
EGER KÖRZETI 2018. február 23., XXVIII/8.

Minőségi angol 
Nimbus 

hallókészülék
kedvező áron!

(Kamatmentes 
részletfizetéssel!)

Bejelentkezés: H-Ear Kft.
Hallókészülék Szalon
3300 Eger, Zalár u. 3.
www.hallokeszulek.hu
06-36/565-881
06-70/776-7372

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT!

H a L L Ó K É S Z Ü L É K E K

36181

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

36193

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

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

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!

36192

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-től visszavonásig

15% 
engedmény!

* Az ajánlat Ford EcoSport (2018) Trend 1.0T 125LE EUR6 M6 + (Komfort csomag 2 és Dizájn csomag 1) modell vásárlása esetén, 
2018. március 31-ig megkötött vevőszerződésekre érvényes Ford Credit finanszírozással. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem 
teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért  további részletekért és szerződésmintáért keresse értéke-
sítő kollégáinkat! A képeken látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. Vegyes 
átlagfogyasztás: 4,5-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátás: 107-134  g/km

Barta Auto Holding Kft.
www.egerford.hu
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Sas úti gumiszerviz

GumISZErELő
gyakorlattal rendelkező

muNkATÁrSAT kErES.
Bérezés: nettó 200.000 Ft

Érd.: Eger, Sas út 48. - 36/414-267
3596836153
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Dr. Szemerkényi 
László (1937 – 2018)
Eger egyik legismertebb háziorvosa 57 eszten-
dőn át megszakítás nélkül rendelt, s gyógyítot-
ta a hozzá forduló betegeit. Dr. Szemerkényi 
László az utóbbi évtizedekben a Pacsirta utcai 
körzetben élők egészségéért munkálkodott or-
vosi esküjéhez méltóan. 

Volt kitől tanulnia, ugyanis édesapja verpe-
léti háziorvosként sokat átörökített a szakma 
szeretetéből, az emberi gondoskodásból. Pá-
lyája első tíz évében még együtt gyógyították 
a verpelétieket, majd 1971-től az egri évtize-
dek következtek, s a ritka hosszúságú praxist 
a megyeszékhely polgármestere Eger Város 

Egészségügyéért ki-
tüntetéssel ismerte 
el. Hivatása mellett 
oktatóorvos és men-
tor is volt két egyete-
men, ahol medikusok 
felkészítését és vizs-
gáztatását végezte. 

Két hónapja, kará-
csonykor 80 évesen 
még két körzetet is 
gondozott, melyben 

felesége, Mártika volt a segítőtársa, mint a fél-
évszázados háziorvosi praxis alatt mindvégig.
 Honfi Gábor
(Utolsó útjára március 2-án, 14 órakor kísérik 
az egri Hatvani temetőben, 
mely előtt 13.30 órától szentmisére kerül sor.)

Cím Hrsz. Funkció
Alapterület 

(m2)
Induló éves  

bérleti díj (nettó ár)
Pályázati biztosíték Megtekinthetőség a helyszínen

Széchenyi u. 24. 4865/A/1 üzletrész 70 1.972.200 Ft 626.170 Ft 2018. 02. 27., 9.00-9.30 óra

Szent J. u. 7. 4888/A/2 üzlet 62 2.394.720 Ft 760.320 Ft 2018. 02. 27., 9.30-10.00 óra

Bajcsy-Zs. u. 17. 4930/2/A-3 üzlet 135 4.308.000 Ft 1.368.000 Ft 2018. 02. 27., 10.00-10.30 óra

Hibay K. u. 19. 4996/A/12 üzlet 50 1.029.600 Ft 257.400 Ft előre egyeztetett időpontban

  

(Az összegek Ft-ban értendők.)

Licitlépcső: 10.000 Ft
A pályázati biztosítékot minden esetben a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig a Raiffeisen Banknál vezetett  
12033007-00380027-00100007 számlára kell befizetni.

A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év.
Az üzlethelyiségek üresen kerülnek bérbeadásra.

A versenytárgyalás helye: EVAT Zrt. Eger, Zalár J. u. 1-3. sz. tetőtér.
A liciten személyesen vagy meghatalmazással lehet részt venni.
A licites eljárás feltételeiről további felvilágosítás személyesen az EVAT Zrt. vagyon- és hátralékkezelési csoportjánál, vagy telefonon,  
a 36/511-735-ös számon kérhető. 
A hirdetés a www.evatzrt.hu oldalon olvasható az ingatlan hírek rovatban.

A liciten az vehet részt, akinek az EVAT Zrt.-vel és az EMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása nem áll fenn.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

IngATLAnok BÉRBEADÁSA
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az EVAT Zrt. 2018. március 1-jén, 900 órakor

nyíLT VERSEnyEZTETÉS útján bérbe adja  
az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

36204

Eger város vendége volt 
Orbán Viktor miniszterelnök

Kedden Egerbe látoga- ■
tott Orbán Viktor kormány-
fő, a Fidesz elnöke.

A miniszterelnök a nap fo-
lyamán az Egri Polgárok 
Házában találkozott a párt 
önkénteseivel, majd a Vá-
rosházán fogadta őt Habis 
László polgármester, vala-
mint Nyitrai Zsolt minisz-
terelnöki megbízott, Eger és 

térsége országgyűlési képvi-
selője, akikkel a megyeszék-
hely további fejlesztéseiről 
egyeztetett.

Orbán Viktor ígéretet tett 
arra, hogy támogatja a város 
keleti tehermentesítő útjá-
nak megépítését, a beruhá-
zás a tervek szerint az M25-
ös összekötő szakaszának 
befejezésével egy időben 
épülne meg.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő
Fotó: Nemes RóbeRt

Dr. Csank István 
(1925 – 2018)

Kilencven felett is irigylésre méltóan őrizte 
egészségét, vitalitását Csank Pista bácsi, aki 
nem csak magáért, hanem mások javáért is 
sokat tett.

Méltán kapta meg a Magyar Népköztársa-
ság Érdemes sportolója elismerő címet, még-
is legbüszkébb az ’56-os Szövetség Területi 
Szervezetének elnökségi tagjaként átvett Ma-
gyar Ezüst Érdemkeresztjére volt. 

Évtizedeken át aktívan vett részt az egri 212. 
sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat tag-
jaként a fiatalok nevelésében, s a nyugalmazott 
jogtanácsosi munkáját is kitartóan végezte. 

Kilencvenedik szüle-
tésnapján, 2015. ok-
tóber 23-án Ő mondta 
az ünnepi  beszédet a 
Gárdonyi Géza Szín-
házban, ahol Habis 
László polgármester 
köszöntötte fel a nagy 
nyilvánosság előtt.

Sokan vagyunk 
cserkészek, termé-
szetjárók, tájfutók és 

végtelen sok egri polgár, akik tartást és kitar-
tást tanulhattunk Tőle, és egész életében példa-
képként tisztelhettük Pista bácsit.

 Honfi Gábor

(Temetése március 2-án, 11.30-kor kezdődik 
a Felnémeti Temető ravatalozójában)

Fotó: ebNeR béla

13788
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Új kő- és sírkő kereskedelmi központ nyílt egerben!
Az ultravékony, prémium kőburkolatokkal 

foglalkozó Slate Design Kft. alakított ki új 
kőkereskedelmi telephelyet és gyártócsarno-
kot a Felsőtárkány felé vezető út mentén.

A 200 m2-es gyártócsarnok felépítésével és 
a kőmegmunkáló gépek beüzemelésével tavaly 
ősszel befejeződött a Slate Design Kft. beru-
házása az Agria Vállalkozói Park területén, az 
Eger, Tárkányi út 128. alatt.

A cég Sírkő Eger néven kezdte meg a grá-
nit síremlékek forgalmazását.  Az indulás óta 
már nagyon sok elismerést kaptak ügyfeleiktől 
a valóban szép, kulturált telephely és iroda ki-
alakításért. Az új telephelyen a prémium gránit 
síremlékek esetében széles szín- és formavá-
lasztékból választhatnak a kis- és nagykeres-
kedelmi vásárlók. A kész síremlék modellek ér-
tékesítésén túl egyedi igények megvalósítása is 
lehetséges. A kiválasztott síremlékhez kötődően 
természetesen valamennyi kapcsolódó munká-
lat elvégzését is megoldják (régi síremlék elbon-
tása, betonkoszorú, járda készítése, betűvésés, 
kiszállítás, összeszerelés).

Amennyiben tavaszra tervezik a síremlék fel-
újítását, illetve új sírkő állítására van szükség, 
látogassanak el a Sírkő Eger telephelyére, te-
kintsék meg a választékot, kérjenek ajánlatot, 
és március közepéig kiemelt kedvezménnyel 
adhatják le megrendelésüket! 

A síremlékeken kívül egyéb természetes 
kőburkolatok, gránit lapanyagok, kiegészítők, 
vázák, mécsesek, padok, virágtálak széles vá-
lasztéka is elérhető. Ezen kívül kiváló minőségű 
bronz- és kompozit kiegészítők, kőápoló szerek 
is megvásárolhatók az üzletben. A jól felszerelt 
műhelyben lehetőség van gránit- és designbe-
ton párkányok, kerítés fedlapok, pultok, kan-
dalló burkolatok gyártására is.

Sírkő EgEr
Slate Design Kft. – 3300 Eger, Tárkányi út 128.

/Agria Vállalkozói Park/, (Tesco-tól 3 percre –  
Eger vége tábla után 200 m-re Felsőtárkány felé).

Tel: +36 70 967 0514;  +36 70 432 1310 

www.SirkoEger.hu www.SlateDesign.hu

36206

36215
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Képviselői fogadóóráK
Március 1-jén, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Csá-

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

Dr. Stefán Zoltán, a 4. sz. választókörzet képviselője (Fi-
desz-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 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 (Fi-
desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tag-
ja fogadóórát tart, előzetesen megbeszélt időpontban 
és helyen. Telefonos egyeztetés: 06-30/941-1397, e-mail: 
csakvari.antal@ph.eger.hu

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

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

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-
Együtt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja elő-
zetesen, 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 Dön-
tőbizottság tagja, előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyez-
tetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefonos egyezte-
tés: 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, tele-
fonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 06-30/945-3530, e-mail: fgyeger@gmail.com

Felhívás!
érd: ezüstidő szabadidős egyesület (Civil Ház: Eger, Bajcsy u. 9. csütörtökönként délután) eszeeger@gmail.com • 06-70/526-2805

A X. AgriaAutArt, egri autodidakta (hobbi) képzőművészek kiállításának  
megnyitója:  március 9-én, 17.00 órakor a szt. hedvig kollégium kiállítótermében.  
személyenként 3 (2 új,1 az elmúlt évekből) alkotást (festmény, kisplasztika, tűzzománc, tiffany, fa, stb.) 
várunk március 7-én, 14.00 és 18.00 óra között a helyszínen!

32969



EGER-FELSŐVÁROSBAN 2 szobás, nagy erké-
lyes, műanyag ablakos, jó állapotú lakás, szi-
getelt épület 6. emeletén eladó! Iár: 12,4M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

KÁROLYVÁROS csendes részén 2 szintes, 
4 szobás, étkezős, jó állapotú családi ház 
eladó, Parkolás zárt kapualjban. Iár: 36M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

EGERBEN, a Felsővárosban 4. emeleti, 56 
nm-es, erkélyes, felújított lakás eladó. Iár: 
23M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

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

A SzíNhÁz közvetlen közelében 4. emeleti, 
62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes, felújított, 
panorámás lakás eladó. Iár: 21,9M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149

LAJOSVÁROSI, 180 nm, 6 szobás, 2 szintes, 800 
nm telekkel, garázzsal, 40 nm műhellyel, kíná-
lunk eladásra egy szigetelt, fiatal építésű csalá-
di házat. Ár: 43M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu 

LAJOSVÁROSBAN 230 nm, 6 szobás családi ház 
600 nm telekkel eladó. A ház szép terekkel rendel-
kező, jó elrendezésű, szép állapotú. Ár: 55M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831 www.egeringatlanok.hu

FELSŐTÁRKÁNYBAN, csendes szép  mellékutcá-
ban, egyszintes, 4 szobás, gázkonvektoros fűté-
sű, szép családi ház eladó. Ár: 19,5M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

EGERCSEhIBEN, gyönyörű természeti környezet-
ben, fiatal építésű, 4 szobás családi házat kínálunk 
szép parkosított kerttel, terasszal. Ár: 10M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu

EGER, Felnémeten 2004-ben épült nappali+3 
hálószobás családi ház eladó! Ár: 23M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

EGER, Felnémeten 2004-ben épült, nappali+3 
hálószobás családi ház eladó! Ár: 15,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜzESABONY kertvárosi részén 3,5 szobás, felújí-
tott családi ház eladó! Ár: 13,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

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

FÜzESABONY kertvárosi részén, a Vörösmarty úton 
2 szobás, konvektorfűtésű, 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

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

EGERBEN, a várnál, két generációnak kifeje-
zetten alkalmas, összesen 5 szobás, teljesen 
felújított családi ház 700 nm-es telken eladó. 
Ár: 49,5M Ft. Tel.: 06-20/371-1515 

OSTOROSON új építésű, 2+2 félszobás, tég-
la, korszerű, téglaépítésű ikerházi ingatlanok 
eladók. Ár: 31M Ft. Tel.: 06-20/371-1515 

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

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

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

EGER, vasútállomás közelében, egyedi han-
gulatú, 2 szobás lakás eladó! Parkolni az 
épület zárt udvarán nyílik lehetőség. Iár: 
17,2M Ft. Tel.: 06-70/337-0339 

BÉLAPÁTFALVA központjában, egy 
szint+tetőtér-beépítéses családi ház, fel-
újított állapotban garázzsal, pincével, 1300 
nm-es füvesített telken, nagyobb érté-
kű egri lakásért eladó! Iár: 11,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

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

EGER, Spar közelében, felújított, 3 
szoba+nappalis, 20 nm-es, teraszos ingat-
lan garázzsal, pincével, használható kerttel, 
lakásbeszámítással eladó! Iár: 25,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

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

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

EGER-FELSŐVÁROSBAN 1. emeleti, 2 szo-
bás, gardróbos, erkélyes, teljes körű-
en felújított lakás eladó! Iár:14,7M Ft. Tel: 
06-30/472-0617 
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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

EGERSzALÓKON, panorámás részen 2004-ben 
épült 136 nm-es, 3 lakrészes, igényes, szép apart-
man, meglévő vendégkörrel, befektetésnek is kivá-
ló, teljes berendezéssel eladó. Ár: 28,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

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

OSTOROSON, 625 nm-es telken 90 nm-es, 3 szo-
bás, felújítandó családi ház eladó. Ár: 6,3M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

OSTOROSON, csendes helyen a ’70-es években tég-
lából épült, kockatípusú, kiváló szerkezetű, szuteré-
nes, gázcirkó fűtéses családi ház 505 nm-es telken 
eladó. Ár: 12,9M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

FÜzESABONYBAN, Spar és M3-as közelében, szé-
pen rendezett, parkosított nagy telken, modern stílu-
sú, fiatalos, felújított, beépített extra stílusú konyhá-
val, összkomfortos, 65 nm-es családi ház, 2 garázs-
zsal eladó. (Egri lakáscserével is.) Ár: 13,8M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

EGER külterületén 2 szintes, különleges ház nagy 
telken eladó. Ár: 28M 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

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

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

OSTOROSON igényesen felújított, 100 nm-es csalá-
di ház eladó. Iár: 19,9M 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

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

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

EGER, Hajdúhegy alján 100 nm 3 szobás, felújítan-
dó családi ház 600 nm telekkel eladó. Ár: 22,5M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831 

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

ÚJ építés! Belvárosban, ikerházas társasház, az épít-
kezés elkezdődött. 100 nm, 3 szoba+nappalis, 2 für-
dőszobás,17 nm garázzsal, 50 nm saját kerttel. Jöj-
jön, ne maradjon le róla. Ár: 42M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831 www.egeringatlanok.hu

EGER, Vécseyvölgy fölötti, szép családi házas öve-
zetben kínálunk eladásra egy 240 nm, 6 szobás, 
jó kialakítású nagy nappali-konyha-étkezős családi 
házat 800 nm telekkel, nagy garázzsal. Ár: 55M Ft. 
Tel.: 06-30/215-5349 www.egeringatlanok.hu 

hAJdÚhEGY legszebb utcájában, 270 nm, extra 
családi ház kerül eladásra. A ház minőségi anya-
gokból 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

BEFEKTETÉSNEK kitűnő! Eger, Pásztorvölgyben 3 
lakásból álló, egyszintes, fiatal építésű, igényes kivi-
telű családi ház eladó, telephelynek is alkalmasan. 
A lakások 30 nm, 1 szobás, 40 nm, 2 szobás, 90 
nm, 2 szoba+nappalis elosztásban. 1400 nm par-
kosított telekkel, dupla garázzsal. Tel.: 06-30/248-
6831 www.egeringatlanok.hu

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

FELSŐTÁRKÁNYBAN, a tóhoz közeli csendes utcá-
ban egyszintes, 3+2 félszobás, kétgenerációs csalá-
di ház eladó! Ár: 19,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

MISKOLC Barlangfürdőhöz közel nagyméretű ingat-
lan nagy telekkel üdülőnek, otthonnak, áron alul 
eladó. Tel.: 06-70/605-1726

EGERBEN, belvárosközeli, 400 nm-es tel-
ken dupla garázsos, 3 szintes, 180 nm-es, 
hőszigetelt, cirkófűtéses, részben felújí-
tott családi ház eladó. 5 szoba, 2 fürdő-
szoba, 2 erkély, udvar, tufapince, panzió-
nak is alkalmas. Összeköltözőknek, nagy-
családosoknak, több generációnak kiváló. 
Kisebb lakás beszámítása lehetséges. Ingat-
lanközvetítők kérem ne hívjanak. Iár: 35M Ft. 
Tel.: 06-30/995-2313 

LEÁNYKA utcai, 95 nm-es, felújított családi ház 
kis kerttel sürgősen eladó. Ár: 22,9M Ft. Tel.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

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

NOVAJON családi ház eladó. 3 szoba, 858 nm. Iár: 
6,9M Ft. Tel.: 06-30/586-0822

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 

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

ANdORNAKTÁLYÁN 842 nm-es telken, 180 
nm-es, felújított családi ház eladó. A fűtést 
pellet vagy gázkazán, a meleg vizet napkol-
lektorok biztosítják. Udvaron dupla garázs. 
Ár: 27,9M Ft. Tel.: 06-30/229-5414 

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

hAJdÚhEGY, Mikes K. utca 31. szám alatti, 63-as 
építésű, téglaépítésű, szuterénos ház eladó. Ár: 24M 
Ft. Tel.: 06-30/908-9088
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EGER környékén Ostoros, Felsőtárkány, Egerszalók, 
Andornaktálya keresek családi házat, kockatípu-
sú 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 hív-
jon! Tel.: 06-30/248-6831

EGERBEN, vagy közvetlen környezetében csa-
ládi házat vásárolnék, felújítandó is lehet. Tel.: 
06-20/435-9657
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HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
35939

35931

Valutaárfolyam
2018. február 20.

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 ...... 247,00 .....253,50
Euro.... 306,00 .....314,00
CHf....... 265,00 .....272,50
GBP ...... 346,00 .....356,00
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

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

35940

duguláS-ElhárítáS
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397

36190

 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

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

3620736218

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

36213

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

36034
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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 igényelhető! 15M Ft-ig illetékmentes! Tel.: 
06-70/778-2372

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

eGeRBeN, a Mátyás király úton 3. emeleti, felújított, 
2 szobás, erkélyes lakás szigetelt házban eladó! Ár: 
13,7M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Csokonai Mihály úton kínálunk eladásra 
frissen felújított, 57 nm-es, cirkós lakást a magas-
földszinten. Ár: 18,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

BeLVáROsI, 4 szobás, déli fekvésű, 25 nm-es táro-
lóval rendelkező, részben felújítandó lakás keresi 
gazdáját, garázzsal együtt, gyors költözési lehető-
séggel. Ár: 24,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

LaJOsVáROsI, új építésű, év vége körüli átadá-
sú ingatlanokra, jelentkezéseket várunk, 35-65 és 
97 nm-es lakások épülnek, garázs vásárlási lehe-
tőség, nagy közös udvar. Ár: 360e Ft/ nm. Tel.: 
06-20/975-1413

ÉsZakI lakótelep felső emeletén, 4 emeletes ház-
ban, 56 nm-es, 2 oldalra nyíló, erkélyes, felújított 
lakás eladó azonnali költözési lehetőséggel. Ár: 
11,8M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

aLMaGYaRdOMBON, 120 nm-es, újszerű, zöld-
övezeti lakás eladó. Tel.: 31,9M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

100 NM-es, nappalival rendelkező, 4 hálós, 200 
nm-es, 2. emeleti, belvárosi, új építésű  lakás eladó. 
Ár: 49,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

kaLLÓMaLOM úton 3. emeleti, igényesen fel-
újított, 1 szobás lakás eladó. Ár: 9,8M Ft. Tel.: 
06-70/778-2373

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

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

eGeR belvárosi, I. em.-i, 2 és félszobás, erké-
lyes lakás kitűnő állapotban, azonnal köl-
tözhetően eladó! Zárt udvarban autóbeállás 
lehetséges. ár: 22,5M Ft. Érd.: 06-70/650-
1494 

eGeR, Cifrakapu utcában, 3. emeleti, 54 nm, nagy 
erkélyes, gázfűtéses, téglaépítésű, felújított szép 
lakás. Ár: 11,5M Ft. Tel.: 06-30/248-6831 www.
egeringatlanok.hu 

TÖRTÉNeLMI belvárosban 150 nm, 5 szobás, 2 
fürdőszobás, 30 nm terasszal, modern gépészet-
tel, igényes kivitelben, sorház jellegű lakás garázs-
zsal. Ár: 36,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349 www.
egeringatlanok.hu

eGeRBeN, a Mátyás király úton, 4 lakásos tár-
sasházban, sorház jellegű, 4 szobás, garázs, pin-
ce, kertkapcsolatos lakás eladó. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/316-7628

TáRsasHáZI (Bródy S. u.) 64 nm-es, magas-
földszinti lakás+18 nm (Rózsa K. u.) üzletnek is 
alkalmas garázs együtt eladó. Ár: 24M Ft. Tel.: 
06-30/309-9722

FaIskOLa úti, 3. emeleti, 3 szobás, nagy alapte-
rületű, ált. állapotú lakás eladó tulajdonostól. Tel.: 
06-20/611-9226
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eGeRBeN 2-3 szobás lakást keresek készpénzes 
ügyfeleim részére. Tel.: 06-30/998-1046, Kovács 
Mária

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

80-120 NM közötti jó állapotú, minimum 3 
szobás lakást (2. emeletig) vagy kis családi 
házat keresek ügyfeleimnek egerben, 28M 
Ft-ig. Bővebb tájékoztatás: 06-30/472-0617, 
Borosné -eger Otthon 

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

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

ÜGYFeLeIM részére keresek a Felsővárosban 
1-1,5 illetve 2-2,5 szobás lakásokat. erkély 
előnyt jelent. korrekt ügyintézés, díjtalan 
tanácsadás. További tájékoztatásért hív-
jon bizalommal, Boros Gergely- eger Ott-
hon, 06-30/581-5149 

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

É p í T É s I  T e L e k 

HaTVaNI hóstyán gyönyörű 1552 nm építési telek 
családi háznak, társasháznak, 4 ikerházas építke-
zésre is alkalmas. Szép, csendes utca, jó közle-
kedés, a telek szép benapozású. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/215-5349 

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

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

F Ö L d ,  k e R T 

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

eGeRBakTa tetőn kékfrankos vagy zweigelt földte-
rületet vásárolnék. Tel.: 06-20/932-0684

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

eGeRBeN, Almagyar-tetőn 6700 nm-es szőlőültet-
vény eladó. Tel.: 06-30/609-5342

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

eGeRBeN szőlőtelepítésre alkalmas szántó (0,6 ha) 
a Rácz-hegyen eladó. Tel.: 06-30/418-5158

G a R á Z s 

eGeRBeN, a Vörösmarty úton garázs eladó. Tel.: 
06-30/553-6798

a L B É R L e T 

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

GaRZON kiadó a Rövid utcában, bútorozva, márci-
ustól! Tel.: 06-70/500-3412

BÚTOROZOTT, kétszobás, erkélyes, felújított lakás 
kiadó! Kertész úton, strand közelében. Ár: 99e 
Ft+rezsi. Tel.: 06-20/4000-534

sZíNHáZkÖZeLI, kétszobás lakás egyik szobája 
kiadó 2 főnek. A másikban egyetemista fiúk lak-
nak. Ár: 20e Ft/fő+rezsi. Tel.: 06-70/626-2920

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

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

eGeRBeN, a Szépasszonyvölgyben egy különálló, 
berendezett szoba kiadó egy főnek. Ár: 40e Ft/hó. 
Tel.: 06-30/564-1851

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

eLadÓ Egerben 15 nm-es belvárosi, forgalmas 
helyen lévő üzlet bérleti joga. Bérlet havi összege 
áfával 38e Ft. Tel.: 06-20/975-1413

100 NM-es belvárosi raktárhelyiség kiadó. Ár: 60e 
Ft/hó. Tel.: 06-20/975-1413

eGeR belvárosában, 25 és 79 nm-es iroda kiadó, 
ingyen parkolási lehetőséggel. Ár: 40-75e Ft/hó. 
Tel.: 06-20/975-1413

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

FeLsŐTáRkáNYBaN élelmiszerüzlet kiadó, 150 
nm. Ugyanitt teljes berendezés (hűtők, polcok stb.) 
eladó. Tel.: 06-20/956-2605, 06-20/961-7683

a u T Ó  V É T e L 

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

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

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

TV-kÉsZÜLÉkek javítása helyben, Mindig-Tv, 
antennaszerelés, vérnyomásmérők, Bioptron 
lámpák, masszázságyak javítása, villanysze-
relés, hétvégén is. Tel.: 06-30/895-8467 

TáRsasHáZI lakások és családi házak felújítá-
sát és átépítését vállalom, én és csapatom! Érd.: 
06-20/310-5117

GeNeRáL kivitelező kft. vállal új és átalakí-
tandó családi házak építését. a-Z-ig, reális 
áron. Tel.: 06-30/740-3812 

paLaTeTŐ bontásnélküli felújítása színes, mintás, 
bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. Akció -10%. Tel.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

LOMTaLaNíTásT vállalok! elszállítom meg-
unt bútorait, lomjait. Tereprendezés, bontás, 
romeltakarítás, költöztetés hétvégén is. Tel.: 
06-30/225-0188 

HáZak, padlásterek építését, felújítását, tető átfe-
dését, lakatos, bádogos munkákat vállalunk. Tel.: 
06-30/428-2343

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

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

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

kŐMŰVes-BuRkOLÓ vállalkozó vállal kisebb, 
nagyobb építőipari munkákat eger és kör-
nyékén. könnyűszerkezetes tetőtér-beépí-
tés, tetőácsolás, nyílászáró csere, kerí-
tésépítés, külső homlokzati szigetelés, 
lakásátalakítás, lakásfelújítás, fürdőszoba 
felújítás, gipszkartonszerelés. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30/966-5462 

TakaRíTásT vállal munkájára igényes, megbízható, 
gyakorlott hölgy Egerben. Tel.: 06-20/272-0453

eGYÉNI vállalkozások, alapítványok, egye-
sületek, Bt-k, kft-k könyvelését, bérszám-
fejtését, pályázatok pénzügyi elszámolását 
vállalom. Tel.: 06-30/390-2612 

T á R s k e R e s É s 

VÉNusZ Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd.: 
06-70/314-3897

á L L a T ,  N Ö V É N Y 

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

kIsBáLás lucerna, széna, szalma, napraforgó, zab, 
kukorica, búza eladó. Tel.: 06-70/330-5009

VIeTNáMI malacvásár. Anyakoca, hízók, süldők, +2 
db kecske eladó. Tel.: 06-20/594-7303

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 közvetlenül a termelőtől nagy válasz-
tékban rendelhető. Tel.:06-30/727-0039. 
aa-5742873 

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

RÉGIsÉGeT, komplett hagyatékot vásárolok! Búto-
rokat és kiegészítőket, fateknőt, babafürdető kádat, 
házi szőttes vásznat, zsákot, kázsmér kendőt, szok-
nyát, dunnát, porcelánt, falitányért, játékot, pedálos 
Moszkvicsot, katonai tárgyakat, kitüntetést, könyve-
ket, szarvasagancsot, veterán autót, motort, kerék-
párt. Bármi érdekelhet! Tel.: 06-30/475-7928

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

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

HasZNáLT bútorait, lomjait, vashulladékát elszál-
lítjuk! Értékesebb darabokért fizetünk! Tel.: 
06-30/626-7213

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 

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

CeNTRIFuGa, Zsuzsi kézikötőgép, szintetizátor 
eladó. Tel.: 06-20/374-0488

NaVIGáCIÓ (Navon N490 plus, 4,3”, fekete, 
IGO8 szoftver, teljes európa térképpel) alig 
használt eladó. Tel.: 06-30/929-5338 

kOZMeTIkusNak eladó villanófényes IPL készü-
lék használtan 1.250.000 Ft-ért, szőrtelenítésre, 
pigmentfolt eltávolításra, értágulatra. Fotóval iga-
zoltan hatékony! Forgalmazó cégtől leinformálha-
tó. Tel.: 06-70/522-7566

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

RÉGI típusú Samsung tv eladó. Ár: 6e Ft. Tel.: 
06-30/613-5034

O k T a T á s 

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

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

TaRGONCaVeZeTŐ (e000431/2014) és gépke-
zelő tanfolyam indul Füzesabonyban. Jelent-
kezni: sa-JÓ Bt. Tel.: 06-30/240-9725 

á L L á s T  k í N á L

sas úti gumiszerviz gumiszerelő gyakor-
lattal rendelkező munkatársat keres. Bére-
zés: nettó 200.000 Ft. Érd.: eger, sas út 48., 
06-36/414-267 

aZ eGRI Ford márkakereskedés és szer-
viz, szervizvezető és munkafelvevő pozíció-
ba, munkatársakat keres, azonnali kezdés-
sel! További részletek és állásajánlatok az 
egerford.hu weboldalon. 

deMJÉN Termál Fürdő Kft. nappali recepciós mun-
kakör betöltésére azonnali kezdéssel munkatársat 
keres. Fényképes önéletrajzot kérnénk az alábbi 
e-mail címre: konyveles@cascaderesort.hu 

eGRI pizzériába szakácsot, konyhai kisegítőt 
keresünk. Tel.: 06-30/436-2758 

pIZZasZakáCsOT keresünk mezőkövesdi 
látványkonyhába. Betanítás fiatal, rátermett 
érdeklődőnek megoldható. Tel.: 06-70/284-
3200  

JÓ minőségű, angol használtruha bizományos érté-
kesítéséhez partnereket keresünk. Tel.: 06-30/758-
4404

eGRI munkahelyre konyhalányokat azon-
nali belépéssel felveszünk. Tel.: 06-30/228-
0200 

NeMZeTkÖZI gépkocsivezetőt keresünk, 24 t nyer-
ges vontatóra. Fix fuvarok, minden hétvége szabad. 
Nyugdíjasok és pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 06-30/405-8844

sZÓRÓLapOk, reklámkiadványok terjeszté-
sére megbízható, kézbesítésben jártas mun-
katársakat keresünk eger területéről. Érdek-
lődni: 06-30/756-6231 (Hétköznapokon 8.00-
16.00 között) 

LÉpCsŐHáZ takarítására női munkatársat keresek. 
Elsősorban Északi lakótelepről. Előnyt jelent még, ha 
tartós álláskereső. Jelentekezni fényképes önélet-
rajzzal: takaritaseger@gmail.com

LaJOs a Faiparos andornaktályai munka-
helyre asztalost és felületkezelésben jártas 
munkatársakat, valamint belsőépítészet iránt 
érdeklődő munkavállalókat keres nettó 1.200 
Ft/órabérrel, munkába járási támogatással.
Tel.: 06-70/777-9072 

52018. február 23.

Eladó EgEr, PásztorvölgybEn egy 
esztétikai felújitást igénylő, 5 szobás, 
175 nm-es, sorházi ház kerttel, garázs-
zsal. ár: 22,8M Ft. (06-20/217-4647

Eladó FElsőtárkányban, csen-
des utcában egy 120 nm-es, 
felújitandó ház 970 nm-es telken. 
ár: 7,9M Ft. (06-20/217-4647

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

ostoroson 5 szobás, 193 
nm-es, teljes felújítást igény-
lő ház 900 nm-es telken  eladó. 
ár: 11M Ft. (06-20/252-2555

Eladó FElsőtárkány csendes utcá-
jában egy 70 nm-es, 3 szobás családi 
ház ár: 11,7M 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 62 nm-es, 3 szobás, új épí-
tésű társasházi lakás eladó. Vár-
ható átadás: 2018. november. 
ár: 18,6M Ft. (06-20/252-2555

EgErbEn, a vár közelségében, gyönyö-
rű panorámás telken új építésű csalá-
di ház garázzsal, műhellyel, terasszal 
eladó. ár: 49,4M Ft. (06-20/5511-347

FElsőtárkány, Várhegy lakó-
parkban eladó egy örökpanorámás, 
900 nm-es telek a faluhoz közeli utcá-
ban. ár: 8,5M Ft. (06-20/217-4647

36189

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

eGeR történelmi belvárosban új építésű, 101 
nm-es, 3+1 szobás ikerház 237 nm-es telken 
eladó. ár: 41 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeR, belvárosban 220 nm-es, 4+1 szobás, 
kétszintes családi ház eladó 490 nm-es tel-
ken. ár: 30,4 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

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

FeLNÉMeTeN,  kovács Jakab utcában, 2007 
nm-es telken 182 nm-es, felújítandó ház 
eladó! Ir.ár: 17 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeR, Ráchegyen 128 nm-es, 3+3 szo-
bás családi ház eladó 281 nm-es telken. 
ár:  18,8 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

eGeR belvárosközeli, kiváló állapotú, 4 szo-
bás családi ház kertkapcsolattal eladó. 
ár: 29 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

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

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

eGeRBeN, a Maklári hóstyán emelt műsza-
ki tartalmú, 40-104 nm-es, ÚJ ÉpíTÉ-
sŰ lakások leköthetők. CsOk igényelhető! 
Tel.: 06-70/377-4383

eGeR, Északi városrészen  61 nm 
alapterületű, 3 szobás, I. emele-
ti, részben felújítandó panellakás eladó. 
ár: 14,8 M Ft. Tel.: 06-70/677-7241

36231



Á l l Á s t  k í n Á l

BÚtORÁRUHÁZ keres értékesítői, illetve rak-
táros/bútorszerelői munkakörbe munkatár-
sakat egri munkahelyre. Érdeklődni-jelent-
kezni önéletrajzzal: lenokft@gmail.com vagy 
tel.: 06-36/323-500  

ÖnÁllÓAn dolgozni tudó cukrászt keresek. Jelent-
kezni e-mail: vadvirag.cuki@gmail.com fényképes 
önéletrajzzal.

IDŐs, beteg édesanyám mellé ápoló, ill. gon-
dozónőt keresek. Osztott munkaidőben. tel.: 
06-20/230-2905, délutáni órákban.  

EGRI, belvárosi étterembe felszolgálókat, 
pultosokat azonnali belépéssel felveszünk. 
tel.: 06-30/228-0200 

A sZIlvÁsvÁRADI Fenyő vendéglő szakácsot, 
felszolgálót, vendéglátóipari eladót keres. 
Fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail cím-
re várunk: fenyovendeglo@t-online.hu

BEtAnítOtt dolgozókat keresünk autóipari 
beszállító parnerünkhöz Dunántúlra, a régió-
ban a legmagasabb bért biztosítják. szállás, 
utazás biztosított. Érd.: 06-30/511-4219 

Február 25-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Március 4-én, vasárnap
vegyes piac, 

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

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

Friss Navinfó
Jövedéki adót visszaigénylő 

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

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

2017-ben a gázolaj fajtakódok is megváltoztak. 2017. I. félévben vásárolt gázolaj ese-
tén a már megszokott 523 fajtakódot, 2017. II. félévben vásárolt gázolaj esetén az új, 016 
fajtakódot kell feltüntetni a bevallásban.
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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 Ledora Pékség (Eger, Kőlyuk út 4.) 

„ALAPAnyAg rAKtáros” 
munkakör betöltésére keres munkatársat

A munkakör célja az üzembe érkező alapanyagok előírás szerinti átvétele, 
megfelelő számozása, betárolása, anyagraktári rend fenntartása.

FELAdAtoK:
• A beérkező alapanyagokat átveszi mennyiségileg,  
 minőségileg és a megfelelő raktárba betárolja azokat
• Az alapanyagraktár készletét kezeli
• Vezeti a számára előírt dokumentációt

ELőnyöK:
•raktározásban szerzett munkatapasztalat
•Villanyszerelői/épületgépészeti/lakatos szakirányú végzettség
•Érvényes targoncavezetői engedély

Jelentkezéseket  
fényképes 
önéletrajz 
formában 
a 
hr@ledoraplus.hu 
e-mail címre 
várjuk.

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.
36178

36188

36178

36178

A Ledora Pékség (Eger, Kőlyuk út 4.) 

„Hr AsszisztEns” 
Pozíció bEtöLtÉsÉrE KErEs munKAtársAt

FELAdAtoK:
• belső Hr stratégiai projektekben való részvétel
• Hr és munkaügyi adminisztráció, be- és kiléptetések  
 adminisztratív támogatása
• szabadságok és jelenléti ívek nyilvántartása
• személyi anyagok, munkaügyi dokumentumok  
 felülvizsgálatában,  
 aktualizálásában és rendszerezésében való közreműködés
• Közreműködés a bérszámfejtésben, táppénz  
 elszámolásban
• Egyéb napi szintű irodai adminisztráció

ELVárásoK:
• Középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség  
 és/vagy bérszámfejtésben, tb ügyintézésben szerzett  
 tapasztalat és/vagy képesítés
• Word, Excel ismeret
• Pontos, precíz munkavégzés;

Amit KínáLunK:
• versenyképes jövedelem, prémium
• stabil, folyamatosan növekedő vállalati háttér
• fiatal és dinamikus csapat
• nyitott, közvetlen, barátságos és innovatív  
 munkahelyi légkör

A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formában 
a hr@ledoraplus.hu email címre várjuk.

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

36219

36219

3621936222
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MIKOR és HOL
17.00	 XI. KIKELET IRODALMI ELŐADÁSSOROZAT
	 Az elbeszélésmód sajátosságai és az Adria toposza 

Tolnai Otto Világítótorony eladó Festettvíz-próza című 
utazáskönyvében.	Az	előadás	témáját	az	emelt	szintű	magyar	
szóbeli	érettségi	tételekből	választottuk.	
Előadó:	Dr. Fűzfa Balázs	irodalomtörténész

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
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.–március 1., szerda–csütörtök 
10.00-tól	ALKOTó JÁTSZóhÁZ – kézműves foglalkozás
14.00-ig	 Előzetesen	bejelentkezett	(minimum	2	nap)	óvodás	és	általános	

iskolás	csoportokat,	egyéneket,	családokat	várunk	a	kézműves	
napokra.	Jelentkezés:	Kristonné	Erdei	Mária	20/779-2875,		
erdei.maria@ekmk.eu.	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

Február 28., szerda
10.00	 PIROSMALAc	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 PIROSMALAc	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 XX. JubileuMi eger Városi CiVil FóruM 

Az	egri	civil	szervezetek	éves	tanácskozása.	
Helyszín:	Városháza	Díszterme

15.00	 nEVETŐ JógA Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
16.30	 hóSTYÁK KIALAKULÁSA, éPÍTKEZéS éS LAKÁSKULTÚRA 

Dr. Veres gábor	előadása	
Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár

18.00		 EMBERI TRAgéDIA –	Jászai	M.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 TÁRLAT AZ UTcÁn	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Március 1., csütörtök
10.00	 EgéSZSégMEgŐRZŐ TORnA	-	meridián	gyakorlatok
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
10.00-tól	KERTBARÁTOK KÖR információs	pontja
18.00-ig	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
10.00	 PÖTTÖM PAnnA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
10.00	 PIROSMALAc	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00-tól	ELŐZŐ éLETEK- éS KARMAOLDÁS wORKShOP
17.00-ig	 Darvas	Tímea	ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens

(20/268-4488).	Jelentkezés:	info@thetasziv.hu
Bővebb	információ:	thetasziv.hu

14.00	 PÖTTÖM PAnnA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
15.30	 MÚLTIDéZŐ 1848/49 EgRI ESEMénYEI 

Előadó	Kiss Péter		
Az	Ezüstidő	Szabdidős	Egyesület	programja.	A	belépés	díjtalan.	
Helyszín:	EKMK	Civil	Ház

17.00	 FELSŐVÁROSI gYERMEK SZÍnJÁTSZócSOPORT
	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI	(Kallómalom	u.	88.)
18.00	 cSÁRDÁSKIRÁLYnŐ –	Petőfi	S.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Március 2–3–4., péntek–szombat–vasárnap
10.00-tól		ThETAhEALIng® ALAP TAnFOLYAM
17.00-ig	 Darvas	Tímea	ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens	

(20/268-4488).	Jelentkezés:	info@thetasziv.hu		
Bővebb	információ:	thetasziv.hu

Március 2., péntek
10.00	 KÖZELBABA cSEVEgŐ KLUB	–	Baba-mama	klub,	

hordozási	tanácsadás	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
10.00	 PÖTTÖM PAnnA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
13.00	 AngOL cSEVEgŐ KLUB	 Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
18.00	 like - LISZKI Ifjúsági Klub Helyszín:	EKMK	Forráspont	LISZI
14.00	 PÖTTÖM PAnnA Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
19.00	 EMBERI TRAgéDIA –	Latinovits	Z.	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház

Február 23., péntek
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	

Jegyár:	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 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
20.00	 ShAPAT TERROR és ThE MIghTY MAnLIFTER koncert	

Helyszín:	Rock	Cafe	(Sas	út	6.)	 Beugró:	500	Ft
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)

11.00	 PInOKKIó	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
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.	

Március 3., szombat
A BüKKI VÖRÖS METEOR SPORTEgYESüLET TÚRÁJA
8.50	  „egészség séta”	–	Útvonal:	Nagyvisnyó	–	Nagy-rét	–	Nyírjes	–	Ága-

zat-völgy	–	Boroszló-bérc	–	Hintós-völgy	–	Szilvásvárad.	
Táv:	8	km.	Szintkülönbség:	220	m.		
Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.45	Volán	pu.	
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)

9.00-tól	 akrilFestészet Workshop 2. – ZÁRó MInI KIÁLLÍTÁSSAL
16.00-ig	 Jelentkezni	a	www.ekmkeger.hu	/felhívások	honlapról	letölthető	

jelentkezési	lapon.	Részvételi	díj:	6.000	Ft.	
Információ:	K.	Fekete	Mária:	k.fekete.maria@ekmk.eu,	20/247-1995	
Helyszín:	Viktkovics	Alkotóház

TÚRATERÁPIA – BüKK gEJZÍRE A VÖRÖSKŐ-FORRÁS
10.00	 Útvonal:	Felsőtárkány,	Vörös-kő	forrás.	Táv:	15	km,	szint:	250	m,	

idő:	6	óra.	Indulás:	10.00	Felsőtárkány,	tó	mellett	lévő	pavilonsor	elől
	 Túravezető:	Progner	László	30/279-5968.	Részvételi	díj:	600	Ft/fő
14.00	 nŐnAPI ünnEPSég –	Cukorbetegek	Egri	Egyesületének	programja	

szűrés,	tanácsadás,	testkontroll-program	
Helyszín:	Polgármesteri	Hivatal	Üvegterem

15.00	 cSÁRDÁSKIRÁLYnŐ –	Egressy	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
18.00	 zF-eger – FtC – Női	vízilabda	OB	I.,
	 Helyszín:	Bitskey	Aladár	Uszoda
19.00	 TÁRLAT AZ UTcÁn Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdió
Március 4., vasárnap

	 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	 „tavaszi túra az ó-bükkben” „Gyere velünk” nyílt túra
	 Útvonal:	Váraszó	–	Hosszú	völgyi	patak	völgye	–	Szalajka-ház	–	Hos-

szú-rét	–	Dávid	tanya	–	Vaskapu	nyereg	–	Vallós-puszta-	Pataj-völgy	
–	Leleszi	völgy	–	Tarnalelesz.	
Táv:	22,23	km	Szint:	250	m.		Pont:	33+5=38	pont.	Indulás:	F.abony	
vasútállomás:	6.04,	Eger	Volán	pu.	7.00	Salgótarján	felé.	
Haza:	Eger	Volán	pu.:	18.05,	F.abony	autóbusz	pu.:	18.47.	
Túravezető:	Somogyi	Imre	(70/314-9169)	

A BüKKI VÖRÖS METEOR SPORTEgYESüLET TÚRÁJA – „a Bükk forrásai”
8.20	 Útvonal:	Felsőtárkány,	Barátvölgyi	rom	–	Oldal-völgy	–	Káposztás-

lápa		-Völgyfő-ház	–	Szt.	Erzsébet-forrás	–	Dózer	út	–	Ódorvár	–	
Dózer	út	–	Szt.	István	erdészlak	–	Bükkzsérc.	
Táv:	13	km.	Szintkülönbség:	450	m.	28	pont.	
Találkozás:	8.20			Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.35			Volán	pu.	
Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)	

11.00	 POM POM MESéI	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 ÖRÖMLÁnYOK VégnAPJAI –	A	Moravetz	Produkció	előadása	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Március 5., hétfő
15.00	 nŐnAPI ünnEPSég –	A	Hunyadi	Mátyás	Általános	Iskola		

tanulóinak	közreműködésével	
A	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	rendezvénye	
Helyszín:	EKVI	ebédlő	(Bem	tábornok	u.	3.)

17.00	 VénUSZ éVE 2018.	–	Mit	jelent	a	vénuszi	év	a	különböző		
csillagjegyek	számára?	Asztrológiai	előrejelzés	az	idei	év	
energiáinak	elemzése.	A	Heves	Megyei	Életreform	Népfősikola	
programja.	Előadó:	Sándor D. Marika	asztrológus.	Belépő:	500	Ft.		
Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Közösségi	Ház

Március 8., csütörtök
18.00-tól	  FELISMERéSEK A POInTS OF YOU® KÁRTYÁKKAL
20.30-ig	 Darvas	Tímea	ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens	

(20/268-4488).	Jelentkezés:	info@thetasziv.hu		
Bővebb	információ:	thetasziv.hu

Március 9., péntek
10.00-tól	MUnKA AZ ŐSÖKKEL - wORKShOP
16.00-ig	 Darvas	Tímea	ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens	

(20/268-4488).	Jelentkezés:	info@thetasziv.hu		
Bővebb	információ:	thetasziv.hu

Március 9–10–11., péntek–szombat–vasárnap
ThETAhEALIng® hALADó TAnFOLYAM 
1.nap	17.30–21.00-ig;	2.	és	3.	nap:	10–17-ig – Darvas	Tímea	
ThetaHealing®	Instruktor	és	Konzulens	(20/268-4488).		

Jelentkezés:	info@thetasziv.hu.	Bővebb	információ:	thetasziv.hu

jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

FOLYTON ÉGŐ, DIREKT KÜLSŐ ÉGÉSI
LEVEGŐS MINŐSÉGI TŰZTEREK,

EGYEDI KANDALLÓ BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE!
BEÉPÍTÉS AKÁR EGY NAP ALATT!

06-30/9872-240
JEGYEK VÁLTHATÓK A SZERVEZŐIRODÁBAN: Eger, Széchenyi u. 5. (tel.: +36-36/518-347, tel/fax:+36-36/518-348) hétköznapokon 9-17.00 óráig, valamint az előadások 
előtt 1 órával a SZÍNHÁZ JEGYPÉNZTÁRÁBAN (Eger, Hatvani kapu tér 4., tel.: +36-36/510-732), interneten az  országos jegyirodai hálózaton, a www.jegy.hu, 
illetve a www.gardonyiszinhaz.hu weblapon keresztül, online bankkártyás és mobil-telefonos fizetéssel. Mobiltelefonra letölthető iziSHOP üzletben online bankkártyás 
fizetéssel (letöltés: „izishop” kódszó küldése a +36-70/7060-500 telefonszámra).  A SZÍNHÁZ A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA!

Rendező - koreográfus:
Topolánszky Tamás

34924 36230
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Eger, Szent János u. 1.
Déjá vu - Cafe,
Restaurant & Bar

 Hétfő Lencseleves
 főétel „A” Húsos, rakott kelkáposzta
 főétel „B” Penne tészta csirkemell fala- 
  tokkal és fokhagymás, paprikás, 
  lilahagymás, paradicsom- 
  mártással, reszelt sajt
 KEDD Mascarpone krémsajtleves 
  pirított kiflikarikákkal
 főétel „A” Grízes tészta baracklekvárral
 főétel „B” Grillezett csirkemell fokhagymás, 
   joghurtos, márványsajtos 
  öntettel, burgonya

 SzERDA Tárkonyos pulykaraguleves
 főétel „A” Juhtúrós sztrapacska  
  szalonnapörccel
 főétel „B” Roston pulykamell szeletek, 
  baconos sajtmártással,  
  jázminrizs

 CSütöRtöK Grízgaluskaleves
 főétel „A” Paradicsommártásban főtt  
  húsgombócok spagettivel
 főétel „B” Görög fűszerezésű csirkemell  
  csíkok, zöldséges jázminrizs

 PéntEK Zöldségleves kolbász chips-szel
 főétel „A” Párizsi pulykamell,  
  vajas-petrezselymes burgonya
 főétel „B” Sertéspaprikás, tojásos galuskafebr. 26–márc. 2-ig

23131

36175

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

Megújult-kibővÜlt  
árukészlettel  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Áraink az Áfát tartalmazzák!
Tel.: 06-70/455-8376  E-mail:  egriajto@gmail.com,  Nyitva: H-P: 8.00-15.30

borovi bejárati ajtó, - lucfenyő  beltéri ajtók,  
- tetőtéri ablakok, - MŰANYAg és FA ablakok  

széles választékban, szabvány méretben  
r A k t á r r ó l  kaphatók!

 beltéri Ajtók már 12.800 Ft-tól
 Felületkezelt bOrOvi bejárAti ajtó 132.000 Ft-tól
 lucfenyő bejárati ajtó 39.990 Ft-tól
 Panelos műanyag bejárati ajtó 72.000 Ft-tól

redőnyök, szúnyoghálók, fa-, illetve műanyag párkányok rendelhetők!
  kibővült „craft” ajtó választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

bontást, beépítést, helyszínre szállítást is vállalunk!

www.egriajto.hu

36182

36212

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

Csirke csontos mell

899 Ft/kg
Csirke faroscomb

379 Ft/kg

Akciós áraink 2018. február 23-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.

- 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, -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

puLYKAhúS VÁSÁR!
- Pulyka alsócomb ......................465 Ft/kg
- Pulyka felsőcomb .....................915 Ft/kg
- Pulyka alsócomb filé ................999 Ft/kg
- Pulyka felsőcomb filé .............1095 Ft/kg
- Pulyka medalion .....................1095 Ft/kg
- Pulykamell filé .........................1489 Ft/kg
- Pulykaszárny kétízületes .........465 Ft/kg

- Pulyka szárnyközép .................535 Ft/kg
- Pulykanyak ................................575 Ft/kg
- Pulyka apróhús .........................889 Ft/kg
- Pulyka farhát ...............................85 Ft/kg
- Pulyka fartő ...............................220 Ft/kg
- Pulykamáj ..................................669 Ft/kg
- Pulyka mellcsont ........................49 Ft/kg

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
 Kosztolányi Dezső

Mély fájdalommal 
tudatjuk,  

hogy az Egerben,  
majd hosszú ideig Svédországban élő  

CSiKáSz iStván
életének 73. évében elhunyt.

A gyászoló család

JElEntKEzéS éS BEiRAtKozáS: 
2018. március 4., vasárnap

Gyermek: 14.00 óra, felnőtt haladó: 16.00 óra,  
felnőtt kezdő: 18.00 óra

ÚJ 
HeLyen!

Eger,
városfal u. 4.
(A Domus parkolónál)

1 menü ára: 1.190 ft
ételkiszállítás: 06-30/911-3798

23745

Gazdikeresőnk Ircsike!
Ircsike egy 3 év körüli, oltási programos, 
ivartalanított, közepes testű lány kutyus, 
aki szeretetéhes, mókás, kutyakedvelő, 
játékos, tanulékony és emberszerető. 
Kisgyermekes családoknak is ajánljuk.

Állatokat Védjük Együtt 
Alapítvány (Egri Menhely)

Elérhetőségeink: 

06-20/358-2183 
és 06-20/358-0607

36228

36229


