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

HÍVJON MINKET!
+36 70 731 1504

REZSIMENTES HÁZTARTÁS?
NAPELEMRENDSZER!!!

www.ligetsolar.hu

SPORT BABAKOCSIT
UTAZÓÁGYAT

CSECSEMŐMÉRLEGET
BABAFÉSZKET

JÁTÉK BABAKOCSIT
BÉBIŐRT

STERILIZÁLÓT

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

KERESÜNK:

ÚJSZERŰ ISKOLATÁSKÁK NEGYED ÁRON KAPHATÓK!

babamuri

BBABABAAMMUURRII BBABABAAMMUURRII 
MINDEN KAPHATÓ, AMI BABA,TINI ÉS KISMAMAMINDEN KAPHATÓ, AMI BABA,TINI ÉS KISMAMA

20%20%
kedvezménykedvezmény

NYUGDÍJASOKNAK!NYUGDÍJASOKNAK!

Kőművesmester vállal:
Családi házak felújítását, vizes penészes salétromos 
falak végleges megszüntetését, teljes tetőszerke-
zet építését, javítását, kúpolását. Kémények, beázá-
sok javítását. Repedt süllyedt falak helyreállítását, 
dryvitozást, festést, tapétázást, hideg meleg burko-
lást. Kerítések építését, restaurálását, betonozását. 
Nyílászárók cseréjét, villamossági és vízszerelési 
munkálatok elvégzését.
 

+36 30/924-3171+36 30/924-3171

INGYENES FELMÉRÉS!INGYENES FELMÉRÉS!
2022.07.25-től 2022.09.25-ig!2022.07.25-től 2022.09.25-ig!

MINARET HOTEL & ÉTTEREM EGER

Minaret Hotel & Étterem
Cím: Eger, Knezich Károly u. 2.

Asztalfoglalás:
06 36/ 517 000,

06 30/867 1263, 06 70/329 2362
E-mail:  info@minarethoteleger.hu

Napi menü ajánlat Ár: 1490 Ft/fő

Egyéni vagy családi összejövetel,
céges rendezvény, osztálytalálkozó, ballagási éttermi ajánlatunk:

Reggeli (svédasztal) 1500 Ft/fő
(az ár tartalmazza a forró italokat, juicet) 7:00-10:00-ig

Svédasztalos ebéd vagy vacsora korlátlan étel
és ital fogyasztással (csapolt Csìki sör, folyóbor, 4 féle juice italt)

felnőtteknek 3990 Ft/fő,
gyerekeknek (4-10 évig) 2000 Ft/fő

Munkavégzés helye: Eger
Jelentkezni önéletrajzzal lehetséges az alábbi

e-mail címen: sshjobs@schoen-sandt.hu. 
Telefon: +36 30/747-5123 

Az egri schoen+sandt Hungary Kft.
bővíti csapatát az alábbi munkakörökben:

- Mechanikus szerelő
- Elektromos szerelő
- Hegesztő összeállító
- Co hegesztő
- CNC megmunkálóközpontos
- CNC esztergályos 
- CNC horizontos
- Gépgyártás technológus

Amit kínálunk: 
• Bérezés, megegyezés szerint 
• Munkába járás támogatása 
• Élet, baleset – és betegbiztosítás 
• Ingyenes munkaruha és étkezési támogatás 
• Hosszútávú munkalehetőség

 egy fejlődő és bővülő cégnél



LAPZÁRTA: 2022. 09.02.
PÉNTEK 14:00 ÓRA

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:
2022.09.09.

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:
Butkai Gabriella ev.
3300 Eger, Sánc u. 8.

Adószám: 59326643-1-30
Lapzárta: Péntek 14:00

Barta Norbert E.V. és az Apropó-Eger 
Reklámújság fizetett hirdetéseket jelenít 

meg, melyeknek valósiságát a szerkesztők 
nem vizsgálják, tartalmukért felelősséget 

nem vállalnak. A lapban megjelent grafikai 
elemek Barta Norbert E.V. szellemi tulaj-
donát képezi, ezért ezek jelen kiadványon 
kívüli felhasználása tilos. A nyomdai és 

helyesírási hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A hirdetésben szereplő képi elemek 

egyes esetekben csak illusztrációk.

“Hajnali élmények októbertől is”
5 nap/4 éj félpanzióval, gyógykezeléssel, gyógyfürdőzéssel,
úszómedence használat. Már 56 000.-/fő/4 éj-től.
Érd: info@hajnalhotel.hu, 06 49/505-190, www.hajnalhotel.hu

Hajnal Hotel *** 3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

REDŐNYVÁSÁR
még mindig

FÉL ÁRONFÉL ÁRON
közvetlenül a gyártótól
Ajándék szúnyogháló
minden redőnyhöz!

(30) 86-00-999

10 ÁTFOGÓ 
KATEGÓRIA

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

www.apropress.hu

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 erejéig

AKCIÓ!

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

Hurka 1339.-

Sütni való kolbász 2059.-

Lecsó kolbász 1449.-

Kockázott zsírszalonna 939.-

MEZŐKÖVESDEN
A NAGYTEMPLOMMAL SZEMBEN.
Bőrös malachús ........................  1499 Ft
Sertés húsos csont....................  449 Ft
Hasaalja szalonna...................... 1299 Ft
Toka szalonna............................  899 Ft
Csirke comb/farrésszel/.............  899 Ft
Csirkemáj................................... 980 Ft
Sertéskaraj /csont nélkül/......... 2299 Ft
Sertés hátsó csülök ................... 1299 Ft

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

AKCIÓ!2022.08.18-
2022.08.27.

KOS
Csak azokat a lehetőségeket fo-
gadd el, ahol jól is fogod érezni 
magad!
BIKA
Ezen a napon bárkit meggyőz-
hetsz bármiről, az emberek való-
sággal isszák a szavaidat.

IKREK
Frusztrált lelkiállapotban kezded 
a napot, de bármi történik is a ta-
lálkozás során, az kizökkent belőle. 

RÁK
Egyelőre nem vagy halandó új 
projektbe belevágni, érdemes 
meghallgatnod az ötleteket. 

OROSZLÁN
A sok elismerő tekintetnek és a bó-
koknak köszönhetően sokat nő a 
mai nap folyamán az önbizalmad.

SZŰZ
Ideje lenne kicsit kényeztetni ma-
gadat, nincs ebben semmi önző-
ség! Csak ne ess túlzásokba a fi-
nom ételekkel vagy italokkal.

MÉRLEG
Lazán képes vagy csillapítani 
mások haragját és megfelelő-
en közvetíteni a vitákat.
SKORPIÓ
A mai hangulatod arra kész-
tet, hogy elgondolkozz a kap-
csolataidon, miként járulnak 
hozzá az életedhez.
NYILAS
Szeretnél kicsit kiszakadni a 
mindennapokból, de a felada-
taid mennyisége nem engedi. 
BAK
A nap folyamán előfordulhat, 
hogy egy olyan projektben 
veszel részt, amely igencsak 
felkelti az érdeklődésedet. 
VÍZÖNTŐ
Az aggodalmad blokkolhatja 
a kreatív energiádat, és elve-
szítheted az önmagadba ve-
tett hitedet. 
HALAK
Szeretteid szeretnének kipi-
hentnek és boldognak látni, 
ezért fordíts egy kis energiát 
önmagadra is!
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SUDOKUHOROSZKÓP

HA JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE, MOST KEZDJE EL!
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SsangYong Korando
Szállítja az extrákat
STYLE PLUS csomag, br. 600 000 Ft helyett 
mindössze br. 100 000 Ft-ért 

SHICK-R Kft.
Eger, Kistályai út 20. 
Tel: +36 36 511 980

RÉSZLETEKÉRT KERESSE 
ÉRTÉKESÍTŐINKET!
Jakabné Nagy Judit
+36 20 429 7940

Bolcsó Gábor
+36 20 575 3339

www.ssangyongeger.hu

RÉSZLETEKÉRT KERESSE 
ÉRTÉKESÍTŐINKET!

Veres ÁgnesVeres Ágnes
+36 20 568 8802+36 20 568 8802

Jakabné Nagy JuditJakabné Nagy Judit
+36 20 429 7940+36 20 429 7940

Bolcsó GáborBolcsó Gábor
+36 20 575 3339+36 20 575 3339

KÉSZLETR
ŐL

KÉSZLETR
ŐL

ELVIHETŐELVIHETŐ

AUTÓK!!!AUTÓK!!!

KÉSZLETR
ŐL

KÉSZLETR
ŐL

ELVIHETŐELVIHETŐ

AUTÓK!!!AUTÓK!!!

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

Tel.: +36-30/50-33-122Tel.: +36-30/50-33-122

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-szalag-

gyűrűavatók, farsang fotózása
helyszínen felállított 
műteremmel

- rendezvény fotózás-videózás
- drón felvételek készítése

SOFŐRSZOLGÁLAT
- személyszállítás
- sofőrszolgálat
- transzfer

HOSTESS SZOLGÁLTATÁS
- konferenciák, sajtótájékoztatók
- fesztiválok, kulturális események
- promóciók, sportesemények
- kiállítások, díjátadók

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
- céges rendezvények,

helyszíneinek dekorálása
- szülinapi partyk dekorálása
- családi rendezvények

helyszíneinek  dekorálása

GYEREKZSÚROK ÉS
SZÜLETÉSNAPOK
- vidám vetélkedők
- arcfestés
- hennafestés
- lufihajtogatás
- karaoke
- pókember, tündér
- bohóc
- 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 

kiszolgálása

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

Rendezvényszervezés



ILDIKÓILDIKÓ
LÁTSZERÉSZLÁTSZERÉSZ

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

Gyermekszemüveg-lencsék  

25%
 kedvezménnyel szept. 30-ig!

Hozzávalók
50 dkg szilva
40 dkg liszt
10 dkg vaj
8 dkg cukor
2 dl tej
2 db tojás
2 dkg élesztő
1 teáskanál fahéj
Elkészítés:

A tejet langyosítsd meg, rakj hozzá egy teáskanál cukrot, morzsold bele az 
élesztőt, és várd meg, míg 10-15 perc alatt felfut! Akkor jó, ha megemelkedik, a 
teteje habos lesz. A lisztet szitáld egy tálba, rakd hozzá a tojásokat, a puha va-
jat, a cukrot és az élesztőt! Dagaszd meg a tésztát! Amikor sima, elválik a kezed-
től, készíts belőle cipót, takard le konyharuhával, és keleszd körülbelül 40 percig!

Amikor a tészta a duplájára nő, öntsd kiolajozott tepsibe. Rakd ki sűrűn a fél-
bevágott, kimagozott szilvákkal, és szórd meg fahéjjal! Told forró sütőbe, és süsd 
meg 170 fokon 30-35 perc alatt. Teszteld tűpróbával. Ha a sütibe beleszúrt kést 
vagy tűt üresen húzod ki, biztosan elkészült. Porcukorral megszórva kínáld! 

Jó étvágyat kíván az  Apropó-Eger csapata!Jó étvágyat kíván az  Apropó-Eger csapata!

RECEPT
Szilvás lepénySzilvás lepény

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

Luc lambéria 12x120 mm, 2950 Ft/m2-től!
Borovi JÁRÓ felületű hajópadló 25x167 mm, 8800 Ft/m2-től!
Lucfenyő hajópadló (fózolt) 19x146/19x121 mm, 5500 Ft/m2-től!
Tetőfólia 75 m2, 19.000 Ft/tekercs!
Szalonnasütők, 55.000 Ft-tól!
Szegőlecek, 450 Ft/m-től!
Borovi lambéria 13x96 mm, 4150 Ft/m2-től!
Lucfenyő lambéria,15x146/15x120 mm A/B, 4950 Ft/m2-től!
Borovi lambéria 15x120 mm A/B, 5250 Ft/m2-től!
WPC teraszburkoló, 6500 Ft/szál!
Laminált padló, 285 0Ft/m2-től!
Borovi rönkház profil 21x146 mm 6500 Ft/m2

Festett lambéria 12x120 mm 3850 Ft/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 CSEMPÉK,

AKCIÓS CSEMPÉK,

JÁRÓLAPOK
JÁRÓLAPOK

ÉRKEZTEK!
ÉRKEZTEK!

AKCIÓS LEMEZ!
AKCIÓS LEMEZ!

A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

2 méteres hosszúságban,

2 méteres hosszúságban,

4950Ft/táblától!
4950Ft/táblától!

A kupon
fe lm ut at ój ána k

06-30/ 718-26-47

LOLLIPOP PARTY

SOFŐRSZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

SOFŐRSZOLGÁLAT

TRANSZFER

WWW.
LOLLIPOPPARTY.HU

+36 30/50-33-122



Július 11-én elstartolt nyári felkészülése során eddig kiváló 
dolgok történtek az Eszterházy SC női kézilabdacsapatának 
háza táján. Úgy néz ki, viszonylag hamar sikerült beillesz-
kedniük az újonnan érkezőknek, és mindez már a pályán is 
megmutatkozik. Az alapozó időszakból eddig eltelt közel 
öt hét során, már négy edzőmérkőzésen is pályára lépett a 
társaság, az eredményeket nézve ötven százalékos mérleg-
gel, ám ennél sokkal pozitívabb képet festett mindaz, amit 
a lányok bemutattak. Rögtön elsőre az élvonalbeli Budaörs 
otthonában 33-29-es egri győzelem született, ami megadta 
az alaphangot a jó folytatásra. Ezt követően, ugyan a szintén 
első osztályú Vác, Békéscsaba kettőssel szemben vereségek 
következtek (előbbi tizennégy gólos, utóbbi csupán egy), ám 
a viharsarkiak ellen az utolsó percekig csak az egyetemisták 
vezettek, úgyhogy ez igy inkább jó találkozónak számít. A ta-

valy még NB I-es Vasas idén már a másodosztályban 
lesz riválisa a mieinknek, ezért is volt fontos, 

hogy múlt hétvégén, a fővárosiak mátra-
házi edzőtáborában három talá-

lattal Zsadányi Sándor tanítvá-
nyai bizonyultak jobbnak, ezzel 

ugyanis lélektanilag bizonyosan 
előrébb indulnak majd a szep-

temberi bajnoki start alkalmával.

Fenyves Balázs
 

JÓL ALAKUL AZ ALAPOZÁS

(FOTO: Szepesi Áron)

Telefon:
+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.

ABLAKMENTŐ!

A P RA P R     PP
R e k l á m ü g y n ö k s é g

,,
OO

www.aproporeklam.hu

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

NE MARADJON LE AZ IDEI SZEZONRÓL!NE MARADJON LE AZ IDEI SZEZONRÓL!
az eljárás csak 20 Celsius-fok felett alkalmazható!

Telefon: 06 70 336 984806 70 336 9848



Tolltisztítás
Paplan, párna készítés.

Elhasznált ágyneműjéből a 
pelyhet, tollat korszerű német 

technológiával kitisztítva és új pe-
helybiztos anginba töltve gyönyörű 
paplant, párnát készítünk Önnek, 

igen kedvező áron!

30/212-8120
wwww.paplanszerviz.hu
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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

KISZÁLLÍTÁS:KISZÁLLÍTÁS:
minden hónap 1-10 minden hónap 1-10 

ARANYOSI TYÚKVÁSÁR!
1 éves vörös, szép,

tollas tojó tyúk eladó
KISZÁLLÍTÁSSAL

750 Ft/db750 Ft/db
06-20/77-09-801

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

SZOLGÁLTATÁS
Stressz-Feszültség oldó MASSZÁZS 
Egerben! Frissítő masszázs: 3.000 
Ft/30 perc, 4.500 Ft/45 perc. Talp-
reflexológia: 3.500 Ft/30 perc. Fris-
sítő talpmasszázs: 3.000 Ft/30 perc.
Idegrendszer nyugtatása ( fejmasz-
százs ): 4.000 Ft/30 perc.Svédmasz-
százs + Talpreflexológia: 6.000 Ft/
óra. Arc-váll-nyak-dekoltázsmasz-
százs: 3.000 Ft/30 perc. Betegségek 
lelki okainak kezelése 5.000 Ft-tól. 
Stressz, feszültség, pánik, depresz-
szió, alvászavar, posztkovid kezelé-
se! TERMÉSZETES TERÁPIA! Töltődj 
fel nálam!!! Tel.: +36 20 279 57 21

Süllyedt, repedt falak. Vizes, ned-
ves, salétromos, penészes épületek 
vegyi injektálása, kezelése, végle-
ges megszüntetése, vízszigetelése. 
Vályogház felújítás, bontás, átalakí-
tás. 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 válla-
lunk. 06-30/08-121-19; 06-20/455-
1964

Ács és kőműves szakember vállal 
kisebb nagyobb munkálatokat. Re-
pedt, süllyedt falak helyreállítását, 
injektálását, mindenféle festést, beá-
zások javítását, nyílászárók cseréjét
rövid határidővel. 06-30/08-121-19; 
06-20/455-1964

Minden, ami felújítás, kisebb-na-
gyobb kőműves munkák, festés kí-
vül-belül, ablak-ajtócsere, vizes-sa-
létromos falak vegyi injektálása, 
kisebb tetőjavítások, számlaképe-
sen, garanciával. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Ingyenes helyszíni fel-
mérés.  Tel.: +36-70/427-15-92

Tetődoktor. Régi hajlott tetők javítá-
sa, cseréje, beázás elhárítása, bádo-
gozás, Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák 
is. Telefon: 06 70/757-5455

Fűkaszálást, fűnyírást vállalok Eger 
és vonzáskörzetében. Telkek, udva-
rok, telephelyek fűkaszálását válla-
lom. Érdeklődni: 06-20/394-33-62

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

OKTATÁS
(5-99 éves korig) úszás/Infomatika/gi-
tár/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 cserél-
nék 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 terasz-
szal eladó! A telek megosztható, 
mindkét végén közművekkel  ren-
delkezik. Irányár: 21.900000 HUF 
+36 30/391-1126

TÁRSKERESŐ
Alkohol és nikotinmentes 55 éves 
férfi komoly kapcsolatra társat keres!
Tel.: 06-20/287-55-28

KERES
Nem dohányzó, fiatal, kedves hölgy 
jelentkezését várom karbantartás 
céljából! Telefonokat 8-12 óráig fo-
gadok. Tel.: +36 30 074 29 00

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK 
HELYE

Hirdessen nálunk Ön is szöveges hir-
detésben. 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

TETŐSÍK ABLAKOK JAVÍTÁSÁT,KARBANTARTÁSÁT, 
CSERÉJÉT RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALOM,

VALAMINT ÁCS ÉS TETŐFEDŐ MUNKÁK.

Tel.: 
20/9-326-088

E-mail: 
antalistvan74@gmail.com



FARMOSI-INGATLANOK Ingatlanközvetítés, értékbecslés
3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 7.    Tel.: 06 30/391-1126, +36 30/873-4210

MEZŐKÖVESDI INGATLANOK:
Petőfi úton 2 generációs (2 + 2 
fél szobás és 1 + fél szobás..) 
családi ház új tetővel, garázs-
zsal, műhellyel, pincével, dup-
la központi fűtéssel, szépen 
gondozott pihenőudvarral reá-
lis áron eladó..
Madách úton 2 generációs, 6 
szobás igényes, napkollek-
toros családi ház modern gé-
pesítéssel, úszómedencével 
nagy parkosított, 2 helyrajzi 
számon lévő telken eladó. A 
széles utcai frontú 1000 m2-es 
üres telek (kis épülettel) külön 
is megvásárolható..
Bogácsi úton 240 m2- es 3 
szintes ikerház saroktelken, 
alatta garázsok, rakodó, ka-

zánház, 2 utcára nyíló bejárat-
tal, (társasházzá is alakítható) 
6 szoba, 2 konyha, 4 fürdőszo-
ba, erkélyek, külön kis apart-
mannal reális áron eladó.
Városszerte hosszú típusú, 
2-3 szobás felújított, össz-
közműves családi házak 9- 11 
M forint közötti áron eladók.. 
(CSOK igénybe vehető..)
Zsóry- Fürdőn igényes, 3 szo-
bás, dupla telken lévő 75 m - 
es központi fűtésű, klimatizált 
nyaraló pergolával, kocsibeál-
lóval, szép parkosított telken..
Zsóry Szihalmi oldalán 2 szin-
tes, szintenként nappali- ét-
kezős, amerikai konyhás 4 
hálószobás, nagy beépített 
terasszal, központi fűtéssel 

rendelkező üdülőház eladó..
A Zsóry Fürdő Mezőkövesdi 
oldalán, közvetlenül a hátsó 
bejáratnál 1400 m2- es telken 
2 különálló épületben 4 db. 30 
m2-es igényesen felszerelt, be-
rendezett apartman , részben 
központi fűtéssel ellátva.. (a 
terület tovább fejleszthető, be-
építhető)
VIDÉKI INGATLANOK:
Vattán 2 szintes szuterénes, a 
földszinten 2 lakószobás, nagy 
nappali, étkezős konyha, fürdő-
szoba, a felső szinten átriumos 
apartman fürdőszobával, tea-
konyhával, nagy hátsó terasz-
szal, a telken garázs, kocsibeál-
ló és egy összközműves fűthető 
apartman vizesblokkal..

Mezőkeresztesen szuterénes, 2 
szintes, 5 szobás dupla közpon-
ti fűtésű családi ház a központ-
hoz közel saroktelken eladó.
Tibolddarócon Táncsics út 9. 
alatt felújítandó 3 szobás koc-
kaház örök panorámás telken: 
3.9 M Ft. (Jelenleg közművek ki-
kapcsolva, de visszaállíthatók..)
Közvetítő irodánk teljes körű 
jogi háttérrel, ingyenes tanács-
adással, 15 év szakmai tapasz-
talatával várja eladni és vásá-
rolni kívánó ügyfeleit.
Ingatlan értékbecslés, energeti-
kai tanúsítvány készítése rövid 
határidőre, pénzügyi, biztosítási 
ügyintézés ingyenesen.. (hite-
lek, CSOK, Babaváró.. stb.)

farmosi.ingatlanok@gmail.com    www.farmosi-ingatlanok.hu

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, irodá-
nak, vállalkozásnak. Bérleti díj: 
250.0000.-Ft/hó+rezsi. 
• Eger központjában irodaház-
ban variálható méretű irodák 
bérbe adók bruttó 2600 Ft/m2 
áron. 
• Lajosvárosban kétszintes épül 
et emeleti szintje külön feljárat-
tal  80 m2 térmértékben kiadó. 
Az emeleten 3 terem, 2 mosdó 
van, és az épület előtt ingyen 
parkoló. Irodának kiválóan al-
kalmas. Bérleti díj: 240.000.-Ft/
hó+rezsi. 

EGRI ALBÉRLETEK
• Szvorényi utcában 3. emeleti 2 
szobás erkélyes részben bútoro-
zott nagy konyhás lakás bérbe-
adó szeptember 01-től. Bérleti 
díj 95 ezer Ft/hó. Megtekinthető 
augusztus 21-től
• Maklári úton I. emeleti 3 szo-
bás 72 m2 bútorozatlan lakás 
bérbeadó augusztus közepétől. 
Bérleti díj 140 ezer Ft-hó 
• Felsőtárkányban 2 szintes, 
alagsori tárolóval és garázzsal 
rendelkező családi ház pihenő-
kerttel teljes bútorozottsággal. 
Fűtés házközponti, de alternatí-

vaként kandallós fűtés is adott. 
Bérleti díj: 290 ezer Ft/hó+rezsi
• Új építésű II. emeleti luxus la-
kás igényes berendezéssel, gé-
pesített konyhával egyedülálló-
nak vagy fiatal párnak azonnal 
költözhetően alacsony rezsivel  
kiadó. 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, kocsibe-
állóval. Átadás 2023. szeptem-
ber Dokumentáció az irodában. 

EGRI CSALÁDI HÁZ KINÁLA-
TUNKBÓL
• Csákóban egy telken két lakás 
egy családi házban külön bejá-
ratokkal eladó. Az egyik épület 1 
nappali+2 hálós összkomfortos, 
befejezett 100%-os állapotban.  
A másik épület 6 szoba össz-
komfortos teljesen új építésű 
földszint+tetőtér építésű ház, 
jelenleg 70% készültséggel. A 
két ingatlan 825 m2 telken áll. 
Együttes irányára jelen állapot-

ban 150 mFt, Az árba egy garázs 
is beletartozik. 
• Belvárosi villa eladó jakuzzi-
val, télikerttel, halastóval, kerti 
grillel, garázzsal, 1 nappali 3 
szobával a város központjában. 
Lakásbeszámítás Egerben vagy 
Budapesten lehetséges. Ir.ár: 
110 mFt
BELVÁROSBAN közel a Széche-
nyi utcához nagypolgári igényes 
4 szoba összkomfortos, függő-
kertes családi ház jellegű lakás 
1 /egy/  garázzsal ea. Ir.ár: 96 
mFt a második garázs további 6 
mFt-ért megvehető. 
EGRI TÖRTÉNELMI BELVÁROS-
BAN 8 db LUXUS APARTMAN 
EGYBEN ELADÓ 
• összesen 435 m2 területen el-
adó. Megtérülés várható időtar-
tama 6 év. Ir.ár: 350 mFt

BELVÁROSI VENDÉGHÁZ
• Az egri vár közelében 5 apart-
manos, + üzlettel is rendelkező 
vendégház ea. Ir.ár 320 mFt HE-
LYETT 295 mFt

HŐFORRÁSNÁL APARTMAN-
LAKÁS
teljes berendezéssel eladó. Tár-
sasházban magasföldszinten 
egy szoba összkomfort 15 m2 
terasszal eladó. Fordított ÁFA 
működik, azaz  a 43,4 m2 tel-
jesen 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. Hozamterme-
lő, fejlesztés alatt álló területen 
pályáztatható ingatlanok. 

MEZŐKÖVESDEN 
Belvárosban a Gaál István ut-
cában saroktelken álló rossz 
állapotú családi ház eladó. A 
300 m2 telken 200 m2 az épület, 
melyből 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba lakható, további 2-3 szo-
ba felújításra vár. De ha elbont-
ja, új ház épülhet rá, hiszen az 
irányár telekár: 22 mFt 

TELEK
Egerszalókon 1,7 HA  összköz-
műves 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



NYÁRI AKCIÓ!
28% KEDVEZMÉNY!

Régi vályogházak és családi házak felújítását, 
komplett tetőkészítést, beázások javítását, min-
denfajta kőműves munkát vállalok. Megrepedt, 
megsüllyedt falak, bontás nélküli helyreállítását. 
Vizes, salétromos falak helyreállítását. Burkolást, 
külső-belső festést, kéményjavítást, víz-villany-
szerelést tavalyi áron. Kerítés èpitèsét, tèrkö-
vezèst, szennyvíz csatornázását, betonozást, ab-
lak és ajtó cseréjét. Szèldeszka cseréjét, làbazat 
javítását, festését és sitt elszàllítását.

+36 20/385-0696   +36 70/336-5150

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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3400 Mezőkövesd Lövői út 35. 

hr-mezohu@modine.com

SÍREMLÉKSÍREMLÉK
10% kedvezmény10% kedvezmény

a készlet erejéig!a készlet erejéig!
Nagy választék!

Minőségi sírkövek elérhető áron,
rövid határidővel.

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

Tel.:30/9456-972

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!)

AZ APROPÓ-EGER REKLÁMÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉBEN:

FÉNYMÁSOLÁS-NYOMTATÁS -LAMINÁLÁS
+36-30/864-01-13

Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 46.
hirdetes.eger@aproporeklam.hu

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA FELVÁSÁRLÁST TART!
Felment a törtarany ára! 11.500 Ft/gr-tól!

Fazon, antik arany 13.500 Ft/gr-tól.
2022. Augusztus 25. Csütörtök 10-14 óra között

Eger, Kulturális és Művészeti Központ, Bartók B. tér 6.
Ezüst tárgyak (100 Ft/gr-tól kanál, villa, tálcák, stb.)
Briliáns ékszerek– nagyságtól függően- akár: 50.000 Ft/gr.
Régiségek:
Neves festmények. Herendi porcelán, Zsolnay kerámia.
Borostyán ékszerek. Régi márkás karórák: automata,
felhúzós. Arany-, ezüst pénzérmék, papírpénzek.
Háborús kitüntetések, nemesi oklevelek, képeslapok.

www.dunagaleria.hu    Díjtalan kiszállás: 70/381-6345


