
8.szam 2022.04.08

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.

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

Mezőnyárád
Pékségünk az alábbi állásokra 

keres munkaerőt:
Pék szakmunkás,Pék szakmunkás,

Betanított pék,Betanított pék,
Raktáros,Raktáros,

ÁrukiszállítóÁrukiszállító
Képzettségnek megfelelő kiemelt Képzettségnek megfelelő kiemelt 

bérezés. Üzemanyag térítés.bérezés. Üzemanyag térítés.
Érdeklődni: +36 70 431-3292Érdeklődni: +36 70 431-3292

NYÁRÁDI PÉKSÉG

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 70/329 2362
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

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!

BABAMURI 

MINŐSÉGI HASZNÁLT 
GYERMEKRUHÁZAT

TAVASZI RUHÁK
 ÁTVÉTELE  ELŐZETES 

TELEFONOS 
EGYEZTETÉSSEL

KERESÜNK
3 FUNKCIÓS ÉS SPORT

BABAKOCSIT
UTAZÓÁGYAT

ELEKTROMOS HINTÁT
PELENKÁZÓ ALÁTÉTET

ZENÉLŐ FORGÓ JÁRÓKÁT
JÁTÉK BABAKOCSIT

BABÁT

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  8.szám  2022.04.08.
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Próbálj nyugodt maradni, és 
gondold meg, mielőtt vitába 

kezdesz valakivel.

 A hét második felében érzelmi árvíz 
zúdulhat rád: valaki érzékeny ponto-
dat találja el. Nem akar megbántani.

Nagy szükség lesz a türelmedre, ha 
nem akarsz elhúzódó nézeteltérést.
A hét további része szerencsés lesz.

Egy álom igencsak felkavarhat. Örül-
hetsz, hogy ez csak álom. Péntektől 

okosan kell beosztanod a pénzt.

Igen komoly befektetési lehetőséget 
kaphatsz ezen a héten, az 

anyagiakban is meg tudtok egyezni. 

Sok új ismerősre teszel szert ezek-
ben a napokban, de legyél óvatos, 

hogy kiben bízol meg.

Most biztos vagy a dolgodban, 
semmi nem állíthat meg, hogy elérd 

a céljaidat.

Élvezd ki az eredményeidet, és 
legyél büszke arra, amit a héten 

véghezviszel.

Ha az idő engedi, menj most a sza-
badba, mert az egészségednek is jót 

fog tenni a friss levegő és a csend.

Visszanyered a bizakodást. Ilyen 
állapotban jó tervezgetni 

és/vagy dönteni.

Engedd, hogy más 
kezdeményezzen! Neki is lehetnek 

remek ötletei…

 Te maradj szorgalmas és 
elkötelezett! És hamarosan meglesz 

az eredménye.

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.

lapzárta: 04.15 megjelenés 04.22SPURI

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

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

LAPZÁRTA: 2022. 04. 15.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS
2022. 04. 22.

SUDOKUWEB

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

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

Full Renewable Energy Options
Chayora invites prospective customers to experience Shanghai carrier neutral Data Centre. 
Chayora
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10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.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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Az amerikai Modine több mint 100 éve fejleszt és gyárt hűtőket és hőcserélőket világszerte a
prémiumkategóriás járművek számára. A Modine Hungária Kft. 31 éve van jelen
Magyarországon. Vegyél részt Te is a prémiumkategóriás járművek hűtő és hőcserélő
rendszerének gyártásában! Hosszú távú biztos munkahely, fejlődési lehetőséggel!

Szerelő, gépkezelő munkatársakat keresünk
 

A felvétel és a próbaidő alatti alkalmazás munkaerő kölcsönző cégen keresztül
történik, sikeres betanulást követően veszünk át saját állományba.

 
Feladataid a következők lesznek:
          -   gyártási folyamatok előkészítése
          -   gépek kezelése munkautasítások alapján
          -   termékeink összeszerelése, ellenőrzése, munkautasítások alapján

Az álláshoz tartozó elvárásaink:
          -     szakmunkás bizonyítvány
          -     3 vagy 4 műszakos (8 órás) munkarend vállalása
          -     megbízhatóság

 Amit kínálunk:
          -     versenyképes jövedelmet biztosítunk
          -     támogatjuk a bejárásodat
          -     tiszta munkakörnyezetben dolgozhatsz
          -     egészségmegőrző programokat kínálunk
       

Várjuk jelentkezésedet  postai úton vagy emailben:
3400 Mezőkövesd Lövői út 35.

hr-mezohu@modine.com
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HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!

AVOKÁDÓKRÉMES 
TÖLTÖTT TOJÁSRECEPT

HOZZÁVALÓK:
- 3dbtojás 

- 1db avokádó

- só 

- 2tk krémsajt 

- őrölt csili

ELKÉSZÍTÉS:
1. Az avokádókrém elkészítéséhez a tojásokat 10 
perc alatt keményre főzzük, majd hideg vízzel leö-
blítjük, meghámozzuk és félbevágjuk.
2. A fél tojásokból óvatosan kiemeljük a sárgájukat, 
és villával pépesre nyomkodjuk egy tálban. 
Hozzákeverjük az avokádó kikapart belsejét, 
megsózzuk, és natúr krémsajttal lazítunk az 
állagán.
3. A tölteléket egy teáskanállal a fél tojások 
üregébe halmozzuk, és a megtöltött tojásokat 
megszórjuk csilipehellyel.

Jó étvágyat kíván az Apropó-Eger csapata!

Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! 
UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most 

30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!
Akció időtartama: Akció időtartama: Akció időtartama: 
2022. április 1.-június 30.2022. április 1.-június 30.2022. április 1.-június 30.2022. április 1.-június 30.

Az akcióban résztAz akcióban résztAz akcióban résztvevő termékekről ermékekről 
érdeklődjön az üzletben!érdeklődjön az üzletben!érdeklődjön az üzletben!

ILDIKÓILDIKÓ
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ
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A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

LAMBÉRIA

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezet ron 

2850 Ft/m2-t
Borovi lambéria 12x120 mm........................................................................................2500Ft/m2-től!
Borovi hajópadló 25x167 mm....................................................................................8800Ft/m2-től!
Lucfenyő lambéria 15x96 mm...................................................................................4450Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146/19x171 mm.................................................4150Ft/m2-től!
Tetőfólia 75 m2................................................................................................................17500Ft/tekercs!
Borovi hajópadló (fózolt)..............................................................................................4600Ft/m2-től!
Borovi lambéria 12x70 mm..........................................................................................2950Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x96 mm...........................................................................................4150Ft/m2-től!
Szalonnasütők.......................................................................................................................55.000 Ft-tól!
Szegőlecek.................................................................................................................................450Ft/m-től!
Borovi lambéria 13x120 mm.........................................................................................4150Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm A/B...............................................................................4750Ft/m2-től!

Trapéz lemez egyenesen a gyártótól, 2650 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!

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
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A Mezőkövesdi VG Nonprofi t Zrt. keres a Zsóry A Mezőkövesdi VG Nonprofi t Zrt. keres a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőbe úszómester, pénztáros, Gyógy- és Strandfürdőbe úszómester, pénztáros, 

takarító, kertészeti dolgozó, karbantartó takarító, kertészeti dolgozó, karbantartó 
(villanyszerelő, vízvezeték-szerelő előny), valamint (villanyszerelő, vízvezeték-szerelő előny), valamint 

gyógymasszőr munkakörökbe jelentkezőket.gyógymasszőr munkakörökbe jelentkezőket.

ELVÁRÁSOK: ELVÁRÁSOK: 
szakirányú végzettség ésszakirányú végzettség és

•Úszómester: 37/1996. (X. 18.) NM rendelet •Úszómester: 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 
szerint: Középfokú iskolai végzettség és szerint: Középfokú iskolai végzettség és 
úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga •    úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga •    

Gyógymasszőr munkakör betöltéséhez Covid Gyógymasszőr munkakör betöltéséhez Covid 
elleni védőoltás szükségeselleni védőoltás szükséges

Az önéletrajzokat az Az önéletrajzokat az info@zsory-furdo.huinfo@zsory-furdo.hu e-mail  e-mail 
címre várjuk.címre várjuk.

Tel.: munkanapokon 8-16 óráig 49/500-264Tel.: munkanapokon 8-16 óráig 49/500-264

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

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

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia, 
jóslás telefonon!

www.gabrielorakulum.hu

06/30-439-20-69

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!

Óriási árukészletről Óriási árukészletről 
azonnal elviheti bútorát!azonnal elviheti bútorát!

BLOKK KONYHÁK RAKTÁRRÓLBLOKK KONYHÁK RAKTÁRRÓL
160, 180, 200,  225 cm-es méretben.160, 180, 200,  225 cm-es méretben.

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal 

szemben.

Sertés comb 1399.-
Sertés köröm 499.-
Sertés húsos csont 499.-
Hagyományosan füstölt 
kötözött sonka 2849.-
Saját márkás:
Turista felvágott 1999.-
Debreceni pároskolbász 1699.-
Sertés lecsókolbász 999.-
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

2022. 04. 06.-tól 04. 14. -ig 
illetve a készlet erejéig.AKCIÓ!

Könyvnyomtatás
Legyen neked is saját könyved! Akár 1 db -ot is elkészítünk...

Fotókönyv készítés
Felejthetetlen emlékek egy kötetben, amely remek ajándékötlet... 

Könyvjavítás
Felújítjuk, vagy újrakötjük, az elhasznált, sérült könyveidet...

www.sajatkonyvet.hu

HIRDETÉS
FELVÉTEL:

+36-30/864-01-13



www.aproporeklam.hu 7.oldal

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

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

-lelki-testi tünetek 
kezelése

(tanulás, stressz, 
kimerültség, depresszió, 

függőség)
Olajosan vagy ruhában 

szeretnéd?
Nagy tapasztalattal 

várlak (velem született 
képességgel)!

Ingyenes tanácsadás 
(párkapcsolati, anyagi 

stb..)
Szülő-gyermek kedvez-

mény!
Ha kérdésed van hívj!!!

Tel.: +36-20/279-57-21

MASSZÁZSTERÁPIÁK
-talpreflexológia, ALAK-

FORMÁLÁS Egerben

Műtrágya Nitrogén
 és Komplex eladó. 

Tel:

30/403-0386

„Dolgozzon otthonról!
Figurák összeállítása, 
csomagolások, egye-

bek elérhetőségei  érd:  
www.audiopresshunga-

ry.oldalunk.hu 
(ügyfélszolg: 

06209104517)

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

---------------------
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
ÁLLAT

ÁLLÁS

Oktatás
(5-99 éves korig)

úszás/Informatika/gitár/
és korrepetálás 

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

Teljes körű lakásfelú-
jítás, kőműves munkák, 
gipszkarton szerelés, 

festés-mázolás, 
burkolás, 

falak utólagos 
vízszigetelése bontás 

nélkül, 
professzionális an-

yagokkal, garanciával!
Tel.: 

06-30/22-87-525

OKTATÁS

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

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
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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
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Bővülő egri szalonunkba 
ÚJ AUTÓ ÉRTÉKESÍTŐ 

munkatársat keresünk.
Amit kínálunk:
- Hosszú távú, biztos munkalehetőség
- Kiemelkedően vonzó kereseti lehetőség
- Nagy darabszámú új autó készlet.
- Értékesítést támogató rendszerek,   
  továbbképzések
- Szakmailag is elismert biztos háttér, jó   
  munkahelyi környezet

Az álláshoz tartozó elvárások:

- Kiváló kommunikációs és 
  kapcsolatteremtő készség
- Felhasználói szintű számítástechnikai 
  ismeretek
- Ügyfél centrikus szemléletmód
- Megbízható, önálló munkavégzési 
  képesség
- B kategóriás jogosítvány
- Autóértékesítésben szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: 
Eger, Kistályai út 20.

Jelentkezés menete: 
Kérjük, fényképes 
önéletrajzodat az 

info@renaultgyongyos.hu 
e-mail címre küldd, mi 
pedig egy napon belül 

felvesszük veled a 
kapcsolatot.

Cégünk, - a „SHICK-R” 
Kft., - idén tölti be 30. 

születésnapját. 1992-óta 
a Heves megyei autópiac 
meghatározó szereplője. 

Több ezer autót 
értékesítettünk a régióban, 

jelenleg is cégünk 
márkáinak a legmagasabb 
a piaci részesedése. Első 
között szereztük meg – a 

2022-es évben is, - 
a Családbarát 

Márkakereskedés címet. 
Jelenleg 45 fő alkotja 

„SHICK-R”-es 
Csapatunkat.

Jelentkezési 
határidő: 

2022. április 15.

 -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, VASÁRNAP: 9-14


