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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

BABAMURI 
TAVASZI RUHÁK ÁTVÉTELE ELŐZETES 

TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL

KERESÜNK
3 FUNKCIÓS ÉS SPORT

BABAKOCSIT

UTAZÓÁGYAT

BÉBI KOMPOT

BICIKLIT

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

Új!
Széles választékban kínálunk férfi  zakókat, 

szövetnadrágokat,
öltönyöket,ingeket.

Női osztályunkon szoknyák,
alkalmi nadrágok,blúzok s

zéles választékban
kaphatóak.

Női-,férfi -és gyerek alkalmi cipők nagy 
választékban.

Edenred utalványokat
és Edenred kártyákat 

elfogadunk.
NEMZETI 

AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT 
ELFOGADUNK!

Z & H Áruház
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LAPZÁRTA: 2022. 05.13.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022.05.20.

HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Ne figyelj oda a negatív hangokra, 
te legalább próbálkozol, és ez a 

legjobb, amit tehetsz.

Azokat a vitákat is eredményesen 
zárhatod le, melyekkel eddig nem 

boldogultál. 

A vállalkozásodban sikerekre 
számíthatsz, lehetséges, hogy 

valaki társulni akar veled. Fogadd el. 

Ha aktuális nálad, akár már ezen a 
héten új otthonra találhatsz, vagy 

felújíthatod a meglévőt. 

Régi üzleti vagy lehetőség térhet 
vissza hozzád újra, viszont ezúttal 

jobbak a feltételek. 

Ne félj beengedni a változást az 
életedbe, legyél rugalmas, hosszú 
távon előnyt kovácsolhatsz belőle.

A testvérek, a közeli rokonok vagy 
a szomszédság tartogatnak neked 

meglepetést.  

Váratlan esemény ráz fel téged ezen 
a héten. S bizony ez a történet az 
életedre is nagy hatással lehet. 

A megbeszélésekben, a fontos 
tárgyalásokban nagyot léphetsz 

előre. Hatékonyan kommunikálsz.

Ha a probléma csak nem akar 
megoldódni, akkor ne habozz 

segítséget kérni egy régi baráttól.

Az Ikrekben járó Merkúr a társasági 
életedet frissíti fel, hogy befolyásos 
emberekkel ismerkedhetsz össze. 

Minden aprólékos odafigyelést 
igénylő munkában komoly sikert 

érhetsz el.

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

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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SUDOKUWEB

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

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

LÁSS JOBBAN.
NÉZZ KI MÉG JOBBAN.

ÉRVÉNYES A JOY-NAPOKON 2022. MÁJUS 12-15. KÖZÖTT. A KUPON KÉSZPÉNZRE NEM VÁLTHATÓ.
A KEDVEZMÉNY MÁS AKCIÓVAL ÉS KEDVEZMÉNYEKKEL ÖSSZE NEM VONHATÓ.

OPTIKAI SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG KONTAKTLENCSE

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

KŐMŰVES

Díjmentes kiszállás.

vállalja családi házak 
felújítását, salétromos 

falak szigetelését, lapostető 
szigetelést. Homlokzat falak 

szigetelése, ács burkolás, 
térkövezés, víz szerelvények, 

kartonozás, betonozás, 
festés, mázolás. Kerítések, 
járdák betonozása, villany, 
kisebb-nagyobb munkák 

A-Z-ig. 

Tel.: 06-30/364-23-56

HIRDETÉS
FELADÁS:

+36-30/864-01-13
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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
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZKÓKUSZTEKERCSRECEPT

HOZZÁVALÓK:
- 1 db zsemle
- 1 csok újhagyma
- 2 ek olívaolaj
- 50 dkg darált 
  sertéshús
- só
- frissen őrölt bors
- 5 dl paszírozott 
  paradicsom
- 1 gerezd fokhagyma
- 1 db sárgarépa
- 2 db babérlevél
- 1 ág friss kakukkfű
- 1 dl száraz vörösbor

ELKÉSZÍTÉS:
1. A zsemlét hideg vízbe áztatjuk. Az újhagymát 
megtisztítjuk, finomra vágjuk, megdinszteljük a fel-
forrósított olajon. Összedolgozzuk a kétféle darált 
húst, az újhagymát és a kinyomkodott zsemlét. 
Sózzuk, borsozzuk meg, majd nedves kézzel for-
mázzunk a masszából apró gombócokat.
2. A paradicsomot tűzálló tálba öntjük. Hozzáadjuk 
a meghámozott, összezúzott fokhagymát, a meg-
hámozott, felkockázott sárgarépát, a babért és a 
leöblített kakukkfű lecsipkedett leveleit.
3. Hozzáöntjük a vörösbort, és közepes lángon fel-
forraljuk. A gombócokat egy tálba tesszük, alufóli-
ával lefedjük, majd180 fokos sütőben kb. 45 percig 
sütjük. Kakukkfűvel meghintve tálaljuk.

Jó étvágyat kíván az Apropó-Eger csapata! 

PARADICSOMOS 
HÚSGOMBÓCOK 
SÜTŐBEN SÜTVE

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

40.000 
példányszámos 

megjelenés 
Egerben és 
környékén 
TÖBB MINT 

80.000 
olvasóhoz jut el, 

mely 
garantálja, hogy 
minden kedves 

ügyfelünk 
hirdetése elér a 
célközönséghez. 



www.aproporeklam.hu 5.oldal

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!

Rendelje meg szolgáltatásunkat, majd kényelmesen 
hátra dőlve nézze végig kollégáink 

precíz és gyors munkavégzését.
Megszabadítjuk a lomoktól:
Ha egyszerűen nem fér el tőlük
Ha költözés előtt van
Tegyen velünk környezetéért – megszabadulva a veszélyes 
hulladékoktól
LOMTALANÍTÁS, GYORS ÉS RUTINOS, LEGÁLIS!
Ha már régen tervezte, hogy eltünteti a régi rozsdás 
romokat az udvarról vagy a garázsból, ha meg kopott 
bútorokat, de nincs hova tenni, vegyen egy mély levegőt 
és hívjon fel bennünket! Ezzel le is tudja egyszerűen, 
gyorsan.

Tel.: +36-20/616-84-91

Egyetlen lépésre az NB I-től!

Továbbra is remekül sikerül az idei szezon az Eszterházy SC másodosztályú női kézi-
labdásainak, a társaságot ugyanis már csak két forduló választja el attól, hogy elérje 
legnagyobb álmát, az élvonalba jutást. Legutóbb a Pénzügyőr SE elleni hatgólos, hazai 
győzelem szolgáltatott okot az örömre, ami azért is pozitívum, mert az NB I/B felsőházi 
rájátszásának eddig lejátszott nyolc mérkőzése közül, mindössze a fővárosiak otthoná-
ban szenvedtek vereséget az egyetemisták, és így összejött a visszavágás is. A legújabb 
sikerrel ráadásul biztossá vált, hogy a következő, Komárom elleni összecsapás ered-
ményétől függetlenül, a május 14-én esedékes, NEKA elleni csúcsrangadó fog dönteni 
a feljutásról. A jelenleg harmadik balatonbogláriakkal szembeni, egri találkozó tétje így 
nem más, mint az NB I, amennyiben ugyanis sikerül itthon tartani a ként pontot Zsadányi 
Sándor alakulatának, úgy a klub története során harmadik alkalommal vívhatja ki a világ 
legerősebb női kézilabda bajnokságában való szereplés jogát.

Fenyves Balázs

(FOTO: Szántó György)

FÉNYMÁSOLÁS, 

NYOMTATÁS, 

LAMINÁLÁS 

AZ APROPÓ-EGER 

REKLÁMÚJSÁG 

SZERKESZTŐSÉGÉBEN:

EGER, 

RÁKÓCZI ÚT 46.

+36-30/864-01-13

HIRDESSEN
NÁLUNK 

ÖN IS!
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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

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

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia, 
jóslás telefonon!

www.gabrielorakulum.hu

06/30-439-20-69

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

LAMBÉRIA

et

Borovi lambéria 12x70 2950Ft
Borovi lambéria 15x120 4150ft

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!
Lucfenyő 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
Laminált padló.............................................................................................................................................2850Ft/m2-től!

Trapézlemez egyenesen a gyártótól, 2650 Ft / m2+ÁFA-tól!
Többféle színben egyedi méret esetén rendelhető!

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

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

AKCIÓS LEMEZ!
A készlet erejéig!

2 méteres hosszúságban,
4950Ft/táblától!

Eger, Kistályai út 100.
Tel.: 06-30/244-16-21, 06-70/601-23-49

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!

A
z akció április 18.-tÓ

l a készlet
 erejéig érvényes.

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.

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

E-mail:

hirdetes.eger@

aproporeklam.hu

Telefon:

+36-30-864-01-13

ELÉRHETŐSÉGEK:
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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
Borfeldolgozó eladó

Az ingatlanhoz külön helyrajzi 
számon 1590 m2 építési telek 

tartozik.
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

Tündérparti villa eladó jacuzzival, 
télikerttel, halastóval, kerti grillel, 

garázzsal,
1 nappali 3 szobával a város 

központjában. Lakásbeszámítás 
Egerben vagy

Budapesten lehetséges. 
Ir.ár: 120 mFt

ALBÉRLET
Cifrakapu úton I. emeleti 2 szobás. 
erkélyes, részben bútorozott lakás 

hosszú
távra kiadó. Bérleti díj: 85 ezer Ft/
hó+ rezsi. A ház szigetelt, a lakás

benapozott.

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

EGRI LAKÁSKÍNÁLATUNKBÓL
Szvorényi u. belvárosi részén bol-

tokkal övezett területen /élemiszer,
zöldséges, írószer, tejbolt, állator-
vosi rendelő, kozmetika, pedikür, 

manikür,
stb. / I. emeleti 1+2 szobás erkélyes 

lakás eladó. Ir.ár: 31 mFt

EGRI LAKÁSKÍNÁLATUNKBÓL
Szvorényi u. belvárosi részén bol-

tokkal övezett területen /élemiszer,
zöldséges, írószer, tejbolt, állator-
vosi rendelő, kozmetika, pedikür, 

manikür,
stb. / I. emeleti 1+2 szobás erkélyes 

lakás eladó. Ir.ár: 31 mFt

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.
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

---------------------
ELADÓ

ÁLLÁS

LAKÁS

Oktatás
(5-99 éves korig)

úszás/Informatika/gitár/
és korrepetálás 

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

OKTATÁS

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.

Mentálhigiénés, lelki 
támogató szolgáltatás, 
diplomás szakembertől, 
minden korosztálynak. 
Személyesen Egerben 

vagy online. 
Men(tál)ház 

+3620-576-9601 
#mentalhazeger

Klíma, épület, autó 
szerelés és tisztítás! 

Tel.: +36-30/268-51-23

Teljes körű 
lakásfelújítás, 

kőműves munkák, 
gipszkartonszerelés, 

festés-mázolás, 
burkolás, kerítésépítés

falak útólagos 
vízszigetelése bontás 
nélkül,professzionális 

anyagokkal,

garanciával. 
Tel: 30/22-87-525

Műtrágya Nitrogén
 és Komplex eladó. 
Tel: 30/403-0386 

Műtrágya Nitrogén
 és Komplex eladó. 
Tel: 30/403-0386

Európa Bútorházba 
bútor szállító munkatár-

sakat keresünk.
Előny: “B” kat. jogosít-

vány, bútorszállítás-
ban, szerelésben 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 belvárosi 2 
szobás 52 m2 magas 

fsz.-i zárt udvaros 
erkélyes lakás. Irányár : 

35 M Ft
Tel.: 30/655-33-43

Egri belvárosi 2 szobás 
lakást cserélnék 

értékegyeztetéssel, 
Budapest 2. kerületi 

vagy Pilisi településre!
 Tel.: 30/655-33-43

MASSZÁZSTERÁPIÁK
-talpreflexológia, 
ALAKFORMÁLÁS 

Egerben -lelki-testi 
tünetek kezelése
(tanulás, stressz, 
kimerültség, de-

presszió, függőség)
Olajosan vagy ruhában 

szeretnéd?
Nagy tapasztalattal 

várlak (velem született 
képességgel)!

Ingyenes tanácsadás 
(párkapcsolati, anyagi 

stb..)
Szülő-gyermek 
kedvezmény!

Ha kérdésed van hívj!!!
Tel.: 

+36-20/279-57-21



www.aproporeklam.hu 8.oldal

HINTÓVÖLGYE RETRO TERASZ és 
ÉTTEREM

BOGÁCS BORNEGYED

MEGÚJÚLT étlapunk és környezetünk!
MINDEN pénteken és szombaton pedig hajnalig
tartó RETRO PARTY-val várunk a 90-es évektől 
napjainkig!
Vállalunk ballagási ebédeket, vacsorákat, 
szülinapokat. csapatépítő tréningeket akár 
egyedi nyitva tartással!
Nyitva tartás: P-SZO
(Szezonálisan a hét minden napján)
Tel.: +36 30 096 91 07 , +36 30 611 36 41
Honlap: www.hintovolgye.hu
E-mail: foglalashintovolgye@gmail.com

FÉNYMÁSOLÁS - NYOMTATÁS - LAMINÁLÁS
AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉBEN

Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46.

+36-30/864-01-13
hirdetes.eger@aproporeklam.hu

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu


