
2020.  JÚLIUS 15 . ,  SZERDA1 4 H I R D E T É S  

www.or ien te . ro
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Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Babérleveles krumplileves
Csülkös póréhagymás

túróval töltött csirkemell
Natúr rizs

Cékla
Desszert

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: 
Tel.: 0744-541062, 0723-292669.

#287725

ÁLLAT

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 0751-
855225.

#287336

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

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

#287765

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

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

A Gyergyószentmiklósi GYILKOSTÓ Szövet-
kezet Vezetőtanácsa összehívja a szövetkezeti 
tagok évi közgyűlését 2020. július 28-án 14,00 
órára a szövetkezet székházába. Napirendi 
pontok: 1). A vezetőtanács jelentése a 2019-es 
évben kifejtett gazdasági-pénzügyi tevékeny-
ségéről. 2). A 2019-es könyvelési mérleg előter-
jesztése, a költségvetési terv előirányzatainak 
a megvalósítása. 3). Felügyelő bizottság jelen-
tése. 4). A 2020-as évre előirányzott termelési 
és fejlesztési program előterjesztése. 5). A 
2020-as évre a költségvetési terv előterjeszté-
se. 6). A 2020-as évre tervezett megvalósítandó 
mutatók, feladatok ismertetése és jóváhagyá-
sa. 7). Részvény visszaigénylések jóváhagyá-
sa.  8). Különfélék. VEZETŐTANÁCS.

#287787

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 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 Bikafalván családi ház a főúttól 50 mé-
terre, 15 ár területtel. 4 szoba, 4 fürdőszoba, 1 
pince, 1 szauna, 1 gyerekmedence, 1 felnőttme-
dence, 1 focipálya, kinti női, férfi  wc, zuhany-
zóval. Érdeklődni telefonon: 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 Hargitafür-
dőn. A ház 9 szobával rendelkezik, ebből 7 szo-
ba kétágyas és 2 szoba háromágyas. Van egy 
teljesen felszerelt konyhája és egy ebédlője. A 
ház kertjében található egy fi lagória kemencé-
vel és sütővel, illetve egy pince és egy fásszín. 
Víz- és áramszolgáltatás bevezetve, központi 
kazánnal fűthető. A házhoz egy parkoló is 
tartozik. A ház turisztikai engedéllyel is ren-
delkezik (Certifi cat de clasifi care: Camere de 
inchiriat **). Irányár 110 ezer euró. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet: 0722-953163.

#287714

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

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

#287759

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.

#287769

Eladó Kadicsfalván, a Gát utcában 5,5 áras 
telek, rajta egy új építésű kis ház (földszint, 
manzárd, össz. 60-62 m2). Víz, villany, ka-
nalizálás hivatalosan beszerelve, gáz a kapu 
előtt. Egyenes felületű, saroktelek, kerítéssel, 
kapuval, mindkét utcáról bejárattal. Irányár: 
54 500 euró. Tel.: 0742-139737.

#287776

MEZŐGAZDASÁG

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

#287727

Eladó Claas Comet kombájn diesel perkins 
motorral, jó állapotban, azonnal munkába 
fogható. Ár. 2900 euró, alkudható. Telefon: 
074-043658.

#287768

SZOLGÁLTATÁS

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

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 tonnáig bille-
nős autókkal, betonkavicsot, fekete földet, ho-
mokot, fát (bükkfavégek, fenyőfa bütlés, azon-
nal tűzre tehető). Érdeklődni a 0744-763491-es 
telefonszámon.

#287684

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

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 
palettán, valamint bükkfa bütlések, azonnal 
tüzelhető méretűre vágva (bükk deszkada-
rabok és bükk- cserefa bütlések). Tel.: 0745-
253737.

#287412

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

#287630

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 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 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

Eladók háziszőttes szőnyegek türetbe. Tel.0746-
023441.

#287784

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 szá-
raz bükkfavég, 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




