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FOGBEÜLTETÉSI AKCIÓ!
 2019. febr. 15. és márc. 15. között kiadott árajánlatok esetében

A rÉGIÓBAn CSAK náLunK!
A legrészletesebb képalkotó eljárást biztosító, fogászati 3D-s 

CBCT röntgenfelvételek készítése már Egerben is.
TÉLI AKCIÓ FOGBEÜLTETÉSEInKrE, melyek a legkorszerűbb, svájci gyártmányú 

titán implantátumokkal történnek 18 éves implantológiai tapasztalattal.
Lehetőség van arra is, hogy csak röntgenfelvétel készítését rendelje meg, 

melyet CD-re írva vihet el saját kezelőorvosához.

Dr. VOJTH LáSZLÓ 
fogszakorvos

Tel.: 36/436-294, 20/9735-033
Eger, Tűzoltó tér 1.

504612

IldIkó látszerész
 

progresszív 
szemüveglencsék

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

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

KÖNYVELŐIRODA
Minőségi könyvelés

az ügyfelek szolgálatában
KONTAKT:

 *SZAMVITELEGER@GMAIL.COM
)30/567-9295

Eger belvárosában várjuk
kedves ügyfeleinket

teljes körű, megbízható
könyvviteli szolgáltatással

506179

506948

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.
504614

507269

évfolyamát kezdte meg a 
Szuperinfó Laphálózat  1990. 
január 26-án napvilágot 
látott első kiadványa, az 
Eger Körzeti Szuperinfó. 

Az elmúlt három évti-
zed alatt az Egerbe és a

környező településekre eljuttatott ingyenes, 
információs hetilap a hírek és programok mellett 
hirdetésekkel, ajánlatokkal tette, s teszi ma is 
könnyebbé a Szuperinfó olvasók életét.

Ezúton köszönjük Olvasóink és Hirdetőink 
évről évre növekvő bizalmát.
 Honfi Gábor Juhász Emőke
 alapító-főszerkesztő felelős szerkesztő

30.
490137

490038

507543
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Dr. Bánhidy Péter megyei 
elnök  köszöntőjével, Dr. 
Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke és Dr. Mérő László, 
az ELTE tanára előadásával 
nyitotta meg a gazdasági 
évet a Heves Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara. Az 
ünnepi alkalmon kamarai 
díjakat is átadtak.

Heves Megye Gazdaságáért 
Díjban részesült Lovas Ferenc, 
a Mátrametal Kft. ügyvezetője 
és Tuza Gábor, Sirok polgár-
mestere, valamint Bóta Attila, 
a Heves Megyei RFK gazdaság-
védelmi főnyomozója.

Heves Megye Innovatőre 
Díjat kapott Ocela Tibor, a 
Normafa Outdoor Kft. ügy-
vezetője, illetve Bokor Lász-

Megnyitotta 
a 2019-es 

gazdasági évet 
a Heves Megyei 

Kereskedelmi 
és Iparkamara

ló, az Aventics Hungary Kft. 
mérnöke. Kamarai Munkáért 
díjazták dr. Dula Bence bo-
rászt, dr. Pető Béla vállalko-
zót, Fülöp Istvánt (Antik Kft.), 
Pilisy Csenge újságírót, Sza-
bó Györgyöt és Veres Imrét 
(Garamond Kft.). 

Heves Megyei Szakképzési 
Díjban részesült Palencsárné 
Kasza Marianna (Szent 
Lőrinc Szakgimnázium – 
tagintézményvezető), Hegyi 
Tibor (Wigner Jenő Középis-
kola – gyakorlati oktatásveze-
tő), Eged Zita (kozmetikus), 
Balassa Tamás (Március 15. 
Gimnázium – szakoktató), 
Garamhegyi Gábor (Remenyik 
Zsigmond Gimnázium – szak-
tanár), id. Czmorek József 
(Korporel Kft.), Király Sándor 
(Kavalkád Étterem – vezető).

Fazekas 
László  
és Honfi 
Gábor

Szabó 
Róbert, 

a Megyei Közgyűlés 
elnöke és Nagy Lajos, 

a HESI tulajdonosa

Kitüntetettek 
Bánhidy Péter és Parragh László társaságában

Oklevelet vehettek át a mes-
terelnökök és a Korrekt Partner 
Védjegyet kapott vállalkozások 
is. Ezüstkoszorús mester lett 
Morvayné Fürjes Ágnes.

Dr. Bánhidy Péter

Fo
tó

k
: E

b
n

Er
 b

él
a

490138



32019. január 25.

506926

Fájdalom
ambulancia

-	Heveny	és	idült	fájdalmak
	 csillapítása	professzionális
	 laser-	és
	 mágneskészülékekkel
-	altatóorvosi	vizsgálat

dr.	Szabó	Katalin	főorvos
06-30/968-7851
06-30/692-5780

www.fajdalomterapiaeger.hu
506702

Cím Hrsz. Funkció
Alapterület 

(m2)
Induló éves  

bérleti díj (nettó ár)
Pályázati biztosíték Megtekinthetőség a helyszínen

Széchenyi u. 24. 4865/A/1 üzletrész 70 1.973.160 Ft 493.290 Ft 2019. 02. 05. 9.00-9.30 óra

Széchenyi u. 24. 4865/A/1 üzletrész 119 2.580.360 Ft 645.100 Ft 2019. 02. 05. 9.00-9.30 óra

Széchenyi u. 56. 4789/A/1 üzlet 42 1.066.080 Ft 266.500 Ft 2019. 02. 05. 9.30-10.00 óra

Hibay K. u. 19. 4996/A/13 üzlet 39 951.300 Ft 237.900 Ft 2019. 02. 04. 9.30-10.00 óra

Dobó tér 7-9. 5042/A/3, 
5043/A/2

üzlet 106
+29 pince

3.523.200 Ft 880.800 Ft 2019. 02. 04. 10.00-10.30 óra

Bajcsy Zs. u. 13. 4945/A/5 műhely 5 61.290 Ft 15.350 Ft előre egyeztetett időpontban

Széchenyi u. 10. 4884/A/2 üzlet 86 3.201.120 Ft 800.300 Ft előre egyeztetett időpontban

Bajcsy Zs. u. 17. 4930/2/A/3 üzlet 135 4.477.200 Ft 1.119.300 Ft 2019. 02. 04. 10.30-11.00 óra

Bajcsy Zs. u. 13. 4945/A/4 üzlet 15 531.600 Ft 133.000 Ft előre egyeztetett időpontban

  

Ingatlanok BÉRBEaDÁSa
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az EVat Zrt. 2019. február 6-án, 900 órakor
nyílt VERSEnyEZtEtÉS útján bérbe adja  

az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

Széchenyi u. 10.sz. alatti ingatlan esetében a bérleti jogviszony kezdete 2019. március 01.
Bajcsy Zs. u. 13.sz. (4945/a/4 hrsz) alatti ingatlan esetében a bérleti jogviszony kezdete 2019. április 01.
Előbérleti jog illeti meg a jelenlegi bérlőt a Széchenyi u. 10. szám alatti bérleménynél

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!

507451

SzerkeSztőSégünkben

az orSzág bármely
Szuperinfójába

feladhatja hirdetéSét!

tájékoztatás:
Szuperinfó iroda
eger, Csiky S. u. 19.
36/312-701
eger@szuperinfo.hu

490137

504040
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EGERBEN, az Árpád út elején, 560 
nm-es telken 2016-ban felújított csa-
ládi ház eladó! Ár: 38,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN, a Petőfi utcában jó 
állapotú, 2 szobás parasztház eladó! Ár: 
4,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGERSZALÓKON, Kossuth utcában, 
3000 nm-es telken 2 szobás, felújított 
parasztház eladó! Ár: 13,5M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

FÜZESABONYBAN, a Radnóti utcában 
felújított, 5 szobás családi ház eladó! Ár: 
22,9M 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

FÜZESABONY déli részén, a központhoz 
közeli csendes utcában 2006-ban épült, 
3 szobás, újszerű családi ház eladó! Ár: 
29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

ANDORNAKTÁLYA Eger felőli végén, 
csendes utcában átlagos állapotú 
családi ház eladó! Ár: 16,9M Ft. Tel.: 
06-70/778-2372

EGER felnémeti részén kétszintes, 5 
szobás jó állapotú családi ház eladó! 
Ár: 29,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

EGER, Felnémeten 2004-ben épült, 
nappali+3 hálószobás családi ház 
eladó! Ár: 22,9M Ft. Tel.: 06-70/778-
2372

EGERBEN, a Cifra hóstya csendes utcá-
jában, 360 nm-es telken felújítandó 
vagy bontandó családi ház eladó! Ár: 
16,5M 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

OSTOROSON most épülő ikerház eladó. 
Ár: 40M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

EGER, belvárosi családi ház 4 hálószo-
bával, nagy nappalival, amerikai kony-
hával, apartmannak is alkalmasan 
eladó. Ár: 45M Ft. Tel.: 06-30/998-
1046

NOVAJON, 750 nm-es telken, kocka-
típusú, gázfűtéses, karbantartott, 78 
nm-es családi ház terasszal eladó. Ár: 
12,5M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

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

EGERBEN 150 nm-es családi ház eladó. 
Amerikai konyhás nappalis, 3 hálószo-
bás, 2 fürdő+2 WC. Iár: 45M Ft. Tel.: 
06-30/478-4086

NOVAJON 5 szobás, 2 fürdőszobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06-30/738-9952

FELSŐTÁRKÁNYBAN felújított, 3 szo-
bás, egyszintes családi ház gáz+vegyes 
tüzeléssel eladó. Iár: 24M Ft. Tel.: 
06-30/278-1382

EGERBEN eladó családi ház a szalóki 
úton. Tel.: 06-30/703-7207

H Á Z K E R E S é S 

ELADÓ családi házakat keresek 
készpénzes ügyfeleim részére Eger, 
Andornaktálya, Nagytálya települése-
ken. Tel.: 06-30/998-1046, Kovács 
Mária

EGERBEN, a bervai kertvárosban 
2 lakrészből álló, kiváló állapotú, 
vállalkozásra is alkalmas csa-
ládi ház eladó. Iár: 52M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

KIADÓ lakás a Remenyik utcá-
ban, Egerben! 2 külön nyíló szo-
bás, gázkonvektoros, jó állapotú, 
berendezett lakás kiadó. Ár: 85e 
Ft+rezsi/hó, 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-30/472-0617 

IRODÁNK ügyfeleinek kere-
sünk 1+2 fél, 2,5 vagy 3 szobás, 
jó állapotú lakásokat Egerben, 
25-26M Ft-ig! Panel kizárt. Tel.: 
06-30/472-0617 

MAKLÁRI hóstya frekventált részén 
1050 nm-es, összközműves telek, 
bontandó házrésszel eladó! Iár: 
35M Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

HAJDÚHEGY felső részén igé-
nyes, 7 szobás, 3+1 fürdőszo-
bás, szigetelt, akár 2 generáció-
nak is alkalmas családi ház, par-
kosított telken eladó! Iár: 72M Ft. 
Tel.: 06-30/472-0617 

ALKALMI áron eladó 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, erkélyes, jó 
állapotú, 8. emeleti, panorámás 
lakás a Felsővárosban. Ár: 15,99M 
Ft. Tel.: 06-30/472-0617 

ELADÓ Kompolton földszint + 
tetőtér-beépítéses családi ház 
860 nm telken, melléképületek-
kel. Ár: 16,5M Ft. Tel.: 06-20/345-
2239 

ELADÓ Egerbaktán két családi 
ház (65 és 133 nm), gazdálko-
dásra is alkalmas telken (1745 és 
1550 nm), együtt, vagy külön.  Ár: 
10M Ft és 25M Ft. Tel.: 06-20/345-
2239  

EGERBEN, a Felsővárosban 7. 
emeleti, 2 szobás, felújított 
lakás eladó. Iár: 15,5M Ft. Tel.: 
06-30/581-5149 

EGER belvárosában, 500 nm telken 
bontásra váró ház eladó. Ár: 30M 
Ft. Tel.: 06-20/345-2239

EGER, Maklári hóstyán újszerű, 180 nm, 
4 szobás+nappali-konyha-étkezős, 2 
fürdőszobás, szép, igényes családi ház, 
a nappaliban kandallóval, a konyhából 
nagy terasszal, kis pincével, gyönyörű 
parkosított telekkel eladó. Ár: 49,9M Ft. 
Tel.: 06-30/248-6831

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

H Á Z E L A D Á S 

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

HAJDÚHEGYEN 5 szobás családi ház 
garázzsal, kiszolgáló helyiségekkel, 
kandallóval eladó. Iár: 45M 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 alkalmas ingatlan 
eladó. Iár: 11,5M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046. Kovács Mária

EGER, Hajdúhegy alján, a belváros köze-
lében, sorház jellegű, 3 lakásos t. ház-
ban, 5 szobás ingatlan, garázzsal eladó! 
Iár: 28M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

BEFEKTETŐKNEK! Eger, Belváros köze-
lében, jó adottsággal bíró, 130 nm-es 
ingatlan, ötlakásos társasház földszint-
jén eladó. Pince 30 nm, udvari garázs. 
Iár: 18M Ft. Tel.: 06-30/218-8213

EGER, Felnémet városrészben, busz-
megálló mellett, jó benapozással, 3 szo-
bás családi ház eladó! Iár: 14,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213

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

EGER történelmi belvárosában, 5 
luxusapartmanból, 2 utcafronti üzlet-
ből álló ingatlan eladó. További infor-
mációért érdeklődjön. Ár: 229M Ft. Tel.:  
06-30/215-5349

OSTOROS, Eger felőli részén 2 szintes, 
4 szobás, szép családi ház 1200 nm 
telekkel, 2 garázzsal. Ár: 25M 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

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 2 állásos, 
de előtte még beálló is található. A ház 
átépítése kapcsán úgy lett kialakítva, 
hogy a tetőtér kb. 90 nm a továbbiak-
ban még beépíthető. Ár: 55M Ft. Tel.: 
06-30/248-6831

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

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

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

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

L A K Á S E L A D Á S 

EGER, Károlyvárosban, kis lakásos tár-
sasházban 108 nm nappali+konyha-
étkezős, 2 hálószobás (3. szoba kialakít-
ható), 2 fürdőszobás lakás, nagy terasz-
szal, gázcirkó fűtéssel, 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, luxus kivitelű, 
105 nm, 3 hálószoba+nappalis, 2 für-
dőszobás, egy szinten lévő, minőségi 
anyagokból épült, kis lakásos társasházi 
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, belső 
udvari 20 nm garázzsal eladó. Ár: 33,5M 
Ft. Tel.: 06-30/215-5349

BELVÁROS szélén, I. emeleti, 65 nm, 
felújított, 3 szobás, jó elrendezésű, szép 
lakás 20 nm garázzsal eladó. Ár: 23,5M 
Ft. Tel.: 06-30/248-6831

HATVANI hóstyán 1. emeleti, 2 szintes, 
4 szobás, 2 fürdős, 96 nm-es, 3 erké-
lyes lakás eladó, vagy földszintire cse-
rélhető. Ár: 26,9M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

LAJOSVÁROSI, 67 nm-es, 2. emeleti 
lakás eladó. 415e Ft/nm, garázs vásár-
lási lehetőséggel, febr. 1-ig kedvez-
ménnyel. Tel.: 06-20/975-1413

BELVÁROSI, új építésű, 75 nm-es, 2 
szoba+nappalis, téli végi átadású lakás, 
1. emeleti eladó. Ár: 33,853M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

EGRI új építésű lakások eladók, 415e 
Ft/nm-től, 450e Ft/nm-ig, téli átadás-
sal. Tel.: 06-20/975-1413

éSZAKI lakótelepen lakások eladók. Ár: 
15M Ft-tól. Ár: 06-20/975-1413

4 SZOBÁS, 87 nm-es, 3. emeleti, tel-
jesen felújítandó lakás eladó, esetleg 
kisebb lakás beszámítási lehetőséggel. 
Ár: 19,9M Ft. Tel.: 06-20/975-1413

FÖLDSZINTI, belvárosi, 58 nm-es, 1 
szoba+2 félszobás, teljesen felújított 
lakás eladó, ingyen parkolási lehető-
séggel. Ár: 19,9M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

BELVÁROSI, saját kertkapcsolatos 4 
lakásos társasházban, 2 szintes lakás 
eladó. Ár: 30,5M Ft. Tel.: 06-20/975-
1413

EGéSZSéGHÁZ utcában nappali+ 
hálós lakás eladó. Ár: 21,9M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413
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hétvégén, ünnepnapokon is.
06-30/49-52-633
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HOTEL UNICORNIS
Korlátlan étel- és italfogyasztás 

Csak 2.999 Ft!

Hibay K. u. 2. • 70/634-29-29
502102

505192

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül

0-24 óráig hétvégén is.
06-30/345-1854
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Sebestyén Zoltán
árnyékolástechnikai vállalkozó
REDŐNY, RELUXA,  
SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ 
ÚJ MűANYAG NYíLáSZáRÓK FORGALMAZáSA

 EGER, tel.: 36/817-978,  
  mobil: 30/9032-583
496032

EgyEs karórák
20–50% 

engedménnyel 
a készlet erejéig!

 Csapó 
órásüzlet

széchenyi u. 24. 
Tel.: 36/310-747

E ák
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Olvassa újságunkat!

mÁR cSüTöRTökön
az interneten

eger.szuperinfo.hu
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Dugulás-elhárítás
bontás nélkül,

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

tel.: 06-20/958-8397
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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

507083

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

www.ingatlanpalettaeger.hu
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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, erké-
lyes és 1db első emeleti, erkélyes lakás 
és 150 nm-es sorházi lakások leköthe-
tők! CSOK igényelhető és 15M Ft-ig ille-
tékmentes! Tel.: 06-70/778-2372

eGeRBeN, a Vallon úton 8. emeleti, 
2+félszobás lakás eladó! Ár: 15,99M 
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 Kallómalom úton 3. emele-
ti, 58 nm-es, 2 szobás lakás eladó! Ár: 
14,9M Ft. 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 Forint, 1. emeleten: 67,17 
nm+6 nm+4,78 nm erkély 28.298.400 
Forint. CSOK igényelhető és 15M Ft-ig 
illetékmentes! Tel.: 06-70/778-2372

eGeR belvárosában, családi ház jelle-
gű, 2 lakásos társasház fszt.-jén újsze-
rű, 85 nm-es lakás eladó! Csendes, 
nyugodt környék! Iár: 34,9M Ft. Tel.: 
06-30/218-8213

eLadÓ belvárosi, 2 
szoba+gardróbszobás lakás kiváló álla-
potban. Iár: 17,9M Ft. Érd.: 06-30/998-
1046, Kovács Mária 

eGeRBeN, a Tizeshonvéd utcában erké-
lyes, 2. emeleti, felújítandó lakás eladó! 
Ár: 19,8M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

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

eGeR, Rózsa Károly utcában, belső 
udvari, földszinti, 56 nm-es, 2 szobás, 
felújított, gázfűtéses lakás eladó. Ár: 
17,3M Ft. Tel.: 06-20/583-8966

eGeR, Kallómalom úton 59 nm-es, 2 
szobás, hőfokszabályzós, műanyag nyí-
lászárós, laminált padlós lakás eladó. 
Ár: 13,8M 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

eGeR, Bükk sétányon 2. eme-
leti, 55 nm-es, 1+2 félszobás 
lakás eladó. Iár: 17,5M Ft. Tel.: 
06-20/285-9125 

L a k á s k e R e s É s 

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

eGeRBeN a Belvárosban és a 
strand környékén keresek 1,5-2 
szobás eladó lakásokat befektető 
ügyfeleink részére. További infor-
máció: 06-30/581-5149 

eLadÓ lakásokat keresek készpénzes 
ügyfeleim részére. Tel.: 06-30/998-
1046, Kovács Mária

eGRI, távfűtéses társasház-
ban eladó lakást keresek. előny: 
műanyag ablakos, hőszigetelt, 
max. 5. szinten 40 nm feletti ingat-
lan 11M Ft-ig. Tel.: 06-30/648-
2799 

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

a L B É R L e T 

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

eGYsZOBás lakás bútorozva kiadó 
Eger, Belváros. Ár: 48e Ft+rezsi. Tel.: 
06-36/414-787

eGeR, Rákóczi úti, 3 szobás, étke-
zős lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06-30/410-1383

kIadÓ szállás főiskolásoknak, dol-
gozóknak. 22.000 Ft/fő/hó rezsivel 
együtt. Tel.: +36-20/931-3889 

eGeR, Malom úti 1,5 szobás, I. emele-
ti lakás 3 egyetemista diáklány részé-
re hosszú távra kiadó. Ár: 35e Ft/hó/fő 
rezsivel együtt. Tel.: 06-20/474-3511, 
06-20/321-9286

eGeR, belvárosi, Szent János utcai, 1. 
emeleti, 40 nm, 2 kis szobás, szép búto-
rozott lakás kiadó. Ár: 110e Ft/hó. Tel.: 
06-30/215-5349

MakLáRI úti társasházban földszin-
ti, nappali+2 hálós, 67 nm, bútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 06-30/488-4511

eGeRBeN, a Hadnagy és a Kertész utca 
kereszteződésében 2 szobás, teljesen 
bútorozott lakás egyetemisták részére 
kiadó. Érdeklődni telefonon: 06-30/512-
9098

eGeRBeN, Kertész úti lakótelepen 1+2 
félszobás, teljesen felújított üres lakás 
kiadó. Tel.: 06-30/415-9823

NOsZVaJ központjában, 110 nm nap-
pali+ 3 hálószobás, gázkonvektoros 
fűtésű, jelenleg bútorozott szép csalá-
di ház, kizárólag hosszú távra kiadó. Ár: 
75e Ft/hó. Tel.: 06-30/248-6831 

eGeRBeN, a Maklári úton, a Szarvas 
térnél 2. emeleti, 85 nm-es, nappali+2 
szobás, cirkófűtésű lakás bútorozatlanul 
kiadó! Bérleti díj: 105e Ft/hó+rezsi+2 
havi kaució. Tel.: 06-70/778-2372

É p í T É s I  T e L e k 

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

eGeR, Maklári út közelében, 360 nm-es 
telek, régi családi házzal, 40% beépít-
hetőséggel eladó. Ár: 11,9M 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 

aNdORNakTáLYa elején, egy üdülő-
övezetben, 1080 nm-es, teraszos telek 
kis házzal, pincével eladó! Iár: 5,5M Ft. 
Tel.: 06-30/218-8213

eGeR Felnémeten, a Nagylaposi út foly-
tatásában, 3500 nm belterületi építési 
telek 30% beépíthetőséggel, a közmű 
pár méterre van a telektől, eladó. Szép 
környezet, nincs szomszéd, alkalmas 
családi háznak, illetve vállalkozásnak 
is. A telek előtt aszfaltos új út van. Ár: 
15,7M Ft. Tel.: 06-30/248-6831

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

ÉpíTÉsI telkek eladók Egerben, bel-
városban, Maklári hóstyán és Hajdú-
hegyen, 360, 966, 1000 nm-es két 
utcai fronttal. Ár: 14,9-28M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413
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OsTOROsON, a polgármeste-
ri Hivatal mellett 80 nm-es pin-
ce eladó. 1 feldolgozó helyiség+2 
tároló pinceág. Tel.: 06-30/935-
0832 

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

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

egerben, a volt kemping területén 
I. emeleti, 63 nm-es, nappali+2 
szobás, új építésű lakás 14 nm-es, 
patakra néző terasszal eladó. ár: 
28,5M Ft. Érd.: 06-30/958-7200

eger, Leányka u. felújitandó sorhá-
zi ingatlan eladó. Cserépkályha+ 
gáz központi fűtéses, kibővitett 
ház. Érdemes megnézni! ár: 
23,5M Ft. Érd.: 06-70/650-1494

eger belvárosi, 2004-es kiala-
kítású, III. em.-i, tt.-es lakás 
eladó. Tágas, csupa ablakos, 
nappali+hálószobás, nagy ét-
kezőkonyhás lakás külön 
gardróbbal. ár: 21,9M Ft. Érd.: 
06-70/650-1494

egerben, a volt kemping te-
rületén épülő társasházban 
földszinti, nappali+1 szobás, 
erkélyes lakás kulcsrakész álla-
potban eladó. Ir.ár: 23,5M Ft. Érd.: 
06-30/958-7200

egerszalók, saliris Hotel mel-
lett szerkezetkész állapotú, 
3 apartman kialakítására al-
kalmas épület eladó. Ir.ár: 
12,9M Ft. Érd.: 06-30/303-3019

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

EgErbEn, a HajdúHEgyEn 880 nm-es, 
örökpanorámás, összközműves építé-
si telek eladó. ára: 20M Ft. kizárólag 
nálunk! (06-20/5511-347

bogácson, a gyógyfürdőtől pár perc 
sétára bejáratott, tágas, 100 nm-es 
apartmanház szép környezetben, 700 
nm-es telken, 3 férőhelyes garázzsal 
eladó. ár: 31,5M Ft. (06-20/5511-347

ÜgyfElEim részérE keresek eladó 
lakóházat, lakást egerben és vonzás-
körzetében. Valamint vállalom ingat-
lanok eladásra való felkészítését. ke-
ressen bizalommal. Udvarácz Mira 
(06-20/5511-347 

fElsőtárkány központjában 4 szo-
bás, két éve felújított, jól karbantartott 
családi ház 1400 nm-es telken eladó! 
ár: 24,5M Ft. (06-20/236-9712

Eladó fElsőtárkány központjá-
ban csodás panorámával rendelkező, 
652 nm-es, összközműves építési te-
lek. ár: 4,3M Ft. (06-20/236-9712

EgErszalók csEndEs utcájában 
felújított, 2 szintes, 270 nm-es csa-
ládi ház garázsokkal, 1300 nm-es 
telken, csodás panorámával eladó. 
ár: 38,9M Ft. (06-20/236-9712

EgErbEn 60 nm-es családi ház 130 
nm-es telken, felújítandó állapotban 
eladó. ár: 10,5M Ft. (06-20/2522-555

EgErbEn készpénzes ügyfeleink ré-
szére keresünk 1-3 szobás laká-
sokat, házakat. Makrai Mónika. 
(06-20/2522-555

EgErbEn  új építésű, 67 nm-es, te-
tőtéri, 2 szobás lakás külön megvá-
sárolható garázzsal, Maklári hóstya 
kedvelt utcájában eladó. ár: 26,4M Ft. 
(06-20/2522-555

507103
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eGeR belvárosában, 271 
nm-es telken 2 szobás csa-
ládi ház eladó. ár: 27,9 M Ft. 
Tel.: 06-70/677-7241

eGeR Tímár utcában 64/51 
nm-es, 1+2 szobás, IV. emeleti, 
kiváló állapotú lakás eladó. ár: 
21,9 M Ft. Tel.: 06-70/377-4383

eGeRBeN 63/80 nm-es, III. eme-
leti, 2+1 szobás lakás eladó. 
23,4 M Ft. Tel.: 06-70/377-3349

eGeR belvárosközeli, 63 
nm-es, 3 szobás, III. emele-
ti lakás eladó. ár: 22,5 M Ft. 
Tel.: 06-70/317-2630

eGeR, Csákóban 2004-ben 
épült, 2 lakrészes családi ház 
840 nm-es telken eladó. ár: 
78 M Ft. Tel.: 06-70/334-6698

eGeRBeN, a pásztorvölgy-
ben 120 nm-es, nappali+4 
szobás családi ház garázs-
zsal, önálló kerttel eladó. ár: 
29,9 M Ft. Tel.: 06-70/615-4841

eGeR, Lajosváros csen-
des utcájában 3 szobás, bel-
ső kétszintes, 96 nm-es sorhá-
zi ingatlan garázzsal eladó. ár: 
23 M Ft. Tel.: 06-70/317-2630

eGeRBeN, az almagyar-dombon, 
8 lakásos társasházban I. eme-
leti, nappali+3 hálószobás 
lakás eladó. ár: 33,99 M Ft. 
Tel.: 06-20/388-8162

eGeRBeN, a petőfi utcában 
I. emeleti, 66 nm-es, 3 szo-
bás, igényes, gázcirkós, erké-
lyes lakás garázsvásárlási lehe-
tőséggel eladó. ár: 24,6 M Ft. 
Tel.: 06-70/391-2222

eGeRBeN, a szépasszony-
völgy közelében eladó egy 
100 nm-es, egyszintes, 3 szo-
bás családi ház. ár: 27,5 M Ft. 
Tel.: 06-30/219-6654

Eger, Szent János u. 6-8.
www.otpip.hu
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kaLLÓMaLOM utcában eladó 
extra minőségben felújí-
tott, 65 nm-es, földszinti, 2 
szobás+nappaliból leválasztott 
hálórészes lakás. ár: 16,49M Ft. 
Tel.: 06-30/438-2681

pLáZa közelében, a Vörös-
marty úton eladó felújításra 
szoruló, belsőudvari, földszin-
ti, déli fekvésű, 25 nm-es gar-
zonlakás. Osztatlan közös tulaj-
donú, közös udvarral, kerttel, 
galériázható. Fix ár: 5,5M Ft. 
Tel.: 06-30/438-2681

TöVIkes téren, liftes ház-
ban eladó részben felújított, 
II. emeleti, 52 nm-es, 2 szobás 
lakás nagy loggiával és újsze-
rű teljes berendezéssel. azon-
nal költözhető, kiadható. ár: 
14,79M Ft. Tel.: 06-30/438-2681

RákÓCZI út-Olasz út sarkán, 
liftes házban eladó jó állapo-
tú, I. emeleti, 54 nm-es, 2 szo-
bás, nagy logiás lakás. ár: 
14,9M Ft. Tel.: 06-30/438-2681

OLasZ utcában eladó gázos, 
65 nm-es, III. emeleti, 3 szo-
bás, loggiás, részben fel-
újított lakás. ár: 16,5M Ft. 
Tel.: 06-30/438-2681

kIsNáNáN, a vártól 200 m-re 
eladó egy jó állapotú, 102 
nm-es, 3 szobás családi ház 
2229 nm-es telken, 2 garázs-
zsal, műhellyel, melléképüle-
tekkel. azonnal költözhető. ár: 
5,9M Ft. Tel.: 06-30/438-2681

káLBaN, autópályához közel 
eladó egy jó állapotú, beköl-
tözhető, 100 nm-es, 3 szo-
bás, garázsos, pincés csalá-
di ház 1200 nm-es telken. ár: 
6,9M Ft. Tel.: 06-30/438-2681

ÜGYFeLeINkNek keresünk laká-
sokat és házakat a város min-
den területén. korrekt ügyinté-
zést biztosítunk, a legmagasabb 
piaci áron értékesítünk kizáró-
lagosság kikötése nélkül. Vár-
juk jelentkezésüket. kun sán-
dor eGRILak INGaTLaNIROda. 
Tel.: 06-30/438-2681

506415 507722
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eGer, Almári hegyen, városra néző, déli 
fekvésű szőlő-gyümölcsös eladó. Tel.: 
06-30/963-6596

OlASZrIZlING 3,5 ha egyben vagy 
külön is eladó. Tel.: 06-30/983-1407

ANdOrNAktÁlYÁN 30 nm borospin-
ce eladó. Ár: 170e Ft. Tel.: 06-30/240-
9725

BOGÁCSON, a templom fölött a műút 
mellett eladó 2727 nm rizlingszilváni és 
2893 nm olaszrizling szőlő. A kettő csak 
együtt eladó. Tel.: 06-30/572-2139

eGer határában 589 nm szántó 420e 
Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/224-9622

eGerBeN, a Lőcsei utca fölött 329 nm 
gyümölcsös, szőlő 520e Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-20/224-9622

Ü Z l e t ,  t e l e p h e l Y ,  I r O d A 

eGerBeN eladó 9600 nm-es terüle-
ten fekvő ipari park 2250 nm-es épü-
lettel, aszfalt utakkal. Iár: 190M Ft. Érd.: 
06-30/998-1046 

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

120 Nm-eS, szigetelt raktár-
csarnok kommunális helyiség-
gel kiadó Felsőtárkányban. tel.: 
06-20/354-0407 

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

41 Nm-eS üzlet eladó Eger, Honta-
lan utca 2. sz. alatt. Tel.: 06-20/340-
9341

180 Nm-eS ipari csarnok kom-
munális helyiséggel kiadó 
Felsőtárkányban. tel.: 06-20/354-
0407 

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 korsze-
rű, klimatizált irodák kiadók! Ár: 2.200 
Ft/nm+ÁFA-tól. Tel.: 06-70/778-2372 
Garázs 

BethleN Gábor utcában 36 nm-es 
garázs kiadó. Tel.: 06-20/374-1508, 
06-70/534-8073

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

eGerBeN, a színház mellett 2 db 35 
nm-es garázs zárt udvarban kiadó! Ár: 
40e Ft/db/hó+ÁFA+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

A u t ó  v é t e l 

SZemélYAutót vásárolok 1M Ft-ig. 
Tel.: 06-70/532-2021

rOSSZ vagy megunt, lejárt műszakis 
autóját megvásárolom. Tel.: 06-70/325-
3012

A u t ó  e l A d Á S 

SeAt Altea XL, 2008. 12 havi, full bőr, 
automata, navi, műszaki 2020. már-
ciusig, fehér, 2x4 felni garnitúra, 200 
km eladó. Iár: 2M Ft. Tel.: 06-70/323-
4376

t Á r S k e r e S é S 

reNdeZett körülmények között élő, 66 
éves, egri férfi rendzetten élő női társat 
keres 60 éves korig. „Hóvirág” jeligére 
a kiadóba. Eger, Csiky S. u. 19. 

S Z A B A d I d ő ,  Ü d Ü l é S 

BAlAtONNÁl, Fonyód központjá-
ban, 3 percre a víztől panorámás, 
gyerekbarát, felszerelt apart-
manok 2-12 fő részére 2.800 Ft/
éjtől kiadó. csanyikata70@gmail.
com, www.fonyodhause.hu tel.: 
06-30/334-4628 

AkCIóS üdülés Hajdúszoboszlón fél-
panzióval, gyógykezeléssel és fürdő-
belépővel 7 nap/6 éj - 36.490 Ft/fő. 
Március 24-ig. Tel.: 06-70/547-4685 
www.cristianapartman.hu

t Ü Z e l ő A N Y A G O k

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

mINőSéGI szén. dió, kocka, dara-
bos: 20 Ft/kg-tól (2.000 Ft/q-tól). 
méteres, konyhakész, kalodás 
tűzifa 13e Ft/m3-től. Azonna-
li szállítással. tel.: 06-70/630-
9770. AA5851789

tŰZIFA a termelőtől. minden faj-
tában, méretben. ugyanitt szén 
kapható. további információ: 
06-30/921-3461. AA5741985

e G Y é B  k e r e S é S 

SZArvASAGANCSOt, hullajtottat és 
trófeákat vásárolok. Hullajtottat 4.700-
6.500-20.000 Ft/kg-ig. Trófeákat akár 
150.000 Ft-ig. Hívjon bizalommal! 
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, köny-
veket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! 
Tel.: 06-30/475-7928

GYŰJtő keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjáté-
kokat és autókat, pedálos moszkvicsot. 
Érd.: 06-70/418-2086

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

vÁSÁrOlOk készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Tel.: 06-70/217-3347

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

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

SZemélYAutókAt és vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 06-70/532-2021

hAGYAtékOt, lakáskiürítés vállalok, és 
annak felvásárlását. Tel.: 06-70/325-
3012

elSZÁllÍtJuk használt bútorait, lom-
jait, háztartási gépeit, lakáskiürítést is 
vállalunk! Érd.: 06-30/626-7213

e G Y é B  e l A d Á S 

kISÁGY, babakocsi, etetőszék vásár a 
Babamuriban. Eger, Barkóczy u. 6. Tel.: 
06-20/936-5130

JelmeZkölCSöNZéS előjegyzéssel. 
Babamuri Eger, Barkóczy u. 6. Tel.: 
06-20/936-5130

elAdó Egerben keveset használt, jó 
állapotú gázkonvektor. Tel.: 06-36/312-
957

mOSóGép (keverőtárcsás), centrifu-
ga (Hajdú), újak, fűszerpaprika-daráló, 
rokkantkocsi eladó. Ár: 25-23-22-150e 
Ft. Tel.: 06-36/353-540, 06-70/233-
5110, délután.

S Z O l G Á l t A t Á S  k Í N Á l A t 

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

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

FeStéS, szigetelés, gipszkartonozás, 
laminált parkettázás. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Tel.: 06-70/510-7868

mINdeNFéle belső-külső javí-
tásokat vállalok. Álmennyezet, 
falidekor, gipszkarton dobozo-
lás, laminálás, burkolás, garázsok 
festését, javítását.tel.: 06-20/923-
4251 

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

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

vÁllAlkOZó szobafestést, burkolást, 
parkettázást, teljes lakásfelújítást vállal 
20 éves tapasztalattal. Tel.: 06-70/354-
5564

vIllANYSZereléS eger és kör-
nyékén. tel.: 06-31/780-5553 

CéGÜNk vállal gipszkartonszerelést, 
festést, hideg-meleg burkolást, 
vízvezetékszerelést és kőművesmun-
kákat. Tel.: 06-70/416-2409

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

vÁllAlOk lakásfelújítást, festést, 
szigetelést stb. Bármilyen építő-
ipari munkát. (Brigáddal is.) tel.: 
06-30/361-5947 

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

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

Építőipari cég keres

műszaki
adminisztrátort.

teljes munkaidő,
állandó délelőtt.

Jelentkezés:

tel.: 06-20/569-4770
email: tkiroda@freemail.hu

tengely-közmű kft.

506295

Egri építőipari kft. felvesz
gyakorlattal rendelkező

gÉpkEzElőkEt
(univerzális compact
rakodó, kotró-rakodó)
nehézgépkezelői vizsgával,

gépszerelői vagy
mezőgazdasági gépész
alapképzettséggel és

„B” kategóriás jogosítvánnyal.

Jelentkezés:

tel.: 06-20/569-4770
email: tkiroda@freemail.hu

tengely-közmű kft.
506344

Autófényező
munkatársat keresünk.

Fizetés:
300.000-400.000 Ft

* * *
Autófényezést 

kisegítő 
munkatársakat keresünk.

Email: info@borosvill.hu
Tel.: 06-20/556-3200,

06-36/551-010 15 óráig.
Borosvill Kft.

505928

506621 490137
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S z o l g á l t a t á S  k í n á l a t 

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

IDŐSáPoláSt, gondozást, eltartást 
vállalok Egerben amerikai gyakorlat-
tal. Tel.: 06-30/703-7207

loMtalanítáSt vállalok! Elszál-
lítom megunt bútorait, lomjait. 
tereprendezés, bontás, romelta-
karítás, költöztetés hétvégén is. 
tel.: 06-30/225-0188 

lakáSkIÜRítÉSÉt, ingyen elszállí-
tását vállalom, vashulladékát megvá-
sárolom ármegegyezés szerint. Tel.: 
06-70/200-1626

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

nYíláSzáRÓ csere visszajaví-
tással, redőny, ajándék rovar-
háló akció! 22 év tapasztalat-
tal. Facebook: gPnyílászáró, tel.: 
06-70/333-1993 

o k t a t á S 

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

taRgonCaVEzEtŐ (E-000431 / 
2014) és gépkezelő tanfolyam 
indul Füzesabonyban. Jel.: Sa-JÓ 
Bt. 06-30/240-9725 

DaJka, pedagógiai és gyógypedagógi-
ai asszisztens tanfolyam indul Egerben 
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-4083, 
06-20/423-7877, 06-46/321-694 Eng.
sz.: E-000452/2014

JElEnkEzz most gyöngyösön 
januárban induló képzéseinkre! 
kedvező ár, kedvező fizetéssel! 
-aranykalászos gazda, -Méhész, 
-Sajtkészítő, -Motorfűrészkezelő, 
-gépkezelő (targonca, emelő, föld-
munka). Fnysz: E-000029/2013 
tel.: 06-30/377-8404 www.
aszervezo.hu  

zongoRaoktatáSt vállalok min-
den korosztálynak Egerben. Tel.: 
06-70/429-8883

á l l á S t  k E R E S 

FElSŐFokÚ angol nyelvtudással, több 
éves, rendezvényszervezői gyakorlattal 
és művelődésszervezői főiskolai vég-
zettséggel rendelkező hölgy álláslehe-
tőséget keres Egerben. Tel.: 06-70/357-
7680

á l l á S t  k í n á l 

ÜzlEtVEzEtŐ, értékesítő mun-
kakörbe kollégát keresünk! Fel-
adat: igényfelmérés, árajánlat-
ok készítése, számlázás, leltáro-
zás, üzlet üzemeltetés, pénztár-
gép kezelés, stb. amit nyújtunk: 
átlagon felüli fizetés, önálló mun-
kavégzés lehetősége, jó munka-
körülmények. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: aranyablak 
kft. cvjelentkezo@gmail.com 

SzÓRÓlaPok, reklámkiadványok 
terjesztésére megbízható, kéz-
besítésben jártas munkatársakat 
keresünk Eger területéről. Érdek-
lődni: 06-30/756-6231, Reklám 
Press kft. (Hétköznapokon 8.00-
16.00 között) 

HaJnalI terítő járatra gépkocsi-
vezetőt felveszünk. HESI kft. Érd.: 
06-36/411-727, info@hesi.hu  

SzakáCSot, felszolgálót és 
konyhai kisegítőt felveszünk 
az egri Hárs Vendéglőbe. Érd.: 
davidgabor1126@freemail.hu 
06-30/255-9049 

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 Otthonában 
a 3346 Bélapátfalva, Petőfi S. u. 25. 
címen lehet. 

gYŐRI fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CnC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazauta-
zási támogatás, bérelőleg. Érd.: 
06-70/415-9021 -JoBmotive 
kft.- 

CSatlakozz a csapatunkhoz! 
nyugat-magyarországi (győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron kör-
nyéki) autóipari és fémipari nagy-
vállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz (betanított, lakatos, tar-
goncás, 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.- 

lakatoS-HEgESztŐ, eszter-
gályos-marós állás karbantar-
tói munkakörbe. Szállás, utazás, 
2 heti fizetés biztosítása, net-
tó 300.000 Ft. Rawsteel kft. tel.: 
06-30/489-5669 

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.- 

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.- 

kŐMŰVESt és dryvitost keresek 
kiemelt bérezéssel, heti fizetéssel és 
útiköltségtérítéssel. Érd.: +36-70/312-
9385 (Szabolcs-Bestroad Kft.)

BEnU gyógyszertár Eger zalár, 
gyógyszerész és szakasszisz-
tens munkatársat keres tel-
jes munkaidőbe. Jelentkezni a 
06-36/310-191 telefonszámon 
vagy a zalar@benugyogyszertar.
hu e-mail címen lehet. 

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

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

EgRI munkahely gépek üzemelte-
tésére elektroműszerész-villany-
szerelő munkatársat keres. HESI 
kft. Érd.: 06-36/411-727, info@
hesi.hu 
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Egri építőipari cég keres ÉPÍTÉSVEZETŐT.
Feladatai: - kivitelezés önálló, helyszíni irányítása
 - kapcsolattartás a megrendelőkkel, alvállalkozókkal
Elvárásaink: - szakirányú felsőfokú végzettség, esetleg technikum
 - minimum 3, illetve 5 év szakmai gyakorlat, referencia
 - mélyépítési gyakorlat előny
 - felelős műszaki vezetői jogosultság
Amit kínálunk: - versenyképes jövedelem
 - alkalmazotti jogviszony
 - autó, laptop, telefon, szükség esetén lakhatás
Munkavégzés helye: változó - Eger - Heves megye

Jelentkezés: Tel.: 06-20/935-2699, email: tkiroda@freemail.hu - Tengely-Közmű Kft.

Építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

KŐMűVES, ÁcS és
BETonAcÉL SZERELŐ

szakmunkásokat.

Jelentkezés:

Tel.: 06-20/569-4770
email: tkiroda@freemail.hu

Tengely-Közmű Kft.

Egri építőipari cég keres
gyakorlattal rendelkező

MÉRLEGKÉPES
KÖnyVELŐT.

Jelentkezés:

Tel.: 06-20/569-4770
email: tkiroda@freemail.hu

Tengely-Közmű Kft.
506344

506295

506295

Villanyszerelő
munkatársat

keresünk.

Email: info@borosvill.hu
Tel.: 06-20/556-3200,

06-36/551-010
15 óráig.

505931

506569

506962

A nEuMAnn JÁnoS GIMnÁZIuM, 
SZAKGIMnÁZIuM ÉS KoLLÉGIuM 

1 FŐ KÖnyVTÁRoSI ÁLLÁST HIRDET
Diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk!  

Pályázatokat a neumann@nejanet.hu e-mail címre várjuk
Érdeklődni: 36/536-070 Simkóné Kis Ágnes

506585

490137

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

eger@szuperinfo.hu

507516
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506559

„De azét es, de azét es, de azét es  
Isten áldd meg a magyart!” 
Kitüntetésekkel, koncerttel ünnepelte Eger a Magyar Kultúra Napját

A Himnusz születésének év-
fordulóján, a Magyar Kultú-
ra Napját ünnepelték hétfőn 
a Hotel Eger kongresszusi 
termében. Habis László 
polgármester köszöntője 
után dr. Lisztóczky László 
irodalomtörténész mondott 
ünnepi beszédet, melyben 
Ferenczes Istvánt, a Csík-
szeredán élő kiváló költőt 
idézte: „De azét es, de azét 
es, de azét es Isten áldd meg 
a magyart!”

A jeles nap alkalmat adott 
arra, hogy a kultúráért fára-

Kitüntetettek Eger első emberének társaságában. Dr. Szecskó Károly, Oláh István, Schmied- 
meiszter Szilvia, Luzsi Margit, Tatár Gabriella és Habis László polgármester Fotó: EbnEr béla

dozók kitüntetésben része-
sülhessenek. A művészeti, 
kulturális élet területén 
végzett több évtizedes ki-
emelkedő munkássága elis-
meréseként Gárdonyi Géza 
díjat vehetett át a város 
első emberétől dr. Szecskó 
Károly történész. Pro Agria 
szakmai díjat kapott Luzsi 
Margit gyermekkönyvtáros, 
a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár osztályve-
zetője, valamint Tatár Gab-
riella színművész, a Pin-
ceszínház Eger Művészeti 

Közhasznú Egyesület veze-
tője csakúgy, mint Oláh Ist-
ván, az Egri Fertálymesteri 
Testület alkapitánya. 

Kiváló Munkáért kitün-
tetésben részesült e napon 
Schmiedmeiszter Szilvia, 
az Egri Érseki Fiúkórus kó-
rusvezetője is.

Az esemény zárásaként 
különleges ünnepi koncer-
tet adott az Egri Szimfoni-
kus Zenekar Szabó Sipos 
Máté vezényletével, melyen 
fellépett Fekete Bori nép-
dalénekes is.

490138 504064

Képviselői fogadóóráK
Január 31-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 

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

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

Kovács Cs. Tamás, az 5. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-
rosképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 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 Városgaz-
dálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát tart a Városházán, a 
Dobó tér 2. sz. alatt. Kérem hívjon, hogy az Ön számára megfelelő időben és hely-
színen találkozhassunk. Tel.: 06-30/995-2290, e-mail: oroszibolya@t-online.hu

Martonné Adler Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9. sz. vá-
lasztókörzet képviselője tart fogadóórát a január 28-ával kezdődő hé-
ten, előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Tel.: 06-20/427-8625, 
e-mail: martonne.ildiko@ph.eger.hu

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

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

Bognár Ignác független önkormányzati képviselő, a Városimázs Bizott-
ság és az Önkormányzati Közbeszerzési Döntőbizottság tagja, előzetesen, 
telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Telefonos egyeztetés: 06-70/392-0127, e-mail: bognar.ignac@gmail.com

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyezte-
tett 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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Január 27-én, vasárnap
vegyes piac, 

kirakodóvásár
Február 3-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

10 2019. január 25.
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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. 29., kedd 1000–1200 
EGER – Markhot Ferenc Kórház 

(Knézich K. u.)

2019. jan. 30., szerda 900–1200 
EGER – Bükki Nemzeti Park  

Igazgatóság (Sánc u. 6.)

2019. jan. 31., csütörtök 900–1700 
HEvES – Művelődési Központ 

(Erkel F. u.)

2019. febr. 1., péntek 1000–1800 
HEvES – Művelődési Központ 

(Erkel F. u.)
489730

MarKHOt HÍrEK
Civil elismerés  
dr. harcsa Eleonórának 

Az Egri Civil Kerekasztal 
az elmúlt évi tevékeny-
ségét értékelte Civil ran-
devú elnevezésű ünnepi 
eseményen a hétvégén. A 
rendezvényen adták át a 
különböző szekciók elis-
meréseit a kiemelkedő 
munkát végző önkénte-
seknek. Az Egészségügyi-
Szociális-Karitatív Szekció 
elismerését dr. Harcsa  

Eleonóra főorvos, a 
Markhot Ferenc Kórház 
Rendelőintézetének igaz-
gatója kapta a civil közös-
ségek támogatásáért. 

A méltatásban többek 
között elhangzott: mun-
kaidején túl is, önzetlenül 
segíti szakmai tudásával 
a civil szervezeteket. Gra-
tulálunk a civil közösségi 
elismeréshez!

A kitüntetett  
dr. Harcsa  Eleonóra  

Jakabné Jakab Katalin, 
a Cukorbetegek Egri  

Egyesületének elnöke 
társaságában 

a díjátadón

Harasztosi László, az is-
mert parafenomén, aki már 
több mint 25 éve kezel ener-
giával, ez évben is  Egerben,  
a Platán Egészségcentrum-
ban  várja a rászorulókat!

Érintése gyógyír a test-
nek, léleknek!

• Fájdalommal él?
• Mozgásszervi problémái 

vannak?
• Fáj a lába, háta, gerince, 

dereka, ízületei?
• Rossz a közérzete?
• Kedvetlen vagy erőtlen?
• Szív- és érrendszeri vagy 

szervi rendellenességei 
vannak?
Az energia segít!

Az energia segít!

Keresse fel bizalommal 
Harasztosi Lászlót!

A parafenomén veleszü-
letett, különleges képessége 
lehetővé teszi, hogy meg-
szabaduljon fájdalmaitól. 
Még akkor is, ha első hallás-
ra hihetetlennek tűnik ez a 
lehetőség!

A mai rohanó, stresszel 
teli világban gyakran elő-
fordul, hogy a szervezet 
energiaáramlásában zavar 
támad.

Testünk fájdalommal, 
betegséggel reagál a har-
mónia felbomlására. Az 
energetizálás során, ezt a 
megbillent egyensúlyt ál-
lítja helyre kezeléseivel a 
parafenomén.

Mindazoknak ajánlom, 
akik már régóta fájdalom-
mal küszködnek, és újabb 
lehetőséget keresnek állapo-
tuk javítására.

Akik már megtapasztal-
ták a kezelés hatékonyságát, 
rendszeresen járnak hozzá.

Harasztosi László ezúton 
is szeretne köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik már 
eddig is bizalommal fordul-
tak hozzá problémáikkal.

Kezelésre bejelentkezés Egerben:

06-30/646-6729
www.harasztosi.hu

493067 489720

Friss Navinfó
Közelgő sZjA-bevallási határidők 2019.

JANUÁR 31.
A munkáltatók, kifizetők átadják  

a dolgozónak a 2018. évi jövedelmükről 
szóló összesített igazolást.

FEBRUÁR 15.
A kedvezményre jogosító igazolások kiadása.

MÁRCIUS 15.
Az adóbevallási tervezetek elérhetők  

az Ügyfélkapun keresztül  
(www.nav.gov.hu, www.magyarorszag.hu).

ÜgyFélkApUNyItÁS
Valamennyi NAV ügyfélszolgálaton,  

Kormányablakban, 
és a Magyar Posta kijelölt postahelyein,  

valamint a konzuli képviseleteken.

MÁRCIUS 18.
A NAV által készített bevallási tervezet 

postázása eddig kérhető: 

• SMS-ben a +36-30/344-4304 
telefonszámon

(az üzenetben meg kell adni az adóazonosító 
jelet és a születési dátumot 

a következők szerint: 
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);

• a NAV honlapjáról elérhető űrlapon 
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja);

• a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír 
alapon történő átvételéhez” elnevezésű 

formanyomtatványon;
• levélben, kötetlen formában (adóazonosító 

jel és születési dátum megadásával);
• a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy

• a NAV telefonos tájékoztató rendszerein 
keresztül 

(NAV Infóvonal: 1819 és ÜCC: 80-20-21-22).
Március 18. után már csak személyesen 

kérhető a NAV ügyfélszolgálatain 
a papíralapú tervezet.

LátOgatási tiLaLOM 
a Markhot Ferenc Kórházban

Tekintettel az országos influenza 
járványügyi helyzetre, illetve arra, 
hogy Heves megyében is nőtt az 

influenzaszerű tünetekkel orvoshoz 
forduló betegek és a kimutatott 

influenzás betegek száma,  
a markhot Ferenc Kórházban 

péntektől 
tIlos a látogatás 

A látogatási tilalom 
2019. január 25-i nappal kezdődően 

visszavonásig érvényes.
507180
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Programja
Január 29., kedd 17.00

Életmód klub, Jóga
Szeretettel várunk jógafoglalkozásunkra minden érdeklődőt!

Január 30., szerda 17.00

gondolkodJ globálisan, 
cselekedJ lokálisan

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.
490137490073

Január 25., péntek
19.00	 Világítani Fogok	–	JóTékonyságI BoREsT 

A Világítani Fogok Egyesület bemutatkozása. 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	polgármester.

	 Díszvendég:	Thummerer Vilmos	borász.	Zene:	Jam	party	zenekar.	
	 Helyszín:	Hotel	Eger	&	Park	konferencia	terem
20.00	 the caRbonFools konceRt	 Helyszín:	Uránia	Mozi
Január 27., 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  – „Háztól házig”
7.25	 Útvonal:	síkfőkút	–	cseres-tető	–	novaji	kunyhó	–	Hármas-határ	

–	kövesdi-kilátó	–	Várkút	–	arnót-kői	barlang	–	keringő	út	–	
Felsőtárkány.	Táv:	16	km	szint:	470	m	33	+3	pont

	 Találkozás:	7.25	Volán	pu.	Hazaérkezés:	14.25	Volán	pu.
	 Túravezető:	Jakab	Béla	(36/320-712,	70/466-8556)
11.00	 A CsILLAgszEMű Juhász –	Bemutató	

Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 ÚJÉVi oPeRettgála	–	a	kultúrprojekt	nonprofit	kft.	rendezvénye	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház
16.00		 adY endRe emlÉkÉV – 100 ÉV 100 VeRs
	 nyITó REnDEzVény
	 „NiNcseNek itt már farsaNgi HajNalok”		

Előadják:	Tóth Levente	és	nagy Barbara,	a	Gárdonyi	Géza	színház	
színművészei.	 Helyszín:	Depresszó	kávéház	és	Étterem

	 asztalfoglalás:	Depresszó	kávéház	és	Étterem	(Érsek	utca	14.)

16.00	 zEnE néLkÜL MIT éREk én... – DéTáR EnIkő	és	FésÜs nELLy	
művésznők	az	egri	Urániában.	 Jegyek:	elővételben	1.700	Ft,		
napján	2.200	Ft.	 Helyszín:	Uránia	Mozi	és	Rendezvényközpont

19.00	 ÚJÉVi oPeRettgála	–	a	kultúrprojekt	nonprofit	kft.	rendezvénye	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház

Január 28., hétfő
9.00	 BAMBI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
15.00	 A RákóCzI EMLékéV MEgEMLékEzésE	

Előadó:	nemes Lajos,	a	Levéltár	nyugalmazott	igazgatója
	 a	Dobó	katica	nyugdíjas	szervezet	szervezésében.		

Helyszín:	EkVI.ebédlője	(Bem	tábornok	u	3.)
	 17.00	a menekÜlő Élet	–	MELEg VILMos és a nagyváradi 

állami Filharmónia InTERMEzzo vonósnégyesének előadása	
					adY endRe halálának 100. ÉVFoRdulóJán

	 															Helyszín:	kálvin	Ház	nagyterme
18.00	 nIMRóD, A hun-MAgyARok ősE 

Marton Veronika	tanár,	sumerológus	könyvbemutató	előadása	
az	Örökség	művelődési	sorozat	kerekében,		
a	Hun-fokos	szövetség	rendezésében.		Belépő:	1.000	Ft

	 Helyszín:	Városháza,	rebdezvényterem	(Üvegterem)	
19.00	 Puccini: tosca –	FILhARMónIA BéRLET	

a	Magyar	Állami	Operaház	koncertszerű	operaelőadása
	 karmester:	kesselyák gergely.		

Floria	Tosca	-	Rost Andrea,	Mario	cavaradossi	-	kiss B. Attila, 
Báró	scarpia	-	kálmándy Mihály,	cesare	angelotti	-	Bakonyi 
Marcell, sekrestyés	-	szvétek László, spoletta	-	Megyesi zoltán,	
sciarrone	-	Busa Tamás	 	
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház

Január 29., kedd
10.00	 Az égIg éRő PAszuLy 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
10.00	 BAMBI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00	 Az égIg éRő PAszuLy 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
15.00	 CsínoM PALkó –	ady	Endre	bérlet 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház
18.00	 hAngFÜRDő	–		kikapcsolódás	hangtálakkal,	

shantikkal,	csengőkkel	 Helyszín:	Lollok	Ház
Január 30., szerda
6.00	 hAJnALI PILATEs	–	mindkét	nem	számára!	 	

Helyszín:	Lollok	Ház
9.00	 BAMBI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 Az égIg éRő PAszuLy 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
11.15	 Az égIg éRő PAszuLy 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
11.30	 BAMBI 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
14.00-tól	16.00-ig	TEADéLuTán 	 Helyszín:	Forráspont	LIsZI
15.00	 Az égIg éRő PAszuLy 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
18.00	 CsínoM PALkó –	Madách	Imre	bérlet 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház
Január 31., csütörtök
8.00	 REggELI JógA	–	kezdd	a	napot	jógával!	 	

Helyszín:	Lollok	Ház
10.00	 EgészségMEgőRző ToRnA 	 Helyszín:	Forráspont	LIsZI
10.00-tól	kERTBARáT kÖR EgyEsÜLET 
16.00-ig kÖzÖsségI InFoRMáCIós PonT 	 Helyszín:	Forráspont	LIsZI
10.00	 A CsILLAgszEMű Juhász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
10.00	 Az égIg éRő PAszuLy 

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
12.30	 sToP Helyszín:	EkMk	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
15.00	 stoP – hinták, apák, szerelmek	–	grecsó krisztián	és	hrutka 

Róbert	zenés	darabja	 Drámapedagógiai	előadás.	Belépő:	500	Ft
	 Vendégek:	gRecsó kRisZtián	és	hRutka RóbeRt.
	 kedvezmény:	a	sTOP	és	a	Libikóka	előadásra	együtt	jegyár		

elővételben:	1.700	Ft,	a	napján:	2.000	Ft.	
Helyszín:	EkMk	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház

15.00	 Az égIg éRő PAszuLy 
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad

16.00	 210 éVE TÖRTénT – A szEnT koRonA EgERBEn
	 Fűrész János	előadása,	az	Ezüstidő	szabadidős	Egyesület	

szervezésében.	a	belépés	ingyenes.
	 Helyszín:	EkMk	Egri	civil	Ház
18.00	 baRlangásZ klub  

TúRA ELőzETEs: A BERkAI-sáRVuLkán	
Helyszín:	civil-ház,	Bajcsy-Zsilinszky	u.	9	sz.	(8-as	kapu	kód)

18.00	 CsínoM PALkó –	Petőfi	sándor	bérlet 
Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház

19.00	 libikóka – gRecsó kRisZtián és hRutka RóbeRt EsTJE
	 az	ismert	író	és	a	népszerű	zeneszerző	közös	estjén	anyáink,	

apáink	történetei	kerülnek	elő.	Úgy,	ahogy	régen,	társaságban	volt	
szokás,	dalban,	mesében	mondva	el.	Zene,	irodalom	és	színház	
találkozása	az	este,	új	írások	és	a	szerzők	közös	dalai.		
Belépő:	elővételben	1.500	Ft,	a	napján	1.800	Ft

	 kedvezmény:	a	sTOP	és	a	Libikóka	előadásra	együtt	jegyár	
elővételben:	1.700	Ft,	a	napján:	2.000	Ft.

	 Helyszín:	EkMk	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház
Február 1., péntek
10.00	 kÖzELBABA CsEVEgő kLuB	 Helyszín:	Forráspont	LIsZI
15.00	 AngoL CsEVEgő kLuB Helyszín:	Forráspont	LIsZI
17.00	 hogYan ÉRtsÜk FÉlRe a nőket?
és		 csánYi sándoR ÖnáLLó EsTJE
19.00	 További	információ,	jegyek	kaphatók:	www.kultkikoto.jegy.hu	

Helyszín:	EkMk	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	
19.00	 RÉgi nYáR	–	Bérletszünet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház
Február 2–3., szombat–vasárnap
 „bÜkki kihíVás telJesítmÉnYtÚRa”
	 További	infók:	www.karpategyesuleteger.hu/challenge
Február 2., szombat
7.50	 A kIsBAkAnCsosok BARáTI kÖRE TúRáJA – „Bélkő karoló” 

Útvonal:	Eger	autóbusz-állomás	-	Bélapátfalva	-	ciszterci	apátság	-	
Bél	kő	-	kő	út	-	Bélkő	nyak	-	kásás	út	-	Péter	út	-	katona	sírok	-	Lak	
völgy	-	Gyári	tó	–	Bélapátfalva.	Túravezető:	Juhász	István

9.00	 ÖTágú síP ÜzEnETE VERs- és PRózAMonDó TALáLkozó 
Helyszín:	EkMk	Forrás	Gyermek	és	Ifjúsági	Ház	

9.00–12.00	hARLEkIn MEsEPonT	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
18.00	 ZF-egeR – aVus sZombathelY 

Férfi	vízilabda	E.On	OB	I.,	a-csoport,		
11.	forduló.	Helyszín:	Bitskey	aladár	Uszoda

18.00	 dVtk-egeR – Ftc	
Férfi	kézilabda	nB	I.	
Helyszín:	kemény	Ferenc	sportcsarnok

19.00	 RÉgi nYáR	–	Illyés	Gyula	bérlet	 Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház
Február 3., 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  – „Háztól házig”
8.20	 Útvonal:	Hárs-kút	–	kövek	alja	–	samassa	ház	–	stimecz-ház	–	

Felsőtárkány.	Táv:	14	km.	szintkülönbség:	300	m.	27+3	pont
	 Találkozás:	8.20	Volán	pu.	Hazaérkezés:	16.25	Volán	pu.
	 Túravezető:	Pápista	László	(36/322-896)
11.00	 A CsILLAgszEMű Juhász 	 Helyszín:	Harlekin	Bábszínház
Február 4., hétfő 
18.00	 sZentmise	a Rákellenes Világnapon a daganatos betegek 

gyógyulásáért szent ágota vértanú emlékére.	
a	Magyar	Rákellenes	Liga	Egri	alapszervezet	szervezésében.

	 Imádkozzunk	együtt	a	betegek	gyógyulásáért!
	 Főcelebráns:	koós Ede	atya	

Helyszín:	szent	Bernát	(ciszterci)	templom
Február 5., kedd 
15.00	 LEnkEy TáBoRnok	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház,	stúdiószínpad
19.00	 CsínoM PALkó –	csokonai	Vitéz	Mihály	bérlet	

Helyszín:	Gárdonyi	Géza	színház

MIKOR és HOL
jóvoltából jut el 
olvasóinkhoz!

Az egri Szuperinfó
programajánlója az

112019. január 25. Új, meglepő és izgalmas! www.egerhirek.hu
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Már 24 éve a lakosság szolgálatában!

gyártástól a beépítésen át
a teljes körű helyreállításig!

Mintatermünkben megtekintheti 
6 és 8 légkamrás ablakainkat, műanyag nyílászáróinkat, 

beltéri ajtóink kínálatát.

standard ablakok
880 mm x 1180 mm bukó-nyíló ablak bruttó 28.200 Ft

bejárati ajtó bruttó 55.000 Ft-tól
raktárról párkányok, szegők azonnal elvihetők.

ingyenes felmérés, árajánlat készítés, szaktanácsadás, kiszállítás és régi nyílászárók elszállítása!

eger, Mátyás király út 1. • tel./fax: 36/784-262, Mobil: 30/242-91-51 • e-mail: slvmetal.kft@upcmail.hu

Minőségi nyílászárók a gyártótól!

Mély fájdalommal tudatom, 
hogy

DR. BOLDIZSÁR JÓZSEF 
a kazincbarcikai kórház belgyógyász főorvosa 

életének 76. évében, január 10-én elhunyt.

Hálás szívvel köszönöm mindazoknak 
az együttérzését, akik a temetésén megjelentek, 

fájdalmamban osztoztak.

Felesége
506205

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

3300 Eger, Faiskola u. 10.
(bejárat a Nagyváradi útról)
Tel.: 06-36/316-722, 06-20/326-4355

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

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

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

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

3 rétegű üvegezéssel is,
SZENZÁciÓS ÁRoN!

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk

FERENCZI 
MIKLÓS 
halálának első 
évfordulójára.

Elmentél tőlünk 
egy téli napon, 

köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.

Számunkra Te sohasem 
leszel halott, 

örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.

Örökké szerető családod 
506461

507268

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

ELSZURKOSODOTT A KÉMÉNYE?
DRÁGÁNAK TALÁLJA A BÉLELÉST? VAN MEGOLDÁS!

Egyedi technológiával vállaljuk

KéMéNYE GépI TISZTÍTÁSÁT,
SZUROKMENTESÍTéSéT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, forduljon bizalommal 

kéményseprő szakembereinkhez!

AGRIA CAMINO Kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866

agriacamino@gmail.com

505786

Kormos Zsuzsanna
pár- és családterapeuta,

mediátor (közvetítő)
+36 70 339 2325

503990

490137

490104

Déjá vu - Cafe, Restaurant & Bar

 HÉTFŐ Zelleres burgonyaleves  
  csipetkével
 Főétel „A” Brassói aprópecsenye  
  (csirkéből) 
 Főétel „B” Négysajtos penne  
  csirkehússal

 KEDD Édesburgonyakrémleves,  
  pirított kiflikarika
 Főétel „A” Lecsós virslipörkölt, 
  tarhonya
 Főétel „B” Grill csirkemell (pác:  
  joghurt, olívaolaj, 
  bazsalikom, koriander, 
  fokhagyma), tepsis burgonya

 SZERDA Májgaluskaleves
 Főétel „A” Őszibarackos pirított  
  csirkemell kockák,  
  burgonyapüré
 Főétel „B” Magyaros szárnyasmáj  
  (lecsós, majorannás),  
  rizibizi

 CSüTöRTöK Frankfurti leves
 Főétel „A” Tejfölös gombapaprikás,  
  galuska
 Főétel „B” Csirkemell baconkockával  
  megszórva, olvasztott 
  cheddar sajttal betakarva, 
  pritaminos jázminrizs

 PÉNTEK Tárkonyos, gombás 
  csirkeraguleves 
 Főétel „A” Túrós tészta szalonnapörccel
 Főétel „B” Majonézes burgonya natúr  
  csirkemell csíkokkal

Jan. 28 - febr. 1-jéig

Eger, 
Szent  
János u. 1.

1 MENü: 1.290 Ft
ÉTELKISZÁLLíTÁS: 

06-30/911-3798

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
489812

Professzionális
bőrrákszűrés
budaPesten.
bejelentkezés és

információ:
06 70 337 3333

www.melanomamobil.hu

JEGYEK VÁLTHATÓK A SZERVEZŐIRODÁBAN! Eger, Széchenyi u. 5. (tel.: 
+36-36/518-347, tel./fax: +36-36/518-348) hétköznapokon 9-17.00 óráig, vala-
mint az előadások előtt 1 órával a SZÍNHÁZ JEGYPÉNZTÁRBAN (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 keresz-
tül, online bankkártyás és mobil-telefonos fizetéssel. Mobiltelefonra letölthető 
iziSHOP üzetben online bankkártyás fizetéssel (letöltés: „izishop” kódszó küldése 
a +36-70/7060-500 telefonszámra). A SZÍNHÁZ A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT 
FENNTARTJA!

489810

507431

505220

37632
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