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Zöldségleves
Roston sült csirkemell sajtmártással

Krumplipüré
Muratúra
Desszert  

A nagy menü desszertje:

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Tejfölös krumplileves

Hasábburgonya
Fokhagymás öntet

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

Tel.: 0786-904065; 0749-685061 
Bikafalva 148. szám

Frankfurti leves
Brassói aprópecsenye

Savanyú káposzta
Desszert

Az étterem kiemelt ajánlata: 
bárányflekken salátapityókával – 35 lej

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállí-
tás! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 
38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879. 

(270179)

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mosó-
gépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosó-
gépek javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u. 18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495. 

(270872)

Ingatlan
Eladó Marosvásárhelyen, központhoz közel, csen-
des helyen összkomfortos családi ház  500 m2 
telekkel. Irányár: 78 000 euró. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0036-70-3308799. (269923)

Eladó Bikafalván családi ház 5 ár területtel: 3 
szoba, 2 fürdőszoba, konyha, nagy előtér. Főút mel-
let van, a Vadrózsa Étterem szomszédságában. Tel.: 
0744-559895. (270788)

Eladó Székelyudvarhelyen a Gábor Áron utca 18. 
szám alatt található egyemeletes, 99 m2 alapte-
rületű ingatlan. Az épület földszintjén három he-
lyiség, plusz kialakított konyha és fürdőszoba talál-
ható. A külön bejárattal és lépcsőfeljáróval rendel-
kező emeleten három nagyobb helyiség, két kisebb 
terasz, konyha és mosdó található. Az ingatlan telje-
sen közművesített, saját hőközponttal rendelkezik. 
A 400 m2-es területen kocsibejáró és egy csűrből át-
alakított, 69 m2-es melléképület található. A mellék-
épület egy része garázsnak, raktárnak használható, 
illetve rendelkezik egy külön bejáratú kisebb helyi-
séggel. Az épület használható lakóháznak, de meg-
felel cégszékhelynek, irodának, illetve bármilyen jel-
legű kereskedelmi tevékenység lebonyolítására is. 
Irányár: 132 000 euró. Tel.: 0741-299929. 

(270849)

Eladó 3 szobás, 3. emeleti tömbházlakás Szé-
kelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben (Szabók ut-
ca), igényesen felújítva, pincével. Irányár: 57 000 
euró. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0740-361623.
 

(270852)

Eladó családi ház Székelyudvarhelyen, az Orbán 
Balázs utca 137. szám alatt. A ház területe 93 m2: 
2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra, te-
rasz. A hozzá tartozó telek nagysága 795 m 2. Irány-
ár: 65 000 euró. Tel.: 0744-250265. (270871)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bem József utcában, új 
építésű társasházban 1 szobás lakás (34 000 euró) 
és 2 szobás lakások (50 000 euró). Kulcsrakészen, 
saját parkolóval és udvarral. Tel.: 0722-566006.
 

(270898)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben 2. emeleti 3 szobás tömbházlakás, saját 
hőközponttal, thermopan ablakokkal, igényesen 
felújított állapotban, teljes berendezéssel. Irányár: 
60 000 euró. Tel.: 0744-610217. 

(270906)

Eladó Székelyudvarhely központjában 2 szobás 
tömbházlakás  saját hőközponttal, thermopan ab-
lakokkal, felújítva. teljesen berendezve. Irányár: 52 
000 euró. Tel.: 0745-187176. (270907)

Oktatás
Egyéves, 2-es fokozatú, akkreditált FODRÁSZKÉP-
ZÉS indul Csíkszeredában májustól. Érdeklődni 
és feliratkozni telefonon lehet, vagy személyesen 
az Éva Styl szépségszalonban. Tel.: 0745-419668.
 

(270204)

Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sike-
res légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát! 
Nálunk a következőket sajátíthatod el: masz-
százs, férfi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkö-
römépítő és kozmetikus. Részletfizetési lehetőség, 
akkreditált diploma. Mert magadnak dolgozni 
jobb! Tel.: 0755-354240. (270758)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szakor-
vos rendel a Templom utcai Polimed Centernél pén-
tekenként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: Tel.: 0741-607670. (270556)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek ja-
vítását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint ruszti-
kus bútorokat, illetve ágyakat és emeletes ágyakat 
készítünk rendelésre. Tel.: 0755-807422. (270669)

Parkettacsiszolást, lakkozást (magas és matt), 
kádak szakszerű felújítását vállaljuk. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Kiváló minőség, garanciával. 
Tel.: 0743-860892. (270681)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, ande-
zitből, mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, 
kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés készíté-
sét, régi sírkövek felújítását, betű, szám bevésé-
sét Csíkszeredában és környékén, elérhető áron. 
Tel.: 0752-386256. (270798)

Teherszállítást vállalunk (1–8 tonna), 4x4 bille-
nős teherautókkal: kavics, homok, kő, föld stb. (1–
6 m3). Tűzifa-hazaszállítást vállalunk közbirtokos-
ságoktól. Gépi földmunkát vállalunk exkavátorral 
(1,5–4 tonnás géppel), házalapásást, tereprende-
zést, sáncásást stb. is. Tel.: 0740-555428. (270826)

Telek
Eladó 28 ár beltelek a székelyudvarhelyi Cseplesz- 
tetőn, 164 ár külterület a Verőfényben, 62 ár külte-
rület Paprakottyán – tiszta telekkönyvvel. Tel.: 0745-
919375. (270893)

Eladó 9 ár bekerített beltelek Székelyudvarhe-
lyen, a Keresztvápa utcában. Irányár: 2000 euró/
ár. Tel.: 0744-148819. (270900)

Vásárolnék
Vásárolok festményeket magyar, erdélyi és ro-
mán alkotóktól, szobrokat, tulipános bútrokat, népi 
kerámiát, órákat, régi rádiót és tévét (1970 előttit), 
egyéb régiségeket stb. Tel.: 0757-716036. E-mail: 
paintingardeal@yahoo.com. (270039)

Vegyes
A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minőségű 
őshonos és modern gyümölcsfacsemeték (alma, 
körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- és ősziba-
rack, birs, dió) nagy választékban, továbbá ribiz-
li-, egres-, szőlő- és rózsatövek. Nyikómalomfalva 
245/D szám, Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-
322192. (269761)

Méhcsaládok eladók 1 éves anyával, Farcádon. 
Ugyanitt eladó méheskocsi (pavilon), 88 csalá-
dos, újszerű állapotban, rendezett papírokkal. Tel.: 
0748-127189. (270369)

Eladó száraz bükk tűzifa, rendelhető kazán-kan-
dalló méretre vágva, kapható bükk, és tölgyfa bütlés 
(10–20–30 cm darabokban), valamint fenyőfa-
cándra kötésben, kisebb-nagyobb mennyiség meg-
oldható. Tel.: 0744-937920. (270827)

Eladó 3 db 2 méteres cserefarönk,  székely kapu-
nak való (15 éves, száraz), 1 m3 cseresznyefafoszni 
(colos, száraz), 4 m3 cserefafoszni – colos. Érdek-
lődni telefonon: 0740-699425. (270930)

-20%

Érvényesség: 

-30%

Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a potenciális ügyfelekhez? 

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

 

A

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

Az Udvarhelyi Híradó mindent visz!

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

                                o

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN




