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

Zöldpaszulyleves
Sajttal és sonkával töltött csirkemell

Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek

Desszert

ÁLLAT

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

#288309

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

#288536

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

#288568

Eladók 8 hetes malacok, valamint libák. Tel: 
0743-545924.

#288595

Eladók egyéves, piros tojótyúkok, valamint 
előnevelt hús- és vegyeshasznú csirkék. Szál-
lítás megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0744-597003.

#288600

Eladók 70-80 kg körüli süldők. Tel: 0752-
209759.

#288638

Eladó 9 db 11 hetes malac Csíkszépvízen. Tel: 
0752-016486.

#288643

BÉRBE ADÓ

Bérbe adók Székelyudvarhelyen, a Nicolae 
Bălcescu utca 69. szám alatt, a Cérnagyár 
épületében: - ipari felület, termelés, keres-
kedelem, raktározási lehetőséggel, 1500 m2, 
- irodahelyiségek, - üzlethelyiség, 200 m2. Ér-
deklődni a helyszínen vagy a 0751-638368-as 
telefonszámon.

#288409

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

#288513

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

#288572

FELHÍVÁS

Házi betegápolásban, gondozásban jártas sze-
mélyt keresünk mozgássérült, idős szülő mellé 
Csíkszentmihályra. A munkaprogram havi két 
hét 24 órás felügyelettel, szállítás, szállás, ét-
kezés biztosítva. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0740-395494.

#288589

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

#288614

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. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

#288473

INGATLAN

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-os 
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

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központ-
jától pár percnyi megközelíthetőséggel pano-
rámás, építésre alkalmas 16,9 ár beltelek. Víz a 
telken, villany a telek sarkán. Alakja és mérete 
lehetővé teszi két lakóház épülését is. Irányár 
16000 euró/m2. Érdeklődni a 0744669364 vagy 
a 0036209223033 számokon és a janos.mihaly@
yahoo.com e-mail címen. Tel.: 0744669364.

#288423

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen negyed-
ben 4. emeleti, 3 szobás tömbházlakás. Saját 
központi fűtés, termopán ablakok, teljesen 
felújítva. Csendes környezetben. Tel.: 0748-
588853.

#288433

Eladó 3 szobás, III. emeleti, bútorozott 
tömbházlakás a Tábor negyedi iskolával 
szemben, szép csendes környezet, saját hő-
központ. Irányár 53000 euró Érdeklődni a 
+4915124398654 telefonszámon.

#288460

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 téglából épült, kertes családi ház mellék-
épületekkel, 34 ár gyümölcsössel Oroszhegyen, 
a Felszeg utca 222. szám alatt. Villany, hálózati 
víz bevezetve, aszfaltút a kapu előtt. Irányár: 42 
000 euró. Tel.: 0740-313782, 0743-133138.

#288529

Eladó 4 szobás lakás Csíkszereda ultraköz-
pontjában. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: Tel.: 0744-187025.

#288542

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.

#288557

Eladó Csíkdánfalva központjában a Fő út 35. 
szám alatt 8 ár beltelek lakóházzal és mellék-
épületekkel. Tiszta telekkönyv, azonnal átír-
ható. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. 
Tel.: 0744-378858, 0723-383330.

#288558

Eladó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Tudor negyedben. Hőszigetelt, termopán ab-
lakok, gázkonvektor, szalagparketta. Irányár: 
36 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0749-929115.

#288574

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

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Nagykároly, Nicolae Bălcescu utca 11. szám 
alatt található Mil Trade Kft . értesíti az érintet-
teket, hogy a Székelyudvarhely, Bethlenfalvi 
utca 222. szám alatt található "Vegyi anyag 
nagykereskedés" működtetéséhez a környezet-
védelmi engedélyezési eljárást elindította. A 
tevékenység előrelátható környezeti hatásaival 
kapcsolatos információk megtekinthetők hétfő-
től csütörtökig 8-16 óra között, valamint pénte-
ken 8-14 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám, tel.: 0266-312454, 
0266-371313; fax: 0266-310041. Észrevételeket 
a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban lehet közölni naponta a környe-
zetvédelmi ügynökséggel az észrevételező sze-
mélyi adatainak feltüntetésével.

#288631

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kitisztított őszi búza, vetőmagnak őszi 
tritikálé, őszi rozs, 4 soros őszi árpa. Tel: 0727-
626010.

#288475

Eladó pálinkának való szilva. Tel: 0744-
148829.

#288510

Eladó egy póniló után való szekér. Érdeklődni 
Csíkszentimrén, a 97. szám alatt. Tel: 0746-
521889.

#288639

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.

#288642

Eladó kalapácsmalom, kaszálógép hordozó 
szekér kicsi gépre, idei bárány, János Zoltán, 
Csíkdánfalva, Város utca 433. szám alatt. Tel: 
0757-455403.

#288645

SZOLGÁLTATÁS

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

#288321

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

#288487

Dr. Furmann Dóra szemorvos rendel a székely-
udvarhelyi Polimed Center rendelőben szep-
tember 14-én és 25-én. Programálás a 0748-
100554-es telefonszámon.

#288497

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.

#288553

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2020. szeptember 15-én. Prog-
ramálás a 0748-100551-es telefonszámon.

#288563

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

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve ezek átalakítá-
sát vállaljuk. Tel.: 0741-464807.

#288607

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogos munkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint belsőépíté-
szeti munkálatokat - előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#288620

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

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtlení-
tését, újraépítését, családi házak építését A-tól 
Z-ig. Tel.: 0742-404912.

#288626

TELEK

Azonnal beépíthető telkek eladók Székely-
udvarhelyen, Szombatfalván, a Hősök sírja 
közelében, az Ugron Gábor utcában. Három 
darab építkezési, panorámás, déli fekvésű 
beltelek eladó, külön-külön vagy egyben, 
patak a belső telek végében, közművek a 
felső telekhatáron, tiszta telekkönyvvel, 
zonális rendezési tervvel (PUZ). A telkek 
40%-os beépíthetősége nagyon jó, az urba-
nisztikai engedély szerinti adatok: POT: 40%, 
CUT: 1, 2. A telkek árai a következőek: 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. Előzetes egyeztetés 
alapján további információkat a helyszínen 
szívesen adunk, vagy e-mail üzenetben tu-
dunk küldeni. Tel.: 0786-808290.

#288325

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

#288584

VEGYES

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

#288204

Eladók cserefa kapulábak és cölöpök méretre 
vágva, valamint eladó hasogatott bükk tűzi-
fa, házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-
827415.

#288520

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

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 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

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

#288524

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 lej), 
10x6 m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 lej). Ugyan-
itt eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), 
alumíniumlétrák (360/460/670 lej), búvár-
pompa (180 lej), autótető-csomagtartó rúdak. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: 
endybaba@freemail.hu

#288526

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 jó minőségű használt cserép. Tel: 0747-
115640.

#288627

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

#

Ruhás üzletbe 
elárusítónőt és 

kisegítőt 
alkalmazunk 

Csíkszerdában. 

Tel.: 0757–834694

Az OPEN HANDS 
Alapítvány

gyergyószentmiklósi 
munkapontjára 

ALKALMAZ szociális 
asszisztenst. 

Kérjük a jelentkező 

hölgyeket, küldjék el 

Europass típusú 

önéletrajzukat 

a ionutpastrav@

gmail.com e-mail-címre.




