
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

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%

FELVÉGI KENNEL
Német juhász kölykök és növendék kutyák eladók

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

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

CSALÁDI HÁZAK FELÚJÍTÁSÁT
FELSŐFOKON VÁLLALOM.

Telefon: 06-30/302 5442, 06-20/623 6341

Ács, kőműves, lapostetők szigetelése, tetők beázásának javítá-
sa, kémények javítása, kúpolások, festés, burkolás, repedt, 
süllyedt falak helyreállítása, vizes, penészes, salétromos falak 
végleges megszüntetése, betonozás, parkettázás, térkövezés, 
kerítések építése és javítása, és mindenféle külső-belső 
munkálatokat vállalok. A-Z-ig garanciával! 20% kedvezmény 
minden kedves megrendelőnek, nyugdíjasoknak 25% ked-
vezemény. Ingyenes felmérés Eger és környékén.

Egerben a Rákóczi út 46. szám alatt 
az ARANYTŰ VARRÓMŰHELY vállal: 
Cipzárcserét, felhajtást, szűkítést, 
szakadás javítását, illetve minden-
fajta varrást kedvező áron.

A kupon felmutatójának 10%
06-30/718-26-47



LAPZÁRTA: 2023.02.24.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2023.03.03.

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.

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

Ildikó Látszerész
3300 Eger, Telekessy István u. 1.

(06 36) 320 681
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REDŐNYVÁSÁR
még mindig

FÉL ÁRONFÉL ÁRON
közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

GÖDÖRBEN AZ EGRI KÉZIS LÁNYOK
Sokat változott a világ, mióta legutoljára foglalkoztunk az Eszterházy SC másodosztályú női kézilabdásaival. 
December közepén őszi bajnokként köszönthettük az egyetemistákat, azóta viszont több nem várt eredmény 
is született. Kezdjük ott, hogy az évzáró, algyői fellépésen vereséget könyvelhetett el Zsadányi Sándor csa-
pata, majd néhány héttel később, az első 2023-as bajnokin a Komárom együttesét vendégül látva is. Habár 
ezt követően a Pénzügyőr SE otthonában, valamint az itthoni, Gárdony-Pázmánd elleni összecsapásokat is 
sikerült megnyerni, ám a két siker között Kozármislenyben is elúszott egy rangadó, ami így már egyértelműen 
egy nagyon rossz szériáról árulkodik. A nem várt negatív időszaknak már a tabellán is vannak hatásai, hiszen 
lecsúszott az első két hely valamelyikéről az ESC, és jelenleg harmadik pozícióban tanyázva, nem áll feljutásra. 
A listát vezető Vasas, Kozásmisleny kettős ráadásul a pontelőny mellett egy-egy meccsel kevesebbet is játszott 
az egrieknél, vagyis a folytatásban nem elég saját találkozóit megnyernie a társaságnak, arra is szükség lesz az 
előzéshez, hogy mással szemben is kikapjanak az említett riválisok. A tavasz ugyanakkor még nagyon hosszú, 
ebben a rendkívül szoros, és kiszámíthatatlan bajnokságban pedig semmit sem lehet előre elkönyvelni.

Andante ülőgarnitúrákra rendelés esetén, 2023.Feb.9-28-ig. 5-10% 
kedvezményt adunk! Az ülőgarnitúrák a mellékelt fotóktól eltérően, más 
szín illetve elem összeállításban is kérhetőek! Az akció 22 megjelölt 
modellre érvényes!

(FOTO: Szepesi Áron) Fenyves Balázs



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

Eger belvárosában, az Agria Park mellett, a Dr. Nagy János ut-
cában eladó egy két szintes, 92 négyzetméteres lakás. Az első 
emeleti lakás számos extrával van felszerelve, ilyen pl. az egyedi 
tervezésű konyha, vagy az okostelefonnal vezérnyelhető ajtózár, 
belső kamera. A redőnyök távirányítóval működnek. A lakásban 
található két klíma, mely egyaránt alkalmas hűtésre és fűtésre is.
A kelet-nyugati fekvésű la-
kás padlózata burkolatból 
és lamináltpadlóból áll, a 
belső ajtók fából készültek. 
A téglából és tufából ké-
szült lakáshoz tartozik kö-
zös tároló. Alsó szint: kony-
ha, kamara, wc, fürdőszoba, 
nappali, szoba Felső szint: 
két szoba, wc, fürdőszoba.     62 000 000 Ft.

Egerben, a Mátyás Király utca első emeletén eladó egy, két külön 
nyíló szobás lakás. A 49 négyzetméteres lakás elektromos háló-
zata hat éve került felújításra. A nagyobbik szoba konvektora a 
tavalyi évben került kicserésére. 28 500 000 Ft.

(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

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

Eladó egri családi házak 

•	 	az Iskola u. környékén 
Egerben új építésű lakóöve-
zetben  májusi átadással eladó 
98 m2 földszintes családi ház 
kerttel. Ir.ár: 89 mFt. Alaprajz 
és helyiséglista irodánkban 
megtekinthető

•	 Szvorényi u. környé-
kén kis ház 2 szobával, bő-
víthető területtel akár már a 
földszinten, de a tetőtérben is 
némi felújítással eladó. Ir.ár: 
35 mFt HELYETT 32,9 mFt

BÉRBEADÁS VÁLLAL-
KOZÓK RÉSZÉRE
•	 Eger központjában 
irodaházban variálható mé-
retű irodák bérbe adók bttó 
2600 Ft/m2 áron. 
•	 Lajosvárosban két-
szintes épület földszintje tel-
jes egészében elegáns irodai 
bútorokkal berendezve bérbe 
adó. A földszint 100 m2, 5 
irodával, melyek 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 össz-
komfortos erkélyes, gardró-
bos lakás eladó. A fűtés táv-
hővel történik, ami a jelenlegi 
rezsiproblémánál előny. Al-
bérlő maradna, akár új felté-
telekkel is. Az épület szépen 
karbantartott, belső teraszos, 
hátsó kijáratokkal zöldöveze-
ti parkok felé. Ir.ár: 29,9 mFt 
HELYETT 28,5 MFT

BELVÁROSI VENDÉG-
HÁZ
•	 Történelmi belváros-
ban új építésű luxus kivitelű 
apartmanlakások teljes fel-
szereléssel egyben eladók. 
Ir.ár: 250 mFt

VIDÉKI INGATLAN 
•	 Szihalmon zöldöve-

zeti részen 1340 m2 telken 
álló felújítandó földszintes 
családi ház eladó. Ir.ár 9,9 
mFt HELYETT 7,8 mFt
•	 Mezőkövesden a Li-
liom utcában 2 szobás matyó-
ház. Az ingatlanban villany 
van csak, de víz és gáz az ut-
cában. Ir.ár: 4,9 mFt
•	 IPARI ingatlan
•	 Mezőkövesden fel-
újítandó három szintes volt 
malomépület sokféle hasz-
nosítási lehetőséggel: lehet 
raktár, hostel, lakások, szó-
rakoztató központ, hogy csak 
néhányat említsünk.  Az in-
gatlan a belvárosban áll, az 
alapterülete 284 m2  Ir..ár: 15 
mFt

Itt a jó idő. Érdemes telkeket 
nézni:
•	 Egerszalókon a Hő-
forrás bejáratánál egy Ha be-
építetlen terület eladó. Ir.ár: 
38 mFt
•	 Egerszalókon 1.6 Ha 
körbekerített telek felépít-

mény nélkül ea. Ir.ár: 25 mFt

Ha új építésü egri ingatlan 
érdekli, beszéljünk róla. 

KERESÜNK:

MINDENT, AMI INGAT-
LAN.  Valamint konkrétan:
•	 üzleti célra alkal-
mas garázs /fodrász, koz-
metikus/
•	 albérleteket /laká-
sokat, vidéki és egri  családi 
házakat
•	 építési telkeket

VÁRJUK
JELENTKEZÉSÉT!

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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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 SsangYong Korando vegyes CO2-kibocsátása: 175 – 197 g/km (WLTP); kombinált üzemanyag-fogyasztása: 7,65 – 8,61 l/100 km (WLTP). A kép illusztráció.
Részletek: www.ssangyong.hu

KOREAI MINŐSÉG
Stílus és technológia
tökéletes harmóniája a  
 Korando Style Plus
csomagban

Keresse márkakereskedésünkben:
4DU 4UTÓ  
3300 Eger, Kistályai út 20.

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

KŐMŰVESCSAPAT VÁLLALJA
RÉGI ÉS ÚJ CSALÁDI HÁZAK
TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSÁT

További gépi földmunkákat is. Terepren-
dezést, alapásást, árokásást, épületek 
elbontását, víz- és csatornaásást,   
kerítések építését. Számla-
képesen garanciával.

Megsüllyedt, megrepedt lakóépületek
összehúzatása, vasalása, aláfalazása!
Nagyon sok referenciával!

Telefonszám: 
06 70 326-2982
06 30 328-1054

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!

Weboldal készítés
helyi vállalkozásoknak

+36 50 125 2553
bensitewebdesign@gmail.com

www.bensite.eu

H
IRDESSEN

 N
ÁLU

N
K  Ö

N
 IS!

TELEFO
N

: +36-30-864-01-13
hirdetes.eger@

aproporeklam
.hu


