
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

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

 

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

A KUPON felmutatója 
a feladott hirdetése 

mellé egy szöveges hirdetést 
kap ajándékba 

az APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG 
APRÓHIRDETÉS rovatában!

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)

MUNKATÁRSAT

KERESÜNK!

Sikeres vagy a 
munkádban, 

de kipróbálnál valami 
újat? Váltani szeretnél, 
keresed a lehetőséget? 

Meglévő munkád mellett  
alternatív bevételi 

lehetőségben 
gondolkozol? 

Megtaláltad a 
megoldást!

Beszéljünk a részletekről:

+36 30 7374 275

Szemhéj-
 Korrekciós
  beavatkozások
36/30/173-2201

2022.02.01 - 02-28.

www.egerelitmed.hu

Február

aproporeklam.huVII. évfolyam  4.szám  2022.02.04.

HIRDESSEN 
NÁLUNK 

ÖN IS!

+36-30-864-01-13

HONLAPUNK:

APROPOREKLAM.HU

Akció!
Női-, férfi -, gyerek- és 

cipőosztályunkon egyes termékek 
30-50%

árengedménnyel kaphatóak.
Folyamatosan bővülő árukészlet.

Eger,Dobó tér 1.

Új!

Edenred utalványokat
és Edenred kártyákat 

elfogadunk.
NEMZETI 

AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT 
ELFOGADUNK!

Z & H Áruház
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

A pénzügyeid hamarosan 
rendeződnek, ugyanakkor, egy régi 

barátság véget érhet.

Lehetséges, hogy valaki, akit 
védelmezőnek és lojálisnak látsz, 

egyre vonzóbbá válik.

Kedvező lehetőségek nyílnak szá-
modra, ha költözést, 

ingatlanvásárlást fontolgatsz. 

Ha van bármi a környezetedben, 
amit meg kéne javítani, ez a hét a 

tökéletes alkalom erre.

ha a meggyőződésedben változtatsz 
irányt, különösen értékes 
felismeréseid lehetnek…

A karrieredben előreléphetsz, de a 
magánéletedben is pozitív 
fordulatokra számíthatsz.

Nyugodtan rábízhatod magadat a 
sorsra, mert az égiek meghálálják a 

beléjük vetett bizalmat a héten.

Járj nyitott szemmel, ha szingli vagy, 
a héten találkozhatsz egy olyan 

emberrel, aki ezen változtat majd.

Pénzügyeidben csupa jóra 
számíthatsz, a pároddal is közelebb 

kerültök egymáshoz.

Ez a hét jó lehetőségeket kínál 
fontos tárgyalások 
lebonyolítására is.

 Itt az ideje tiszta vizet önteni a 
pohárba a párkapcsolatot illetően és 

határozott döntést hozni.

 A drámára való hajlamod fokozódik, 
a héten, figyelj rá, hogy semmit se 

reagálj túl. 

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.

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL! REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

ÚJÉVI

FÉL ÁRON

SUDOKUWEB

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

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

Write More Effectively
Get writing suggestions across Slack, Word, LinkedIn, and beyond. Install Grammarly now. 
Grammarly

LAPZÁRTA: 2022. 02. 11.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS
2022. 02. 18.
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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

-30%
MINDENRE

ÉRVÉNYES 2022. FEBRUÁR 11-14. KÖZÖTT.
A KEDVEZMÉNY MÁS AKCIÓVAL NEM ÖSSZEVONHATÓ.

VALENTIN-NAPI AKCIÓ

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

Felsőházban az ESC hölgyei!
Az őszi, gólgazdag mérkőzéshez ha-
sonlóan, a bajnokság alapszakaszá-
nak visszavágó körében is legyőzte az 
FTC U19-et az Eszterházy SC női kézi-
labdacsapata. Nagyon elrontotta a fő-
városi Elek Gyula Arénában rendezett 
rangadó első félidejét az egyetemista 
társaság, mivel rendkívül sok, össze-
sen húsz gólt kapott, ennek nyomán 
hátránnyal is fordulhatott. A folytatás-

ban mégis sikerült megrázniuk magukat a lányoknak, akik az utolsó tíz perc-
ben már nagyon jól védekeztek, és ezzel be is húzták a győzelmet. Az újabb 
két ponttal matematikailag is biztossá vált, hogy a pontvadászat play-off 
szakaszának felsőházában folytathatják az egriek, hiszen az NB I/B keleti 
csoportjából továbbjutó első öt hely valamelyikénél már biztosan nem zárhat 
rosszabbul Zsadányi Sándor alakulata. Az alapszakaszból egyébiránt még 
négy forduló van hátra, így már csak az maradt kérdés, hogy hány pontot tud 
magával vinni a rájátszásba az Eszterházy.

Fenyves BalázsFOTO: Szepesi Áron

KULCSMÁSOLÁS
-Indításgátlós, távirányítós  
  autókulcsok készítése, másolása,   
  programozása
-Új autókulcsok garanciával!
-Távirányítós autókulcsok javítása,      
  felújítása
-Kulcsház, elem-, illetve nyomógomb   
  csere, stb
-Lakáskulcs másolás
Füzesabony, Rákóczi út 9.
30/339-3478
H-P: 8.16 h
Sz: 8.12 h

          FÜZESKULCS

IDŐPONT EGYEZTETÉS TELEFONON
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FÉNYMÁSOLÁS - NYOMTATÁS - LAMINÁLÁS
AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉBEN

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

ILDIKÓILDIKÓ
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

Hoya prémium szemüveglencsék
25 % kedvezménnyel25 % kedvezménnyel

a család minden tagjánaka család minden tagjának

Hoya prémium szemüveglencsékHoya prémium szemüveglencsék

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2022. FEBRUÁR 1 - MÁRCIUS 31.2022. FEBRUÁR 1 - MÁRCIUS 31.

    DACIA.HU

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 01. 24. és 2022.02.13. között,  Új Dacia Duster Essential TCe 90-es modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes. A feltüntetett 1300 Ft-os napidíj, 39 000 Ft-os havidíj 
figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 4 849 000 Ft bruttó vételár, 2 400 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 7,90% fix kamat 
mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 2 449 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 594 921 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 3 043 921 Ft. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, 
futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 8,04%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 705 609 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3705 609 Ft, havidíj: 52 247Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM 
érték: 8,46%. A THM meghatározása a 2022. 01. 11. 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 Duster Essential TCe 90 vegyes fogyasztás l/100 km: 6,1 – 6,2; CO₂-kibocsátás g/km: 137 - 140. 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 
1300 FT-TÓL
8,31% THM-mel*

referencia THM: 8,46%, futamidő: 48 hónap, 5 év vagy 100 000 km garanciával, Renault Credit finanszírozással*

ÚJ
DUSTER

A Dacia ajánlásával

DAC22-JAN_DUSTER-Dealer-Print-A5-Fekvo-v2.indd   1DAC22-JAN_DUSTER-Dealer-Print-A5-Fekvo-v2.indd   1 2022. 01. 11.   16:162022. 01. 11.   16:16

„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

SAJTOS RAKOTT BURGONYA
KOLBÁSSZALRECEPT

HOZZÁVALÓK:
- 1 kg burgonya
-6 db tojás
- vaj
- 3 pár kolbász
- 450 g tejföl
- tej
- 20 dkg füstölt sajt
- só (vagy ételízesítő)

1. A sajtos rakott burgonya elkészítéséhez a bur-
gonyát héjában megfőzzük, majd ha puhára főtt, 
meghámozzuk –közben a tojásokat is keményre 
főzzük.

2. Egy közepes méretű tepsit kikenünk vajjal és 
a megpucolt burgonya felét beleszeleteljük, éte-
lízesítővel vagy sóval megszórjuk, rákarikázzuk a 
debreceni kolbászokat és a tojásokat, majd befed-
jük a burgonya másik felével.

3. A tejfölt kevés tejjel és sóval simára keverjük 
és ráöntjük a rakott burgonyára. A tetejét meg-
szórjuk a reszelt sajttal, és előmelegített sütőben 
addig pirítjuk, amíg a sajt meg nem olvad rajta. 

Jó étvágyat kíván az Apropó-Eger csapata!

ELKÉSZÍTÉS:
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LAMBÉRIA

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezet ron 

2850 Ft/m2-t
Borovi lambéria 12x120 mm....................................................................2750Ft/m2-től!
Borovi lambéria 14x121 mm....................................................................3850Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 22x146 mm.........................................4300Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146/19x171 mm............................3750Ft/m2-től!
Borovi lambéria 9x96 mm........................................................................1950Ft/m2-től!
Borovi hajópadló (fózolt).........................................................................4600Ft/m2-től!
Borovi lambéria 12x70 mm.....................................................................2950Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120/15x96 mm.......................................................4150Ft/m2-től!
Szalonnasütők...................................................................................................55.000 Ft-tól!

Trapéz lemez egyenesen a gyártótól, 2450 Ft / m2+ÁFA-tól!
Többféle színben egyedi méret esetén rendelhető!

Cserepes lemez 3150 Ft / m2+ÁFA-tól!
Lemez kerítés elemek 850 Ft / fm áron egyedi méretben rendelhető!

Házhozszállítás baráti áron! Az árak a készlet erejéig érvényesek!

AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

HONLAPUNK:
WWW.APROPOREKLAM.HU

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU
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TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,KARBANTARTÁSÁT, 
CSERÉJÉT RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,

VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com

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

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

CSERÉPFALUBAN 
A BÜKKALJA 

PRESSZÓ-ÉTTEREM 
HOSSZABTÁVON 

KIADÓ!

Tel.: +36-30/218-00-42

Cím: Cserépfalu, 
Kossuth út 140.

A  több évezrede használt kender a COVID -19 
alternatív gyógymódja lehet!

A  kenderkivonat (CBD) hatásos lehet a 
krónikus fájdalmak, a szorongás, a gyulladásos 
folyamatok, a depresszió és sok más betegség  

kezelésére, a tünetek enyhítésére.

Sok, szinte népbetegségnek számító 
problémára is alkalmas, melyeket korábban 

csak gyógyszerekkel kezeltek.

A termék választás fontos szempontja: 
MEGBÍZHATÓSÁG! TISZTASÁG!

Ha magas minőségű CBD terméket szeretne, 
válassza a svájci HempMate termékeit.

Személyes rendelés lehetősége: 
https://help4you.hempmate.com

Beszéljünk a részletekről:: +36 30 7374 275

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!

ELEMES ÉS BLOKK KONYHÁK SZÉLES ELEMES ÉS BLOKK KONYHÁK SZÉLES 
VÁLASZTÉKBAN!VÁLASZTÉKBAN!

VERTEX elemes konyhabútorraVERTEX elemes konyhabútorra
30% kedvezmény30% kedvezmény

HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***
3400 Mezőkövesd, 

Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

Szállás, svédasztalos reggeli és 
vacsora

Külső-belső gyógyvizes 
medence, úszó- 

és gyerekmedence, szauna
Személyenként 2 * 20 perc 

gyógymasszázs, 2 * 20 perc 3D 
masszázsfotel,

Parkoló
54 000.- Ft/fő/4éj-től54 000.- Ft/fő/4éj-től

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

melyikén 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

Hőforrásnál 13 db saját tulajdonú 
apartman 13 helyrajzi számon teljes

berendezéssel, egyben eladó. 
Ir.ár 550 mFt+ÁFA

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: 100.000.-Ft/hó+rezsi
Új építésű két szintes ház I. emele-
tén exluzív felszereltségű, extrém 

nivójú egy
szoba összkomfort bérbe adó felső 
kategóriás bútorzattal február 15-

től. Bérleti díj: 
150 ezer 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 
felépítménnyeleladó. 

Ir.ár: 67 mFt HELYETT 60 M

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

ÁLLÁST KERES

Egri hölgy 
ismerkedne. Gáláns 
úriemberek hívását 

várom! Tel: 
+36-30/897-52-36

Alkalmi, nyugdíjas 
munkatársat ker-

esek lakatos munkák 
elvégzésére.Tel.: 
06-20/314-45-35

Takarítást vállalok, 
idős embereknek 

segítek a mindennapi 
teendők elvégzésé-

ben (bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás)! 

Tel.: 
06-20/922-72-56
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A MUSASHI HUNGARY FÜZESABONY KFT. egy japán tulajdonban lévő energikus, újításokra nyitott, fejlődő vállalkozás. 
Nagypontosságú forgácsolt széria alkatrészeket gyártunk CNC esztergagépeken, megmunkáló központokon. 

 

TUDTAD, HOGY EGERBEN VAN 
MÁSZÓTEREM?

EGER ELSŐ FALMÁSZÓTERME 
edzések óvodásoknak, iskolásoknak, 

felnőtteknek
Várunk egészen kezdő szinttől!

3300 Eger, Cifrakapu utca 160. 
A Matracdepó mögött!

www.manimalboulder.hu

06-30/433-02-27

FariFuvar

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

AMIT EGY 3.5 TONNÁS 
BILLENCSEL LEHET

Munkatársakat keresünk 
mezőkövesdi és egri vállalatokhoz 

az alábbi munkakörökbe: 
CNC gépkezelő (esztergályos, marós), 
betanított gépkezelő, villanyszerelő, 

összeszerelő operátor, 
targoncavezető.

Érdeklődni, jelentkezni lehet:
jelentkezes@myhrteam.hu

 +36 46 612 212
+36 30 977 2404

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54 fszt./3.

SHOP & BISZTRO

Tel.: +36-30/129-22-34
Mezőkövesd, Nyárfa út 1.

Nyitva:
H: 8:30-17:00

K: Zárva
Sze-P:  8:30-17:00

SZO: 9-12

  érvényes 2022. 02. 02.-től 02. 08.-ig!

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal szemben.

Üzletünkben bankkártyás fizetési lehetőség is van, elfogadunk 
Szép-kártyát, Erzsébet-kártyát is.

Nyitvatartás: H.: 8-18 óráig, K-P.: 7-18 óráig, Szo.: 7-13 óráig.
Információ: 30/360-9229

AKCIÓ!
Sertés comb 1369Ft/kg  999Ft/g -27%
Sertés lapocka 1349FT/kg  999.- Ft/kg - 26%
Sertés karaj 1399FT/kg 1099.- Ft/kg -21%
Sertés oldalas 1499FT/ kg 1199.-Ft/kg -20%
Sertés fej 399Ft/ kg 179 Ft/kg -55%
Sertésláb 644Ft/kg 349.-Ft/kg -46%
Sertés húsos csont 569Ft/kg 349Ft/ kg -39%
Sertés virsli 999Ft 799.-Ft/kg -20%
Füstölt bordaporc 2050Ft/kg 1799.-Ft/kg -12%
Csirkemell sonka 2220Ft/kg 1799.-Ft/kg -19%
Fagyasztott zöldség mix 400gr 379.-Ft 274Ft -28%


