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

Tojásos salátaleves
Rántott sajt

Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek

Desszert

ÁLLAT

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 0751-
855225.

#287336

Eladók piros tojótyúkok. Lehet iratkozni elő-
nevelt hús- és tojócsirkékre Csíkbánkfalván. 
Tel: 0744-928418.

#287391

Eladók fiatal, 6 hónapos tojótyúkok a 
Rétyi farmról. Jelentkezni az alábbi tele-
fonszámokon. Tel.: 0740-770898, 0740-
764241.

#287550

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon. Tel: 
0747-995432.

#287584

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag nevelt 
húscsirke (2-2,5 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#287597

Eladók 8 hetes malacok, Csíkszentmiklós 14. 
szám alatt és egy hosszúszügyes hám. Tel: 
0754-456319.

#287599

Eladók 8 hetes malacok. Tel: 0751-081599.
#287618

Eladók 6 hetes malacok Madéfalva 213. 
szám alatt. Érdeklődni telefonon: 0723-
568689.

#287623

Eladók előnevelt, vegyes hasznosítású 
tojócsirkék. Érdeklődni: Csíkcsicsó 221. 
szám alatt. Telefon: 0740-174115, 0266-
379204.

#287632

Eladó 130 kg körüli disznó Csíkszentkirályon. 
Tel.: 0752-777901.

#287638

FELHÍVÁS

Idős nő/férfi  gondozását vállalom - lakásért 
cserébe, Székelyudvarhelyen. Egyedülálló nő 
vagyok, stabil munkahellyel rendelkezem. 
Tel.: 0746-840216.

#287505

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#287311

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.

#287327

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495.

#287616

INGATLAN

Eladó Gyimesközéplokon, 100 m2-es családi 
ház. A házban 3 szoba, fürdőszoba, előszo-
ba található, valamint egy különálló, kisebb 
ház, melyben van fürdőszoba, konyha és egy 
szoba. Az udvar mellett 25 ár, melyen egy 
kis patak folyik. Azonnal költözhető, rende-
zett papírokkal. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
+36203440818.

#287425

Eladó családi ház Csíkzsögödön. Tel.: 0742-
596625, 0744-149140.

#287464

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

#287466

Eladó I. emeleti, bútorozott, 3 szobás nagy 
teraszos tömbházlakás Csíkszeredában, a 
központi részén. A lakás rendelkezik központi 
fűtéssel, thermopán ablakokkal és egyéb fel-
szereltséggel. Egyedüli tömbház a városban, 
hőszigetelt betonból építve, ami télen meleget, 
nyáron hűvöset biztosít. Idénre van tervezve 
a külső szigetelés, ehhez még jár egy nappali 
méretű helyiség. Ára 69 500 euró, alkudható. 
Tel.: 0754-035552.

#287524

Eladó Székelyudvarhelyen, a Pacsirta utca 20. 
szám alatti, jó állapotban lévő családi ház: 2 
szoba, konyha, fürdő, kamra, előszoba, víz, 
gáz, villany, melléképület, fatartó, jó kút. A 
terület 4,5 ár, csendes környezetben fekszik. 
Irányár: 87 000 euró. Tel.: 0745-229485, 0755-
643913.

#287579

Kiadó Csíkszeredában, a Petőfi  utcában 50 m2-
es ingatlan. Megfelel üzlethelyiségnek, irodá-
nak, orvosi rendelőnek. Tel.: 0743-649115

#287588

Kiadó Csíkszeredában, a Szív utcában garzon- 
lakás. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-298652.

#287594

Eladó Székelyudvarhelyen a Sósfürdő utca 2. 
szám alatti családi ház, 4,35 ár összterülettel. 
Beosztása: 3 szoba, konyha, kamra, 2 pince. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0757-514037.

#287595

Eladó tömbházlakás Csíkszeredában, Nagyrét 
utca 6/B/20. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0740-
874798.

#287604

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 
szobás lakás a Nárcisz Sétányon, Csíkszeredá-
ban. Hőszigetelt, IV. emeletes tégla tömbház, 
saját hőközpont, pince. A papírok rendezettek, 
azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 49 000 
euró. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0744-400464.

#287605

Eladó téglából épült, kertes családi ház mel-
léképületekkel, 34 ár gyümölcsössel Oroszhe-
gyen, a Felszeg utca 222. szám alatt. Villany, 
hálózati víz bevezetve, aszfaltút a kapu előtt. 
Irányár: 42 000 euró. Tel.: 0740-313782, 0743-
133138.

#287634

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szabók utcában 
I. osztályú, 4. emeleti garzonlakás: 25 m2, 
saját hőközpontú, termopán ablakokkal, új 
bejárati ajtóval. Beosztása: szoba az erkéllyel 
egybeépítve, előszoba, fürdőszoba, konyha, 
kamra, pince. Gazdaságos, világos lakás, 
felújítandó. Irányár: 29 000 euró. Tel.: 0044-
7724212325, 0036-202503004. E-mail: barabas.
izabella26@gmail.com

#287636

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kiss László (Gyergyóditró, Malom utca 30. sz.) 
értesíti az érdekelteket, hogy a – Területrende-
zési terv és engedélyeztetés lakóház építésére 
(Gyergyóditró, Malom utca 30. sz.) vonatkozó 
terv bemutatott változatára környezetvédelmi 

véleményezést kérelmezett. A terv lehetséges 
környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik napon-
ta: hétfő-csütörtök: 8.00 -16.30, péntek: 08.00-
14.00 óra között a Har gita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) 2020 július 17.-ig.

#287603

MEZŐGAZDASÁG

Eladó ló után való, 4 karikás forgató összeve-
vő. Tel: 0740-662970.

#287578

Eladó új, nagy pityóka 1 lej/kg, búza, árpa, ku-
korica, rozs, zab, kősó, napraforgó-pogácsa, 
szójapogácsa, vegyesdara, kukoricadara,kor-
pa, barna liszt, Csíkmadaras Fő út 199. szám 
alatt. Tel: 0754-948176.

#287617

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen akkreditált diplomával a következő 
szakterületeken: női- és férfi fodrászat, ma-
nikűr-pedikűr, műkörömépítés, kozmetika, 
masszőr-technikus. Akció a sminktetováló 
képzésre (-50%). Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0755-354240.

#287523

A több mint fél évszázados hagyományokat 
folytatva a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium a 2020/2021-es tanévben általános 
ASSZISZTENSKÉPZŐ szakon iratkozást hirdet 
július 13-21 között. Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0266-212877.

#287598

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, 
cserépforgatást, ereszcsatornák készítését, te-
tőfedést Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej), egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti munkákat: 
glettelés, fajanszrakás, meszelés, parkettek ra-
kása, fürdőszoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

Autó bádogolást, karosszéria-javítást, paraffi  -
nozást, festést, alvázkezelést, olajcserét, kipu-
fogócserét vállalunk. Tel: 0748-523192.

#287295

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ácsmun-
kát, tetőjavítást, felújítást, kerámiacseréppel, 
cserepes lemezzel. Bádogmunkákat is vál-
lalunk: ereszcsatorna-készítést, felszerelést, 
különféle anyagokból, valamint más bádog-
munkát is. Ingyenes a kiszállás. Hívjon biza-
lommal, aktív cég vagyunk. Tel.: 0753-754514, 
0743-903910, 0756-525549.

#287383

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel a székelyudvarhelyi Po-
limed Center rendelőben (Kaufl and mellett). 
Programálni a 0727-001202-es telefonszámon 
lehet.

#287494

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.

#287587

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2020. július 7-én. Programálás a 
0748-100551-es telefonszámon.

#287576

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

#287639

TELEK

Eladó 25 ár belterület Székelyudvarhelyen, a 
Lejtő utcában, aszfaltút mellett. Víz és kana-
lizálás a telken, érdeklődni telefonon. Ár: 2100 
euró/ár. Tel.: 0740-244758.

#287485

Sürgősen eladó 29 ár szántó Székelyudvarhe-
lyen, a szombatfalvi határban. Ára: 200 euró/
ár. Tel.: 0036-20-8023363.

#287583

Azonnal beépíthető telkek eladók Székelyud-
varhelyen, Szombatfalván, a Hősök sírja köze-
lében, az Ugron Gábor utcában. Három darab 
építkezési, panorámás, déli fekvésű beltelek 
eladó, külön-külön vagy egyben, patak a bel-
ső telek végében, közművek a felső telekhatá-
ron, tiszta telekkönyvvel, zonális rendezési 
tervvel (PUZ). A telkek 40%-os beépíthetősége 
nagyon jó, az urbanisztikai engedély szerin-
ti adatok: POT: 40%, CUT: 1, 2. A telkek árai 
a következőek: 1. 208 mp=23.000 euró, 1. 052 
mp=19.000 euró és 1. 414 mp=23.000 euró (a 
patak melletti), 1 házat lehet mindegyik tel-
kekre ráépíteni, építkezési engedélyhez min-
den feltétel teljesítve van. Mindhárom telek 
megvásárlása esetén az ár összesen 55.000 
euró. Előzetes egyeztetés alapján további 
információkat a helyszínen szívesen adunk, 
vagy e-mail üzenetben tudunk küldeni. Tel.: 
0786-808290.

#287622

Eladó Csíkszentléleken, a főút mellett 16 ár 
beltelek, ugyanitt eladó egy férfi  és egy női 
kerékpár jó állapotban. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0723-586901.

#287629

VÁSÁROLNÉK

Zöldség-gyümölcsfeldolgozó felvásárol befőt-
tesüvegeket. Érdeklődni lehet hétköznapokon 
8-16 óra között az alábbi telefonszámon (Szé-
kelyudvarhely). Tel.: 0723-578172.

#287440

Vásárolnék rossz állapotú, de még lakható 
kertes házat, Székelyudvarhelyen, 2-3 részbe-
ni kifi zetési lehetőséggel. Tel.: 0746-840216.

#287509

VEGYES

Házhoz szállítunk jó minőségű, 33 cm-re vá-
gott bükkfát (kazánméret), valamint hasoga-
tott bükkfát és bükkfa bütlést (fenyő - csere). 
Érdeklődni telefonon: Tel.: 0755-182889

#287334

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cánd-
ra (bükk, fenyő), bütlés (bükk) szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldoexkavátorral 
és miniexkavátorral, valamint földfúrást gyü-
mölcsfáknak és kerítésnek. Tel: 0743-224045.

#287353

Eladó jó minőségű, RUF bükkbrikett 800 lej/
tonnája, 1 tonna fölött a házhoz szállítás in-
gyenes. Tel: 0746-369387.

#287389

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, kály-
haméretre vágott bükkfa bütlést, valamint fel-
vágott fenyőcándrát. Csíkszereda és Gyergyó-
szentmiklós környéke, érdeklődni telefonon: 
0755-182889.

#287400

Eladó első osztályú, 33 cm-re vágott bükkfa 
palettán, valamint bükkfa bütlések, azonnal 
tüzelhető méretűre vágva (bükk deszkada-
rabok és bükk- cserefa bütlések). Tel.: 0745-
253737.

#287412

Gyakorlattal rendelkező villanyszerelőt kere-

sek egy 3 kerekű kerékpár elindításához vil-

lanyárammal, nullfázisos kis akkumulátorral, 

az első kerékben kismotor. A működéséhez 

minden alkatrész megvan, állíthatóak. Be-

csületes munka, becsületes fi zetés. Tel: 0753-

364676.
#287516

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, haso-

gatott bükkfát, fenyőfát, valamint vegyes le-

veles fát. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 

környékére. Tel: 0751-639102.
#287553

Házhoz szállítunk jó minőségű, kályhamé-

retre vágott, vastag bükk és cserefa bütlést, 

valamint kazánméretre (33cm) vágott, hasított 

bükkfát, ugyanitt vállalunk autóalváz-paraffi  -

nozást (kezelést), Csíkszereda és környéke. 

Érdeklődni telefonon: 0755-182889.
#287566

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-

gek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa moszt 

– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-

non lehet. Tel.: 0744-937920.
#287567

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 minőségi pálinkák: 

szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), agancsnyelű 

bicska (125 lej), alumíniumlétrák (360/460/670 

lej), 53 kg-os kovács üllő (1150 lej). Szállítás 

megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: endyba-

ba@freemail.hu
#287581

Eladó bükk méterfa jó árban, I. osztályú, ha-

sogatott (Csíkszereda). Érdeklődni telefonon. 

Tel.: 0745-253737.
#287585

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 

A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-

reda környékén. Tel:. Tel.: 0746-778543
#287615

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 

lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748-603802.
#287630

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 

ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szállítással. 

Tel.: 0748-603802.
#287631

Eladók német, jó minőségű, bontott fa- és 

műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyílósok; 

új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 

fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-

náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 

www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
#287633

A csíkszeredai Mal-Product Kft. 
munkatársat keres inox és 
alumínium kémények
gyártásához, helyszíni betanítással.

Önéletrajzokat várunk

a malproduct@mal-product.ro 

e-mail-címre, vagy a cég székhelyén: 

Csíkszereda, Hajnal utca 38A.

Tel.: 0266–372428, 0756–108444.




