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

Babérleveles krumplileves
Csülkös póréhagymás

túróval töltött csirkemell
Natúr rizs

Cékla
Desszert

SKANDI

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Borbélynál – ... valahogy el tudom tüntetni.   Feleség a doktornál – ... egész hivatal rajta nevetett.

A piros féklámpa
Egy autóst megállít a motoros járőr.
– Piros féklámpa hiánya miatt büntetést fizet.
– De bocsánatot kérek: van piros féklámpám,
csak kialudt.
– Inkább ne lenne lámpája, ...
(poén a rejtvényben).
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A tengerparton
– Valóban három hetet töltöttél egy jó nővel
a tengerparton, és mindent ő fizetett?
– Igen. Már induláskor ...
(poén a rejtvényben).
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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

A Sigma-Gum Kft. gumiabroncssze-
relő munkatársat keres hosszú távra.

Ha szeretnél egy dinamikus, folyama-
tosan fejlődő, jó csapatban dolgozni, 

akkor itt a helyed. Autószerelésben való 
jártasság előnyt jelent! Fényképes 

önéletrajzokat a cég székhelyére vagy
az office@sigmagum.ro e-mail-címre várunk. 

Adatfeldolgozó
• CSÍKSZEREDA

Adatfeldolgozó eladót alkalmazunk csík-
szeredai bútoripari kellékeket forgalmazó 
céghez. Feladatok: ügyfelekkel való kap-
csolattartás, számlázás. Elvárások: számí-
tógép-kezelői ismeretek, jó kommunikációs 
készség. Tel.: 0731-707509, 0731-035689. 
E-mail: offi  ce@ludas.ro.

#287357

Szerkesztő-műsorvezető
• SZÉKELYKERESZTÚR

A székelykeresztúri Vox rádió szerkesz-
tő-műsorvezetőt alkamaz. A fényképes ön-
életrajzot személyesen a rádió Szabadság 
tér 55. szám alatti székhelyén lehet leadni 
vagy e-mailen elküldeni az offi  ce@voxfm.
ro címre.

#287360

Kamionsofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó széke-
lyudvarhelyi cég kamionsofőrt keres, 12 
tonnás autóra. (Célországok: Magyarország, 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország). Bő-
vebb információk telefonon: 0744-530735.

#287404

ÁLLAT

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

#285159

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 
0751-855225.

#287336

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

#287340

Vásárolok vágni való lovakat! Ár megegye-
zés alapján. További információ telefonon. 
Tel: 0747-995432.

#287372

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

#287384

Eladó piros tojó tyúkok. Lehet iratkozni 
előnevelt hús és tojó csirkékre, Csíkbánk-
falván. Tel: 0744-928418.

#287391

BÚTOR

Eladó kombinált szobabútor, 8 személyes 
asztal és 4 szék. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon: 0754-281687.

#287405

FELHÍVÁS

Beteg gondozót keresünk Csíkdánfal-
vára, egy 34 éves fiatal ember mellé. 
Érdeklődni a 0743-516785 telefonszá-
mon.

#287387

A csíkszentsimoni fogyasztási szövet-
kezet vezető tanácsa ez úton összehívja 
részvényeseit 2020. július 5-én, d.e 10 
órakor tartandó éves rendhagyó köz-
gyűlésre a csíkszentsimoni kultúrotthon 
tánctermében. Napirendi pontok: 1. Ve-
zetőtanács 2019-es beszámolója és jóvá-
hagyása. 2. Pénzügyi mérleg ismertetése 
és jóváhagyása. 3. Ellenőrző bizottság 
beszámolója és jóváhagyása. 4. Vezető 
tanács választás és elnök választás. 5. A 
Rodeo-Com Kft . Csíkszentsimon által be-
adott közlés 327/18.05.2020 ismertetése és 
megvitatása. A rendes éves gyűlés után, 
folytatjuk a rendkívüli gyűlést. Napi ren-
di pontok: megbeszélés, intézkedések a 
szövetkezet jobb tevékenysége érdekébe. 
Különfélék. Vezetőtanács elnöke András 
Klára - Csíkszentsimon

#287409

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. Széke-
lyudvarhely, 1918. december 1/18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

Eladók német automata mosógépek (Mi-
ele, 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, ugyan itt háztartási gépek javí-
tását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, az 
állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#287327

INGATLAN

Eladó vagy elcserélhető Szovátán, közpon-
ti fekvésű, összkomfortos, magasföldszinti 
3 szobás tömbházlakás. Beosztása: 3 szo-
ba, konyha, kamra, fürdőszoba, terasz, 
pince, saját hőközpont, megfelel irodának 
vagy rendelőnek is. Csere is érdekel széke-
lyudvarhelyi 2 szobás lakásra. Irányár: 41 
000 euró. Tel.: 0756-545486, 0265-570764.

#287378

Eladó 3 szobás lakás Kolozsváron, a Tordai 
úton. A lakás 2006-ban épült, kívülről szi-
getelt tömbház földszintjén található, 67 
m², saját hőközponttal rendelkezik. Három 
különálló szoba, konyha- ebédlőrésszel, 
fürdő, kis előtér és kamra alkotja. Fém be-
járati ajtó és thermopán ablakok vannak, 
aminek köszönhetően rendkívül alacsony 
a rezsiköltség. Egyetemistáknak van beren-
dezve, igény szerint bútorral együtt eladó. 
A közelben buszmegálló is van. Azonnal 
beköltözhető. Tel.: 0730-597038.

#287397

Eladó vagy elcserélhető 2 szobás lakás egy 
garzon lakásra Csíkszeredában. További 
információért érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon: 0751-401655.

#287408

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

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

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes fö-
dést, ereszcsatorna készítését és szerelését 
különféle anyagokból (Lindab, alumíni-
um, horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás 
Hargita megyében. Érdeklődni telefonon 
lehet (Józsi): 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

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vál-
lalunk: régi tetők javítását cserépmintájú 
lemezből, cserépforgatást, ereszcsatornák 
készítését, tetőfedést Lindab-lemezzel (1 
m²/50 lej), egyéb bádogos munkákat, va-
lamint benti munkákat: glettelés, fajansz- 
rakás, meszelés, parkettek rakása, fürdő-
szoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

Vállalok tetőfedést, bádogos munkát szak-
szerűen kivitelezve, csatornázást, javítást 
alumínium, Lindab és cín lemezből vala-
mint külső festést. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0747-756579.

#287364

Vállalunk szobák, fürdők felújítását, át-
alakítását, gipszkartonozást, csempézést, 
parkettázást, szigetelést, festést, glette-
lést, nemesvakolást és víz-villany szerelé-
sét valamint ácsmunkálatokat is. Minőség 
garantált. Telefon: 0753-680321.

#287375

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ács-
munkát, tető javítást, felújítást, kerámia 
cseréppel, cserepes lemezzel. Bádog mun-
kákat is vállalunk: ereszcsatorna készí-
tést, felszerelést, különféle anyagokból, 
valamint más bádogmunkát is. Ingyenes 
a kiszállás. Hívjon bizalommal, aktív cég 
vagyunk. Tel.: 0753-754514, 0743-903910, 
0756-525549.

#287383

Fapermetezést és fűnyírást vállalok. Tel: 
0745-986890.

#287399

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömb-
ben, ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel.: 0748-603802.

#287099

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

#287100




