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

 Paradicsomleves húsgombóccal
 Csirkebécsi

Vajas krumpli
 Cékla

Desszert

KANDALLÓK – KAZÁNOK –
KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK
takarítása, tisztítása

Csíkszeredában és környékén
     SZTIKI KÉMÉNYSEPRŐ-COȘAR

SZTIKI PREZSMER SRL.
Telefonszám: 0745-540250.

ÁLLAT

Eladó egy 110–120 kg-os húsdisznó Madéfal-
ván. Érdeklődni az alábbi telefonszámon le-
het: 0747–987748.

#

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

#284236

Eladók 110-120kg és 140-160kg közötti disz-
nók. Érdeklődni telefonon: 0742-322448.

#284337

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#284372

Eladók süldők és malacok Madéfalván, a 821. 
szám alatt. Tel: 0747-972418.

#284399

Eladók vágnivaló disznók, a házhoz szállítás 
megoldható. Telefon: 0744-148829.

#284415

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

#284492

Eladók 100-170 kg körüli disznók. Tel: 0742-
871198.

#284495

Vágnivaló lovat vásárolok. Bármilyen aján-
latot meghallgatok. Ár megegyezés alapján. 
Érdeklődni: 0747-995432.

#284519

Eladó 100-150 kg körüli disznó, Csíkszeredá-
ban. Tel: 0743-654579.

#284546

Eladók 8 hetes malacok, Csíkszentsimonban. 
Tel: 0743-545924.

#284547

Eladók 140-160 kg közötti, házilag nevelt 
disznók, választási és levágási lehetőséggel, 
Agyagfalván. Tel.: 0742-272662.

#284548

Eladó 1 db 160-180 kg körüli húsdisznó Fitod 
10 szám alatt. Tel:0748-465148.

#284557

BÉRBE ADÓ

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

#284417

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.

#284442

Kiadó egy 2 szobás prémium lakás, valamint 
egy berendezett garzonlakás (38 m 2) Székely-
udvarhelyen, a Kuvar utcában, központhoz 
közel. A lakásokhoz tartozik zárt udvar, kert, 
parkolási lehetőség. Érdeklődni telefonon: 
0745-630024, 0744-530709.

#284443

Kiadó kulcsosház Székelyvarságon, 18-20 fő 
részére. Érdeklődni telefonon: 0741-576325, 
0744-612104.

#284503

FELHÍVÁS

Mozduljon meg! Mondjon búcsút a fájdalom-
nak! Ússzon, szaunázzon, moff ettázzon Zsö-
gödfürdőn. Nyitva hétfőtől-péntekig, 9-20 óra 
között.

#284194

Gondozó-, bejárónőt keresünk idős, de nem 
ágyban fekvő néni mellé, Csíkszentdomo-
kosra. Feladatok: elsősorban az idős személy 
kiszolgálása, valamint apróbb házimunkák el-
végzése. Munkavégzés ideje: nappali időszak. 
Kedves, türelmes, megbízható személyek je-
lentkezését várjuk a felcsíki falvakból. Jelent-
kezni a 0744 – 671001 telefonszámom.

#284369

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#284124

Eladók automata mosógépek és mosogató-
gépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), 
hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garan-
ciával. Régi mosógépet, hűtőt is beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál 
is. Cím: Székelyudvarhely, 1918. december 1. u. 
18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#284286

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás. Kaphatók új elektromos fő-
zőkályhák, kerámia főzőlappal, ventilátorral. 
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#284335

INGATLAN

Eladó Marosfőn egy 1277 m 2 üdülőtelek, víz, 
villany beszerelve. Érdeklődni a következő 
email címen: karoly.kollok@gmail.com

#284385

Eladó négyszobás ház Szentgerice központjában, 
Marosvásárhelytől 19 kilométerre, aszfaltúttal 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 másfélszobás, 36 m 2-es, jó állapotban le-
vő,bútorozatlan garzon, hosszú távra a Kárpátok 
sétányon, Marosvásárhelyen. Tel.: 0749-425152

#284174

Keresek Csíkszeredában kiadó vagy eladó I 
vagy II emeleti garzonlakást. Csere is lehetsé-
ges árkülönbséggel marosvásárhelyi III eme-
leti 2 szobás lakással. Érdeklődni a következő 
telefonszámon: 0741-582453

#284386

Eladó Farkaslaka 146. szám alatti családi 
ház: 2 szoba, konyha, fürdő, kamra, 2 pince, 
mellék képületek. Érdeklődni telefonon: 0740-
813453, 0752-880269.

#284458

Eladó ház 12 ár telekkel Székelyudvarhelyen, 
a Rét utcában (Kadicsfalva), tiszta papírokkal. 
Víz, gáz, villany bevezetve. Érdeklődni telefo-
non: 0721-351760.

#284462

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.

#284499

Kiadó Csíkszereda ultraközpontjában egyszo-
bás lakás, garzon tömbházlakásban, hosszú 
távra 2019. december 1-től. Tel: 0744-902893.

#284552

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az EURO VIADUKT Kft ., Székelyudvarhely, Beth-
len utca 147 szám alatti székhellyel értesíti az 
érdekelteket, hogy a Székelyudvarhely, Bethlen 
utca szám nélküli cím alatt található 9032 m2-re 
vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ), ipari 
zóna létesítése céljából a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorol-
ta, melyek esetében nem szükséges környezeti 
vizsgálat elkészítése. A döntés alapjául szolgáló 
ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő 
- csütörtök 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra kö-
zött. Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kap-
csolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 
10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez ( Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43 szám, tel :0266 - 312454; 
0266-371313; fax: 0266-31004 1) A döntéstervezet 
megtalálható az ügynökség internetes oldalán: 
apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu.

#284551

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Szombatfalvi Gyermekekért Egyesület kö-
szönetét fejezi ki Székelyudvarhely Város 
Önkormányzatának az „Ép testben ép lélek” 
valamint a „Legyen az öröm a mozgás” című 
programok támogatásáért.

#284535

MEZŐGAZDASÁG

Eladók 120-160 kg közötti vágnivaló disznók, 
valamint eladók körbálák és kocka szénabá-
lák. Érdeklődni lehet Felsőboldogfalva 160. 
szám alatt, valamint telefonon: 0749-878593.

#284549

Tejtermelők, fi gyelem! Szeretné tejhozamnöve-
lését elősegíteni? Vásároljon megfelelő takar-
mányt, fehérjetartalommal, Székelyudvarhe-
lyen. Ugyanitt hízóborjúknak való takarmány is 
van, szárított sörmaláta 18-23%, kukoricadara, 
takarmányliszt, korpa, Purina-koncentrátumok. 
Házhoz szállítunk 2000 kg-ig. Tel.: 0744-610197.

#284221

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-
mezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsa-
torna készítését és szerelését különféle anya-
gokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdek-
lődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0747-758498, 
0753-960310.

#283966

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#284011

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab fedést, cserépfor-
gatást, valamint ácsmunkákat egész Hargita 
megyében. Akár teljes házfelújítást is válla-
lunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Kovács 
István. Tel.: 0746-776218.

#284096

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

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.

#284278

Tetőfedő bádogos munkát vállalok Lindab 
lemezből, valamint cserépforgatást, ereszcsa-
torna készítését (hagyományos vagy színes). 
Érdeklődni telefonon: 0742-518545.

#284509

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel de-
cember 3-án és 17-én Csíkszeredában, a Fenyő 
utca 1. szám alatt. Iratkozni az alábbi telefon-
számon lehet: 0748-100551.

#284513

Vállalunk még a tél előtt tetőkészítést, felújí-
tást, tetőfedést Lindab lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák elkészí-
tését, csatornakészítést több színben, vala-
mint belsőépítészeti és mindenféle munkála-
tokat - kedvezményes áron (15% kedvezmény). 
Tel.: 0740-918348.

#284559

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, átalakítá-
sát, gipszkartonozást, csempézést, parkettá-
zást, szigetelést, festést, glettelést, nemesva-
kolást stb. Tel.: 0753-680321.

#284560

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék magyar és román alkotóktól fest-
ményeket, szobrokat, tulipános bútorokat, 
órákat, népi kerámiát, 1900-as év előtti köny-
veket, 1900-as év előtti bútorokat, stb. Érdek-
lődni telefonon: 0757-716036.

#284092

VEGYES

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa 
950 lej/öl, nyírfa 850 lej/öl. Ingyenes ház-
hoz szállítással. Telefon: 0740-292961.

#284254

Eladó bükk tűzifa, házhoz szállítva, két 
öl, valamint másfél öl kiszállítással. Te-
lefon:0741-670627.

#284484

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

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: 0745-253737.
#283880

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre vágva. 

A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-

reda környékén. Tel: 0746-778543.
#284251

Eladó hasogatott száraz nyárfa tűzifa 150 lej/

métere, másodgyérítésű száraz tűzifa 150 

lej/méter, és a fuvar. Tel: 0742-015436, 0746-

119492.
#284344

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x4 m (105 

lej), 6x5m (135 lej), 8x4 m (155 lej), 6x8 m (215 

lej), 10x8. Fém karikákkal a szélén, szállítás 

megoldható. Ugyanitt eladók jó minőségű pá-

linkák: szilva (40 lej/l), barack (45 lej/l), vac-

kor (35 lej/l), és eladó egy 65 kg-os kovács üllő 

(1300 lej). Tel.: 0745-460858.
#284413

Eladó száraz és nyers bükk tűzifa, házhoz 

szállítva Csíkszereda és környékén. Telefon: 

0744-148829.
#284416

Házhoz szállítunk jó minőségű vegyes desz-

kavéget (bütlést, nyír, nyár, fenyő), bükkfa 

brikettet, valamint akácfa mosztot, homokot 

és kavicsot. Tel.: 0755-182889.
#284429

Eladó hasogatott bükk és fenyő, valamint ve-

gyes tűzifa, házhoz szállítva, kedvezményes 

áron. Tel: 0745-846748.
#284444

Eladók famegmunkáló (asztalos) gépek, Szé-

kelyudvarhelyen, a volt Matrica gyárnál. Ér-

deklődni telefonon: 0749-257898.
#284467

Eladók bükkfa deszkavégek, bükkfa moszt – 

házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-

non lehet: 0744-937920.
#284508

Eladó apró pityóka Göröcsfalván. Tel: 0753-

205073.
#284525




