
EGER KÖRZETI 2019. január 11., XXIX/2.

Kormos Zsuzsanna
pár- és családterapeuta,

mediátor (közvetítő)
+36 70 339 2325

503990

Tegye biztonságossá,
jó huzatúvá kéményét!

Kéménymarás, -bélelés, 
szerelt kémény

1 nap alatt.
Minőségi kivitelezés, korrekt ár

komplett ügyintézéssel.
Szilárd tüzelésű és 

kondenzációs gázkémények.

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

Eger, Frank Tivadar u. 1.

504145

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. -

67 ft+Áfa/kg
bruttó 85 ft/kg

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

www.drszabozsolt.hu
504614

504612

IldIkó látszerész
 

progresszív 
szemüveglencsék

40% 
engedménnyel! 
Akció 2019. jan. 31-ig 
meghosszabbítva.

eger, telekessy u. 1.
tel.: 06-36/320-681

504608

www.pappautohaz.hu

Műszaki vizsgaállomás - Eredetvizsgálat

OPEL  CHEVROLET  SUZUKI  DAEWOO

•	gyári	diagnosztika	 TÉLI ÁTVIZSGÁLÁS
•	gyári	időszakos	szerviz
•	műszeres	futómű-ellenőrzés,	-beállítás
•	klímafeltöltés,	-javítás,	-tisztítás
•	gumiszerelés
•	alkatrész-értékesítés
•	gyári	kulcsrendelés,	programozás
•	műszaki	vizsgáztatás	motorkerékpárra	is
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babamURi
minőSégi HaSznált gyeRmeKRUHázat

KISÁGY, UTAZÓÁGY, 
BABAKOCSI VÁSÁR!

JELMEZKÖLCSÖNZÉS
előjegyzéssel, óriási készletről!

TÉLI RUhÁK kedvező áron!
Átveszek: babakocsi, bébikomp,

etetőszék stb.
eger, barkóczy u. 6. (Kacsapart u. sarkán)

tel.: 06-20/9365-130, 36/312-073 
ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12   babamuri

* Az ajánlat Ford EcoSport (2019) Trend 1.0T 100LE EUR6.2 M6 modell vásárlása esetén, 2019. 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 értékesítő 
kollégáinkat! A képen 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

ÚJ  F O R D

E C O S P O R T
4  6 9 9  0 0 0  F t - t ó l *

ÚJ  F O R D

E C O S P O R T
4  6 9 9  0 0 0  F t - t ó l *

A z  é l e t  o d a k i n t  v á r  r á d .  Ké s z e n  á l l s z ?A z  é l e t  o d a k i n t  v á r  r á d .  Ké s z e n  á l l s z ?

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

minden téli női-, férfi- és 
gyerekkabát, dzseki -20%
minden téli női-, férfi- és 
gyerekbakancs, csizma -20%
egyes férfi rUHázati termékek -50%
egyes kifUtÓ mOdellŰ 
női-, férfi- és
gyerekciPők,
szandálOk, sPOrtciPők 

500 ft-ért vásárolhatók meg.
az akció más kedvezménnyel 
nem vonható össze.

erzsébet utalványokat, erzsébet kártyát, 
ticket utalványokat és ticket kártyákat elfogadunk.

NYITVA: H-P: 9-18, SZO: 9-13 ÓRÁIG
504563

505207

505211

505214 500108
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504040

2019. jan. 16. és 24.
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

502787

GKI-tanfolyam indul
(belföldi; nemzetközi  

áru- és személyszállítás)

2019. jan. 19-én
Jelentkezés: Elek László

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

www.autosulieger.hu

OKÉV: 10-0058-05

502787

504637

Klor idmentes
jégtelenítés

	 kettő	az	egyben:
	 	 •	a	szemcse	-	mechanikai
	 	 	 tulajdonságai	miatt	-	csúszásgátló
	 	 •	a	benne	található	CMA	folyadék	jégoldó

	védi	a	járdát,	a	díszburkolatot
	nem	teszi	tönkre	az	autók	karoszériáját
	 óvja	a	házi	kedvencek	tappancsát

Megvásárolható:
-	 Egerben,	a	Kisvakondban	(Kertész	u.	150.)
-	 viszonteladóknak:	Geoteam	Kft.
	 (Eger,	Kertész	u.	146.	+36-30/943-6663)

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Észak-Kom 
Nonprofit Kft. alvállalkozójaként az Egri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft.  díjtalanul összegyűjti a karácsony-
fákat a szolgáltatási területén.
Kérjük, hogy a karácsonyfákat, a környezetet nem szeny-
nyező, illetve a forgalmat nem veszélyeztető módon 

díszek, fényfüzérek, talp…stb. nélkül szíveskedjenek 
kihelyezni, az adott napokon reggel 6 órára, Társasházi 
övezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé, míg magán-
házas övezetekben az ingatlan elé. Amennyiben olyan 
méretű karácsonyfát helyezneki ki, ami nem fér a gyűj-
tőjárműbe, illetve lemarad a gyűjtés idejéről, úgy az Eger, 
Homok u. 26. szám alatti hulladékgyűjtő udvarban díjtala-
nul leadhatja nyitvatartási időben a karácsonyfát.

KarácsonyfáK díjtalan összegyűjtése

• EgErbEn: a gyűjtés a Vízkeresztet követő első szombati napon 
indul, azaz 2019. 01. 12-én és az azt követő 2 szombati napon  
2019. 01. 19-én és 2019. 01. 26-án tart. 

• Vidéki szolgáltatási tErülEtünkön 
a következő gyűjtési napokon: 

2019. 01. 14 és 2019. 01. 21., hétfő 
 Verpelét,	Tarnaszentmária,	Vécs,	Kisnána,	Maklár
2019. 01. 15 és 2019.01.22., kedd 
 Andornaktálya,	Szarvaskő,	Kerecsend,	Nagytálya,	Bélapátfalva

2019. 01. 16 és 2019. 01. 23., szerda 
	 Kápolna,	Feldebrő,	Felsőtárkány
2019. 01. 17 és 2019. 01. 24., csütörtök 
	 Kompolt,	Aldebrő,	Tófalu,	Ostoros
2019. 01. 18 és 2019. 01. 25., péntek 
	 Egerszalók,	Demjén,	Egerszólát,	Novaj,	Noszvaj

A szelektív hulladékgyűjtéssel védi környezetét 
és munkahelyet teremt!

Köszönjük Együttműködését! 

Közel 30 éve a térség

LEGNAGYOBB
PÉLDÁNYSZÁMBAN

megjelenő ingyenes hetilapja

Stratégiai célt sikerült elérni:  
Eger pezsgő, fejlődő, vonzó város

Mindenek előtt áldott és bol-
dog, örömteli pillanatokban 
gazdag, békés Új Évet kívánok 
minden kedves egrinek! Eger 
sikeres város és ezt a tulajdon-
ságát csak mi, helyi polgárok 
tudjuk megőrizni ez évben is!

Közös erővel, sok éves, 
kitartó munkával értük el 
azt, hogy bátran kijelent-
hetjük: Eger Magyarország 
egyik nagy kedvence! Az 
emberek szeretik megcso-
dálni azokat az értékeket 
és szeretnek belekóstolni 
abba a világba, ami a miénk. 
Büszkék lehetünk erre! Si-
keresek vagyunk a munka-
helyteremtésben is. Minden 
mutató arról beszél, hogy 
a városunk gazdasági ereje 
folyamatosan nő 2012 óta, 
szép folyamatok tanúi lehe-
tünk. Hosszasan sorolhat-
nám még a város és az egri-
ek által elért eredményeket, 
az ígéretes tendenciákat, 
melyek Eger egésze, s ben-
ne minden egri polgár szá-
mára jó hírt jelentenek.

Fontos, hogy lássuk, hon-
nan indultunk, mi volt a 
célunk, s ehhez viszonyítva 
hol tartunk most. A sikereket 
számon kell tartani, meg kell 

becsülni, mert ezekre épít-
hetjük a városunk jövőjét.

Ezek az eredmények nem 
maguktól születnek: lépésről 
lépésre, tudatosan kell dol-
gozni értük. Tettük ezt mi is 
az önkormányzatban, s hoz-
zátették a magukét a helyi 
vállalkozások és munkavál-
lalók, szőlőtermelők, szol-
gáltatók, az intézmények 
dolgozói és minden egri pol-
gár. Ez az elkötelezettség és 
büszkeség meghatározza a 
városunk atmoszféráját, lel-
kületét, s ha ezt meg tudjuk 
ragadni, azzal ki is jelöltük 
a siker útját! Így szeretnénk 
szolgálni a családokat és az 
édesanyákat, a fiatalokat és 
a szépkorúakat és ezért nem 
mindegy, miként tekintünk 
az elvégzett munkára, a kö-
zös eredményeinkre. Nem 
mindegy az sem, min vál-
toztatunk, milyen gyakorla-
tokat őrzünk meg, s milyen 
hittel vágunk neki az előt-
tünk álló esztendőnek.

Egernek ebben a történel-
mi időszakban gyors fejlő-
désre van szüksége, hogy 
megőrizze előnyeit és ver-
senyképességét. Igyekeztem 
mindent megtenni ennek 
érdekében, élve azzal a köl-
csönös bizalomra épülő, jó 

munkakapcsolattal, melyet 
az elmúlt tíz évben számos 
kormányzati szereplővel 
kialakítottam. E támogatás 
nélkül egyes beruházások 
sokkal később, nehezebben, 
vagy csak jóval szerényebb 
tartalommal valósulhatná-

nak meg. A Modern Váro-
sok Program mellett több, 
egyedi kormánydöntés is 
született év végén, amely 
pluszforrásokat biztosított 
például az intermodális 
közlekedési csomópont ter-
veztetéséhez, a déli iparte-
rületi infrastruktúra további 
bővítéséhez, valamint a vár 
állagmegóvó fejlesztéséhez.

Az egri családokért, a fia-
talok jövőjéért, helyben ma-
radásáért is akkor tesszük a 
legtöbbet, ha folyamatosan 
gazdagítjuk a városunkat, s 
közben százával teremtünk 
munkahelyeket, összefogás-
ban a vállalkozói szektorral. 
Egy káprázatos értékekkel 
bíró, fejlődő, modern, 21. 
századi város a miénk, így 
tekintsünk rá nap, mint nap 
és így munkálkodjunk érte 
közös erővel, közös gondol-
kodással!

Tisztelettel:
Habis László 
polgármester
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barlangász tanFolYaM
tanfolyam kezdete: 2019. febr. 7. 17 óra

Helye: Egri Civil Ház Eger, bajcsy-zs. u. 9.

Jelentkezés: első tanfolyami napon
részvételi díj: 5.000 Ft pártoló tagdíj befizetése

részletes infó: www.kaptarko.hu weboldalon, 
vagy a +36-20/441-6331 telefonszámon.

szervező:
MYotis barlangkutató Egyesület &

kaptárkő Egyesület
504641
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A  Medimetál Kft. hagyományos karácso-
nyi évbúcsúztatóval egybekötve ünne-
pelte a  25. születésnapját.

A  vállalkozás ezeknek a 
hagyományoknak és refe-
renciáknak folytatásaként 
a jelenlegi, Berva-völgyben 
levő telephelyen, és a mai 
formájában 1993-tól műkö-

dik.  A majd öt évtizedes 
klinikai kapcsolatokra épü-
lő folyamatos termékfejlesz-
tési és gyártási tapasztalat, 
a széles termékválaszték, a 
gyárból közvetlenül műtéti 
felhasználásra kerülő steril 
kiszerelési lehetőség nem 
csak a hazai kórházak szá-
mára, hanem a számokban 
dinamikusan gyarapodó ex-
portpartnerek részére is ki-
emelkedő érték. A bevételek 
hetven százaléka exportból 
származik.

A Medimetál Kft. jelenleg 
hetven dolgozójának nyújt 
biztos megélhetést.

Negyedszázados a Medimetál Kft.

A vállalat fő tevékeny-
sége a  traumatológiai 
implantátumok fejlesztése, 
gyártása, értékesítése. Az 
implantátumokkal a balese-
ti sebészetben a törött cson-
tokat rögzítik.

A cég száz százalékban 
magyar – egri – tulajdonban 
van. Alapítói – egy korábbi 
vállalat fejlesztő mérnökei- 
ként – 1971-ben a hazai  
implantátumgyártás meg-
honosítói, tevékenységükkel 
bázisvállalatként járultak 
hozzá a magyar traumatoló-
gia fejlődéséhez.

Antal István, a Medimetál Kft. 
ügyvezető igazgatója

504055

PaPír & ajándék 
Szaküzlet

-50% naP
január 16 - án, szerdán

MIndenkInek MInden PaPír- és 
ajándéktárgyból!*

eger, Sándor I. u. 1-3.
nyitva: 830-1800 óráig

*az akció nem vonatkozik akciós és
egyéb termékekre (képeslapok, parfüm, 

fénymásolás, nyomtatványok)

504922

505153

504183 490137

HIRDETÉS-
FELADÁS

a   - ba

Szerkesztőség:
Eger, Csiky S. u. 19.

36/312-701
eger@szuperinfo.hu

ÁCS + TETŐFEDŐ
OKJ-s tanfolyam indul!
OKJ 34 582 01; OKJ 34 582 15
Képzés időtartama: 2 félév
A 2 tanfolyam részvételi díja: 520.000 Ft+vizsgadíj
Tervezett kezdés: 2019.02.15.

SZŐLÉSZ-BORÁSZ
OKJ-s tanfolyam indul!
OKJ 34 541 06
Képzés időtartama: 2 félév
Részvételi díja: 370.000 Ft+vizsgadíj
Tervezett kezdés: 2019.02.15.
E-001858/2018

INNOVATÍV OKTATÁSI KÖZPONT (Eger, Gárdonyi Kert 5.)
Érdeklődni/jelentkezni: 06-30/531-4282; innovativagrar@gmail.com
Innovatív Agrár Mezőgazdasági és Oktatási Kft. www.ujratanulok.hu

504740



FELSŐTÁRKÁNY központjában 
1111 nm-es, közművesített, 
30%-ban beépíthető építési telek 
eladó, bontandó házzal. Ár: 6,5M 
Ft. Tel.: +36-30/271-2883  

EXTRA ajánlat! Eger, 
Lajosvárosban 150 nm-es, 
nappali+5 szobás családi ház, 
plusz 150 nm-es vendéglátó egy-
ség - mindkettő teljes bútorzat-
tal, plusz garázs, eladó. Ár: 49M 
Ft. Tel.: +36-30/553-5845 

ELADÓ Egerben, lajosvárosi, föld-
szinti, 2 szobás, azonnal költöz-
hető lakás. Alkuár: 14,5M Ft. Tel.: 
+36-30/553-5845 

EGER, Cifra hóstyán, 4 szobás 
családi ház utcafronti, 60 nm-es, 
külön bejáratú lakrésszel, vagy 
azonnali működésre alkalmas 
üzlethelyiséggel eladó. Ár: 35M 
Ft. Tel.:+36-30/553-5845 

EGER, Felnémeten, 160 nm-es, 4 
szobás, korrekt állapotú, tégla-
építésű családi ház 480 nm-es 
telken eladó. Ár: 29,5M Ft. Tel.: 
+36-20/371-1515 

EGER, felsővárosi, jó állapotú, 
napsütéses, 1. emeleti, 2 szobás, 
gázkonvektoros lakás eladó, szép 
konyhával, műanyag nyílászárók-
kal stb. Képek: www.egerotthon.
hu Tel.: +36-20/371-1515 

EGER belvárosában, 2. emeleti, 
39 nm-es, 1 szobás lakás, akár 
garázzsal kiadó. Ár: 60+10e Ft/
hó. Tel.: +36-20/371-1515 

BEFEKTETŐK figyelem! Ostoro-
son, Tópart lakókertben több, 
mint 6000 nm-es, tóra néző, 
örök panorámás építési terület, 
amelyre összesen 12 darab iker-
házi ingatlan építhető, eladó. Ár: 
60M Ft. Tel.: +36-20/371-1515 

KIADÓ! Egerben, Maklári hóstyán, 
4. emeleti, 2 szobás, bútorozott 
lakás. 60 nm, 95.000 Ft/hó. Tel.: 
+36-30/478-7440 

EGERBEN, Kistályai úton 21 
nm-es garázsok és irodahelyi-
ségek több méretben kiadók. 
Tel.: +36-30/478-7440

KÁROLYVÁROSBAN, belváros- 
közeli, 1984-ben épült, jó műsza-
ki állapotú, 132 nm-es, 2 szintes 
családi ház eladó! Ár: 29,9M Ft. 
Tel.: 06-30/731-5250    

2 SzOBÁS, 2018 év végén fel-
újított, 4. emeleti, távhős lakás 
jó fekvésű helyen, liftes épület-
ben eladó! Iár: 16,9M Ft. Tel.: 
06-30/472-0617 

EGER, Felsővárosban 8. emeleti, 
2,5 szobás, erkélyes, panorámás, 
jó állapotú lakás eladó. Ár: 16,6M 
Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

KERESEK ingatlanirodánk ügy-
felei részére Egerben a Belvá-
rosban és közelében eladó laká-
sokat, családi házakat. Korrekt 
ügyintézés, az eladásig díjtala-
nul! Nyitási akció a jutalékból! 
Boros Gergely 06-30/581-5149 

OSTOROSON, csendes környezet-
ben, 2 szobás, 90 nm-es családi 
ház, 100 nm-es telken eladó. Iár: 
14M Ft. Tel.: 06-30/581-5149 

EGERBEN, a Felsővárosban 3. 
emeleti, 56 nm-es, 2 szobás, 
műanyag ablakos lakás eladó. 
Iár: 15M Ft. Tel.: 06-30/581-
5149 

ELADÓ vállalkozásra is alkal-
mas 65 nm lakás Eger történel-
mi belvárosában. Ár: 27,9M Ft. 
Tel.: 06-20/345-2239 

1215 NM-es, összközműves 
építési telek eladó Egerben, a 
Vámház úton. Ár: 19M Ft. Tel.: 
06-20/345-2239 

ELADÓ Egerbaktán két csalá-
di ház (65 nm és 133 nm), gaz-
dálkodásra is alkalmas telken 
(1745 nm és 1550 nm), együtt, 
vagy külön. Iár: 10M Ft és 25M 
Ft. Tel.: 06-20/345-2239  

ÜGYFELEINKNEK keresünk Eger-
ben és környékén eladó ingatla-
nokat! Kedvező feltételek! Hívjon 
bizalommal: Borosné Király And-
rea 06-30/472-0617 

KIADÓ lakás a Remenyik utcaban: 
2 különnyíló szobás, jó állapo-
tú, 1. emeleti lakás berendezve 
kiadó. Ár: 90e Ft+rezsi, 2 havi 
kaucióval. Tel.: 06-30/472-0617

H Á z E L A D Á S 

HAJDÚHEGYEN 5 szobás családi ház 
garázzsal, kiszolgáló helyiségekkel, 
kandallóval eladó. Iár: 45M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária

FELNÉMETEN 1 nappalis, 4 hálószo-
bás, 2 fürdőszobás cs. ház garázzsal 
eladó. Iár: 31,9M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046 Kovács Mária

ÉRSEKKERT közelében kiváló üzle-
ti lehetőséggel családi ház eladó. 
Iár: 39,5M Ft. Érd.: 06-30/998-1046 
Kovács Mária

EGERSzALÓKON, Saliris Hoteltől 
1 percre, 1000 nm-es telken 100 
nm-es félkész, nyaralónak is alkal-
mas ingatlan eladó. Iár: 11,5M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046. Kovács Mária

EGERBEN, új, minden igényt kielégí-
tő cs. ház úszómedencével, jakuzzival 
eladó. Iár: 189M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046 Kovács Mária

OSTOROS, Eger felőli részén 2 szin-
tes, 4 szobás, szép családi ház 1200 
nm telekkel, 2 garázzsal. Ár: 25M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831

LAJOSVÁROS szép, csendes utcájá-
ban, fiatal építésű, 2 szintes, 4 szo-
bás, 2 fürdőszobás családi ház, nagy 
garázzsal, 700 nm gyönyörű telekkel 
eladó. Ár: 46M Ft. Tel.: 06-30/248-
6831

EGER, Károlyvárosban, felújított, koc-
katípusú, 3 szobás, szép családi ház 
400 nm telekkel. Ár: 28,5M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

EGER, Almagyar városrészben 1990-
es években épült, 6 szobás+nappalis, 
minőségi anyagokból épült, szép csa-
ládi ház 530 nm parkosított telekkel, 
nagy garázzsal eladó. Ár: 55M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

HAJDÚHEGY alsóbb, szép, csen-
des utcájában, eladásra kínálunk egy 
egyszintes, 4 hálószobás, nagy ame-
rikai konyhás-nappalis, hangulatos, 
szép családi házat, kb. 40 nm terasz-
szal, különleges növényekkel beülte-
tett intim kerttel. A garázs 1 állásos, de 
előtte még beálló is található. Ár: 55M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

CSÁKÓ városrészben kockatípusú, 
3 szoba+nappalis felújítandó, egy-
szintes családi ház, 600 nm telekkel 
eladó. Ár: 22M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349 ww.egeringatlanok.hu

EGER, Maklári hóstyán újszerű, 180 
nm, 4 szobás+nappali-konyha-
étkezős, 2 fürdőszobás, szép, igé-
nyes családi ház, a nappaliban kan-
dallóval, a konyhából nagy terasz-
szal, kis pincével, gyönyörű parkosí-
tott telekkel eladó. Ár: 49,9M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

BEFEKTETŐKNEK! Eger, Belváros 
közelében, jó adottsággal bíró, 
130 nm-es, fszt.-i ingatlan eladó. 
Pince 30 nm, udvari garázs. Iár: 
18M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, Felsőváros csendes utcá-
jában, teljes körűen felújított, 2 
szoba, erkélyes lakás eladó! Iár: 
16,4M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGER, Cifrakapu úton, ideális I. 
emeleti, erkélyes, 2 szobás lakás, 
részben új nyílászáróval eladó! 
Iár: 15,9M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213 

EGERTŐL 25 km-re, Szilvás-
várad közelében, jó állapotú, 
2 szoba összkomfortos csalá-
di ház eladó! Iár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, Hajdúhegy középső részén, 
2x 80 nm-es, két lakrészként is 
használható ingatlan eladó. 
Apartman kialakítására kiváló! 
Iár: 27,5M Ft. Tel.: 06-30/218-
8213 

Az M3-as autópálya mellett, Kál 
csendes utcájában, 90%-ban 
felújított családi ház eladó! Iár: 
15,5M Ft. Tel.: 06-30/218-8213 

EGERTŐL 25 km-re, Balaton köz-
ségben, jó állapotú, 2 szobás csa-
ládi ház eladó! Iár: 4,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213 

EGER, Felnémet városrész-
ben, buszmegálló mellett, jó 
benapozással, 3 szobás csalá-
di ház eladó! Iár: 14,5M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213

TELEKESSY utcában 2 szobás, kivá-
lóan alakítható, tornácos családi ház 
eladó. Ár: 25,9M Ft. Tel.: 06-70/944-
3339

NOVAJON csendes utcában 4 szobás, 
nappalis, cirkófűtéses, közepes álla-
potú családi ház melléképületekkel 
eladó. Ár: 14,9M Ft. Tel.: 06-20/314-
2105

A VÁR közelében idegenforgalmi hasz-
nosításra alkalmas, felújítandó családi 
ház eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 06-30/239-
7353

BELVÁROS közelében, vállalkozásra 
is alkalmas 120 nm-es, belső udvari 
házrész, bővítési és fejlesztési lehe-
tőségekkel eladó. Ár: 30,9M Ft. Tel.: 
06-30/239-7353

BELVÁROSKÖzELI, 80 nm-es, felújí-
tott kis családi ház eladó. Ár: 26,4M 
Ft. Tel.: 06-30/239-7353
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, tisztán,

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

504147

504249

EREDETVIZSGAÚJ!
KIpufoGó KlInIKA®

AuTó-, fuTóműSZERVIZ
� műszaki vizsgáztatás, 
 zöldkártya 3,5 t-ig helyben

� Csőhajlítás, sport, normál
� Kipufogó rendszer készítése
Eger, Deméndi út 18. - ny.: H-p: 8-17
Tel.: 36/421-666, 06-30/537-2642
E-mail: tothj.muszakivizsga@upcmail.hu

Sebestyén Zoltán
árnyékolástechnikai vállalkozó
REDŐNY, RELUXA,  
SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ 
ÚJ MűANYAG NYíLáSZáRÓK FORGALMAZáSA

 EGER, tel.: 36/817-978,  
  mobil: 30/9032-583

504202

AUTÓSzélvédők
Akár 0 FT CASCo-önréSz!

06-20/973-5631
www.dzsauto.hu

489365

Tegzes Ildikó
Tel.: 06 30 2295 301

496032

504713

504538

HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29

504786

502102

505192

504715

Eger, Széchenyi u. 24. fszt. 
+36 30 472-0617

www.ingatlanpalettaeger.hu

Dugulás-elháríTás
bontás nélkül,

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

Tel.: 06-20/958-8397

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

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

505195

REDŐNY - REluxa
SZalaGFÜGGÖNY minden színben
Bereczki egerből 5 év garanciával

50% kedvezménnyel 2019. jan. 1-31.
Díjtalan felméréssel és szereléssel!

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

505193



H á z e l a d á s 

a belváros közelében kiváló adott-
ságú, jól alakítható, vállalkozásra is 
alkalmas, korszerűsítésre szoruló 
családi ház eladó. Ár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-30/239-7353

az almási Pál utcában háromszobás, 
igény szerint átalakítható, felújítandó 
családi ház eladó. Ár: 26,9M Ft. Tel.: 
06-30/239-7353

NaGYTálYáN, a 90-es években 
épült, 5 szobás, 2 szintes, jó állapotú 
eladó családi ház. Ár: 18,5M Ft. Tel.: 
06-20/314-2105

ráCz hóstyán, befejezés előtt álló, 
saját ízlésre alakítható, nagyon jó 
elrendezésű családi ház eladó. Ár: 
26M Ft. Tel.: 06-70/622-4245

belvárosKÖzeli, 2018 év végi, extra 
igényes, medencés, 3 szoba+nappalis 
családi ház, remek helyen. Ár: 75M Ft. 
Tel.: 06-70/622-4245

eGer, belváros, egri Színház szom-
szédságában, családi ház egyik fele 4 
szoba, udvar, garázs, önálló hrsz. Ár: 
21,9M Ft. Tel.: 06-70/622-4245

osToros, Akácfa úton 2 utcafrontos, 
felújítandó kis családi ház eladó telek-
áron. Ár: 7,9M Ft. Tel.: 70/622-4245

maKlári hóstya kedvelt helyén 13 
éve épített családi ház, hatalmas 
intim telekkel udvarral eladó. Ár: 75M 
Ft. Tel.: 06-70/622-4245

FÜzesaboNYbaN 1995-ben épült 
nappali+2,5 szobás, jó állapotú csa-
ládi ház eladó! Ár: 15,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerbeN, az Árpád út elején, 560 
nm-es telken 2016-ben felújított csa-
ládi ház eladó! Ár: 38,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerbeN, a Pacsirta utcában 
nappali+3 szobás családi ház eladó! 
Ár: 43,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGer felnémeti részen két szintes, 5 
szobás, jó állapotú családi ház eladó! 
Ár: 29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

eGerbeN, a Cifra hóstya csendes 
utcájában, 360 nm-es telken felújítan-
dó vagy bontandó családi ház eladó! 
Ár: 16,5M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FelsŐTárKáNYbaN 1988-ban 
épült, nappali+2 szoba+2 félszobás 
családi ház eladó! Ár: 22,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerbeN, a Vitkovics utcában, 237 
nm-es telken 2 lakrészből álló, felújí-
tandó ház eladó! Ár: 24,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

aNdorNaKTálYáN, 800 nm-es ren-
dezett, gyümölcsfákkal beültetett tel-
ken 2+félszobás, kockatípusú, kar-
bantartott, rendezett állapotú családi 
ház műhellyel, ipari árammal eladó. Ár: 
15M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGri, 130 nm-es családi ház eladó. Ár: 
43,9M Ft. Tel.: 06-20/978-0815

eGer, lajosvárosi, 648 nm telken 
148 nm-es, bontandó (erősen felújí-
tásra szoruló) kockaház tulajdonostól 
eladó. Iár: 18M Ft. Tel.: 06-20/331-
0552, 06-70/571-7816

eGerbeN, Bazilikához közel 848 
nm telken 170 nm, 4 szobás, 
gázkonvekrotos családi ház 30 nm 
különálló lakrésszel 2 utcai garázs-
zsal eladó. Irányár: 60M Ft. Tel.: 
06-30/879-6757, 06-30/617-2177

eGerTŐl 25 km-re 2 szintes, össz-
komfortos családi ház eladó vagy egri, 
kétszobás lakásra cserélhető. Iár: 16M 
Ft. Tel.: 06-70/532-9984

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

eGer, belvárosközeli, kertes, tetőtér-
beépítéses, ikergarázsos ház pincével 
eladó. Tel.: 06-30/290-3097

FÜzesaboNYbaN, belvároshoz köze-
li részen kétgenerációs, 135 nm-es 
családi ház, 100 nm-es ipari épü-
lettel eladó. Érd.: 06-30/831-6989, 
06-30/501-7640

H á z K e r e s é s 

eGri családi házat keresek felújítan-
dót 27M Ft-ig, újabbat 55M Ft-ig, ha 
Önnek van eladó kérem hívjon. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer környékén Ostoros, Felsőtárkány, 
Egerszalók, Andornaktálya, kere-
sek családi házat, kockatípusú házat 
26M Ft-ig, fiatal házat 45M Ft-ig. Tel.: 
06-30/215-5349

eGer, Felnémet, Berva városrészeken 
ikerház, sorház, családi házat keresek! 
! Iár: 35M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

eGerbeN vagy közvetlen körzetében 
családi házat vásárolnék. Felújítandó 
is lehet. Tel.: 06-20/435-9657 

l a K á s e l a d á s 

eGer, Csiky S. u., 90 nm, fszt.-i, 
polgári jellegű, 3 szobás, szép lakás 
saját kis kerttel eladó. Ár: 25M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer, Károlyvárosban, kis lakásos tár-
sasházban, 108 nm nappali+konyha-
étkezős, 2 hálószobás, (3. szoba 
kialakítható) 2 fürdőszobás lakás, 
nagy terasszal, gáz-cirkófűtéssel, 
akár garázzsal is. Ár: 28M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer, Imola lakóparkban 130 nm, 3 
hálószobás, nagy nappali-konyhás, 
2 erkélyes, igényes, szép lakás dup-
la garázzsal, nagy saját tárolóval, az 
udvaron saját +parkolóval, 2 lakásos 
társasházban eladó. Ár: 36,9M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer, Maklári hóstyán, luxuskivitelű, 
105 nm, 3 hálószoba+nappalis, 2 für-
dőszobás, egy szinten lévő, minőségi 
anyagokból épült, kis lakásos társas-
házi új lakás, autóbeállóval eladó. Ár: 
43,5M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

eGer, színház közelében, kis társas-
házban mfszt.-i, 80 nm, 3 szobás, jó 
elosztású, szép lakás szép helyen, bel-
ső udvari 20 nm garázzsal eladó. Ár: 
33,5M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

TÖrTéNelmi, sétáló belvárosban, I. 
emeleti, 67 nm, 2 szobás, szép telek-
kel rendelkező, felújítandó lakás eladó. 
Ár: 22,9M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

szÍNHázNál, 1. emeleti, 60 nm-es, 
cirkófűtéses, felújított szép lakás eladó. 
Ár: 21,5M Ft. Tel.: 06-70/944-3339

12,9m Ft-ért, 54 nm-es, 2 szobás, 
erkélyes, gázfűtéses lakás eladó. Tel.: 
06-70/944-3339

beFeKTeTŐKNeK is! Eger, Kallomalom 
út 65 nm, 2 szobás, 4. emeleti lakás, 
nagyon jó helyen, jó szomszédokkal. 
Ár: 12,6M Ft. Tel.: 06-70/622-4245

FelsŐvárosbaN eladó egy 2. emele-
ti, jó állapotú, 2 szobás, erkélyes lakás 
teljes bútorzattal együtt. Ár: 14,8M Ft. 
Tel.: 06-20/314-2105

TiHaméri városrészen, újszerű, bel-
ső kétszintes, fiatalos lakás eladó, 
garázsvásárlási lehetőséggel. Ár: 36M 
Ft. Tel.: 06-30/239-7353

ÚJ építésű lakások még leköthetők: 
belvárosban, Hatvani hóstyán, Rác 
hóstyán. Ár: 16M Ft, 21M Ft, 34M Ft, 
árakról, tervekről részletes tájékozta-
tás: 06-30/239-7353

séTálÓ belvárosban, második emele-
ti, kétszobás lakás eladó. Ár: 35M Ft. 
Tel.: 06-30/239-7353

azoKNaK akik nem akarnak felújítani, 
szeretik a panorámát, igényesen fel-
újított lakás Felsővárosban. Ár: 16,5M 
Ft. Tel.: 06-70/622-4245

eGer, Északi ltp. 2+félszobás, erké-
lyes lakás fiatalosan felújított, napfé-
nyes, gyönyörű panorámával eladó. Ár: 
16,9M Ft irányáron. Tel.: 06-70/622-
4245

eGer, Kallómalom út 65 nm-es, 2 szo-
bás, 3. emeleti lakás. Ár: 14,9M Ft. 
Tel.: 06-70/622-4245

belvárosi, 2 szintes, új lakás, 4 laká-
sos társasházban 2019-es átadással 
eladó. Ár: 35,7M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

ÚJ építésű 2019 év végi átadású laká-
sok 50 nm-től eladók 400-450e Ft/
nm-es áron. Tel.: 06-20/975-1413

HaTvaNi hóstyán 1. emeleti, 2 szin-
tes, 4 szobás lakás 3 terasszal eladó, 
vagy földszinti lakásra cserélhető. Ár: 
26,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

4-es iskolánál 4 szobás, felújítan-
dó lakás eladó. Ár: 19,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

észaKi városrész 5. emeleti, 3 szo-
bás, felújított, csendes lakás eladó. Ár: 
15,6M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

belvárosbaN földszinti, 58 nm-es, 
1+2 félszobás, felújított - a lépcső-
vel rendelkező lakás, ingyen parkolá-
si lehetőséggel eladó. Ár: 19,6M Ft. 
Tel.: Tel.: 06-20/975-1413

eGészséGHáz utcában 58 nm-es, 
körbenapozott lakás eladó. Ár: 21,9M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

eGerbeN, a Balassi utcában 2012-
ben épült, új építésű, első emeleti és 
második emeleti lakások eladók! Tel.: 
06-70/778-2372

méG most! Egerben, a „Ráchegy lakó-
parkban” 320e Ft/nm-es áron, 2018. 
év végi beköltözéssel új építési ingat-
lanok leköthetőek! 2 db földszinti, 
erkélyes és 1db első emeleti erkélyes 
lakás,  és 150nm-es sorházi lakások 
leköthetők! CSOK igényelhető és 15M 
Ft-ig illetékmentes! Tel.: 06-70/778-
2372

eGerbeN, a Ráchegyen, Iskola úton 
2018. júniusi kezdéssel 14 lakásos tár-
sasházban új építésű lakások eladók! 
Földszinten erkély nélküli: 50,95 nm, 
19.870.000 Ft, 1. emeleten: 67,17 
nm+6 nm+4,78 nm erkély 28.298.400 
Ft CSOK igényelhető, és 15M Ft-ig ille-
tékmentes! Tel.: 06-70/778-2372

eGerbeN, a Tizeshonvéd utcában 
erkélyes, 2. emeleti, felújítandó lakás 
eladó! Ár: 20,5M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

laJosváros elején (Spar közelében) 
3 szobás lakás saját kerttel, garázzsal 
eladó. Ár: 26,5M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046, Kovács Mária

eGerbeN, a Vallon úton 8. emeleti, 
2+félszobás lakás eladó! Ár: 16,6M Ft. 
Tel.: 06-70/778-2372

eladÓ belvárosi, 2 
szoba+gardróbszobás lakás kivá-
ló állapotban. Iár: 17,9M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária 

belvárosbaN, sétáló utcában közel 
87 nm-es, 1. emeleti, cirkófűtéses 
lakás eladó! Iár: 29,5M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 Kovács Mária 

a sTraNdHoz 5 percre galériázha-
tó, társasházi, 1 szobás lakás terasz-
szal, kis kerttel 14,5M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-36/781-003

eGer, Csiky Sándor utcában 56 
nm-es, 2 szobás, felújított fürdős, gáz-
fűtéses lakás eladó. Ár: 18,9M Ft. Tel.: 
06-20/583-8966

eGerbeN, a Joó János utcában, 8 
lakásos társasházban 92 nm-es, kert-
kapcsolatos, igényes lakás eladó. Iár.: 
34,9M Ft. Tel.: 06-20/388-8162

eGerbeN, a Vasútállomás közelé-
ben másfél, különnyílós szobás, fel-
újított lakás eladó. Iár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-20/564-2285

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

eGer, strand, Maklári hóstya, belváros 
közelében keresek 2-3 szobás lakást! 
Iár: 30M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

eGri, távfűtéses társasházban 
eladó lakást keresek. előny: 
műanyag ablakos, hőszige-
telt, max. 5. szinten 40 nm 
feletti ingatlan 11m Ft-ig. Tel.: 
06-30/648-2799 

eGerbeN lakást vásárolnék, felújítan-
dó is lehet. Tel.: 06-20/435-9657

é p Í T é s i  T e l e K 

épÍTési telek Eger egyik kiváló utcá-
jában, valódi ritkaság. Ár: 18,9M Ft. 
Tel.: 06-30/239-7353

HaJdÚHeGYeN, városra panorámás, 
500 nm-es megkezdett építési telek, 
engedélyekkel eladó. Ár: 21M Ft. Tel.: 
06-70/622-4245

aNdorNaKTálYáN bontandó kis 
házzal telek eladó! Ár: 4,9M Ft. Tel.: 
06-70/944-3339

belvárosi telek bontandó házzal 
eladó, alkalmas akár 4 lakásos tár-
sasház építésére is. Ár: 16M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

TUlipáNKerT utcában 3200 nm-es 
telek, 10%-os beépítési lehetőséggel 
eladó. Közmű a telek szélén. Ár: 7,7M 
Ft. Tel.: 06-20/975-1413

NaGYTálYáN, II. Rákóczi Ferenc utcá-
ban 641 nm-es építési telek eladó! Ár: 
3,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

aNdorNaKTálYáN Eger felő-
li végén megosztásból származó, 
összközműves építési telek eladó! Ár: 
5,2M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

FÜzesaboNYbaN összközműves épí-
tési telkek eladók! Tel.: 06-70/778-
2372

belváros szélén, 450 nm építési 
telek 11 m utcafronttal, 40% beépít-
hetőséggel eladó. Ár: 15M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer Felnémeten, a Nagylaposi út 
folytatásában, 3500 nm belterületi, 
építési telek 30% beépíthetőséggel, 
a közmű pár méterre van a telektől, 
eladó. Szép környezet, nincs szom-
széd, alkalmas családi háznak, illet-
ve vállalkozásnak is. A telek előtt 
aszfaltos új út van. Ár: 16M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

eGer, Homok utcában, 350 nm-es, 
kétlakásos társasház építésére alkal-
mas telek, régi családi házzal, 40% 
beépíthetőséggel eladó. Ár: 14,9M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

eGer, Szépasszonyvölgyben, Tulipán-
kert utcában 1750 nm-es telek pincé-
vel eladó. Víz, villany van. Ár: 4,9M Ft. 
Tel.: 06-20/583-8966

F Ö l d ,  K e r T 

almárbaN 2000 nm-es hétvégéi 
telek, faházzal eladó. Ár: 1,9M Ft. Tel.: 
06-30/239-7353

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

eGer határában tanya eladó, nagy 
területtel 200 nm-es épülettel. Iár: 
43M Ft. Érd.: 06-30/998-1046, Kovács 
Mária

eGer, Almári hegyen városra néző, 
déli fekvésű szőlő-gyümölcsös eladó. 
Tel.: 06-30/963-6596

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

a l b é r l e T 

eGerbeN, a Szarvas térnél első eme-
leti, bútorozott, 1,5 szobás lakás kiadó! 
Ár: 80e Ft/hó+rezsi+2 kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

laJosvárosbaN kiadó 2 szobás, 
bútorozatlan lakás hosszú távra. Ár: 
90.000 Ft/hó. Tel.: 06-20/314-2105 

eGerHez közel szoba kiadó fürdőszo-
ba, konyha használattal aktív dolgozó-
nak. Tel.: 06-30/262-0138

eGerbeN főbérlő nélküli lakásba 
szoba 1-2 személynek kiadó. Tel.: 
06-20/347-3014

plázáHoz közel 1 szobás, összkom-
fortos, kis rezsijű lakás kiadó. Tel.: 
06-20/347-3014

eGer, belvárosi, egyszobás beren-
dezett lakás kiadó. Tel.: 06-36/414-
787

eGerbeN 2 szobás, bútorozatlan 
lakás hosszú távra kiadó. Ár: 60e 
Ft+rezsi+kaució. Tel.: 06-20/264-
0280, 06-20/264-0215

eGerbeN, Cifrakapu úti kockaházban 
3. emeleti, erkélyes, konvektoros, 2 
szobás, 55 nm-es, modern lakás búto-
rozatlanul, hosszú távra kiadó. Azon-
nali költözés, két havi kaució. Érd.: 
18-20 óra között: 06-30/903-7361

Ü z l e T ,  T e l e p H e l Y ,  i r o d a 

eGerbeN, a színház mellett alagsor-
ban irattárnak, raktárnak stb. helyisé-
gek kiadók! Ár: 1.000 Ft/nm+ÁFA. Tel.: 
06-70/778-2372

eGerbeN, a színház mellett korszerű, 
klimatizált irodák kiadók! Ár: 2.200 Ft/
nm+ÁFA-tól. Tel.: 06-70/778-2372
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Ü z l e t ,  t e l e p h e l y ,  i r o d a 

eGer, forgalmas út melletti pincebo-
rozó eladó. Rendelkezik vizesblokkal, 
cirkófűtéssel, kb. 15 méteres pince-
ággal is. Ár: 7M Ft. Tel.: 06-30/215-
5349

BirtoKKÖzpoNtNaK alkalmas 26726 
nm-es terület eladó. Iár: 11,2M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046, Kovács Mária 

eGerBeN eladó 9600 nm-es területen 
fekvő ipari park 2250 nm-es épület-
tel, aszfalt utakkal. Iár: 190M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 

eGerBeN, belvárosközeli raktárak, 
műhelyek, telephelyek jó parkolási 
lehetőséggel kiadók. Tel.: 06-30/945-
0688

eGer, Csiky S. utcában iroda kiadó. 
Tel.: 06-30/890-6522

G a r á z s 

eGerBeN, a Menház úton 16 nm-es 
garázs eladó. Iár: 16,2M Ft. Tel.: 
06-36/781-003

eGerBeN, Spárnál garázs bepolcoz-
va raktárnak kiadó. Tel.: 06-30/833-
9826

eGerBeN, az Egri Csillagok úton 
garázs hosszabb távra, raktározás cél-
jára is kiadó. Tel.: 06-20/595-0885

CsiKy S. utca 52. belső udvarában 
garázs (15,4 nm) padlással eladó. 
Tel.: 06-30/309-9722

a u t ó  v é t e l 

rossz, megunt, lejárt műszakis autó-
ját megvásárolom adásvételivel. Tel.: 
06-70/325-3012

rossz, megunt, lejárt műszakis vagy 
műszakis autóját megvásárolom adás-
vételivel. Tel.: 06-70/200-1626

J á r m ű 

réGi motorkerékpárokat, Velorexet 
vásárolnék gyűjteményembe. Tel.: 
06-30/950-9170

á l l a t 

vÖrÖs tojótyúk házhoz szállítva 700 
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

t Ü z e l ő a N y a G 

KoNyhaKész, kalodás tűzifa szám-
lával 12e Ft/m3, ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/550-3930, 06-20/571-8506. 
AA5917776

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. Trófe-
ákat akár 150.000 Ft-ig. Hívjon biza-
lommal! Visszahívom. Tel.: 06-30/338-
2399, 06-20/511-4209

réGiséGet, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészítő-
ket, fateknőt, babafürdető kádat, házi 
szőttes vásznat, zsákot, kázsmér ken-
dőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, fali-
tányért, játékot, pedálos Moszkvicsot, 
katonai tárgyakat, kitüntetést, könyve-
ket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! 
Tel.: 06-30/475-7928

réGi vásznakat (zsák, méter), kisebb 
fateknőt, zománcozott babakádat, hor-
gonyzott kádat, kázsmér kendőt, dun-
nát vásárolok. Tel.: 06-20/428-3455

iNGyeN elszállítom bútorait, hagyaté-
kot, vashulladékot, lakáskiűrítés, lom-
talanítás garázsát, pincéjét háztartási 
gépét hétvégén is. Tel.: 06-30/257-
1392

GyűJtő keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, távirányítós autókat, 
lemezjátékokat és autókat, pedálos 
moszkvicsot. Érd.: 06-70/418-2086

veNNéK üvegballont. Tel.: 
06-30/8777-119

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

laKásKiÜrÍtést, ingyen elszállítást 
vállalok, háztartási dolgait és vashul-
ladékát megvásárolom ármegegyezés 
szerint. Tel.: 06-70/200-1626

haGyatéKot, lakáskiürítás és annak 
felvásárlását vállalom. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06-70/325-3012

e G y é B  e l a d á s 

mosóGép (automata és keverő-
tárcsás), centrifuga (Hajdú), újak, 
fűszerpaprika-daráló, rokkantkocsi 
eladó. Ár: 40-25-23-22-150e Ft. Tel.: 
06-36/353-540, 06-70/233-5110, 
délután.

stihl fűrész, női és férfi irhakabát 
eladó. Tel.: 06-30/398-4368

JéGKorCsolya (35-től 38-as mére-
tig állítható, Fila X One Ice márkájú, 
terepszínű) újszerű állapotban eladó. 
Ár: 7.000 Ft. Tel.: 06-30/979-9175

t á r s K e r e s é s 

véNusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Tel.: 06-70/314-3897

Fiatalos, 69 éves, egri hölgy kor-
ban hozzá illő, fiatalos párját keresi 
komoly kapcsolatra. Tel.: 06-30/645-
4778, esti órákban. 

rossz egyedül! Idősebb úr élettár-
sat keres. Jelige: Boldogság belváro-
si lakásban. Tel.: 06-30/389-9407

s z o l G á l t a t á s  K Í N á l a t 

délutáN 17 órától gyermekmegőr-
zést és betegfelügyeletet vállalok. Tel.: 
06-36/781-003

JavÍtást, szerelést, karbantartást 
vállalok. Tel.: 06-20/511-6120

vÍz-, gáz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, fürdő- és 
lakásfelújítás. tel.: 06-70/946-
5100 

szoBaFestés, szigetelés, tetőfe-
dés, kőműves-, ácsmunkák. Tel.: 
06-20/943-5564

tv-KészÜléKeK javítása hely-
ben, mindig-tv, antennaszere-
lés, vérnyomásmérők, Bioptron 
lámpák, masszázságyak javítá-
sa, villanyszerelés, hétvégén is. 
tel.: 06-30/895-8467 

sorselemzés, pszichotronika, spi-
rituális életvezetési tanácsadás. Tel.: 
06-70/547-6752

FÜrdőszoBáK felújítása, vízve-
zeték-szerelés, burkolás, laka-
tos munkák garanciával, rövid 
határidő, nyugdíjas kedvezmény. 
tel.: 06-30/895-8467, 06-30/868-
9163 

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

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

szerB-horvát tolmács- és for-
dítómunka. érd.: ocsiur@gmail.
com, 06-30/249-9709 

vállaloK kisebb asztalosmunkákat. 
Műanyag-, faajtó, ablak beállítását, zár 
cseréjét, redőny javítását. Hívjon biza-
lommal! Koch Zsolt 06-20/916-9539

házaK, padlásterek építését, felújítá-
sát, tető átfedését, lakatos, bádogos 
munkákat vállalunk. Tel.: 06-30/428-
2343

villaNyszerelés Eger és környé-
kén. Tel.: 06-31/780-5553

lomtalaNÍtást vállalok! elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
tereprendezés, bontás, romel-
takarítás, költöztetés hétvégén 
is. tel.: 06-30/225-0188 

o K t a t á s

matematiKa oktatása középisko-
lásoknak, egyetemistáknak. Egyszer-
re egy tanítvány, 60 perces órák. Eger-
ben házhoz megyek. Tel.: 06-20/383-
8946
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Á l l Á s t  k e r e s 

FelsŐFOkÚ angol nyelvtudással, 
több éves, rendezvényszervezői gya-
korlattal és művelődés szervezői főis-
kolai végzettséggel rendelkező hölgy 
álláslehetőséget keres Egerben. Tel.: 
06-70/357-7680

Á l l Á s t  k í n Á l 

eGerBe CNC gépkezelő kollégát kere-
sünk. Utazás, szállás biztosított. Érd.: 
06-20/500-6276. Nivella Kft.

lAkAtOs, asztalos és kazánfű-
tő munkakörökbe szakirányú 
végzettséggel keres munkatár-
sakat a Markhot Ferenc kórház. 
Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 06-36/801-732  

tAkArítÓnŐ, gondnok munkatár-
sat bogácsi apartmanházakba felve-
szek. Öreg Malom Apartmanház Érd.: 
06-20/475-4101, oregmalombogacs@
gmail.com 

GYŐrBe keresünk szakmunkásokat és 
betanított munkásokat kiemelt bérrel. 
Tel.: 06-20/440-8355. Nivella Kft.

A BÉlApÁtFAlvAi Idősek, Fogyaté-
kosok Otthona munkatársakat keres az 
alábbi munkakörök betöltésére: szoci-
ális gondozó, ápoló, takarító, konyha-
lány. Jelentkezni Kostelecki Zsuzsan-
nánál a 06-70/500-8232-es telefon-
számon, vagy személyesen a Bélapát-
falvai Idősek Fogyatékosok Otthoná-
ban a 3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 
25. címen lehet. 

CsAtlAkOZZ a csapatunkhoz! 
nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CnC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 órá-
ig a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon - JOBmotive kft.- 

nŐi, férfi takarítót felveszünk 4, 8 órá-
ba. Tel.: 06-20/241-5693, 06-20/971-
7409, P.Dussmann Kft. 

GÉpkOCsiveZetŐt és férfi-női 
betanított munkást felveszünk. 
Érd.: 06-36/411-727, Hesi kft. 

eGri pizzériába önálló munka-
végzésre képes pizzaszakácsot 
keresünk. tel.: 06-30/436-2758, 
06-30/990-5717, rockstar pizza 

AUsZtriAi Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516 
(Pabian&Partner)

ninCs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dolgozó-
kat keres nemzetközi autóipari 
cég győri és mosonmagyaróvá-
ri munkahelyére. versenyképes 
fizetés mellé, cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bérelőleget 
biztosítunk. Érd.: 06-70/415-9020 
-JOBmotive kft.- 

GYere és dolgozz velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021 - 
JOBmotive kft.- 

AZ ArAnYABlAk kft. egri üzle-
tének zavartalan működéséhez 
üzletvezető kollégát keres, kiemelt 
bérezéssel. Feladat: értékesítés, 
áruátvétel, leltározás, készletke-
zelés, üzlet üzemeltetése, pénz-
tárgép-kezelés, kapcsolattartás 
a központtal. kapcsolatrendszer, 
tapasztalat, műszaki beállítottság 
előnyt jelent. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: jelentkezz02@
gmail.com 

GYŐri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CnC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021 
-JOBmotive kft.- 

sZAkÁCsOt, felszolgálót és 
konyhai kisegítőt felveszünk 
az egri Hárs vendéglőbe. Érd.: 
davidgabor1136@freemail.hu 
06-30/255-9049 

eGri szálló nyugdíjas, férfi éjszakai 
portást keres. Tel.: 06-30/945-3479, 
Botax Kft. 

eGri cég kőművest, segédmun-
kást keres hosszú távra. tel.: 
06-30/584-8668, OCC D-Max 
Építő kft. 
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A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény (3300 Eger, Szalapart u. 84.)

állást hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

· ápoló, gondozó
· takarítónő

Érdeklődni: a 36/427-455-ös telefonszámon 
lehet, vagy e-mailben várjuk az önéletrajzokat: 

titkarsag@heves-harmonia.hu
504066

Eladói és varrónői munkakörbe
teljes- és részmunkaidőben.

amit nyújtunk: - Fiatalos légkör
 - Hosszú távú munkalehetőség
 - versenyképes fizetés

Elvárások: - a vásárlók udvarias, szakszerű kiszolgálása
 - Jó csapatszellem
 - Teljesítményközpontúság és megbízhatóság

Előny: - Szakirányú végzettség és kereskedelmi 
  tapasztalat

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
személyesen (Eger, Cifrakapu u. 162. dr.Padló Áruház),

vagy az eger@drpadlo.hu  e-mail címen.

egri üzletébe keresünk
munkatársakat

504412

auTóSzErElő
kollégát keresünk.

Fizetés:
bruttó 250.000-300.000 Ft

Kada KFT.
Műszaki vizsga állomás

andornaktálya, Újélet u. 60.
Érd.: 06-30/925-0949

fémszerkezet 
lakatosokat
keresünk egri munkahelyre,

gyártás, szerelési és karbantartási 
munkaterületre, valamint

lézervágó berendezésre 

gépkezelőt
egyműszakos munkarendben.

előny:
- szakmai gyakorlat
- Hegesztési gyakorlat
- eger vagy eger környéki lakhely

Bérezés: nettó 250.000 ft/hó

Jelentkezéseket várjuk: 
kurtiepszer@freemail.hu

vagy tel.: 06-20/927-3090 
kürti-ép-szer. kft.

504627

504626

Önéletrajzokat a bukta.zsuzsanna@salirisresort.hu e-mail címre várjuk.

	 •	szakképzett szakács •	emeleti londíner
	 •	szakképzett cukrász •	szobaasszony
	 •	pultos, felszolgáló •	részmunkaidős
    értékesítési munkatárs

A SALIRIS RESORT SPA & KONFERENCIA HOTEL*****SUPERIOR 

MUNKATÁRSAKAT 
KERES

a következő munkakörökbe:

504065

az allianz Hungária zrt. egri irodája 

MunKaTÁrSaT KErES
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
laszlo.borics@allianztanacsado.hu

Érd.: 06-30/425-9428

Az EGERERDŐ Zrt. Egri Erdészete pályázatot hirdet

VEZEtŐkönyVElŐ
munkakör betöltésére.

Feladatai közé tartozik az erdészet adminisztrációs 
és ügyviteli feladatainak irányítása, elsődlegesen az 
analitikus készletgazdálkodás, vevő-szállító, pénztár.
A munkakör betöltésének feltételei:
•	középfokú	végzettség
•	mérlegképes	könyvelői	képesítés
•	gazdasági	társaságok	könyvelésében	szerzett
 szakmai tapasztalat
•	feddhetetlen	előélet
Előnyt jelent:
•	felsőfokú	pénzügyi-,	közgazdasági	végzettség
A munkakör betöltése azonnali munkába állással 
tervezhető.
Pályázni szakmai önéletrajzzal, bérigény 
megjelöléssel lehetséges, melyet az alábbi e-mail 
vagy postacímre kérünk beküldeni legkésőbb
2019. január 31-ig:

nahoczki.laszlo@egererdo.hu
EGERERDŐ Zrt. Egri Erdészet
3300	Eger,	Erdészek	útja	2.

az agria Color ’98 Kft. állást hirdet

KERESKEDELmI 
ÜGyInTÉZŐ
munkakörre.

Elvárás: • Közgazdasági végzettség
 • Számvitelben jártasság
 • Számítógépes gyakorlat 
 • Jó kommunikációs  
  és szervező készség

Előny: • Gépjárművezetői engedély  
  („B” kategóriás) és gyakorlat
 • Egri és Eger környéki lakos

Önéletrajzos (fényképes) 
jelentkezéseket  az 
iroda@agriacolor98.t-online.hu 
e-mail címre várunk!

504063504067490137

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 

LAKAToS, 
ASZTALoS 

és KAZÁnfűTŐ  
munkakörökbe 

szakirányú végzettséggel 
KERES munKATÁRSAKAT 
a Markhot Ferenc Kórház.

Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet:

36/801-732

504900

505177

505006
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Tisztelt Polgárok/Vállalko-
zók/Vállalkozások!
Kedves Egriek! 

Fontos adatbejelentési 
határidő közeledik épít-
ményadóban, ugyanis 
2019. január 1-i állapot-
nak megfelelően azon 
adóalanyok/tulajdonosok/
haszonélvezők számára, 
akiknek az építményükkel 
/épületükkel/épületrészük-
kel (építmény) kapcsolato-
san bármilyen – adóztatást 
is érintő – változás történt 
2018. évben, úgy erről leg-
később 2019. január 15-ig 
kell adatbejelentést telje-
síteniük az önkormány-
zati adóhatóság felé. 

Kérjük, szíveskedjenek 
leellenőrizni, hogy a válto-
zás adatbejelentését 2018. 
évben megtették-e és ha 
nem, akkor a jelzett végső 
adatbejelentési határidőig 
még szankció mentesen tel-
jesíthetik! Jelenleg az adó-
hatóság több mint 25 ezer 
adózó, 42 ezer építményét 
tartja számon nyilvántartá-
sában. A 2018. évben már 
az önkormányzati adóható-
ság felé közel ötezer módo-
sításra jogot adó adatbeje-
lentés érkezett, melyek meg 
fogják változtatni a 2019. évi 
fizetési kötelezettségeket. 
Az adatbejelentési nyom-
tatvány elkészítése előtt, 
javasoljuk az e-ADÓ rend-
szerben való betekintést, 
ahol ellenőrizheti adatbeje-
lentésének tényét is: https://
eger.eado.hu/. Az adatbe-
jelentést az „EGER1931” 
számú „ÁNYK” vagy „PDF” 
formanyomtatványon lehet 
(a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően elektronikusan 
vagy papír alapon) telje-
síteni az önkormányzati 
adóhatóságunk felé. Az 

adatbejelentési nyomtat-
vány „Főlap”-ból és „A”-„B” 
jelű betétlapokból állhat.

A gazdálkodóknak az 
adatbejelentő lapot elekt-
ronikus módon és formá-
ban (ÁNYK nyomtatvány) 
kell benyújtaniuk. Az 
egyesület, az alapítvány, a 
közszolgáltató szervezet, 
a köztestület, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénz-
tár, a magánnyugdíjpénztár, 
ha élni kíván az adó men-
tesség feltételeivel úgy nyi-
latkozatot kell elektroni-
kus úton beadnia (száma: 
„EGER1931NY”). 

Felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy önmagában az 
ingatlan nyilvántartásban 
történő változás átvezetés 
nem elegendő és nem he-
lyettesíti az adatbejelentést. 
Mivel az adónem ún. kive-
téses jellegű helyi adó, így 
az adó alanya az adatbeje-
lentő lap benyújtásával je-
lenti be, változtatja, illetve 
szünteti meg az adókötele-
zettségét. Szükség esetén a 
kitöltés előtt szíveskedjék a 
kitöltési útmutatót is átta-
nulmányozni. 

Építményadóban az adó 
alanynak minősül az (ma-
gánszemély, jogi személy, 
egyéb szervezet, magánsze-
mélyek jogi személyiséggel 
nem rendelkező személyi 
egyesülése), aki a naptári 
év első napján – azaz 2019. 
január 1-jén – az építmény 
tulajdonosa, illetve ameny-
nyiben az ingatlan-nyilván-
tartásába vagyoni értékű 
jog (pl.: haszonélvezeti jog, 
özvegyi jog) jogosítottja is 
bejegyzésre került, akkor 
pedig ő az adó alanya. 

Az adókötelezettség az 
év első napján fennálló ál-
lapot (2019. január 1.) sze-
rint keletkezik. Így, ettől 

az időponttól nyílik meg a 
bejelentés teljesítésének kö-
telezettsége is, azaz az adó-
évet megelőző évben (2018) 
történt változásról az adóév 
első napját követő 15 napon 
belül (2019. január 15-éig) 
kell bejelentési kötelezettsé-
güknek eleget tenni az érin-
tett adóalanyoknak. Ugyan-
akkor arra is volt mód, hogy 
közvetlenül a változást kö-
vetően – még a múlt évben – 
teljesítsék az érintettek a be-
jelentési kötelezettségüket. 
Ilyen adókötelezettséget 
érintő változás lehet példá-
ul: a vétel, eladás, öröklés, 
ajándék, csere, adóked-
vezmény igénybevételéhez 
való jogosultság változása, 
építmény lebontása, meg-
szűnése, vagyoni értékű jog 
szerzése, vagyoni értékű jog 
megszűnése, jognyilatkozat 
megváltoztatása, alapterület 
változás, használatbavételi 
engedély megszerzése, lak-
címváltozás, funkció vagy 
használati mód változása 
stb.. Az adatbejelentés el-
készítése során – döntésük 
alapján valamennyi tulaj-
donos által írásban megkö-
tött és az önkormányzati 
adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban – a tulaj-
donosok az adóalanyisággal 
kapcsolatos jogokkal és kö-
telezettségekkel egy tulaj-
donost is felruházhatnak. 
Amennyiben ezzel a lehe-
tőséggel élni kívánnak, úgy 
az adatbejelentési nyomtat-
vány mellett a kitöltött meg-
állapodás (nyomtatvány 
száma: „EGER19M”) nyom-
tatványt is be kell nyújtani-
uk papír vagy elektronikus 
formában. 

Tájékoztatjuk Önöket 
arról is, hogy az adózók-
nak nem kell minden 
évben adóbejelentést ten-

niük, hanem csak abban 
az esetben, amikor a saját 
személyes adataikban vagy 
az építmény adataiban kö-
vetkezik be olyan változás, 
ami kihat az építményadó 
megállapítására. Változatlan 
tényállás esetében az adóha-
tóságunk a fizetési határidő 
előtt folyószámla egyenleg 
keretében fogja majd Önö-
ket értesíteni (postai vagy 
elektronikus úton.)   

Szeretnénk tájékoztatni 
Adózóinkat arról is, hogy 
önkormányzati rendeletünk 
alapján a bel- és külterüle-
ten lévő lakás céljára szolgá-
ló építmény után, ha az adó-
alany az adóév első napján 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány adatai szerint ott 
állandó lakcím szerint beje-
lentkezett és azt ténylege-
sen, életvitelszerűen is lak-
helyként használja, 50%-os 
adókedvezményre jogosult. 
Ezen túlmenően további 
50%-os adókedvezmény jár 
még a lakcímnyilvántartás 
szerint és ténylegesen, élet-
vitelszerűen is lakhelyéül 
szolgáló lakása után, az egy 

háztartásban három vagy 
több gyermeket nevelő ma-
gánszemélynek is, valamint 
az öregségi nyugdíjra, fo-
gyatékossági támogatásra 
jogosult, illetve megválto-
zott munkaképességű sze-
mélyeknek is. Az adóked-
vezmények igénybevétele 
is az Önök adatbejelentése 
alapján történik. 

Tájékoztatjuk Adózó-
inkat, hogy a központi és 
helyi adójogszabályokról, 
önkormányzati adókkal 
kapcsolatos tájékoztatókról, 
elektronikus és papír alapú 
adatbejelentési és beval-
lási nyomtatványainkról a 
www.eger.hu (adóügyek), 
ado.eger.hu elérhetőségen 
részletesen informálód-
hatnak. A jelzett elérhető-
ségekről elektronikusan 
lekérdezhetik folyószámlái-
kat, befizetéseiket, bevallá-
saikat, adatbejelentéseiket, 
számlánkénti egyenlegeiket 
és más fontosabb nyilván-
tartott adatait is, valamint 
egyidejűleg online (VPOS) 
bankkártyás befizetést is 
teljesíthetnek.

TÁJÉKOZTATÓ
Az építményeket (lakást és más egyéb nem lakás célú építményt) érintő 2018. évi változások adatbejelentését 

az önkormányzati adóhatóság felé a tulajdonosoknak legkésőbb 2019. január 15-ig kell megtenniük!

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető 

honlapja: www.eger.hu 
Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Adó Iroda 
3300 Eger, Dobó István tér 2. 

Telefonszám: +36 36/523-700   E-mail: ado@ph.eger.hu
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

Ügyfélfogadási időpontok:
 Hétfő 09.00-16.00
 Kedd: 09.00-16.00
 Szerda: 09.00-17.00
 Csütörtök: 09.00-16.00

Amennyiben kérdése van, úgy kérjük, forduljon mun-
katársainkhoz, akik az adótitok szabályainak betartása 

mellett készséggel állnak rendelkezésükre.  
Köszönjük együttműködésüket és azt, hogy befizetett 

adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város működéséhez, 
fejlődéséhez.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
504064

504064

Képviselői fogadóóráK
Január 17-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 

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

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 
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 csütörtökig foga-
dóórát tart a Városházán, a Dobó tér 2. sz. alatt. Kérem hívjon, hogy 
az Ön számára megfelelő időben és helyszínen találkozhassunk. 
Tel.: 06-30/995-2290, e-mail: oroszibolya@t-online.hu

Martonné Adler Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP), 
a 9. sz. vk. képviselője tart fogadóórát a január 14-ével kez-
dődő héten, előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. 
Tel.: 06-20/427-8625, e-mail: martonne.ildiko@ph.eger.hu

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

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

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), 
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefo-
non vagy e-mailben egyeztetett időpontban tart fogadóórát a DK 
Mátyás király út 56. sz. alatti irodájában. Tel.: 06-30/9453-530, 
e-mail: fgyeger@gmail.com
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504086

A növekvő gAzdAság nyertesei A mAgyAr csAládok,  
A munkAvállAlók és A nyugdíjAsok, mert a gazdaság kedvező 
évet zárt 2018-ban – fogalmazott Oroján Sándor, a FIDESZ Egri 
Szervezetének alelnöke. Tavaly 4,5 millióra nőtt a munkavállalók 
száma hazánkban, míg a reálkereset 8%-kal emelkedett, és Heves 
megyében egy év alatt 627-tel nőtt a betöltött álláshelyek száma.

Fotó: EbnEr béla

„Az imádság embere volt”
Utolsó útjára kísérték Seregély István érseket

Egerben, a Bazilikában vet-
tek végső búcsút a szilveszter 
napján elhunyt, nyugalmazott 
egri érsektől, dr. Seregély Ist-
vántól. A gyászmisét dr. Erdő 
Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek mutatta be, ő 
mondott áldást a székesegy-
ház kupolája alatt felállított 
ravatalnál. Seregély István 
földi maradványait a főpász-
torok temetkezési helyén, 

az altemplomban helyezték 
örök nyugalomba. Az elhunyt 
érsek tevékenységét Habis 
László, Eger polgármestere, 
Ternyák Csaba egri érsek és 
Veres András, a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia 
elnöke méltatta.

A búcsúztatáson a több 
száz hívő mellett, a közjogi és 
egyházi méltóságok sorában 
részt vett Orbán Viktor mi-

niszterelnök, Semjén Zsolt 
nemzetpolitikáért, egyház-
ügyekért és nemzetiségekért 
felelős miniszterelnök-helyet-
tes, Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára, és Nyitrai Zsolt 
kiemelt társadalmi ügyekért 
felelős miniszterelnöki meg-
bízott, Eger és körzete or-
szággyűlési képviselője is.

Fotó: Balogh Ferenc

A vitézi rend egri csoportjA karácsony közeledtével ellátoga-
tott a Szente Edina vezette, egri Heves Megyei Gyermekvédelmi 
Központ, Befogadó Otthon lakóihoz, s ajándékokkal, szép szavak-
kal kedveskedtek az itt nevelkedő gyerekeknek, akik kis ünnepi 
műsorral hálálták meg a figyelmességet, áldott ünnepet kívánva.

Fotó: eBner Béla

490138



Január 13-án, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Január 20-án, vasárnap
vegyes piac, 

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

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

Elindult az idei eSZJA rendszer
Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján, sőt, akik tel-
jes egészében maguk készítik bevallásukat, már hozzáférhetnek a 18SZJA webes 
kitöltő programhoz.

2019. január 7-étől elérhető a 18SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallási felület. 
Azok, akik maguk készítik el bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot 
is, ami a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon, valamint a NAV eSZJA oldalán 
(https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített bevallások kényelmesen, elektro-
nikusan beküldhetők az Ügyfélkapun át. A bevallást beküldő adózók nagy része ezt a 
megoldást választotta tavaly. A NAV felület természetesen akkor is alkalmas a bevallás 
elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány to-
vábbra is kitölthető az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK), és akár papíron 
is. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató 
kinyomtatható a NAV eSZJA oldaláról, illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgá-
latán. Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküld-
hetik postán bevallásukat.

A NAV ebben az évben még több adózónak, a magánszemélyeken túl már az egyé-
ni vállalkozóknak is készít adóbevallási tervezetet a mezőgazdasági őstermelőkhöz és 
az áfafizetésre kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Nekik azonban az adott te-
vékenységből származó jövedelemmel, illetve az adóhatósági nyilvántartásokban nem 
szereplő adatokkal ki kell egészíteniük a tervezetet a beküldés előtt. Az szja-bevallási és 
befizetési határidő egységesen, valamennyi adózóra vonatkozóan 2019. május 20.

Saját adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnézheti az Ügyfélkapun keresz-
tül a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Aki 
nem használ Ügyfélkaput, március 18-ig többféle módon is, adóazonosító jele és születési 
dátuma megadásával kérheti a tervezet postázását: SMS-ben (06-30/344-4304), a NAV 
honlapján elérhető web űrlapon, levélben, formanyomtatványon (BEVTERVK), telefonon, a 
1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon (SMS-ben ezt a formát kell alkal-
mazni: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn).

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

éS mEntS mEg
három élEtEt!

A Magyar Vöröskereszt  
Heves Megyei Szervezete  

szeretettel várja a véradókat:
(EREDETI TB kártyájukkal 

és személyi igazolványukkal)

2019. jan. 14., hétfő 1000–1200 
EGER – Markhot Ferenc Kórház 

(Knézich K. u.)

2019. jan. 16., szerda 1000–1200 
TARNASZENTMiKlóS  

– Napközi Otthon (Fő u. 27.)

2019. jan. 16., szerda 1330–1600 
PÉlY – Általános iskola (Fő u. 138.)

2019. jan. 18., péntek 1400–1700 
EGER – Bükki Nemzeti Park 

igazgatósága 
(Sánc u. 6.)

489730

MarKHOt HÍrEK
Flóra és Jákob az új év első
babái a markhot Ferenc Kórházban 

Megszülettek az új év első 
babái a Markhot Ferenc Kór-
házban. Eger első babája Flóra, 
január 1-én 23 órakor született, 
második gyermek a családban, 
2000 gramm és 49 cm. Heves 
megye első babája, aki az egri 
kórházban született: Jákob 
Belián január 2-án 20 óra 38 
perckor, 3700 grammal és 54 
cm-esen látta meg a napvilá-
got. A tarnaleleszi család har-
madik gyermekét két kislány 

testvére várja haza. Mindkét 
baba egészséges, anyukájuk 
úgyszintén. A Baba-Barát 
Markhot Ferenc Kórházban az 
elmúlt évben 1298 baba szü-
letett. Eger első újévi babáját 
és anyukáját Martonné Adler 
Ildikó alpolgármester köszön-
tötte, dr. Vácity József főigaz-
gató vezetőtársaival együtt 
adta át az intézmény ajándé-
kát az egri és a Heves megyei 
anyukának. 

Flóra, 
az év első babája  

Egerben
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Rokonok Egerből a Nemzeti színpadán
Újra Budapesten, a Nemzeti 
Színházban vendégeskedik az 
egri Gárdonyi Géza Színház. 
Január 14-én, este 7 órától a Ro-
konok című társadalmi drámát 
játssza a társulat. 
Szabad-e megtenni, amit lehet? 
Erről: a kísértésről és a tisztes-
ségről szól a Rokonok.  Móricz 
Zsigmond társadalmi drámáját 
Blaskó Balázs rendezte, az elő-
adás főszereplője Nagy András, 
aki Kopjáss István szerepében 
felveszi a harcot a kapzsisággal, 
a korrupcióval szemben.

Nagy András  
és Babócsai Réka 

a Rokonokban
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– mEnÜ – 
Házinyúl pate májával 

füstölt gerincével birspürén
házi ciabattával

Gál Pincészet - Fúzió 2015

Borjúpofa sütőtök krémmel 
marinált bébicéklákkal,
mézes paszternákkal

Kovács Nimród Winery -  
777 Pinot noire 2015

Bivalyfartő vargányás  
lencseragun rózsaborsos  

demi glace szósszal,  
zöldségekkel

Thummerer Pince -  
Egri Bikavér Superior 2013

Pavlova csokis krémes 
erdei gyümölcsökkel

Tóth Ferenc Pincészet -  
Kadarka 2017

Időpont: 2019. január 26. 19.00 óra
Helyszín: Hotel Eger & Park konferencia terem
A bál fővédnöke: Habis László, Eger polgármestere
Díszvendég: Thummerer Vilmos borász
Zene: Jam party zenekar
Megújult Borbárunkban vacsora után a következő  
borászatoktól kóstolhat: Thummerer Pince, St. Andrea, 
Kovács Nimród Borászat, Petrény Pincészet, Ostorosbor, 
Varsányi  Pincészet, Gál Tibor, Gál Lajos, Simon József, Tarjányi, 
Besenyei  Borház, Juhászvin, Dula Pincészet, Tóth Ferenc Pincészet. 
A belépőjegy ára 18.000 Ft/fő.
További információk: Vasné Ignácz Katalin
+36 70 616 8005 | +36 20 956 7947

olvASSA úJSágunKAt  

már cSÜtörtöKön  
AZ intErnEtEn
EgEr.SZupErinFo.hu

490137

489810

489720



 – egész egert kínálja a megújult eger.hu – www.eger.hu www.eger.hu

490140

Programja
Január 15., kedd 17.00

Életmód klub, Jóga
Szeretettel várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt!

Január 16., szerda 17.00

Az univerzum AlAptörvénye 
Az állAndó változás

egri egészség- és Környezetvédő egyesület

web: www.egripolgarokhaza.hu e-mail: mail@egripolgarokhaza.hu  
Tel.: 06-20/221-94-49      Cím: 3300 eger, II. rákóczi F. u. 45.

112019. január 11.

Január 12., szombat
A VÁNDOrLÓK BArÁTI KÖre TÚrÁJA
8.00	 Útvonal:	Bükkszenterzsébet	–	Szabadság	út	–	Ady	út	–	Nagy-kői	

tanösvény	–	Tarnalelesz	Indulás:	8.00	Volán	pu.		
Érkezés:	legkésőbb	17.20.		Táv:	12	km.		
Túravezető:	Mácsár	Beáta

A BÜKKI VÖrÖS MeTeOr SPOrTegYeSÜLeT TÚrÁJA – „Egészség	séta”
8.50	 Útvonal:	Szilvásvárad	–	Szalajka-völgy	–	Fátyol-vízesés	–	vissza	

Szilvásvárad.	Táv:	7	km.	Szintkülönbség:	150	m
	 Találkozás:	8.50	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.40	Volán	pu.
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
14.00	 CuKOrBeTegeK DIéTÁJA 

Dr. Kocsis Ildikó előadása	a	Testsúlykontroll	program	zárásaként.		
A	Cukorbetegek	Egri	Egyesülete	szervezésében.	
A	belépés	ingyenes.	 Helyszín:	Városháza	Rendezvényterem

15.00	 ILLATSzerTÁr	–	Egressy	Béni	bérlet		 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
19.00	 kökÉny attila koncert Helyszín:	Uránia	Mozi
Január 13., vasárnap 

	 7.00-tól kiSaSSZony Piac
	 13.00-ig	 vegyeS Piac ÉS kirakodóváSár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
A BÜKKI VÖrÖS MeTeOr SPOrTegYeSÜLeT TÚrÁJA 
8.40	 Útvonal:	Szőlőcske	–	Rókafarm	–	Csobánka	–	Egri	út	–	Vásáros-

hegy	–	Király-széke	(kaptárkövek)	–	Kilátó	–	Szomolya
	 Táv:	10	km.	Szintkülönbség:	170	m.	18	+3	pont
	 Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	13.30	Volán	pu.
	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
11.00	 hÜVeLYK MATYI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 JÉgvaráZS	– ékszer balett tánc együttes
	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház	(Telt	ház)
Január 14., hétfő 
11.40	 STOP 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 A	FOgYASzTÓVéDeLMrőL	–	A	Járási	Hivatal	Fogyasztóvédelmi	

munkatársainak	előadása	a	Dobó	Katica	Nyugdíjas	Szervezet	
szervezésében.		 Helyszín:	EKVI	ebédlője	(Bem	tábornok	u	3.)

17.00	 grecSó kriSZtián: Harminc Év naPSÜtÉS		 	
A	szerzőről	és	a	könyvről	mesél:	hOMÁNé MÓrA éVA,	
az	Egri	Kemény	Ferenc	Sportiskolai	Általános	Iskola	magyartanára	

	 Helyszín:	Senátor-ház	Étterem	és	Kávéház	különterme
18.00	 A TeMPLOMOS LOVAgOK MAgYArOrSzÁgON
 Tóth Sándor történész	előadása,	a	Hun-Fokos	Szövetség	

szervezésében.	Belépő:	500	Ft	 Helyszín:	EKMK	Egri	Kötélverő	Ház
Január 15., kedd
11.00	 KuKuCS	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
12.30	 KerTéSzeT MINDeNKINeK eLőADÁSSOrOzAT
																	Téma:	A	közösségi	kertek	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
18.00	 hANgFÜrDő	–		kikapcsolódás	hangtálakkal,	

shantikkal,	csengőkkel	 Helyszín:	Lollok	Ház
19.00	 ILLATSzerTÁr –	Csokonai	Vitéz	Mihály	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 16., szerda
6.00	 hAJNALI PILATeS	–	mindkét	nem	számára!	 	

Helyszín:	Lollok	Ház
10.00	 JÁTSzÓTér Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
15.00	 JÁTSzÓTér Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
17.00	 Az uNIVerzuM ALAPTÖrVéNYe Az ÁLLANDÓ VÁLTOzÁS.
	 Aranyi Lászlóné	természetgyógyász	előadása	az	Egri	Egészség-		

és	Környezetvédelmi	Egyesület	szervezésében.
	 Helyszín:	Polgárok	Háza	(Rákóczi	Ferenc	út	45.)
17.00	 „PoSZtHumán”	–	az eventus Művészeti Iskola tanár-diák 

kiállításának megnyitója.	Köszöntő:	Sajtos Attila	igazgató.		
Megnyitja:	Vályi Péter képzőművész.	A	belépés	ingyenes.		
Helyszín:	EKMK	Vitkovics	Alkotóház	és	Művésztelep

18.00	 caSino Pódium	– FAJCSÁK ATTILA éS Az egrI hISTÓrIÁSOK 
régIzeNe egYÜTTeSe Helyszín:	Kepes	Intézet

19.00	 ILLATSzerTÁr –	Németh	László	bérlet	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

Január 17., csütörtök
10.00	 JÁTSzÓTér Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház,	Stúdiószínpad
10.00	 hÜVeLYK MATYI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.30	 TÁTrAI S. MIKLÓS: reJTéLYeK-eMLéKeK-SzereLMeK 	

kötetbemutató.		 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
18.00	 barlangáSZ klub – BArLANgI régéSzeTI IDő-KAPSzuLA 

A ChATeu-BArLANg című film vetítése	
Helyszín:	Civil-ház,	Bajcsy-Zsilinszky	u.	9	sz.	(8-as	kapu	kód)

19.00	 ILLATSzerTÁr –	Bródy	Sándor	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Színház
Január 18., péntek
10.00	 KÖzeLBABA CSeVegő KLuB	 Helyszín:	Forráspont	LISZI
15.00	 ANgOL CSeVegő KLuB Helyszín:	Forráspont	LISZI
17.00		 nagyPál ákoS: titkoS manók tánca	

kötetbemutató	és	emlékest	 Helyszín:	Bródy	Sándor	Könyvtár
17.00	 heVeS MegYeI FOTÓKLuB 60 éVeS FeNNÁLLÁSA ALKALMÁBÓL 

reNDezeTT JuBILeuMI FOTÓKIÁLLíTÁS MegNYITÓJA 
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház

19.00	 régI NYÁr –	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 19., szombat
A FÜzeSABONYI TerMéSzeTBArÁT egYeSÜLeT TÚrÁJA
7.22		 „Hevesi	túrák”	Útvonal:	Bélapátfalva	–	Hársas-völgy	–	Telekessy	

th.	–	Kolacskovszky	forrás		-	Alsó-erdő	Cisztercita	apátság	Bélapát-
falva	Indulás:	Füzesabony	7.22	/	Bélapátfalva:	8.32

	 Visszaút:	Bélapátfalva:	13.11	/	Füzesabony:	14.48.	Táv:	5,2	km,	
szint:	100	méter	 Túravezető:	Somogyi	Imre	(70/314-9169)

A KÁrPÁT egYeSÜLeT eger TÚrÁJA – „Bükki	szálláshelyeink	1.”
8.20	 Útvonal:	Eger-Berva	–	Gubaréti-ház	–	Les-ház	–	Szarvaskő
	 Táv:	11	km,	szint:	400	m.
	 Találkozó:	Berva	mh.	8.45	(egri	busz	helyijárat	14.	Dobó	gimn.	indul	

8.23-kor).	Túravezető:	Nagy	Péter	(30/215-6028)
A KISBAKANCSOSOK BArÁTI KÖre TÚrÁJA – „Latinos	tangó”
8.30	 Útvonal:	Eger	autóbusz-állomás	-	Noszvaj	-	Ibolyás	tető	-	Lajos	

forrás	-	Király	rét	-	Via	ad	Szomolya	-	Mész	hegy	-	Ostoros	patak	
-	Almagyar	dűlő	-	Rozália	temető	-	Török	fürdő	-	Gárdonyi	Géza	
Színház	(összesen	14	km).	Túravezető:	Juhász	István

Január 20., vasárnap
7.00-tól orSZágoS rÉgiSÉgváSár egerben! 
16.00-ig	 Helyszín:	A	buszpályaudvar	mellett,	a	Bazilika	mögött	

www.regisegvasareger.hu
	 7.00-tól kiSaSSZony Piac
	 13.00-ig	 vegyeS Piac ÉS kirakodóváSár

	 Helyszín:	Kisasszony	utca	(volt	honvédségi	járműtelep)	
A BÜKKI VÖrÖS MeTeOr SPOrTegYeSÜLeT TÚrÁJA
8.40 Útvonal:	Szőlőcske	rakodó	–	Avas-oldal	–	Gallas-bükkös	–	Bikk-

bérc	–	Nagy-Eged	–	Csomós-tanya	–	Cigléd	–	Egervár	vmh.
	 Táv:	14	km.	Szintkülönbség:	350	m.	28+3	pont	

Találkozás:	8.40	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.00	Egervár	vmh.
	 Túravezető:	Kálmán	Bertalan	(36/324-469,	20/226-6564)
Január 21., hétfő 
9.00	 STOP 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 egri PegaZuS – eMLéKKIÁLLíTÁS ÓCSVÁr gézA ciszterci 

rajztanár, festőművész születésének 110. évfordulója alkalmából	
Köszöntőt	mond:	Dr. Löffler erzsébet	–	történész,	muzeológus

	 Megnyitja:	Vízy László	–	festő,	építész,	műemlékfelügyelő
	 Helyszín:	AGRIA	PARK	GALÉRIA	 Megtekinthető:	február	6-ig
Január 22., kedd 
10.00	 A CSILLAgSzeMű JuhÁSz 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 A CSILLAgSzeMű JuhÁSz 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 TÁNC- éS MOzgÁSMeDITÁCIÓ 

Helyszín:	Lollok	Ház
Január 23., szerda
19.00	 egri világJáró klub – FOTÓS A VILÁg KÖrÜL
	 gál Cecília	előadása	Pápua	Új-Guineáról	 Belépő:	500	Ft	

Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

december 
24-ig

Több 
mint egy 
ünnep

Január 24., csütörtök
10.00	 STOP 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
16.00	 A MÁTYÁS TeMPLOM – Bagó Sándor	diaporámás	előadása	

az	Ezüstidő	Szabadidős	Egyesület	szervezésében.		
A	belépés	ingyenes.	 Helyszín:	EKMK	Egri	Civil	Ház

18.00	 barlangáSZ klub – regőS JÓzSeF: Az ÁLLATVILÁg 
VÁLTOzÁSA A JégKOrSzAK ÓTA BÜKK VIDéKéN	
Helyszín:	Civil-ház,	Bajcsy-Zsilinszky	u.	9	sz.	(8-as	kapu	kód)

18.00	 BeLSő éS KÜLSő FeJLőDéSÜNK – KASSAI LAJOS egerBeN	
Beszélgetőtárs:	Czövek zsuzsanna.	Dedikálással	egybekötött	
könyvvásárlás.	Belépőjegy:	2.500	Ft,	Diákigazolvánnyal:	1.900	Ft

	 Szervező:	Őseink	Tudása	Egyesület		
Helyszín:	Hunguest	Hotel	Flóra	(Fürdő	utca	5.)

18.00	 világfaló	– SzLOVÁK (éS FeLVIDéKI) NeMzeTI eST
	 ÜDVÖzLeT hOMONNÁrÓL		

Belépő:	elővételben	1.000	Ft	napján	1.200	Ft	 	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

18.30	 hÁzIMuzSIKA	–	A CANTuS AgrIeNSIS NYíLT KÓruSPrÓBÁJA	
a	Magyar	Kultúra	Napja	alkalmából.

	 ÖrÖMzeNe KOMOLYAN –	pillanatképek	a	27	éves	kórus	életéből.
	 Vezényel:	gergely Péter Pál.	A	részvétel	ingyenes,	de	regisztráció	

szükséges	az	alábbi	email	címen:	bimbo.zoltan@gmail.com		
Helyszín:	Szent	Imre	Katolikus	Általános	Iskola

Január 25., péntek
10.00	 KuKuCS	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
19.00	 világítani fogok	–	JóTÉKONySÁGI	BOREST	

A Világítani Fogok egyesület első igazi bemutatkozása egerben! 
Emberi	sorsok,	beszélgetés	a	mélyszegénységben	felnövő	
gyermekek	esélyeiről,	az	emberről,	mint	értékről,	a	cigányságról.	
Hét	igazán	egyedi	bor,	jellegzetes	cigányételek.	Regisztráció:	
Gál	Zsombornál:	vilagitanifogok25@gmail.com,	20/410-7427	
Helyszín:	Gál	Tibor	Fúzió

19.00	 FARKAS	FERENC:	cSínom Palkó
	 Gárdonyi	Géza	bérlet	–	Bemutató előadás 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
Január 26., szombat
A BÜKKI VÖrÖS MeTeOr SPOrTegYeSÜLeT TÚrÁJA  – „Háztól	házig”
8.00	 Útvonal:	Egerbakta	–	Baktai-tavak	–	Major-tető	kilátó	–	Szarvaskő	–	

Les-ház	-	Berva.	Táv:	14	km	Szint:	270	m	26	+3	pont
	 Találkozás:	8.00	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.30	Berva
	 Túravezető:	Benkó	Zsolt	(36/428-247,	30/501-4826)
A VÁNDOrLÓK BArÁTI KÖre TÚrÁJA
9.10	 Útvonal:	Síkfőkút	–	Forrás	tanösvény	–	Várkút	–	Török	út	–	Novaji	

kunyhó	-	Síkfőkút.	Indulás:	9.10	Volán	pu.	Érkezés:	
legkésőbb	17.40.	Táv:	8	km	
Túravezető:	Mácsár	Beáta

11.00	 cSengő-bongó: „MINDeN hANgSzer A BArÁTOD”	
A hegeDű éS A CSeLLÓ

	 óvodásoknak	és	kisiskolásoknak	dalokkal,	rajzos	mesével,	csendes	
és	énekszóval.	Belépő:	gyermek	600	Ft,	felnőtt	1.200	Ft

	 Testvér	kedvezmény,	részletek:	www.ekmkeger.hu	
Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

15.00	 A CSILLAgSzeMű JuhÁSz –	Szakmai	bemutató	
Helyszín:	Harlekin	Bábszínház

15.00	 A MATerIALIzMuS LéNYegéBeN ISTeN-KuTATÁS  
Kisfaludy györgy	előadása	az	Univerzum	Klub	szervezésében

	 Belépő:	1.000	Ft,	klubtagoknak	500	Ft.	Helyszín:	EKMK	Kötélverő	Ház
19.00	 NéPTÁNCOSOK FArSANgI BATYuS BÁLJA
	 Táncrendek,	tombola,	farsangi	műsor	és	játékok,	eszem-iszom,	

vigadalom	a	gajdos zenekar	muzsikájára.			
Házigazda:	Bécsi gyula	táncoktató.	Belépő:	600	Ft

	 Helyszín:	EKMK	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
19.00	 CSíNOM PALKÓ –	Hevesi	Sándor	bérlet 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	Színház
19.00	 egri borok bálJa	–	Kiváló	étkek,	borbár,	tombola	

Az	egrI BOrBArÁT hÖLgYeK egYeSÜLeTéNeK	rendezésében	
A	bál	fővédnöke:	habis László,	Eger	polgármestere.

	 Díszvendég:	Thummerer Vilmos	borász.	Zene:	Jam	party	zenekar.	
	 Helyszín:	Hotel	Eger	&	Park	konferencia	terem

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

490073

Ismert egrIek – más szerepben
című ZenÉS SHow műSorunkHoZ

keresünk műkedvelő fellépőket 
színpadi műfajokban 

(hangszer, ének, vers, egyéb).

a műsor helye: ekmk forrás színházterme
ideje: 2019. február 23. (szombat) 15.00

érdeklődni: ezüstidő szabadidős egyesület
e-mail: eszeeger@gmail.com 

tel.: 06-70/526-2805

EGRI PEGAZUS  
ÓcSVÁr gÉZA emLÉKKiÁLLÍTÁS 

JAnuÁr 21., hÉTfő 16.00
AgriA PArK gALÉriA

489720 489812
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Őrült újévi akció! 
készleten lévő kerékpárok 

30-40% kedvezménnyel!
Például: GEPIDA MUNDO 26” MTB 109.990 Ft helyett: 69.990 Ft 

Nyitva tartás: H-P: 9.00-16.00, Szo: 9.00-12.00
Eger, Belvárosi udvar (labirintus üzletház hátsó része)

tel./Fax: 36/345-589 - www.bringa-bolt.hu

kErékPár SzaküzlEt, SzErviz éS kölcSöNzŐ

PÓTSzilveSzTer
az expressz - Aranysíp Étteremben 
2019. január 26-án, 18 órától.

• Élőzenés táncmulatság 
• Érkezéskor üdvözlőital 
• 3 fogásos bőséges vacsora 
• Pohár pezsgő

Korlátlan italfogyasztás (rövidital nélkül)

részvételi díj: 7.900 Ft/fő
Asztalfoglalás:

36/780-734, 20/298-2885, 20/299-0752
Eger, Barkóczy út 4.
expressetterem.eger@gmail.com

TOLLTARTÓ 
ÚJRATÖLTÉS 
INDUL!
SzOkáSOS JANUáRI AkcIÓNk
január 14-31-ig 

30% 

kedvezmény
 a teljes 
 árukészletre!

 
(kivétel fénymásolópapír)

FRANcO 
PAPíR íRÓSzeR
eger, Dobó tér 2.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk az Egri Markhot Ferenc Kórház Hos-
pice Osztály orvosainak, ápolószemélyzetének lelkiismeretes 
munkájukért, akik édesapám id. Ötvös Imre utolsó napjait 
végtelen odaadó munkával, szakszerű ápolással és odafi-
gyeléssel könnyítették meg.

Kívánunk Mindnyájuknak Boldog Új Évet!

Fia Imre, és lánya Anikó

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

504442

490104

Déjá vu - Cafe, Restaurant & Bar

 HÉTFŐ Lencseleves
 Főétel „A” Húsos, rakott kelkáposzta 
 Főétel „B” Penne tészta csirkemell-
  falatokkal és fokhagymás,
  paprikás, lilahagymás
  paradicsommártással,
  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 pulykamellszeletek,
  baconos sajtmártással,
  jázminrizs
 CSüTöRTöK Grízgaluskaleves
 Főétel „A” Paradicsommártásban főtt
  húsgombócok spagettivel
 Főétel „B” Görög fűszerezésű
  csirkemellcsíkok, zöldséges
  jázminrizs
 PÉnTeK Zöldségleves, kolbászchips 
 Főétel „A” Párizsi pulykamell, vajas-
  petrezselymes burgonya
 Főétel „B” Sertéspaprikás, tojásos
  galuska

Január 14-18-ig

eger, 
Szent  
János u. 1.

ÉTelKiSzállíTáS: 

06-30/911-3798
1 menü:  

1.290 Ft

490038

504812

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk az Egri Markhot Ferenc Kórház ortopéd 
osztályán műtétemet végző dr. Girhiny Zoltán adjunktus 
úrnak, aki erőn felül sokat tett a fellépő komplikációm meg-
szüntetésére. Köszönöm a főnővérnek, nővéreknek és gyógy-
tornásznak is!
Hálás vagyok a rehabilitációs osztályon egy-két nővérnek, 
egyéni gyógytornásznak a jóságáért is.
Boldog új évet és sok sikert kívánok további munkájukhoz!

Csörgő Lászlóné
503838

504906

504208

Dr. Kincs Henriette
belgyógyász és diabetológus 

szakorvos, háziorvos
értesíti Betegeit, hogy a

10. sz.  Háziorvosi Rendelőben
(elhunyt dr. Szemerkényi László volt körzete)

2019. jan. 1-jétől a rendelés az alábbi:

 Hétfő: 1300-1600

 Kedd: 800-1100

 Szerda: 1300-1600

 Csütörtök: 800-1100

 Péntek: 800-1100

Tel.: 06-36/315-230
Eger, Pacsirta u. 8.

RégiségvásáR
EgERbEn

januáR 20-án 
vasáRnap
a buszpályaudvar mellett, 

a bazilika mögött

Egri 
Látványtár
KÜLÖNLEGES RÉGISÉGEK 

MÚZEUMA!
Nyitvatartás: mindennap 9–18 óráig

Cím: Eger, Hadnagy u. 6. KAMARAHÁZ
Bejelentkezés: 

06-30/9-550-550

www.regisegvasareger.hu

www.egr i la tvanytar .hu

06 70 337 3333
www.melanomamobil.hu

37632

490138

505220

505219

505218

505217
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