
TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK, 
DROGÉRIA KISÁRUHÁZ

Sok szeretettel várunk minden kedves 
vásárlót, remek árakkal 

és folyamatosan bővülő árukészlettel!
Agria Park Bevásárló Központ, földszint

Eger, Törvényház út 4.
GymBeam   Nutriversum   USA MEDICAL 

prémium CBD olaj   Meru   Naturland  
Majomkenyér   CHILIYARD

 

info@precizbau.hu https://precizbau.hu

teljeskörű lakásfelújítás és építés
bontás

kőműves munkák
gipszkartonozás

burkolás
festés-mázolás-tapétázás

nyílászáró beépítés és csere
tetőfedés és egyéb ács munkák

lakatos munkák

Munkánk közben tisztán és 

precízen dolgozunk.

Ha felkeltette munkánk

érdeklődését.

Keressen minket bizalommal!

PRECIZ-BAU
minden ami építőipar

+36 20 531 5565

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia, 
jóslás telefonon!

www.gabrielorakulum.hu

06/30-439-20-69

aproporeklam.huVII. évfolyam  3.szám  2022.01.21.

06-30/433-02-27

FariFuvar

ÖMLESZTETT ÁRU, TŰZIFA, 
ÉPÍTŐANYAG, DARABOS ÁRU 
SZÁLLÍTÁSA ÉS MINDEN MÁS, 

AMIT EGY 3.5 TONNÁS 
BILLENCSEL LEHET

A KUPON felmutatója 
a feladott hirdetése 

mellé egy szöveges hirdetést 
kap ajándékba 

az APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG 
APRÓHIRDETÉS rovatában!

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!

BABAMURI 
MINŐSÉGI HASZNÁLT 
GYERMEKRUHÁZAT

MINDEN RUHÁRA

ÉS CIPŐRE

TAVASZI RUHÁK

 ÁTVÉTELE 

FEBRUÁRTÓL 

ELŐJEGYZÉSSEL

KEDVEZMÉNY

50%
JELMEZKÖLCSÖNZÉS!

Eger, Barkóczy u. 6.

(Kacsapart u. sarkán)

Tel.: 06-20/9365-130

36/312-073

Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12

babamuri

HIRDESSEN 
NÁLUNK 

ÖN IS!

+36-30-864-01-13

HONLAPUNK:

APROPOREKLAM.HU

ÚJ BEMUTATÓTERMÜNK
 CÍME:

3300 EGER, SAS ÚT 38-40.

Tel.: 06-30/643-62-28

Kül- beltéri burkolatok, 
nagy formátumú lapok, 
kádak, zuhanymegoldások, 
csaptelepek, 
kerti bográcsolók, 
grillek, 
Jakuzzik

Szemhéj-
 Korrekciós
  beavatkozások
36/30/173-2201

2022.01.03 - 01-31.
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

 A hétvégéd felemásnak ígérkezik: 
szombaton lelassulsz, vasárnap 

szerelem költözik a szívedbe.

 Tudod, hogy a siker záloga a ki-
tartás, és elszántság. 

Erre emlékeztesd magad!

Hét elején a közlekedésben kell 
óvatosnak lenned. A hét közepén 

munkahelyi konfliktus lehet.

Szerencsés vagy, mert téged nem 
izgat a versengés. Nem kizárt, hogy 

meghívást kapsz barátoktól.

Ez a hét nagyszerű ötleteket és új 
készségeket hoz, melyek hozzásegí-

tik ahhoz, hogy elérje a céljait.

 Csupa olyan emberrel lesz dolgod, 
akinek szilárd meggyőződése, hogy 

neki van igaza. 

Olyan kicsinyes és kritikus emberrel 
gyűlik meg a bajod, aki minden 

képzeletet felülmúlóan pökhendi.

Nem csak az utakon kell észnél 
lenned, hanem a kommunikációban 
is. Gondold meg kinek mit mondasz. 

Elemedben leszel: nem bosszant, 
ha valaki lassú, nem állít meg, ha 

valami zsákutcának tűnik.

Abba a tévhitbe eshetsz, hogy 
mindenki téged kritizál. Lépj túl 

rajta, hiszen ez közel sem így van.

Sértődékennyé válhatsz, és bármin 
megbántódhatsz. Jó lenne, ha nem 

gyártanál előre elméleteket.

Úgy érzed, hogy senki sem ért meg 
téged. Jól tennéd, ha nem esnél 
önsajnálatba mert legyengülsz. 

Apropó-Eger Reklámújság 
Megjelenik: Eger, Felnémet,

Andornaktálya, Felsőtárkány, 
Nagytálya,

Maklár, Füzesabony, Ostoros, Novaj, 
Noszvaj településeken

Területi vezető:  Barta Norbert E.V.
Telefon: 06-30/864-01-13

3300, Eger, Malomárok u. 54
IRODA:  Eger, II.Rákóczi Ferenc 

utca 46.
Adószám: 60697312-2-30
Kiadja: Barta Norbert E.V.

3300, Eger, Malomáruk u. 57.
Adószám: 60697312-2-30

Web: www.aproporeklam.hu
Email: hirdetes.eger@apro-

poreklam.hu
Nyomás:

Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba Kétegyházi út 18

Szerkesztő:
Ménes Anna E.V.

3300, Eger II. Rákóczi Ferenc u. 13/a
Adószám: 57281093-1-30

Lapzárta: Péntek 14:00
Barta Norbert E.V. és az Apropó-Eger 

Reklámújság fizetett hirdetéseket jelenít 
meg, melyeknek valósiságát a szerkesztők 
nem vizsgálják, tartalmukért felelősséget 
nem vállalnak. A lapban megjelent grafikai 
elemek Barta Norbert E.V. szellemi tulaj-
donát képezi, ezért ezek jelen kiadványon 
kívüli felhasználása tilos. A nyomdai és 

helyesírási hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A hirdetésben szereplő képi elemek 

egyes esetekben csak illusztrációk.

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

ÚJÉVI

FÉL ÁRON

MÁR  A  METSZÉSRE  KÉSZÜL?

ELEKTROMOS  METSZŐOLLÓVAL  
KÖNNYEBB  ÉS  GYORSABB!

Minőségi olasz Campagnola termékek 
az egri Agroker Alkatrész Kft-nél, 

többféle méretben,  bruttó 152.000,-Ft-tól!
Ugyanitt szintén elektromos (akkus) 

kötözőgép és láncfűrész is!

Agroker Alkatrész Kft
3300 Eger, Kistályai köz 4. 

(az Autóklub előtt)
Tel: 36/517-753,  36/411-753

LAPZÁRTA: 2022. 01. 28.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS
2022. 02. 04.

SUDOKUWEB

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

 4  7  8   2
   3  6   1
 3 9 4 2  8  6
 6 7  4 5  1  
4    8  6  3
 8  6 3  7  4
8  6      5
7  4     8 9
   8 1 4  6  

Feladatok számontartása?
Tartsa szem előtt a karbantartási feladatokat a TOPdesk szoftverrel. Online demó 
lehetőség TOPdesk Magyarország

PANELPANELPROPRO

A
K

Á
R

A
K

Á
R 50%50%LAKÁSFELÚJÍTÁSI LAKÁSFELÚJÍTÁSI 

TÁMOGATÁSSALTÁMOGATÁSSAL

MINDEN MEGRENDELT MINDEN MEGRENDELT 
NYÍLÁSZÁRÓHOZ  A  REDŐNY  VAGY NYÍLÁSZÁRÓHOZ  A  REDŐNY  VAGY 

RELUXA  AJÁNDÉK!RELUXA  AJÁNDÉK!

06-70/782-545306-70/782-5453 www.panelpro.huwww.panelpro.hu

Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:
- Ingyenes felmérés, árajánlat készítés- Ingyenes felmérés, árajánlat készítés
- Egyedi méretű nyílászárók készítése- Egyedi méretű nyílászárók készítése
- Redőny, reluxa, szúnyogháló- Redőny, reluxa, szúnyogháló
- Redőnyjavítás, gurtnicsere- Redőnyjavítás, gurtnicsere
- Utólagos ablakfelújítás, - Utólagos ablakfelújítás, 
  statikai beállítás  statikai beállítás
- Helyreállítás- Helyreállítás
- Aereco légbevezető utólagos - Aereco légbevezető utólagos 
  beépítése csak most 14.900.-  beépítése csak most 14.900.-
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- szobafestés, mázolás
- tapétázás
- laminált padló lerakás
- gipszkarton szerelés
- burkolás
- hőszigetelés 

Rövid határidővel,Rövid határidővel,
reális áron vállalom!reális áron vállalom!
Tel.: 0670/67-00-907Tel.: 0670/67-00-907

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

-Állásajánlatok
-Állat, növény
-Baba, mama
-Divat, ruházat
-Ingatlan
-Jármű
-Műszaki cikk
-Otthon, háztartás
-Sport, szabadidő
-Üzlet, szolgáltatás

www.apropress.hu

ZENÉS TÁRSKERESŐ 
KLUB

ZENÉS 
TÁRSKERESŐ KLUB

ISMERKEDJ ÉLŐBEN:

A LOLLIPOP PARTY 
Rendezvényszervező 

a következő 
eseményekre várja 
a JELENTKEZŐKET:
Telefonos egyeztetést követően, 

személyes jelentkezés az Apropó-Eger 
Reklámújság szerkesztőségében.

+36-30/864-01-13, 
Jelentkezési díj befizetése

(információ az újság szerkesztőségében)

2022. 02. 12. szombat - 16:00
Lollipop GOLD Csoport

BELÉPÉSI KOR: 50+
Zenés rendezvény

(Hölgyeknek és Uraknak is van szabad hely)

2022. 02. 13. vasárnap - 16:00
Lollipop SILVER Csoport
BELÉPÉSI KOR: 30-50 ÉV

Nem zenés rendezvény
(Hölgyeknek és Uraknak is van szabad hely)

* Minden második komplett szemüvegkészítés esetén, a második keret választása meghatározott árukészletből lehetséges.
Az ajánlat 2021. december 1. - 2022. január 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK 

20-40%
KEDVEZMÉNNYEL

KOMPLETT
SZEMÜVEG MELLÉ 

AJÁNDÉK
SZEMÜVEGKERET*

ÉS MULTIFOKÁLIS 
KEDVEZMÉNYEK

EGER TESCO, II. RÁKÓCZI FERENC U. 100. / 30/578-2927

AJÁNDÉK  
KERET

OPTIKAI SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG KONTAKTLENCSE

WWW.OWE.HU
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Vékonyított egyfókuszú Vékonyított egyfókuszú 
HOYA lencsék HOYA lencsék 

20% engedménnyel 20% engedménnyel 
és a progresszív akció és a progresszív akció 

meghosszabbítva jan 31-ig.meghosszabbítva jan 31-ig.

ILDIKÓILDIKÓ
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

HONLAPUNK:
WWW.APROPOREKLAM.HU

MEDVEHAGYMÁS JÉRCEMELL
FALUSI SONKÁBAN SÜTVE

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.

RECEPT
HOZZÁVALÓK:
- Jércemell

- Medvehagyma

- Só

- Bors

- Falusi sertés 

sonka

- Étolaj

#marsizsolt

ELKÉSZÍTÉS:

sóval, borssal ízesítjük, majd a megmosott 
medvehagyma levelekből 3-4 darabot is a 
jércemellre helyezünk és visszahajtjuk a 
megnyitott szeleteket. A falusi sonkából 
vékony szeleteket vágunk. A betöltött 
jércemelleket a vékonyra szeletelt paraszt 
sonkába tekerjük. Az elkészített jércemell-
eket kevés olajban, közepes lángon mint 
két oldalát pirosra sütjük. A frissen megsült 
jércemelleket félbevágva tálájuk, köretként 
burgonyapürét vagy párolt 
jázminrizst kínálhatunk. 

Jó étvágyat kívánok!

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.

MEDVEHAGYMÁS JÉRCEMELL
FALUSI SONKÁBAN SÜTVE

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.

RECEPT
HOZZÁVALÓK:
- Jércemell

- Medvehagyma

- Só

- Bors

- Falusi sertés 

sonka

- Étolaj

#marsizsolt

ELKÉSZÍTÉS:

sóval, borssal ízesítjük, majd a megmosott 
medvehagyma levelekből 3-4 darabot is a 
jércemellre helyezünk és visszahajtjuk a 
megnyitott szeleteket. A falusi sonkából 
vékony szeleteket vágunk. A betöltött 
jércemelleket a vékonyra szeletelt paraszt 
sonkába tekerjük. Az elkészített jércemell-
eket kevés olajban, közepes lángon mint 
két oldalát pirosra sütjük. A frissen megsült 
jércemelleket félbevágva tálájuk, köretként 
burgonyapürét vagy párolt 
jázminrizst kínálhatunk. 

Jó étvágyat kívánok!

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.
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HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***
3400 Mezőkövesd, 

Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

Külső-belső gyógyvizes medencék /100-%-os gyógyvízzel/, 
úszómedence, gyerekmedence - 1 500.- Ft1 500.- Ft/fő a belépő.

Lökéshullám terápiás kezelések - teniszkönyökre, 
sarkantyúra

Gyógymasszázs, hiperbár-oxigén terápia, magnevit kezelés, 
lézerterápia, mofetta kabin

Időpont foglalás: 06-49/505-190

info@hajnalhotel.hu,              www.hajnalhotel.huinfo@hajnalhotel.hu,              www.hajnalhotel.hu

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,KARBANTARTÁSÁT, 
CSERÉJÉT RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,

VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com

FÉNYMÁSOLÁS - NYOMTATÁS - LAMINÁLÁS
AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉBEN

Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46. +36-30/864-01-13
hirdetes.eger@aproporeklam.hu

Győztes évkezdés, és búcsú a kupától
A szokásosnál jóval hamarabb kellett 
elkezdenie az évet az Eszterházy SC 
másodosztályú női kézilabdacsapatá-
nak. Még csak január közepén járunk, 
de máris láthattunk két találkozót a 
Leányka úton, az eredmény tekinteté-
ben felemás sikerrel. A nyáron megvál-
tozott NB I/B-s lebonyolítás miatt, az 
idei bajnokságban újonnan megjelenő 
rájátszásos rendszernek köszönhető, 

hogy az előző hétvégén már el is indult a pontvadászat tavaszi idénye. 
A kiesés ellen menekülő Szegedet fogadva, a vártnál szorosabb győzelmet 
arattak az egyetemisták, de hozták a kötelezőt, így jól indult az év. Egy héttel 
korábban viszont nem sikerült bravúrt elérni az élvonalbeli DVSC-vel szem-
ben. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének egri mérkőzésén a félidei mínusz öt 
után végül 36-23-ra nyert a K&K Liga jelenlegi harmadik helyezettje. A soro-
zat legjobb nyolc együttese közé így már nem jutott el az ESC, tehát idén már 
csak a bajnokságra kell összpontosítani, amelynek alapszakaszából még öt 
mérkőzés maradt hátra.

Fenyves BalázsFOTO: Szepesi Áron
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Mezőkövesdi  termelési csapatunk erősítéséhez 
keresünk,

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

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

Előnyt jelent:
- Autóipari tapasztalat

Elvárások:
- Középfokú vagy szakmunkás 
   végzettség
- 4 műszakos munkarend vállalása
- Minőségközpontú, fegyelmezett,     
   precíz munkavégzés
- Megbízható személyiség

Amit kínálunk:
- Versenyképes kereseti
   lehetőség
- Széles körű juttatások
- Stabil munkahely, nemzetközi   
   nagyvállalati háttérrel
- Folyamatos szakmai fejlődés   
   lehetősége

Ha szívesen csatlakozna 
a Modine Hungária 

csapatához, várjuk szakmai 
önéletrajzát, 

az alábbi e-mail címre, 
dora.berentei@modine.com 

vagy a 
3400 Mezőkövesd Lövői út 35. 

postacímre. 

Kérjük jelentkezéskor 
pontosan

 jelölje meg a megpályázni 
kívánt pozíciót!

Operátor, gépkezelő munkatársat

Társkereső
66 éves Eger 
környéki molett 
nő vagyok, és 
társat keresek 
63-70 év közötti 
úr személyében.

Online pénztárgépek, mérlegek, 
árazógépek és tartozékok, nyomtatványok, papír 

áruk értékesítése. 
Bélyegző rendelés. 

Online pénztárgép,bankterminál bérlés

Üzlet címe: 3400 Mezőkövesd 
Mátyás király út 187. 
Tel.:06-20/358-5111

E-mail cím:info@matyopenztargep.hu 
www.matyopenztargep.hu
Németh István ev.
Pénztárgép technika

Gondolkozz lokálisan, 
hirdess globálisan!

Elérhető területek:
Apropó – Eger Reklámújság 
(Eger és környéke, 40.000 

példányszám)
Maxi Rádió – FM 92.4 MHz 

(Gyöngyös és vonzáskörzete)
Zempléni Piac 

(Zemplén és környéke, 
21.000 példányszám)

+36-30-864-01-13
info@apropress.hu

KUPON

10 % 

10% kedvezmény a vásárlás 
végösszegéből! A kupon 2022. február
5-ig , 5.000 Ft feletti vásárlás esetén 
használható fel! Más kedvezménnyel 
nem vonható össze!

3400, Mezőkövesd
Szent László tér 16.
Tel.: +36 (49) 312-213
Mobil: +36 (30) 471-3553
mozaikbarkacs@gmail.com

www.mozaikbarkacs.hu



Maklári úti 5 szobás ház saját ker-
trésszel, melléképülettel 4 lakásos 

társasházban
eladó. Az épület fszt.+tetőteres, 

Ir.ár: 27,9 mFt
-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

Maklári úton földszintes 66 m2 
lakás+utcafronti üzlethelyiség ea. 

Ir.ár: 27 mFt

Lajosvárosi 4. emeleti 1+2 félszo-
bás erkélyes lakás eladó. A ház 

szigetelt, a
folyosók , közlekedők és a lépcső-
ház új burkolatot kapott. A lakás 

felújítandó,
azonnal költözhető. 

Ir.ár: 17,9 mFt

Történelmi belvárosi I. emeleti, 
függőkertes /250 m2/ 5 szobás 

polgári lakás
beleillő bútorokkal vagy anélkül 2 
saját garázzsal eladó. A bútorok 

értéke külön
megbeszélendő. Az árba egri 

kisméretú felújítandó családi ház 
30 mFt-ig

beszámítható 
A lakás irányára: 96 mFt

EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

Csákóban egy telken két ház egy 
helyrajzi számon eladó. Az egyik 

épület 1
nappali+2 hálós összkomfortos, 

teljes egészében átépített, jelenleg 
70 %-os

készültséggel. A másik épület 6 
szoba összkomfortos teljesen új 

építésű
földszint+tetőtér építésű ház, 

jelenleg 70 % készültséggel. A két 
ingatlan 825 m2

telken áll. Az ingatlant nagy csalá-
dosoknak ajánljuk, akik a szülöket 

is maguk
mellett tudnák, vagy olyannak, aki 
befektetésre, apartman üzemelte-

tésre szeretné
használni. Együttes irányára jelen 

állapotban 150 mFt, 100 %-os befe-
jezést igénylő

vevő részére pedig 
170 mFt az irányár.

EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

Egri belvárosi villa vállalkozásnak 
vagy magáncélra eladó. Az exkuzív
berendezésű igényes villa idegen-
forgalmi célokra lett eddig kiadva 

saját
fürdőházzal, szaunával, a kertben 

halastóval, szabadtéri főzési lehető-
séggel. A

földszinten 50 m2 nappali, tágas 
dolgozó, télikert vagy vendégszoba, 

magas
igényű konyha elektronikával, 

fűtött ülőkéjú zuhanypaddal ellátott 
fürdőszoba.

Az emeleten két háló, selyemtapé-
tás szobák. Az ár a teljes berende-

zést és az 1
autós garázs árát is tartalmazza. A 
bútorok értékes, egyedi kialakítá-

súak.
Amennyiben az érdeklődő ezekre 

nem tart igényt, az ár csökken. 
Ir.ár: 115 mFt

BEFEKTETÉS CÉLJÁRA
Egerben frekventált helyen 400 

m2 üzlet és iroda épület eladó. Az 
ingatlan

három szintes, 2016-ban épült. Klí-
matizált, kártyás beléptető, minden
szinten mosdó, vagy fürdőszoba, 

ill. konyha. Az alagsorban és a 
tetőtérben

lakás, az első szinten irodák, az 
utcafronton 2 üzlet. A rezsi egyedi 

órákkal
mért. A bérlemény 100 százalékos 
kihasználtságú. Ingyenes parkolás. 

Az
éves bevétel növelhető. 

Ir.ár: 270 millió Ft
47 m2 kétszintes /földszinten 32 
m2, tetőtérben15 m2/ lakhatásra,
szolgáltatásra /fodrászat, ügyvédi 

iroda, papírbolt, stb./ üzlet-nek
minősülő épület telekrésszel

Keresünk igényes vevőinknek 
Felsőtárkányban, Andornaktályán, 

Ostoroson,
Felnémeten, Makláron új, vagy újabb 

építésű 3 szoba összkomfortos 
családi házat

Ha eddig nem tudta ingatlanát 
eladni, bérbe-adni, esetleg szeretné, 

ha csak potenciális
vevők néznék meg ingatlanát, ha 

unja a meddő ártárgyalásokat stb. 
keresse meg

irodánkat telefoni elérhetőségeink 
valamelyikén és beszéljünk meg 

egy találkozót.
Kérjük, hogy ha megkeresné 
irodánkat, előtte telefonon 

egyeztessen időpontot, mert a
helyszínelések miatt az irodát 

váratlan látogatása esetén zárva 
találhatja.

utcafronton eladó. 
Ár: 18 mFt

 Egri szálloda fejlesztési területtel 
teljes berendezéssel ea. 

Ir.ár: 350 mFt

ALBÉRLET
Egerben a Dobó utcában I. emeleti 

47 m2 1 szoba összkomfortos lakás
bútorozottan nagy terasszal kiadó. 

Közös költség nincs, parkolás a 
környéken

megoldható. Egyedülállónak vagy 
párnak ajánljuk. 

Bérleti díj: 95.000.-Ft/hó+rezsi

EXLUZÍV
Budapesten a Felvonulás tér közelé-

ben 10 db, egyenként kétszintes 
lakás

egyben eladó liftes ház 4. emeletén. 
A lakások mindegyike bérbeadott, 

140
ezer Ft/hó+rezsi áron. 

Ir.ár: 590 mFt

Vécsei- völgy utcáról nyíló utca 
dombos részén 3 szintes céges 

ingatlan eladó.
Az utcaszinten két autós garázs, 

mögötte tárolók. A földszinten zárt 
és nyitott

terasz, 80 m2 nappali, fürdőszo-
ba, konyha, az emeleten 3 háló, 

fürdőszoba. 
Akert igényes, kertépítő mérnök 
munkája, úszómedencével, mely 

fedetté tehető a
tető elcsúsztatásával. 

Ir.ár: 105 mFt

Csákóban saroktelken álló 
felújítandó családi ház 430 m2 

telken eladó. 
Ir.ár: 43 mFt

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK
Csákóban 862 m2 saroktelek felú-
jítandó, vagy lebontandó felépít-

ménnyel
eladó. Ir.ár: 67 mFt

SIMSON 
motorkerékpárt vásárlok 

hibásan és 
üzemképtelenül is 
érd :06707579998

66 éves Eger környéki 
molett nő vagyok, 
és társat keresek 
63-70 év közötti 
úr személyében.

Tel.: 06-20/281-7799

PINCÉK A KŐPOROSON
2 db, önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott boros pince eladó. A 
pince előtt a

parkolás tartályos vontatmányok 
részére is megoldott. A pincékben 

villany van, kőkád,
egyéb felszerelések. A pincék 

egyenkénti ára: 10 mFt

Egerszalókon a fürdőhöz közel, út 
mentén 9749 m2 beépítetlen terület 

eladó.
Ir.ár: 39 mFt

1,6 Ha körbekerített terület közel a 
hőforráshoz ea. Villany, víz a telken. 

Ir.ár
25 mFt HELYETT 22 mFt 

Egerszalókon
9 Ha terület a Hőforráshoz közel tel-
jes dokumentációval /családi házak,
társasházak, szórakoztató közpon-
tok, sportlétesítmények / zöldberu-

házás,
pályázati lehetőségekkel. 

Ir.ár: 360 mFt
Legányi úton 3000 m2 telek 
felújítandó épülettel eladó. 

Ir.ár: 35 mFt

Társkereső
66 éves Eger 
környéki molett 
nő vagyok, és 
társat keresek 
63-70 év közötti 
úr személyében.
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KÉZIMUNKA ÉS HOBBI

Mezőkövesd, Mátyás király 
út 72.

(Takarékszövetkezet mellett 
az udvarban)

Minden ami kézimunkával 
kapcsolatos

BOGNÁR CSABA
3394 EGERSZALÓK, 

PETŐFI S. ÚT 10.

TEL.: +36-30/545-12-25TEL.: +36-30/545-12-25
 

AUTÓFÉNYEZÉS, 
POLÍROZÁS, 

KABINOS 
HOMOKSZÓRÁS

GÉPEK, 
ACÉLSZERKEZETEK 

FESTÉSE KISZÁLLÁSSAL

MEDIATOR TEMETKEZÉS

Tel.. 36/311-351
3300 Eger, Széchenyi u. 72.

Állandó ügyelet:
06 (20) 590 3310
06 (20) 288 6815

Nyitvatartás:
H-Cs.: 8-16
P.: 8-14

EURÓPA BÚTORHÁZ- Eger, Mester utca 5. - 1.500 nm-en
Tel.:36/323-500 Nyitva:: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig www.eubutorhaz.huÚJ HELYEN!ÚJ HELYEN!

KAIRÓ kanapé KAIRÓ kanapé 
175. 900 Ft helyett175. 900 Ft helyett 144. 000 Ft144. 000 Ft

FOGGIA sarokülőFOGGIA sarokülő
ágyazható, ágyn. tartós 275 x183ágyazható, ágyn. tartós 275 x183
278. 100 Ft helyett 278. 100 Ft helyett 239. 900 Ft239. 900 Ft

JÁRMŰ

TÁRSKERESŐ



átírni
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ÚJ
SANDERO

    DACIA.HU

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 01. 01. után Új Dacia Sandero Essential SCe 65 modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 990 Ft-os napidíj, 29 700 Ft-os havidíj figyelembevételével, 
30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 4 069 000 Ft bruttó vételár, 2 100 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 6,68% fix kamat mellett érvényes. 
A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 1 969 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 412 187 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 381 187 Ft. Reprezentatív példa: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 
6,75%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 595 463 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 595 463 Ft, havidíj: 49 903 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 7,06%. A THM meghatározása a 2021. 
12. 21. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja 
elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 
Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek 
a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen 
hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Új Sandero 
vegyes fogyasztás l/100 km: 5,2 – 5,5; CO₂-kibocsátás g/km: 117 - 124. Az üzemanyagfogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. 
A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint 
a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A kép illusztráció.

AKÁR NAPI 
990 FT-TÓL
6,99% THM-mel*

referencia THM: 7,06%, futamidő: 48 hónap, 5 év vagy 100 000 km garanciával, Renault Credit finanszírozással*

A Dacia ajánlásával
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„SHICK-R” Kft.
EGER, Kistályai út 20., Tel.: +36 36 511 980, www.renaulteger.hu

                                                  Keresse értékesítőinket!
Jakabné Nagy Judit       +36 20 429 7940
Bolcsó Gábor                     +36 20 575 3339

3400 Mezőkövesd,

Mátyás Király út 197.

www.privat-bufe.hu

Kiszállítást vállalunk:

Mezőkövesden és 20 km-es körzetében.

Vidéki kiszállítást 5.000 Ft értékhatártól 

tudjuk teljesíteni.

SZÉP kártya elfogadóhely! Napi MENÜ kapható!

Tel.: 06-30/705-6545

APROPÓ-EGER
SZOLGÁLTATÁSOK:

- Logó készítés
- Adatrögzítés, adatfeltöltés
- Képekből videó szerkesztése
- Google AdWords beállítása, kezelése
- Névjegykártya tervezés és nyomtatás
- Prezentáció készítés (magánszemélyek, 
cégek részére)
- Videófeliratozás, vágás (akár több videóból 
egy készítése)
- Közösségi média fiók, Youtube csatorna
létrehozása, beállítása
- Word, PDF és kép konvertálása
(pl PDF-ből jpg készítése)

Tel.: +36-30-841-85-16, 

+36-30-864-01-13

E-mail: 

hirdetes.eger@

aproporeklam.hu

AZ APROPÓ-EGER MARKETINGES KOLLÉGÁT/KOLLÉGÁKAT KERES!

FELTÉTEL: VÁLLALKOZÓI JOGVISZONY
 

JELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL, E-MAILBEN A HIRDETES.EGER@APROPOREKLAM.HU CÍMEN!

GOOGLE ADS BEÁLLÍTÁS, KAMPÁNYOK KEZELÉSE

KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING, POSZTOK, HIRDETÉSEK KEZELÉSE

YOUTUBE CSATORNA LÉTREHOZÁSA, KEZELÉSE

FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFELEKKEL TELEFONON ÉS E-MAILBEN


