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

Zöldségleves
Flekken nyakas karajból

Natúr krumpli petrezselyemmel
Friss káposzta

Desszert

ÁLLAT

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

#285156

Lehet iratkozni előnevelt 3 hetes hús és 
tojó csirkékre, valamint előnevelt hús 
kacsára. Szállítás április 2., 27., május 
19., június 15. Eladók egyéves, piros 
tojó tyúkok Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Tel.: 0744-928418.

#285792

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

#285871

Vásárolok tavalyi és idei (tejes) bárá-
nyokat. Tel.: 0751-855225.

#286098

Eladó pirostarka tejes, fi atal tehén, 
egyszer bórjazott. Taploca, Holló 41. 
szám alatt. Tel.: 0720-031397.

#286316

Eladó 130 kg-os sertés, Székelyudvar-
helyen. Tel.: 0742-906582.

#286457

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhely központjában 
első osztályú, bútorozott, első eme-
leti garzonlakás. Érdeklődni a 0766-
999496-os telefonszámon lehet.

#286475

Kiadó Csíkszeredában a Petőfi  utcában 
50 m2-es ingatlan. Megfelel üzlethelyi-
ségnek, irodának, orvosi rendelőnek. 
Tel.: 0743-649115.

#286448

Kiadó központi fekvésű, 2 szobás tömb-
házlakás, IV. emelet, saját hőközpont-
tal. Tel.: 0743-267035.

#286288

ELVESZETT

Elvesztettem egy HR 49 JAK számú 
hátsó rendszámtáblát. Becsületes meg-
találóját jutalomban részesítem. Tel.: 
0744-593038.

#286474

FELHÍVÁS

A homoródszentmártoni Nagyhomo-
ród Közbirtokosság 2020. március 
28-án, szombaton 9 órai kezdettel 
tartja éves rendes közgyűlését. Ha 
nem lesz határozatképes többség, 
akkor az alapszabályzat értelmében 
egy órával később, 10 órától tartjuk, 
melyre meghívunk és elvárunk min-
den tagot! A koronavírus-járvány vé-
gett megkérjük, hatalmazzanak meg 
családtagokat, hogy ne kelljen nagy 
számban összegyűlni.

#286408

A Bogárfalvi Közbirtokosság igazgató-
tanácsa ezúttal értesíti a közbirtokos-
sági tagokat, hogy a március 28-ára 
meghirdetett közgyűlés elmarad a 
Koronavírus-fertőzés veszélye miatt, 
meghatározatlan időre! A vezetőség.

#286458

Házi betegápolásban, gondozásban 
jártas személyt keresünk, mozgássé-
rült, idős szülő mellé Csíkszentmihály-
ra. Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámokon: 0753665832, 0751081518

#286476

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet 
nyílt árverezést hirdet kitermelt fa-
anyag eladása céljából, a kezelésében 
lévő erdőből, március 27-én, pénteken 
11 órától, a székhelyen. Érdeklődni 
lehet a Mihai Eminescu utca 8. szám 
alatt. Tel.: 0266-210832.

#286479

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, moso-
gatógépek, szárítógépek (Siemens, 
Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával. 
Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1/18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-
495625; 0722-626495.

#286258

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gé-
pét beszámítjuk. Házhoz szállítás. 
Ugyanitt sífelszerelések is kaphatóak. 
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#285506

INGATLAN

Eladó 1 szobás lakrész (32,53 m2) első 
emelet, közel a központhoz Csíkszere-
dában. Tel.: 0742-152295, 0740-071588.

#286469

Eladó 3 szobás bútorozott tömbházla-
kás a Temesvári sugárúton Csíksze-
redában a Kaufl and, Merkúr mellett. 
Beépített terasszal, saját hőközpont-
tal. Felújítást igényel. Irányár: 60.000 
euró. Tel.: 0757-630400.

#286483

MEZŐGAZDASÁG

Eladók ló után való eketaligával és 
kapálóeke, 1500 kg kerti sarjú, ára 50 
bani alkudható. Tel.: 0721-219708.

#286453

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom gombás házak kezelését, 
fertőtlenítését, újraépítését, valamint 
családi házak építését, javítását A-Z -ig. 
Tel.: 0742-404912.

#286143

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, 
területegyengetést, ásást (víz-, gáz-, 
villany-, szennyvízvezetést, alap), be-
tontörést és földelhordást 3,5 tonnás 
billenős autóval, valamint betonka-
vics-, vakolóhomok- és termőföldszál-
lítást. Tel.: 0744-522026.

#286151

Dr. Nagy Imre-Zoltán, Németország-
ban szakvizsgázott és ottdolgozó ideg-
gyógyász széles körű műszeres vizs-
gálatokkal várja a betegeket (nyaki és 
agyalapi erek echos vizsga, EEG, ENG, 
EMG) Székelyudvarhelyen, a Bethlen-
falvi út 1-3. szám alatti Samed Polimed 
rendelőben. Programálás 10-12 óra kö-
zött. Tel.: 0748-100554.

#286287

Dr. Szabó József urológus főorvos ren-
del március 24-én és 31-én Csíksze-
redában, a Fenyő utca 1. szám alatt. 
Programálás az alábbi telefonszámon: 
0748-100551.

#286360

A székelyudvarhelyi Samed Polimed 
rendelő új szolgáltatásokkal bővül: 
- tüdőgyógyászat (dr. Bakó Márta), - 
idegsebészet (dr. Kerekes Tamás), - al-
lergológia (dr. Bán Erika). Cím: Beth-
lenfalvi út 1-3. szám, programálás 10-12 
óra között, telefonon: 0748-100554.

#286363

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

#286396

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat 
vállalunk: régi tetők javítását cserép-
mintájú lemezből, cserépforgatást, 
ereszcsatornák készítését, tetőfedést 
Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej), egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti 
munkákat: glettelés, fajansz rakás, 
meszelés, parketta rakása, fürdőszoba 
készítése. Tel.: 0743-609563.

#286441

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és 
karbantartása. Ugyanitt rendelhető 
nyitható szúnyogháló, valamint ablak-
párkány illetve ezek átalakítását vál-
laljuk. Tel.: 0741-464807.

#286444

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és 
tölgyfa deszkavégek, bütlés, vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szál-
lítás ingyenes. Érdeklődni telefo-
non lehet: 0744-937920.

#286425

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, 
gömbben, ára: 200 lej/m, ingyenes 
házhoz szállítással. Tel.: 0748-603802.

#285938

Eladó I. osztályú, hasogatott, bükkfa. 
Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#285939

Eladó száraz bükk tűzifa, összevágva 
kandalló méretre. Érdeklődni telefo-
non: 0745-253737.

#286101

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa 
és hasogatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a 
hasítatlan nyír/, 750 lej/öl, 200 lej/m 
hasított nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m ha-
sogatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, az 
árban benne van a házhoz szállítás is. 
Tel.: 0740-292961.

#286215

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre 
vágva. A mennyiség és a minőség ga-
rantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#286296

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x3 
m-es (85 lej), 5x6 m-es (145 lej), 8x6 m-es 
(215 lej), 10x8 m-es (365 lej). Ugyanitt el-
adók jó minőségű pálinkák: szilva (40 
lej/l), barack (45 lej/l), aggancs nyelű 
bicska (125 lej), autó tetőcsomagtartó, 
53 kg-os kovácsüllő (1150 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-460858.

#286397

Házhozszállítunk jó minőségű kályha 
méretre vágott bükkfabütlést (kóka), 
valamint vállalunk autóalváz parafí-
nozást (kezelést). Tel.: 0755-182889.

#286399

Eladó darabos bükk méterfa hasí-
tatlanul, jó árban. Csíkszereda. Tel.: 
0745-253737.

#286442

Eladó ültetni való pityóka, valamint 
vetőmag árpa, Csíkszentkirály 187. 
szám alatt. Tel.: 0748-633626.

#286478




