
Bemutatóterem és központ: 3300 Eger, Szövetkezet u. 5/1.

HÍVJON MINKET!
+36 70 731 1504

REZSIMENTES HÁZTARTÁS?
NAPELEMRENDSZER!!!

www.ligetsolar.hu

Eger, Barkóczy u. 6.Eger, Barkóczy u. 6.
(Kacsapart utca sarkán.)(Kacsapart utca sarkán.)

Telefon: 06-20/9365-130, 36/312-073Telefon: 06-20/9365-130, 36/312-073
Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ TÉLI ÁRUKÉSZLET.MEGÉRKEZETT AZ ÚJ TÉLI ÁRUKÉSZLET.
Egyes termékek még mindig 50% kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Háromfunkciós babakocsik és kiságyak, óriási választékban kaphatók!

BBABABAAMMUURRII BBABABAAMMUURRII 
MINDEN KAPHATÓ, AMI BABA, TINI ÉS KISMAMAMINDEN KAPHATÓ, AMI BABA, TINI ÉS KISMAMA

KERESÜNK:

              SPORT BABAKOCSIT, UTAZÓÁGYAT
CSECSEMŐMÉRLEGET, JÁTÉK BABAKOCSIT

BÉBIŐRT, STERILIZÁLÓT

babamuri

MINARET HOTEL & ÉTTEREM EGER

Minaret Hotel & Étterem
Cím: Eger, Knezich Károly u. 2.

E-mail:
info@minarethoteleger.hu

Asztalfoglalás:

06 36/ 517 000
06 30/867 1263
06 70/329 2362

Napi menü ajánlat Ár: 1490 Ft/fő
Egyéni vagy családi összejövetel, céges rendezvény,

osztálytalálkozó, ballagási éttermi ajánlatunk:

Reggeli (svédasztal) 1500 Ft/fő
(az ár tartalmazza a forró italokat, juicet) 7:00-10:00-ig

Svédasztalos ebéd
vagy vacsora korlátlan étel- és italfogyasztással

(csapolt Csìki sör, folyóbor, 4 féle juice italt)felnőtteknek 3990 Ft/fő,
gyerekeknek (4-10 évig) 2000 Ft/fő

Megváltozott munkaképességű
személyeket keres jó kereseti lehetőséggel:

irodai ügyintéző, raktáros,
kertgondozó, karbantartó, betanított

munkás, bolti eladó, és egri telephelyre
gondnok, portás, stb. munkakörökbe.

Jelentkezés: H-P.: + 36-20/980-7206

Normál munkavállalóknak

gépkezelői munkát hirdetünk.



LAPZÁRTA: 2022.11.11.

PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022.11.18.

Mezőkövesden, a nagytemplommal szemben.

és hús 1099.-és húsos csont  399 -Csirke comb filé 999.-
Házi sütőkolbász 1399.-
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

  érvényes 2022. 03. 02.-től 03. 16.-ig!
Hurka 1339.-

Sütni való kolbász 2059.-

Lecsó kolbász 1449.-

Kockázott zsírszalonna 939.-

MEZŐKÖVESDEN
A NAGYTEMPLOMMAL SZEMBEN.

Sertéskaraj/csn/ .......................... 2369 Ft

Bőrős malachús............................ 1649 Ft

Császárhús................................... 1649 Ft

Csirkecomb/farrésszel.................  999 Ft

Sertéslapocka...............................  1939 Ft

Kolbászhús................................... 1699 Ft

Húsos csont.................................. 529 Ft

Sertésköröm................................. 499 Ft

Fél sertés ....................................... 1499 Ft

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!2022.11.04-
2022.11.12.

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!

Még sokan nem tudják
(de sokan már igen!)

- fagyálló hűtőfolyadékok
- szélvédőmosók, hidegindítók
- útszóró só (normál és környezetbarát is)
- takarófóliák és ponyvák

TÖBBFÉLE  KISZERELÉS, MENNYISÉGI  ÁRENGEDMÉNY,  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS  LEHETSÉGES !

TÉLI  FELKÉSZÜLÉS  AZ  AGROKERREL:

Agroker Alkatrész Kft.
3300 Eger,  Kistályai köz 4. (az Autóklubnál)

Tel: 36/517-753,  411-753

Az akció időtartama:
2022. október 3-31.

40 %
kedvezménnyel!

Hoya multifokális lencsék



Az első édesnél beindul a

MIKULÁS GYÁR !MIKULÁS GYÁR !

06 70 930 99 88, 06 70 379 23 70
Web: elsoedesmagyar.hu

E-mail: eemkft2017@gmail.com
Eger, Nagyváradi utca 18. (belső udvar a Palatinus mögött)

Édesség nagykereskedésünkbe megérkeztek a Mikulás és karácsonyi szezonális termékek.
Várjuk kedves régi, új és leendő üzleti partnereinket, köztük vállalkozások,
cégek, önkormányzatok, óvodák, iskolák, közintézmények jelentkezését.

Vállaljuk egyedi kérés alapján ajándékcsomagok, Mikuláscsomagok összeállítását.

LEPJE MEG ÉV VÉGÉN MUNKATÁRSAIT, KOLLÉGÁIT EGY SZÍNVONALAS AJÁNDÉKCSOMAGGAL!

Mikuláscsomag minimum rendelés: 50 csomag, 1.000 Ft/csomagértéktől.
MERT KAPNI JÓ, DE ADNI MÉG JOBB!

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!

V
S

M
:g

y
a

k
 ; 

4
0

%
Á

K
O

 : 
3

7
6

0
0

0
F

T

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



Megajándékozzuk önt egy 21.000 Ft értékű CBD
alapú termékkel, amiért cserébe  az adatlap kitöltését 

és rendezvényünkön történő átadását kérjük.

 1.) Ha tudná mi mindenben segít, használna CBD terméket?
      a) Igen           b) Nem

2.) Fogyaszt rendszeresen egészségi állapot javító temékeket?
a) Igen          b) Nem

3.) Választását milyen szempontok befolyásolnák?
a) Ár          b) Minőség         c) Vizsgálati eredmények

 

Név:.....................................................................................
Telefon:...............................................................................
E-mail:................................................................................
Ajánló:  help4you.hempmate.com

Ajándékozási feltételek: A kitöltéssel beleegyezik, hogy a Hemp-
Mate AG e-mailben tájékoztatást küldjön Önnek előadásokról, 
termékinformációkról és termékpromóciókról. A hírlevélről bár-
mikor leiratkozhat. Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 
e-mailes hírlevelek küldése és elemzése céljából feldolgozzuk. 
Ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozóan bármikor visszavon-
hatja.A HempMate AG az Ön által megadott adatokat kizárólag 
a hírlevél küldéséhez használja fel, és csak az e-mail-marketing 
szolgáltatójának adja tovább. Az ajándék készpénzes beváltása 
nem lehetséges.

MIÉRT A KENDER A JÖVŐ
2022. november 25.- 18.00 óra

Hotel Minaret H-3300 Eger, Kné-
zich Károly u.2.

Előadó:
Dr.Karácsony Ferenc
integratív medicína
Szilágyi Zsolt 
természetgyógyász, terapeuta

Infó: +36 30 864 0113
E-mail: iroda@aproporeklam.hu

AZ ELŐADÁS TÉMÁI:
Kender ismerete (jogi háttér)
A kender egészségügyi előnyei
Mi az a CBD
Milyen haszna van
a szervezetünkben
Miért legyen CBD
minden háztartásban
Termékbemutató és tapasztalatok

MEGHÍVÓ
INGYENES ELŐADÁSRA

A help4you kedvezménykóddal 
10% kedvezménnyel vásárol-
hatók meg CBD termékeink az 
alábbi weboldalon: help4you.
hempmate.com

Eger, Kistályai út 100.

Tel.: 06-30/244-16-21, 06-70/601-23-49

Borovi lambéria 13x120 mm, B/C 2850 Ft/m2-től!
Borovi JÁRÓ felületű hajópadló 25x167 mm, 8800 Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146/19x121 mm, 5500 Ft/m2-től!
Tetőfólia 75 m2, 19.000 Ft/tekercs!
Szalonnasütők, 55.000 Ft-tól!
Szegőlecek, 450 Ft/m-től!
Borovi lambéria 13x120 mm, AKCIÓAKCIÓ 3150 Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm/15x96 mm AKCIÓAKCIÓ A/B, 4950 Ft/m2-től!
WPC teraszburkoló, 6500 Ft/szál!
Laminált padló, 2850 Ft/m2-től!
Borovi rönkház profil 21x146 mm 6500 Ft/m2

Festett lambéria 13x120 mm 3450 Ft/m2

Trapézlemez egyenesen a gyártótól, 2650 Ft/m2+ÁFA-tól!
Többféle színben egyedi méret esetén rendelhető!
Cserepes lemez 3150 Ft/m2+ÁFA-tól kapható!
Lemez kerítés elemek 850 Ft/fm+ÁFA áron egyedi méretben rendelhető!

ÚJÚJ
AKCIÓS CSEMPÉK,

AKCIÓS CSEMPÉK,

JÁRÓLAPOK
JÁRÓLAPOK

ÉRKEZTEK!
ÉRKEZTEK!

AKCIÓS LEMEZ!

AKCIÓS LEMEZ!

A készlet  erejéig!

A készlet  erejéig!

2 méteres hosszúságban,

2 méteres hosszúságban,

4950 Ft /táblától!

4950 Ft /táblától!

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia, 
jóslás telefonon!

www.gabrielorakulum.hu

06/30-439-20-69

5 nap/4 éjszaka, vasárnapi vagy hétfői érkezéssel félpanzióval,
gyógyfürdőzéssel, mindennap gyógykezelésekkel

Ár: 74 000.- Ft/fő/4 éj-től.
Hajnal Hotel *** 3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

Érd: info@hajnalhotel.hu, 06 49/505-190, www.hajnalhotel.hu

REDŐNYVÁSÁR
még mindig

FÉL ÁRONFÉL ÁRON
közvetlenül a gyártótól

Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

A KUPON
FELMUTATÓJÁNAK

06-30/718-26-47

10%



házban, csendes helyen, keleti fekvésű erkéllyel, 
spájzzal rendelkező, 1+2 félszobás lakás eladó. A 
lakás műanyag nyílászárókkal van felszerelve, a 
wc és a fürdőszoba külön található, a szobák külön 
nyílnak. A padlózat járólapból és laminált padlóból 
áll. A lakás hűtésre és fűtésre alkalmas klímával van 
felszerelve, ezen felül a tarsasházban található egy 
közös tároló is. Az ingatlanhoz igény esetén garázs 
is tartozik, mely az épület mellett található.

Egerben a Malomárok utcában, közkedvelt helyen 
2 szobás, étkezős, erkélyes, zöldövezeti, szépen 
karbantott, műanyag nyílászárókkal, szúnyoghálóval, 
redőnnyel felszerelt lakás eladó.

SZOLGÁLTATÁS
Kőműves- és ácsmunkák. Festések, 
szigetelések, kúpolások, csatorná-
zások, bádogozások, betonozások, 
kémények és kerítések, bontása, javí-
tása; repedt, süllyedt falak, nyílászá-
rók cseréje. Mindenféle beázásokat, 
átalakításokat garanciával ingyenes 
felméréssel, kiszállással vállalok. 06-
30/081-2119.

Zárcsere, hevederzár, felsőzár felsze-
relése, védőrács készítése, szerelése. 
Alkalmi munkatársat keresek. Tel.: +36 
20 314 45 35
SIMON KUTYAKOZMETIKA
Házhoz járással, Mezőköves-
den ingyenesen, vidékre plusz 
útiköltséggel. Kérem hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06 30 2198 149

OKTATÁS
(5-99 éves korig)
úszás Infomatika/gitár/és korrepetá-
lás +36-30/866-38-80,
wandapal.hu

KERES
Fiatal, kedves barátnőt keresek.  Jelige: 

Tel.: +36 30 07 42 900

A nagy érdeklődésre való

ELŐFOGLALHATÓ!

meglepetést gyermekeinek!

Mit ajánlunk a jelenlegi gazdasági helyzetben Eladónak? 
- Most adja el a lakását, és ne tartsa ki az ingatlanja vételárát!
Mit ajánlunk a jelenlegi gazdasági helyzetben Vevőnek?
- Ne tartogassa az erre a célra megtakarított pénzét,
mert úgy járhat vele,mint a pengővel eleink: már billióval számolták,
de már egy kiló kenyérre sem volt alkalmas az a fizetőeszköz. 

ÉRBEADÁS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
•  irodaházban vari-
álható méretű irodák bérbe adók bttó 
2600 Ft/m2 áron. 

•  kétszintes épület 
emeleti szintje külön feljárattal  80 
m2 térmértékben kiadó. Az emeleten 
3 terem, 2 mosdó van, és az épület 
előtt ingyen parkoló. Irodának kiváló-
an alkalmas. Bérleti díj: 240.000.-Ft/
hó+rezsi. Ugyanitt a földszint is bér-
be vehető, ez esetben a tulajdonos az 
emeletre költözik. A földszint 100 m2, 
5 irodával, melyek közül egy közvetle-
nül az utcára nyílik. Ennek a bérleti díja 
300.000.-Ft/hó+rezsi

EGRI ALBÉRLETEK
• Új építésű II. emeleti luxus lakás 
igényes berendezéssel, gépesített 
konyhával egyedülállónak vagy fiatal 
párnak azonnal költözhetően alacsony 
rezsivel  kiadó. Bérleti díj: 160 ezer Ft/
hó+rezsi.

• n I. 
emeleti bútorozott 44 m2 lakás egy, 
vagy két fő részére  kiadó. A konyhá-
ban konvektor – nem sokták bekap-
csolni, a szobákban villany radiátor 
van. A cserépkályhába be van vezet-
ve a gáz, de csak arra az esetre, ha a 
villany ára meghaladná a földgázét. A 
fürdőszoba zuhanyozós, a konyha ön-
álló helyiség. Terasznak használt terü-
let van. Gépkocsival zárt udvarba lehet 
beállni ingyen.  Bérleti díj 110 ezer Ft/
hó. Közös költség: 13,5 ezer Ft/hó. 

EGRI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK cégünk 
kínálatában:

• kétszintes családi ház ea. Ir.ár: 160 
mft. Kert, és kocsibeálló az árban. 
• 90 m2 földszinti lakás Ir.ár: 89.9 mFt
• Tetőtér 90/70 m2 69.9 mFt
• Földszint 38 m3 /1 szoba+nappali, 
konyha, fürdőszoba /42 mFt
• Földszinti 52 m2 /2 szoba +nappali/ 
54,9 mFt
• Tetőtér 38/32 m2 m2 1 nappali+ 1 
háló +t,8 m2 terasz  36 mFt
• tetőtéri 52/35 m2  40 mFt

Egri villa eladó vagy bérelhető
•  jakuzzival, téli-
kerttel, halastóval, kerti grillel, garázs-
zsal, 1 nappali + 3 szobával a város 
központjában. Lakásbeszámítás Eger-
ben vagy Budapesten lehetséges. Ir.ár: 
120 mFt Az ingatlan idegenforgalmi 
célokra alkalmas. Bérleti díj: 300 eFt/
hó+rezsi A bérlés rövid távú lehet csak 
-1-3 hónap vagy félév, mivel az elsőd-
leges szándék az értékesítés.

• BELVÁROSBAN közel a Széchenyi 
utcához  igényes 4 szoba 
összkomfortos, függőkertes családi 
ház jellegű lakás 1 /egy/  garázzsal ea. 
Ir.ár: 96 mFt HELYETT 77 MfT a máso-
dik garázs további 6 mFt-ért megve-
hető. 

• A Pool Sörözőnél I. emeleti 56 m2 2 
szoba összkomfortos erkélyes, gard-
róbos lakás eladó. A fűtés távhővel 
történik, ami a jelenlegi rezsiproblé-
mánál előny. Albérlő maradna, akár új 
feltételekkel is. Ir.ár: 29,9 mFt

• Egri belvárosi egy helyrajzi számon 

nyilvántartott tőbb luxusapartman  
400 m2 területen berendezéssel eladó. 
A bevételi adatok ismeretében gyorsan 
megtérülő beruházás . Ir.ár: 250 mFt

BELVÁROSI VENDÉGHÁZ
• Az egri vár közelében 5 apartmanos, 
+ üzlettel is rendelkező vendégház ea. 
Ir.ár 320 mFt  270 mFt

HŐFORRÁSNÁL APARTMANLAKÁS 
teljes berendezéssel eladó.  
Társasházban magasföldszinten egy 
szoba összkomfort 15 m2 terasszal 
eladó. Fordított ÁFA működik, azaz  a 
43,4 m2  teljesen berendezett ingatla-
nért csak a nettó árat: 28,7 mFt -ot kell 
fizetni, ha cége ÁFA-körbe tartozik.  

HŐFORRÁSNÁL egy szinten 3 db 
apartmanlakás egyben eladó. A laká-
sok teljesen berendezettek, jelenleg 
is üzemelnek. Az ingatlanba a liftből 
közvetlenül a recepcióhoz  érkezik a 
vendég. A háromból kettő összenyit-
hatóvá tehető, ami így egyszerre 8 fős 
család, vagy baráti kör fogadására is 
alkalmas.  Együttes értékük: nettó 77 
millió Ft. Hozamtermelő, fejlesztés 
alatt álló területen pályáztatható in-
gatlanok. 

VIDÉKI INGATLANOK 
• Mezőkövesd belvárosban saroktel-
ken álló rossz állapotú családi ház el-
adó. A 300 m2 telken 200 m2 az épület, 
melyből 2 szoba, konyha, fürdőszoba 
lakható, további 2-3 szoba felújításra 
vár. De ha elbontja, új ház épülhet rá, 
hiszen az irányár telekár: 22 mFt 

 17 mFt 

•  zöldövezeti részen 1340 
m2 telken álló felújítandó földszintes 
családi ház eladó. Ir.ár 9,9 mFt

• Eladó 20 m2  hasz-
nálható új 20 m2 tároló burkolva, vizes 
blokka Egerben forgalmas helyen, ak-
ciósa: most 20 mFt HELYETT 15,9 mFt

• 17 m2  a Lenkey ut-
cában eladó. 8,5 mFt 

Hotel bérbeadó Egerben
• munkásszálló vagy diákszálló, eset-
leg idegenforgalmi célra. Bérleti díj 
300 eFt/hó+rezsi.  Az első évet és a 
második félév bérleti díját egyben kell 
kifizetni.  

Keresünk 
• eladó egri lakótelepi lakásokat 
• eladó egri használt tégla lakásokat
• eladó egri és vidéki családi házakat
• 70-90 m2 egri jól megközelíthető
igényes földszinti vagy emeleti
ingatlant bérlés vagy vétel céljából. 

Mind Eladónak, mind Vevőnek azt ajánljuk, 
keressék egymást, és üssék nyélbe  ingatlanjuk  eladását/vételét. Ne féljenek igénybe venni 
ehhez  szakember segítségét se, ha  mindketten szeretnének a helyzethez képest még jól járni. 
Tanácsért hívja fenti elérhetőségünket. Beszéljük át, ketten tisztábban látunk. 
                                     Várjuk jelentkezését, tisztelettel 
                                     Dr. Mosolygó Lászlóné ügyvezető

BÉRBEADÁS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
• Eger központjában irodaházban 

variálható méretű irodák bérbe adók 
bttó 2600 Ft/m2 áron. 

• Lajosvárosban kétszintes épület 
emeleti szintje külön feljárattal  80 
m2 térmértékben kiadó. Az emeleten 
3 terem, 2 mosdó van, és az épület 
előtt ingyen parkoló. Irodának kiváló-

an alkalmas. Bérleti díj: 240.000.-Ft/
hó+rezsi. Ugyanitt a földszint is bér-
be vehető, ez esetben a tulajdonos az 
emeletre költözik. A földszint 100 m2, 

5 irodával, melyek közül egy közvet-
lenül az utcára nyílik. Ennek a bérleti 
díja 300.000.-Ft/hó+rezsi

EGRI ALBÉRLETEK
• Új építésű II. emeleti luxus lakás igé-

nyes berendezéssel, gépesített kony-

hával egyedülállónak vagy fiatal pár-
nak azonnal költözhetően alacsony 
rezsivel  kiadó. Bérleti díj: 160 ezer Ft/
hó+rezsi.
• Egerben a Rózsa Károly utcában I. 
emeleti bútorozott 44 m2 lakás egy, 
vagy két fő részére  kiadó. A konyhá-

ban konvektor – nem szokták bekap-

csolni, a szobákban villany radiátor 
van. A cserépkályhába be van vezet-
ve a gáz, de csak arra az esetre, ha a 
villany ára meghaladná a földgázét. 
A fürdőszoba zuhanyozós, a konyha 
önálló helyiség. Terasznak használt 
terület van. Gépkocsival zárt udvarba 
lehet beállni ingyen.  Bérleti díj 110 
ezer Ft/hó. Közös költség: 13,5 ezer 
Ft/hó. 

EGRI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK cégünk 
kínálatában november 20-ig AKCIÓ-

SAN!!
• 4 lakásra osztható családi ház bér-
beadásra vagy idegenforgalmi cé-

lokra felhasználni akaró Befektető 
részére komplett lakásonként kiala-

kítva, vagy magánfelhasználónak  
kétszintes családi házként  ea. A kert 
430 m2. Kert, és kocsibeálló az árban. 
Ár áfásan 160 mFt. 
• 90 m2 földszinti lakás Ir.ár: 89.9 mFt 
HELYETT 82,5 mFt
• Tetőtér 90/70 m2 + 7.8 m2 terasz 
69.9 mFt HELYETT  62,5 MFt
Amennyiben ketten jelentkeznek akár 
a tetőtéri, akár a földszinti lakásokra, 
a fenti csökkentett ár érvényesül meg-

osztva.  Sajnos, csak akkor tud a be-

ruházó ezekre szerződni, ha mindkét 
lakásra mindkét vevő megvan, mert 
ha csak egy jelentkező van, a lakások 
osztása. ill. áttervezése nem lehetsé-

ges. Készpénzfizetés előny ha a hitel 
mértéke a vételár 20 százalékánál 
nem több. 

Egri villa eladó vagy bérelhető
• Belvárosi villa eladó jakuzzival, té-

likerttel, halastóval, kerti grillel, ga-

rázzsal, 1 nappali + 3 szobával a vá-

ros központjában. Lakásbeszámítás 
Egerben vagy Budapesten lehetséges. 
Ir.ár: 120 mFt Az ingatlan idegenfor-
galmi célokra alkalmas. Bérleti díj: 
300 eFt/hó+rezsi A bérlés rövid távú 
lehet csak -1-3 hónap vagy félév, mi-
vel az elsődleges szándék az érté-

kesítés.

• BELVÁROSBAN közel a Széchenyi 
utcához nagypolgári igényes 4 szoba 
összkomfortos, függőkertes családi 
ház jellegű lakás 1 /egy/  garázzsal 
ea. Ir.ár: 96 mFt HELYETT 77 MfT a 
második garázs további 6 mFt-ért 
megvehető. 
 Eladó panellakás
• A Pool Sörözőnél I. emeleti 56 m2 2 

szoba összkomfortos erkélyes, gard-

róbos lakás eladó. A fűtés távhővel 
történik, ami a jelenlegi rezsiproblé-

mánál előny. Albérlő maradna, akár új 
feltételekkel is. Az épület szépen kar-
bantartott, belső teraszos, hátsó kijá-

ratokkal zöldövezeti parkok felé. Ir.ár: 
29,9 mFt HELYETT 29,5 MFT

BELVÁROSI VENDÉGHÁZ
• Az egri vár közelében 5 apartmanos, 
+ üzlettel is rendelkező vendégház ea. 
Ir.ár 320 mFt HELYETT 270 mFt

HŐFORRÁSNÁL APARTMANLAKÁS 
teljes berendezéssel eladó.  
Társasházban magasföldszinten egy 
szoba összkomfort 15 m2 terasszal 
eladó. Fordított ÁFA működik, azaz  a 
43,4 m2  teljesen berendezett ingatla-

nért csak a nettó árat: 28,7 mFt -ot kell 
fizetni, ha cége ÁFA-körbe tartozik.  

HŐFORRÁSNÁL egy szinten 3 db 
apartmanlakás egyben eladó. A laká-

sok teljesen berendezettek, jelenleg 
is üzemelnek. Az ingatlanba a liftből 
közvetlenül a recepcióhoz  érkezik a 
vendég. A háromból kettő összenyit-
hatóvá tehető, ami így egyszerre 8 fős 

család, vagy baráti kör fogadására is 
alkalmas.  Együttes értékük: nettó 77 
millió Ft. Hozamtermelő, fejlesztés 
alatt álló területen pályáztatható in-

gatlanok. 
VIDÉKI INGATLANOK 
• Mezőkövesd belvárosban saroktel-
ken álló rossz állapotú családi ház el-
adó. A 300 m2 telken 200 m2 az épület, 
melyből 2 szoba, konyha, fürdőszoba 
lakható, további 2-3 szoba felújításra 
vár. De ha elbontja, új ház épülhet rá, 
hiszen az irányár telekár: 22 mFt HE-

LYETT  18 mFt 
• Szihalmon zöldövezeti részen 1340 
m2 telken álló felújítandó földszintes 
családi ház eladó. Ir.ár 9,9 mFt
• Eladó 20 m2 üzlethelyiségként hasz-

nálható új 20 m2 tároló burkolva, vizes 
blokkal Egerben forgalmas helyen, 
akciósan: most 20 mFt HELYETT 15,9 
mFt

• 17 m2 belvárosi garázs a Lenkey ut-
cában eladó. 8,5 mFt 

Hotel bérbeadó Egerben
• munkásszálló vagy diákszálló, eset-
leg idegenforgalmi célra. Bérleti díj 
300 eFt/hó+rezsi.  Az első évet, és a 
második félév bérleti díját egyben kell 
kifizetni.  

KERESÜNK 
• eladó egri lakótelepi lakásokat 
• eladó egri használt tégla lakásokat
• eladó egri és vidéki családi házakat
• 70-90 m2 egri jól megközelíthető igé-

nyes földszinti vagy emeleti ingatlant 
bérlés vagy vétel céljából. 

SZOLGÁLTATÁS
Zárcsere, hevederzár, felsőzár felsze-
relése, védőrács készítése, szerelése. 
Alkalmi munkatársat keresek.
Tel.: +36 20 314 45 35
SIMON KUTYAKOZMETIKA
Házhoz járással, Mezőkövesden 
ingyenesen, vidékre plusz útiköltség-
gel. Kérem hívjon bizalommal!
Tel.: 06 30 2198 149

Fekete puli kiskutyák 2 lány és 5 fiú 
oltva, féregtelenítve eladók. 
A szülők a helyszínen megtekinthetőek 
(Mezőkövesd)  Ár: 12.000 Ft.
Tel.: +36 70 456 44 15

Dolgozzon otthonról!
Figurák összeállítása, csomagolások, 
egyebek elérhetőségei  érd: www.
audiopresshungary.oldalunk.hu ( ügy-
félszolgálat: 06209104517 )

(5-99 éves korig)
úszás Infomatika/gitár/és
korrepetálás +36-30/866-38-80,
wandapal.hu
KERES
Fiatal, kedves barátnőt keresek.  Jelige: 
„SZPONZOR”
Tel.: +36 30 07 42 900

A nagy érdeklődésre való
tekintettel már

ELŐFOGLALHATÓ!

Szerezzen örömteli
meglepetést gyermekeinek!

 +36-30/864-01-13    
info@lollipopparty.hu

Apropó-Eger Reklámújság 
Megjelenik: Eger,

Andornaktálya, Felsőtárkány, 
Nagytálya, Maklár, Füzesabony, 

Novaj, Noszvaj, Mezőkövesd, 
Demjén, Ostoros 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@aproporeklam.hu
Nyomás:

Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba Kétegyházi út 18.

Szerkesztő:
Butkai Gabriella e.v.
3300 Eger, Sánc u. 8.

Adószám: 59326643-1-30
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.

ÁLLÁS

OKTATÁS

ELAD

HA ELAD, HA VESZ,
A BUMM INGATLAN

            MINDIG OTT 
LESZ

Egerben a Malomárok 
utcában, közkedvelt helyen 
2 szobás, étkezős, erkélyes, 
zöldövezeti, szépen karban-
tott, műanyag nyílászárók-
kal, szúnyoghálóval, redőn-
nyel felszerelt lakás eladó.

Egerben a Szarvas Gábor 
utcában 4 szintes társasház-
ban, csendes helyen, keleti 
fekvésű erkéllyel, spájzzal 
rendelkező, 1+2 félszobás la-
kás eladó. A lakás műanyag 
nyílászárókkal van felsze-

relve, a wc és a fürdőszoba külön található, a 
szobák külön nyílnak. A padlózat járólapból és 
laminált padlóból áll. A lakás hűtésre és fűtés-
re alkalmas klímával van felszerelve, ezen felül 
a tarsasházban található egy közös tároló is. Az 
ingatlanhoz igény esetén garázs is tartozik, mely 
az épület mellett található.

KOVÁCS ZOLTÁN  70/884 6775,
JUHÁSZ PÉTER 30/249 4160



LÁSS TISZTÁN. LÁSS JOBBAN.

ÉRVÉNYES A JOY-NAPOKON, 2022. NOVEMBER 10-13. KÖZÖTT.  A KEDVEZMÉNY MÁS AKCIÓVAL
ÉS KEDVEZMÉNYEKKEL ÖSSZE NEM VONHATÓ, KÉSZPÉNZRE NEM VÁLTHATÓ. A KUPON A CARTIER, ÉS DITA MÁRKÁKRA NEM HASZNÁLHATÓ FEL.

KEDVEZMÉNY MINDENRE

Részletek: www.ssangyong.hu

RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÉRTÉKESÍTŐINKET!
Veres Ágnes +36 20 568 8802 , Jakabné Nagy Judit +36 20 429 7940, Bolcsó Gábor +36 20 575 3339Veres Ágnes +36 20 568 8802 , Jakabné Nagy Judit +36 20 429 7940, Bolcsó Gábor +36 20 575 3339

Faiskolai lerakatomban

minőségi gyümölcsfák, bokrok, egzoták,
dísznövények, szőlő oltványok
nagy választékban kaphatók!

Tel.: +36 20 94 60 278

Cím: Andornaktálya, Rákóczi út 196.

Paplan, párna készítés.

Elhasznált ágyneműjéből a pelyhet, 
tollat korszerű német technológiával 
kitisztítva és új pehelybiztos angin-

ba töltve gyönyörű paplant, párnát 
készítünk Önnek igen kedvező áron!

wwww.paplanszerviz.hu

TOLLTISZTÍTÁS

 30/212-8120


