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

Erdélyi csorba
Tojásos csirkemell
Hagymáskrumpli
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Legelső lépés
– Mit tesz legelőször, ha defektet kap? –
kérdezi a vizsgáztató.
– ... (poén a rejtvényben).
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A levél
A postás gyászjelentést visz a rendőrnek.
– Szomorú levelet hozok – mondja az ajtóban.
– Meghalt valaki.
A rendőr átveszi a levelet, és azt mondja:
– Úristen, a bátyám halt meg ...
(poén a rejtvényben).
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A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Barátok egymás közt – ... a vagyon az ügyvédé lett.  Randizni akar – ... Julius Caesart is tanította.

AUTÓ

Eladó Sprinte márkájú, kétkerekű, forgalomba 
bejegyzett, személyautó vontatású hálókocsi. 
Dacia Logan motor, kapcsolószekrénnyel. 
Malterkeverő, motor nélkül. Gyalupad. Mono-
fázisos abritter, komplex gyári gép. Telefon: 
0744-541062, 0723-292669.

#287725

ÁLLAT

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 0751-
855225.

#287336

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

#287584

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

#287632

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

#287704

Eladók 7 hetes malacok Madéfalva 213. szám 
alatt. Érdeklődni telefonon: 0723-568689.

#287748

BÉRBE ADÓ

Kiadó 23 m2-es, főútra nyíló üzlethelyiség 4 
m-es kirakattal, raktárhelyiséggel, légkon-
dival, saját fűtésrendszerrel, saját villany-, 
vízórával, riasztórendszerrel, és mellékhelyi-
séggel, Csíkszeredában, a M. Sadoveanu utcá-
ban. Tel.: 0744-522026.

#287678

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tünde gyógy-
szertár fölött 2 szobás, bútorozott lakás. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0740-427704.

#287746

FELHÍVÁS

Egészségi állapotfelmérés-elemzés Csíksze-
redában: a keringési rendszer, idegrendszer, 
emésztőrendszer, immunrendszer, pajzsmirigy, 
hasnyálmirigy, allergiák, aminosavak, ásvá-
nyok, nyomelemek, vitaminok, koenzimek, 
kollagénszintek, elhízási mutatók, prosztata, 
nőgyógyászati és termékenységi értékek kimu-
tatása. Ára: felnőtteknek 120 lej, kisgyerekeknek 
50 lej. Hátgerincproblémák, reumás panaszok, 
derék,- térd,- váll- és lábfájdalmak esetén ter-
mo-akupresszúrás, 40 perces alkalmazás, ára 
25 lej, denevérpad-használattal 30 lej. Hajhagy-
mák mikroszkópos elemzése, hajhullás okainak 
kimutatása 150 lej. Időpontkérés telefonon: hét-
fő-péntek: 10-17 óra között. Tel.: 0748-104048.

#287577

Felszólítás. Ezennel az érdekeltek tudomására 
hozzuk, hogy a Gyergyószentmiklósi Bírósá-
gon be van iktatva a 967/234/2020-as számú 
ügyirat, amely tárgya Gyergyószentmiklós, 
Gyilkostó sugárút 102. szám Hargita megye, 
alatt lévő 901 m2 nagyságú ingatlan elbírálá-
sa, amely Gyergyószentmiklós 51906 számú 
telekkönyvében van beírva, topo szám 557, 558 
és 559, kérelmező ERŐS ELIZABETA, lakhely 
Gyergyószentmiklós, Gyilkostó sugárút 102. 
szám, Hargita megye, elhalt telekkönyvi tulaj-
donosok GYÖRGY ROZÁLIA a LAJOSÉ és CZIM-
BALMOS STEFAN. Azon érdekelt személy, 
amely bármilyen jogot tart ezen ingatlanra, 
ellenzési kérést tegyen le ezen elbirtoklással 
kapcsolatban a Gyergyószentmiklósi Bíróság-
ra a 967/234/201920-as számú ügyiratban.

#287736

A Madéfalvi Fogyasztási Szövetkezet árverés útján 
kiadja a központban lévő megüresedett helyisé-
geket. Az árverés 2020. július 27-én 11 órakor lesz 
megtartva a szövetkezet székhelyén. Érdeklődni 
lehet a 0729-112214-es telefonszámon 9-14 óráig.

#287750

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, Bosch, 
Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciá-
val. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállítás. Ér-
deklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám alatt. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#287311

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.

#287616

INGATLAN

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 Bikafalván családi ház, a főúttól 50 
méterre, 15 ár területtel. 4 szoba, 4 fürdő-
szoba, 1 pince, 1 szauna, 1 gyerekmedence, 1 
felnőttmedence, 1 focipálya, kinti női, férfi  
wc, zuhanyzóval. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0744-559895.

#287643

Eladó Székelyudvarhelyen, a Csereháton 110 
m2-es ikerház 1 ár területtel. Kívülről elké-
szítve, belül piros állapotban. Irányár: 70 000 
euró. Tel.: 0744-301451.

#287713

Eladó egy kétemeletes hétvégi ház Hargita-
fürdőn. A ház 9 szobával rendelkezik, ebből 
7 szoba kétágyas és 2 szoba háromágyas. Van 
egy teljesen felszerelt konyhája és egy ebédlő-
je. A ház kertjében található egy fi lagória ke-
mencével és sütővel, illetve egy pince és egy 
fásszín. Víz- és áramszolgáltatás bevezetve, 
központi kazánnal fűthető. A házhoz egy par-
koló is tartozik. A ház turisztikai engedéllyel 
is rendelkezik (Certifi cat de clasifi care: Came-
re de inchiriat **). Irányár 110 ezer euró. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 
0722-953163

#287714

Eladók újonnan épülő apartmanok Székelyud-
varhelyen, a Szombatfalvi utcában (85-90 m2-
esek). Ár: 850 euró/m2. Tel.: 0744-864014.

#287724

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

#287740

MEZŐGAZDASÁG

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

#287727

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtlení-
tését, újraépítését, családi házak építését A-tól 
Z-ig. Tel: 0742-404912.

#287687

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.

#287690

Vállalunk lakásfelújítást A-tól Z-ig, diszperzi-
ós festést, csempézést, gipszkartonszerelést, 
szalagparketta lerakását és egyéb belső mun-
kálatokat – Székelyudvarhelyen és környékén. 
Tel.: 0757-603442.

#287706

Autómentés és árukiszállítás 2,7 tonnáig, non- 
stop. Tel.: 0745-168155.

#287715

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. július 21-én, kedden. Előzetes 
programálás a 0748-100551-es telefonszámon.

#287733

Allergológus rendel 2020. július 18-án, szom-
baton a székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben. Előzetes programálás a 0748-100554-
es telefonszámon.

#287734

TELEK

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

#287629

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 belső 
telek végében, közművek a felső telekhatáron, 
tiszta telekkönyvvel, zonális rendezési tervvel 
(PUZ). A telkek 40%-os beépíthetősége nagyon 
jó, az urbanisztikai engedély szerinti adatok: 
POT: 40%, CUT: 1, 2. A telkek árai a követke-
zőek: 1. 208 mp=23.000 euró, 1. 052 mp=19.000 
euró és 1. 414 mp=23.000 euró (a patak mellet-
ti), 1 házat lehet mindegyik telkekre ráépíteni, 
építkezési engedélyhez minden feltétel teljesít-
ve van. Mindhárom telek megvásárlása esetén 
az ár összesen 55.000 euró. Előzetes egyeztetés 
alapján további információkat a helyszínen szí-
vesen adunk, vagy e-mail üzenetben tudunk 
küldeni. Tel.: 0786-808290.

#287622

VÁSÁROLNÉK

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

#287440

VEGYES

Eladó első osztályú, 33 cm-re vágott bükkfa pa-
lettán, valamint bükkfa bütlések, azonnal tü-
zelhető méretűre vágva (bükk deszkadarabok 
és bükk- cserefa bütlések). Tel.: 0745-253737.

#287412

Házhoz szállítunk jó minőségű, kályhaméret-
re vágott, vastag bükk- és cserefa bütlést, va-
lamint kazánméretre (33 cm) vágott, hasított 
bükkfát, ugyanitt vállalunk autóalváz-paraffi  -
nozást (kezelést), Csíkszereda és környéke. 
Érdeklődni telefonon: 0755-182889.

#287566

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-
kavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni 
telefonon 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.: 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 kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. 
Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.

#287633

Szállítunk jó minőségű, hasogatott bükkfát, 
felvágott fenyőcándrát, valamint 33 cm-re 
vágott bükk és fenyő hasogatott fát, ugyanitt 
kapható bükkfa bütlés, házhoz szállítás in-
gyenes. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környéke. Tel: 0755-182889.

#287652

Eladó hasogatott bükkfa, bükkfadeszkavég, 
valamint bükk- és cserefa cándra. Tel:0747-
959812

#287685

Eladó első osztályú, hasogatott bükk 850 lej/öl, 
csere- és fenyőcándra, valamint száraz bükk-
favég, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#287707

Házhoz szállítunk minőségi, hasogatott bükk-
fát, fenyőfát, vegyes leveles fát. Csík és Gyer-
gyó környéke. Tel.: 0751-639102.

#287752




