
Új!
Új!

Háztartási -és vegyiáru ,dezodor,
tusfürdők,mosó -és

mosogatószerek,higiéniai termékek széles 
választékban a készlet erejéig.

(Törzsvásárlói kedvezmény ezekre a 
termékekre nem vehető igénybe).

Széles választékban kínálunk dekor -és 
party valamint kézműves

hobbitermékeket.
(5D gyémántkirakókat és festővásznakat).

Dobó tér 1. (volt Skála)
Edenred utalványokat
és Edenred kártyákat 

elfogadunk.
NEMZETI 

AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT 
ELFOGADUNK!

Z & H Áruház

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

MINARET HOTEL & 
ÉTTEREM EGER

Napi menü ajánlat Ár: 1290.-Ft/fő
Egyéni vagy családi összejövetel, céges rendezvény,

osztálytalálkozó, ballagási éttermi ajánlatunk:
Reggeli (svédasztal) 1250 Ft/fő (az ár tartalmazza a forró italokat

illetve a juice és limonádé italokat is ) 7:00-10:00ig
Svédasztalos ebéd vagy vacsora korlátlan

étel és ital fogyasztással (csapolt Csìki sör 3 féle limonádé 4 féle
juice italt) felnőtteknek 3000 Ft/fő Gyerekeknek

(4-10 évig) 1750ft/fő
Minaret Hotel & Étterem

Cím: Eger, Knezich Károly u. 2.
Asztalfoglalás :

 Tel: 06 36/ 517 000, 06 30/867 1263, 06 70/32
Minaret Hotel & Étterem

Cím: Eger, Knezich Károly u. 2.
Tel: 06 36/ 517 000, 06 30/867 1263, 06 70/329 2362

E-mail:  info@minarethoteleger.hu
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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

HONLAPUNK:
WWW.APROPOREKLAM.HU

BABAMURI 
MINŐSÉGI HASZNÁLT 
GYERMEKRUHÁZAT

TAVASZI RUHÁK
 ÁTVÉTELE 

FEBRUÁRTÓL 

ELŐJEGYZÉSSEL

KERESÜNK
3 FUNKCIÓS ÉS 

SPORT
BABAKOCSIT
BÉBIKOMPOT
UTAZÓÁGYAT
ELEKTROMOS 

HINTÁT
PELENKÁZÓ 
ALÁTÉTET

Eger, Barkóczy u. 6.
(Kacsapart u. sarkán)
Tel.: 06-20/9365-130

36/312-073
Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12

babamuri
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Nem szabad elhanyagolnod a 
munkádat. A főnököddel igyekezz 

együttműködni!

meg kell ugyanis tanulnod 
büszkének lenni magadra és a 

teljesítményedre! 

Igényled a pozitív visszajelzést.
Otthonodban, ha ez aktuális, kisebb 

felújítást végeztethetsz.

 Emlékezz az újévi terveidre és 
fogadalmaidra! Nézz szembe a 

tényekkel.

Nagyon sok izgalmas társadalmi 
eseményre számíthatsz, egyszerűbb 

lesz kapcsolatokat kialakítanod. 

A gondolkodásod komorabb lehet, 
mint általában. Nagy és fontos 

kérdések foglalkoztatnak.

Ha kedvet érzel hozzá, változtasd 
meg a külsődet, de más életterüle-
ten is változásokat vezethetsz be.

Ezen a héten nyitott 
hangulatban leszel, amit a 

munkában is hasznosíthatsz.

Nagy átalakulásokon mehetsz át 
lelkileg, amit mindenki észrevesz a 

környezetedben. 

Bölcs dolog lenne a pénzügyeket 
átszervezni, és tartalékokat képezni 

a jövőre.

Társaságban élvezed, ha középpont-
ban lehetsz. A héten mindenkivel 

megtalálod a közös hangot.

Új szokásokat, étrendet vezethetsz 
be, vagy egy elhúzódó egészségi 

problémára találsz végre megoldást.

Apropó-Eger Reklámújság 
Megjelenik: Eger,

Andornaktálya, Felsőtárkány, 
Nagytálya, Maklár, Füzesabony, 

Novaj, Noszvaj, Mezőkövesd, 
Demjén, Egerszalók 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!

LAPZÁRTA: 2022. 03. 11.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS
2022. 03. 18.

SUDOKUWEB

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

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

AUKOM méréstechnikai képzések
Korszerű szakmai ismeretek. Általános, rendszerfüggetlen, gyártófüggetlen tudás. 
R-Design Studio

Ha nyárra jogosítványt 
szeretnél, akkor most 

kezd el a képzést! 
Motoros oktatás minden 

kategóriában a 
CSONTOS 

AUTÓSISKOLÁNÁL!
Iroda: Eger, Tárkányi Béla 

út 2.

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

Mezőkövesdi  termelési csapatunk erősítéséhez 
keresünk,

Feladatok:
- A munkadarab megmunkálásra
  való felkészítése a gépben a 
  gyártási dokumentumnak   
  megfelelően
- CNC Marógép kezelése és   
  felügyelete
- A megmunkáláshoz szükséges 
  forgácsoló szerszámok kiválasztása
- Megfelelő technológia alkal
  mazása a forgácsoló szerszámokhoz
- Munkadarabok legyártása a 
  rajzdokumentációknak megfelelően
- Az elvégzett munka minőségügyi 
  ellenőrzésének elvégzése 
  mérőeszközökkel és
  egyéb mérési eljárásokkal, 
  eredmények rögzítése, SAP 
  használata
- A gépkezelői karbantartás elvégzése

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.

Elvárások:
-CNC gépkezelői végzettség
- 4 műszakos munkarend vállalása
- Önálló típusváltás és korrek-  
  ciózások elvégzése
- Önálló munkavégzés rajzdoku-
  mentáció alapján

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!

CNC Megmunkáló gép kezelő munkatársat 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.

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.

Elvárások:
- Középfokú vagy szakmunkás 
   végzettség
- 3 vagy 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

HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***
3400 Mezőkövesd, 

Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

 06-49/50-51-90 06-49/50-51-90
100 %-os gyógyvíz, úszómedence, gyerekmedence 8.00 - 18.óra 

között 1 500.- Ft/fő/nap
20 féle kezelés, pl. lökéshullám terápia, mofetta kezelés, magnevit 

refl ex, hyperbár oxigén terápia
Mindennap 8:00 -16.00 között várjuk vendégeinket  a kezelésekre.

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

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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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.

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

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

LAMBÉRIA

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezet ron 

2850 Ft/m2-t
Borovi lambéria 12x120 mm...................................................................2500Ft/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!
Szegőlecek............................................................................................................450Ft/m-től!
Borovi lambéria 13x120 mm....................................................................3700Ft/m2-től!

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!

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

EGYSZERŰ CHILIS BABRECEPT
HOZZÁVALÓK: ELKÉSZÍTÉS:
- 2ek olaj 
- 60dk darálthús 
- só 
- bors 
- 1 fej vöröshagyma 
- 2 gerezd fokhagyma 
- 2 doboz darabolt
  paradicsom konzerv  
- 2 dobozvesebab
  konzerv 
- 1.5 doboz csemege
  kukoricakonzerv 
-10dkg tejföl 
- pirítós kenyér 
- 2db csilipaprika 
- 2db csilipor

1. A csilis bab elkészítéséhez felforrósítjuk az olajat, 
és kevergetve fehéredésig pirítjuk rajta a darált 
húst. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáadjuk a két-
féle, meghámozott, felaprított hagymát, és együtt 
pirítjuk további néhány percig.
2. Beleforgatjuk a darabolt paradicsomot a levével 
együtt. Azután hozzákeverjük a kimagozott, 
felaprított csilit, és 30 percig forraljuk.
3.A vesebabot és a kukoricát leszűrjük, átöblítjük 
hideg vízzel, majd miután lecsepegtettük, a darált 
húsos keverékbe forgatjuk, és nagy lángon néhány 
percig főzzük.
4. Végül megsózzuk, megborsozzuk a csilis babot. 
Tejföllel meglocsolva, pirítós kenyér tálaljuk.

Jó étvágyat kíván az Apropó-Eger csapata!
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KerttisztításKerttisztítás

BozótírtásBozótírtás

FakivágásFakivágás

Kerítés építésKerítés építés

TérkövezésTérkövezés

Kőműves munkákKőműves munkák

Beázás Beázás 

megszüntetésemegszüntetése
Tel.: 06 20 522 8417      Tel.: 06 20 522 8417      
www.mezei-kertepites.huwww.mezei-kertepites.hu

10 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN10 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN
Megszokott jó minőséggel és kedvező árakkal várjuk régi és leendő új 

vásárlóinkat!
Kereskedőknek és viszonteladóknak folyamatos kedvezményt biztosítunk!

Keressék bizalommal munkatársainkat Egerben!

Lakossági értékesítés:   Lakossági értékesítés:   
Mihajlov István: 06-30/228-622

Szabó Zoltán: 06-30/417-4635         

Lakossági értékesítés:   Lakossági értékesítés:   
Mihajlov István: 06-30/228-6223         

                           Szabó Zoltán: 06-30/417-4635

Tíz pont a rájátszásban
Az előző hétvégén befejeződött a női 
kézilabda NB I/B-s bajnokság alap-
szakasza, vagyis fontos mérföldkőhöz 
érkezett a keleti csoport második he-
lyén záró Eszterházy SC együttese. A 
pontvadászat eddigi tizennyolc mér-
kőzéséből tizennégyet nyertek meg az 
egyetemisták, mindemellett egy dön-
tetlen, és három vereség csúnyítja az 
összképet. Tekintve, hogy a keleti, és 
nyugati csoportból is az első öt-öt he-

lyezett kvalifikálta magát a rájátszás felsőházába, és csak ezen csapatokkal 
szembeni egymás elleni eredmény számít a továbbiakban, az alapszakasz 
tabelláján túl egy kicsit máshogyan is értékelhetünk. Amennyiben legalábbis 
a további négy továbbjutót, a hibátlan mérleggel záró Békéscsaba, a harma-
dik Orosháza, a negyedik Algyő, valamint az ötödik FTC U19 elleni összecsa-
pásokat nézzük, öt alkalommal hagyhatták el a pályát győztesen az egriek, 
és háromszor voltak kénytelenek kapitulálni. Ezzel a tízcsapatos play-offot 
várhatóan a harmadik, vagy negyedik helyről kezdhetik Leiner Bernadették, 
vagyis, ha jelenleg még nem is feljutást érő pozícióban tanyáznak, mégis 
jó esélyekkel vehetik fel a versenyt azért, hogy sikerüljön elérni a második 
helyet. Ez ugyanis osztályváltást jelentene a nyáron. A rájátszás egyébiránt 
március 12-én startol, az első ellenfél kiléte azonban még nem ismert.

FOTO: Szepesi Áron Fenyves Balázs+36-30/864-01-13

HIRDETÉS
FELADÁS:

SZERKESZTŐSÉG

CÍME:

3300, EGER,

RÁKÓCZI ÚT 46
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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

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)

Dél-Borsodi Szociális Otthon 
„Nonprofit” Kft. Mezőkeresztesi Idősek 

Otthonában az alábbi 
munkakörökben hirdet felvételt:

–szociális gondozó

–OKJ ápoló

–gyógytornász

Megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk!

Bővebb információ a 30/9522-602 
telefonszámon.

Önéletrajzokat a 
szocotthonmezokeresztes@gmail.com

 email címre várjuk.

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2022. 
MÁRCIUS 21-25. között a Zsóry-fürdő kötelező MÁRCIUS 21-25. között a Zsóry-fürdő kötelező 

karbantartás miatt karbantartás miatt ZÁRVA TARTZÁRVA TART..
Nyitás 2022. március 26. 7:30Nyitás 2022. március 26. 7:30

Megértésüket köszönjük!

3400 Mezőkövesd, 3400 Mezőkövesd, 
Napfürdő u. 2.  49/412-844Napfürdő u. 2.  49/412-844

info@zsoty-furdo.hu info@zsoty-furdo.hu 
www.zsory-furdo.huwww.zsory-furdo.hu

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2022. Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2022. Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2022. 
ZSÓRY GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐZSÓRY GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

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!

A
z akció február 11.-től a készlet

 erejéig érvényes.

Teljes körű lakásfelújítás, Teljes körű lakásfelújítás, 

kőműves munkák, kőműves munkák, 
gipszkartonszerelés, festés-mázolás, gipszkartonszerelés, festés-mázolás, 

burkolás, kerítésépítésburkolás, kerítésépítés
falak útólagos vízszigetelése bontás falak útólagos vízszigetelése bontás 

nélkül,professzionális nélkül,professzionális 
anyagokkal, garanciával. anyagokkal, garanciával. 

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

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal 

szemben.

Minden sertés hús 1099.-
Sertés húsos csont  399 -
Csirke mell /csonttal/ 1099.-
Csirke comb filé 999.-
Házi füstölt kolbász 1890.-
Kométa ínyenc szalámi 1240.-
Házi sütőkolbász 1399.-
Májas hurka 1049-
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

Kométa ínyenc szalámi 1240.-

  érvényes 2022. 03. 02.-től 03. 16.-ig!AKCIÓ!
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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.

IPARI/KERESKEDELMI INGATLAN
részben egri külterületen, részben 

belterületen eladó.
Az ingatlanhoz külön helyrajzi 

számon 1590 m2 építési telek tarto-
zik. Egybeni vétel

esetén ez a telek a vételárba bele-
tartozik. Külön megvásárlása esetén 

a telek ára 20
mFt.

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

felvonulási épület,
csarnok, raktár, palackozó készáru-

raktár, palackmosó és műhely

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

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

ok, hordók és
koracél tartályok/ beletartoznak. 

Ir.ár: 170 mFt+ÁFA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

ALBÉRLET
Rózsa Károly utcában I. emeleti 

bútorozott két szobás lakás erkéllyel 
hosszú

távra kiadó. 
Bérleti díj: 

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

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 tel-
jes 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

EGRI LAKÁSOK
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

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

Új építésü épületben I. emeleti 40 
m2 egy szoba összkomfortos lakás 

két hónapig
használva, formatervezett bútor-
zattal, gépesített minden ízében 

beépített
konyhával ea. Ir.ár: 39,8 mFt

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 egyez-
tessen időpontot, mert a

helyszínelések miatt az irodát 
váratlan látogatása esetén zárva 

találhatja.

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

VIDÉK
Dormándon 1 nappali 2 hálós, 

teraszos földszinti ház garázzsal 
eladó. 

Ir.ár. 16
mFt

Vennék mindenféle régi 
játékot, 

gombfocit, Legót, 
kisautókat, 

társasjátékot, 
matchboxot, pedálos 

moszkvicsot, valamint 
régi karórákat, obsitot, 

háborús emléktárgyakat 
gyűjteményembe!

Telefon: 
30-9958-471

VENNÉK

EGYÉB

 Veszélyes fák kivágását 
vállaljuk referenciával, 
akár számlaképesen is!

Telefon: 30-239-1897

Műtrágya Nitrogén
 és Komplex eladó. 

Tel:
30/403-0386

Egercsehiben kiadó 
komfortos 3 szobás 

családi ház, csendes, 
nyugodt utcában! 

Tel.: +36-30/996-97-99, 
+36-20/922-72-56

Nyulak, Durok-Man-
galica hízók, 1 db anya 
vemhes vágó súlyban 

eladók! 
Tel.: +36-20/49-51-517

Európa Bútorházba 
munkatársat keresünk.

Feltétel; “B” kat. jogosít-
vány, bútorszállításban 

való gyakorlat.
Önéletrajzokat a 

lenokft@gmail.com 
email címen várjuk.
Érd:06-36/323-500

ELADÓ

KIADÓ

ÁLLAT

ÁLLÁS

Oktatás
(5-99 éves korig)

úszás/Informatika/gitár/
és korrepetálás 

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

OKTATÁS

ÁLLÁST KERES

Takarítást vállalok, 
idős embereknek 

segítek a 
mindennapi 

teendők 
elvégzésében 
(bevásárlás, 

gyógyszerkiváltás)! 
Tel.: 

06-20/922-72-56

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu
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 -20% KEDVEZMÉNY MINDEN TERMÉKBŐL VISSZAVONÁSIG

HOME & DECOR ÁRUHÁZ, EGER, RÉGI CIFRAKAPU U. 26.   12.000 FÉLE TERMÉK 400 M2-EN!
NYITVATARTÁS: H-P: 9-18, SZOMBAT: 9-16

    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.daciaeger.hu

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

AZONNAL 
ATVEHETŐ 

AUTÓK


