
NAPELEM NAPELEM 
100% 100% 

TÁMOGATÁSSALTÁMOGATÁSSAL
Szeretné lecsökkenteni 

a rezsijét?
Hallott már az 

ÖNERŐ NÉLKÜLI   
felújítási támogatásról?

Szeretne ingyen 
napelemes rendszert, 

fűtést?

Tel.: Tel.: 
+36-30/586-30-81+36-30/586-30-81

KIRÁNDULÁSRA FEL!KIRÁNDULÁSRA FEL!
IskolakezdésreIskolakezdésre

AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS,AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS,
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOSZTÁLYKIRÁNDULÁS

Szekeres busz Kft. EgerSzekeres busz Kft. Eger
szekeres@szemelyszallitas.comszekeres@szemelyszallitas.com

+36-30/619-2935+36-30/619-2935
www.szemelyszallitas.comwww.szemelyszallitas.com

ABLAKMENTŐ!ABLAKMENTŐ!

Tel.: +36-30/482-89-35Tel.: +36-30/482-89-35

Hagyományos fa ablakok
csere és borítás nélküli felújítása

prémium hőszigetelt üveg
beépítésével, szigetelő profilok

használatával!
Precíz, szakszerű kivitelezés

rövid határidővel.

PRECÍZ BAUPRECÍZ BAU
TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS 

ÉS ÉPÍTÉS ÉS ÉPÍTÉS 
BONTÁSBONTÁS

KŐMŰVES MUNKÁKKŐMŰVES MUNKÁK
GIPSZKARTONOZÁSGIPSZKARTONOZÁS

BURKOLÁSBURKOLÁS
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁSFESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS ÉS NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS ÉS 
CSERECSERE

TETŐFEDÉS ÉS EGYÉB TETŐFEDÉS ÉS EGYÉB 
ÁCS MUNKÁKÁCS MUNKÁK

LAKATOS MUNKÁKLAKATOS MUNKÁK

Munkák közben tisztán Munkák közben tisztán 
és precízen dolgozunk.és precízen dolgozunk.
Ha felkeltette munkánk Ha felkeltette munkánk 

érdeklődését, érdeklődését, 
keressen minket bizalommal!keressen minket bizalommal!

Tel.: +36-20/531-5565Tel.: +36-20/531-5565

aproporeklam.hu

aproporeklam.huVI. évfolyam  18.szám  2021.10.08.

FESTMÉNYVÁSÁR
EGER, Neumann J.

Szakközépisk., II.Rákóczi F. u. 48.
10.18. hétfő        11-18 óráig
10.19. kedd         9-17 óráig

Több mint 250 db festményből
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% 
engedmény!

A+B Galéria Szentlőrinc

Tel.: 70/614-2041

Új!
Széles választékban kínálunk 
bőröndöket, utazó táskákat. 

Bőröndök már 7990ft-tól, 
Utazótáskák már 2490ft-tól.

 Megérkezett az új őszi 
és téli árukészlet áruházunkba. 

Széles választékban kínálunk női-, 
férfi – és gyerek kabátokat, dzsekiket, 

bakancsokat és csizmákat.

Edenred utalványokat
és Edenred kártyákat 

elfogadunk.
NEMZETI 

AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT 
ELFOGADUNK!

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől péntekig: 

9:00-18:00
Szombaton: 
9:00-13:00

Vasárnap: zárva

AZ EGÉSZSÉG A LEGFONTOSABB!
(Az ön egészség állapotfelmérése)

 FÉRFITÁRSAINK!

Ha az a bizonyos “ÁLLÓKÉPESSÉGE” megromlott, vagy
csökkenő tendenciát mutat, esetleg régóta, és ez 
Önnek panaszt okoz, akkor a mi segítségünkkel 

kizárólag természetes anyagokkal visszaállítható az 
Ön állapota az eredeti szintre!

Továbbá javaslatot tudunk tenni a már diagnosztizált 
betegséggel küzdő konkrét állapotjavulásra. A javulás 
esélyét csökkenti: túlsúly, cukorbetegség, pacemaker.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, akkor 
elérhetőségeink bármelyikén időpontot kérhet tőlünk 

egy állapotfelmérésre és konzultációra.

Alap csomag (9 terület) ára: 8.000,- Ft
Emelt csomag (18 terület) ára: 12.000,- Ft

Menedzser csomag (37 terület) ára: 16.000,- Ft

Tel.: 06-20/240-85-37
E-mai: q9elixirkft@gmail.com

BABAMURI 

KERESÜNK

MINDEN KAPHATÓ AMI 
BABA, TINI ÉS KISMAMA

- Bébiőr

- Sportkocsi
- Bébikomp
- 3 funkciós jó állapotú, 
  modern babakocsi
- Mellszívó
- Mikrós sterilizáló
- Kis bicikli, 
- Játékautó
- Téli ruhák
- Kiságy
- Etetőszék

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

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

babamuri

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-30/864-01-13

HIRDESSEN
NÁLUNK ÖN IS!

EGER,
II. RÁKÓCZI

FERENC U. 46.



www.aproporeklam.hu 2.oldal

HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Ne félj, a változások akkor is neked 
kedveznek, ha látszólag nagy a 

káosz, és minden a feje tetején áll. 

Ha még nincs párod, minden 
bizonnyal hamarosan elkezdődik 

egy új kapcsolat.

Munkahelyeden zseniális, 
ugyanakkor igen merész ötleted 
támadhat. Vágj bele, érdemes.

Sok örömre, számos újdonságra, 
fordulatra számíthatsz a következő 
napokban. Lesz miért lelkesedned. 

Egy közös hobbi összehozhat 
benneteket a pároddal. 

Töltsetek együtt minél több időt.

 Itt az ideje, hogy új lapot nyiss, és 
végre magaddal is foglalkozz. Ne 

hidd, hogy ez önzést jelent!

Figyelj majd, hogy szombatra 
virradóan mit álmodsz, mert jós 

erejű álmod lesz! 

A munkahelyen, még a kissé fásult 
kollégákat is képes leszel gyorsabb, 

igényesebb munkára bírni.

Ha még keresed a partneredet, az új 
ismerősök között valaki szorosabbá 
szeretné tenni veled a kapcsolatot. 

Ha a közelmúltban indult el egy 
szerelem az életedben, az most 
váratlanul komolyra fordulhat. 

 Biztató jelek arról árulkodnak, hogy 
hamarosan olyan elismerést kapsz, 

ami téged igazol. 

Eddig másoknak segítettél, de ezen 
a héten a saját boldogulásodra 

érdemes figyelned.

A LEAX NEMZETKÖZI CÉGCSOPORT MEZŐKÖVESDI 
GYÁRA A LEAX HUNGARY ZRT. CNC GÉPKEZELŐ 

MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERES.MUNKATÁRSAT KERES.
A MEGLÉVŐ VEVŐK MEGNÖVEKEDETT IGÉNYEI, VALAMINT A TOVÁBBI GÉPEK ÉRKEZÉSE MIATT 
LÉTSZÁMBŐVÍTÉS VÁLT SZÜKSÉGESSÉ.

A CNC GÉPKEZELŐ FELADATAI:

- CNC FORGÁCSOLÓGÉPEK    
  KEZELÉSE (FANUC VEZÉRLÉS  
  SEL), MŰKÖDTETÉSE
- SZERSZÁMCSERÉK, 
  KORREKCIÓK ELVÉGZÉSE
- MUNKADARABOK MŰSZAKI       
  RAJZ ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 
  ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE, 
  DOKUMENTÁLÁSA
- MUNKATERÜLET 5 S SZERINTI            
  TISZTÁN TARTÁSA
- VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI
  RENDSZER HASZNÁLATA

ELVÁRÁSOK:

- ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS
- TÖBB MŰSZAKOS 
  MUNKAREND VÁLLALÁSA

AMIT AJÁNLUNK:

- TÖBB MINT 40 ÉVES MÚLTÚ,   
  MEGBÍZHATÓ, STABIL HÁTTÉR
- RENDEZETT, MODERN ÉS 
  MINDEN IGÉNYT    
  KIELÉGÍTŐ KLIMATIZÁLT   
  MUNKAKÖRNYEZET
- SZAKMAILAG MAGASAN 
  KÉPZETT, MINŐSÉGI MUNKA-  
  VÉGZÉSBEN PÉLDÁT MUTATÓ   
  KOLLEKTÍVA

UGYANITT TARGONCA VEZETŐI 
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ 

DÍSZPÉCSER JELENTKEZÉSÉT IS 
VÁRJUK.

JELENTKEZÉSÉT ÖNÉLETRAJZZAL, 
KÉPESÍTÉSEKET IGAZOLÓ 

BIZONYÍTVÁNYOK CSATOLÁSÁVAL 
VÁRJUK A

mihaly.benyus@leax.com 
E-MAILCÍMRE VAGY SZEMÉLYESEN 

A SZIHALMI ÚT 7. TELEPHELY 
PORTÁJÁN ELHELYEZETT 

POSTALÁDÁBA.

Apropó-Eger Reklámújság 
Megjelenik: Eger, Felnémet,

Andornaktálya, Felsőtárkány, 
Nagytálya,

Maklár, Füzesabony, Ostoros, Novaj, 
Noszvaj 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.

SUDOKUWEB

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

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

LAPZÁRTA: 2021. 10. 15.
PÉNTEK 14:00 ÓRA 2021. 10. 22.

HIRDESSEN 
NÁLUNK

ÖN IS! 

 06-30/864-01-13
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- 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

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu

LAMBÉRIA

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezet ron 

2850 Ft/m2-t
Borovi lambéria 12x120 mm.....................................................................3150Ft/m2-től!
Borovi lambéria 13x120 mm....................................................................3450Ft/m2-től!
Borovi lambéria 13x96 mm.....................................................................3450Ft/m2-től!
Borovi lambéria (festett fehér) 15x96 mm......................................2650Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146 mm...........................................4150Ft/m2-től!
Borovi lambéria 11x96 mm......................................................................2850Ft/m2-től!
Borovi hajópadló 25x160 mm...............................................................4800Ft/m2-től!
Borovi lambéria 12x70 mm.....................................................................2950Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm....................................................................4150Ft/m2-től!
Szalonnasütők...................................................................................................55000 Ft-tól!

Trapéz lemez egyenesen a gyártótól, 2450 Ft / m2+ÁFA-tól!
Többféle színben egyedi méret esetén rendelhető!

Cserepes lemez 3150 Ft / m2+ÁFA-tól!
Lemez kerítés elemek 850 Ft / fm áron egyedi méretben rendelhető!

Házhozszállítás baráti áron! Az árak a készlet erejéig érvényesek!

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

OPHTHALMIC WOMAN COLLECTION

A kedvezményre jogosító kuponokat keresd az októberi 
GLAMOUR magazinban található GLAMOUR-kuponfüzetben, 

és a GLAMOUR-napok applikációban.

    Érvényes 2021. október 7-10. között. A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

OPTIKAI SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG KONTAKTLENCSE

WWW.OWE.HU

EGER TESCO, II. RÁKÓCZI FERENC U. 100. / 30/578-2927

Bomstal garázsokAcélszerkezetes

középszürke
csontszín
törtfehért

t
t

Három színben: 

Az ősz

legjobb

ajánlata! [

[

Színes Bomstal 
garázsok, 

horganyzott acél 
vázszerkezettel 

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

250.000 Ft3x5 m

299.000 Ft3x6 m

Az akció érvényes 
2021. november 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

M e g r e n d e l é s :  06-30/747-7376 
06-30/748-5923 www.bomstal.hu
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Mezőkövesdi  termelési csapatunk erősítéséhez 
keresünk,

Feladatok:
- Termékegységek összeállítása    
   a munkautasítások alapján
- Gépek kezelése, műszaki   
   felügyelete, 
   termelés dokumentálása

A munkaerő-felvétel és a próbaidő 
alatti foglalkoztatás munkaerő-
kölcsönző cégen keresztül történik, 
ezt követően a betanult operátor a 
Modine saját dolgozói állományába 
kerül átvételre.

Előnyt jelent:
- Autóipari tapasztalat

Elvárások:
- Középfokú vagy szakmunkás 
   végzettség
- 4 műszakos munkarend vállalása
- Minőségközpontú, fegyelmezett,     
   precíz munkavégzés
- Megbízható személyiség

Amit kínálunk:
- Versenyképes kereseti
   lehetőség
- Széles körű juttatások
- Stabil munkahely, nemzetközi   
   nagyvállalati háttérrel
- Folyamatos szakmai fejlődés   
   lehetősége

Ha szívesen csatlakozna 
a Modine Hungária 

csapatához, várjuk szakmai 
önéletrajzát, 

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

vagy a 
3400 Mezőkövesd Lövői út 35. 

postacímre. 

Kérjük jelentkezéskor 
pontosan

 jelölje meg a megpályázni 
kívánt pozíciót!

Operátor, gépkezelő munkatársat

KOLBÁSZOS
CSICSERIBORSÓ LEVESRECEPT

HOZZÁVALÓK
3 FŐRE:
-fél fej vöröshagyma
-1 evőkanál olaj
-10 dekagramm sárgarépa
-5 dekagramm fehérrépa
-20 dekagramm csicseri- 
 borsó (konzerv)
-15 dekagramm füstölt   
 kolbász
-1 teáskanál pirospaprika
-1 gerezd fokhagyma
-1 darab babérlevélfél 
-késhegynyi fűszer-
 kömény
-háromnegyed liter víz
-só és bors ízlés szerint

#marsizsolt

A zöldségeket tisztítsuk meg, a répákat és a kolbászt 
karikázzuk fel. A hagymát vágjuk fel fi nomra, majd 
magas falú edényben, olajon pároljuk puhára, utána 
öntsük rá a lecsepegtetett csicseriborsót, dobjuk rá 
a répákat, a kolbászt, fűszerezzük meg sóval, borssal, 
pirospaprikával és a fűszerköménnyel. Keverjük egybe 
a fazék tartalmát, utána öntsük fel vízzel (lehet, picit 
többre lesz szükség). A levesbe tegyük bele az egész 
fokhagymákat a babérlevéllel együtt, majd fedő alatt 
főzzük addig, amíg a zöldség megpuhul, 20-25 percig.

Jó étvágyat kíván, 
az Apropó-Eger 
Reklámújság csapata!

ELKÉSZÍTÉS:
45 perc alatt

ILDIKÓ ILDIKÓ 
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

HOYA multifokális lencsékHOYA multifokális lencsék
40% kedvezménnyel!40% kedvezménnyel!

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2021. OKTÓBER 1 - 31.2021. OKTÓBER 1 - 31.
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 -20% KEDVEZMÉNY MINDEN TERMÉKBŐL OKTÓBER 30.-IG

HOME & DECOR ÁRUHÁZ, EGER, RÉGI CIFRAKAPU U. 26.   12.000 FÉLE TERMÉK 400 M2-EN!

AKÁR

40%
KEDVEZMÉNY

„SHICK-R” Kft. EGER, Kistályai út 20., Tel.: +36 36 511 981, 
www.renaulteger.hu



www.aproporeklam.hu 6.oldal

KULCSMÁSOLÁSKULCSMÁSOLÁS
TÁVIRÁNYÍTÓS, INDÍTÁSGÁTLÓS AUTÓKULCSOKTÁVIRÁNYÍTÓS, INDÍTÁSGÁTLÓS AUTÓKULCSOK
- készítése akár új modellekhez is- készítése akár új modellekhez is
- javítása, felújítása- javítása, felújítása
- kulcsház cseréje- kulcsház cseréje
- elemcseréje- elemcseréje
LAKÁSKULCSOK MÁSOLÁSALAKÁSKULCSOK MÁSOLÁSA
Füzesabony, Rákóczi út 9.Füzesabony, Rákóczi út 9.
Bővebb infó:Bővebb infó:
+36-30/339-3478+36-30/339-3478
Időpont egyeztetése telefonon!Időpont egyeztetése telefonon!

FüzeskulcsFüzeskulcs

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

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,KARBANTARTÁSÁT, 
CSERÉJÉT RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,

VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com

Jó rajt, csalódást keltő folytatás
Remekül kezdett, még jobban folytatta, majd váratlanul megtorpant 
a bajnokág nyitó fordulóiban az Eszterházy SC női kézilabda gárdája. 
Az NB I/B keleti csoportjában immáron több forduló is véget ért, még-
sem beszélhetünk már hibátlan mérlegről az egyetemisták esetében. 
Hiába kezdték pedig remekül a pontvadászatot Zsadányi Sándor 
tanítványai, a harmadik játéknapon már meg is szakadt az idei 
veretlenség. Orosházán a jó kezdés ellenére sem tartott ki végig 
a lendület, a rengeteg elpuskázott lehetőség, valamint a második 
félidőben szétesett védekezés eredménye nem lehetett más, mint 
a kapituláció. Amiatt is kár ezért a nem várt fiaskóért, mert az első 
két körben imponáló játékkal rukkoltak ki az egriek. Kezdésként 
a bajnokságban újonc Csepel otthonában tizenhárom, míg a második 
fordulóban a jó erőkből álló Hajdúnánást verte kerek tíz góllal az ESC. 
A váratlan vereség bár fájó, rengeteg meccs szerepel még a prog-
ramban, így javítási lehetőség is számtalan lesz még. Már csak az a 
kérdés, hogy a folytatásban melyik arcukat mutatják az 
eszterházys lányok…

Fenyves BalázsFOTO: Szepesi Áron

Műszaki 
operátor 

munkakörbe keresünk munkatársakat több 
műszakos munkarendbe kiemelt bérezéssel. 

Munkavégzés helye: Mezőkövesd. 
További információ, jelentkezés:

jelentkezes@myhrteam.hu
+36 30 956 5155; +36 46 612 212

RENDEZVÉNY
Eger és Vidéke Ipartestülete és az  Intek Nonprofi t Kft. meghívja önt a “JÖVŐKERESŐ” az ipari 

ágazat munkaerő igényeinek feltérképezése és támogatása Heves megyében  
a GINOP-5.3.5-18-2020-00163 azonosítószámú projekt keretében tartandó előadására.

Időpont: 2021.10.13 (szerda) 9.00 - 13.00
Helyszín: Eger és Vidéke Ipartestület II. Emelet ( Eger, Csiky Sándor u. 32.)

Tervezett előadások:

  - Ügyfélszerzés, szolgáltatásfejlesztés a technológia segítségével - Webes megjelenés  
      és online marketing ma.

 - Az előadást olyan kis és középvállalkozás döntéshozói részére ajánljuk, akik 
    felismerték a növekedés és fejlődés potenciálját az online térben, de nehezen találják  
    a válaszokat az online térben.

Előadó: Mákos Szabolcs vezető tanácsadó I One Online Interaktív műhely

 - OTP Bank, és bankcsoport múltja, jelene, jövője
 - Karrier model a hálózati területeken
 - Vállalkozás támogatás
 - Számlavezetés
 - Digitális szolgáltatás, elektronikus bankolás
 - ebiz
 - Hitelezés

Előadó: Fábián Zoltán Igazgató OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi régió, Eger, Törvény-
ház u. 4. Fiók

Részvételi szándékát az iposzeger@iposzeger.t-online.hu címen 
vagy a 36/516-388, 06-70/384-47-89 számon jelezni szíveskedjenek 2021.10.12-ig.

A RENDEZVÉNY INGYENES!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A programot az aktuális járványügyi előírások betartásával valósítjuk meg.

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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ELADÓ -KIADÓ PINCEBOROZÓ 
a Szépasszonyvölgyben

1000 m2 telken konyhával 
rendelkező boltíves pince 
berendezve, ffi-női WC-vel 

bérelhető.  
Bérleti díj 200.000-Ft/hó  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGRI LAKÁSOK
I. emeleti körpanorámás

lakás  89 m2 
Új építésü, CSOK felvehető

Ir.ár: 54  mFt 
Maklári úti 5 szobás ház saját 
kertrésszel,x melléképülettel 

társasházban eladó. Az épület 
fszt.+tetőteres, két szoba 

fürdőszobás, a többihez közös 
tusoló és WC tartozik. 

Jelenleg albérlők lakják, az 
ingatlan hozamtermelő,

 befektetőknek is ajánljuk. 
Ir.ár: 27,9 mFt

Lajosvárois 4. emeleti 1+2 
félszobás erkélyes lakás eladó. 

Ir.ár: 19 mFt

EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

Csákóban Bajza u/Kádas u. 
sarkán álló 1+2 szobás felú-

jítandó ház 429 m2 telken
eladó. Ir.ár 45 mFt

Egri belvárosi villa vál-
lalkozásnak vagy magáncélra 

eladó. Az exkuzív berendezésű 
igényes villa idegenforgalmi 

célokra lett eddig kiadva saját
fürdőházzal, szaunával, a ertben 
halastóval, szabadtéri főzési le-
hetőséggel. A földszinten 50 m2 
nappali, tágas dolgozó, télikert 

vagy vendégszoba, magas
igényű konyha elektronikával,

űtött ülőkéjú zuhanypaddal 
ellátott fürdőszoba.

Az emeleten két háló, selyemta-
pétás szobák. A földszinten

télikert, terasz, az
emeleten további panorámás 
terasz. Az ár a teljes berende-

zést és az 1 autósgarázs árát is 
tartalmazza. A bútorok értékes, 

egyedi kialakításúak. 
Amennyiben az érdeklődő 

ezekre nem tart igényt, az ár 
csökken. Ir.ár: 115 mFt

Nagyeged utcában 3 szintes 
családi ház eladó. Az utcaszin-
ten két autós garázs, mögötte 
tárolók. A földszinten zárt és 
nyitott terasz, 80 m2 nappali, 

fürdőszoba, konyha, az emele-
ten 3 háló, fürdőszoba. 

A kert igényes, kertépítő mérnök 
munkája, úszómedencével, mely 

fedetté tehető a tető 
elcsúsztatásával. 

Ir.ár: 105 mFt

munkalehetőség egyben 
megfizethető áron. 

Budapesti földszinti egyszobás 
garzon a VI kerületben a 

Szondí u 54. sz.alatt azonnal 
költözhetően eladó. Vegye meg 

egyetemista gyermekének.
Két fő részére is megfelelő. 

Akciós ár: 21 mFt 
Budapesten a Felvonulás tér 
közelében 10 db, egyenként 

kétszintes lakás egyben eladó 
liftes ház 4. emeletén. A lakások 

mindegyike bérbeadott, 140
ezer Ft/hó+rezsi áron. 

Ir.ár: 590 mFt

EXKLUZÍV
3 db egri városnéző kisbusz 
eladó. Tölthető akkumulátor, 
gondozott állapot. Együttes  

ir.ár: 13 mFt. Befektetés, 

ALBÉRLET
 Teljes felújítással novemberre 

kész egri családi ház 
bútorozatlanul kiadó lesz 
230.000.-Ft/hó bérleti díj 

ellenében a Cecey Éva utcában.  
Az ingatlanban 2 fürdőszoba, 
3 háló, 1 nappali van. Várjuk 

előzetes jelentkezését.
I. emeleti 2 szoba összkomfort 

erkéllyel, részben bútorozva 
azonnal költözhetően kiadó. 

Bérleti díj 80 ezer Ft/hó+rezsi

LÓTARTÁS lehetősége Egertől 
20 km-re

4 osztott férőhelyes istálló 
kiadó 50.000.-Ft/ló áron. Egész 

évi szükséglet
tárolásához elegendő fedett 

szalma – és külön széna tároló 
is van.

Kifutó és fedett járató, külső 
lózuhany is rendelkezésre áll. 

A lovászlakás külön
díjazásért megoldható.

IPARI INGATLAN
Eger vonzáskörzetében 4000 
m2 összközműves telephely 

200 m2 csarnokkal a
tevékenységhez szükséges 

gépekkel eladó. A hulladékfel-
dolgozásra

engedélyezett tevékenységhez 
az arra jogosult cég ára is benne 

van az ajánlott
vételárban. Együttes irányár: 

89 mFt.

VIDÉK
Keresünk igényes vevőnek 

Felsőtárkányban új, vagy újabb 
építésű 3 szoba

összkomfortos családi házat.

Szőlődaráló, szőlő sutu 
50L -es jó állapotban eladó! 

Tel.: 06-20/472-57-07

Cégünk vállal mindenféle 
takarítást,  irodák, építkezés 
utáni, rendezvények utáni, 
családi házak kis és nagy 

takarítását! 
Tel.: 06-30/872-7372

Síremlékek készítése, 
felújítása, tisztítása, új alap, 
járdák betonozása, padok 

készítése számlával, 
garanciával, 

rövid határidőn belül! 
HÍVJON BIZALOMMAL!
Tel.: 06-30/158-74-74

ELADÓ TELKEK
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 
teljes dokumentációval /családi 
házak, társasházak, szórakoz-
tató központok, sportlétesít-

mények / zöldberuházás, 
pályázati lehetőségekkel. 

Ir.ár: 360 mFt
Legányi úton 3000 m2 telek 
felújítandó épülettel eladó. 

Ir.ár: 35 mFt

 BEFEKTETÉS CÉLJÁRA 
Egerben működő szálloda, hote-
lek, panziók, szállásra alkalmas 

ingatlanok
130-850 mFt-ért

A Hőforrásnál igényes apartma-
nok teljes berendezéssel

felszereléssel eladók - akár
szállás céljára.

 Társasházban, csodálatos pa-
norámával, bármilyen hasznosí-
tásra engedélyezetten nettó 25 
mFt-30 mFt-ig A terület folya-
matos fejlesztés alatt áll, ame-
lyek jótékony hatással vannak a 

későbbiekben is a lakások
értéknövekedésére.

Egri szálloda fejlesztési terület-
tel teljes berendezéssel ea. 

Ir.ár: 355 mF
Eger melletti településen 

üzletház tetőtéri lakhatási 
lehetőséggel eladó. Az üzletek 
utcára nyílnak, a telek 1000 m2, 
parkoló belső udvarban, fedett 
szín tárolásra, egyéb tevéke-

nységre alkalmas. Az épületek 
közötti terület intim tartózkod-

ást tesz lehetővé. A rakodás 
külön bejárattal is megoldott. 

Az épület munkásszállásnak is 
alkalmas. Ir.ár: 67 mFt

ELADÓ

SZOLGÁLTATÁS

AZ APROPÓ-EGER MARKETINGES
KOLLÉGÁT/KOLLÉGÁKAT KERES!

FELADATOK:
GOOGLE ADS BEÁLLÍTÁS,

 KAMPÁNYOK KEZELÉSE

 KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING,   
 POSZTOK, HIRDETÉSEK KEZELÉSE

 YOUTUBE CSATORNA 
 LÉTREHOZÁSA, KEZELÉSE

 FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS 
 AZ ÜGYFELEKKEL TELEFONON ÉS   
 E-MAILBEN

FELTÉTEL: VÁLLALKOZÓI JOGVISZONY
JELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL, 
E-MAILBEN A HIRDETES.EGER@APROPOREKLAM.HU 
CÍMEN!

CSAK EGY BESZÉLGETÉS!
„A földön épp elég magányos ember él”

Stresszes az élete?
Egyedül él, magányos, szeretné megosztani 
az örömét, bánatát vagy csak elpanaszolni 

valakinek, hogy mi nyomja a lelkét?

Kérem tiszteljen meg bizalmával!
Mi szívesen beszélgetümk személyesen 

Önnel! Mi meghallgatjuk.
Nekünk elpanaszolhatja!

(Nem PSZICHOLÓGIAI ÉS NEM TELEFONOS 
szolgáltatás).

CSAK EGY KELLEMES BESZÉLGETÉS!

Tel.: +36-30/50-33-122

E-mail: info@lollipopparty.hu

NINCS AKI MEGHALLGASSA?
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ÚJ BEMUTATÓTERMÜNK
 CÍME:

3300 EGER, SAS ÚT 38-40.

Tel.: 06-30/643-62-28

Kül- beltéri burkolatok, 
nagy formátumú lapok, 
kádak, zuhanymegoldások, 
csaptelepek, 
kerti bográcsolók, 
grillek, 
Jakuzzik

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

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

EGRI MOSODÁNKBA  KOLLÉGANŐT KERESÜNK. EGRI MOSODÁNKBA  KOLLÉGANŐT KERESÜNK. 
MUNKAVÉGZÉS ÉS TÚLÓRA IDŐSZAKOSANMUNKAVÉGZÉS ÉS TÚLÓRA IDŐSZAKOSAN

 HÉTVÉGÉN IS ELŐFORDUL. HÉTVÉGÉN IS ELŐFORDUL.

Jelentkezni KIZÁRÓLAG fényképes önéletrajzzal Jelentkezni KIZÁRÓLAG fényképes önéletrajzzal 
a következő e-mail címen lehet:a következő e-mail címen lehet:

kristalymosodaeger@gmail.comkristalymosodaeger@gmail.com

Főbb feladatok:Főbb feladatok:
-Mosodai gépek kezelése-Mosodai gépek kezelése

-Textíliák vasalása, hajtogatása-Textíliák vasalása, hajtogatása
-Textíliák pakolása, csomagolása-Textíliák pakolása, csomagolása

Elvárások:Elvárások:
-Ápolt megjelenés-Ápolt megjelenés

-Önálló munkavégzés-Önálló munkavégzés
-Önmagára, munkájára, környezetére -Önmagára, munkájára, környezetére 

igényességigényesség
-Alapos és pontos munkavégzés-Alapos és pontos munkavégzés

-Megbízhatóság-Megbízhatóság

Előny, de nem elvárás:Előny, de nem elvárás:
-Ez irányú szakképesítés-Ez irányú szakképesítés

-Mosodai tapasztalat-Mosodai tapasztalat

ÁLLÁSLEHETŐSÉGÁLLÁSLEHETŐSÉG ÁCSI! ITT A LOLLIPOP PARTYÁCSI! ITT A LOLLIPOP PARTY
MIKULÁS BÁCSI!MIKULÁS BÁCSI!

ISMÉT KÖZELEDIK AZ IDŐPONT,ISMÉT KÖZELEDIK AZ IDŐPONT,
2021-BEN IS MEGLÁTOGAT A MIKULÁS!2021-BEN IS MEGLÁTOGAT A MIKULÁS!

VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT,VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT,
TÖBBFÉLE LEHETŐSÉG KÖZÜL TÖBBFÉLE LEHETŐSÉG KÖZÜL 

VÁLASZTHAT.VÁLASZTHAT.
TEL.: +36-30/50-33-122TEL.: +36-30/50-33-122

E-MAIL: info@lollipopparty.huE-MAIL: info@lollipopparty.hu

A MIKULÁS A MIKULÁS 
HÁZHOZ MEGY!HÁZHOZ MEGY!

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

HONLAPUNK:
WWW.APROPOREKLAM.HU


