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

Erdélyi csorba
Tojásos csirkemell
Hagymáskrumpli

Friss káposzta
Desszert

A Csatószegi ASZÓ Közbirtokosság betartva a jelenlegi 
járványügyi helyzetre érvényes közegészségügyi

szabályokat, közgyűlést hirdet 2020. szeptember 18-án 
17 órára a helyi kultúrotthon udvarán. 

Napirendi pontok:
1. a területalapú támogatás megvitatása
2. különfélék 

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntésképes, megismétlődik 
2020. szeptember 25-én 17 órától ugyanazon a helyszínen.

ÁLLAT

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#288309

Eladó 6 db 8 hetes malac. Tel.: 0749-
874700.

#288535

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár meg-
egyezés alapján. További információ te-
lefonon: 0747-995432.

#288536

Eladók 9 hetes malacok és egy 120 kg 
körüli húsdisznó Madéfalva 724. szám 
alatt. Tel.: 0753-568919.

#288546

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt 
húscsirke (2,5-3,5 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 
0727-815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#288568

BÉRBE ADÓ

Kiadók kedvezményes áron Csíkszereda, 
Márton Áron utca 21. szám alatt 20-25 nm-
es irodahelyiségek. Az udvarban 1000 
nm-es parkolófelület több autó számára 
is. Érdeklődni a helyszínen vagy az aláb-
bi telefonszámokon: 0744-625736, 0266-
371785.

#288513

Kiadó Székelyudvarhelyen, a II. Rákóczi 
Ferenc úton fogorvosi rendelőnek, szép-
ségszalonnak, irodának megfelelő lak-
rész. Parkolási lehetőséggel. Tel.: 0754-
228034.

#288437

Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső Beth-
len negyedben 4. emeleti, 2 szobás, I. osz-
tályú tömbházlakás, igényeseknek, telje-
sen berendezve. Bér: 1000 lej+közköltség. 
Érdeklődni telefonon: 0740-488880.

#288491

FELHÍVÁS

Az Ócfalvi Közbirtokosság vezetősége 
értesíti a tagokat, hogy 2020. szeptember 
12-én, szombaton, de. 11 órától évi nagy-
gyűlést tart az ócfalvi kultúrotthonban. 
Kérjük részvételi szándékukat jelezni te-
lefonon: 0745-754004.

#288499

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mo-
sógépet, 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.

#288467

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, búto-
rok, matracok, mosógépek, mosogató-
gépek, villanykályhák, gáztűzhelyek, 
fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztartá-
si gépek javítását is vállaljuk. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. 
Tel.: 0748-913384.

#288473

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, az 1918. de-
cember 1 utcában 2 szobás (54 m2), 4. 
emeleti tömbházlakás, központi zóná-
ban, csendes környezetben. A lakás ter-
mopán ablakokkal és saját hőközponttal 
van felszerelve. Tartalmaz: 2 külön bejá-
ratú szobát, új konyhabútorral felszerelt 
konyhát, beépített teraszt, előszobát, für-
dőszobát, saját pincerészt. A lakás nem-
rég volt felújítva. További információk ki-
zárólag telefonon kérhetők: 0740-125740.

#288482

Eladó Székelyszentléleken a Felszeg utca 
11. szám (208) alatti 38 ár telek, rajta tég-
lából lakóház: 3 szoba, konyha, kamra, 
fürdő és nappali, központi fűtéssel, ter-
mopán ablakokkal, alatta dupla pincé-
vel. A telken található egy új faház nyári 
lakként, fürdővel és fi lagóriával, külön 
fatartó, mely egyben garázsnak is meg-
felel. A telekre 2 bejárási lehetőség van, 
2 irányból, 2 külön utcából. Érdeklődni 
telefonon: 0742-008399.

#288492

Eladó 4 szobás lakás Csíkszereda ultra-
központjában. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon: 0744-187025.

#288542

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

#288557

Eladó Csíkdánfalva központjában, a Fő 
út 35. szám alatt 8 ár beltelek lakóház-
zal és melléképületekkel. Tiszta telek-
könyv, azonnal átírható. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámokon: 0744-378858, 
0723-383330.

#288558

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744-
148829.

#288510

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíksze-
redában 2020. szeptember második fe-
lében. Az alapos elméleti és gyakorlati 
képzést követően, a munkaügyi vala-
mint a tanügyi minisztérium által ki-
bocsájtott, az Európai Unióban elismert 
oklevelet kapnak a végzősök. Tevékeny-
ségünkről ízelítőt nyerhet a weboldalon. 
Tel.: 0740-421407.

#288434

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, te-
rületegyengetést, ásást (víz-, gáz-, vil-
lany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős 
autóval, valamint betonkavics, vakoló-
homok és termőföld elszállítását. Tel.: 
0744-522026.

#288184

Allergológus rendel 2020. szeptember 
12-én, szombaton, a székelyudvarhelyi 
Polimed Center rendelőben. Programálás 
a 0748-100554-es telefonszámon.

#288321

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és kar-
bantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható 
szúnyogháló, valamint ablakpárkány, 
illetve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 
0741-464807.

#288419

Parkettázást vállalok, régi átrakását, új 
parketta lerakását, csiszolást, lakkozást 
(selyem és magasfényű) porelszívós gép-
pel. Érdeklődni telefonon: 0743-842776, 
0759-812620.

#288543

Dr. Fülöp Csongor, ortopéd traumatoló-
gus szakorvos új helyen és új időpontban 
rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlen-
falvi út 3. szám alatti Polimed Centernél 
(a Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 
óra között. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0741-607670.

#288553

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2020. szeptember 15-
én. Programálás a 0748-100551-es tele-
fonszámon.

#288563

Vállalok ácsmunkát, cserépforgatást, 
melléképületek építését, kocsibeállókat, 
valamint bádogos munkákat. A vírus 
miatt 25%-os kedvezménnyel dolgozok, 
gyors és pontos munkát végzek. Bármi-
lyen kis-nagy munkát elvállalok. Tel.: 
0758-607893.

#288564

Vállalom melléképületek építését, kocsi-
beállókat, tetőjavítást, cserépforgatást, 
Lindabos-tetőfedéseket, új cserepezést, 
lécezést, fóliázást, valamint más bádo-
gos munkákat. Tel.: 0750-826679.

#288565

Tetőfedést és bádogos munkákat válla-
lok! Lécezést, fóliázást, kupás cserép ke-
nést, ácsmunkákat, bádogozást, tetőszi-
getelést, zsindelyezést, kátrányozást, 
Lindab-tetőfedést, cserepezést, beázások 
megszüntetését. Most 20% kedvezmény 
van. Tel.: 0759-502200.

#288566

Dr. Fehérvári Lajos, marosvásárhelyi 
kardiológus főorvos rendel 2020. szep-
tember 19-én, szombaton a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás a 0727-001202-es telefon-
számon.

#288567

TELEK

Azonnal beépíthető telkek eladók Szé-
kelyudvarhelyen, Szombatfalván, a 
Hősök sírja közelében, az Ugron Gábor 
utcában. Három darab építkezési, pa-
norámás, déli fekvésű beltelek eladó, 
külön-külön vagy egyben, patak a bel-
ső telek végében, közművek a felső te-
lekhatáron, tiszta telekkönyvvel, zon-
ális rendezési tervvel (PUZ). A telkek 
40%-os beépíthetősége nagyon jó, az 
urbanisztikai engedély szerinti adatok: 
POT: 40%, CUT: 1, 2. A telkek árai a kö-
vetkezők: 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 telekre ráépíteni, építkezési 
engedélyhez minden feltétel teljesítve 

van. Mindhárom telek megvásárlása 
esetén az ár összesen 55.000 euró. Elő-
zetes egyeztetés alapján további infor-
mációkat a helyszínen szívesen adunk, 
vagy e-mail üzenetben tudunk küldeni. 
Tel.: 0786-808290.

#288325

VEGYES

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, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 
lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-
630838.

#287633

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 
méteres hosszúra vágva. Az ár tartalmaz-
za a házhoz szállítást. Érdeklődni telefo-
non: 0745-253737.

#288134

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa 
gömbben, ára: 750 lej/öl, ingyenes ház-
hozszállítással. Tel.: 0751-257700.

#288203

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 220 lej/m, házhozszállítással. Tel.: 
0751-257700

#288204

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 
lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 
lej). Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: 
szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), agancs-
nyelű bicska (125 lej), alumíniumlétrák 
(360/460/670 lej), búvárpompa (180 lej), 
autótető-csomagtartó rúdak. Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: en-
dybaba@freemail.hu

#288232

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méter-
re vágva. A mennyiség és a minőség 
garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#288384

Eladó első osztályú, hasogatott, félszá-
raz, bükk tűzifa, minőség-mennyiség ga-
rantált, valamint száraz fenyőfa cándra. 
A megegyezett ár tartalmazza a házhoz-
szállítást is. Tel.: 0743-801736.

#288518

Házhoz szállítunk jó minőségű, dara-
bos bükk és cserefa, 25 cm-es bütlést, 
valamint 33 cm-es (kazánméret), jó 
minőségű, felvágott bükkfa csutakot. 
Csíkszereda és Gyegyószentmiklós kör-
nyéke. Tel.: 0755-182889.

#288524

Eladó bükk méterfa. Tel.: 0745-253737.
#288556




