
aproporeklam.huVII. évfolyam  8.szám  2022.04.08.VII. évfolyam 15.szám 2022.07.22.

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!

A Kiss és Társa Kft az alábbi munkakörökbe keres 
hosszútávra új munkatársakat:

Lézervágógép kezelő – 3 műszak
Lakatos – 2 műszak

Hegesztő – 2 műszak
Élhajlító - 2 illetve 3 műszak

Festő – 2 műszak
Festő csomagoló – 2 műszak

Csomagoló raktáros – 2 műszak

Elvárásaink:
Szakirányú végzettség / betanulási hajlandóság

Megbízhatóság 
Fémiparban jártasság előnyt jelent

Amit kínálunk:

Hosszútávú munkalehetőség, stabil, megbízható háttér
Emberközpontú vezetőség
Alapbér – bruttó 270.000-430.000 kezdőbér
Műszakpótlék – 18:00-06:00 között +30%
Túlóra lehetőség
2. Hónaptól + 50.000 
2. Hónaptól + 20.000 SZÉP kártya
Bejárási támogatás: 15 FT / km
Telephelyen történő orvosi vizsgálat

Munkavégzés helye: 3400, Mezőkövesd

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal 
mozer.elod@kissest.hu címre, telefonon 0620/272-2074, 

személyesen a cég telephelyén, 
valamint a cég facebook oldalán üzenetben.

www.kissest.hu

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

BABAMURI 
MINDEN KAPHATÓ, AMI BABA, 

TINI ÉS KISMAMA

KERESÜNK
SPORT BABAKOCSIT

UTAZÓÁGYAT

BÉBI KOMPOT

BICIKLIT

ZENÉLŐ FORGÓT 

CSECSEMŐMÉRLEG

LÉGZÉSFIGYELŐ

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

ŐSZI RUHÁK ÁTVÉTELE 
AUGUSZTUS 1.-TŐL 

ELŐJEGYZÉSSEL
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LAPZÁRTA: 2022. 07.29.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022. 08.05.

HOROSZKÓP SUDOKU
KOS

BIKA

IKREK

RÁK

OROSZLÁN

SZŰZ

MÉRLEG

SKORPIÓ

NYILAS

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

Ne az elérhetetlen jövőt hajszold, 
inkább nézz magadba a héten, hogy 
a jelenv milyen örömöket tartogat.

Megtalálod az egyensúlyt és nem 
létezik számodra megoldhatatlan 

feladat a héten.

Felbukkanhat egy régi barát, 
akinek köszönhetően egy jelenlévő 

problémára találsz megoldást.

Ne várj, menj elébe a 
lehetőségeknek! Izgalmas 

telefonhívás érkezhet a héten.

Nehéz feladatok várnak rád, de ne 
aggódj, ha sikeresen teljesíted, csak 

erősebben jössz ki belőlük.

Mérlegeld, hogy mennyire éri meg 
az energiádat az a dolog, amibe 

jelenleg fekteted.

Nézz szembe a régi félelmeiddel. 
Szűrd le a tanulságot de ne hagyd, 

hogy túlságosan befolyásoljon.

Úgy érzed minden összeesküdött 
ellened, de ne add fel. A megoldás 

közelebb van mint gondolnád.

Egész héten pörögsz és sikerül sok 
régen halogatott teendőd végére 

érned. 

Fáradtságod ellenére továbbra is 
egyik feladatot oldod meg a másik 

után, amivel sokakat lenyűgözöl.

Egy régóta tartó vfolyamat végére 
érsz most. Most fog eldőlni, hogyan 

tovább, megérte e az energiát.

Túl sok problémát szeretnél 
egyszerre megoldani. Az, hogy 

lazítasz kicsit, még nem lustaság.

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.

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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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

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁSEGYEDI BÚTORGYÁRTÁS

E-mail: egriklasszbutor@gmail.comE-mail: egriklasszbutor@gmail.com
Tel.: +36-30/280-53-12Tel.: +36-30/280-53-12

Web: egriklasszbutor.huWeb: egriklasszbutor.hu

Irodabútor, beépített nyílló és tolóajtós sze-Irodabútor, beépített nyílló és tolóajtós sze-
krények, krények, 

konyhabútor, nappali és ifjúsági szekrénysorok, konyhabútor, nappali és ifjúsági szekrénysorok, 
lapra szerelt bútorok összeszerelése, lapra szerelt bútorok összeszerelése, 

asztalosipari munkák. asztalosipari munkák. 
Minőségi anyagokból, megfi zethető áron! Minőségi anyagokból, megfi zethető áron! 

Mezőkövesden, 
a nagytemplommal 

szemben.

Birka hús 2199.-

Marha színhús 3190.-

Marha bélszín 5490.-

Császárhús 1599.-

Kockázott zsírszalonna/bőr 
nélkűl/ 849.-

Sertés köröm 299.-
Sertés tepertő 2490.-
Hurka 1299.-
Sütőkolbász 1799.-
Csemege szalonna /
nyársaláshoz/ 1990.-

2022. 07. 08.-tól 07. 16.-ig 
illetve készlet erejéigAKCIÓ!

nyársaláshoz/ 1990.-

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. 07.22.-től 07.30.-ig
a készlet erejéig!

Sertés húsos csont 449.-

Sertés köröm 299.-

Sertés hátsó csülök 1299.-

Kockázott zsírszalonna 849.-

Birka hús 2199.- 

Hasaalja szalonna 1299.-

Toka szalonna 899.-

Pacal /fagyasztott/ 2295.-
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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

SÍREMLÉKSÍREMLÉK
Nagy választék!

Minőségi sírkövek elérhető áron,
rövid határidővel.

Kis-Dacit Kft. Kis Attila
Mezőkövesd, József utca 11-13.

Tel.: 30/9456-972

10% KEDVEZMÉNY A 
KÉSZLET EREJÉIG!KÉSZLET EREJÉIG!

10% KEDVEZMÉNY A 

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT, CSERÉJÉT

RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,
VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 20/9-326-088

E-mail: antalistvan74@gmail.com

 

 

50 

Kerékpár -, és gyalogtúrák, éjszakai kirándulás, strandolás. 
 

Részvételi díj: 50.000-, forint / fő / 5 nap (4 éjszaka) 
 

JELENTKEZÉS ÉS INFÓ 
sport.mozgasaktivator.hu / Jelentkezési lap 

Kálovics Ferenc / 0670 – 329 – 9090 
sport.mozgasaktivator@gmail.com / Sport Mozgásaktivátor facebook csoport 

 
 

 
JELENTKEZÉS  
július 25-ig! 

 
 
 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK A 10 ÉVESNÉL IDŐSEBB, MOZGÁS-, 
ÉS TERMÉSZETSZERETŐ GYERMEKEK, FIATALOK  

JELENTKEZÉSÉT! 

EGYEDI KÉZMŰVES TERMÉKEK

KÖZEL 300 FÉLE SZÍNMINTA!!

SZEMÉLYRE SZABOTT ÁRAJÁNLAT

INGYENES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG 

ORSZÁGOS POSTÁZÁS

      8 HELYSZÍNEN

Elérhetőségeink:
Tel.: 06-20/356-66-63

E-mail: zolicabt@gmail.com
 

Látogasd meg webshopunkat:
www.zolica.hu

TE MEGÁLMODOD A BABASZOBÁT,
MI MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAIDAT!

    DACIA.HU

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 07. 06. és 2022. 08. 10. között Dacia Duster Essential TCe 90 modellre igényelt és legkésőbb 2022. 09. 09-ig megkötött és folyósított zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes. A feltüntetett 
1900,- Ft-os napidíj, 57 000 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 5 249 000 Ft bruttó vételár, 2 362 050 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt 
utolsó lízingdíj esetén, 11,97% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 2 886 950,-Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 1 052 333,-Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 3 939 283Ft. Reprezentatív 
példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 12,10%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 1 079 929 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 4 079 929 Ft, havidíj: 60 211 Ft, kiemelt 
utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 12,98%. A THM meghatározása a 2022. 07. 06. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. 
A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit 
a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. 
A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, 
Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Új Duster Essential TCe 90 vegyes fogyasztás l/100 km: 6,1 – 6,2; CO₂-kibocsátás g/km: 137 - 140. Az üzemanyagfogyasztásra és CO₂-kibocsátásra 
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, 
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A kép illusztráció. 

AKÁR NAPI 
1900 FT-TÓL
12,83% THM-mel*

referencia THM: 12,98%, futamidő: 48 hónap, 5 év vagy 100 000 km garanciával, Renault Credit finanszírozással*

ÚJ
DUSTER

A Dacia ajánlásával

DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789, 
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

„SHICK-R” Kft.
EGER, Kistályai út 20., Tel.: +36 36 511 980, www.daciaeger.hu

                                                  Keresse értékesítőinket!
Jakabné Nagy Judit       +36 20 429 7940
Bolcsó Gábor                     +36 20 575 3339
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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
 

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: 
        - 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.com

GUMIABRONCS CSERÉJE, CENTÍROZÁSA
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE!

Cím: 3398, Nagytálya, Széchenyi út 21.
NYITVA TARTÁS: H-P: 8-17, SZO: 8-12

Tel.: +36-30/920-66-13

GUMISZERVÍZ

TTUUZZAA GGUUMMII

KÓKUSZTEKERCSRECEPT
HOZZÁVALÓK:
- 30 dkg Fusilli tészta 
- 2 gerezd fokhagyma 
- 2ek olívaolaj 
- 80dkg hámozott
  paradicsom konzerv 
- só 
- bors 
- olasz fűszerkeverék 
- 20szem olívabogyó 
- friss bazsalikom

ELKÉSZÍTÉS:
1. A tésztát a csomagoláson található utasítás 

szerint sós vízben al dentére főzzük, leszűrjük, majd 

a fazékba visszatéve melegen tartjuk.

2. A vékony karikákra vágott fokhagymát olajon 

megpirítjuk, hozzáadjuk az apróra vágott paradi-

csomot, sóval, borssal és olasz fűszerkeverékkel 

ízesítjük, majd 5-10 percig főzzük.

3. Beletesszük az apróra (2-3 darabara) vágott 

olívabogyókat, néhány percig még főzzük, majd a 

szószt összeforgatjuk a fusillivel. Miután elkészült, 

friss bazsalikomlevéllel megszórjuk és tálaljuk.

Jó érvágyat kíván az Apropó-Eger csapata!

PARADICSOMOS-OLÍVÁS 
TÉSZTA

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!

Még sokan nem tudják
(de sokan már igen!)

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

TELEFONSZÁMUNK:

+36-30-864-01-13
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REDŐNYVÁSÁR
                MÉG MINDIG 

közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

FÉL ÁRON

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

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

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.

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 hajópadló (fózolt) 19x146/19x171 mm..........................................................................5500Ft/m2-től!
Tetőfólia 75 m2.........................................................................................................................................19000Ft/tekercs!
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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LOLLIPOP PARTY 
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Tel.: +36-30/50-33-122 Web: www.lollipopparty.hu
E-mail: info@lollipopparty.hu

Szolgáltatásaink:
GYEREKZSÚROK-SZÜLETÉSNAPOK
-vidám vetélkedők
-arcfestés
-hennafestés
-lufi hajtogatás
-karaoke
-pólkember, tündér
-bohó
-bűvész
-gólyalábasok
-lovaglás
-hot-dog, vattacukor
-interaktív bábelőadás
-kutyás zsúr
-tündéres, hercegnős zsúr 
lányoknak
-lovag, kalózos, szuperhős buli 
fi úknak
ESZKÖZBÉRLÉS
-több mint 15. 000 termék
-jelenleg 600 fős rendezvény 

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
-esküvők
-családi rendezvények
-céges rendezvények
(konferenciák, csapatépítés)
-falunapok
-protokolláris rendezvények
-gasztronómiai tanácsadás
-ceremóniamesteri szolgáltatás
-halotti tor
-fl ashmob- 3D-s mozgó ajándék
-tűzijáték
-koncertek,
-színházi előadás
MINDEN AMI RENDEZVÉNY!
CATERING
-kitelepülő konyhánkkal több
100 fős rendezvény ételeit
készítjük el
DJ-SZOLGÁLTATÁS
-esküvői dj
-rendezvény díj
-mini disco gyerekeknek

FOTÓ-VIDEÓ KÉSZÍTÉS
-esküvői fotó-videó készítés
-iskolai bálok, gomb-szalag-
gyűrűavatók, farsang fotózása
helyszínen felállított 
műteremmel
-rendezvény fotózás-videózás
-drón frlvételek készítése
SOFŐRSZOLGÁLAT
-személyszállítás
-sofőrszolgálat
-transzfer
HOSTESS SZOLGÁLTATÁS
-konferenciák, sajtótájékoztatók
-fesztiválok, kultúrális események
-promóciók, sportesemények
-kiállítások, díjátadók
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
-céges rendezvények helyszíneinek 
 dekorálása
-szülinapi partyk dekorálása
-családi rendezvények helyszíneinek 
 dekorálása

DEKORÁCIÓ
-menyasszonyi csokor
-vőlegény kitűző
-szülőköszöntő virág
-koszorúslány csokor
-dobó csokor
-asztaldíszek
-csuklódísz, nyakdísz
-autódísz
-templom díszítés
-teremdekoráció
-asztaldekoráció
-főasztal háttér dekoráció
-mennyezet dekoráció
-székszoknyák, székmasnik
-esküvői helyszín dekorálása
-boldogságkapu
-boldogságkapu, dekorálása
virággal vagy anyaggal
-ültetőrend
-útbaigazító tábla

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

Gondolkozz lokálisan, 
hirdess globálisan!

Elérhető területek:
Apropó – Eger Reklámújság 
(Eger és környéke, 33.000 

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

40.000 példányszámos 

megjelenés Egerben és 

környékén TÖBB MINT 

80.000 olvasóhoz jut el, 

mely garantálja, hogy 

minden kedves ügyfelünk 

hirdetése elér 

a célközönséghez. 

Legyen akár egyszeri 

hirdető, vagy rendszeres 

megrendelő, minden 

esetben igyekszünk 

a legjobb minőségben és 

a környék legjobb árain 

kiszolgálni.
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EGRI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK
 cégünk kínálatában:

Csákóban az alábbi ingatlanokra lehet 
jelentkezni:

• földszinti 45 m2 lakásokra 45 mFt
• földszinti 90 m2 lakásra 95 mFt 
• Tetőtéri 45 m2 lakásokra 35 mFt

• Tetőtéri 90 m2 lakásra 75 mFt
• 1 db fszt.+tetőtéri családi házra 

170 mFt
A lakásokhoz kerthasználat, v. saját 

kertrész tartozik, kocsibeállóval. 
Átadás 

2023. szeptember Dokumentáció az 
irodában.

BELVÁROSBAN közel a Széchenyi 
utcához nagypolgári igényes 4 szoba 
összkomfortos, függőkertes családi 
ház jellegű lakás 1 /egy/ garázzsal 

ea. Ir.ár: 96 
mFt a második garázs további

6 mFt-ért megvehető.
BELVÁROSBAN 

közel a Széchenyi utcához 
nagypolgári igényes 4 szoba

összkomfortos, függőkertes családi 
ház jellegű lakás 1 /egy/ garázzsal 

ea. 
Ir.ár: 96

mFt a második garázs további 
6 mFt-ért megvehető.

ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK AJÁNLJUK
Egy tető alatt két lakóház a város 
Hajdú hegyi részén. 700 m2 kert, 

panoráma, zöldövezet. 
Ir.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
HŐFORRÁSNÁL APARTMANLAKÁS 

teljes berendezéssel eladó.
Társasházban magasföldszinten egy 
szoba összkomfort 15 m2 terasszal 

eladó.
Fordított ÁFA működik, azaz a 43,4 
m2 teljesen berendezett ingatlanért 
csak a nettó árat: 28,7 mFt -ot kell 

fizetni. Ha most vásárol, a foglalások 
után az eladó cég napi
használati díjat fizet.

HŐFORRÁSNÁL egy szinten 3 db 
apartmanlakás eladó. A lakások 

teljesen
berendezettek, jelenleg is üzemelnek. 
Együttes értékük: nettó 77 millió Ft.
Hozamtermelő, fejlesztés alatt álló 
területen pályáztatható ingatlanok.

BÉRBEADÁS VÁLLALKOZÓK 
RÉSZÉRE

• 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, vál-
lalkozásnak. Bérleti díj: 250.0000.-

Ft/hó+rezsi. 
• Eger központjában irodaházban 

variálható méretű irodák bérbe adók 
bttó 2600

Ft/m2 áron. 

LUXUS ALBÉRLET
Új építésű II. emeleti luxus lakás 

igényes berendezéssel, gépesített 
konyhával

egyedülállónak 
vagy fiatal párnak azonnal 

költözhetően alacsony 
rezsivel kiadó.

Bérleti díj: 160 ezer Ft/hó+rezsi.

BÚTOROZATLAN ALBÉRLET 
A BELVÁROSBAN

• Rózsa Károly utcában I. emeleti 2 
szobás 44 m2 albérlet bútorozottan, 

vagy bútor 
nélkül kiadó . A szobák egymásból 

nyílnak, igy pároknak alkalmasabb a 
nappali+hálókénti használat. A fűtés 
választható: cserépkályhába vezetett 
gázfűtés, vagy elektromos konvektor 

árammal. A közös ktsg. 12.500 Ft/
hó Bérleti 

díj: 100 ezer Ft/hó+rezsi.

MEZŐKÖVESDEN 
Belvárosban a Gaál István utcában 

saroktelken álló rossz állapotú csalá-
di ház eladó. A 

300 m2 telken 200 m2 az épület, 
melyből 2 szoba, konyha, fürdőszoba 

lakható, további 
2-3 szoba felújításra vár. De ha 

elbontja, új ház épülhet rá, hiszen az 
irányár telekár: 

22 mFt

TELEK
Egerszalókon 1,7 HA összközműves 

körbekerített telek eladó. 
25 Ft HELYETT 20 

mFt-ért

Keresünk 
• eladó egri lakótelepi lakásokat 18 

mFt-tól készfizető vevőinknek
• eladó egri lakásokat

• eladó egri és vidéki családi házakat

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 

családosoknak ajánljuk, akik a 
szülőket is maguk 

mellett tudnák, vagy olyannak, aki 
befektetésre, apartman 
üzemeltetésre 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. 

• Belvárosi 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁLLÁS
Alkalmi munkára nem dohányzó 
kollégát keresek! Fémszerkezeti 

munkák, zárszerelés! 
Tel. : 06-20/314-45-35

FAHÁZ
Poroszlón közel a vízhez 2 utca 

között 1042 m2- es összközműves 
telek, közepén 96 m2- es 3 szobás, 

étkezős felújított faház nagy 
terasszal eladó! A telek megosztható, 

mindkét végén közművekkel 
rendelkezik. Irányár: 21900000 HUF

+36303911126
TÁRSKERESŐ

Alkohol és nikotin mentes 55 éves 
férfi komoly kapcsolatra társat keres!

Tel.: 06-20/287-55-28

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE

Hirdessen nálunk Ön is szöveges 
hirdetésben. Eladná lakását vagy épp 

vásárolna? Nem tudja hol hirdesse 
szolgáltatását? 

Leendő  munkavállalóját keresi?
Esetleg társra vágyik?

Mindezt az Apropó-Eger 
Reklámújságban megteheti!

+36-30-864-01-13

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

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

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

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

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

---------------------------------------------
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Fűkaszálást, fűnyírást vállalok Eger 

és vonzáskörzetében.
Telkek, udvarok, telephelyek 

fűkaszálását vállalom.
Érdeklődni: 

06-20/394-33-62

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
TELEFON:

+36-30-864-01-13 
E-MAIL: 

hirdetes.eger@
aproporeklam.hu

HIRDESSEN NÁLUNK 
ÖN IS!
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A HIRDETÉS FELMUTATÓINAK 10% KEDVEZMÉNYT 
KÍNÁLUNK JÚLIUS 31-IG TÖRTÉNŐ FELMÉRÉS ESETÉN!

TELEFONSZÁM: 06 70 336 9848

A HIRDETÉS FELMUTATÓINAK 10% KEDVEZMÉNYT
KÍNÁLUNK AUGUSZTUS 15-IG TÖRTÉNŐ FELMÉRÉS ESETÉN!

TELEFONSZÁM: 06-70/336-98-48

ILDIKÓILDIKÓ
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

Cím: Eger, Cím: Eger, 
Telekessy utca 1.Telekessy utca 1.
Tel.: 36/320-681Tel.: 36/320-681

HOYA  ID  prémium kategóriás 
progresszív szemüveglencsék 

engedménnyel júli. 31-ig.

40%

-20% 
Home and Decor Áruház, Eger 

akár -25%

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

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

Várjuk Szeretettel!
A Home and Decor Csapata!

Lakberendezés, Dekoráció, Ajándék, Party kellékek Áruháza !
Az országban egyedülállóan széles választék, válogatott árukészlet 

több mint 25 termékkategóriában.

JÚLIUS HÓNAPBAN 20 % KEDVEZMÉNY MINDEN TERMÉKBŐL, 
DE AMENNYIBEN KIVÁGJA ÉS BEHOZZA EZT A HIRDETÉST, 

EGYSZERI 25% KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
Termékkategóriáinkból a teljesség igénye nélkül: kerti, űltetős termékek, kaspók ( fém, fonott, fa, 

kerámia) vázák , játékok, strand cuccok, dekor alapanyagok, 
tűző habok, termések, koszorú alapok, 400 féle művirég, ( csokros, szálas, fejek) szalagok, vetex 

anyagok, ESKÜVŐI, LEGÉNYBÚCSÚ, LEÁNYBÚCSÚ kellékei, 
dekorációk, party dekorok, lufik,virágdobozok, faliképek, képkeretek, fotó albumok, dekorált 

díszüvegek, számos üvegek, poharak, konyhai 
felszerelés,konyha gépek, tálak, fazekak,kis bútorok, szennyestartók, ….és még sok egyéb…JÖJJÖN 

EL SZEMÉLYESEN ÉS GYÖZÖDJÖN MEG HATALMAS 
VÁLASZTÉKUNKRÓL ÉS VERHETETLENÜL ALACSONY ÁRAINKRÓL.


