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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

kupon

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

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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BABAMURI 
TAVASZI RUHÁK ÁTVÉTELE ELŐZETES 

TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL

KERESÜNK
3 FUNKCIÓS ÉS SPORT

BABAKOCSIT

UTAZÓÁGYAT

BÉBI KOMPOT

BICIKLIT

PELENKÁZÓ ALÁTÉTET

ZENÉLŐ FORGÓT 

JÁRÓKÁT

JÁTÉK BABAKOCSIT

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

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

babamuri

MINARET HOTEL 
& 

ÉTTEREM EGER

Napi menü ajánlat Ár: 1390.-Ft/fő
Egyéni vagy családi összejövetel, céges rendezvény,

osztálytalálkozó, ballagási éttermi ajánlatunk:
Reggeli (svédasztal) 1250 Ft/fő (az ár tartalmazza a forró italokat

 juicet ) 7:00-10:00ig
Svédasztalos ebéd vagy vacsora korlátlan

étel és ital fogyasztással (csapolt Csìki sör 3 féle limonádé 4 féle
juice italt) felnőtteknek 3500 Ft/fő Gyerekeknek

(4-10 évig) 2000ft/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

Elektromos robogók forgalmazása 
szakszervizzel, és tesztvezetési

 lehetőséggel!
3400 Mezőkövesd, Diófa út 2.

Nyitva: H-P.: 8.00-17.00 , Szo.: 8.00-12.00
FB.: https://www.facebook.com/bandbmotor
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LAPZÁRTA: 2022. 05.27.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022.06.03.

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

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:
R-dész Design Bt.

3300, Eger Kertész utca 36.
Adószám: 27835788-1-10

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.

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

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

Amit kínálunk:
- bruttó alapórabér 1590 Ft-tól, elérhető 
  nettó juttatás
- 300.000 Ft, próbaidő után 4 műszakban,     
  cafeteriával
- támogatjuk a bejárásodat, céges 
  buszjárat is indul a 4 műszakhoz
- tiszta munkakörnyezetben dolgozhatsz
- egészségmegőrző programokat kínálunk

Várjuk 
jelentkezésedet postai

úton vagy emailben:
3400 Mezőkövesd 

Lövői út 35.
hr-mezohu@modine.comAz álláshoz tartozó elvárásaink:

- szakmunkás bizonyítvány
- 3 vagy 4 műszakos (8 órás) munkarend   
  vállalása
- megbízhatóság

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal 

szemben.

Sertés köröm 299.-
Sertés húsos csont 449.-
Birka hús 1999.-
Hasaalja szalonna 1349.-
Toka szalonna 849.-
Kockázott zsírszalonna 799.-
Bőrös malac hús 1249.-
Grill kolbász 1779.-
Üzletünkben bankkártyás fizetési lehetőség is van, elfogadunk Szép-kártyát, Erzsébet-kártyát is.

Nyitvatartás: H.: 8-18 óráig, K-P.: 7-18 óráig, Szo.: 7-13 óráig.
Információ: 30/360-9229

2022 05. 23.-tól 06. 04.-ig, 
illetve a készlet erejéig.AKCIÓ!

HIRDESSEN
NÁLUNK 

ÖN IS!

+36-30/864-01-13
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A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

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

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...........................................................................4750Ft/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.........................................................................................................4950Ft/m2-től!
WPC teraszburkoló...........................................................................................................................................6500Ft/szál
Laminált padló.............................................................................................................................................2850Ft/m2-től!
Borovi rönkház profil 21x146 mm.............................................................................................................6500Ft/m2!

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
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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
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

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!

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT, CSERÉJÉT

RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,
VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 20/9-326-088

E-mail: antalistvan74@gmail.com

A SUHA INVEST KFT. mindenféle segédmunkát 
vállal (bontás, sitt hordás, pakolgatás)

Fém hulladék felvásárlás napi legmagasabb áron ! 
Felvásárlom rossz elromlott háztartasi gépeit! Pl: mosógép, 
centrifuga rossz mikró stb. rossz akkumulátorait, rossz 
csaptelep, kerítés drót, lemez hordók, mikrohullám sütő, 
tűzhelyek , rossz leégett vezetékek kábelek, mosogató gépek! 
Emellett vállalunk teljeskörű ,lakás kiürítést, 
csarnokok bontását stb. 

Tel.: +36-70/298-72-91
Email: romase46 @freemail.hu

tűzhelyek , rossz leégett vezetékek kábelek, mosogató gépek! 

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

40 festőművész 
több mint 200 alkotásából 

választhat részletre is!
Készpénzes vásárlás esetén 

jelentős kedvezmény!

EgEr, 
Szent Hedvig  

Kollégium  
Galériája

Dobó tér 6.
 2022.05.23./hétfő/   11-18 ó.
2022.05.24./kedd/   10-17 ó.

szerszámüzemünkben a gyakorlati idő alatt megismerkedsz 

egyetemes megmunkáló gépek, CNC megmunkáló központ
huzalszikra, síkköszörű, palástköszörű, hőkezelő kemencék

 induló nettó havibér cafeteriával 102.000 Ft 
 csúcstechnológiás környezetben tanulhatsz a város legjobb elméleti

képzünk, fejlesztünk Téged, folyamatosan visszajelzést adunk a 

szakmai tapasztalatot szerezhetsz, a szakmád minden fortélyát 

technikus munkatársként a Modine szerszámüzemi csapatának 

idén szeptemberben kezd meg tanulmányaidat a fenti szakok egyikén 
érdeklődj a műszaki, ipari tevékenység iránt
elkötelezett legyél a tanulmányaid iránt
számítógépes ismeretekkel rendelkezz

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. Duális képzési programunk az

utánpótlás kinevelésre sikeresen fut 8 éve. 
 

Modine Hungária Kft Szerszámüzemi csapatába keresünk
 

Gépgyártástechnológiai Technikus, Gépi forgácsoló,
Ipari gépész tanulókat

 

Amit nálunk megtanulhatsz:

       és elsajátítod a szerszámgyártáshoz, felújításhoz kapcsolódó
       technológiákat, csúcskategóriás gépparkot használva, úgymint:

·

A Duális képzés előnyei számodra:

       és gyakorlati szakembereitől

       teljesítményedről

       megtanulhatod

       tagja lehetsz
Mit várunk el Tőled: 

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

hr-mezohu@modine.com
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SZOLGÁLTATÁS
AKCIÓ EGERBEN!

SVÉD-FRISSÍTŐ MASSZÁZS 
TALPREFLEXOLÓGIA!

FOGYÁS-ALAKFORMÁLÁS!
RALAXÁLÓ-ARC-FEJMASSZÁZS 
(IDEGRENDSZER NYUGTATÁSA)!

BETEGSÉGEK LELKI OKAIVAL
 FOGLALKOZOM!

A LEGHATÉKONYABB 
MÓDSZERREL DOLGOZOM!

FÁRADTSÁG, STRESSZ, 
KIMERÜLTSÉG, 

DEPRESSZIÓ, POSZTCOVID STB…..!
OLAJOSAN VAGY 

RUHÁBAN SZERETNÉD?
NAGY TAPASZTALATTAL VÁRLAK!

TEL.: +36 20 279 57 21

EGRI LAKÁS KÍNÁLATUNKBÓL
Szvorényi u. belvárosi részén boltok-

kal övezett területen /élemiszer,
zöldséges, írószer, tejbolt, állatorvosi 
rendelő, kozmetika, pedikür, manikür,
stb. / I. emeleti 1+2 szobás erkélyes 

lakás eladó. 
Ir.ár: 31,5 mFt

Törvényház útra rálátással II. emeleti 
52 m2 1,5 szobás lakás ea. dupla

tetőteres társasházban. 
Ir.ár: 29,9 mFt

Tündérparti villa eladó jakuzzival, 
télikerttel, halastóval, kerti grillel, 
garázzsal,1 nappali 3 szobával a 

város központjában. 
Lakásbeszámítás Egerben vagy

Budapesten lehetséges. 
Ir.ár: 120 mFt

BELVÁROSBAN közel a Széchenyi 
utcához nagypolgári igényes 4 szoba
összkomfortos, kerttel is rendelkező 

családi ház jellegű lakás 1 /egy/ 
garázzsal ea.
Ir.ár: 96 mFt 

a második garázs 
további 6 mFt-ért megvehető.

EGRI TÖRTÉNELMI BELVÁROSI 8 db 
LUXUS APARTMAN

összesen 435 m2 területen eladó. 
Megtérülés várható időtartama 6 év. 

Ir.ár:
350 mFt

BELVÁROSI VENDÉGHÁZ
Az egri vár közelében 5 apartmanos, 

+ üzlettel is rendelkező vendégház ea.
Ir.ár 320 mFt

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 tartályok, 
hordók és

koracél tartályok/ beletartoznak. Ir.ár: 
170 mFt+ÁFA

BOROSPINCÉK
Kőporoson az emelkedő előtt 2 db, 

önálló helyrajzi számon nyilvántartott 
boros

pince egy tulajdonostól eladó. A pince 
előtt a parkolás tartályos 
vontatmányok részére is

megoldott. A pincékben villany van, 
kő kád, boros hordók, egyéb 

felszerelések benne
vannak az árban. Ősszel már késő 
lesz keresni! Most van itt az ideje! 

A pincék
egyenkénti ára: 10 mFt

ALBÉRLET
Történelmi belvárosban I. emeleti egy 
szoba összkomfortos nagy teraszos 

lakás
bútorozottan kiadó. Bérleti díj: 

85.000.-Ft/hó+rezsi

TELEK
 EGERSZALÓKON 17 ezer m2 /1,7 

HA/ telek szemben a Hőforrással a 
földház

mellett eladó. Víz, szennyvíz, villany 
a telken. Az ingatlan körbekerített, 

füves, jó
domborzati viszonyokkal. Ir.ár: 25 

mFt

GARÁZS
 Belvárosi mélygarázsban dupla 

beálló eladó.
A beálló egymás mögötti módon 
használható, az állás felfestett, 

beszámozott. Az egyik
fele kiadva, a bérleti díja bttó 

19.500.000.-Ft. A bérletet 
tulajdonváltozás esetén is

fenntartaná a bérlő. 
Alku nélküli ár: 6,6 mFt

LEGYEN ÖN IS 
APARTMANTULAJDONOS!

Egerszalókon a Hőforrás közelében 
apartmanlakások eladók! Megveheti 

saját
nyaralási lehetőségnek is, de 

vendégszállásnak nagyszerű bevételi 
lehetőség.

Befektetői szándék esetén üzemelt-
etés 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/ szerződés alatt

20-as lakás 42,5 m2 ára nettó 25,5 
mFt szerződés alatt

21-es lakás 42m5 m2 ára nettó 24 
mFt szerződés alatt 

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.

EGRI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 
cégünk kínálatában:

 Csákóban családi ház jellegű in-
gatlan épül 2023 év végi átadással . 

Most még
igényeire szabható. Lehetőség 

van önálló, saját kertes földszint+ 
tetőteres családi

házat építtetni, vagy kisebb 
térmértékű lakást, mindegyikhez 

saját kerttel. 
70-90 mFt áron. 

Az egyik telken épülő házra már van 
ajánlattevő A másikra lehet, hogy

Ön lesz az?

EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

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

épület 1nappali+2 hálós 
összkomfortos, teljes

egészében átépített, jelenleg 70 %-os
készültséggel. A másik épület 6 
szoba összkomfortos teljesen új 

építésűföldszint+tetőtér építésű ház, 
jelenleg 70 % készültséggel. 

A két ingatlan 825 m2 telken áll.
 Az ingatlant nagy családosoknak 
ajánljuk, akik a szülőket is maguk

mellett tudnák, vagy olyannak, aki be-
fektetésre, apartman üzemeltetésre 
szeretnéhasználni. Együttes irányára 
jelen állapotban 150 mFt, 100 %-os 

befejezést igénylő
vevő részére pedig 170 mFt az 

irányár.

Süllyedt, repedt falak
Vizes, nedves, salétromos, 

penészes épületek vegyi injektálása, 
kezelése, végleges megszüntetése, 
vízszigetelése. Vályogház felújítás, 

bontás, átalakítás.
Mindenféle kőműves munkákat 

vállalunk országosan. Megoldjuk, 
kedvező áron 25 % kedvezménnyel. 
06-30/08-121-19; 06-20/455-1964

Minden, ami tető...
Ács munka tetőfedést, tetőfelújítást, 
tetőszigetelést, bádogozást, palatető 
felújítást, kúpolásokat, kéményeket, 

csatornázást 
(nyugdíjasoknak 25% kedvezménnyel) 

Garanciával vállalunk. 
06-30/08-121-19; 
06-20/455-1964

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, 
cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, 

Lindab tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, 
SOS munkák is. 

Telefon: 
0670/757-5455

LAKÁS
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 cserél-
nék 

értékegyeztetéssel, 

Budapest 2. kerületi vagy Pilisi 
településre!

 Tel.: 
30/655-33-43

Ács és kőműves szakember vállal 
kisebb nagyobb munkálatokat. 

Repedt, süllyedt falak helyreállítását, 
injektálását, mindenféle festést, 
beázások javítását, nyílászárók 

cseréjét rövid határidővel.
06-30/08-121-19; 
06-20/455-1964

Minden, ami felújítás, kisebb-nagyobb 
kőműves munkák, festés kívül-belül, 

ablak-ajtócsere, vizes-salétromos 
falak vegyi injektálása, kisebb 

tetőjavítások, 
számlaképesen, garanciával és 
nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 

Tel.: +36-70/427-15-92

OKTATÁS
(5-99 éves korig)

úszás/Informatika/gitár/és kor-
repetálás 

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

KREATÍV ÉLMÉNY NAPKÖZI
Mezőkövesden egész nyáron.
Előfoglalási kedvezmények!

Érd: 70/326-7145 
Szabad Szombat

szabinvagyokma@gmail.com

ÁLLÁS
Szórólapok, reklámkiadványok 

terjesztésére megbízható
munkatársakat keresünk 

MEZŐKÖVESD területére. Rendszeres
munkavégzés, rugalmas munkaidő.

Érdeklődni: 
06-30-258-0485 

(hétköznapokon 9.00-15.00 között)

Európa Bútorházba bútor szállító 
munkatársakat keresünk.
Előny: “B” kat. jogosítvány, 

bútorszállításban, szerelésben való 
gyakorlat.

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

hirdetes.eger@

aproporeklam.hu

Telefon:

+36-30-864-01-13

ELÉRHETŐSÉGEK:
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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

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

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!

SZEKRÉNYSOROK, SAROKÜLŐK ÉRKEZTEK!SZEKRÉNYSOROK, SAROKÜLŐK ÉRKEZTEK!

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

gépkezelő (operátor)
nyári fizikai diákmunkás 
gyakorlati helyet kereső, szakmunkás tanuló

Az amerikai Modine több mint 100 éve fejleszt és gyárt hűtőket és
hőcserélőket világszerte a prémiumkategóriás járművek számára.
A Modine 31 éve van jelen a város életében.

Nyílt napot tartunk - 2022. június 14-én
kedden, 10.00 órától

a Modine Hungária Kft. üzemében
 
 

Érdeklődőket várunk az alábbi pozíciókba:
 

 
A programok 10.00 és 11.00 órakor kezdődnek.
Szakmunkás tanulókat 12 órára várjuk. Gyülekező a
portán.

Modine Hungária Kft.
Mezőkövesd, Lövői út 35.
hr-mezohu@modine.com

Ismerd meg személyesen cégünket!

FÉNYMÁSOLÁS, 

NYOMTATÁS, 

LAMINÁLÁS 

AZ APROPÓ-EGER 

REKLÁMÚJSÁG 

SZERKESZTŐSÉGÉBEN:

EGER, 

RÁKÓCZI ÚT 46.

FÉNYMÁSOLÁS, 

NYOMTATÁS, LAMINÁLÁS 
AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG 

SZERKESZTŐSÉGÉBEN:
EGER, 

RÁKÓCZI ÚT 46.


