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CSÁSZÁR MARGIT

elhunyta alkalmából együttérzésünket szeretnénk kifejezni a hozzátartozóknak. 
ŐSZINTE TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL GONDOLUNK AZ ELHUNYTRA.

Márton Juliánna és húga, Éva – Csíkdánfalváról

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

www.or ien te . ro

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

Zöldpaszulyleves
Sajttal és sonkával töltött csirkemell

Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek

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

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

#287632

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

#287765

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

#287795

Vásárolnék vágnivaló, selejt lovat. Ár meg-
egyezés alapján. Ugyanitt eladó jó állapotban 
levő, hosszú szügyelős egyes gombos hám 
gyeplő nélkül, kantárral. Csere is érdekel rö-
vid szügyelős egyes gombos hámmal vagy 
tiszta faj, kangál szuka kutyakölyökkel. Be-
számítok gabonafélét is. A hám ára 550 lej, 
Csíkszereda. Tel: 0753-269541.

#287817

BÉRBE ADÓ

Kiadó berendezett garzonlakás (stúdiólakás) 
Székelyudvarhelyen, a Kuvar utcában, köz-
ponthoz közel. Bér: 160 euró/hó + rezsi. A 
lakáshoz tartozik zárt udvar, kert, parkolási 
lehetőség. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
630024, 0744-530709.

#287664

Kiadó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, a 
Kuvar utcában, központhoz közel. A lakáshoz 
tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. 
Bér: 200 euró/hó + rezsi. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-630024, 0744-530709.

#287666

Kiadó 23 m2-es, főútra nyíló üzlethelyiség 4 
m-es kirakattal, raktárhelyiséggel, légkondi-
val, saját fűtésrendszerrel, saját villany-, ví-
zórával, riasztórendszerrel és mellékhelyiség-
gel, Csíkszeredában, a M. Sadoveanu utcában. 
Tel.: 0744-522026.

#287678

FELHÍVÁS

A Madéfalvi Fogyasztási Szövetkezet árverés 
útján kiadja a központban lévő, megüresedett 
helyiségeket. Az árverés 2020. július 27-én 11 
órakor lesz megtartva a szövetkezet székhe-
lyén. Érdeklődni lehet a 0729-112214-es tele-
fonszámon 9-14 óráig.

#287750

A Magura Kiadó gondozásában megjelen-
tek Balla Ede-Zsolt szakrális földrajzkutató 
könyvei. Szeretettel ajánljuk fi gyelmükbe az 
Oltáron az Olt, Szent földünk rajza könyve-
ket, Irány Firtos tündérvára, Magyar kertek, 
Tündérkertek, Tájban élő közösség, valamint 
Üzenet a formában című füzeteket. Túrákat, 
kirándulásokat szervezünk a leírt helyek meg-
ismerésére. Kiadványaink megvásárolhatók 
a kiadó székhelyén: Székelyudvarhelyen, az 
Eötvös József utca 13. szám alatt. Elérhetősé-
geink: www.magurakiado.ro, www.facebook.
com/magurakiado Tel.: 0744-499863, 0740-
252276.

#287803

A Mikó Bútor Rt. évi közgyűlést tart 2020. júli-
us 31-én 14 órakor a cég székhelyén.

#

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 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 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 méter-
re, 15 ár területtel. 4 szoba, 4 fürdőszoba, 1 pin-
ce, 1 szauna, 1 gyerekmedence, 1 felnőttmeden-
ce, 1 focipálya, kinti női, férfi  wc, zuhany zóval. 
Érdeklődni telefonon: 0744-559895.

#287643

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 ebéd-
lője. A ház kertjében található egy fi lagória 
kemencével 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: Camere de 
inchiriat **). Irányár 110 ezer euró. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 0722-953163

#287714

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 
szobás 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 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

Eladó Székelykeresztúron, a Timafalvi utca 
130. szám alatt található ingatlan (garzonla-
kás) 50% tulajdonjoggal. Beosztása: egy szo-
ba, fürdő, konyha, terasz. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0036-30-3909819.

#287807

JÓKÍVÁNSÁG

Csíkszentimrére Szőcs Gábornak és felesé-
gének 50. éves házasságuk alkalmából jó 
egészséget és békességet kívánnak 4 gyerme-
kük és azok családjai, és nem utolsó sorban 
fi uknak, Csabának 50. éves születésnapjára 
neki is jó egészséget és hosszú, boldog életet 
kívánnak szülei, testvérei, felesége, fi a, me-
nye és a kicsi unokája! Réka. Isten éltesse az 
ünnepelteket!

#287833

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

Eladók Székelyudvarhelyen nagy testű to-
jótyúkok és kakasok, gyöngytyúkcsirkék, va-
lamint takarmányliszt, korpa, kukoricadara, 
napraforgó-pogácsa. Ugyanitt rendelhetők 
Purina-tápok. Nagyobb rendelést házhoz szál-
lítok. Tel.: 0744-610197.

#287819

OKTATÁS

Az ARAMIS-RO Kft . TANFOLYAMOT szervez 
BIZTONSÁGI ŐR szakmában Székelyudvarhe-
lyen. Érdeklődni lehet személyesen, az Ifj úság 
bejárat 1/3. szám alatt naponta 8-16 óra között. 
Tel.: 0266-217370.

#287814

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

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

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-
mezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsa-
torna készítését és szerelését különféle anya-
gokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdek-
lődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 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

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

Autómentés és árukiszállítás 2.7 tonnáig non- 
stop. Tel.: 0745-168155.

#287715

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogos munkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint belsőépí-
tészeti munkálatokat és fakertek -kapuk készí-
tését - előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0753-473256.

#287800

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel 2020. augusztus 1-jén, 
szombaton, a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben (Kaufl and mellett). Programál-
ni a 0727-001202-es telefonszámon lehet.

#287820

TELEK

Eladó Csíkszentléleken Csíkszereda központ-
jától pár percnyi megközelíthetőséggel pa-
norámás, építésre alkalmas, 16,9 ár beltelek. 
Víz a telken, villany a telek sarkán. Irányár 16 
000 euró. Érdeklődni a 0744-669364-es vagy 
a 0036-20-9223033-as telefonszámokon és a 
janos.mihaly@yahoo.com e-mail címen. Tel.: 
0744-669364. E-mail: jmisi1979@yahoo.com

#287754

VÁSÁROLNÉK

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

#287440

VEGYES

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 desz-
kavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0744-937920.

#287826

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

Eladók Székelyudvarhelyen: 150 literes pá-
linkafőző rézüst (kiöntő garattal, kavaróval), 
3 kerekű bicikli, 2 kerekű elektromos bicikli 
(felnőtt részére, nem kell hajtási engedély rá, 
nagyon szép és jó, igényes személynek is aján-
lom), nagyobb teljesítményű almadaráló (ágat 
is lehet darálni), 2,2 kw motorral, reduktoros 
motorral működő húsdarálógép, udvarokra 
való fűnyírógép (3 db. egyben csak 600 lej, ki-
sebb javítást igényelnek, a motrok jól működ-
nek, akár viszonteladónak is), áramfejlesztő 
generátor. Tel.: 0759-391589.

#287735

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

#287752

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 mé-
teres hosszúságra vágva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Az ár tartalmazza a házhoz 
szállítást. Bükk tűzifa korrekt, becsületes, 
tisztességes kiszolgálással, kis és nagy meny-
nyiségben! Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
253737.

#287802

Eladó bütlés, fa- és deszkavégek, valamint 
vastag cándra bálázva fenyő- és leveles fából. 
Rendelésre házhoz szállítjuk. Tel.0743-663536

#287825




