
aproporeklam.huVII. évfolyam  8.szám  2022.04.08.

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
10% kedvezményt adunk a hirdetés 

felmutatásával, a kedvezmények
 nem összevonhatók.

BABAMURI 

MINŐSÉGI HASZNÁLT 
GYERMEKRUHÁZAT

TAVASZI RUHÁK
 ÁTVÉTELE  ELŐZETES 

TELEFONOS 
EGYEZTETÉSSEL

KERESÜNK
3 FUNKCIÓS ÉS SPORT

BABAKOCSIT
UTAZÓÁGYAT

ELEKTROMOS HINTÁT
PELENKÁZÓ ALÁTÉTET

ZENÉLŐ FORGÓ JÁRÓKÁT
JÁTÉK BABAKOCSIT

BABÁT

Eger, Barkóczy u. 6.

(Kacsapart u. sarkán)

Tel.: 06-20/9365-130

36/312-073

Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12

babamuri

Mezőnyárád
Pékségünk az alábbi állásokra 

keres munkaerőt:
Pék szakmunkás,Pék szakmunkás,

Betanított pék,Betanított pék,
Raktáros,Raktáros,

ÁrukiszállítóÁrukiszállító
Képzettségnek megfelelő kiemelt Képzettségnek megfelelő kiemelt 

bérezés. Üzemanyag térítés.bérezés. Üzemanyag térítés.
Érdeklődni: +36 70 431-3292Érdeklődni: +36 70 431-3292

NYÁRÁDI PÉKSÉG

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT, CSERÉJÉT

RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,
VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 20/9-326-088
E-mail: antalistvan74@gmail.com

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!VII. évfolyam 9.szám 2022.04.22.

ÚJ BEMUTATÓTERMÜNK
 CÍME:

3300 EGER, SAS ÚT 38-40.

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

 Jakuzzi nyílt hétvége egyedi 
kedvezményekkel, készletről elvihető 
medencékkel: 2022. május 20-21. 
Várjuk családjával, barátaival, 
akár ki is próbálhatja milyen egy 
igazi jakuzzi masszázsélmény.

BiOzÖlDcLeAn
Bio tisztítószerek 
és Bio mosószerek 

Ipari és Háztartási papíráruk nagy választékban 
Egerben a Cifrakapu 160.sz.alatt

A vilati udvarban bent 
Minden nap nyitva reggel 8-16-ig 
Szombaton pedig reggel 8-12-ig

MINARET HOTEL 
& 

ÉTTEREM EGER

Napi menü ajánlat Ár: 1290.-Ft/fő
Egyéni vagy családi összejövetel, céges rendezvény,

osztálytalálkozó, ballagási 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 ebéd vagy vacsora 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
Minaret Hotel & Étterem

Cím: Eger, Knezich Károly u. 2.
Asztalfoglalás :

 Tel: 06 36/ 517 000, 06 30/867 1263, 06 70/329 2362
Minaret Hotel & Étterem

Cím: Eger, Knezich Károly u. 2.
Tel: 06 36/ 517 000, 06 30/867 1263, 06 70/329 2362

E-mail:  info@minarethoteleger.hu
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HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Anyagi fellendülésre számíthatsz. 
Jobban átgondolod a pénzügyeket, 

és nem költekezel fölöslegesen. 

Jó kollegiális kapcsolatok szövődhet-
nek. Akár esti kiruccanásokat is sze-
rvezhettek „csapatépítés” gyanánt.

Izgalmas és érdekes párbeszédet 
jeleznek a bolygók ezen a héten, 

minden kapcsolati téren.

Újító gondolataid lehetnek a héten, 
így sokkal gyorsabban tudod megol-

dani a munkát, mint korábban.

Előnyös kapcsolatokat köthetsz, 
amelyekből barátságok, 

sőt szerelem is szövődhet. 

Otthonodban adódhatnak problé-
más helyzetek. Lehet, hogy ismét 

elromlik valami a lakásban.

 Váratlan utazást is jeleznek a 
bolygók, rajtad múlik, hogyan élsz a 

lehetőséggel.

Hajlamos lehetsz arra, hogy 
meggondolatlanul mondj plusz 
feladatokra is, lazíts egy kicsit.

Teljes gőzzel azon leszel, hogy a 
munkában sikereket érj el, hogy a 

maximumot nyújts.

Sokan keresik a társaságodat és 
kérhetik ki a véleményedet. Ne félj 

segíteni nekik.

Alkalmazkodj, kössön kompro-
misszumot. Így jöhetsz ki a 

legjobban a dolgokból!

 Munkahelyeden, ha plusz 
feladatokat vállaltál, akkor ezeket 

ne halogasd, végezd el minél előbb. 

Apropó-Eger Reklámújság 
Megjelenik: Eger,

Andornaktálya, Felsőtárkány, 
Nagytálya, Maklár, Füzesabony, 

Novaj, Noszvaj, Mezőkövesd, 
Demjén, Egerszalók 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.

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

LAPZÁRTA: 2022. 04.29.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS
2022.05.06.

SUDOKUWEB

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

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

Garrett - Advancing Motion
Garrett Turbos Are the Premier Turbo Replacement Solution Garrett Motion



www.aproporeklam.hu 3.oldal

Gondolkozz lokálisan, 
hirdess globálisan!

Elérhető területek:
Apropó – Eger Reklámújság 
(Eger és környéke, 40.000 

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

LAMBÉRIA

ÚJDONSÁG!
Laminált padló bevezet ron 

2850 Ft/m2-t
Borovi lambéria 12x120 mm..................................................................................................................2950Ft/m2-től!
Borovi JÁRÓ felületű hajópadló 25x167 mm..............................................................................8800Ft/m2-től!
Lucfenyő lambéria 15x96 mm.............................................................................................................4450Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146/19x171 mm...........................................................................4150Ft/m2-től!
Tetőfólia 75 m2..........................................................................................................................................17500Ft/tekercs!
Borovi hajópadló (fózolt)........................................................................................................................4600Ft/m2-től!
Borovi lambéria 12x70 mm....................................................................................................................2950Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x96 mm.....................................................................................................................4150Ft/m2-től!
Szalonnasütők.................................................................................................................................................55.000 Ft-tól!
Szegőlecek...........................................................................................................................................................450Ft/m-től!
Borovi lambéria 13x120 mm...................................................................................................................4150Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm A/B.........................................................................................................4750Ft/m2-től!
WPC teraszburkoló...........................................................................................................................................6500Ft/szál

Trapéz lemez egyenesen a gyártótól, 2650 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!

AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!
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Az amerikai Modine több mint 100 éve fejleszt és gyárt hűtőket és hőcserélőket világszerte a
prémiumkategóriás járművek számára. A Modine Hungária Kft. 31 éve van jelen
Magyarországon. Vegyél részt Te is a prémiumkategóriás járművek hűtő és hőcserélő
rendszerének gyártásában! Hosszú távú biztos munkahely, fejlődési lehetőséggel!

Szerelő, gépkezelő munkatársakat keresünk
 

A felvétel és a próbaidő alatti alkalmazás munkaerő kölcsönző cégen keresztül
történik, sikeres betanulást követően veszünk át saját állományba.

 
Feladataid a következők lesznek:
          -   gyártási folyamatok előkészítése
          -   gépek kezelése munkautasítások alapján
          -   termékeink összeszerelése, ellenőrzése, munkautasítások alapján

Az álláshoz tartozó elvárásaink:
          -     szakmunkás bizonyítvány
          -     3 vagy 4 műszakos (8 órás) munkarend vállalása
          -     megbízhatóság

 Amit kínálunk:
          -     versenyképes jövedelmet biztosítunk
          -     támogatjuk a bejárásodat
          -     tiszta munkakörnyezetben dolgozhatsz
          -     egészségmegőrző programokat kínálunk
       

Várjuk jelentkezésedet  postai úton vagy emailben:
3400 Mezőkövesd Lövői út 35.

hr-mezohu@modine.com

 
 

Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! Ragyogó ajánlat! 
UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most UV szűrős szemüveglencsék most 

30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!30% kedvezménnyel!
Akció időtartama: Akció időtartama: Akció időtartama: 
2022. április 1.-június 30.2022. április 1.-június 30.2022. április 1.-június 30.2022. április 1.-június 30.

Az akcióban résztAz akcióban résztAz akcióban résztvevő termékekről ermékekről 
érdeklődjön az üzletben!érdeklődjön az üzletben!érdeklődjön az üzletben!

ILDIKÓILDIKÓ
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***
3400 Mezőkövesd, 

Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

Külső-belső gyógyvizes medencék 
/100-%-os gyógyvízzel/, úszómedence, 

gyerekmedence - 1 800.- Ft/fő a belépő.

Hyperbár oxigén terápia 8000.- Ft/60 
perc, Mofetta kabin 1 500.- / 60 perc

Vásároljon ajándékutalványt Vásároljon ajándékutalványt 
szeretteinek!szeretteinek!

Időpont foglalás: 0649/505190, Időpont foglalás: 0649/505190, 
info@hajnalhotel.huinfo@hajnalhotel.hu

info@hajnalhotel.hu,              www.hajnalhotel.huinfo@hajnalhotel.hu,              www.hajnalhotel.hu

KÓKUSZTEKERCSRECEPT
HOZZÁVALÓK:
- 30 dkg darált keksz
- 2 ek kakaópor
- 1 ek rum 
- 10 dkg porcukor 
- 2 dl tej
A krémhez:
- 10 dkg vaj
- 15 dkg porcukor
- 5 dkg kókuszreszelék

ELKÉSZÍTÉS:
A kókusztekercs elkészítéséhez keverőtálban ösz-
szegyúrjuk a darált háztartási kekszet, a kakaóport, 
a rumot, a porcukrot és a tejet, majd két részre 
osztjuk.
Ezután egy másik tálban a krémet készítjük el, 
amelyhez habosra keverjük a vajat a porcukorral, 
majd hozzákeverjük a kókuszreszeléket is.
Sütőpapíron vagy szilikonlapon 3-5 mm vastagra 
nyújtjuk a két tésztamasszát. Mindkettőt megken-
jük a krémmel, és a papír segítségével szorosan 
feltekerjük.
A tekercseket meghempergetjük a kókuszreszelék-
ben, majd néhány órára a hűtőszekrénybe tesszük.
Tálaláskor ujjnyi vastag szeletekre vágjuk.

Jó étvágyat kíván az Apropó-Eger csapata!

HIRDETÉS
FELVÉTEL: +36-30/864-01-13
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SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

 Veszélyes fák kivágását 
vállaljuk referenciával, 
akár számlaképesen is!
Telefon: 30-239-1897

-lelki-testi tünetek 
kezelése

(tanulás, stressz, 
kimerültség, depresszió, 

függőség)
Olajosan vagy ruhában 

szeretnéd?
Nagy tapasztalattal 

várlak (velem született 
képességgel)!

Ingyenes tanácsadás 
(párkapcsolati, anyagi 

stb..)
Szülő-gyermek kedvez-

mény!
Ha kérdésed van hívj!!!

Tel.: +36-20/279-57-21

MASSZÁZSTERÁPIÁK
-talpreflexológia, ALAK-

FORMÁLÁS Egerben

Műtrágya Nitrogén
 és Komplex eladó. 

Tel:

30/403-0386

„Dolgozzon otthonról!
Figurák összeállítása, 
csomagolások, egye-

bek elérhetőségei  érd:  
www.audiopresshunga-

ry.oldalunk.hu 
(ügyfélszolg: 

06209104517)

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

---------------------
Nyulak, Durok-Man-

galica hízók, 1 db anya 
vemhes vágó súlyban 

eladók! 
Tel.: +36-20/49-51-517

Európa Bútorházba 
értékesítő (bolti eladó) 

és bútor szállító 
munkatársat.

Feltétel; “B” kat. jogosít-
vány, bútorszállításban 

való gyakorlat.
Önéletrajzokat a 

lenokft@gmail.com 
email címen várjuk.
Érd:06-36/323-500

 

Nyílászáró beépítőt
keresek magyarországi 

és németországi 
munkavégzésre 

egyaránt!
Feladatok: ablak 

beépítés, 
gipszkartonozás, stb..
Elvárás: önálló pontos 
munkavégzés, józan 

életvitel.
Díjazás megbeszélés 

szerint, bejelentett 
munkaviszonnyal egy 

jó csapatban.
Érdeklődni az alábbi 

telefonszámon 
lehetséges.: 

+36 30 740 3838 
Gál László

ELADÓ
ÁLLAT

ÁLLÁS

Oktatás
(5-99 éves korig)

úszás/Informatika/gitár/
és korrepetálás 

+36-30/866-38-80
wandapal.hu

Teljes körű lakásfelú-
jítás, kőműves munkák, 
gipszkarton szerelés, 

festés-mázolás, 
burkolás, 

falak utólagos 
vízszigetelése bontás 

nélkül, 
professzionális an-

yagokkal, garanciával!
Tel.: 

06-30/22-87-525

OKTATÁS

LEGYEN ÖN IS 
APARTMANTULAJDONOS!

Egerszalókon a Hőforrás közelében 
apartmanlakások eladók! Megveheti 

saját
nyaralási lehetőségnek is, de 

vendégszállásnak nagyszerű bev-
ételi lehetőség.

Befektetői szándék esetén üze-
meltetés megoldható. A lakások 

mindegyike önálló
helyrajzi számmal rendelkezik, a 

teljes berendezés valamint erkély, 
terasz – mely a

földszinti lakások esetében 15-20 
m2, az I. emeleti lakásoknál 14-13 

m2/ - benne van
a vételárban. A fűtés minden lakás-
ban egyedi, a használati lehetőség 

négy évszakos.
A vételár az alábbiak szerint alakul:

Földszinti ingatlanok
 /6 db/ 2-6-ig a lakások egy 

szobásak
1-es lakás 56,9 m2 Ára nettó 42 mFt 
/1 nappali +2 háló+étkező/ Terasz 

22 m2
2-es lakás 41,2 m2 Ára nettó 31 mFt 

Terasz 15 m2
3-as lakás 43,4 m2 Ára: nettó 32,5 

mFt Terasz 15 m2
4-es lakás: 38,6 m2 Ára nettó 29 

mFt Terasz 19,5 m2
5-ös lakás: 38,6 m2 Ára nettó 25,5 

mFt Terasz 19,5 m2
6-os lakás 43,4 m2 Ára nettó 28,7 

mFt Terasz 15 m2
8-as lakás: 56,9 m2 eladva

I. emeleti ingatlanok
9-es lakás 56,3 m2 ára nettó 41 mFt 

/1 nappali 2 háló +étkező Erkély 
14,5 m2

10-es lakás 47,4 m2 ára nettó 34,2 
mFt /2 szobás/ Erkély 13,0 m2

11-es lakás 49,6 m2 ára nettó 31,5 
mFt /2 szobás/ Erkély nincs

Tetőtéri lakások
19-es lakás 46 m2 ára nettó 28 mFt 

/2 szobás/
20-as lakás 42,5 m2 ára nttó 25,5 

mFt
21-es lakás 42m5 m2 

ára nettó 24 mFt

A tetőtéri lakásoknál 2 lakás oszto-
zik egy folyosón, ahová ki lehet ülni, 

mivel erkély
ezekhez nincs.

Az ingatlanok idegenforgalmi célból 
keresettek, 1/1 tulajdonosuk cég. 

Valamennyi
ingatlan tehermentes és azonnal 

birtokba vehető, vagy ha a lakásban 
vendég van az

adásvétel idején, a szállásdíj már az 
új tulajdonost illeti.

A felszámítandó ÁFA mértéke: + 
27 %

Fordított ÁFA esetén a ténylegesen 
fizetendő vételár a fenti nettó ár.
Ha kérdése van, ha megtekintené 

valamelyik ingatlant, ha a vételárhoz 
hitelre lenne

szüksége, hívjon: 
06 30 266 0329-es telefonszámon

IPARI/KERESKEDELMI INGATLAN
részben egri külterületen, részben 

belterületen eladó.
Az ingatlanhoz külön helyrajzi 

számon 1590 m2 építési telek tarto-
zik. Egybeni vétel

esetén ez a telek a vételárba bele-
tartozik. Külön megvásárlása esetén 

a telek 
ára 20mFt.

A 3355 m2 területű másik telken áll 
a borászati üzem. A felépítmények: 

felvonulási
épület, csarnok, raktár, palackozó 

készáruraktár, palackmosó és 
műhely Köznűvek:

villany, víz, gáz. Fűtési mód: konvek-
tor és radiátor.

Az árba a borüzemi felszerelések /
prés, fogadógarat, erjesztő tartály-

ok, hordók és
koracél tartályok/ beletartoznak. 

Ir.ár: 170 mFt+ÁFA

EGRI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK cégünk 
kínálatában:

Csákóban épülő családi ház jellegű 
ingatlan épül 2023 év végi átadással 

. Most
még igényeire szabható. Lehetőség 
van önálló, saját kertes földszintes

családi
házat építtetni, vagy kisebb 

térmértékű lakást, mindegyikhez 
saját kerttel. 

70-90 mFt áron.

Most megveheti üzletnek, irodának 
tárolónak vagy garázsnak használ-

ható új
építésű 20 m2 térmértékű ingatlanát 

15,9 mFt ellenében. 
Az elhelyezkedés

utcafronti bejáratú, földszintes. 
A részletekről személyesen tudunk 

beszélni, ha
időpontot egyeztet velem a 06 
30 266 0329-es telefonszámon

EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

Csákóban egy telken két ház egy 
helyrajzi számon eladó. Az egyik 

épület 1
nappali+2 hálós összkomfortos, 

teljes egészében átépített, jelenleg 
70 %-os

készültséggel. A másik épület 6 
szoba összkomfortos teljesen új 

építésű
földszint+tetőtér építésű ház, 

jelenleg 70 % készültséggel. A két 
ingatlan 825 m2

telken áll. Az ingatlant nagy csalá-
dosoknak ajánljuk, akik a szülőket 

is maguk
mellett tudnák, vagy olyannak, aki 
befektetésre, apartman üzemelt-

etésre szeretné
használni. Együttes irányára jelen 

állapotban 150 mFt, 100 %-os befe-
jezést igénylő

vevő részére pedig 170 mFt az 
irányár.

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

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

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

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

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

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

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

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

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK
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 tel-
jes dokumentációval /családi házak,

társasházak, szórakoztató 

központok, sportlétesítmények / 
zöldberuházás,

pályázati lehetőségekkel. 
Ir.ár: 360 mFt

BOROSPINCÉK
 2 db, önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott boros pince eladó. A 
pince előtt a

parkolás tartályos vontatmányok 
részére is megoldott. A pincékben 

villany van, kőkád,
egyéb felszerelések. Ősszel már 
késő lesz keresni! Most van itt az 

ideje! A pincék
egyenkénti ára: 10 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 

egyeztessen időpontot, mert a
helyszínelések miatt az irodát 

váratlan látogatása esetén zárva 
találhatja.



BOGNÁR CSABA
3394 EGERSZALÓK, 

PETŐFI S. ÚT 10.

TEL.: +36-30/545-12-25TEL.: +36-30/545-12-25
 

AUTÓFÉNYEZÉS, 
POLÍROZÁS, 

KABINOS 
HOMOKSZÓRÁS

GÉPEK, 
ACÉLSZERKEZETEK 

FESTÉSE KISZÁLLÁSSAL

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

(....és nem viccelünk....!)

hogy nálunk érheted el Közép-Európa talán hogy nálunk érheted el Közép-Európa talán 
legjobb legjobb 

SZERKEZETŰ franciaágyait! SZERKEZETŰ franciaágyait! 

MajzikbútorMajzikbútor, , 
Mezőkövesd, Mezőkövesd, 
Széchenyi 96,Széchenyi 96,

20/9260088,20/9260088,  minden minden 
egyéb bútorra is a egyéb bútorra is a 

régióban ingyenes a régióban ingyenes a 
házhoz szállítás!házhoz szállítás!

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

ARANYOSI TYÚKVÁSÁR!
1 éves vörös, szép,

tollas tojó tyúk eladó
KISZÁLLÍTÁSSAL

750 Ft/db750 Ft/db
06-20/77-09-801

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

AMIBEN BIZTOSAN TUDUNK ÖNNEK SEGÍTENI:

TETŐFEDÉS
PALATETŐ FELÚJÍTÁS
TRAPÉZLEMEZES TETŐFEDÉS
KORCOLT LEMEZES TETŐFEDÉS
BITHUMENES SZIGETELÉS
LAPOSTETŐ SZIGETELÉS
CSEREPES TETŐFEDÉS
ÁCSMUNKA
BÁDOGOZÁS

AMIBEN BIZTOSAN TUDUNK 
ÖNNEK SEGÍTENI:

AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN
VÁLLALUNK MUNKÁKAT.

HÍVJON BIZALOMMAL!
VISSZAHÍVJUK!

SZERETETTEL VÁRJUK!
06-20/58-65-748

acsbadogos2000@gmail.

SÍREMLÉKSÍREMLÉK
Nagy választék!

Minőségi sírkövek elérhető áron,
rövid határidővel.

(Az akció kezdete: 2021. április 25.)
Kis-Dacit Kft. Kis Attila

Mezőkövesd, József utca 11-13.
Tel.: 30/9456-972

Az első 10 vásárló 10% 
kedvezményt kap!kedvezményt kap!

EURÓPA BÚTORHÁZ- Eger, Mester utca 5. - 1.500 nm-en
Tel.:36/323-500 Nyitva:: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig www.eubutorhaz.huÚJ HELYEN!ÚJ HELYEN!

Óriási árukészletről Óriási árukészletről 
azonnal elviheti bútorát!azonnal elviheti bútorát!

BLOKK KONYHÁK RAKTÁRRÓLBLOKK KONYHÁK RAKTÁRRÓL
160, 180, 200,  225 cm-es méretben.160, 180, 200,  225 cm-es méretben.

Nyitva:: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig

Ülőgarnitúrák, kanapék, sarokülők klasszikustól a modernig Ülőgarnitúrák, kanapék, sarokülők klasszikustól a modernig 
széles választékban  megtalálhatóak áruházunkban.széles választékban  megtalálhatóak áruházunkban.

Könyvnyomtatás
Legyen neked is saját könyved! Akár 1 db -ot is elkészítünk...

Fotókönyv készítés
Felejthetetlen emlékek egy kötetben, amely remek ajándékötlet... 

Könyvjavítás
Felújítjuk, vagy újrakötjük, az elhasznált, sérült könyveidet...

www.sajatkonyvet.hu

Viszonylag jó rajt
Felemásan kezdte, majd jobban folytatta a másodosztályú női kézilabda baj-
nokság felsőházi rájátszását az Eszterházy SC együttese. Az alapszakasz 
keleti csoportját a második helyen záró társaság három play-off meccsen 
két győzelmet, és egy vereséget könyvelhetett el ezidáig, ami alapvetően 
nem olyan rossz mérleg, mégis lehet hiányérzetük a csapat tagjainak. 
A Kozármisleny otthonában aratott háromgólos, valamint a Komárom elleni 
plusz ötös diadal mellett olyan találkozó jelenti a rájátszás eddigi egy szem 
fiaskóját, amit könnyen megnyerhetett volna az ESC. A Pénzügyőr SE ottho-
nában a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtó egyetemisták hiába is 
védekeztek jól, és szervezték remekül játékukat, összesen huszonnyolc lövés 
maradt ki, ami extrém magas szám. A fővárosiak a hajrában ezt kihasználva, 
megfordították az állást, és otthon tartották a két pontot. És, ha már pon-
tok, három kör után eddig egy egységet sikerült ledolgozni a még feljutást 
érő, második helyen tanyázó NEKA-val szembeni mínusz négyes hátrányból, 
amely alakulat mellesleg a Zsadányi-csapat következő riválisát jelenti.

Fenyves Balázs FOTO: Szepesi Áron


