
A KUPON felmutatója 
a feladott hirdetése 

mellé egy szöveges hirdetést 
kap ajándékba 

az APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG 
APRÓHIRDETÉS rovatában!

    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
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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

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
10% kedvezményt adunk a hirdetés 

felmutatásával, a kedvezmények
 nem összevonhatók.

3341 Mezőkeresztes, Rákóczi u. 13.

-Homok, sóder, kő, murva
-Cement
-Élvédő, glettanyagok
-Építőanyagok
-Vasanyagok
-Beton termékek, zsaluzó anyagok
-Falazó anyagok
-Térkövek

Gipszkarton, szigetelőanyagok és tartozékaik
Zsákos építőanyagok, szerszámok, szegek, 

csavarok, tömítőanyagok széles vélasztékával 
várjuk Kedves Vásárlóinkat!

NYITVA: H-P: 7.30-15.30   SZO: 8.00-12.00
Tel.: +36-70/45-15-440; +36-70/618-6072; 

+36-30/473-2742

Kínálatunkból:Kínálatunkból:
DDC váci cement 1.275 Ft1.275 Ft/75 kg/zsák 

(5.100 Ft/q (mázsa), 51 Ft/kg
Kőzetgyapot, üveggyapot szigetelő kapható 525 Ft/m²525 Ft/m² -től

Térkő 4.100 Ft/m²4.100 Ft/m²-től (4 cm-es)
LIGNIT 1.510 Ft1.510 Ft/q (mázsa) áron (15.10 Ft/kg)

RUF keményfa brikett 1.050 Ft1.050 Ft/csomag

KÍNÁLATUNKAT FOLYAMATOSAN BŐVÍTJÜK!KÍNÁLATUNKAT FOLYAMATOSAN BŐVÍTJÜK!

BABAMURI 
MINŐSÉGI HASZNÁLT 
GYERMEKRUHÁZAT

TAVASZI RUHÁK

 ÁTVÉTELE 

FEBRUÁRTÓL 

ELŐJEGYZÉSSEL

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

aproporeklam.huVII. évfolyam  5.szám  2022.02.18.
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Végre megérted, mit jelent a flow. 
Hétvégén a szerelemé legyen a 

főszerep!

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy 
mindenki összefogott ellened. 
Hétvégén szellőztesd ki a fejed.

kellő információk nélkül ne ess abba 
a hibába, hogy a munkahelyeden 

véleményt formálsz. 

Ha pedig még keresed a párodat, a 
szerelmi életed igazán kalandosan 

alakulhat. 

Csütörtökön és pénteken olyan 
szituációkba futhatsz bele, amelyek 

konfliktusgyanúsak. Vigyázz!

Csütörtökön és pénteken a 
pénzeddel, ill. a kiadásaiddal kell 

józannak lenned. 

Kezdesz büszke lenni magadra.
 Ne bízd el túlságosan magad, 

először juss túl a héten!

Hétvégén jó ötlet lenne társaságba 
menni. Szükséged van értelmes, 

vidám emberekre.

Hét legelején mérlegeld, hogy 
mire adsz ki pénzt! Hétvégére 

fellélegezhetsz.

Ha nincs még párod, akkor ez egy 
új szerelem kezdete is lehet, valaki 

megmozgatja a fantáziádat.

Mindent kritikának élsz meg. 
Emlékeztetned kéne magad, hogy 

nem akarnak bántani.

Hétvégén jó híreket kapsz pénzzel 
kapcsolatosan. Az is lehet, hogy 

valami olcsóbb lesz.

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!

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

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

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.

LAPZÁRTA: 2022. 02. 25.
PÉNTEK 14:00 ÓRA 202. 03. 04.

SUDOKUWEB

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

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

ppe Wholesale Online
50€/$ Off for First Order Lync2m
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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

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

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!

FRANCIAÁGYAK, GARDRÓBSZEKRÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBA, AZONNAL,RAKTÁRKÉSZLETRŐL!FRANCIAÁGYAK, GARDRÓBSZEKRÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBA, AZONNAL,RAKTÁRKÉSZLETRŐL!
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REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

ÚJÉVI

FÉL ÁRON

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

KISZÁLLÍTÁS:KISZÁLLÍTÁS:
minden hónap 1-10 között!minden hónap 1-10 között!

ARANYOSI TYÚKVÁSÁR!
1 éves vörös, szép,

tollas tojó tyúk eladó
KISZÁLLÍTÁSSAL

750 Ft/db750 Ft/db
06-20/77-09-801

FRANCIA HAGYMALEVES 
SAJTOS PIRÍTÓSSALRECEPT

HOZZÁVALÓK: ELKÉSZÍTÉS:
- 5 fej vöröshagyma
- 2 ek vaj
- 1 ek olaj
- 1,5 dl fehérbor
- 1 ek liszt
- 1 l húsleves alaplé
- 1 db babérlevél
- 1 ág kakukkfű
- 6 szelet bagett
- 10 dkg kemény sajt
- só
- őrölt bors

1. A hagymákat meghámozzuk, vékonyan felkari-
kázzuk. Egy lábasban vajat és olajat forrósítunk, 
hozzáadjuk a hagymakarikákat, és  kb. 30 percig 
dinszteljük.
2. Hozzáöntjük a bort, és nagy lángon forraljuk 
néhány percig. Meghintjük a liszttel, és alaposan 
elkeverjük. Hozzáöntjük az alaplét, sózzuk és bor-
sozzuk, babérlevéllel és a leöblített kakukkfűvel 
ízesítjük, majd kis lángon 20 percig főzzük.
3. Közben megpirítjuk a kenyérszeleteket, és 
lereszeljük a sajtot. A kész levest hőálló tálkákba 
adagoljuk, mindre 1-2 szelet pirítóst teszünk, és 
megszórjuk a reszelt sajttal. A tálkákat nagy tes-
pibe tesszük, és forró sütőbe toljuk addig, amíg a 
sajt megolvad.

Jó étvágyat kíván az Apropó-Eger csapata!

AZ APROPÓ-EGER MARKETINGES
KOLLÉGÁT/KOLLÉGÁKAT KERES!

FELADATOK:
GOOGLE ADS BEÁLLÍTÁS,

 KAMPÁNYOK KEZELÉSE

 KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING,   
 POSZTOK, HIRDETÉSEK KEZELÉSE

 YOUTUBE CSATORNA 
 LÉTREHOZÁSA, KEZELÉSE

 FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS 
 AZ ÜGYFELEKKEL TELEFONON ÉS   
 E-MAILBEN

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

HIRDESSEN 
NÁLUNK 

ÖN IS!

+36-30-864-01-13

HONLAPUNK:

APROPOREKLAM.HU

SZILVIA OPTIKASZILVIA OPTIKA

Hoya prémium szemüveglencsékHoya prémium szemüveglencsék
25 % kedvezménnyel25 % kedvezménnyel

a család minden tagjának
Füzesabony, Füzesabony, 

3390, Rákóczi Ferenc út 65.
Web: www.szilviaoptika.hu Web: www.szilviaoptika.hu 

Facebook: Szilvia Optika FüzesabonyFacebook: Szilvia Optika Füzesabony
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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

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia, 
jóslás telefonon!

www.gabrielorakulum.hu

06/30-439-20-69

Teljes körű lakásfelújítás, Teljes körű lakásfelújítás, 

kőműves munkák,kőműves munkák,

falak útólagos vízszigetelése falak útólagos vízszigetelése 
bontás nélkül,professzionális bontás nélkül,professzionális 

anyagokkal, garanciával. anyagokkal, garanciával. 

Tel: 30/22-87-525Tel: 30/22-87-525

Vereség, és súlyos sérülés a rangadón
Két körrel a bajnokság alapszakaszá-
nak befejezését megelőzően, igazi 
sportcsemegére számíthattunk az 
Eszterházy SC – Békéscsabai ENK-
SE összecsapás alkalmával, amely 
ütközet a női kézilabda NB I/B keleti 
csoportjának igazi csúcsrangadóját 
jelentette. Az egriek bravúrra készül-
tek, lévén vendégüket a szászázalé-
kos mérleggel rendelkező listavezető 
jelentette, a meccs tétjének pedig azt 

a két pontot tekinthettük, amelyet a közelgő felsőházi rájátszásba vihetett 
magával a győztes. Sajnos ez a győztes a viharsarki rivális lett, mivel a 
szoros első félidőt követően, fordulás után nem adott esélyt az ESC-nek. 
A vereség csak egy dolog, ennél jóval súlyosabb következményekkel jár az 
egyetemisták házi góllövőlistáját vezető kiválóságának, Szecsődi Laurának 
az elvesztése. Történt ugyanis még az első játékrészben, hogy az egyik bé-
késcsabai játékos nagyon csúnya szabálytalanságot követett el a hazaiak 
átlövőjével, aki olyan rosszul érkezett a talajra, hogy eltörött az orsócsontja. 
Azt, hogy mennyi kihagyás vár Szecsődire, egyelőre nem tudjuk megállapí-
tani, mindenesetre, amennyiben a rájátszásban nem léphet pályára, az na-
gyon érzékeny veszteség lenne Zsadányi Sándor csapatának.
FOTO: Szepesi Áron Fenyves Balázs
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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

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,KARBANTARTÁSÁT, 
CSERÉJÉT RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,

VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com

VÁLTANI
VÁR A ZF!

SZERETNÉL?
A ZF Konszern egyetlen magyarországi leányvállalata,  
a ZF Hungária Kft. manuális, automatizált, valamint automata 
sebességváltó-gyártás területére munkatársakat keres több 
műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba:

• Gépi forgácsoló
• Szerelő
• Raktáros
•  Karbantartó elektromos és mechanikus

A részletes 
pozíció leírás 
a QR kód alatt 
található.

Csoportos toborzások időpontjai és helyszínei: 
•  2022. február 26. 09:00 Ózdi Művelődési Központ - Olvasó Ózd, Gyár út 4.
• 2022. március 5. 09:00 ZF Hungária Kft. Eger, Külsősor út 14.  

Küldje el önéletrajzát: allaspalyazatzfh@zf.com 
Ha kérdése van, hívjon minket: +36 30 171 9374 
www.zf.com/hu

Kérjük önéletrajzát hozza magával!

Juttatások: 
•  Bérezés: Szakmai tapasztalat 

függvényében; minimum belépő bér 
pályakezdőknek: br. 1.540 Ft/óra,  
br. 284e Ft/hó pótlékokkal

•  Cafetéria, az alapbér 7%-a  
(min. 18.758 Ft/hó)

•  Lojalitási és jelenléti prémium 1 éves 
munkaviszonytól kezdődően havonta

• Év végi jutalom (egy havi alapbér)

•  Étkezési támogatás SZÉP-kártyán  
9.280 Ft/hó, vállalati étterem

•  Vállalati buszjáratok  
(Ózd, Sarud, Felsőtárkány)

TÉRKÖVEZÉS, BURKOLÁS, TÉRKÖVEZÉS, BURKOLÁS, 
KŐMŰVESMUNKÁK!KŐMŰVESMUNKÁK!

Tel.: +36-70/365-49-99Tel.: +36-70/365-49-99

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. 03. 19. szombat - 16:00
Lollipop GOLD Csoport

BELÉPÉSI KOR: 50+
Zenés rendezvény

(Hölgyeknek és Uraknak is van szabad hely)

2022. 03. 20. vasárnap - 16:00
Lollipop SILVER Csoport
BELÉPÉSI KOR: 30-50 ÉV

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

FÉNYMÁSOLÁS - NYOMTATÁS - LAMINÁLÁS

AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG
 SZERKESZTŐSÉGÉBEN

Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46.

+36-30/864-01-13
hirdetes.eger@aproporeklam.hu
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LEGYEN ÖN IS 
APARTMANTULAJDONOS!

Egerszalókon a Hőforrás közelében 
apartmanlakások eladók! Használ-

hatja Ön is,
de vendégszállásnak nagyszerű 
bevételi lehetőség. Befektetői 

szándék esetén
üzemeltetés megoldható. A lakások 
mindegyike önálló helyrajzi szám-

mal
rendelkezik, a teljes berendezés 

valamint erkély, terasz benne van a 
vételárban. A

fűtés minden lakásban egyedi, négy 
évszakos. mivel társasházi lakások, 

közös
költség is van. A vételi lehetőség az 

alábbiak szerint alakul:
Földszinti ingatlanok /7 db/

1-es lakás 56,9 m2 Ára nettó 42 mFt
2-3-4 lakás együttes ára: 

nettó 92.355.000.-
5-6 lakás együttes ára: 
nettó 54.120.000.-Ft

8-as lakás: tárgyalás alatt
I. emeleti ingatlanok

9-10-11-19-es I. emeleti és 1 tetőtéri 
lakás tárgyalás alatt

Tetőtéri lakások
20-21-es tetőtéri lakás együttes ára: 

nettó 48.875.000.-Ft
A felszámítandó ÁFA mértéke: + 

27 %
Fordított ÁFA lehetséges ÁFÁ-s 

cégek esetében.

Földszinti ingatlanok 
/7 db/

1-es lakás 56,9 m2 Ára nettó 42 mFt
2-3-4 lakás együttes ára: 

nettó 92.355.000.-
5-6 lakás együttes ára: 
nettó 54.120.000.-Ft

8-as lakás: tárgyalás alatt
I. emeleti ingatlanok

9-10-11-19-es I. emeleti és 1 tetőtéri 
lakás tárgyalás alatt

Tetőtéri lakások
20-21-es tetőtéri lakás együttes ára: 

nettó 48.875.000.-Ft
A felszámítandó ÁFA mértéke: + 

27 %
Fordított ÁFA lehetséges ÁFÁ-s 

cégek esetében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
családosoknak ajánljuk, akik a 

szülöket is maguk
mellett tudnák, vagy olyannak, aki 

befektetésre, apartman 
üzemeltetésre szeretné

használni. Együttes irányára jelen 
állapotban 150 mFt, 100 %-os 

befejezést igénylő
vevő részére pedig 
170 mFt az irányár.

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

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, fürdőszoba, 
konyha, az emeleten 3 háló, fürdő-

szoba. A
kert igényes, kertépítő mérnök mun-
kája, úszómedencével, mely fedetté 

tehető a
tető elcsúsztatásával. 

Ir.ár: 105 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, fürdőszoba, 
konyha, az emeleten 3 háló, fürdő-

szoba. A
kert igényes, kertépítő mérnök mun-
kája, úszómedencével, mely fedetté 

tehető a
tető elcsúsztatásával. 

Ir.ár: 105 mFt

A 4945 m2 másik telken áll a 
borászati üzem. A felépítmények: 

felvonulási épület,
csarnok, raktár, palackozó készá-
ruraktár, palackmosó és műhely 

Kösznűvek: villany,
víz, gáz. Fűtési mód: konvektor és 

radiátor.
Az árba a borüzemi felszerelések /
prés, fogadógarat, erjesztő tartá-

lyok, hordók és
koracél tartályok/ beletartoznak. 

Ir.ár: 170 mFt+ÁFA

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK
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 

teljes dokumentációval /családi 
házak,

társasházak, szórakoztató közpon-
tok, sportlétesítmények / zöldberu-

házás,
pályázati lehetőségekkel. 

Ir.ár: 360 mFt
Legányi úton 3000 m2 telek felújí-

tandó épülettel eladó. 
Ir.ár: 35 mFt

BEFEKTETÉS CÉLJÁRA
Egerben frekventált helyen 400 

m2 üzlet és iroda épület eladó. Az 
ingatlan három szintes, 2016-ban 
épült. Klímatizált, kártyás belép-

tető, minden szinten mosdó, vagy 
fürdőszoba, ill. konyha. Az alag-

sorban és a tetőtérbenlakás, 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 
minősülőépület telekrésszel 

utcafronton eladó. 
Ár: 18 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: 

100.000.-Ft/hó+rezsi
Rózsa Károly utcában I. emeleti 

bútorozott két szobás lakás erkél-
lyel hosszú távra kiadó. Bérleti díj: 

100.000.-Ft/hó Közös ktsg. 12 ezer 
Ft/hó

Keresünk igényes vevőinknek 
Felsőtárkányban, Andornaktályán, 

Ostoroson,
Felnémeten, Makláron új, vagy újabb 

építésű 3 szoba összkomfortos 
családi házat

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 felsze-
relések. A pincék egyenkénti ára: 

10 mFt

Még sokan nem tudják 
(de sokan már igen!), 

(....és nem viccelünk....!)

hogy nálunk érheted el Közép-Európa talán hogy nálunk érheted el Közép-Európa talán 
legjobb legjobb 

SZERKEZETŰ franciaágyait! SZERKEZETŰ franciaágyait! 

MajzikbútorMajzikbútor, , 
Mezőkövesd, Mezőkövesd, 
Széchenyi 96,Széchenyi 96,

20/9260088,20/9260088,  minden minden 
egyéb bútorra is a egyéb bútorra is a 

régióban ingyenes a régióban ingyenes a 
házhoz szállítás!házhoz szállítás!

Vennék mindenféle régi 
játékot, 

gombfocit, Legót, 
kisautókat, 

társasjátékot, 
matchboxot, pedálos 

moszkvicsot, valamint 
régi karórákat, obsitot, 

háborús emléktárgyakat 
gyűjteményembe!

Telefon: 
30-9958-471

 Veszélyes fák kivágását 
vállaljuk referenciával, 
akár számlaképesen is!
Telefon: 30-239-1897

Műtrágya Nitrogén
 és Komplex eladó. 

Tel:
30/403-0386

Oktatás
(5-99 éves korig)

úszás/Informatika/gitár/
és korrepetálás 

+36-30/866-38-80
wandapal.hu

Hirdessen nálunk ön is!
Honlapunk:

www.
aproporeklam.hu

+36-30/864-01-13

VENNÉK EGYÉB

ELADÓ

OKTATÁS

HIRDESSEN NÁLUNK ÖN IS!
HONLAPUNK:

APROPOREKLAM.HU+36-30-864-01-13
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HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!

SZERELÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓT KERESÜNK 
Csatlakozz a világ egyik vezető egészségügyi vállalataként ismert B. Braunhoz. Gyöngyösi gyárunkba 
keresünk három műszakos munkarendben dolgozó, orvosi eszközöket gyártó munkatársakat.

A 4. hónaptól elérhető havi bruttó bér jelenléti és teljesítménybónusszal: 
399 172 Ft + 25 000 Ft SZÉP-kártya

Jelentkezz önéletrajzoddal postai levélben az alábbi címen:

B. Braun Medical Kft., 3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 2-4. vagy e-mailben: allasgyongyos.hu@bbraun.com  
További információ: 06 37 510 537

B. Braun Medical Kft. | Tel.: 06 37 510 537

	� Kezdő bér: bruttó 1670 Ft/óra
	� Negyedik teljes hónaptól: bruttó 1720 Ft/óra
	� Elérhető havi jelenléti bónusz: bruttó 20 000 Ft
	� Elérhető napi teljesítménybónusz: bruttó 2500 Ft/nap
	� SZÉP-kártya: bruttó 25 000 Ft
	� Év során elérhető további jelenléti bónuszok összesen 
bruttó 350 000 Ft összegben

	� Munkaviszony tartamától függően elérhető egyéb 
juttatások (munkatárs-ajánlási és törzsgárdajuttatás)
	� Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű 

munkaszerződés saját állományban
	� Nem ledolgozandó, 40 perces fizetett szünet műszakonként
	� Ingyenes buszjárat a lakóhelyről

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.

Ha nyárra jogosítványt 
szeretnél, akkor most 

kezd el a képzést! 
Motoros oktatás minden 

kategóriában a 
CSONTOS 

AUTÓSISKOLÁNÁL!
Iroda: Eger, Tárkányi Béla 

út 2.

Tel.: +36-20/96-26-101Tel.: +36-20/96-26-101

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal 

szemben.

Sertés comb 1049.-
Sertés karaj 1149 -
Sertés tarja 1149.-
Tokaszalonna 499.-
Sertés húsos csont 349.-
Füstölt bordaporc 1699.-
Füstölt főtt császárszalonna 1899.-
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

Füstölt főtt császárszalonna 1899.-

  érvényes 2022. 02. 16.-tól 02. 23.-ig!AKCIÓ!


