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

Zöldségleves
Csirkemell corn flakes bundában
Natúr krumpli petrezselyemmel

Muratúra
Desszert

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium
és PVC
nyílászárók;
» alumínium
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső,
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

A csíktaplocai magánerdő-tulajdonos gazdák 
rendkívüli fontosságú gyűlést tartanak 

szeptember 20-án déli 12 órakor 
a helyi kultúrház udvarán.

Megjelenés kötelező, személyazonossági másolattal.

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

#288643

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

#288665

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

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, 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.

#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 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 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is köszönjük Csíkszereda Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának, hogy pályázati 
úton támogatták az „Időmanagement és pá-
lyázatírás képzéshétvége” című programot. A 
Segítő Mária Alapítvány.

#288664

MEZŐGAZDASÁG

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

#288475

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

#288639

Eladó vetnivaló őszi tritikálé, búza, árpa, 
rozs, nagy pityóka, apró pityóka, kukorica, 
zab, korpa, kősó, darafélék, szójapogácsa, 
napraforgó-pogácsa, Csíkmadaras 199. szám 
alatt. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0754-948176.

#288652

Eladó egy hengeres, kínai kis traktor, nagyon 
jó, megkímélt állapotban, utána való szekérrel 
és ekével, kihasználatlanság miatt. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0724-388 755

#288654

SZOLGÁLTATÁS

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. 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

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. szeptember 15-én. Programá-
lás a 0748-100551-es telefonszámon.

#288563

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 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.

#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 belsőépí-
tészeti munkálatokat és - előnyös árakon. Ár 
megegyezés 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

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserépfor-
gatást, valamint ácsmunkákat egész Hargita 
megyében. Akár teljes házfelújítást is válla-
lunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#288657

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 tonnáig, bil-
lenős autókkal betonkavicsot, fekete földet, 
homokot, fát (bükkfavégek, fenyőfa bütlés, 
azonnal tűzre tehető). Érdeklődni a 0744-
763491-es telefonszámon.

#288662

TELEK

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 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

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

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). Ugyanitt eladók 
minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45
lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), alumíniumlét-
rák (360/460/670 lej), búvárpompa (180 lej), autóte-
tő-csomagtartó rúdak. Szállítás megoldható. Tel.:
0745460858. E-mail: endybaba@freemail.hu

#288526

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

#288627




