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Tojásos salátaleves
Rántott sajt

Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek

Desszert 

TANULJ A BUKARESTI EGYETEM
HUNGAROLÓGIA TANSZÉKÉN!

www.hungarologia.ro

Válassz a magyar mellé angol, 
francia, német, holland, svéd, olasz, 
portugál, spanyol, orosz, román vagy 

akár hindi, perzsa, koreai szakot!
Felvételi nincs, 

bejutás az érettségi átlag alapján!

Ács és asztalos
• MAGYARORSZÁG
Magyarországi munkalehetőség, Győr-Sopron 
megyében ács és asztalos szakmunkást kere-
sünk azonnali kezdéssel! Szállítás biztosítva. 
Fizetés: 2500 forint/ óra. Feltételek: B kategó-
riás jogosítvány. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 0036702877188

#286430

Lapkézbesítő
• SZÉKELYUDVARHELY
Ha érzi magában a lendületet, ha szeretné sa-
ját magának beosztani az idejét, legyen Ön a 
lapkézbesítő kollégánk! Mindennapi feladatok 
közé tartozik: • napilapok, hetilapok, havilapok 
kézbesítése az előfi zetőknek, • szükség esetén 
előfi zetések felújítása, illetve új előfi zetések 
megkötése, • szórólapok, katalógusok szórása,  
• elszámolás. Amit szeretnénk az új munkatárs-
tól: • megbízhatóság, pontosság, rugalmasság, 
• jó kommunikációs és meggyőző készség, • 
kerékpározásban jártasság előnyt jelent. Mun-
kavégzés helye: Székelyudvarhely. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre. 
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

#287194

Raktári munkás
• CSÍKSZEREDA
Raktári munkást alkalmazunk Csíkszeredában. 
Az érdekeltek 10 és 16 óra között jelentkezhetnek 
a következő telefonszámon: 0756 112 114

#287226

Építkezés
• ERDÉLY
Építkezésben jártas munkást keresünk. Bő-
vebb információk telefonon: 0745-019280.

#287244

Takarító
• AUSZTRIA
Ausztriai munkára női munkatársat keresünk 
takarítói állásra, 1300 euró havibér. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon, illetve az e-mail 
címen. Tel.: 00436642242563 E-mail: info@
faciliclean.at

#287257

Sofőr
• CSÍKSZEREDA
A Domino Trade Kft . B kategóriával rendelke-
ző sofőrt alkalmaz. Önéletrajzokat az alábbi 
e-mail címre várunk. E-mail: vanzari.domi-
notrade@gmail.com. #287265

ÁLLAT

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

#285159

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés alap-
ján. További információ telefonon: 0747-995432.

#287149

Vásárolnék vagy örökbe fogadnék egy 5 évnél 
fi atalabb spániel lánykutyát. Ajánlatokat a 
0766-999496-os telefonszámon várok.

#287206

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag nevelt hús-
csirke (2-2,8 kg.) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-815339. 
E-mail: fl oribit@yahoo.com.

#287210

Eladók fi atal, 6 hónapos tojótyúkok a Rétyi 
farmról. Jelentkezni az alábbi telefonszámo-
kon: 0740-770898, 0740-764241.

#287254

BÉRBE ADÓ

Kiadó Szentkeresztbányán háromszobás, bú-
torozott apartman saját hőközponttal. Érdek-
lődni lehet a 0744-593038-as telefonszámon.

#287205

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, a II. 
Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt üzlethelyi-
ség + raktár, parkolási lehetőséggel. Megfelel 
üzletnek, irodának, szépségszalonnak, stb. Ér-
deklődni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#287157

Kiadó berendezett garzonlakás Székelyudvar-
helyen, a Kuvar utcában, központhoz közel. 
Bér: 160 euró/hó + rezsi. A lakáshoz tartozik 
zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. Érdek-
lődni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#287158

Kiadó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, a Ku-
var utcában, központhoz közel. A lakáshoz tar-
tozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. Ér-
deklődni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#287159

Kiadó Csíkszeredában egy magánház, forgal-
mas helyen, a Tudor Vladimirescu utcában. 
Megfelel üzletnek, irodának, rendelőnek vagy 
lakásnak. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0745-415432.

#287250

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben 3 szobás lakás, hosszú távra, berendezve. 
Érdeklődni kizárólag telefonon: 0744-530641.

#287180

Kiadók Csíkszereda központjában, forgalmas 
helyen teljesen felújított és berendezett szép-
ségszalonban manikűr-, fodrász, kozmetika- 
székek. Tel.: 0740-816079.

#287212

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 45 m2-es, 
bútorozott apartman: előszoba, szoba, konyha, 
fürdő, kamra. Tel.: 0744-583213.

#287220

FELHÍVÁS

Idős, ágyhoz kötött hölgy mellé - nappali ápo-
lásra - gondozónőt keresünk Székelyudvarhe-
lyen. Tel.: 0740-047027.

#287232

2000 köbméter fakitermelésre árajánlatokat 
várok. Tel: 0740-341886.

#287234

A székelykeresztúri Hubertus Vadász és Sporthor-
gász Társulat 2020. június 20-án, délelőtt 10 órától 
tartja évi közgyűlését a csekefalvi Vadászháznál. 
Napirendi pontok: beszámoló, pénzügyi jelentés, 
a cenzorbizottság jelentése, a 2019-es mérleg elfo-
gadása, a 2020-as költségvetési terv ismertetése 
és elfogadása, különfélék. A vezetőtanács.

#287253

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhe-
tő, villaszerű családi ház nyári lakkal, 34 ár 
gyümölcsössel, igényesnek vagy alapítvány-
nak is. A faluban működik egy háromcsilla-
gos öregotthon és egy német ifj úsági alapít-
vány. Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#286953

Eladó 3 szobás lakás Kolozsváron, a Tordai 
úton. A lakás 2006-ban épült, kívülről szigetelt 
tömbház földszintjén található, 67 m2, saját 
hőközponttal rendelkezik. Három különálló 
szoba, konyha ebédlőrésszel, fürdő, kis előtér 
és kamra alkotja. Fém bejárati ajtó és termo-
pán ablakok vannak, aminek köszönhetően 
rendkívül alacsony a rezsiköltség. Egyetemis-
táknak van berendezve, igény szerint bútorral 
együtt eladó. A közelben buszmegálló is van. 
Azonnal beköltözhető. Tel.: 0730-597038.

#287262

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szegfű bejárat-
ban I. osztályú, 3. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, 
előszoba, terasz (48,16 m2), egyéni fűtésrend-
szerrel. A kis szobában, a konyhában és a für-
dőben termopán ablak van, új bejárati ajtó. 
Irányár: 65 000 euró. Tel.: 0723-388230.

#287223

Eladó vagy elcserélhető Szovátán központi 
fekvésű, összkomfortos, magasföldszinti, 3 
szobás tömbházlakás. Beosztása: 3 szoba, 
konyha, kamra, fürdőszoba, terasz, pince, 
saját hőközpont, megfelel irodának vagy ren-
delőnek is. Csere is érdekel székelyudvarhelyi 
2 szobás lakásra. Irányár: 41 000 euró. Tel.: 
0756-545486, 0265-570764.

#287236

KÖRNYEZETVÉDELEM

Engedélyezési eljárással kapcsolatos közér-
dekű közlemény. A kolozsvári székhelyű MOL 
Románia Kft . – 1989. december 21. sugárút 77. 
szám, 1. emelet, C.1.1 ajtó, C-D The Offi  ce épü-
let, Kolozs megye – bejegyezve az Országos-, 
illetve a Kolozs Megyei Cégbíróságon, adó-
szám 7745470, értesíti az érdeklődőket, hogy 
kérvényezték a környezetvédelmi engedélyt 
a következő tevékenységre: „gépjármű-üzem-
anyagok kiskereskedelmi értékesítése szako-
sodott üzletben”, a Hargita megyei Gyergyó-
szentmiklós megyei jogú városban, Kossuth 
Lajos utca 201. szám alatt.

#287256

MEZŐGAZDASÁG

Eladó külső kerekes Ladewagen, azonnal 
munkára fogható. Tel: 0745-373410.

#287241

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. június 9-én és 23-án. Programá-
lás a 0748-100551-es telefonszámon.

#287181

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.

#287213

Vállalok asztalos-ácsmunkát. Asztalosmun-
kák: lépcsők, egyedi tömörfa bútorok, bú-
torajtók gyártása igény szerint, bármilyen 
stílusban (lehet íves vagy szögletes is). Bármi 
szóba jöhet, ami tömörfa: melegvizes dézsa, 
fi lagória, kocsibeálló, előtető – minőségi mun-
ka, elérhető áron, kérem, hívjon bizalommal! 
Munkáimat megtekinthetik a Facebookon is: 
László asztalosmunkák. Tel.: 0752-416886. 
E-mail: laszloasztalosmunkak@gmail.com

#287033

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereske-
delmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi Bar-
na. Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 
0744-621819.

#287004

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. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#287052

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.

#287058

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.

#287142

Dr. Bán Erika allergológus Székelyudvarhe-
lyen, a Polimed Center rendelőben (Kaufl and 
mellett) június 20-án, szombaton rendel. Prog-
ramálás a 0748-100554-es telefonszámon.

#287182

Dr. Nagy Imre Zoltán, Németországban szak-
vizsgázott és dolgozó ideggyógyász széles 
körű műszeres vizsgálatokkal (EEG; ENG; 
EMG; Ultrahangos érvizsgalat) várja a bete-
geket a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőnél (a Kaufl and mellett). Programálás 
a 0748-100554-es telefonszámon.

#287183

Parketta rakást-csiszolást vállalok Hargita, 
Kovászna és Maros megyékben. Régi deszka-
padlók csiszolását is vállalom. Érdeklődni te-
lefonon lehet: 0749-578832.

#287243

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, átalakí-
tását, gipszkartonozást, csempézést, parket-
tázást, szigetelést, festést, glettelést, nemes- 
vakolást és víz, villany szerelését, valamint 
ácsmunkálatokat is. Minőség garantált. Tele-
fon: 0753-680321.

#287200

Tetőfelújítást tervez? Mi segítünk! Vállalunk 
tetőfedést, cserepeslemez-felrakást, felújítást, 
előtető építést, ereszcsatorna-szerelést, bá-
dogozást. Csapatunk több évtizedes tapasz-
talattal rendelkezik, a gyors és precíz munka 
garantált. Díjmentes kiszállást, felmérést vál-
lalunk. (Lajos) Tel.: 0754-328676.

#287233

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék magyar és román alkotóktól fest-
ményeket, szobrokat, tulipános bútorokat, 
órákat, népi kerámiát, 1900 év előtti könyve-
ket, 1900 év előtti bútorokat stb. Érdeklődni 
telefonon: 0757-716036.

#286850

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi kőmalmo-
kat, malomházat, régi bútort, faházat, csűrt 
(fa gazdasági épületet), kovács szerszámokat. 
Tel: 0747-396564.

#287216

VEGYES

Szállítunk jó minőségű, kályhaméretre vágott , 
vastag bükkfa bütlést és jó minőségű, hasoga-
tott bükkfát, valamint bükkfa briketett és fenyő-
fa bütlést. Érdeklődni telefonon: 0755-182889.

#287028

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (115 lej), 8x6 
m-es (215 lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 
lej). Ugyanitt eladók jó minőségű pálinkák: szilva 
(40 lej/L), barack (45 lej/L), agancsnyelű bicska 
(125 lej), Tnt és pamut maszkok (3/4 lej/db), 53 
kg-os kovács üllő (1150 lej). Szállítás megoldható. 
Tel.: 0745460858 E-mail: endybaba@freemail.hu

#287094

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#287099

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

#287100

Eladó Csíksomlyón bontásból cserép. Tel: 
0729-103852.

#287258

Eladó hasogatott, bükk méterfa 850 lej/öl, va-
lamint vastag, darabos cándra és deszkavégek, 
házhoz szállítva. Tel: 0745-846748.

#287111

Házhoz szállítunk I.osztályú, 33 cm-re vágott, 
hasogatott bükkfát (kazánméretre), valamint 
kályhaméretre vágott bükkfa bütlést (koka), Csík-
szereda, Gyergyószentmiklós. Tel: 0755-182889.

#287201

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-
gek, valamint bükkfa moszt – házhoz szállítás 
ingyenes. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-
937920.

#287261

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

#287264




