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VII.
16.szám
2022.08.05.
VII. évfolyam
évfolyam 8.szám
2022.04.08.

Kőművesmester vállal: +36 30/924-3171
Családi házak felújítását, vizes penészes salétromos
falak végleges megszüntetését, teljes tetőszerkezet építését, javítását, kúpolását. Kémények, beázások javítását. Repedt süllyedt falak helyreállítását,
dryvitozást, festést, tapétázást, hideg meleg burkolást. Kerítések építését, restaurálását, betonozását.
Nyílászárók cseréjét, villamossági és vízszerelési
munkálatok elvégzését.

INGYENES FELMÉRÉS!

MINARET HOTEL
&
ÉTTEREM EGER

2022.07.25-től 2022.09.25-ig!

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

20%

kedvezmény
NYUGDÍJASOKNAK!

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

JÁRÓKÁT

UTAZÓÁGYAT

JÁTÉK BABAKOCSIT

BICIKLIT

BÉBIŐR

CSECSEMŐMÉRLEG

STERILIZÁLÓ

BABAFÉSZEK

ISKOLATÁSKA

ŐSZI RUHÁK ÁTVÉTELE
AUGUSZTUS 1.-TŐL
ELŐJEGYZÉSSEL
Eger, Barkóczy u. 6.
(Kacsapart u. sarkán)
Tel.: 06-20/9365-130
36/312-073
Ny.: H-P: 9-17, Szo: 9-12

babamuri

ISKOLATÁSKÁK KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK!

REZSIMENTES HÁZTARTÁS?
NAPELEMRENDSZER!!!

HÍVJON MINKET!
+36 70 731 1504
www.ligetsolar.hu

Bemutatóterem és központ: 3300 Eger, Szövetkezet u. 5/1.

www.aproporeklam.hu
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LAPZÁRTA: 2022. 08.12.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022. 08.19.

10 ÁTFOGÓ
KATEGÓRIA

Mezőkövesden,
a nagytemplommal
szemben.

AKCIÓ!

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

2020.
04.-től
2022.
07. 08.
08.-tól
07.2020.
16.-ig
illetve
készlet erejéig
08. 13.-ig

Birka
2199.köröm
Csirkehús
comb
/ farrésszel/899.- Sertés
Hurka
1339.-299.Sertés
tepertő
2490.Marha
színhús
Csirke máj
980.-3190.Sütni való kolbász 2059.Hurka 1299.Marha bélszín 5490.Sertés karaj csont nélkül 2290.-Sütőkolbász
Lecsó kolbász
1449.1799.Császárhús 1599.Csemege
szalonna
/
Húsos csont 449.Kockázott
zsírszalonna
939.Kockázott zsírszalonna/bőr nyársaláshoz/ 1990.nélkűl/
849.- 299.Sertés köröm
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

HAJNAL HOTEL GYÓGYSZÁLLODA ***
3400 Mezőkövesd,
Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

info@hajnalhotel.hu,

www.hajnalhotel.hu

Külső-belső gyógyvizes medencék
/100-%-os gyógyvízzel/, úszómedence,
gyerekmedence - 1 800.- Ft/fő a belépő.

www.apropress.hu

Vásároljon ajándékutalványt
szeretteinek!

REDŐNYVÁSÁR

MÉG MINDIG

FÉL
ÁRON
közvetlenül a gyártótól
SUDOKUWEB
(30) 86-00-999

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

HOROSZKÓP
KOS

BIKA

A héten ég a kezed alatt a munka,
másoknak is be tudsz majd segíteni,
ez sem okoz gondot.

IKREK

MÉRLEG

Légy óvatos az újdonságokal a
héten, ne ugorj csak úgy fejest a
dolgokba.

SKORPIÓ
Olyasmit tudhatsz meg, amit nem
biztos hogy akartál tudni. Nem fog
tetszeni de szükséged lesz rá.

NYILAS

Tedd sorba a kötelezettségeidet
és ennek fejében vállalj csak újabb
szívességeket.

Kérd ki barátaid véleményét a fontos
döntéseiddel kapcsolatban, mert
most az érzelmeidre hallgatsz.

RÁK

BAK

Feszült lehetsz egy feladat miatt, de
te sorban veszed az akadályokat és
ez újabb lendületet ad.

OROSZLÁN

Az érzelmeire kell majd hatnod de
a karizmatikus személyiséged miatt
ezzel nem lesz gond.

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 tulajdonát képezi, ezért ezek jelen kiadványon
kívüli felhasználása tilos. A nyomdai és
helyesírási hibákért felelősséget nem vállalunk. A hirdetésben szereplő képi elemek
egyes esetekben csak illusztrációk.

Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

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

Próbálj összeszedett maradni, mert
ha borul a terved, kizökkensz, kárba
mehet az eddigi munkád.

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@aproporeklam.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

Pihenj meg és rendezd a gondolataidat, ennek van most itt az ideje.
Utána jobban megy majd a munka.

VÍZÖNTŐ
Visszapillantasz a múltba és látod
mekkora utat tettél meg, de azt is,
hogy mekkora vár még rád.

SZŰZ

HALAK

A szerelmes hangulatod miatt a
mindennapi tevékenységeket is
jobb kedvvel végzed majd.

Olyan dolgokat kell megtenned,
amiket nagyon nem akarsz, azért,
hogy megkapd amit szeretnél.
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• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

AKCIÓS LEMEZ!
AKCIÓS CSEMPÉK,
A készlet erejéig!
JÁRÓLAPOK
2 méteres hosszúságban,
ÉRKEZTEK!
4950Ft/táblától!
Luc lambéria 12x120 mm........................................................................................................................2950Ft/m2-től!
Borovi JÁRÓ felületű hajópadló 25x167 mm..............................................................................8800Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146/19x121 mm..........................................................................5500Ft/m2-től!
Tetőfólia 75 m2.........................................................................................................................................19000Ft/tekercs!
Szalonnasütők.................................................................................................................................................55.000 Ft-tól!
Szegőlecek...........................................................................................................................................................450Ft/m-től!
Borovi lambéria 13x96 mm....................................................................................................................3850Ft/m2-től!
Lucfenyő lambéria 15x146 mm A/B..................................................................................................4950Ft/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!
Festett lambéria 13x120 mm..................................................................................................................... 3850 Ft/m2!
AKCIÓS JÁRÓLAPOK ÉS CSEMPÉK KAPHATÓAK!
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!

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

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47
LOLLIPOP PARTY
SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SOFŐRSZOLGÁLAT
TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

www.aproporeklam.hu

RECEPT
HOZZÁVALÓK:
- 50dkg Mascarpone
- 14dkg cukor
- 2.5dl hideg habtejszín
- 6dkg porcukor
- 1tk vaníliaaroma
- 1csom babapiskóta
- 1doboz friss eper
- 1ek citromlé
- 2dl víz
- 1ek keményítő

EPRES TIRAMISU
KÓKUSZTEKERCS
POHÁRKRÉM

ELKÉSZÍTÉS:
1. A habtejszínt a porcukorral és a vaníliaaromával habosra
keverjük, majd kis adagokban hozzákeverjük a mascarpone mixhez. Habzsákba töltjük a krémet, és hűtőbe tesszük
felhasználásig.
2. Az eperszósz készítéséhez az epret, a citromlevet, a maradék cukrot és vizet egy lábosban felforraljuk.
Addig főzzük, amíg az eper meg nem puhul. Ekkor a levéből félreteszünk egy keveset (ebbe fogjuk majd a babapiskótákat mártogatni).
3. A keményítőt kevés vízzel kikeverjük, majd hozzáadjuk
az epres szószhoz, és beforraljuk vele. Félretesszünk hűlni.
Egy babapiskótát kettétörünk, és belemártogatjuk a félretett eperszószba, majd a pohár aljára tesszük.
4. Erre jön egy adag a krémből, amit a habzsák segítségével nyomunk a piskótára. A krémre kerül a készre főzött
eperszósz.
5. Ezt a sorrendet ismételjük a poharunk nagyságától függően úgy, hogy a teteje majd a félretett eperszósz legyen.
Friss eperszemekkel díszítjük a pohárkrémet.
Egy alapos hűtés után már lehet is fogyasztani.
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ILDIKÓ
LÁTSZERÉSZ
Cím: Eger,
Telekessy utca 1.
Tel.: 36/320-681

Gyermekszemüveg-lencsék

25%

kedvezménnyel szept. 30-ig!
OVIS ZSÁKOK, OVIS ÁGYNEMŰK, TELJES SZETTEK
hatalmas színválaszték
akár egyedi méretek is
díjmentes átvételi lehetőség
3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 7.

Tel: +36 20/356-6663

www.zolica.hu

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

SZERETNE REZSIMENTESEN ÉLNI?
Kérem hívjon bizalommal!

Máté Attila +36 30 586 3081
Ingyenes konzultáció
és igényfelmérés.

5.oldal

Telefon: 06 70 672 6715
www.thaimasszazseger.hu

Nyitva tartás: Hétfő: 11-19-ig, Kedd - Szombat: 09- 19-ig

www.aproporeklam.hu

sokan nem
nem tudják
MégMég
sokan
tudják
sokan már
igen!),
(de(de
sokan
már
igen!)
hogy nálunk érheted el Közép-Európa talán
legjobb
SZERKEZETŰ franciaágyait!

(....és nem viccelünk....!)
Majzikbútor,
Majzikbútor,
Mezőkövesd,
Széchenyi 96,
20/9260088, minden
egyéb bútorra is a
régióban ingyenes a
házhoz szállítás!
ABLAKMENTŐ!
Hagyományos fa ablakok,
csere és bontás nélküli
felújítása, prémium
hőszigetelt üveg beépítésével,
szigetelő profilok
használatával!
Precíz, szakszerű
kivitelezés rövid határidővel.

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

HANNA
TISZTÁNLÁTÓ JÓSNŐ

Ki sem kell mozdulnia,
jóslás telefonon!

06/30-439-20-69
www.gabrielorakulum.hu

www.aproporeklam.hu
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Javában zajlik a munka

Július 11-én kezdődött a nyári felkészülés az Eszterházy SC másodosztályú
női kézilabda együttesénél, vagyis már
több hete gőzerővel készülnek a társaság tagjai az 2022/2023-as szezontól
tizenhatos csapatos, összevont NB I/B-s
bajnokságra. Mint ismeretes, az előző
idényben az utolsó fordulóban bukták el
a feljutást Zsadányi Sándor vezetőedző
tanítványai, így szeptember első hétvégéjétől is a második vonalban kell rajtvonal mögé állniuk. Ha már szeptember

(FOTO: Szepesi Áron)

eleje, eddig az időpontig kellelkészülnie a csapatnak, legalábbis a nyári munka kezdetétől összesen nyolc hét áll rendelkezésre, hogy minden kirakós darab a helyére
kerüljön. A felkészülés kezdetével természetesen több új játékos is felsorakozott,
akikkel a soraiban szeretnének idén is minél jobb eredményt elérni az egyetemisták. Szondi Zsófia Vácról, Hadnagy Fanni a Vasastól, Kozma Tünde Hajdúnánásról,
Varjú Liliána a Szent István SE-től, Tóth Gréta a DVSC-től, Kurmai Pannai, és Pap
Zsófi egyaránt a NEKA-tól, míg Pint Lilla a DKA Vác együtteséről tette át székhelyét
az egri gárdába. Régi-új technikai-vezetőként Csóka Patrik tért vissza a csapathoz,
ami igaz Halmay Csabára is,aki az erőnléti felkészítésért felel.
Fenyves Balázs

NAPSÜTÉS ÉS
ÉLESLÁTÁS?

IGEN!

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

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

Teljeskörű adminisztráció
Gépelés bármilyen
formátumról (műszaki
leírás, szerződés, pályázat,
szakdolgozat stb.)
Nyilvántartások,
kimutatások, pályázati
anyagok összeállítása
Rövid határidő, pontos,
megbízható munka
Érdekel? Keress!
Tel: +36/20/914-9451
szjusztynails@gmail.com

LOLLIPOP PARTY
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Tel.: +36-30/50-33-122
Szolgáltatásaink:
GYEREKZSÚROK-SZÜLETÉSNAPOK
-vidám vetélkedők
-arcfestés
-hennafestés
-luﬁhajtogatás
-karaoke
-pólkember, tündér
-bohó
-bűvész
-gólyalábasok
-lovaglás
-hot-dog, vattacukor
-interaktív bábelőadás
-kutyás zsúr
-tündéres, hercegnős zsúr
lányoknak
-lovag, kalózos, szuperhős buli
ﬁúknak
ESZKÖZBÉRLÉS
-több mint 15. 000 termék
-jelenleg 600 fős rendezvény

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

Web: www.lollipopparty.hu
E-mail: info@lollipopparty.hu

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
-esküvők
-családi rendezvények
-céges rendezvények
(konferenciák, csapatépítés)
-falunapok
-protokolláris rendezvények
-gasztronómiai tanácsadás
-ceremóniamesteri szolgáltatás
-halotti tor
-ﬂashmob- 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-szalaggyűrűavatók, 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

www.aproporeklam.hu
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HŐFORRÁSNÁL egy szinten 3 db
BELVÁROSBAN közel a Széchenyi
utcához nagypolgári igényes 4 szoba
apartmanlakás eladó. A lakások
összkomfortos, függőkertes családi
teljesen
ház jellegű lakás 1 /egy/ garázzsal berendezettek, jelenleg is üzemelnek.
ea. Ir.ár: 96
Együttes értékük: nettó 77 millió Ft.
mFt a második garázs további
Hozamtermelő, fejlesztés alatt álló
6 mFt-ért megvehető.
területen pályáztatható ingatlanok.
----------------------------------------------------------------------------------------BELVÁROSBAN
BÉRBEADÁS VÁLLALKOZÓK
közel a Széchenyi utcához
RÉSZÉRE
nagypolgári igényes 4 szoba
• Történelmi belvárosban új építésű,
összkomfortos, függőkertes családi
eddig még nem lakott, I. emeleti 1
ház jellegű lakás 1 /egy/ garázzsal
nappali
ea.
+3 szobás, ügyfél várakozóval ellátott
Ir.ár: 96
90 m2 ingatlan hosszú távra kiadó.
mFt a második garázs további
--------------------------------------------Elsősorban rendelőnek, irodának, vál6 mFt-ért megvehető.
EGRI CSALÁDI HÁZ
--------------------------------------------lalkozásnak. Bérleti díj: 250.0000.KINÁLATUNKBÓL
ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK AJÁNLJUK
Ft/hó+rezsi.
Egy tető alatt két lakóház a város
• Csákóban egy telken két ház egy
• Eger központjában irodaházban
Hajdú hegyi részén. 700 m2 kert,
helyrajzi számon eladó. Az egyik
variálható méretű irodák bérbe adók
panoráma, zöldövezet.
épület 1
bttó 2600
Ir.ár:
nappali+2 hálós összkomfortos, teljes
Ft/m2 áron.
egészében átépített, jelenleg 70 %-os
Szvorényi utcában 3. emeleti 2
--------------------------------------------készültséggel. A másik épület 6
EGRI TÖRTÉNELMI BELVÁROSI 8 db szobás erkélyes részben bútorozott
szoba összkomfortos teljesen új
nagy konyhás
LUXUS APARTMAN
építésű földszint+tetőtér építésű ház,
lakás bérbeadó szeptember 01-től.
összesen 435 m2 területen eladó.
jelenleg 70 % készültséggel. A két
Bérleti díj 90 ezer Ft/hó.
Megtérülés várható időtartama 6 év.
ingatlan 825 m2
Két havi kaució egy
Ir.ár: 350 mFt
telken áll. Az ingatlant nagy
--------------------------------------------havi bérleti díj elvárás.
családosoknak ajánljuk, akik a
BELVÁROSI VENDÉGHÁZ
Maklári úton I. emeleti 3 szobás 72
szülőket is maguk
Az egri vár közelében
m2 bútorozatlan lakás bérbeadó
mellett tudnák, vagy olyannak, aki
5
apartmanos,
+
üzlettel
is
augusztus közepétől.
befektetésre, apartman
rendelkező vendégház ea.
Bérleti díj 140 ezer Ft-hó
üzemeltetésre szeretné
Ir.ár 320 mFt
használni. Együttes irányára jelen
Felsőtárkányban 2 szintes, alagsori
--------------------------------------------állapotban 150 mFt, 100 %-os befetárolóval és garázzsal rendelkező
HŐFORRÁSNÁL APARTMANLAKÁS
jezést igénylő
családi ház
teljes berendezéssel eladó.
vevő részére pedig 170 mFt az
Társasházban magasföldszinten egy pihenőkerttel teljes bőtorozottsággal.
irányár. Az árba egy garázs is beleszoba összkomfort 15 m2 terasszal Fűtés házközponti, de alternatívaként
tartozik.
kandallós fűtés is adott.
eladó.
• Belvárosi villa eladó jakuzzival,
--------------------------------------------Fordított ÁFA működik, azaz a 43,4
LUXUS ALBÉRLET
télikerttel, halastóval, kerti grillel,
m2 teljesen berendezett ingatlanért
garázzsal, 1
Új építésű II. emeleti luxus lakás
csak a nettó árat: 28,7 mFt -ot kell
nappali 3 szobával a város központigényes berendezéssel, gépesített
fizetni. Ha most vásárol, a foglalások
jában. Lakásbeszámítás Egerben
konyhával egyedülállónak
után az eladó cég napi
vagy
vagy fiatal párnak azonnal
használati díjat fizet.
Budapesten lehetséges.
költözhetően alacsony rezsivel kiadó.
Ir.ár: 120 mFt
Bérleti díj: 160 ezer Ft/hó+rezsi.

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.

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

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

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

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása,
cseréje, beázás elhárítás, bádogozás,
Lindab tető, új tető cserepezése,
kisebb javítások,
SOS munkák is.
Telefon:
0670/757-5455
---------------------------------------------

Fűkaszálást, fűnyírást vállalok Eger
és vonzáskörzetében.
Telkek, udvarok, telephelyek
fűkaszálását vállalom.
Érdeklődni:
06-20/394-33-62

OKTATÁS
(5-99 éves korig)
úszás/Informatika/gitár/és korrepetálás
+36-30/866-38-80
wandapal.hu

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

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 cserélnék
értékegyeztetéssel, Budapest 2.
kerületi vagy Pilisi településre!
Tel.:
30/655-33-43
--------------------------------------------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

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 családi 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

ÁLLÁS
Alkalmi munkára nem dohányzó
kollégát keresek! Fémszerkezeti
munkák, zárszerelés!
Tel. : 06-20/314-45-35
---------------------------------------------

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

ELÉRHETŐSÉGEINK:
TELEFON:
+36-30-864-01-13
E-MAIL:
hirdetes.eger@
aproporeklam.hu
HIRDESSEN NÁLUNK
ÖN IS!

www.aproporeklam.hu

8.oldal

Új!
Iskolakezdésre ajánljuk!
-Füzetek, ceruzák, ﬁlctollak, zsírkréták,
radírok,technikadobozok széles
választékban.
-Tornaruhák, tornanadrágok (piros, kék, fekete),
-Pólók (sárga,fehér,piros 128-164,
S-5Xl méretig).
-Tornazsákok, tornacipők, tolltartók,
iskolatáskák széles választékban.
Új!
Megérkeztek női konfekció osztályunkra
a téli kabátok és hurkolt
pulóverek,mellények.

Edenred utalványokat
és Edenred kártyákat
elfogadunk.
NEMZETI
AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT
ELFOGADUNK!

Z & H Áruház
Dobó István tér 1.

MEDIATOR TEMETKEZÉS

VSM:gyak ; 40%
ÁKO : 376000FT

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!

3300 Eger, Széchenyi u. 72.

Tel.. 36/311-351
Állandó ügyelet:
06 (20) 590 3310
06 (20) 288 6815
Nyitvatartás:
H-Cs.: 8-16
P.: 8-14

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS

Irodabútor, beépített nyílló és tolóajtós szekrények,
konyhabútor, nappali és ifjúsági szekrénysorok,
lapra szerelt bútorok összeszerelése,
asztalosipari munkák.
Minőségi anyagokból, megﬁzethető áron!

Web: egriklasszbutor.hu
Tel.: +36-30/280-53-12

E-mail: egriklasszbutor@gmail.com

RÉSZLETEKÉRT KERESSE
ÉRTÉKESÍTŐINKET!

SsangYong Korando
Szállítja az extrákat

STYLE PLUS csomag, br. 600 000 Ft helyett
mindössze br. 100 000 Ft-ért

Veres
Ágnes
RÉSZLETEKÉRT
KERESSE
ÉRTÉKESÍTŐINKET!
+36 20 568 8802
Jakabné Nagy
Nagy Judit
Judit
Jakabné
+36
20
429
7940
+36 20 429 7940
Bolcsó Gábor
Gábor
Bolcsó
+36 20 575 3339
+36 20 575 3339
SHICK-R Kft.
Eger, Kistályai út 20.
Tel: +36 36 511 980

www.ssangyongeger.hu

