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

Zöldségleves
Roston sült csülökszelet

Medvetalp krumpli
Savanyú uborka

Desszert

ÁLLAT

Eladó nagyon finom, levágott, házilag ne-
velt húscsirke (2,5-3,5 kg) Csíkkozmáson. 
Tel.: 0727-815339. E-mail: floribit@yahoo.
com.

#288568

BÉRBE ADÓ

Kiadó 340 m2 üzlethelyiség Csíkszeredában, 
központi zónában, saját parkolóval, hosz-
szú távra, irányár 12 euró/m2. Részletekért 
hívjon az alábbi telefonszámon. Tel.: 0752-
783649.

#288552

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 45 
m2-es, bútorozott apartman: előszoba, 
szoba, konyha, fürdő, kamra. Tel.: 0744-
583213.

#288572

FELHÍVÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíkszeredában, 
2020. szeptember második felében. Az alapos 
elméleti és gyakorlati képzést követően, a 
munkaügyi, valamint a tanügyi minisztérium 
által kibocsájtott, az Európai Unióban elis-
mert oklevelet kapnak a végzősök. Tevékeny-
ségünkről ízelítőt nyerhet a weboldalon. Tel.: 
0740-421407.

#288434

Házi betegápolásban, gondozásban jár-
tas személyt keresünk mozgássérült, idős 
szülő mellé Csíkszentmihályra. A munka-
program havi két hét, 24 órás felügyelettel, 
szállítás, szállás, étkezés biztosítva. Ér-
deklődni lehet a következő telefonszámon: 
0740-395494.

#288589

Brassóból keresem Geréb Krisztina unokahú-
gomat, hogy hívjon fel telefonon. Szaniszló 
Lajos: 0368-417741.

#288614

A Zenit Rt. vezetőtanácsa - Csíkszereda, Petőfi   
Sándor utca 10. szám, Hargita megye összehív-
ja a RÉSZVÉNYESEK RENDHAGYÓ KÖZGYŰ-
LÉSÉT 2020. szeptember 25-én 11 órára a cég 
székhelyére. Napirendi pontok: 1. Új cenzor 
választása a bizottságba Sógor Enikő lemon-
dása után. 2. Különfélék. A közgyűlésen részt 
vehetnek mindazon részvényesek, akik 2020. 
szeptember 9-én jegyezve voltak. Nem meg-
felelő létszám esetén a közgyűlés 2020. szep-
tember 26-án lesz megtartva, hely és kezdési 
időpont változatlan. Bővebb felvilágosítást 
a 0266-311909-es telefonszámon kaphatnak 
munkanapokon 11-12 óra között.

#288629

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, 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, 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.

#288473

INGATLAN

Eladó Székelyszentléleken a Felszeg utca 11. 
szám (208) alatti 38 ár telek, rajta téglából la-
kóház: 3 szoba, konyha, kamra, fürdő és nap-
pali, központi fűtéssel, termopán ablakokkal, 
alatta dupla pincével. A telken található egy 
új faház nyári lakként, fürdővel és fi  lagóriá-
val, külön fatartó, mely egyben garázsnak is 
megfelel. A telekre 2 bejárási lehetőség van, 2 
irányból, 2 külön utcából. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0742-008399.

#288492

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 szo-
bás lakás a Nárcisz sétányon, Csíkszeredában. 
Hőszigetelt, IV. emeletes téglatömbházban, 
saját hőközponttal és pincével. A papírok ren-
dezettek, azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 
49 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: Tel.: 0744-400464.

#288616

SZOLGÁLTATÁS

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 
lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670.

#288553

Vállalok ácsmunkát, cserépforgatást, mellék-
épületek építését, kocsibeállókat, valamint 
bádogos munkákat. A vírus miatt 25%-os ked-
vezménnyel dolgozok, gyors és pontos munkát 
végzek. Bármilyen kis-nagy munkát elválla-
lok. Tel.: 0758-607893.

#288564

Vállalom melléképületek építését, kocsibeál-
lókat, tetőjavítást, cserépforgatást, Lindabos-
tetőfedéseket, új cserepezést, lécezést, fóliá-
zást, valamint más bádogos munkákat. Tel.: 
0750-826679.

#288565

Tetőfedést és bádogos munkákat vállalok! 
Lécezést, fóliázást, kupás cserép kenést, 
ácsmunkákat, bádogozást, tetőszigetelést, 
zsindelyezést, kátrányozást, Lindab-tetőfe-
dést, cserepezést, beázások megszünteté-
sét. Most 20% kedvezmény van. Tel.: 0759-
502200.

#288566

Dr. Fehérvári Lajos, marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel 2020. szeptember 19-én, 
szombaton a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás a 0727-001202-es 
telefonszámon.

#288567

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kripta-
készítést, alap öntését, kopjafák faragását, 
kovácsoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását, betű, szám bevésését – Csíksze-
redában és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256.

#288593

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, le-
mezfestést, egyéb bádogos munkák elké-
szítését, csatornakészítést több színben, 
valamint belsőépítészeti munkálatokat 
- előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0753-473256.

#288620

Parkettázást vállalok, régi átrakását, új par-
ketta lerakását, csiszolást, lakkozást (selyem- 
és magasfényű), porelszívós géppel. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0743-842776, 0759-812620.

#288543

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

#288623

TELEK

Eladó 11 322 m2 beltelek Székelyudvarhelyen. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-309505.

#288584

VEGYES

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

#288203

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.

#288355

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-
reda környékén. Tel.: 0746-778543.

#288384

Eladó hasogatott bükk méterfa, 850 lej/öl, 
valamint vastag, darabos cándra és deszkavé-
gek, házhoz szállítva. Tel: 0745-846748.

#288493

Eladó nagy mennyiségű, út mellé kitermelt fe-
nyő tűzifa a Gálkúti erdőrészen (Balánbánya 
és Csíkszentdomokos között), a főúttól 500 
méterre, ára 100 lej/ köbméter. Érdeklődni a 
Csíkszenttamási Terkő Közbirtokosságnál. Tel: 
0758-060385, 0745-096924.

#288531

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méte-
res hosszúra vágva. Házhoz szállítás megold-
ható Székelyudvarhely és Csíkszereda környé-
kén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#288555

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

Eladó minőségi, hasogatott bükk tűzifa, ház-
hoz szállítva, két öl, valamint másfél öl kiszál-
lítással. Telefon: 0741-670627.

#288581

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

#288624

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

#288204

Eladó jó minőségű használt cserép. Tel: 0747-
115640.

#288627

Eladó használt, 50 kW-os faelgázasítós kazán 
Csíkszeredában. Érdeklődni: 0744-626600.

# 




