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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
Friss zöldségek

Desszert

A Civitas Alapítvány 

köszönetét fejezi ki

a Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város

Önkormányzatának

a Tea - Egy csésze

egészség projekt

támogatásáért.

AUTÓ

Eladó 4 db 195/65 R15 téli gumi jó állapotban. 
Tel.: 0740-455275.

#284208

ÁLLAT

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Telefon: 0747-663378.

#282799

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. 
szám alatt. Telefon: 0744-928418.

#283858

Eladók malacok és 50-100 kg-os süldők Csík-
szentmihályon. Tel: 0743-664059.

#284065

Eladók 140-160 kg körüli disznók, érdeklődni 
telefonon: 0742-322448.

#284066

Eladók vágni való disznók (120-150 kg között), 
Agyagfalván. Érdeklődni telefonon: 0741-
121830.

#284116

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.

#284121

Eladók Szent Márton napjára ludak és récék 
Csíkszentsimonban. Tel: 0743-545924.

#284142

Eladók héthetes fülszámozott malacok és 1 
egyhetes pirostarka borjú Madéfalván. Ár 
megegyezés alapján. Tel: 0742-143398.

#284181

Vásárolunk Csíkszengyörgyön 150-200 kg-os 
leválasztott pirostarka bikaborjakat tovább-
tartásra. Tel: 0724-552477, 0728-194277.

#284204

Eladó Csíkkozmáson a 238 szám alatt 4 db 9 
hetes malac és 1 db 120 kg körüli disznó. Tel: 
0721-748312.

#

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhely központjában hosszú 
távra az Árpád utca 33. szám alatti lakrész, ön-
álló hőközponttal: 2 szoba, külön fürdő, előszo-
ba, terasz, konyha teljes berendezéssel. Előtte 
parkoló, használható irodának vagy rendelő-
nek. Ára: 200 euró/hó+ költségek. Érdeklődni a 
0766–994496-os telefonszámon lehet.

#283830

Kiadó Szentkeresztbánya központjában hosz-
szú távra a Hársfa utca 22/2 szám alatti há-
romszobás, magasföldszinti, bútorozott apart-
man, saját hőközponttal és beépített terasszal. 
Megfelel cégszékhelynek és rendelőnek. Ára: 
150 euró/hó+ költségek. Érdeklődni: 0766–
994496-os telefonszámon.

#283831

Kiadó 219 m2-es, rakodórámpával ellátott rak-
tárhelyiség Székelyudvarhelyen, a Vizigótok 
utca 14–16. szám alatt. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0744-340399, 0723-182424.

#283963

Kiadó Csíkszeredában, a Zöld Péter utcában 
családi ház saját hőközponttal, garázzsal és 
udvarral. Ára: 350 euró/hó. Tel.: 0740-918515

#284163

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, a II. 
Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt üzlethelyi-
ség + raktár, parkolási lehetőséggel. Megfelel 
üzletnek, irodának, szépségszalonnak, stb. 
Bér: 220 euró/hó. Érdeklődni telefonon: 0745-
630024, 0744-530709.

#284114

Kiadó 2 szobás prémium lakás Székelyudvarhe-
lyen, a Kuvar utcában, központhoz közel. A lakás-
hoz tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. 
Érdeklődni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#284113

Kiadó teljesen felújított, bútorozatlan, föld-
szinti, 2 szobás tömbházlakás, kevés fenntar-
tási költséggel Csíkszereda, Suta utca 9. szám 
alatt, ára: 750 lej/ hó. Tel.: 0740-918515.

#284162

Kiadó 200 m2-es, magas híddaruval ellátott mű-
hely, nagy betonozott udvarral, valamint kisebb, 
nyitott és zárt raktározási felületek Csíkszeredá-
ban, a Haladás utcában. Tel.: 0723-993405.

#284199

FELHÍVÁS

Egészségi állapotfelmérés, elemzés Csíksze-
redában Quantum készülékkel: csont-, kerin-
gési-, ideg-, emésztő-, immunrendszer, vese, 
tüdő, pajzsmirigy, elhízási mutatók, allergiák, 
aminosavak, nyomelemek, vitaminok, koenzi-
mek és kollagénszint, prosztata, valamint nő-
gyógyászati értékek. Ára felnőtteknek 95 lej, 
kisgyerekeknek 45 lej. Hátgerincproblémák, 
reumás panaszok, derék-, térd-, váll- és lábfáj-
dalmak esetén 40 perces termo-aku presszúra 
alkalmazása, ára 25 lej. Hajhagymák mikrosz-
kópos elemzése, hajhullás okainak kimuta-
tása 125 lej. Időpontkérés telefonon hétfőtől 
péntekig: 10–17 óra között. Tel.: 0748-104048.

#282132

Házi betegápolásban, gondozásban jártas sze-
mélyt keresünk mozgássérült, idős szülő mel-
lé, Csíkszentmihályra. A munkaprogram havi 
2 hét, 24 órás felügyelettel, szállítás, szállás, 
étkezés biztosítva. Telefon: 0722-433745.

#283953

A Homoródalmási Közbirtokosság nyílt árve-
rezést szervez 2019. november 12-én 11 órától, 
lábon álló faanyag eladására, a közbirtokos-
ság székhelyén, a következő vágterekből: Gyé-
rítések: 67A - 922 m3, 58D - 658 m3, 1A (M.Mer-
ke) - 279 m3, 56A/1 - 1163 m3, 56A/2 - 795 m3, 
88F - 451 m3, 86A - 188 m3. Fővágások: UP XV. 
Meresti - Merke, UA: 35A - 531 m3, 36B - 486 m3. 
Szél- és hótörések: 58A - 78m3, 67A - 50m3, 37E 
- 346 m3, 15B - 101 m3. Érdeklődni telefonon 
vagy a közbirtokosság székhelyén, 9-14 óra 
között. Tel.: 0748-098290, 0731-347165.

#284150

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egyszemé-
lyes és franciaágyak, bútorok, matracok, mosó-
gépek, mosogatógépek, villanykályhák, gáztűz-
helyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztartási 
gépek javítását is vállaljuk. Megtalál madéfal-
ván, az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#284124

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában 2 szobás magasföld-
szinti lakás, külön bejárattal, fogászati ren-
delőnek berendezve, megfelel orvosi ren-
delőnek, bármilyen üzletnek vagy lakásnak. 
Külön bejárat, saját fűtésrendszer, hőszigete-
lés. Tel.: 0723-171393

#284064

Kiadó Csíkszeredában bútorozatlan első eme-
leti 2 szobás lakás, központhoz közel, saját 
hőközpont, termopán ablakok, felújítva. Tel: 
Tel.: 0744-477015.

#284140

Kiadó másfélszobás, 36 m 2-es jó állapotban le-
vő,bútorozatlan garzon, hosszú távra a Kárpátok 
sétányon, Marosvásárhelyen. Tel.: 0749-425152

#283625

Kiadók garzonlakások Csíkszeredában. Tel.: 
0743-267035.

#283767

Eladó vagy hosszú távra kiadó 70 férőhelyes 
étterem, 100 férőhelyes nyári kerttel és 46 
ágyas szállodával „Korona” Csíkszereda köz-
pontjában. Elérhetőség a helyszínen: Márton 
Áron 40 szám. Tel.: 0744-625736

#283998

Eladó I. emeleti 2 szobás tömbházlakás Szé-
kelyudvarhelyen, a felső Bethlen-negyedben 
(Győzelem utca). Érdeklődni telefonon a dél-
utáni órákban.: 0749-416893.

#284006

Kiadó 100 m2 kereskedelmi felület Csíkszere-
dában a Testvériség sugárút 5 szám alatt. Ér-
deklődni telefonszámon: 0740-540048, 0745-
635685.

#284039

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben négyszobás tömbházlakás, saját hőköz-
ponttal, thermopan ablakokkal, 2 fürdővel, 2 
terasszal (egyik beépítve), igényesen átalakít-
va, külső szigeteléssel. Érdeklődni telefonon: 
0745-092796.

#284145

Eladó négyszobás ház Szentgerice központjában, 
Marosvásárhelytől 19 kilométerre, aszfalt úttal a 
kapuig. Fürdőszobával, mellékhelyiségekkel és 
sok gazdasági épülettel. Szükség esetén eladunk 
öt hektár szántóföldet és 72 ár gyümölcsöst is. 
Irányár 35 000 euró. Tel.: 0740-808298

#284168

Kiadó garzonlakás Csíkszeredában. Tel: 0759-
493692.

#284178

Eladó Székelyudvarhelyen 3 szobás,I osztá-
lyú, 4-dik emeleti, cseréptetős tömbházlakás, 
felújitott állapotban. Irányár 62000 euró. Tel.: 
0745317452

#284190

MEZŐGAZDASÁG

Eladók Székelyudvarhelyen 2-3-4-es forgóekék 
(újak és használtak), krokodilkupa, sima ku-
pák, napsugaras gereblyék, kardános sodró és 
forgató, 5 tonnás, 1 tengelyes önürítős utánfu-
tók, kaszálótakarítók, szárzúzók, önrakodós 
faszállító utánfutó, fahasogatók, ágdarálók, 
Krone és Claas körbálázók, Claas 44-es kocka-
bálázó, 2, 4, 5, 6 tányéros körkaszák, körbála 
fóliázók, traktor-favágó cirkula, 2 tengelyes 10 
t önürítős utánfutó, 2 tengelyes bálaszállító 
utánfutó, 150 LE Lamborghini traktor, traktor 
után való exkavátor. Tel.: 0742-289930.

#284117

Eladó egy 180-200 kg körüli disznó, árpa, 
búza, zab és szénabála, apró és ültetni való 
bella rosa pityóka. Tel: 0722-234992.

#284131

Eladó szekér minden tartozékkal Csíkszentim-
rén, tömör tengelyek, elől-hátul csinturafék, 
16-17 kereke jó állapotban, két rend bárka, 
egyik új vendégrúddal felszerelve, alakítható 
traktor után. Tel: 0743-622614.

#284149

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 
bádogos munkát, kéményszegést, csator-
nakészítést, -javítást, festést, tömbházak-
nál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, most 
10% kedvezménnyel. Tel.: 0744-886956.

#283682

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel no-
vember 12-én és november 26-án Csíkszere-
dában, a Fenyő utca 1. szám alatt. Iratkozni az 
alábbi telefonszámon lehe: 0748-100551.

#284022

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, cse-
répforgatást, ereszcsatornák készítését, egyéb 
bádogos munkákat valamint benti munkákat: 
glettelés, fajánsz rakás, meszelés, parkettek ra-
kása, fürdőszobák készítése. Tel.: 0747-546147.

#283781

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 0741-607670.

#283840

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemez-
ből födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna 
készítését és szerelését különféle anyagokból 
(Lindab, alumínium, horganyzott, réz). Ingye-
nes kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni te-
lefonon lehet (Józsi): 0747-758498, 0753-960310.

#283966

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, valamint 
ablakpárkány, illetve ezek átalakítását vállal-
juk. Tel.: 0741-464807.

#284085

Tetőfedéseket vállalunk kedvezményes áron fém-
lemezekből, Lindab lemezből, profi lapokból vagy 
horganyzott lemezből. A tetőburkolatok beszere-
lését, kezelését és karbantartását vállaljuk, vala-
mint cserépforgatást és kőművesmunkákat. Pro-
fesszionális kivitelezéseket biztosítunk, ingyenes 
felméréssel! Tel.: 0753-802669, 0759-601564.

#284089

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, javí-
tást, tetőjavítást, Lindab fedést, cserépforgatást, 
valamint ácsmunkákat egész Hargita megyébe. 
Akár teljes házfelújítást is vállalunk! Számlával, 
gyorsan, bármikor hívható vagyok, elérhető szom-
bat, vasárnap is. Kovács István. Tel.: 0746-776218.

#284096

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#284111

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kardiológiai 
rendelést tart október 25-én Székely udvarhelyen, a 
Bethlenfalvi út 1-3. szám alatti új Samed Polimed 
rendelőben (a Kaufl and mellett). Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon lehet: 0727-001202.

#284136

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és 
javítását, illetve cserépcserét. Lambériafestést, 
külső faelemek festését is vállalom. Kiszállás 
ingyenes. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszá-
mokon: 0743-903910, 0753-754514, 0756-525549.

#284148

Vállalok tetőjavtást, cserepezést, új tető készí-
tését - bármilyen anyagból, valamint vállalok 
bádogos munkákat, javítást, csempézést. Tó-
falvi Mózes. Tel.: 0754-631337.

#284188

TELEK

Eladó 31 ár belterület bekerítve Bethlenfalván 
(Székelyudvarhelyen), a Reményik Sándor utcá-
ban. Sima fekvésű, rendezett papírokkal, azonnal 
átírható. Akár két részre is osztható. Irányár: 2 300 
euró/ár.  Érdeklődni telefonon lehet: 0751-371263.

#284160

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék magyar és román alkotóktól festménye-
ket, szobrokat, tulipános bútorokat, órákat, népi 
kerámiát, 1900 év előtti könyveket, 1900 év előtti bú-
torokat, stb. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0757-716036.

#284092

VEGYES

Eladó I osztályú hasogatott bükk, vala-
mint nyír tűzifa. Az ár megegyezés alapján 
történik. A megrendelt mennyiséget 1-2 
nap alatt ki is szállítjuk! Tel: 0743-801736.

#284157

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény bükkfa. 
Ára: 250 lej/m, házhoz szállítással. Telefon: 
0748-603802.

#283381

Friss cukorrépa szelet a szalagról, kis és nagy 
mennyiségben eladó. 6 tonnától 10 tonnáig in-
gyen házhoz szállítjuk. Tel: 0740-830081.

#283596

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. 
Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.

#283597

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált. Tel: 0746-
778543.

#283872

Eladó bükkfa 33 cm-re vágva-hasogatva, tü-
zelésre készen, csempekályhába, kandallóba 
való bükk deszkadarabok, valamint kazánba 
való bükk-, csere-, akácfa csutakok. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#283880

Az IRIS SERVICE CIUC Hargita megye, Csík-
szereda, Vadászok utca, 4-es szám alatti 
részvénytársaság kiváló minőségű briketett 
ad el termelői áron. Eladási program: Hétfő – 
Péntek 07.00-15.30 óra között. Szombat 07.00-
15.00 óra között. További információkért hívja 
a 0266 317 700-as telefonszámot.

#283973

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 6x4 m 
(115 lej), 8x4 m (155 lej), 6x8 m (215 lej), 10x8 
m (355 lej), 12x8 m (415 lej). Fém karikákkal a 
szélén, szállítás megoldható. Ugyanitt eladó jó 
minőségű szilvapálinka (40 lej/l) és eladó egy 
65 kg-os, eredeti kovács üllő (1300 lej). Tel.: 
0745-460858.

#284042

Vállalunk autó parafi nózást, alvázkezelést, 
valamint házhoz szállítunk jó minőségű ve-
gyes mosztot és faőrleményt ( nyírfa, nyárfa és 
fenyő). Tel: 0755-182889.

#284074

Eladók bükkfa és tölgyfa deszkavégek, bük-
kfa moszt - házhoz szállítás ingyenes Hargita 
megyében. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-937920.

#284102

Eladó hasogatott bükkfa, bükkfa deszkavég, 
valamint bükk és cserefa cándra. Tel:0747-
959812

#284152

Eladó bütlés (favégek), vastag cándra bálázva, 
fenyő és leveles fából, bükkfa brikett. Rende-
lésre házhoz szállítjuk. Tel: 0743-663536.

#284167

Eladó bontott cserép jó állapotban Csíkszere-
dában. Tel: 0746-057507.

#284187

Házhoz szállítunk jó minőségű vegyes desz-
kavéget (bütlést, nyír, nyár, fenyő),bükkfa 
brikettet valamint akácfamosztot, homokot és 
kavicsot. Tel.: 0755-182889. Tel.: 0755-182889

#284192

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




