
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.

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!

A KUPON felmutatója 
a feladott hirdetése 

mellé egy szöveges hirdetést 
kap ajándékba 

az APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG 
APRÓHIRDETÉS rovatában!

TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK, 
DROGÉRIA KISÁRUHÁZ

Sok szeretettel várunk minden kedves 
vásárlót, remek árakkal 

és folyamatosan bővülő árukészlettel!
Agria Park Bevásárló Központ, földszint

Eger, Törvényház út 4.
GymBeam   Nutriversum   USA MEDICAL 

prémium CBD olaj   Meru   Naturland  
Majomkenyér   CHILIYARD

FESTMÉNYVÁSÁR
EGER, Neumann J.

Szakközépisk., II.Rákóczi F. u. 48.
10.27. hétfő        11-18 óráig
10.28. 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

Eger Malomárok  
utca 48 szám alatt 

lévő férfi  
fodrászatban.

Tel:06709465434

Szeretettel 
várom 

régi és új  
vendégeimet,

Noémi 

FUVAROZÁS!
Költöztetés,árufuvarozás, 

ÁRUHÁZI kiszállítás!
HÉTVÉGÉN is, felár nélkül. 

CÉGEKNEK árufuvar 
 ESETI termék 

BIZTOSÍTÁSSAL is kérhető!
Raktér méret: 

mag. 1,7 m 
szél. 1,65 m 
hossz. 3.3 m 

HÍVJON bizalommal, ha nem 
veszem fel, a kijelzett számot 

VISSZAHÍVOM.
Szabó Gábor EV.
+36/30-777-67-72 

aproporeklam.huVI. évfolyam  19.szám  2021.10.22.

Napi menü ajánlat
Ár: 1290.-Ft/fő
CSOPORTOKNAK 999.-FT/FŐ
Ebéd idő 11:30-16:00

Minaret Hotel & Étterem
Cím: Eger, Knézich Károly u.2
Tel: 06308671263/ 
06703292362

Egyéni vagy családi összejövetel, céges rendezvény,osztálytalálkozó éttermi ajánlatunk:
Reggeli (svédasztal) 1250 Ft/fő 

(az ár tartalmazza a forró italokat illetve a juice és limonádé italokat is ) 7:00-10:00ig
Svédasztalos vacsora (létszám függvényében ebéd is)korlátlan étel és ital fogyasztással (csapolt 

Csìki sör 3 féle limonádé 4 féle juice italt)  felnőtteknek 3000 Ft/fő
Gyerekeknek (4-10 évig) 1750ft/fő

Csoportoknak (minimum 30 fő)  10 % kedvezmény
HÉTFŐ
Bazsalikomos 
Paradicsomleves
A: Mexicói sült csirke-
mell+ párolt rizs
B: Bolognai Spagetti
+ desszert
KEDD
Húsleves
A: Bakonyi sertés 
tokány+ galuska
B: Zöldséges csirkemell 
saslik + desszert
SZERDA
Narancsos sütőtök krém 
leves
A: Rakott kelkáposzta
B: Csülökpörkölt+főtt 
burgonya +desszert

CSÜTÖRTÖK
Zsályás brokkoli krém 
leves
A: Magvas bundában 
sült halfi lé+ zöldséges 
kuszkusz
B: Chilis bab + desszert
PÉNTEK
Füstölt húsos káposzta-
leves
A: Sült csirkecomb
+burgonyapüré
B: Szilvás gombóc
+ desszert
SZOMBAT
Svédasztalos ebéd, 
korlátlan étel és ital 
3000.-Ft / fő /1,5 óra 
időkorlát 

VASÁRNAP
Svédasztalos ebéd, 
korlátlan étel és ital 
3000.-Ft / fő /1,5 óra 
időkorlát

A menü változtatás 
jogát fenntartjuk.

Éttermünk nyitvatartási 
idő :

Reggeli 7-10
Ebéd 11:30 -16:00
Vacsora 18:00-20:00

Asztal foglalás :
06308671263
vagy
06703292362
vagy
06 36 517 000

Minaret Hotel & Étterem
Eger, Knézich Károly u.2

2021.10.25-31.

PRECÍZ LOMTALANÍTÁS

06/20-531-55-65

precizlomtalanitas.hu

Lomtalanítás 0-24, Lomtalanítás 0-24, 
akár azonnal.akár azonnal.

Megszabadítjuk a lomoktól!Megszabadítjuk a lomoktól!
Ha egyszerűen nem fér tőlük, Ha egyszerűen nem fér tőlük, 

ha költözés előtt áll,ha költözés előtt áll,
keressen most keressen most 

és kérjen ajánlatot. és kérjen ajánlatot. 
A Precíz lomtalanítás A Precíz lomtalanítás 

áll szolgálatára.áll szolgálatára.

BABAMURI 

KERESÜNK

MINDEN KAPHATÓ AMI 
BABA, TINI ÉS KISMAMA

- Bébiőr
- Légzésfigyelő
- Babafészek
- Bébikomp
- 3 funkciós jó állapotú, 
  modern babakocsi
- Mellszívó
- Mikrós sterilizáló
- Kis bicikli
- Játékautó
- Iskolatáska
-Téli tuhák
-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

HALLOWEEN 
JELMEZEK 

KÖLCSÖNZÉSE

HIRDETÉSFELVÉTEL:

06-30/864-01-13
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Úgy érezheted, hogy ki lettél 
pécézve, és mindenki téged kritizál. 

Holott nem erről van szó.

A kritikákat fogd fel segítő szándékú 
gesztusnak! Kitűnő hétvége vár rád, 

csak vedd fel a kabátot!

Új kaland van a láthatáron, a 
találkozás pedig felborítja az egész 
életét, ha van kapcsolata, ha nincs.

Szerencsés vagy, mert a szerdai te-
lihold nem érint téged közvetlenül. 
Viszont lesznek ingerült, emberek.

A hét második felében arra kell 
ügyelned, hogy ne görcsölj rá a pénz 

témára. 

Számítanod kell ideges emberekre. 
Semmiképp se vedd át az ő 

türelmetlenségüket! 

Szerdától sokkal jobb lesz a 
közérzeted, és optimistábban nézel 

a jövőbe. Ez nem csak neked jó.

Csütörtökön és pénteken te is 
bevonódhatsz felesleges 

konfliktusokba. Maradj higgadt! 

Tele leszel ötletekkel. Ezek mind 
megvalósításra várnak. Tőled függ, 

hogy minek adsz teret.

Csütörtökön feszültebb lesz a 
hangulatod a munkában és otthon 

is.  Hétvégén megpihenhetsz.

A bolygók egy szerencsés üzleti 
tárgyalást jeleznek, amelyből 

hosszútávú együttműködés  is lehet.

Hol aggodalom uralkodik el rajtad, 
hol optimistán látod a jelent és a 
jövőt. Ez a hullámzás lefáraszthat.

HIRDESSEN 
NÁLUNK

ÖN IS! 

 06-30/864-01-13

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.

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

LAPZÁRTA: 2021. 10. 29.
PÉNTEK 14:00 ÓRA 2021. 11. 05.

SUDOKUWEB

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

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

SZERKESZTŐSÉGÜNK CÍME:

3300, EGER, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 46.
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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

- 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

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! A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

HONLAPUNK:
WWW.APROPOREKLAM.HU

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,KARBANTARTÁSÁT, 
CSERÉJÉT RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,

VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com

SZEMRE 
VALÓ
AJÁNLATOK

www.owe.hu

Az ajánlat érvényes: 2021. szeptember 15-től november 1-ig, készpénzre nem váltható, más kedvezménnyel nem összevonható. Részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

KEDVEZMÉNY

MINDEN
SZEMÜVEGLENCSÉRE 

VAGY KERETRE

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

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia, 
jóslás telefonon!

www.gabrielorakulum.hu

06/30-439-20-69

FÉNYMÁSOLÁS - NYOMTATÁS - LAMINÁLÁS

AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG 
SZERKESZTŐSÉGÉBEN

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

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

REDŐNVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

FÉLÁRON
közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

KARÁCSONYI

-20% -30%
engedmény egyes bútoroka 

okt. 15. - nov. 30. között

Tel.: 36/516-326 - Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12
Facebook: Fantázia Bútorüzlet Eger

Eger, állomás tér 5. -vasútállomásnál
szekrénysorok - gardróbok - kisbútorok

étkezők - konyhabútorok - sarokgarnitúrák

kanapék - franciaágyak - heverők - matracok

FANTÁZIA BÚTORBOLT

NAGY VÁLASZTÉK,
KEDVEZŐ ÁRAK!

ROPOGÓSRA SÜLT
PISZTRÁNGRECEPT

HOZZÁVALÓK:
- 1 egész pisztráng,   
  belsőség nélkül 
  (kb. 200 g)
- 2 gerezd 
  fokhagyma
- só, bors
- 3-4 evőkanál 
  kukoricaliszt
- 1-2 tk pirospaprika
- olívaolaj
- egy gerezd citrom   
  (tálaláskor)

ELKÉSZÍTÉS:
A halat mossuk meg, irdaljuk be egy éles késsel. 
Ennek nem vagyok nagy szakértője, de egyszer azt 
hallottam, hogy a szálkák irányával ellentétesen 
kell. Sózzuk, borsozzuk meg kívül-belül, a sóval nem 
kell spórolni! A két megpucolt fokhagymagerezdet 
tegyük a hal belsejébe. A kukoricalisztet keverjük 
össze a pirospaprikával egy nagyobb mélytányérban, 
amiben könnyen meg tudjuk forgatni a halat. Közben 
melegítsünk fel egy tefl onserpenyőt közepes lángon, 
és öntsünk bele egy kevés extra szűz olívaolajat. A 
már forró serpenyőben süssük a halat oldalanként 
5-5 percig. Tálaláskor csepegtessünk rá citromot.

Jó étvágyat kíván 
az Apropó-Eger Reklámújság 
csapata!

WWW.APROPOREKLAM.HU

TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÉS ANNAK KIHÍVÁSAI
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: 2021.11.04 (csütörtök) 15.00 - 17.00
Helyszín: Eger és Vidéke Ipartestület II. Emelet ( Eger, Csiky Sándor u. 32.)

Tervezett előadások:

   Előadás címe:  Webes megjelenés és online marketing ma
   Előadás kezdete: 15.00 óra 

     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.  Az előadás időtartama 60 perc.

Előadó: Mákos Szabolcs vezető tanácsadó I One Online Interaktív műhely

   Előadás címe: Az OTP Bank és a Digitalizáció kapcsolódása 
   a Technológiai fejlődéshez  Az előadás időtartama 60 perc.
   Előadás kezdete: 16.00 óra

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 2021.11.03-ig.

A RENDEZVÉNY INGYENES!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A programot az aktuális járványügyi előírások betartásával valósítjuk meg.
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ELADÓ -KIADÓ PINCEBOROZÓ 
a Szépasszonyvölgyben

1000 m2 telken konyhával 
rendelkező boltíves pince 

berendezve, ffi-női WC-vel bérel-
hető.  

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 ker-

trésszel,x melléképülettel társasház-
ban 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
Lajosvárosi 4. emeleti 1+2 félszobás 

erkélyes lakás eladó. A ház 
szigetelt, a

folyosók , közlekedők és a 
lépcsőház új burkolatot kapott. A 

lakás felújítandó,
azonnal költözhető. 

Ir.ár: 18,9 mFt
Történelmi belvárosi I. emeleti, 
függőkertes /250 m2/ 5 szobás 

polgári lakás
beleillő bútorokkal vagy anélkül 2 
saját garázzsal eladó. A bútorok 

értéke külön
megbeszélendő. A lakás irányára: 

96 mFt

EGRI CSALÁDI HÁZ KINÁLATUNK-
BÓL

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

m2 telken
eladó. Ir.ár 45 mFt

Egri belvárosi villa vállalkozásnak 
vagy magáncélra eladó. Az exkuzív 
berendezésű igényes villa idegen-
forgalmi célokra lett eddig kiadva 

saját fürdőházzal, szaunával, a kert-
ben halastóval, szabadtéri főzési 

lehetőséggel. A földszinten 50 m2 
nappali, tágas dolgozó, télikert vagy

vendégszoba, magas
igényű konyha elektronikával,

űtött ülőkéjú zuhanypaddal 

ellátott fürdőszoba.
Az emeleten két háló, selyemtapé-
tás szobák. A földszinten télikert, 

terasz, az
emeleten további panorámás terasz. 

Az ár a teljes berendezést és az 1 
autósgarázs árát is tartalmazza. A 
bútorok értékes, egyedi kialakítá-

súak. 
Amennyiben az érdeklődő ezekre 

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

Nagyeged utcában 3 szintes csa-
ládi ház eladó. Az utcaszinten két 
autós garázs, mögötte tárolók. A 

földszinten zárt és nyitott terasz, 80 
m2 nappali, fürdőszoba, konyha, az 

emeleten 3 háló, fürdőszoba. 
A kert igényes, kertépítő mérnök 
munkája, úszómedencével, mely 

fedetté tehető a tető 
elcsúsztatásával. 

Ir.ár: 115 mFt

Almagyar dombbal szembeni olda-
lon 3 szintes céges ingatlan eladó. 
Az utcaszinten két autós garázs, 

mögötte tárolók. A földszinten zárt 
és nyitott terasz,

80 m2 nappali, fürdőszoba, konyha, 
az emeleten 3 háló, fürdőszoba. 
A kert igényes, kertépítő mérnök 
munkája, úszómedencével, mely 

fedetté tehető a tető
elcsúsztatásával. 

Ir.ár: 105 mFt

ALBÉRLET
 Teljes felújítással novemberre kész 

egri családi ház 

EXKLUZÍV
3 db egri városnéző kisbusz eladó. 

Tölthető akkumulátor, gondozott 
állapot. Együttes  ir.ár: 13 mFt. 

Befektetés, munkalehetőség egyben 
megfizethető áron. 

Budapesti földszinti egyszobás 
garzon a VI kerületben a Szondí u 

54. sz.
alatt azonnal költözhetően eladó. 
Vegye meg egyetemista gyerme-

kének.
Két fő részére is megfelelő. Akciós 

ár: 21 mFt
Budapesten a Felvonulás tér közelé-

ben 10 db, egyenként kétszintes 
lakás

egyben eladó liftes ház 4. emeletén. 
A lakások mindegyike bérbeadott, 

140ezer Ft/hó+rezsi áron. 
Ir.ár: 590 mFt

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 lózuha-

ny is rendelkezésre áll. 
A lovászlakás külön

díjazásért megoldható.

IPARI INGATLAN
Eger vonzáskörzetében 4000 m2 
összközműves telephely 200 m2 

csarnokkal a
tevékenységhez szükséges gépek-
kel eladó. A hulladékfeldolgozásra
engedélyezett tevékenységhez az 
arra jogosult cég ára is benne van 

az ajánlott
vételárban. Együttes irányár: 

89 mFt.

Keresünk igényes vevőinknek 
Felsőtárkányban, Andornaktályán, 

Ostoroson, Felnémeten, Makláron új, 
vagy újabb építésű 3 szoba 

összkomfortos családi házat.

Ha eddig nem tudta ingatlanát 
eladni, bérbe-adni, esetleg szeretné, 

ha csak potenciális
vevők néznék meg ingatlanát, ha 

unja a meddő ártárgyalásokat stb. 
keresse meg

irodánkat telefoni elérhetőségeink 
valamelyikén és beszéljünk meg egy 

találkozót.
Kérjük, hogy ha megkeresné 

irodánkat, előtte telefonon egyez-
tessen időpontot, mert a

helyszínelések miatt az irodát 
váratlan látogatása esetén zárva 

találhatja.

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.ár25 mFt HELYETT 22 mFt 

Egerszalókon
9 Ha terület a Hőforráshoz közel tel-
jes dokumentációval /családi házak,
társasházak, szórakoztató közpon-
tok, sportlétesítmények / zöldberu-

házás,
pályázati lehetőségekkel. 

Ir.ár: 360 mFt
Legányi úton 3000 m2 telek felú-

jítandó épülettel eladó. 
Ir.ár: 35 mFt

 BEFEKTETÉS CÉLJÁRA 
Egerben működő szálloda, hotelek, 

panziók, szállásra alkalmas 
ingatlanok

130-850 mFt-ért
A Hőforrásnál igényes apartmanok 

teljes berendezéssel
felszereléssel eladók - akár

szállás céljára.
 Társasházban, csodálatos pano-
rámával, bármilyen hasznosításra 

engedélyezetten nettó 
25 mFt-30 mFt-ig A terület folya-
matos fejlesztés alatt áll, amelyek 

jótékony hatással vannak a későbbi-
ekben is a lakások

értéknövekedésére.
Egri szálloda fejlesztési területtel 

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 udvar-
ban, fedett szín tárolásra, egyéb te-
vékenységre alkalmas. Az épületek 

közötti terület intim tartózkodást 
tesz lehetővé. A rakodás külön 

bejárattal is megoldott. Az épület 
munkásszállásnak is alkalmas. 

Ir.ár: 67 mFt

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

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

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

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

Cégünk vállal mindenféle takarítást,  
irodák, építkezés utáni, rendez-

vények 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

Matematika tanár magánórát ad 
Egerben általános, középiskolások 

részére.
 Tel: 06-20/240-85-37

160 cm magas, 60 kg, 72 éves hölgy 
társat, barátot keres! 70-75 év körüli 
rendezett úr személyében. Eger és a 

Tisza tó környéke.
Tel. 06-30/455-11-89

Eladó “Eladó, “Kiadó, most a 
szívem.....”

63 éves értelmiségi, vállalkozó férfi 
laza vagy tartós kapcsolat céljából 

barátot, szeretőt, és társat keres egy 
személyben.

feltalalopeter33@gmai8l.com címre 
várom a jelentkezéseket. 

Tel.: 06-20/240-85-37

Újra a győzelem útján
Azok után, hogy néhány héttel ezelőtt 
Orosházán elszenvedte a szezon első 
vereségét az Eszterházy SC női kézi-
labdacsapata, úgy tűnik, elég hamar 
sikerül kilábalni a hullámvölgyből. 
Az említett kapitulációt követően leg-
alábbis két tétmérkőzésen vettek részt 
az egyetemisták, ezek közül pedig 
mindkét esetben fölényes győzelem-
mel hagyhatták el a pályát. Egy hét-
tel az orosházi történések után, újból 
egy déli túra szerepelt a programban, 
Szegeden azonban nem sokáig volt 
kérdés a találkozó végkimenetele.

A huszonkét gólos egri siker komoly magabiztosságról árulkodik, mint, 
ahogyan a múlt heti, Tempo KSE elleni Magyar Kupa meccs is. A kupa-
sorozat második fordulójában hazai környezetben léphettek pályára a lá-
nyok, amelyen már tíz találattal is vezettek, ám végül 35-29-es eredmény-
nyel jutottak tovább. A MK harmadik körében jó esély van rá, hogy első 
osztályú rivális teszi tiszteletét a Leányka úton, a sorsolásra viszont még várni kell.

FOTO: Szepesi Áron Fenyves Balázs
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VALENTINA FODRÁSZAT
ÉS

MASSZÁZS SZALON
Szolgáltatásaink:
  - női-férfi -gyermek hajvágás
  - hajfestés hozott anyaggal is
  - melír egyedi igény szerint
  - habdauer mely a hajat kíméli
  - hajfonás 
  - alkalmi frizura, rövid, félhosszú, hosszú     
    hajból is
  - ápolási tanácsadás
  - különböző regeneráló termékekkel való  
    szolgáltatás
MASSZÁZS szolgáltatások:
  - kézmasszázs: felkar-alkar-tenyér-kézfej
  - lábmasszázs: lábszár-lábfej-talp
  - hát, nyak, fej, gerinc

Tel.: 06-20/386-52-24

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu

Termelési 
munkatárs

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

AZ EGÉSZSÉG A LEGFONTOSABB!
(Az ön egészség ÁLLAPOTFELMÉRÉSE)

Nehézfémek kivonását végezzük a szervezetéből.

 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 

az első ingyenes kezelésre és konzultációra.

Alap csomag (5 terület) ára: 8.000,- Ft
Emelt csomag (10 terület) ára: 12.000,- Ft

Menedzser csomag (15 terület) ára: 16.000,- Ft
Csak időpont egyeztetéssel vehetők igénybe 

a szolgáltatásaink.
Időpontegyeztetés: 14:00-15:00 óráig

Tel.: 06-20/240-85-37

 

 

 

 

 

  
 

A MUSASHI HUNGARY FÜZESABONY KFT. egy japán tulajdonban lévő energikus, újításokra nyitott, fejlődő vállalkozás. Nagypontosságú forgácsolt széria alkatrészeket 
gyártunk CNC esztergagépeken és megmunkáló központokon. Gyártmányaink megtalálhatók az autó-, gép- és egyéb járműiparban. Füzesabonyi telephelyű, nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkező, elismert vállalatként BŐVÜLŐ csapatunkba  

elsősorban CNC GÉPKEZELŐ munkatársakat keresünk,  
 

de várjuk BETANÍTOTT MUNKÁRA is (más területen szerzett szakmunkás végzettség szükséges) a jelentkezőket. 
 

CNC GÉPKEZELŐ főbb feladatok:         Amit kínálunk: 
 

- CNC forgácsoló gépek kezelése (FANUC vezérléssel),     - Határozatlan idejű munkaszerződés saját állományban. 
- működtetése (esztergálás, marás, üregelés, fogazás).    - Cafeteria, Havi bónusz. 
- Szerszámcserék, korrekciók elvégzése.      - Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása. 
- Munkadarabok műszaki rajz alapján történő ellenőrzése,    - Munkába járás támogatása. 
- mérése, dokumentálása.       - Egyéb juttatások (dolgozói ajánlói bónusz, gyümölcs, kedvezményes ebéd, 

 kedvezményes telefonflotta, kedvezményes üdülési lehetőség, törzsgárda jutalom). 

CNC gépkezelő elvárások:         - Kreatív munkavégzési lehetőség, stabil vállalati háttér, 
- Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos végzettség    szakmai fejlődési lehetőség, kedvező munkakörülmények. 
- vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat.      
- Sikeres felvételi teszt.        Jelentkezés: amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, szakmai önéletrajzát az alábbi 
- 3 műszakos munkarend vállalása.      szakmai önéletrajzát az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

Önálló, megbízható munkavégzés.       MUSASHI HUNGARY FÜZESABONY KFT., 3390 Füzesabony, Patak út 2. 
- Együttműködés a kollégákkal.       Tel.: + 36-36/542-275 , E-mail: info@musashi.hu 

Előny: CNC programozásban szerzett tapasztalat,  
mérőeszközök használatában való jártasság. 

Foglalj időpontot 
karácsonyra, hogy 

biztosan szép és ápolt 
kezekkel zárjuk 

az évet!
Cím: 

Eger, Rákóczi F. út 61.
Tel.: 06-30/578-22-30

A KUPON 
FELMUTATÓJA

KEDVEZMÉNYT 
KAP AZ ÁGNES 

BEAUTY STÚDIÓ 
SZOLGÁLTATÁSAIBÓL!

500 FT

Ágnes Beauty Studio


