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

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
Friss vegyes zöldségek

Desszert

AUTÓ

Eladó sötétkék, 2010-es évjáratú Dacia Logan 
1.4-es b., kevés km-ben (97 000), kitűnő álla-
potban, első tulajdonostól, Székelyudvarhe-
lyen. Ára: 2 299 euró. Tel.: 0751-049491.

#287860

ÁLLAT

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

#287765

Eladó egy 130 kg körüli, gabonával nevelt 
sertés Csíkszenttamáson. Tel.: 0743319097. E- 
mail: eleszocs@gmail.com.

#287873

Eladók malacok Csíkszenttamáson. Tel 0741-
509579.

#287887

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag nevelt 
húscsirke (2-3,2 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#287894

Eladó 3 süldőből 1 db, lehet választani, 75-80 
kg körüliek. Csikvacsárcsi 229. házszám. Tele-
fon: 0740-987914.

#287926

Tavaszi kecskegidák eladók. Érdeklődni lehet 
a 0723-367821-es telefonszámon.

#287928

Eladó 10 drb 7 hetes malac. Érdeklődni: 0746-
591993, 0743-348890.

#287929

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 II. Rákóczi Fe-
renc úton (közel a készruhagyárhoz) 1 szoba 
+ konyha, nappalis lakrész (kb. 50 m2) tágas 
magánházban. Megfelel irodának, rendelőnek 
is. Tel.: 0754-228034.

#287844

Kiadó 2 szobás lakás és garzonlakás Csíksze-
redában. Tel.: 0743-267035

#287869

Kiadó Székelyudvarhely központi részén, 
az alsó Merkúr Áruházzal szemben teljesen 
felújított, bútorozott garzonlakás. Tel.: 0740-
515781.

#287881

Kiadó Székelyudvarhely központi részén igé-
nyesen berendezett, külön bejáratú lakrész. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0725-656082.

#287882

Bérbe adó lakás udvarral Csíkszentmihályon. 
Tel.: 0751-417113.

#287924

BÉRELNÉK

Bérelnék garázst Csíkszeredában, a Kalász ne-
gyed előnyben, de máshol is érdekel. Ugyan-
itt bérelnék kis raktárhelyiséget (200 m2-ig), 
max. 1 euró/m2 áron - vagy esetleg lebetono-
zott udvart, amin rakodógéppel lehet járni. 
Tel.: 0745-253737.

#287845

BÚTOR

Eladó antik bútor 1879-ből, jó minőségű (Bie-
dermeier), Székelyudvarhelyen: tabernáku-
lum, komód. Tel.: 0744-112600.

#287893

FELHÍVÁS

A Zsögödfürdői Kezelőbázis szeretettel várja 
kádazni és mofettázni vágyó vendégeit! Érdek-
lődni a 0266-371350-es telefonszámon lehet.

#287838

HÁZTARTÁS

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

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.

#287932

INGATLAN

Eladó Gyimesközéplokon 100 m2-es családi 
ház. A házban 3 szoba, fürdőszoba, előszoba 
található, valamint egy különálló, kisebb ház, 
melyben van fürdőszoba, konyha és egy szo-
ba. Az udvar mellett 25 ár, melyen egy kis pa-
tak folyik. Azonnal költözhető, rendezett papí-
rokkal. Érdeklődni telefonon. +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 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 I. osztályú, 4. emeleti garzonlakás 
Székelyudvarhelyen, a Szabók utcában. A 
lakás saját hőközponttal, termopán ablakok-
kal, új bejárati ajtóval, pincével, kamrával 
rendelkezik. Irányár: 29 000 euró. Tel.: 0044-
7724212325, 0756-805269.

#287848

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.

#287850

Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi 
fekvésű, közművesített, ipari árammal ellá-
tott. 2154 nm terület, az ingatlan alapterülete 
150 nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% készült-
ségű szinten egy beépíthető tetőtér, 55 kw 
központi fűtéssel ellátott épület. 2 boltíves fás-
szín, csűr, istálló, valamint 80 nm fa építésű 
szájván állatok részére. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 0036309442918.

#287892

KÖRNYEZETVÉDELEM

BOSA ADRIAN TEODOR Marosvásárhely, 
Constantin Dobrogeanu Gherea utca 61. szám 
alatti lakhellyel értesíti az érdekelteket, hogy 
Gyergyóalfalu, Borzont, szám nélküli cím alatt 
található 7587 m2-re vonatkozó zonális rende-

zési tervet (PUZ) – beltelkesítés panzió építése 
céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek 
esetében nem szükséges környezeti vizsgálat 
elkészítése, sem természetvédelmi hatásvi-
zsgálat. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó 
megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 
8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óra között. Az 
érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcso-
latosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 
napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt. Tel.: 0266 
- 312454; 0266 - 371313; fax: 0266 – 310041. A 
döntéstervezet megtalálható az ügynökség 
internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/Regle-
mentări/Avizul de mediu.

#287911

MEZŐGAZDASÁG

Eladók Székelyudvarhelyen nagy testű to-
jótyúkok és kakasok, gyöngytyúk csirkék, 
valamint takarmányliszt, korpa, kukoricada-
ra, napraforgó-pogácsa. Ugyanitt rendelhetők 
Purina-tápok. Nagyobb rendelést házhoz szál-
lítok. Tel.: 0744-610197.

#287819

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

#287896

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 kö-
zött. Tel.: 0266-217370.

#287814

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint beton-
kavics-, vakolóhomok- és termőföldszállítást. 
Tel.: 0744-522026.

#287504

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, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni 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 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. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 0741-607670.

#287810

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

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, átalakí-
tását, gipszkartonozást, csempézést, parket-
tázást, szigetelést, festést, glettelést, nemes-
vakolást és víz, villany szerelését, valamint 
ácsmunkálatokat is. Minőség garantált. Tele-
fon: 0753-680321.

#287846

„Aranykezű masszőr átvarázsolja, örömtelib-
bé teszi napjaid.” Tantramasszázs, a lélek si-
mogatása testen keresztül. Célja, hogy megéld 
a benned lévő „Isteni csodát”. Itt nem az izmok 
átgyúrása által, hanem egy kellemes, ellazult, 
állapot hatására sejtjeid megtelnek élettel, 
megfi atalodnak, és javul életed élvezetének a 
képessége. A masszázs kimondottan férfi ak-
nak van, 35 év fölött. Időpont egyeztetés fon-
tos. Hívj bizalommal. Tel.: +40738757341

#287878

TELEK

Eladók - de nem sürgős - Székelyudvarhelyen, 
a Szászok táborában, a Hóvirág utcában a 6., 
8., 10., 12. szám alatti telkek, egyenként 9,5 ár, 
15 méteres bejárati fronttal. Engedély építke-
zésre 1,5 évig érvényes, teljes dokumentáció 
kész van. Víz, villany, gáz rendben van. A tel-
ken van 100 db. 2 éves gyümölcsfa. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0756-050490.

#287879

VEGYES

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

Eladó bütlés (fa és deszkavégek) fenyő- és le-
veles fából, valamint vastag cándra bálázva. 
Rendelésre házhoz szállítjuk a csíki zónában. 
Tel. 0743-663536

#287925

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 
ajánlom), nagyobb teljesítményű almadará-
ló (ágat is lehet darálni), 2,2 kw-os motorral, 
reduktoros motorral működő húsdarálógép, 
udvarokra való fűnyírógép (3 db. egyben csak 
600 lej, kisebb javítást igényelnek, a motrok 
jól működnek, akár viszonteladónak is), áram-
fejlesztő generátor. Tel.: 0759-391589.

#287735

Eladó Székelyudvarhelyen egy felújított 
biliárd asztal (új dákók, golyók, újrahúzva). 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0756-050490.

#287880

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 mé-
teres hosszúságúra 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

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

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

#287837

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 

A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-

reda környékén. Tel.: 0746-778543.

#287855

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

#287877

Eladó jó minőségű, bükk méterfa hasítatlanul 

(gömbben). Ára: 800 lej/öl. (Csíkszereda). Ér-

deklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#287921

Házhoz szállítok hasogatott fenyőfát, vala-

mint hasogatott bükkfát, Csík és környéke. 

Tel.0751-639102.

#287927




