

23745

Ha új munkatársakat keres,  
az Ön hirdetése itt van a legjobb helyen!
Ezt olvassa az egész város!

Eger, Csiky s. u. 19. • tel.: 36/312-701 
23745

1 fő villanyszerelő
1 fő épületgépész

szerelő
ambíciózus, tapasztalattal 

rendelkező, tervről önállóan 
dolgozni képes szakemberek 

jelentkezését várjuk, 
kiemelt bérezéssel.

érdeklődni: 06-70/378-4587
36111
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EGRI, belvárosi étterembe felszolgálókat, pul-
tosokat azonnali belépéssel felveszünk. Tel.: 
06-30/228-0200

A GlobÁl sAnsz kft. füzesabonyi telep-
helyre keres megváltozott munkaképes-
ségű embereket, 4 órás részmunkaidő-
ben. tel.: 06-20/940-7240, 06-20/283-
8899 e-mail: globalsansz2@gmail.com 

FAIPARI tapasztalatokkal rendelkező segéd- 
és szakmunkásokat keresünk bélapátfalvai 
munkavégzésre, utazás-, étkezéstámogatás-
sal. Érd.: 30/197-4848

A szIlvÁsvÁRAdI Fenyő vendéglő sza-
kácsot, felszolgálót, vendéglátóipari 
eladót keres. Fényképes önéletraj-
zot az alábbi e-mail címre várunk: 
fenyovendeglo@t-online.hu 

EGRI borászati üzemünkbe, 6 órás 
munkarendbe tapasztalattal rendelke-
ző irodavezetői munkatársat keresünk. 
további információ személyes meg-
beszélés alkalmával. Jelentkezésüket 
önéletrajzzal, munkaidőben a 3300 Eger, 
nagykőporos út 23-25. címen, illetve a 
denes.rozsavolgyi@grofbuttler.hu e-ma-
il címen várjuk.  

klíMAszERvIzÜnkbE munkatársakat kere-
sünk! Klímaszerelő, autószerelő, villanyszerelő 
szakmák előnyben. Fényképes önéletrajzát a 
csorgo.laszlo8@upcmail.hu címre várjuk.

bEtAnított dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító parnerünkhöz dunántúl-
ra, a régióban a legmagasabb bért biz-
tosítják. szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/511-4219 

szobAFEstŐ szakmunkást alkalmazok egri 
munkahelyre. Tel.: 06-30/248-7548

kŐMŰvEst és burkolót keresek Eger és Eger 
környékéről. Tel.: 06-30/903-8566
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Mezőkövesdi szerszámüzemi csapatunkba keresünk
9. vagy 10. évfolyamos

gépi forgácsoló, ipari gépész vagy 
szerszámkészítő szakmunkás tanulókat. 

Amit nálunk megtanulhatsz:
•	 A	szerszámüzemünkben	a	gyakorlati	idő	alatt	megismerkedsz	és	elsajátítod
	 a	szerszámgyártáshoz,	felújításhoz	kapcsolódó	technológiákat,	csúcskategóriás
	 gépparkot	használva,	úgymint:
	 •	egyetemes	megmunkáló	gépek,	
	 •	CNC	megmunkáló	központ,		
	 •	huzalszikra,	
	 •	síkköszörű,	
	 •	palástköszörű,	
	 •	hőkezelő	kemencék,
	 •	alumínium	termékek	gyártási	folyamatainak	kidolgozása	és	bevezetése.

A Duális képzés előnyei számodra:
•	 Átlagon	felüli	pénzbeli	juttatásban	részesülsz	
•	 Csúcstechnológiás	környezetben	tanulhatsz	a	város	legjobb	elméleti	és	gyakorlati
	 szakembereitől
•	 Képzünk,	fejlesztünk	Téged,	folyamatosan	visszajelzést	adunk	a	teljesítményedről
•	 Szakmai	tapasztalatot	szerezhetsz,	a	szakmád	minden	fortélyát	megtanulhatod
•	 Technikus	munkatársként	a	Modine	szerszámüzemi	csapatának	tagja	lehetsz

Mit várunk el Tőled:
•	 9.	vagy	10.	évfolyamos	tanuló	legyél	gépi	forgácsoló,	ipari	gépész	vagy
	 szerszámkészítő	szakon
•	 Érdeklődj	a	műszaki,	ipari	tevékenység	iránt
•	 Elkötelezett	legyél	a	tanulmányaid	iránt
•	 Számítógépes	ismeretekkel	rendelkezz

Felkeltettük érdeklődésedet?
Ha	igen,	kérjük,	küldd	el	jelentkezésedet	erre	az	e-mail	címre: 
a.szokol@eu.modine.com vagy	postai	úton	a	következő	címre: 
3400 Mezőkövesd, Lövői út 35. Tel.: 06-20/265-2159

Igény	esetén	gyÁrlÁtogatÁst	szervezünk,	ahol	személyesen	
nézheted	meg	a	csúcstechnológIÁs	üzemünket.

haladjon	a	 legjobbakkal!	 -	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.

36109

Az EVAT Zrt.

KÉZI
íVHEGESZTÉSBEn

jÁRTAS
munkavállalót keres 

általános karbantartási feladatok 
ellátására.

A fényképes önéletrajzokat az 
evatzrt@evatzrt.hu e-mail címre kérjük megküldeni, 

illetve személyesen az 
Eger, Malomárok u. 28. szám alatti 

telephelyünkön leadni.
3613136131

36115

A Városgondozás Eger Kft.
szakmunkás végzettséggel és

gyakorlattal rendelkező

lAKAtost KErEs
azonnali munkakezdéssel.

A munkavégzés helye: Eger, Homok utca

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal 
2018. február 28-ig

3300 Eger, Homok u. 26.
E-mail: ugyfelszolgalat@varosgondozaseger.hu

34271

A Berván működő kft. munkavállalókat keres az alábbi munkakörökben:

Most induló lézervágó üzemünkbe keresünk

CNC fiBer lézer vágógép kezeléséBeN és
progrAMozásáBAN jártAs MuNkAvállAlót.
elvárás:
- gépkezelési és programozási gyakorlat
- Angol nyelvismeret
- jó munkabíró képesség
- kreativitás
- Csapatmunka készség

továbbá keresünk féMszerkezet lAkAtosokAt.
elvárás:
- szakmai gyakorlat
- Önálló munkavégzés
- Hegesztési gyakorlat (Mig, MMA, AWi)
- rajzolvasási készség
- Csapatmunka
- kreativitás

Amit kínálunk:
- egyműszakos munkarend
- versenyképes fizetés
- kulturált munkakörnyezet
- jó munkacsapat

jelentkezéseket fizetési igény megjelöléssel a kurtiepszer@freemail.hu
e-mail címre várjuk, fényképes szakmai önéletrajzzal.

előny:
- Angol vagy német nyelvismeret
- egri vagy eger környéki lakhely
- szakmai gyakorlat

3613436159
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XX. Jubileumi Eger 
Városi Civil Fórum
Az egri civil szervezetek 
vezetőinek, képviselőinek 
részvételével február 28-
án, szerdán délután három 
órától rendezik a XX. Ju-
bileumi Eger Városi Civil 
Fórumot a városháza dísz-
termében. Az elmúlt év-
ről szóló beszámolók és a 
soron következő feladatok 
megbeszélése után a szek-
ciók megválasztják az Egri 
Civil Kerekasztal és a Civil 
Alap Bírálóbizottság tagjait 
a következő egy évre.

A részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött! A 
regisztrációs lap, a meg-
bízólevél és az ajánlólevél 
letölthető az eck.hu hon-
lapról és beküldendő el-
sősorban elektronikusan 
a civilhaz@eck.hu e-mail 
címre vagy leadható az  
Egri Civil Házban (Bajcsy-
Zs.u. 9.) Telefon: 06-20/624-
2252.

13788
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3598319025

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. 19., hétfő 1430–1700 
BükkszenterzséBet –  

Művelődési Ház 
(szabadság u. 81.)

2018. febr. 20., kedd 730–1400 
Visonta – Me zrt.  erőmű 

(erőmű u. 11.)

2018. febr. 21., szerda 830–1330 
eger – neumann János  

középiskola 
(rákóczi u.)

2018. febr. 22., csütörtök 900–1400 
eger – egri kereskedelmi  

és Mezőgazdasági 
szakközépiskola 
(Pozsonyi u. 4-6.)

2018. febr. 23., péntek 1500–1800 
szilVásVárad – Óvoda 

(Park u. 2.)Február 18-án, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 25-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

 FEbruár 26: 
az egyéni vállalkozók határideje 
Bővült az szja-bevallás elkészítési lehetőségeinek tárháza az egyéni vállalkozók szá-
mára, idéntől már ők is használhatják a naV webes kitöltőjét. az egyéni vállalkozóknak 
2018. február 26-ig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk szja-bevallásukat a naV-hoz.

Az egyéni vállalkozónak a 2017-es jövedelméről a 17SZJA jelű bevallásban kell elszámol-
nia. A bevallás legkönnyebben a NAV, tavaly debütált webes kitöltő programjával készíthető 
el, ugyanis a rendszer továbbfejlesztése miatt idén már az egyéni vállalkozók is használhatják 
az innovációs díjat nyert internetes felületet.

Azokra nem vonatkozik a 2018. február 26-i határidő, akik 2017-ben megszüntették 
vagy az év egy részében – de még december 31-én is – bejelentetten szüneteltették egyéni 
vállalkozásukat. Nekik ugyanis 2018. május 22-ig kell bevallásukat benyújtaniuk, viszont 
mindenképp ki kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik az 
elmúlt év egészében, bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt adóköteles 
jövedelmük, nem kell bevallást benyújtaniuk.

A 2018. február 26-i bevallási és befizetési határidő az evás egyéni vállalkozókra és a 
katásokra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1743-as, a kata hatálya 
alá tartozóknak pedig a bevételi nyilatkozatot a 17KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.

Ha valaki katás adózóként 2017-ben átlépte az évi 12 millió forintos bevételi határt, akkor 
a többlet után a 17KATA bevallás benyújtásával egyidejűleg 40 százalékos adót kell fizetnie. 
Ha a katás egyéni vállalkozó ugyanattól a gazdasági partnerétől 1 millió forintnál nagyobb 
összegű bevételt szerzett tavaly, akkor ezt jeleznie kell a 17KATA nyomtatványon.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell befizetniük az adót. A 
NAV webes szja-kitöltő programját használó egyéni vállalkozók a fizetést megtehetik a kitöltő 
felületen. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és 
csekken is fizethet.

mArKhot hÍreK
IdEIglEnEsEn lEzárják 
a rendelőintézet belső udvari bejáratát
Lezárta a Markhot Ferenc 
Kórház az intézmény belső 
udvarán a Rendelőintézet-
be vezető ajtót 2018. feb-
ruár 15-étől várhatóan egy 
hónap időtartamra. 

A korszerűtlen bejáratot 
saját forrásból teljesen felújítja 
a kórház. Új lépcső épül  és 
a mozgássérültek számára 
is akadálymentes bejutási 
lehetőséget hoznak létre. 
Az ajtót automatára cseré-

lik és előtetőt kap a bejárat. 
A bejárathoz vezető járda 
kialakítása jelenleg is zajlik. 
A munkálatok elkészültével 
akadálymentes, korszerű 
bejáraton át közlekedhetnek 
a betegek az udvari bejáraton 
át. A Rendelőintézetbe a Kné-
zich Károly utcai  főbejáraton  
át lehet bejutni. 

A kórház a felújítás ideje 
alatt a betegek türelmét és 
megértését kéri.

27799

Emberi tragédia a színházban
Február 23-án mutatja 
be a Gárdonyi Géza Szín-
ház tánctagozata, a GG 
Tánc Eger Madách Imre 
nyomán az Emberi tra-
gédia című táncelőadást 
Topolánszky Tamás ren-
dezésében.

A GG Tánc Eger fennál-
lása óta egyre összetettebb 
feladatokban méretteti meg 
magát, de most többszörös 
kihívásnak néz elébe, ami-
kor ezt a darabot műsorára 
tűzi. Olyan közkincshez 

nyúl, amiről a nagy több-
ségnek hamarabb van véle-
ménye, mint tudása.

„Az ember tragédiája, 
mint a Faust. változik a ko-
rokkal” – írta Szerb Antal. 
Olyan történethez, aminek 
szédítő, zavarba ejtő mély-
sége súlyos, tömör, olykor 
száraz példamondataival, 
inkább filozofikus, mint 
drámai helyzeteivel és a 
mindent átitató elementáris 
szenvedélyével teszi próbá-
ra az olvasót. Itt a második 
kihívás: hogyan lehet a tánc 
nyelvére lefordítani ezt az 

igen nehéz művet, hiszen 
az elsősorban mondataiban, 
asszociációiban, megfogal-
mazásaiban rejtőzik és nem 
a cselekményben. Nincs tel-
jes, minden igénynek meg-
felelő Tragédia előadás. Ez 
mutatja a darab nagyságát, 
örökérvényűségét. Egy-egy 
szálat lehet megragadni és 
azt a maga következetes-
ségében felgombolyítani a 
darabot értelmező kor di-
vatjának, vagy az előadást 
megálmodók habitusának, 
motivációjának megfelelő-
en. 

A férjvadász – zenés vígjáték Egerben
Ki lőtt? Kire? Mikor? Miért? 
Hogyan tovább? Férj volt, 
van, lesz! De ki lesz az?! 
Kezdődhet a férjvadászat!

Elkezdődtek Marcel 
Mithois zenés vígjátékának 
próbái a Gárdonyi Géza 
Színházban. A március 23-i 
bemutató zenéjét Aldobolyi 
Nagy György szerezte, dísz-
leteit Langmár András, jel-
mezeit Bodnár Enikő tervez-
te. A koreográfus Kelemen 
Dorottya, a zenei vezető: 
Nagy Zoltán. Az előadás-

ban Saárossy Kingát, Vókó 
Jánost, Babócsai Rékát, Kar-
dos Kristófot, Dimanopulu 
Afroditét, Baranyi Pétert, 

Dér Gabit, Reiter Zoltánt, 
Káli Gergelyt, Tóth Leventét 
és Tunyogi Pétert láthatjuk. 
A rendező Blaskó Balázs.

Gárdonyi Géza Színház

27799

35996
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112018. február 16. Ha komolyan kíván hirdetni...  ...minden héten!
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Programja
Február 20., kedd 17.00 

Életmód klub, jóga
Február 21., szerda 17.00

kórokozók 
a szervezetünkben
előadó: győry erika természetgyógyász

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 19., hétfő
17.00	 Útravaló – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ – Az	egri	EVENTUS	Iskola	

végzős	hallgatóinak	kiállítása.	Köszöntőt	mond:	Sajtos Attila		
igazgató.	Megnyitja:	Ónodi Mátyás	szaktanár.	
Megtekinthető:	március	10-ig.	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

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
15.00	 NEVETŐ JÓGA Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
16.30	 Az EGRI EGÉSzSÉG- ÉS KöRNYEzETVÉdŐ EGYESÜLET ÉVI 

RENdES KözGYűLÉSE – ParazItológIa –	Győri Erika  
természetgyógyász	előadása	 Helyszín:	Polgárok	Háza

19.00	 egrI vIlágjáró klub –	BRIT-SzIGETEK	–	FEKETE MoNA	
előadása	(Anglia,	Írország,	Észak-Írország,	London,	Wales)

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	 Belépő:	500	Ft
Február 21–22. 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	20/7792875,		
erdei.maria@ekmk.eu.		
Helyszín:	Eger-EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Február 22., csütörtök 
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	 RÓMEÓ ÉS JúLIA	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.30	 lIsztóCzkY lászló: vIlágÍtó szÍv – KöTETBEMUTATÓ
 TANULMÁNYoK dSIdA JENŐRŐL 
	 A		tanulmánygyűjteményt	bemutatja:	Szutor Ágnes,	a	Kráter	Kiadó	

vezetője,	valamint	Fülöp Lajos	és	Ködöböcz Gábor
	 Közreműködik:	Ungvári P. Tamás	előadóművész	és	Fekete  

Borbála	népdalénekes	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 FELSŐVÁRoSI GYERMEK SzÍNJÁTSzÓCSoPoRT
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
17.30	 zF-eger – a-HÍd osC-Újbuda
	 Férfi	vízilabda	OB	I.,	B-csoport,	14.	forduló
	 Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
18.00	 MAdÁCh IMRE MűVE ALAPJÁN: emberI tragÉdIa
	 –	Petőfi	Sándor	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 23., péntek
10.00	 KözELBABA CSEVEGŐ KLUB	–	Baba-mama	klub,	

hordozási	tanácsadás	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
13.00	 ANGoL CSEVEGŐ KLUB	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 lIke - LISzKI Ifjúsági Klub Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 Wass albert Felolvasó maraton egerben
 Felolvasó	est	Wass	Albert	és	más	szerzők	műveiből,		

a	Hunfokos	szövetség	szervezésében.	Jelentkezés:	
	 Hernádi	Györgyi	(20/513-5518)	és	Láng	Mária	(70/570-6683)	

Helyszín:	Civil	Ház	(Bajcsi-Zsilinszky	u.	9.)	 A	rendezvény	ingyenes!
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.)
18.00	 tHe CarbonFools	koncert	a	BRDWY-ban	

Jegyek	elővételben	1.800	Ft,	a	koncert	napján:	2.500	Ft	
Helyszín:	BRDWY	(Pyrker	tér	1-3.)

19.00	 MAdÁCh IMRE MűVE ALAPJÁN: emberI tragÉdIa
	 –	Gárdonyi	Géza	bérlet	–	Bemutató előadás	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Február 17., szombat
EGERSzALÓKI BoRoS-ToRoS
7-00-tól	 Disznóvágás,	ebéd	a	Faluházban,	„kurta	túra”,	„Csülökkoptató	túra”
	 Toros	bál	a	Kaptárkő	pincében	(Ady	E.	út	44/b.)	

Helyszín:	Egerszalók
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)
9.00-tól	 vII. FelnÉmetI dIsznótor És v. PálInkamustra
17.00-ig	 És kolbásztÖltő versenY 

A Felnémeti Lokálpatrióta Egylet szervezésében	
Reggeli	9.30:	hagymás	vér,	sült	hasaalja;	ebéd	12.30-tól:	orjaleves,	
toroskáposzta;	Uzsonna	15.00-tól:	hurka,	kolbász	
Helyszín:	Pásztorvölgyi	iskola	aulája	 Kóstolójegy:	1.000	Ft.

13.00	 MEGEMLÉKEzÉS ÉS A WASS ALBERT TÉR NÉVTÁBLA AVATÓJA 
Szent	János	Város	fertálymestereinek	szervezésében

	 Ünnepi	beszédet	mond	Habis	László	polgármester
	 A	névtáblát	Dr.	Csizmadia	István	kanonok	áldja	meg	

Helyszín:	Wass	Albert	tér	(a	Farkasvölgy	utca,	óvoda	előtti	park)
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.	Bővebben	8.	old.
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
17.00	 never WItHout You – george HarrIson 75
	 Helyszín:	Egri	Road	Beatles	Múzeum
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 24., szombat 
A KÁRPÁT EGYESÜLET EGER TúRÁJA – „aggteleki cseppkőbarlang, 
7.00	 Retek-ági túra”	–	Két	csapat	indul	a	barlangba.	Mind	a	kettő		

a	hosszú	túrát	csinálja,	csak	az	egyik	még	bemegy	a	Retek	ágba	is.	
Sajnos	oda	csak	14	fő	mehet	be.	Így	az	egyik	csapat	max.14	fős,	a	
másik	pedig	max.	35.	Létszámkorlátos! Táv:	kb.	7–8	km

	 Elemlámpa,	fejlámpa	kötelező!	Indulás:	Eger	7.00	óra.	Eger	Ady	E.	ut-
cai	buszparkoló.	Részvételi	díj:	Sima	hosszú	túra:	5.000	Ft.	Retek	ági	
túra:	5.400	Ft.	Az	árak	tartalmazzák	az	utazási	költséget,	a	barlangi	
belépőt,	a	túravezetést.	Jelentkezés:	Tietze	Nándor	(20/345-2228)

	 Túravezető:	László	Zoltán
KISBAKANCSoSoK BARÁTI KöRE – kirándulás
8.00	 „Letekintek, letekintek a völgybe…” Útvonal:	Eger,	Kővágó	

tér	-	Ráchegy	-	Agyagos-tető	-	Villó-bérc	-	Baktai	ősláp	-	Eger	
látó-Major-tető	-	Szarvaskő.	Táv:	13	km.	Túravezető:	Juhász	István,	
bővebb	információ:	Kristonné	Erdei	Mária	20/779-2875

A BÜKKI VöRöS METEoR SPoRTEGYESÜLET TúRÁJA „az új P+-en!”
8.40	 Útvonal:	Felsőtárkány	–	Barát-rét	–	Bujdosó-kő	–	Varróház	–	

Jánosháza		–	Korozs-kő	–	Berva.	Táv:	13	km.	Szintkülönbség:	380	m	
26	+3	pont.	Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.30	Volán	pu.																	

	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
A FÜzESABoNYI TERMÉSzETBARÁT EGYESÜLET NYÍLT TúRÁJA
10.11	 „Ezer	és	a	Bükk	és	a	Mátra	vidékén”	„Gyere	velünk”	nyílt	túra
	 Látogatás	Tarnaszentmáriára	a	X-XI.	században	épült	keresztelő	

templom	és	altemplom	látogatása.	Fenntartási	támogatás:	1	Euró/fő
	 Indulás:	Füzesabony	autóbusz	pu.	10.11			Visszaérkezés:	15:16	
	 Túravezető:	Somogyi	Imre	(70/314-9169)
10.00-tól	TÁRSAS dÉLELŐTT	–	Különböző	társasjátékok,	forró	tea	és	vidám
14.00-ig	 közösség	várja	a	látogatókat	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
11.00	 PINoKKIÓ	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 emberI tragÉdIa –	Illés	Gyula	bérlet		

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Február 25., 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 „a Bükk forrásai”
7.15	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Szalajka-forrás	–	Felső-tó	–	Katonasírok	–	

Nagy-Peresznye	–	Lóczi-forrás	–	Bélapátfalva.	Táv:	12	km.	Szint:	250	m.	
23+3	pont.	Találkozás:	7.15	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.45	Volán	pu.		
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

Február 26., hétfő
14.30	 FILhARMÓNIA IFJúSÁGI BÉRLET 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
15.00	 ÁLTALÁNoS VÁLASzTÁSI TÁJÉKozTATÓ 

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

17.30	 FelsőtárkánY - vIlágvándor klub: Izland 
KÉT KoNTINENS TALÁLKozÁSÁNÁL – Eckl Mátyás		
és	Bajzát Anna	előadása	 Helyszín:	Felsőtárkány,	Faluház

19.00	 teremtő szellem – FILhARMÓNIA BÉRLET
 J. Haydn: a teremtés –	Egri Szimfonikus zenekar,  

Nemzeti Énekkar, hajnóczi Júlia	–	szoprán,	Megyesi zoltán	–	
tenor,	Szvétek László	–	basszus.	Vezényel:	Szabó Sipos Máté	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház	 Jegyár:	2.900	Ft

Február 27., kedd
15.00	 emberI tragÉdIa –	Jókai	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
18.00	 eger sbs eszterHázY–telekom  

veszPrÉm Férfi	kézilabda	NB	I.	
Helyszín:	Kemény	Ferenc	Sportcsatnok

19.00	 emberI tragÉdIa –	Csokonai	bérlet	Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Február 28., szerda
10.00	 PIRoSMALAC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 PIRoSMALAC	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 XX. jubIleumI eger városI CIvIl Fórum
	 Az	Eger	Városi	Civil	Fórum	az	egri	civil	szervezetek	legnagyobb	éves	

tanácskozása.	 Helyszín:	Városháza	Díszterme
18.00		 emberI tragÉdIa –	Jászai	Mari	bérlet
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 KoCSIS ISTVÁN: tárlat az utCán
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

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

30% kedvezmény KONYHAbúTOrrA!
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.úJ KANAPÉK ÉrKEZTEK!
36147
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3300 Eger, Faiskola u. 10.
(bejárat a Nagyváradi útról)
Tel.: 06-36/316-722, 06-20/326-4355

www.rolaplus.hu  
rolaplus@t-online.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
U=1,0 w/m2 K üveggel 

felmérés, beépítés, kőműves 
helyreállítás, anyagbeszerzés
ÚJ termékek! Alumínium ajtók, 

ablakok, redőnyök, szúnyoghálók,
könyöklők. 7-8 kamrás profilok

3 rétegű üvegezéssel is,
SZENZÁciÓS ÁRoN!

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

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

 Hétfő Eperkrémleves nektarinnal
 főétel „A” Currys csirke (ananász, 
  kukorica, tejszín) pennével
 főétel „B” fasírozott burgonyapürével 
  és céklával
 KEDD Gulyásleves
 főétel „A” Zöldborsó főzelék,  
  rántott szelet
 főétel „B” Roston csirkemell lilahagymás, 
  pirított gombával, baconsza- 
  lonnával, bazsalikomos, olívás, 
  tepsis burgonya
 SZERDA Brokkolikrémleves mandulával
 főétel „A” Rántott csirkemell, rizibizi
 főétel „B” Négysajtos penne csirkehússal

 CSütöRtöK tyúkhúsleves
 főétel „A” Csirkepaprikás  
  (csirkecombból), orsó tészta
 főétel „B” Császárszalonnás zúzapörkölt, 
  galuska

 PéNtEK Paradicsomleves füstölt sajttal
 főétel „A” Mézes-borsos csirkemell filé  
  gyümölccsel, burgonyapüré
 főétel „B” Csirkés, zöldséges  
  tortilla tekercs

1 menü ára: 1.190 ft

ételkiszállítás:
06-30/911-3798február 19–23-ig

Akciós áraink 2018. február 16-tól a KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK.
Áraink az ÁFÁ-t is tartalmazzák. www.pEmIKATRANS.hu

Bankkártyákat, Erzsébet utalványt, valamint AZ EGRI üZLETüNKBEN SZÉp-KÁRTYÁKAT IS ELFOGADuNK.

Csirke faroscomb

379 Ft/kg
Csirke csontos mell

899 Ft/kg
Csirke far-hát 199 Ft/kg
Csirkehát 129 Ft/kg

- Sertéscomb ...............................989 Ft/kg
- Sertéslapocka ...........................959 Ft/kg
- Sertéstarja ..............................1.099 Ft/kg
- Sertéstarja csont nélkül ........1.179 Ft/kg
- Sertéskaraj .............................1.099 Ft/kg
- Sertéskaraj csont nélkül .......1.199 Ft/kg
- Sertés szűzpecsenye ............1.889 Ft/kg
- Sertésoldalas és -dagadó .....1.120 Ft/kg
- Sertés apróhús (kolbászhús) ...819 Ft/kg
- Sertés első csülök ....................560 Ft/kg
- Sertés hátsó csülök ..................759 Ft/kg
- Sertésfej ....................................149 Ft/kg

- Sertés húsoscsont, -farok .......399 Ft/kg
- Sertés fehércsont .......................50 Ft/kg
- Bőrös félsertés fejjel ................749 Ft/kg
- Csirke egész ............................ 549 Ft/kg
- Csirke mell nélkül .................... 399 Ft/kg
- Csirkeszárny ............................ 479 Ft/kg
- Csirkecomb alsó, felső ........... 499 Ft/kg
- Csirkemell filé ........................1.219 Ft/kg
- Csirkemell nyesedék ............... 399 Ft/kg
- Csirkemáj ................................. 549 Ft/kg
- Füstölt csemegeszalonna .... 1.229 Ft/kg
- Pemika lángolt kolbász  .......... 999 Ft/kg

pEmIKA húSBOLT - Eger, Egészségház u. 11.
Tel.: 06-20/962-4142 - Nyitva: h-p: 7-16, Szo: 7-12 óráig

KÁRpÁT  DISZKONT - Füzesabony,  Arany J. u. 2.
Tel.: 36/341-740 - Nyitva: h-p: 7-16, Szo: 7-12  óráig

pEmIKA húSBOLT - Besenyőtelek, Bevásárló udvar 
(Fő út 96/7.) - Nyitva: K-p: 7-16, Szo: 7-12 óráig

36047

Hogyan mentheti meg a rendszeres bőrrákszűrés az Ön életét?
A bőrrák kialakulásának 

gyakorisága évi 5-10%-kal 
nő, minden 5. ember szá-
míthat rá, így a szűrés je-
lentősége is egyre nagyobb. 
Többségük jóindulatú kórle-
folyású, azonban létezik egy, 
a melanoma (festékes bőr-
rák), mely hamar áttétet ké-
pez, és halálhoz vezethet. Ezt, 
ha időben, még korai stádiu-
mában felismerik és eltávolít-
ják, a páciens élete 100%-os 
biztonsággal megmenthető.

A nehézség az, hogy a korai 
melanoma a megtévesztésig 
hasonlíthat egy anyajegyre, 
ezért életfontosságú szűrő-
vizsgálatokra járni.

A MelanomaMobil 

R szű-
rés során a szűrőorvosok 

az egész testfelületet átvizs-
gálják, majd a piacon egye-
dülállóan, minden anyajegy 
képét digitálisan rögzítik is. 
Ezt követően a felvételeket 
kiértékelő orvosok alaposan 
kielemzik, melynek eredmé-
nyeként személyre szabott 
leletet állítanak ki.

A MelanomaMobil 

R szű-
rési módszer leglényege-
sebb része a kontrollvizsgá-
lat, mely a páciens számára 
ugyanúgy zajlik, akár az első 
alkalommal. Utána viszont 
az aktuális felvételeket össze-
vetik a korábbiakkal is, így 
olyan többletinformáció áll 
rendelkezésre, amely alapján 
egészen korai stádiumban ki-
szűrhető a melanoma.

Egyeztessen szűrési időpontot 
a +36-70/337-3333-as számon,  

vagy jelentkezzen be 
online a www.melanomamobil.hu oldalon.

Rendelőink: 
Budapest (VI. ker. és XI. ker.), Győr, Sopron, Vác.

36156

2313135999

36152

HIRDETÉSFELADÁS
a  - ba

• SzupERInFó IRoDA
 EgER,  
 Csiky S. u. 19.
 36/312-701
 eger@szuperinfo.hu

• Eger otthon
 Ingatlanközvetítő
 EgER,  
 Barkóczy - Dr. nagy J.
 utca sarok

17787

olvassa újságunkat!

mÁR CSüTöRTökön
az interneten

eger.szuperinfo.hu
16835

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

36154


