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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
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ARATÁST VÁLLALOK. 70/377-1592 

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT, CSERÉJÉT

RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,
VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 20/9-326-088

E-mail: antalistvan74@gmail.com

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, folyóbor, 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

BONTÁS
KŐMŰVES MUNKÁK
GIPSZKARTONOZÁS
BURKOLÁS
LAMINÁLTOZÁS
SZIGETELÉS

INJEKTÁLÁS
GLETTELÉS-FESTÉS
MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS
VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
VILLANYSZERELÉS
NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS 

TETŐFEDÉS ÉS EGYÉB ÁCSMUNKÁK 
NYÍLÁSZÁRÓ CSERE
LAKATOSMUNKÁK
ASZFALTOZÁS
TÉRKÖVEZÉS 
KERÍTÉS KÉSZÍTÉSE

+36 20/531-5565       info@precizbau.hu      www.precizbau.hu

Kedvezményes ajánlatért keressen minket bizalommal!

BABAMURI 
MINDEN KAPHATÓ, AMI BABA, 

TINI ÉS KISMAMA

KERESÜNK
3 FUNKCIÓS ÉS SPORT

BABAKOCSIT

UTAZÓÁGYAT

BÉBI KOMPOT

BICIKLIT

PELENKÁZÓ ALÁTÉTET

ZENÉLŐ FORGÓT 

JÁRÓKÁT 

JÁTÉK BABAKOCSIT

BÉBIŐR

MELLSZÍVÓ

STERILIZÁLÓ

ISKOLATÁSKA

BABAFÉSZEK

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

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

babamuri HIRDETÉS
FELADÁS:

+36-30/864-01-13
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LAPZÁRTA: 2022. 07.01.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022. 07. 08.

HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Nagyobb lesz az önbizalmad, nem 
mintha ezzel különösebb problémád 

lenne, irányíthatsz, vezethetsz.

Sok helyre kaphatsz meghívást 
de ez az időszak a tanfolyamok 

elkezdésére is kiváló.

 Lehet, hogy most jóval több 
munkád lesz, mint általában, de a 

jutalmat is megkapod érte. 

Próbálj meg kimaradni a vitás 
helyzetekből, végezd a feladataidat 

legjobb tudomásod szerint.

Ezen a héten túl sok feladatot 
vállalsz, olyan ez, mintha nem tudnál 

nemet mondani.  Lazíts egy kicsit.

Csak akkor folyj bele mások 
problémáinak megoldásába, ha van 

szabad kapacitásod. 

 Kiderül, hogy érdemes szorgalma-
san és kitartóan dolgozni. A hétvé-

gén a vasárnap lesz a te napod.

Most fókuszba kerül, hogy ki 
mennyit tesz be a közösbe, 

érzelmeket, anyagiakat tekintve. 

A karrierben érdemes támogatást 
kérned, tárgyalást kezdeményezni, 
ügyelj a diplomatikus hangnemre.

Ha tisztázod a múlt kérdéseit, 
a hétvégére már visszanyerheted 

a lelki békédet.

A kreativitásod szárnyal, mindenfajta 
alkotó feladatban brillírozol.
Legyél nyitott a kalandokra.

Az elmúlt időszak fárasztó lehetett, 
ideje a feltöltődésnek, és hogy 

magadra és a családra fókuszálj.

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.

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

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu

SUDOKUWEB

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

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

Windows & MacOS Download Free - Create 
Awesome HTML Template
10,000+ Templates. Get started on your HTML website today. It’s easy, no coding and free! 
nicepage.com

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal 

szemben.

-Sertés tarja 1699.-

-Sertés köröm 299.-

-Császár hús 1399.-

-Pacal /tisztított, nyers/ 2199.-

-Toka szalonna 849.-

-Hasaalja szalonna 1249.-

-Füstölt csemege szalonna 

/nyársaláshoz/ 1890.-

-Házi tepertő 2688.-

-Grill kolbász 2799.-

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. 06. 20.-tól 06. 27.-ig 
illetve készlet erejéigAKCIÓ!
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LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

LAMBÉRIA

et

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

Luc 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 síkrazáró lambéria A/B 15x120 mm...................................................................................4950Ft/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, 2750 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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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

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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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

KÓKUSZTEKERCSRECEPT
HOZZÁVALÓK:
- 1,3 kg meggy

- 3 rúd vanília

- 50 dkg befőző cukor

- 0,5 dl mandulalikőr

ELKÉSZÍTÉS:
1. A vaníliás meggylekvár elkészítéséhez a

 meggyet megtisztítjuk, megmossuk, kimagozzuk. 

A felét turmixgépben vagy késes aprítóban 

alaposan összezúzzuk. A vaníliarudakat kettéhasít-

juk, és kikaparjuk a közepét.

2. A gyümölcspépet, az egész meggyeket, a va-

níliapépet és a cukrot összekeverjük. Kevergetve 

felforraljuk, és a forrástól számítva 3 percig főzzük. 

A lekvárhoz keverjük a likőrt, és tűzforrón azonnal 

tiszta üvegekbe töltjük és lezárjuk.

3. Az üvegeket 5 percre fejtetőre állítjuk, majd 

hűvös helyen tároljuk. 

VANÍLIÁS MEGGYLEKVÁR
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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 

Balassi Bálint utcánál I. emeleti 1 
nappali 3 szobás 3 szintes lakás kis

létszámú társasházban eladó. 
Ir.ár: 61 mFt

Föld alatti garázs /nem kocsibeálló!/ 
eladó hozzá. Az ár megegyezés 

kérdése.
Csak a lakással együtt.

Lajosvárosi 4. emeleti 55 m2 1+2 
szobás erkélyes, minden ízében 

felújított új
állapotú lakás új konyhabútorral 

eladó. A fűtés kondenzációs kazánnal 
történik,

a fürdőszoba ablakos, zuhanyozós, a 
WC külön bejáratú. 

Ir.ár: 34 mFt

mely raktározásra,
dühöngő kialakítására, tüzelőtárolás-

ra stb. alkalmas. A fűtés gáz és 
alternatív

megoldásként fatüzelésű kazánnal, 
és kandallóval történik. Az ingatlan 

24 m2
garázzsal rendelkezik., ami az árban 

benne van. Gondolja át és hívjon! 
Ir.ár: 132 mFt

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 nttó 25,5 mFt 
szerződés alatt

21-es lakás 42m5 m2 ára nttó 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 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

BÉRLEMÉNY
Történelmi belvárosban új építésű, 
eddig még nem lakott, I. emeleti 1 

nappali
+3 szobás, ügyfél várakozóval ellátott 

90 m2 ingatlan hosszú távra kiadó.
Elsősorban rendelőnek, irodának, 

vállalkozásnak. Bérleti díj: 250.0000.-
Ft/hó+rezsi.

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 tulajdonvál-
tozás esetén is

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

BORHÁZAK, BORFELDOLGOZÓ, 
BOROSPINCÉK

Keressen, ha ezek közül valamelyik 
érdekli

Csákóban családi ház jellegű ingatlan 
épül 2023 nyár 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? Árak: Kétszintes 160 m2 
hasznos területű családi ház 430 m2

telekkel, kocsibeállóval 160 mFt. 
Vagy: 90 m2 földszintes lakás 90 mFt 

tettőtéri
70 m2 lakás 70 mFt. De szó lehet 
45 m2 lakásokról is, melyből 4 db 

építhető.
Ezek irányára : a földszinten 45 mFt, a 

tetőtérben 35 mFt/lakás. Várjuk
jelentkezését. VÁLASSZON!

Csákóban egy telken két ház egy hely-
rajzi számon eladó. Az egyik épület 1
nappali+2 hálós összkomfortos, teljes 
egészében átépített, jelenleg 70 %-os
készültséggel. A másik épület 6 szo-
ba 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 üzemeltetés-
re szeretné

használni. Együttes irányára jelen 
állapotban 150 mFt, 100 %-os befe-

jezést igénylő
vevő részére pedig 170 mFt az 

irányár. Az árba egy garázs is bele-
tartozik.

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

garázzsal,
1 nappali 3 szobával a város központ-

jában. 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 továb-
bi 6 mFt-ért megvehető.

Mikes Kelemen utcában tágas, pan-
orámás családiház 700 m2 parkosí-

tott kerttel
eladó. A ház két szoba összkom-

fortos önálló külön bejáratú 50 m2 
ingatlanból, és

fszt.+tetőteres 2 nappali 3 hálós nagy 
teraszos ingatlanból áll. A fentiek 

alapján
alkalmas generációk össze-

költözésére, vagy vállalkozás 
kialakítására, esetleg

bérbeadásra. A nagyobbik épületrész-
ben a földszinten nappali, étkező, 

konyha,
fürdőszoba, a galérián nappali + 

3 háló, fürdőszoba és finn szauna 
található. Az

egész épület alatt normál belma-
gasságú 141 m2 pince van,

LEGYEN ÖN IS 
APARTMANTULAJDONOS!

Egerszalókon a Hőforrás közelében 
apartmanlakások eladók! Megveheti 

saját
nyaralási lehetőségnek, de 

vendégszállásnak is nagyszerű bev-
ételi lehetőség.

Befektetői szándék esetén üzemelt-
etés megoldható. A lakások mindegy-

ike 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
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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

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

ÁLLÁS
Szórólapok, reklámkiadványok 

terjesztésére megbízható
munkatársakat keresünk FELNÉMET 

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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Hardy Alpha szántóföldi 
önjáró permetezőgéppel 

szolgáltatást vállalunk.

Pictor, Propulse, 
Amistar Sun 

vásárlása esetén 
ingyenesen.

343 Kft. Heves
Tel: 30/4560-343

Fűkaszálást, fűnyírást vállalok Eger 
és vonzáskörzetében.

Telkek, udvarok, telephelyek 
fűkaszálását vállalom.

Érdeklődni: 
06-20/394-33-62

EGRI CSALÁDI HÁZ 
KINÁLATUNKBÓL

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail:

hirdetes.eger@
aproporeklam.hu

Telefon:
+36-30-864-01-13
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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

ABLAKMENTŐ!

Tel.: 
+36-30/482-89-35

Hagyományos fa ablakok,
csere és bontás nélküli 

felújítása, prémium 
hőszigetelt üveg beépítésével, 

szigetelő profilok 
használatával!

Precíz, szakszerű 
kivitelezés rövid határidővel.

REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

 -20% KEDVEZMÉNY MINDEN 
TERMÉKRE JÚNIUS HÓNAPBAN!

HOME & DECOR ÁRUHÁZ, EGER, RÉGI CIFRAKAPU U. 26.   
12.000 FÉLE TERMÉK 400 M2-EN!

NYITVATARTÁS: H-P: 9-18, SZOMBAT: 9-16

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

Az ajánlat 2022. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

NAPSÜTÉS ÉS 
ÉLESLÁTÁS?

IGEN!
GUMIABRONCS CSERÉJE, CENTÍROZÁSAGUMIABRONCS CSERÉJE, CENTÍROZÁSA

ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE!ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE!
Cím: 3398, Nagytálya, Széchenyi út 21.Cím: 3398, Nagytálya, Széchenyi út 21.

NYITVA TARTÁS: H-P: 8-17, SZO: 8-12NYITVA TARTÁS: H-P: 8-17, SZO: 8-12
Tel.: +36-30/920-66-13Tel.: +36-30/920-66-13

GUMISZERVÍZGUMISZERVÍZ

TTUUZZAA GGUUMMII


