
MINARET HOTEL & ÉTTEREM EGER
Napi menü ajánlat (leves, főétel, desszert): 1800 Ft/fő 

Éttermünkben van lehetőség egyéni vagy családi összejövetel, céges rendezvény,
osztálytalálkozó, esküvő lebonyolítására is akár 3 különböző teremben is! 

Szeretettel várjuk Vendégeinket minden nap bőséges és ízletes svédasztalos étkezésre
korlátlan étel- és italfogyasztással 4990 Ft/fő/felnőtt, 2500 Ft/fő/gyermek (10 éves korig). 

Svédasztalos ebéd szombat-vasárnap (szezonban vagy létszám függvényében)
akár hétköznap is: 11:30-16:00 óráig. Svédasztalos vacsora: 18:00-20:00 óráig.

Ezen felül reggelizésre is van lehetőség:
- Akár munkába menet, hogy megalapozza a napi tápanyagszükségletét.
- Szabadsága idején, mert igazán kijár ennyi Önnek.
- Üzleti reggeli? Elegánsan összekötheti a kellemeset a hasznossal.

Korlátlan reggeli étel- és italfogyasztás büféasztalról a hét minden napján 7.00-10.00 óra között.
Asztalfoglalás: 06 36/ 517 000, 06 30/867 1263, 06 70/329 2362
Cím: Eger, Knézich Károly u. 2.
E-mail: info@minarethoteleger.hu

L A K Á S E L A D Á S

8. em.-i, 2,5 szobás, erkélyes, körbe-
fűtött, felújítandó lakás eladó Eger-
ben, a Felsővárosban. Iár: 23M Ft. Tel.: 
06-20/217-2575

*1027951*

A L B É R L E T

CIFRAKAPU úton 2 szobás, bútoros, 
nagy erkélyes albérlet kiadó. Ár: 130e 
Ft/hó. Tel.: 06-20/975-1413

*1027694*

EGER belvárosában a sétáló utcában 
(Széchenyi utca) első emeleti, 2 szo-
bás, bútorozott, gépesített lakás kiadó! 
Bérleti díj: 200e Ft/hó+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

*1027692*

EGERBEN, a Klapka Gy. úton fszt.-i, 48 
nm, 1,5 szobás, felújított, padlófűtéses, 
bútorozott lakás hosszú távra kiadó, 
150.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. 
Tel.:06-20/947-9566

*1027519*

KERTÉSZ és Hadnagy út sarkánál 
lévő 48 nm-es, kis rezsijű, első eme-
leti, zárt udvaros társasházban lakás 
kiadó. Tel.: 06-20/932-1704

*1016247*

É P Í T É S I  T E L E K

EGER legszebb részén 2880 nm-es 
beruházási terület eladó. Iár: 47M Ft. 
Tel.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

*1021972*

F Ö L D ,  K E R T

BAJUSZ völgyben 800 és 1200 nm-
es telek egymás mellett külön vagy 
együtt is eladó. Ár: 4+2,3M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

*1027708*

EGERBEN, a Hajdúhegyen, a Kálnoky 
úton 1081 nm-es, külterületi, művelés 
alól nem kivett zártkert eladó! Ár: 5,5M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

*1027706*

EGERBEN, a Szépasszonyvölgyben, az 
üzletsortól 100 m-re 60 nm-es hobbi 
pince eladó. Tetőtere  beépíthető. Ár: 
15,0M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

*1028149*

FÁS területet, legelőt, zártkertet, erdőt 
vásárolok. Tel.: 06-70/532-2021

*1016236*

HOBBITELKET vásárolnék. Tel.: 
06-30/972-6107

*987047*

SZÁNTÓFÖLD eladó Boconád és 
Alatkacsárda közötti területen. Tel.: 
06-30/715-0747

*1028252*

Ü Z L E T ,  I R O D A

EGER, sétáló utcájában (Széchenyi út 
10.) 48 nm-es üzelethelyiség panorá-
más kirakatokkal hosszú távra kiadó. 
Tel.:06-30/755-0358

*1020268*

EGERBEN, a Felsővárosban, a Rákó-
czi úton 20 nm-es, klímás, kamerával 
felszerelt üzlethelyiség teljes berende-
zéssel hosszú távra kiadó! Bérleti díj: 
110e Ft/hó+2 havi kaució+rezsi. Tel.: 
06-70/778-2372

*1027696*

KIADÓ 20 nm-es élelmiszerbolt, búto-
rokkal, felszereléssel. Ár: 110e Ft/hó. 
Tel.: 06-20/975-1413

*1027704*

EGERBEN, a Hatvani kapu téren 76 nm-
es iroda saját szociális helyiséggel, kony-
hával, bútorozatlanul kiadó! Bérleti díj: 
2.000 Ft/hó/nm+rezsi+2 havi kaució! 
Tel.: 06-70/778-2372

*1027702*

EGERBEN, a színház mellett 40 nm-es, 
klimatizált, földszinti iroda kiadó! Bérle-
ti díj: 80e Ft/hó+ÁFA+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

*1027703*

EGERBEN, a Vár tövében teraszos, 
110 nm-es vendéglátóegység teljes 
berendezéssel, konyhai felszereléssel 
hosszú távra kiadó! Bérleti díj: 600e 
Ft+ÁFA+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

*1027699*

EGERBEN, a Vilati Centerben első eme-
leti, korszerű, energiatakarékos irodák 
igény szerinti kialakítással kiadók! Bér-
leti díj: 2.000 Ft/hó+ÁFA+rezsi+2 havi 
kaució. Tel.: 06-70/778-2372

*1027700*

G A R Á Z S

ARANY János utcában 16 nm-es 
garázs kiadó. Ár: 25e Ft/hó. Tel.: 
06-20/975-1413

*1027686*

EGERBEN, a Balassi Bálint utcában, 
teremgarázsban kocsihely eladó! Ár: 
6,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

*1027682*

EGERBEN, a Színház közelében, zárt 
udvarban 1 db 35 nm-es garázs kiadó! 
Bérleti díj: 40e Ft/hó+ÁFA+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

*1027683*

EGERBEN új építésű 15,6 nm-es 
garázs januári átadással eladó! Vil-
lany, temperációs padlófűtés, bur-
kolt, szigetelt, elektromos kapu! Már 
csak 3 db garázs van! Ár: 7,6M! Tel.: 
06-20/994-7013

*1027690*

17 nm-es, belvárosi fűtött garázs 
dupla kapuval eladó. Ár: 8M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

*1027687*

M O T O R K E R É K P Á R

GYŰJTŐ régi motorokat vásárol Jawa, 
Simson, MZ, Romet, Pannonia, Danuvia, 
Csepel stb. és ezek alkatrészeit. Hívjon 
bizalommal! Tel.:06-30/565-4638

*1004853*

KERESEK régi motorokat, alkatré-
szeket. Simson, Mz, Komár, Jawa, 
stb!06706503168

*1017001*

MINDENFAJTA Simsont megvásá-
rolok. Lehet szétszedett, hiányos, 
rossz és bármilyen segédmotor. Tel.: 
06-70/336-2221

*1002624*

RÉGI motorokat keresek Simson, MZ, 
ETZ, JAWA stb. Lehet hiányos, üzem-
képtelen is. Tel.: 06-20/572-5142

*1021108*

J Á R M Û K E R E S É S

BÁRMILYEN autóját és teherautóját 
megvásárolom. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-70/336-2221

*1002626*

ROSSZ, megunt vagy lejárt műszakis 
autóját, teherautóját vagy bármilyen 
autót megvásárolok. Azonnal fizetek. 
Tel.: 06-70/200-1626

*1002635*

SZEMÉLYAUTÓT vásárolok 500 ezer 
forintig.(Öreg, hibás, törött, korrodált is 
érdekel.)Tel.:06-70/532-2021

*1016225*

SZEMÉLY- és teherautóját, motor-
ját azonnal, készpénzért megvásáro-
lom, akár üzemképtelenül is. Hívására 
házhoz megyek, azonnal fizetek. Tel.: 
06-20/586-9262

*1022456*

E G Y É B  E L A D Á S

EGERBEN, Tizeshonvéd utcában 14 nm-
es tároló kiadó. Bortartályok (1-2 m3) 
eladó. Tel.: 06-30/342-2038

*1026573*

KERTI kéziszerszámok eladók. Tel.: 
06-30/575-3067

*1026271*

TŰZIFA kapható. Tölgy, bükk, gyer-
tyán. Min. rendelés 8 köbméter-
től. 37.000 Ft/m3. EUTR: AA6633031 
+36-20/218-8703

*1026416*

E G Y É B  K E R E S É S

GYŰJTŐ keres, Apátfalvi, Bélapátfalvi, 
Hollóházi tányérokat, korsókat, kulacso-
kat, népi festett keménycserép tárgya-
kat, stb! Tel.: 06-30/565-4638

*1004839*

SZARVASAGANCSOT, hullajtottat és tró-
feákat vásárolok magas áron! Minőség-
től, mennyiségtől függően. Hívjon biza-
lommal! Visszahívom! Tel.: 06-30/338-
2399, 06-20/511-4209

*1004844*

RÉGISÉGET, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészítő-
ket, fateknőt, babafürdető kádat, házi 
szőttes vásznat, zsákot, kázsmér ken-
dőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, fali-
tányért, játékot, pedálos Moszkvicsot, 
katonai tárgyakat, kitüntetést, köny-
veket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! 
Tel.: 06-30/475-7928

*1004841*

DUNNÁT, párnát, régi használt tol-
lat vásárolok. Tel.:06-30/827-4210

*1026633*

INGYEN elszállítom bútorait, lakás-
kiürítés, lomtalanítás, hagyatékot, 
garázst, pincét, vashulladékot, háztar-
tási gépet, törmeléket teherautóval. Tel.: 
06-30/257-1392

*908303*

GYŰJTŐ keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, lemezárugyári játékokat, 
távirányítós autókat, gyűjteménye-
ket 1950-1990-ig.06-70/418-2086.

*1027042*

LAKÁS kiürítését és annak elszállítását 
vállalom, vashulladékát megvásárolom 
ármegegyezés szerint. Szőlőkivágást 
vállalok. Tel.: 06-70/200-1626

*1027767*

RÉGI bútorokat és teljes hagyatékot 
vásárolok. Vásznakat, vászonzsákokat, 
kázsmérkendőt, szoknyát, fateknőket, 
disznóvágó asztalokat, kitüntetéseket, 
régi gyerekjátékokat, gyalupadokat, stb. 
Tel.:06-30/915-6286, 06-70/941-6286

*878838*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

ÁCS, bádogos, ereszcsatorna készí-
tése, javítása, és egyéb tetőfelújítási 
munkálatok. Tel.:06-20/599-6175

*1016312*

ÁCS, tetőfedő, bádogos mindenféle 
régi tető felújítását, beázás megszün-
tetést, bádogozást, széldeszkázást, 
lemezelést vállal. 06-20/943-9086, 
06-30/119-9479

*1027719*

ÁCS, tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk A-Z-ig. Ingyenes helyszíni felmé-
rés. 06-30/119-8691

*1019798*

ÁCSMUNKÁT, bádogos munkát, tető-
fedést, tetőjavítást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető-szi-
getelést, egyéb kisebb javításokat 
vállalok.06-20/977-2731

*1027915*

ÁCSMUNKÁT, cserepeslemezelést, 
bádogos munkát, tetőáthajtást, SOS 
tetőjavítást, verébdeszkázást, eresz-
csatornázást, komplett tetők készíté-
sét A-Z-ig, anyagbeszerzéssel válla-
lom. Kedvezmény 20% 2022. decem-
ber 15-ig.06-30/897-8454

*1027712*

ÁCSMUNKÁT, régi tetők felújítását, 
új tetők készítését, ereszcsatorná-
zást vállalok. Tel.: 06-20/262-0931

*1021699*

BOZÓTIRTÁS, fűkaszálás, 
magasgazvágás, fakivágás, veszélyes 
fakivágás, ágdarálás, telektisztítás. 
Tel.: 06-20/206-0202, web: lenyirom.hu

*879113*

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával! 06-70/233-0673

*1016956*

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
0-24-ig. Tel.: 06-30/723-6890

*993904*

KÖZPONTI fűtés-víz-gázszerelés, ter-
vezése, kivitelezése. Gyors határidő. 
Tel.: 06-20/933-4492

*896030*

RÉGI tetők javítását, új tetők készíté-
sét, bádogos ácsmunkát, kúpkikenést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
Lindab-lemezelést anyagbeszerzéssel 
vállalom. Megbízható munkavégzés! 
06-20/362-8311, 06-30/858-2931

*1027714*

SZOBAFESTÉS, parkettázás, kőmű-
vesmunkák, szigetelés, falazás. Tel.: 
06-20/347-7181

*1020285*

TETŐFEDŐ, bádogos, ácsmunkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cse-
repes lemezből, cserépből, zsin-
delyből, lapostető szigetelés. Tel.: 
+36-20/281-2547

*1027722*

TELEVÍZIÓ javítás, Mindig tv sze-
relés, bioptron lámpák szervizelé-
se, kisebb villanyszerelési munkák. 
Tel.: 06-70/757-4438

*1014681*

TETŐJAVÍTÁS -ácsmunka! Min-
denféle bádogos munkát, eresz-
csatorna készítést, régi tetők fel-
újítását és javítását, beázások 
megszüntetését, fóliázást, léce-
zést, tetőátrakást, széldeszkázást, 
kúpozást és cserepeslemezelést 
vá l la lunk.+36-30/723-7223, 
+36-20/943-9086

*1027717*

O K T A T Á S T  V Á L L A L

DAJKA (óvodai-bölcsődei) és Pedagó-
giai asszisztens tanfolyam indul Eger-
ben. Esz: 2020/000150.Jelentkezés: 
30/6374083, 20/4237877, 46/321-694

*1027799*

Á L L Á S

IPARI szigetelő és bádogos szak-
területre keresünk vállalkozókat, 
Veszprém és környékén lévő új 
munkákra. Boczkó & Boczkó Építő 
és Szigetelő Kft., iroda@boczko.hu 
+36/30/994-7407

*1027726*

MEZŐKÖVESD és környékén gaz-
dálkodó vadásztársaság, hivatásos 
vadász munkakör betöltésére keres 
vadgazdálkodási technikus végzett-
séggel rendelkező személyt. Érdek-
lődni a 06-30-730 6845 telefon-
számon lehet. Mezőkövesdi Matyó 
Vadásztársaság

*1018428*

E L T A R T Á S ,  G O N D O Z Á S

TÖLTSE megérdemelt nyugdíjas éveit 
szeretetben, biztonságban. Kölcsönös 
szimpátia esetén eltartási, életjáradéki 
szerződés ingatlanért cserébe. Plébá-
nosi ajánlással. Tel.: 06-70/300-4988

*1017079*

T Á R S K E R E S É S

EGRI, 71 éves, 175 cm magas, 100 kg, 
független, „özvegy”, nyugdíjas férfi mie-
lőbb megismerkedne 65-70 év körüli, 
egri vagy környékbeli hölggyel hosszú 
távra. Tel.: 06-30/718-0045

*1028090*

70-ES férfi 178/60, 60-as hölgy isme-
retségét keresi. Tel.: 06-20/233-5711

*1025309*

V E G Y E S

BURKOLÁS Eger és vonzáskörzetében. 
Gyors határidő, precíz munka. Kérjen 
ingyenes felmérést! 06300721999

*1021584*

2022. november 25. 5

1022293

ÚJHÁZ CENTRUM - KOVÁCS TÜZÉP
Eger, Nagyváradi út 17. - Tel.: 06-30/586-6034
Nyitva: H-P 8.00-17.00, Szo 8.00-13.00
www.kovacstuzep.hu Az ár az áfát tartalmazza!

FABRIKETT
szögletes RUF típusú, 10 kg-os csomagolásban,

fűrészporból KÉSZLETRŐL AZONNAL!

2.690 Ft/csomag  (269 Ft/kg)

Raklapos tételben még kedvezőbb árért
érdeklődjön az üzletben vagy telefonon!

Az ár nov. 25-től
dec. 02-ig érvényes.

EUTR szám:
AA 5845697 

L A K Á S E L A D Á S

8. em.-i, 2,5 szobás, erkélyes, körbe-
fűtött, felújítandó lakás eladó Eger-
ben, a Felsővárosban. Iár: 23M Ft. Tel.: 
06-20/217-2575

*1027951*

A L B É R L E T

CIFRAKAPU úton 2 szobás, bútoros, 
nagy erkélyes albérlet kiadó. Ár: 130e 
Ft/hó. Tel.: 06-20/975-1413

*1027694*

EGER belvárosában a sétáló utcában 
(Széchenyi utca) első emeleti, 2 szo-
bás, bútorozott, gépesített lakás kiadó! 
Bérleti díj: 200e Ft/hó+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

*1027692*

EGERBEN, a Klapka Gy. úton fszt.-i, 48 
nm, 1,5 szobás, felújított, padlófűtéses, 
bútorozott lakás hosszú távra kiadó, 
150.000 Ft/hó+rezsi+2 havi kaució. 
Tel.:06-20/947-9566

*1027519*

KERTÉSZ és Hadnagy út sarkánál 
lévő 48 nm-es, kis rezsijű, első eme-
leti, zárt udvaros társasházban lakás 
kiadó. Tel.: 06-20/932-1704

*1016247*

É P Í T É S I  T E L E K

EGER legszebb részén 2880 nm-es 
beruházási terület eladó. Iár: 47M Ft. 
Tel.: 06-30/998-1046, Kovács Mária

*1021972*

F Ö L D ,  K E R T

BAJUSZ völgyben 800 és 1200 nm-
es telek egymás mellett külön vagy 
együtt is eladó. Ár: 4+2,3M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

*1027708*

EGERBEN, a Hajdúhegyen, a Kálnoky 
úton 1081 nm-es, külterületi, művelés 
alól nem kivett zártkert eladó! Ár: 5,5M 
Ft. Tel.: 06-70/778-2372

*1027706*

EGERBEN, a Szépasszonyvölgyben, az 
üzletsortól 100 m-re 60 nm-es hobbi 
pince eladó. Tetőtere  beépíthető. Ár: 
15,0M Ft. Tel.: 06-30/215-5349

*1028149*

FÁS területet, legelőt, zártkertet, erdőt 
vásárolok. Tel.: 06-70/532-2021

*1016236*

HOBBITELKET vásárolnék. Tel.: 
06-30/972-6107

*987047*

SZÁNTÓFÖLD eladó Boconád és 
Alatkacsárda közötti területen. Tel.: 
06-30/715-0747

*1028252*

Ü Z L E T ,  I R O D A

EGER, sétáló utcájában (Széchenyi út 
10.) 48 nm-es üzelethelyiség panorá-
más kirakatokkal hosszú távra kiadó. 
Tel.:06-30/755-0358

*1020268*

EGERBEN, a Felsővárosban, a Rákó-
czi úton 20 nm-es, klímás, kamerával 
felszerelt üzlethelyiség teljes berende-
zéssel hosszú távra kiadó! Bérleti díj: 
110e Ft/hó+2 havi kaució+rezsi. Tel.: 
06-70/778-2372

*1027696*

KIADÓ 20 nm-es élelmiszerbolt, búto-
rokkal, felszereléssel. Ár: 110e Ft/hó. 
Tel.: 06-20/975-1413

*1027704*

EGERBEN, a Hatvani kapu téren 76 nm-
es iroda saját szociális helyiséggel, kony-
hával, bútorozatlanul kiadó! Bérleti díj: 
2.000 Ft/hó/nm+rezsi+2 havi kaució! 
Tel.: 06-70/778-2372

*1027702*

EGERBEN, a színház mellett 40 nm-es, 
klimatizált, földszinti iroda kiadó! Bérle-
ti díj: 80e Ft/hó+ÁFA+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

*1027703*

EGERBEN, a Vár tövében teraszos, 
110 nm-es vendéglátóegység teljes 
berendezéssel, konyhai felszereléssel 
hosszú távra kiadó! Bérleti díj: 600e 
Ft+ÁFA+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 
06-70/778-2372

*1027699*

EGERBEN, a Vilati Centerben első eme-
leti, korszerű, energiatakarékos irodák 
igény szerinti kialakítással kiadók! Bér-
leti díj: 2.000 Ft/hó+ÁFA+rezsi+2 havi 
kaució. Tel.: 06-70/778-2372

*1027700*

G A R Á Z S

ARANY János utcában 16 nm-es 
garázs kiadó. Ár: 25e Ft/hó. Tel.: 
06-20/975-1413

*1027686*

EGERBEN, a Balassi Bálint utcában, 
teremgarázsban kocsihely eladó! Ár: 
6,9M Ft. Tel.: 06-70/778-2372

*1027682*

EGERBEN, a Színház közelében, zárt 
udvarban 1 db 35 nm-es garázs kiadó! 
Bérleti díj: 40e Ft/hó+ÁFA+2 havi kau-
ció. Tel.: 06-70/778-2372

*1027683*

EGERBEN új építésű 15,6 nm-es 
garázs januári átadással eladó! Vil-
lany, temperációs padlófűtés, bur-
kolt, szigetelt, elektromos kapu! Már 
csak 3 db garázs van! Ár: 7,6M! Tel.: 
06-20/994-7013

*1027690*

17 nm-es, belvárosi fűtött garázs 
dupla kapuval eladó. Ár: 8M Ft. Tel.: 
06-20/975-1413

*1027687*

M O T O R K E R É K P Á R

GYŰJTŐ régi motorokat vásárol Jawa, 
Simson, MZ, Romet, Pannonia, Danuvia, 
Csepel stb. és ezek alkatrészeit. Hívjon 
bizalommal! Tel.:06-30/565-4638

*1004853*

KERESEK régi motorokat, alkatré-
szeket. Simson, Mz, Komár, Jawa, 
stb!06706503168

*1017001*

MINDENFAJTA Simsont megvásá-
rolok. Lehet szétszedett, hiányos, 
rossz és bármilyen segédmotor. Tel.: 
06-70/336-2221

*1002624*

RÉGI motorokat keresek Simson, MZ, 
ETZ, JAWA stb. Lehet hiányos, üzem-
képtelen is. Tel.: 06-20/572-5142

*1021108*

J Á R M Û K E R E S É S

BÁRMILYEN autóját és teherautóját 
megvásárolom. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-70/336-2221

*1002626*

ROSSZ, megunt vagy lejárt műszakis 
autóját, teherautóját vagy bármilyen 
autót megvásárolok. Azonnal fizetek. 
Tel.: 06-70/200-1626

*1002635*

SZEMÉLYAUTÓT vásárolok 500 ezer 
forintig.(Öreg, hibás, törött, korrodált is 
érdekel.)Tel.:06-70/532-2021

*1016225*

SZEMÉLY- és teherautóját, motor-
ját azonnal, készpénzért megvásáro-
lom, akár üzemképtelenül is. Hívására 
házhoz megyek, azonnal fizetek. Tel.: 
06-20/586-9262

*1022456*

E G Y É B  E L A D Á S

EGERBEN, Tizeshonvéd utcában 14 nm-
es tároló kiadó. Bortartályok (1-2 m3) 
eladó. Tel.: 06-30/342-2038

*1026573*

KERTI kéziszerszámok eladók. Tel.: 
06-30/575-3067

*1026271*

TŰZIFA kapható. Tölgy, bükk, gyer-
tyán. Min. rendelés 8 köbméter-
től. 37.000 Ft/m3. EUTR: AA6633031 
+36-20/218-8703

*1026416*

E G Y É B  K E R E S É S

GYŰJTŐ keres, Apátfalvi, Bélapátfalvi, 
Hollóházi tányérokat, korsókat, kulacso-
kat, népi festett keménycserép tárgya-
kat, stb! Tel.: 06-30/565-4638

*1004839*

SZARVASAGANCSOT, hullajtottat és tró-
feákat vásárolok magas áron! Minőség-
től, mennyiségtől függően. Hívjon biza-
lommal! Visszahívom! Tel.: 06-30/338-
2399, 06-20/511-4209

*1004844*

RÉGISÉGET, komplett hagyatékot 
vásárolok! Bútorokat és kiegészítő-
ket, fateknőt, babafürdető kádat, házi 
szőttes vásznat, zsákot, kázsmér ken-
dőt, szoknyát, dunnát, porcelánt, fali-
tányért, játékot, pedálos Moszkvicsot, 
katonai tárgyakat, kitüntetést, köny-
veket, szarvasagancsot, veterán autót, 
motort, kerékpárt. Bármi érdekelhet! 
Tel.: 06-30/475-7928

*1004841*

DUNNÁT, párnát, régi használt tol-
lat vásárolok. Tel.:06-30/827-4210

*1026633*

INGYEN elszállítom bútorait, lakás-
kiürítés, lomtalanítás, hagyatékot, 
garázst, pincét, vashulladékot, háztar-
tási gépet, törmeléket teherautóval. Tel.: 
06-30/257-1392

*908303*

GYŰJTŐ keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, lemezárugyári játékokat, 
távirányítós autókat, gyűjteménye-
ket 1950-1990-ig.06-70/418-2086.

*1027042*

LAKÁS kiürítését és annak elszállítását 
vállalom, vashulladékát megvásárolom 
ármegegyezés szerint. Szőlőkivágást 
vállalok. Tel.: 06-70/200-1626

*1027767*

RÉGI bútorokat és teljes hagyatékot 
vásárolok. Vásznakat, vászonzsákokat, 
kázsmérkendőt, szoknyát, fateknőket, 
disznóvágó asztalokat, kitüntetéseket, 
régi gyerekjátékokat, gyalupadokat, stb. 
Tel.:06-30/915-6286, 06-70/941-6286

*878838*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

ÁCS, bádogos, ereszcsatorna készí-
tése, javítása, és egyéb tetőfelújítási 
munkálatok. Tel.:06-20/599-6175

*1016312*

ÁCS, tetőfedő, bádogos mindenféle 
régi tető felújítását, beázás megszün-
tetést, bádogozást, széldeszkázást, 
lemezelést vállal. 06-20/943-9086, 
06-30/119-9479

*1027719*

ÁCS, tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk A-Z-ig. Ingyenes helyszíni felmé-
rés. 06-30/119-8691

*1019798*

ÁCSMUNKÁT, bádogos munkát, tető-
fedést, tetőjavítást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető-szi-
getelést, egyéb kisebb javításokat 
vállalok.06-20/977-2731

*1027915*

ÁCSMUNKÁT, cserepeslemezelést, 
bádogos munkát, tetőáthajtást, SOS 
tetőjavítást, verébdeszkázást, eresz-
csatornázást, komplett tetők készíté-
sét A-Z-ig, anyagbeszerzéssel válla-
lom. Kedvezmény 20% 2022. decem-
ber 15-ig.06-30/897-8454

*1027712*

ÁCSMUNKÁT, régi tetők felújítását, 
új tetők készítését, ereszcsatorná-
zást vállalok. Tel.: 06-20/262-0931

*1021699*

BOZÓTIRTÁS, fűkaszálás, 
magasgazvágás, fakivágás, veszélyes 
fakivágás, ágdarálás, telektisztítás. 
Tel.: 06-20/206-0202, web: lenyirom.hu

*879113*

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával! 06-70/233-0673

*1016956*

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
0-24-ig. Tel.: 06-30/723-6890

*993904*

KÖZPONTI fűtés-víz-gázszerelés, ter-
vezése, kivitelezése. Gyors határidő. 
Tel.: 06-20/933-4492

*896030*

RÉGI tetők javítását, új tetők készíté-
sét, bádogos ácsmunkát, kúpkikenést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
Lindab-lemezelést anyagbeszerzéssel 
vállalom. Megbízható munkavégzés! 
06-20/362-8311, 06-30/858-2931

*1027714*

SZOBAFESTÉS, parkettázás, kőmű-
vesmunkák, szigetelés, falazás. Tel.: 
06-20/347-7181

*1020285*

TETŐFEDŐ, bádogos, ácsmunkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Cse-
repes lemezből, cserépből, zsin-
delyből, lapostető szigetelés. Tel.: 
+36-20/281-2547

*1027722*

TELEVÍZIÓ javítás, Mindig tv sze-
relés, bioptron lámpák szervizelé-
se, kisebb villanyszerelési munkák. 
Tel.: 06-70/757-4438

*1014681*

TETŐJAVÍTÁS -ácsmunka! Min-
denféle bádogos munkát, eresz-
csatorna készítést, régi tetők fel-
újítását és javítását, beázások 
megszüntetését, fóliázást, léce-
zést, tetőátrakást, széldeszkázást, 
kúpozást és cserepeslemezelést 
vá l la lunk.+36-30/723-7223, 
+36-20/943-9086

*1027717*

O K T A T Á S T  V Á L L A L

DAJKA (óvodai-bölcsődei) és Pedagó-
giai asszisztens tanfolyam indul Eger-
ben. Esz: 2020/000150.Jelentkezés: 
30/6374083, 20/4237877, 46/321-694

*1027799*

Á L L Á S

IPARI szigetelő és bádogos szak-
területre keresünk vállalkozókat, 
Veszprém és környékén lévő új 
munkákra. Boczkó & Boczkó Építő 
és Szigetelő Kft., iroda@boczko.hu 
+36/30/994-7407

*1027726*

MEZŐKÖVESD és környékén gaz-
dálkodó vadásztársaság, hivatásos 
vadász munkakör betöltésére keres 
vadgazdálkodási technikus végzett-
séggel rendelkező személyt. Érdek-
lődni a 06-30-730 6845 telefon-
számon lehet. Mezőkövesdi Matyó 
Vadásztársaság

*1018428*

E L T A R T Á S ,  G O N D O Z Á S

TÖLTSE megérdemelt nyugdíjas éveit 
szeretetben, biztonságban. Kölcsönös 
szimpátia esetén eltartási, életjáradéki 
szerződés ingatlanért cserébe. Plébá-
nosi ajánlással. Tel.: 06-70/300-4988

*1017079*

T Á R S K E R E S É S

EGRI, 71 éves, 175 cm magas, 100 kg, 
független, „özvegy”, nyugdíjas férfi mie-
lőbb megismerkedne 65-70 év körüli, 
egri vagy környékbeli hölggyel hosszú 
távra. Tel.: 06-30/718-0045

*1028090*

70-ES férfi 178/60, 60-as hölgy isme-
retségét keresi. Tel.: 06-20/233-5711

*1025309*

V E G Y E S

BURKOLÁS Eger és vonzáskörzetében. 
Gyors határidő, precíz munka. Kérjen 
ingyenes felmérést! 06300721999

*1021584*

2022. november 25. 5

1022293

ÚJHÁZ CENTRUM - KOVÁCS TÜZÉP
Eger, Nagyváradi út 17. - Tel.: 06-30/586-6034
Nyitva: H-P 8.00-17.00, Szo 8.00-13.00
www.kovacstuzep.hu Az ár az áfát tartalmazza!

FABRIKETT
szögletes RUF típusú, 10 kg-os csomagolásban,

fűrészporból KÉSZLETRŐL AZONNAL!

2.690 Ft/csomag  (269 Ft/kg)

Raklapos tételben még kedvezőbb árért
érdeklődjön az üzletben vagy telefonon!

Az ár nov. 25-től
dec. 02-ig érvényes.

EUTR szám:
AA 5845697 

Az ár febr. 3-tól
febr. 13-ig érvényes.

BABAMURI
Minőségi használt gyermekruházat

Tavaszi ruhák átvétele
előjegyzéssel!

H-P: 9-17, Szo: 9-12
3300 Eger, Barkóczy u. 6.

www.facebook.com/babamuri

JELMEZKÖLCSÖNZÉS

06 36  312  073

06 20 936 5130 

50%

50%

50%

50%

50% minden ruhára és cipőre

50%

50%

Több mint 600 jelmezből választhat!

50%

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Bontás
Kőművesmunkák
Gipszkartonozás
Lamináltozás
Szigetelés
Injektálás
Glettelés-festés
Mázolás-tapétázás
Víz,- gáz,- fűtésszerelés
Villanyszerelés
Nyílászáró beépítés
Nyílászárócsere
Tetőfedés
Egyéb ácsmunkák
Lakatosmunkák
Aszfaltozás, burkolás
Térkövezés
Tereprendezés, erdőírtás
Kerítéskészítés
CSOK, Falusi CSOK
Babaváró hitel

FELVÉGI KENNEL
Német juhász kölykök és növendék kutyák eladók

10-12-16 hetes korban, oltási könyvvel!
Érdeklődni:

06-70/ 247-77-15 (csak hívószámkijelzéssel)

A P RA P R     PP
R e k l á m ü g y n ö k s é g

,,
OO

AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG
SZERKESZTŐSÉGÉBEN:

FÉNYMÁSOLÁS-NYOMTATÁS-LAMINÁLÁS
+36-30/864-01-13

Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46.
hirdetes.eger@aproporeklam.hu



LAPZÁRTA: 2023.02.10.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2023.02.17.

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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Hajnal Hotel *** 3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.
Érd: info@hajnalhotel.hu, 06 49/505-190, www.hajnalhotel.hu

2023-ban is várjuk Önöket szállodánkban, 100% -os 
gyógyvízzel, úszómedencével, szaunával.

Reuma kúra csomag:
5 nap/4 éj, félpanzióval,

gyógykezelésekkel
már 68 000.- Ft/fő/4 éj-től.

Csak gyógyfürdőzés:
2500.- Ft/fő/nap.

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

A KUPON
FELMUTATÓJÁNAK

06-30/718-26-47
10%

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

                    ValentinaValentinaMasszázsMasszázs 

Hát-Derék-Kar
Telefon:

+36-20/386-52-24
Cím: Eger,

Malomárok utca 57.

Ildikó Látszerész
3300 Eger, Telekessy István u. 1.

(06 36) 320 681

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat üzletünkbe 2023-ban is.
Folyamatosan megújuló, óriási raktárkészlettel 2022-es árakon!

MINDEN AMI BÚTOR...
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REDŐNYVÁSÁR
még mindig

FÉL ÁRONFÉL ÁRON
közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

TELEFON: +36-30-864-01-13
 E-MAIL:  hirdetes.eger@ aproporeklam.hu

HIRDESSEN NÁLUNK  ÖN IS!



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.
www.bummingatlan.huwww.bummingatlan.hu

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

Egerben a Kertész utcába 3 szintes, akár vállalkozás 
(panzió, motel, stb.) céljára is kiválóan alkalmas 
családi ház eladó. Az ingatlan téglából, minőségi 
anyagokból épült a ‘80-as évek közepén. A lakótér 
270 nm, melyhez tartozik egy kizárólagos használat-
ban lévő 314 nm-es telekrész is.

Pince: kazánház, tároló
Földszint: Szoba, zuhanyzó, wc, kézmosó, garázs, 
udvar és kert
Emelet: Fürdőszoba, wc, konyha, spájz, szoba, terasz
Galériás tetőtér: Két nagy szoba, fürdőszoba, wc, 
gardróbszoba

Burkolatok:
bukkfa parketta
(jó állapotban),
hidegburkolatok
(csempe és járólap),
padlószőnyeg

Az ingatlan
azonnal
költözhető,
megtekintése
rugalmasan megoldható.

HA ELAD, HA VESZ,
A BUMM INGATLAN

MINDIG OTT LESZ

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

TV készülékek javítása, BIOPTRON lámpák, MINDIG TV és villanyszerelési 
munkák. HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06-70-757-44-38 

16 darab, 3 hónapos nyúl vegyes ivarban eladó. 
Tel.: 06-30/566-4355 

SZOLGÁLTATÁS-ELADÓ

CSALÁDI HÁZAK FELÚJÍTÁSÁT FELSŐFOKON VÁLLALOM.

SITT ELSZÁLLÍTÁS!
Nyugdíjasoknak 25% kedvezmény!

2023.02.03-03.20.
Hívjanak bizalommal!

Tel.: 06-30/302 5442, 06-20/623 6341

ÁCS, KŐMŰVES
Lapostetők szigetelése, TETŐK BEÁZÁSÁNAK JAVÍTÁSA, KÉMÉNYEK JAVÍTÁSA, 

KÚPOLÁSOK, festés, burkolás, REPEDT, SÜLLYEDT FALAK HELYREÁLLÍTÁSA, VIZES, 
PENÉSZES, SALÉTROMOS FALAK VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSE, kerítések építése és 

javítása, betonozás, parkettázás, térkövezés és mindenféle
külső-belső munkálatokat vállalok A-Z-ig

www.bummingatlan.huwww.bummingatlan.hu

HA ELAD, HA VESZ,
    A BUMM INGATLAN
            MINDIG OTT LESZ

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

Egerben a Szarvas Gábor utcában 4 szintes társas-
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: 
„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

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. 

BÉRBEADÁS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
• Eger központjában irodaházban vari-
álható 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 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.

• Egerben a Rózsa Károly utcában 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:
Csákóban

• 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
• Belvárosi villa eladó 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 nagypolgári 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 Rác-hóstyán 
• 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

Luxus apartmanok a belvárosban
• 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 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 17 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 
blokka Egerben forgalmas helyen, ak-
ciósa: 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
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

EGRI ÚJ ÉPÍTÉSŰ családi ház 
cégünk kínálatában
AKCIÓSAN!!

•	 Új építésű családi ház 
bérbeadásra vagy idegenforgalmi 
célokra felhasználni akaró Befek-
tető részére komplett lakásonként 
kialakítva, vagy magánfelhaszná-
lónak  kétszintes családi házként  
ea. A kert 430 m2. Kert, és kocsi-
beálló az árban. Ár 160 mFt. 
•	 90 m2 földszinti la-
kás 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 megosztva.  

Egerben új építésű lakás CSAK 
MOST 720.000 Ft/m2 áron el-
adó. További feltétel: készpénz-
es fizetés és  minimum 35 m2 
alapterületű lakás választása. 

•	 Új építésú társasház 

földszintjén garzon parkolóval 
24,9 mFt
•	 I. emeleten 28 m2 gar-
zon terasszal és saját parkolóval 
26 mFt
•	 II. emeleten tetőtéri 29 
m2 garzon parkolóval 22 mFt
A fenti árak az eredetihez ké-
pest 3-4 mFt kedvezményt és a 
parkolóhelyek árát
 tartalmazzák. Ne hagyja ki

Eladó családi házzá alakított 
korábbi irodaépület
Egerben új építésű lakóövezet-
ben  májusi átadással eladó 98 
m2 földszintes családi ház kerttel. 
Ir.ár: 89 mFt. Alaprajz és helyi-
séglista irodánkban megtekinthe-
tő

BÉRBEADÁS VÁLLALKO-
ZÓK RÉSZÉRE
•	 Eger központjában 
irodaházban variálható méretű 
irodák bérbe adók bttó 2600 Ft/
m2 áron. 
•	 Lajosvárosban két-
szintes épület földszintje teljes 
egészében elegáns irodai búto-

rokkal berendezve bérbe adó. A 
földszint 100 m2, 5 irodával, me-
lyek közül kettő  közvetlenül az 
utcára nyílik. Ennek a bérleti díja 
300.000.-Ft/hó+rezsi
Eladó használt lakások 
•	 A Pool Sörözőnél I. 
emeleti 56 m2 2 szoba összkom-
fortos erkélyes, gardróbos lakás 
eladó. A fűtés távhővel történik, 
ami a jelenlegi rezsiproblémánál 
előny. Albérlő maradna, akár új 
feltételekkel is. Az épület szé-
pen karbantartott, belső teraszos, 
hátsó kijáratokkal zöldövezeti 
parkok felé. Ir.ár: 29,9 mFt HE-
LYETT 28,5 MFT
•	 Maklári úton földszin-
tes 68 m3 2 szobás, nagy konyhás 
kertkapcsolatos lakás eladó. Ir.ár: 
23,5 mFt
•	 Maklári hóstyán 24 m2 
üzlethelyiség ea. Ir.ár: 15 mFt

BELVÁROSI VENDÉGHÁZ
•	 Történelmi belvárosban 
új építésű luxus kivitelű apart-
manlakások teljes felszereléssel 
egyben eladók. Ir.ár: 250 mFt
VIDÉKI INGATLAN 

•	 Szihalmon zöldövezeti 
részen 1340 m2 telken álló fel-
újítandó földszintes családi ház 
eladó. Ir.ár 9,9 mFt HELYETT 
7,8 mFt
•	 Mezőkövesden a Lili-
om utcában 3 szobás matyóház. 
Az ingatlanban villany van csak, 
de víz és gáz az utcában. Ir.ár: 4,9 
mFt
•	 Mezőkövesden fel-
újítandó három szintes volt ma-
lomépület sokféle hasznosítási 
lehetőséggel: lehet raktár, hostel, 
lakások, szórakoztató központ, 
hogy csak néhányat említsünk.  
Az ingatlan a belvárosban áll, az 
alapterülete 284 m2  Ir..ár: 15 mFt

KERESÜNK:
MINDENT, AMI INGATLAN.  
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!



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

hogy nálunk érheted el Közép-Európa
talán legjobb szerkezetű franciaágyait!

(....és nem viccelünk...!).

MAJZIKBÚTOR
Mezőkövesd, Széchenyi u. 96.

Telefon: 20/926 0088
Minden egyéb bútorra is

a régióban ingyenes házhozszállítás.

A P RA P R     PP
R e k l á m ü g y n ö k s é g

,,
OO

SÍREMLÉKSÍREMLÉK
Még a tavalyi 2022-es árakon Még a tavalyi 2022-es árakon 

március 15-ig, illetve amárcius 15-ig, illetve a
készlet erejéig!készlet erejéig!

Nagy választék!
Minőségi sírkövek elérhető áron,

rövid határidővel.

Kis-Dacit Kft. Kis Attila
Mezőkövesd, József u. 11-13.

Tel.:30/9456-972

 Női,- férfi hajvágás!
Telefon:

+36-20/386-52-24
Cím: Eger,

Malomárok utca 57.

ValentinaValentina
 Fodrászat Fodrászat

ValentinaValentina
Manikür, PedikürManikür, Pedikür

 

Kéz,- lábápolás, lakkozás
(gél és hagyományos)

Tel.: +36-20/386-52-24
Cím: Eger, Malomárok utca 57.

 

 


