
Agria, Varga temetkés

Hanna redőny ablakmentő

budapesti in-
gatlangok Tetősík

FÉNYMÁSOLÁS

aproporeklam.huVI. évfolyam  7.szám  2021.04.23.

Iroda telefonszáma:
+36-36/891-236

FÉNYMÁSOLÁS - NYOMTATÁS - LAMINÁLÁS
AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉBEN

Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46.

+36-30/864-01-13

hirdetes.eger@aproporeklam.hu

KARBANTARTÁSÁT, CSERÉJÉT

Tel.: 20/9-326-088

E-mail: antalistvan74@gmail.com

KERESÜNK:

BABAMURI
ÚJRA NYITVA!

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

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

babamuri

Új!
MAUGLI (MAGYAR) baby ruházat és 

kiegészítők széles választékban.
- bodyk: 990ft. 
- sapkák: 490ft. 
- textilpelenkák: 490ft. 
- BIO PAMUT termékek: 990ft-tól 
- homokozó együttes(nadrág+felső): 1290ft. 
Áruházunk 2.emeletén széles választékban kínálunk 
tapétákat 0,53mx10m 3290ft/tek.
Katalógusainkból további 300 mintából lehet rendelni max. 
10 napos szállítás határidővel.  Öntapadós tapéták már 
450ft-tól.

Edenred utalványokat
és Edenred kártyákat elfogadunk.

NEMZETI AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT 
ELFOGADUNK!

EDENRED UTALVÁNYOKAT
ÉS EDENRED KÁRTYÁKAT 

ELFOGADUNK.

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől péntekig: 9:00-18:00

Szombaton: 9:00-13:00
Vasárnap: zárva

Eger, Dobó tér 1. (volt Skála)
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Lapzárta 04.30 
Péntek 14:00 óra

következő megjelenés 
2021.05.07

HIRDETÉSFE-HIRDETÉSFE-
LADÁSLADÁSBRINZA KÁRPITOZÁS

IMPRESSZUM

LAPZÁRTA: 2021. 04. 30.
PÉNTEK 14:00 ÓRA 2021. 05. 07.

H-3300 Eger
Széchenyi utca 76.

Tel./fax: 36/427-030

BRINZA BÉLA
T E M E T K E Z É S

BRINZA MOLNÁR-
T E M E T K E Z É S

H-3300 Eger
Széchenyi utca 76.

Tel./fax: 36/427-030

BRINZA BÉLA
T E M E T K E Z É S

BRINZA MOLNÁR-
T E M E T K E Z É S

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

HOROSZKÓP SUDOKU

HIRDESSEN
NÁLUNK

ÖN IS!

06-30-864-01-13

Gondolkozz lokálisan, 
hirdess globálisan!

Elérhető területek:
Apropó – Eger Reklámújság 
(Eger és környéke, 33.000 

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

KOS MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Vágyaid a kimozdulás, utazás 
felé terelik a gondolataidat, 

kezdj el spórolni!

 Legyen ez a hét az, amikor 
valakit megmentesz egy jó ügy 

érdekében!

Mély spirituális gondolatok 
fogják kitölteni ezt a tavaszi 

időszakot.

Próbálj meg kicsit lelassulni!
Ha szingliként vágysz valakire, 

biztosat ígérnek a csillagok.

Javíts kell a munkamorálodon. 
Semmi sem állandó, csak a 

változás maga!

Szinte megszállottként keresed 
a szerelmet és a gyengédséget.

Ezen a héten sikered lehet.

 Munka fronton egy előléptetés, 
valami pénzügyi jutalom nem 

elképzelhetetlen.

 Figyelj oda arra, hogy ki az, 
akinek a segítségére lehetsz, és 

lépj ha szükségesnek látod.

Feleslegesnek érezheted 
erőfeszítéseid. Figyelj oda az 

egészségedre!

Lehetőséged adódik arra, hogy 
az ambícióidat jobban átlásd.

Rózsaszínben láthatod a világot. 

Szerelemi életedben össze-
visszaságot érzel. Barátaidra 

most is számíthatsz.

Rendkívül kreatív vagy, könnyen 
munkamániássá válhatsz. 
Erőfeszítésed megtérül.

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ
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LAMBÉRIA HEXE 
CSAPÁGY

AGROKER
BOMSTAL

SZOBAFESTÉS

CSONTOS FŐNIX

MEDIATOR
BÓTA SÁNDOR

TOLLTISZTÍTÁS

LAMBÉRIA

Lucfenyő lambéria B 9x96 mm.........................................................................1290Ft/m2-től!

Lucfenyő hajópadló (fózolt) B 19x146 mm.................................................2450Ft/m2-től!
Borovi hajópadló (fózolt) B 19x190 mm.........................................................3150Ft/m2-től!
Járó felületű Borovi hajópadló A/B 25x162 mm......................................3850Ft/m2-től!
Járó felületű Borovi hajópadló A 20x146 mm..........................................4500Ft/m2-től!
Borovifenyő teraszburkoló 28x146 mm........................................................3250Ft/m2-től!

Trapéz lemez egyenesen a gyártótól, 1750Ft/m2 áron kapható!
Többféle színben egyedi méret esetén rendelhető!

Cserepes lemez 1850Ft/m2 áron kapható!
Lemez kerítés elemek 750Ft/m2 áron egyedi méretben rendelhető!

Házhozszállítás baráti áron! Az árak a készlet erejéig érvényesek!

Borovi lambéria 12x120 mm...............................................................................2050Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm...............................................................................2650Ft/m2-től!
Borovi lambéria (festett fehér) 15x120 mm................................................1890Ft/m2-től!

AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezető áron 

2850 Ft/m2-től!

Acél

190.000 Ft

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

M e g r e n d e l é s :
06-30/747-7376 
06-30/748-5923
www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
3x5 m-es

több színbe

323.500 Ft

2x3 m-es 
tárolók
három 

színben*

135.000 FtAz akció érvényes 

2021. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 

látogasson el honlapunkra.

3x5 m-es
színes Bomstal 

garázsok, 
horganyzott acél 
vázszerkezettel* 

Három színben: 
középszürke
csontszín
törtfehért

t
t

* 

- szobafestés, mázolás
- tapétázás
- laminált padló lerakás
- gipszkarton szerelés
- burkolás
- hőszigetelés 

Rövid határidővel,Rövid határidővel,
reális áron vállalom!reális áron vállalom!
Tel.: 0670/67-00-907Tel.: 0670/67-00-907

Bóta Sándor

+3630/458-1455

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

ARANYOSI TYÚKVÁSÁR!
1 éves vörös, szép,

tollas tojó tyúk eladó
KISZÁLLÍTÁSSAL

650 Ft/db650 Ft/db
06-20/77-09-801

MEDIATOR TEMETKEZÉS

Tel.. 36/311-351
3300 Eger, Széchenyi u. 53.

Állandó ügyelet:
06 (20) 590 3310
06 (20) 288 6815

Nyitvatartás:
H-Cs.: 8-16
P.: 8-14
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A KUPON felmutatója
10% BALLAGÁSI ELŐFOGLALÁSI 

kedvezményben részesül!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
+36-30/352-4449 Marsi Zsolt gasztro oldala gasztro.marsi

www.marsizsolt.hu 3326 Ostoros, Egri út 67.

ABLAKDISZKONT
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THAI MASSZÁZS

ILDIKÓ

FANTÁZIA BÚTOR

MEDVEHAGYMÁS JÉRCEMELL
FALUSI SONKÁBAN SÜTVE

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.

RECEPT
HOZZÁVALÓK:
- Jércemell

- Medvehagyma

- Só

- Bors

- Falusi sertés 

sonka

- Étolaj

#marsizsolt

ELKÉSZÍTÉS:

sóval, borssal ízesítjük, majd a megmosott 
medvehagyma levelekből 3-4 darabot is a 
jércemellre helyezünk és visszahajtjuk a 
megnyitott szeleteket. A falusi sonkából 
vékony szeleteket vágunk. A betöltött 
jércemelleket a vékonyra szeletelt paraszt 
sonkába tekerjük. Az elkészített jércemell-
eket kevés olajban, közepes lángon mint 
két oldalát pirosra sütjük. A frissen megsült 
jércemelleket félbevágva tálájuk, köretként 
burgonyapürét vagy párolt 
jázminrizst kínálhatunk. 

Jó étvágyat kívánok!

A receptet Argyilán István chef szerkesztette
Marsi Zsolt gasztro oldala támogatásával.

Cím: Eger, Telekessy utca 1.
Tel.: 36/320-681

ILDIKÓ LÁTSZERÉSZ

Az   kcio 
idot   rt   m   :

2021.     prilis 30.

a
a
a

a a

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként, világszerte a 
legtekintélyesebb szakértőnek számít a hőcserélő technikában. 
A céget 1916-ban Racine-ban (USA) hozták létre, az alapítás 
egy egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A konszern 
világszerte 10.000 munkavállalóval áll  a vevői rendelkezésére 
első osztályú, csúcstermékek gyártásával és nemzetközi 

ügyfélszolgálattal. Magyarországi gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az 
európai gyártókapacitás bővítésével zöldmezős beruházásként újabb termelő egység indult Gyöngyösön.

Mezőkövesdi  termelési csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel,

Karbantartó technikus munkatársat
Feladatok:
- Elektromos és mechanikus javítási feladatok  
elvégzése
- Hibakeresés, hibaelhárítás automata és 
félautomata berendezéseknél
-Tervezett és nem tervezett karbantartási 
feladatok ellátása
-Elvégzett feladatok dokumentálása
-Együttműködés az illetékes szakterületekkel 
-Műszaki dokumentációk és tervrajzok 
olvasása

Előnyt jelent: 
- Automata gyártósorok karbantartásában 
-szerzett tapasztalat
Pneumatika- / hidraulika-rendszerek ismerete 
PLC alapismeret (Siemens, S7)
Ipari robot kezelési, karbantartási ismeret
Autóipari tapasztalat

Elvárások: 
- Villanyszerelő szakmunkás végzettség
- 4 műszakos munkarend vállalása 
- 3-4 éves karbantartói tapasztalat
- Számítógép-kezelési ismeretek 
(MS Office)
- Nyitottság és készség új ismeretek 
elsajátítására

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 szak-
mai önéletrajzát, az alábbi e-mail címre, attila.szokol@modine.com 

vagy a 3400 Mezőkövesd Lövői út 35. postacímre. 
Kérjük jelentkezéskor pontosan jelölje meg a megpályázni kívánt pozíciót!

BÚTORVÁSÁR
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ÁLLÁS
Kőművest keresek Németországba!

Feladatok: falazás, burkolás,
gipszkartonozás, ablak beépítés.

Elvárás: önálló, pontos munkavégzés,
józan életvitel.

Díjazás heti 100.000.- Ft
Tel.: +36 30 740 3838

Gál László

Ildikó látszerész
HOYA prémium kategóriás műanyag pro-

gresszív  szemüveglencse 40 % engedménnyel 
ápr. 30-ig

Ildikó látszerész: HOYA vékonyított lencsék 
20% engedménnyel ápr. 30-ig

HOYA  munkaszemüveg lencsék 20 % 
engedménnyel  ápr. 30-ig

VEGYES

INGATLAN

Makláron az Akácos út 10 sz. alatti 
parasztház ELADÓ vagy anyagáért 

elbontandó!
Tel.: +36-30/357-197

Z&H Áruházban női-, férfi és gyerek kabátok 
(kivétel szövetkabátok) – 20% árengedménnyel 
kaphatóak. 3300 Eger Dobó tér 1. (volt Skála)

Z&H Áruházban minden női-, férfi és gyerek 
bakancs, csizma – 20% árengedménnyel 

kapható. 3300 Eger Dobó tér 1. (volt Skála)

Új olasz minőségű női felsők, nadrágok-
tunikák érkeztek. 3300 Eger Dobó tér 1. (volt 

Skála)

Széles választékban kínálunk női-, férfi és 
gyerek Fruit Of The Loom pólókat már 1090ft-
tól. Z&H ÁRUHÁZ 1.EMELET 3300 EGER DOBÓ 

TÉR 1. (VOLT SKÁLA)

Lakásfelszerelés osztályunkon kibővített 
áruválasztékkal műanyag tároló, bögrék, 

tányérok, kávéfőző, üveg termékek 
vásárolhatóak meg. (3300 Eger Dobó tér 

1.) (volt Skála)

Naturtex paplanok, párnák széles választék-
ban. Eger, Dobó tér 1. Z&H Áruház (volt Skála)  

Új! 
Rövidáru termékek az egri Z&H Áruházban. 

Kötő-és horgolófonalak, cérnák, gumik, 
gyöngyök széles választékban. Eger, Dobó 

tér 1.(volt Skála)

Villamossági termékek széles választékban: 
hosszabbítók, kapcsolók, izzók, dugaljak.  

3300 Eger Dobó tér 1 (volt Skála)

Díszdobozok már 290ft-tól,ajándéktasakok 
már 190ft-tól.  3300 Eger Dobó tér 1 Z&H 

Áruház (volt Skála). 

Díszdobozok már 290ft-tól,ajándéktasakok 
már 190ft-tól.  3300 Eger Dobó tér 1 Z&H 

Áruház (volt Skála). 
 Ildikó látszerész: Egyes szemüvegkeretek 

30-50 % engedménnyel.

BEFEKTETÉSI 
elképzelésekhez ajánljuk:

A Leányka utcához közel 3000 m2 
külterületi  körbekerített ősfás  
ingatlan felújítandó épülettel, 

már elkészült átépítési  
tervdokumentációval eladó. 

Ir.ár: 35 mFt

ELADÓ PINCE 
Erzsébetvölgyben

120 m2 pince+ 10 m2 
ággal megépített támfallal, 

tetején művelhető telekkel eladó. 
Ir.ár: 10 mFt

ELADÓ -KIADÓ PINCEBOROZÓ 
a Szépasszonyvölgyben

1000 m2 telken konyhával ren-
delkező boltíves pince berendezve, 
ffi-nőo WC-vel eladó, esetleg bérel-

hető.  Bérleti díj 150.000.-Ft/hó 
 Ir.ár: 49,9 mFt

Új építésű 1 nappali 3 szobás, erkély-
es igényes lakások Egerben eladóak. 

I. emeleti 92 m2 lakás 
Ir.ár: 46 mFt

I. emeleti körpanorámás lakás  89 
m2 Ir.ár: 47 mFt

Csákóban Bajza u/Kádas u. sarkán 
álló 1+2 szobás felújítandó ház 429 

m2 telken eladó. 
Ir.ár 45 mFt

Eger történelmi belvárosában egy 
tulajdonostól 3 lakás egy udvar-

ban, 6 garázzsal eladó. A lakások 
mindegyike 3 szobás. A padlástér 
beépíthető. Az irányár 95 mFt, de 

kizárólag belvárosi  kis családi ház 
beszámításával vehető meg./A 
családi ház értéke az irányárból 

levonanadó./

Egri városnéző kisvonat eladó. Rész-
letek telefonon 
06 30 266 0329

Elsősorban szolgáltatásra /fodrász, 
szépségszalon, ügyvédi, ingat-
lanközvetítő iroda, stb./ 
Bérleti díj 100 eFt/hó.

Garázs a Széchenyi utcából nyíló kis 
zsákutcában kiadó. Raktár céljára is.  

Bérleti díj 25.000.-Ft/hó

Budapesten a VI. kerületben 30 m2 
földszinti lakás eladó egri tulajdon-

ostól. Ir.ár: 22 mFt

Andornaktályán két lakásos családi 
ház /3 szobás földszinti és külön 
bejáratú 3 szoba összkomfortos

 ház luxus parkkal - összköltözők-
nek is -eladó. Ár: 48 mFt

Sirokban 43 m2 földszinti 1,5 szoba 
összkomfortos, gázfűtéses lakás 

eladó. Ir.ár: 7 mFt

Egri lakásokat, családi házakat, ipari 
és kereskedelmi funkciójú eladó és 

bérbeadó ingatlanokat

Eger környéki /Andornaktálya, 
Maklár, Ostoros, Szarvaskő, 

Felsőtárkány/
lakásokat, családi házakat, rövid 

eladási határidővel.

Falusi CSOK-ra alkalmas ingatla-
nokat a legkisebb településekről is

8000 m2 beépíthető telket ip-
arterületen irodaház és csarnok 

építésére.

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. 

KERESÜNK

VIDÉK

Egerben működő szálloda, 
hotelek, panziók, szállásra 

alkalmas ingatlanok
eladók. 25 mFt-850 mFt-ig

Földszintes 2 szoba összkom-
fortos bútorozott ingatlan a pláza 
közelében egy évre kiadó. Bérleti 
díj: 70.000.-Ft/hó Közös költség 

16.000.-Ft/hó Terasz, parkolóhely 
van.

Kis Dobó téren I. emeleti 1 nap-
pali 1 hálós igényes, barokk 

bútorokkal berendezett ingatlan 
teraszhasználattal kiadó. Bérleti díj 
110 ezer Ft/hó. Közös költség nincs.

Kallómalom utcai IX. emeleti 3 
szobás bútorozatlan erkélyes lakás 
kiadó hosszú távra. Bérleti díj: 90 
ezer Ft/hó. Közös költség 12 ezer 

Ft/hó

Eger központjában 40 m2 i
rodahelyiség 80 eFt/hó, ugyanott 70 

m2 helyiség 
140 eFt/hó+rezsi kiadó 

70 m2 üzlethelyiség 
a Pacsirta utcában kiadó. 

ELADÓ IDEGENFORGALMI 
INGATLANOK

ALBÉRLETEK

BÉRELHETŐ INGATLANOK 
EGERBEN

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

Egerszalókon 3 Ha körbekerített 
telek felépítményekkel. ea. 

Ir.ár: 35 mFt

9 Ha terület a Hőforráshoz közel 
teljes dokumentációval /családi 

házak, társasházak, szórakoztató 
központok, sportlétesítmények / 

zöldberuházás, pályázati 
lehetőségekkel. 

Ir.ár: 360 mFt

Budapesten a Déli pályaudvar 
melletti zöldövezeti utcában 95 

m2 földszinti felújítandó 3 szobás 
bérlakás elcserélendő budapesti 1,5 
szobás saját tulajdonú ingatlannal.

Budapesten a Déli pályaudvar 
melletti zöldövezeti utcában 95 

m2 földszinti felújítandó 3 szobás 
bérlakás elcserélendő budapesti 1,5 
szobás saját tulajdonú ingatlannal.

ELADÓ TELKEK

EXKLUZÍV

EGRI CSALÁDI HÁZ KINÁLATUNK-

LAKÁSOK
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DACIA

LODGY

A NAGYCSALÁDOSOK  
AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSÁVAL  

MÁR 3 049 000 FT-TÓL* 

Dealer Neve Kft.  
Város, utca 12., Tel.: 0036 123 456 789, www.dealer webcím.hu

A Dacia ajánlásával   www.dacia.hu

*A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Arctic gépkocsira, 2021.01.10. napjától a készlet erejéig vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar 
Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel.  A támogatás folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7–5,1; CO2-kibocsátás g/km: 124–133. 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 jelen hirdetésben közölt 
adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A kép illusztráció. 

„SHICK-R” Kft.
EGER, Kistályai út 20., Tel.: +36 36 511 980, www.renaulteger.hu

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


