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

 Önéletrajzokat az mciuc@rdero.ro 
e-mail-címre várunk.

Érdeklődni a 0266–372718-as 
telefonszámon vagy 

a cég székhelyén, Csíkszeredában 
a Bolyai utca 31. szám alatt lehet.

Az RDE HURON Kft. autószerelő 
munkatársat keres. 

A csíkcsicsói Patakloka – Szeges Kft. alkalmaz 
örző-védő munkakörbe megbízható, 

felelősségtudatos személyt.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet

a pataklokaszeges@gmail.com e-mail-címen, 
érdeklődni a 0756–483485-ös telefonszámon lehet.

Ács és asztalos
• MAGYARORSZÁG

Magyarországi munkalehetőség, Győr-Sop-
ron megyében ács és asztalos szakmunkást 
keresünk azonnali kezdéssel! Szállítás biz-
tosítva. Fizetés: 2500 forint/ óra. Feltételek: 
B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon: 0036702877188

#286430

Sofőr
• CSÍKSZEREDA

A Domino Trade Kft . B kategóriával ren-
delkező sofőrt alkalmaz. Önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várunk. E-mail: vanza-
ri.dominotrade@gmail.com

#287265

Árukiszállító
• CSÍKSZEREDA

Férfi  munkaerőt alkalmaz élelmiszert for-
galmazó cég Csíkszeredában raktári mun-
kára, valamint árukiszállításra. Érdeklődni 
a következő telefonszámon: 8-17 óráig, az 
önéletrajzot az e-mail címre küldeni: com-
barexsrl@gmail.com. Tel.: 0744-399164.

#287345

ÁLLAT

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

#285159

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt 
húscsirke (2-2,8 kg). Csíkkozmás. Tel. 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#287296

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 
0751-855225.

#287336

Eladók disznók Madéfalván 100-120 kg-ig. 
Tel: 0743-248226.

#287340

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, 
a II. Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt 
üzlethelyiség + raktár, parkolási lehető-
séggel. Megfelel üzletnek, irodának, szép-
ségszalonnak, stb. Érdeklődni 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. Érdeklőd-
ni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#287158

Kiadó Csíkszeredában egy magánház for-
galmas helyen, a Tudor Vladimirescu utcá-
ban. Megfelel üzletnek, irodának, rendelő-
nek vagy lakásnak. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon: 0745-415432.

#287250

Kiadó egy szoba, konyha, fürdőszoba Csík-
szentkirályon. Tel: 0747-345356.

#287307

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

#287310

Kiadó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, 
a Kuvar utcában, központhoz közel. A 
lakáshoz tartozik zárt udvar, kert, parko-
lási lehetőség. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-630024, 0744-530709.

#287159

Kiadó Csíkszeredában 3 szobás, bútoro-
zott lakás saját hőközponttal. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0756-
850062.

#287316

FELHÍVÁS

Kiemelt fi zetési feltétellel ágyhoz kö-
tött, idős hölgy mellé gondozónőt ke-
resünk nappali ápolásra - Székelyud-
varhelyen. Tel.: 0740-047027.

#287291

Megnyílt és várja a régi és új vendégeit a 
Hargitafürdőn levő Biró Panzió. Érdeklőd-
ni: 0746-737832, 0749-881488.

#287247

Magyarországi Gyulára keresünk csík-
szeredai származású, idős (87) házaspár 
mellé tapasztalt ápolónőt kb. 2020. július 
közepétől havi csere szolgálatra. Külön 
szoba, wifi , teljes ellátás, útiköltség és 
megegyezés szerinti euró bérezés az aján-
lat. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: +3666461605

#287277

Kirándulás! Nyaraljon Costinești-en! 5 
éjszaka, szállás és szállítás, ára: 500 lej. 
Időpontok: 18. 06. - 23. 06. 2020;          23. 
06. - 28. 06. 2020. Használja ki a vakációs 
utalványait! Telefonszám: 0744-287154.

#287282

A telekfalvi földtulajdonosok 2020. júni-
us 14-én, vasárnap du. 16 órától sürgős-
ségi gyűlést hívnak össze a telekköny-
veztetés és a földek tagosítása végett. 
Minden földtulajdonost elvárunk a gyű-
lésbe.

#287351

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mosógé-
pet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. Székely-
udvarhely, 1918. december 1 u. 18. szám 
(a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

Eladók német automata mosógépek (Mie-
le, Bosch, Siemens), szárítógépek, mo-
sogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás. Ugyanitt 
sífelszerelések is kaphatóak. Érdeklődni: 
Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám alatt. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#287311

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók 
és hűtők, ugyanitt háztartási gépek javí-
tását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#287327

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltöz-
hető, villaszerű családi ház nyári lakkal, 
34 ár gyümölcsössel, igényesnek vagy 
alapítványnak is. A faluban működik egy 
háromcsillagos öregotthon és egy német 
ifj úsági alapítvány. Irányár: 95 000 euró. 
Tel.: 0744-182886.

#286953

Eladó 2 szobás lakás Csíkszeredában, a 
Testvériség Sugárúton. Tel: 0721-717830.

#287333

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, 
vegyes dara, kukoricadara, kősó, napra-
forgó-pogácsa, sárgaborsó, szójapogácsa, 
korpa 25 kg/22 lej, barna liszt 30 kg/32lej, 
Csíkmadaras Fő út 199. Tel: 0754-948176.

#287288

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását vállalom az ön 
lakásán, Csíkszeredában és környékén – 
Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra 
között. Tel.: 0744-621819.

#287004

Vállalok asztalos-ácsmunkát. Asztalos-
munkák: lépcsők, egyedi tömörfa bútorok, 
bútorajtók gyártása igény szerint, bármi-
lyen stílusban (lehet íves vagy szögletes 
is). Bármi szóba jöhet, ami tömörfa: me-
leg- vizes-dézsa, fi lagória, kocsibeálló, 
előtető – minőségi munka, elérhető áron, 
kérem, hívjon bizalommal! Munkáimat 
megtekinthetik a Facebook-on is: László 
asztalosmunkák. Tel.: 0752-416886. E-ma-
il: laszloasztalosmunkak@gmail.com

#287033

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kripta-
készítést, alap öntését, kopjafák faragá-
sát, kovácsoltvas kerítés készítését, régi 
sírkövek felújítását, betű, szám bevésését 
– Csíkszeredában és környékén, elérhető 
áron. Tel.: 0752-386256.

#287058

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

#287142

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2020. június 9-én és 23-án. 
Programálás a 0748-100551-es telefonszá-
mon.

#287181

Dr. Bán Erika allergológus Székelyud-
varhelyen, a Polimed Center rendelőben 
(Kaufl and mellett) június 20-án, szomba-
ton rendel. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#287182

Dr. Nagy Imre Zoltán, Németországban 
szakvizsgázott és dolgozó ideggyógyász, 
széles körű műszeres vizsgálatokkal (EEG; 
ENG; EMG; Ultrahangos érvizsgálat) várja 
a betegeket a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőnél (a Kaufl and mellett). 
Programálás a 0748-100554-es telefonszá-
mon.

#287183

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes 
födést, ereszcsatorna készítését és sze-
relését különféle anyagokból (Lindab, 
alumínium, horganyzott, réz). Ingyenes 
kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni 
telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0747-758498, 
0753-960310.

#287213

Tetőfelújítást tervez? Mi segítünk! Válla-
lunk tetőfedést, cserepeslemez felrakást, 
felújítást, előtető-építést, ereszcsatorna-
szerelést, bádogozást. Csapatunk több év-
tizedes tapasztalattal rendelkezik, a gyors 
és precíz munka garantált. Díjmentes ki-
szállást, felmérést vállalunk. (Lajos) Tel.: 
0754-328676.

#287233

Parketta rakást-csiszolást vállalok Har-
gita, Kovászna és Maros megyékben. Régi 
deszkapadlók csiszolását is vállalom. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0749-
578832.

#287243

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kar-
diológus főorvos rendel 2020. június 14-
én, vasárnap a székelyudvarhelyi Polimed 
Centerben (a Kaufl and mellett). Programá-
lás a 0727-001202-es telefonszámon.

#287269




