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

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
Friss vegyes zöldségek

Desszert

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt húscsirke, 
fagyasztott (2,5-3,5 kg.), 22 lej/kg Csikkozmás, 
Hargita. Minden pénteken a megrendelt csir-
kéket szállítjuk Csíkszeredába és környékére 
a kívánt címre. Tel.: 0727-815339 E-mail: fl ori-
bit@yahoo.com

#289196

FELHÍVÁS

Az Égett Magánerdő Társulás vezetőtanácsa 
2020. október 15-én 17 órai kezdettel közgyű-
lést tart, a Bethlenfalvi Kultúrotthon udva-
rán. Ha a közgyűlés az alapszabályzat szerint 
nem lesz határozatképes, akkor október 25-én, 
vasárnap 12 órától lesz megtartva. A tagsági 
könyvet, kérjük, mindenki hozza magával. 
Tisztelettel, a vezetőtanács. Tel.: 0744-559894.

#289077

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 
1/18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#288939

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.

#289035

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#289060

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedést, tető szigetelését, lapos tető szige-
telését, bádogos munkákat, ács munkákat 
vállalok. Minden színben Lindab-lemezes fö-
dést, régi cserép forgatást, építkezést, javítást, 
restaurálást és új cserepezést is vállalunk. 
Bízza szakemberre a munkálatokat! Garantált 
szakemberek, non-stop szolgáltatás! Garanci-
át vállalok minden apró munkára is! Előzetes 
telefonos egyeztetést követően díjmentes a 
kiszállás, 25% kedvezmény van. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0740-985186.

#288769

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vál-
lalunk: régi tetők javítását cserépmintájú 
lemezből, cserépforgatást, ereszcsatornák 
készítését, tetőfedést Lindab-lemezzel, egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti munká-
kat: glettelés, fajansz rakás, meszelés, parket-
tek rakása, fürdőszobák készítése. Tel.: 0746-
834006.

#288772

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.
#288853

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 

Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 

egyéb bádogos munkák elkészítését, csatorna-

készítést több színben, valamint belsőépítésze-

ti munkálatokat előnyös árakon. Ár megegye-

zés szerint. Tel.: 0753-473256.
#288998

Vállalok építkezési munkát, ács munkákat, 
bádogos munkákat, kültéri festést, kert- és 
kapujavítást. Hívjon bizalommal! Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0759-580887.

#288770

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.
#289013

Tetőfedő-bádogos mester vállal: tetőfelújítást, 

cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-

mezből födést, trapézlemezes födést, eresz-

csatorna készítését és szerelését különféle 

anyagokból (Lindab, alumínium, horgany-

zott, réz). Ingyenes kiszállás Hargita megyé-

ben. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 

0753-960310, 0743-921435.
#289081

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardio-

lógus főorvos rendel 2020. október 18-án, va-

sárnap, a székelyudvarhelyi Polimed Center 

rendelőben. Programálás a 0727-001202-es 

telefonszámon.
#289183

Fuvarozó cég szállítást vállal, max 5 tonnáig, 
billenős autóval. Tel.0744-203859

#289108

TELEK

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a Budvár utca 

41. szám alatt 600 négyzetméteres terület dup-

la bejárattal, rajta 170 négyzetméteres tégla 

épület, tetőtérrel, tiszta telekönyvel. Megfelel 

raktárnak, kocsiparkolóknak. Informatív ár 

95 000 EUR. Érdeklődni a 0744-593038-as te-

lefonszámon lehet.

#289138

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék Csíkszeredában garzont vagy másfél 

szobás lakást, akár tönkrement , lelakott álla-

potban is. Minden ajánlat érdekel. Tel.: 0741-

457051

#289092

VEGYES

Eladó őszi vetni való búza, árpa, tritikálé, 

rozs, kukorica, kősó, vegyes dara, kukori-

ca dara, zab, napraforgómag, napraforgó 

pogácsa, szója pogácsa, takarmány liszt. 

Érdeklődni a 0754-948176, Madaras, 199. 

szám alatt.

#289148

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa és jó 

minőségű, hasított nyírfa, fenyőfa cándra. 

200 lej/m hasított nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m 

hasogatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, szállítás 

megoldható. Tel.: 0740-292961.

#288943

Eladó hasogatott bükkfa, ára 850lej/öl, bükk-

fadeszkavég, valamint bükk és cserefa cánd-

ra. Tel:0747-959812, 0744-262583.

#289172

Szállítunk minőségi hasogatott száraz bükkfát, 

valamint nyers hasogatott fenyőfát, Csíksze-

redába és környékére. Tel: 0751-639102

#289212

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vág-

va, ugyanitt kiváló minőségű brikett 800lej/

tonna házhoz szállítva.A mennyiség és a mi-

nőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 

0746-778543.

#289014

Eladó bükk méterfa vagy bükk tűzifa 25 cm, 

33 cm, 50 cm, 1 méteres hosszúra vágva. Ház-

hoz szállítás megoldható Székelyudvarhely és 

Csíkszereda környékén. Érdeklődni telefonon. 

Tel.: 0745-253737.

#288840

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 

ára: 750 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-

sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-

tással. Tel.: 0751-257700.

#289039

Farkaslaka község értesíti az érdekelteket, hogy a PUZ- 
„ELECTRIFICARE ÎN SAT SÂNCEL, COMUNA LUPENI, JUDEȚ HARGHITA„ terv 

bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

A terv lehetséges környezeti hatására vonatkozó információk megtekinthetők 
a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, az 

észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik napota: hétfő-csütörtök 8 és 
16.30  óra között, péntek 8 és 14 óra között a Hargita megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca, 43. szám) 2020.10.19 dátumig.




