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

Paradicsomleves húsgombóccal
Roston sült csirkemell sajtmártással

Krumplipüré
Friss káposzta

Desszert

ÁLLAT

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

#288729

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalva 31. 
szám alatt. Tel.: 0744-928418.

#288860

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel: 0745-
184962.

#288942

Eladó 6 hetes malacok Madéfalván. Tel: 0751-
873663.

#289182

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

#289187

Eladók 10 hetes malacok Madéfalva 478. szám 
alatt. Ár megegyezés alapján. Telefon: 0754-
898633.

#289188

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt húscsirke, 
fagyasztot (2,5-3,5 kg.), 22 lej/kg Csikkozmás, 
Hargita. Minden pénteken a megrendelt csir-
kéket szállítjuk Csíkszeredába és környékére 
a kívánt címre. Tel.: 0727815339 E-mail: fl ori-
bit@yahoo.com

#289196

Eladók egyéves, piros tojótyúkok, valamint 
előnevelt, vegyes hasznú csirkék. Szállítás 
megoldható. Érdeklődni telefonon: 0744-
597003.

#289225

Eladó 7 hetes malacok Csíkjenőfalván. Tel: 
0746-456176.

#289240

BÉRBE ADÓ

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

#289158

Kiadó felújított, félig bebútorozott, garzon 
lakás Csíkszeredában, a Hunyadi János ut-
cában. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 
0742-076621.

#289239

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

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 faépítésű 
szájván állatok részére. Ára 150 000 euró. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon lehet: Tel.: 
0036309442918

#288443

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 ífj úsági alapítvány. 
Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#288557

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcá-
ban 2 szobás, felújított, hőszigetelt állapotban 
tömbházlakás. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon. Tel.: 0746-291585, 0787-600309.

#288918

Eladó vagy elcserélhető 3 szobás, magasföld-
szinti lakás Csíkszeredában, a Müller László 
utcában, 1 vagy 2 szobás lakásra, felújítás előtt 
áll. Tel: 0743-644602.

#289229

Eladó I. emeleti 2 szobás, felújítatlan lakás 
Csíkszeredában a Fenyő utca 11. D lépcsőház-
ban. Tel: 0743-218875.

#289233

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Csíkszeredai Napocska Napköziotthon kö-
szönetét fejezi ki a Csíkszereda Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a "Szűreti hagyo-
mányok" című nevelési projekt 3000 lejes tá-
mogatásáért.

#289243

MEZŐGAZDASÁG

A Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató 
és Fejlesztő Intézete eladásra kínál különböző 
fajtájú étkezési burgonyákat. Az eladási ár 
0.75 Ron/kg. Érdeklődni lehet Csíkszereda, 
Haladás utca, 35-B szám alatt és a 0748-160660 
as telefonszámon.

#288854

Eladó 3000 liter gyümölcs cefre, 1000 kg al-
malének való bio alma (kérésre pasztörizálás 
lehetséges), natúr almalé, murkos-céklás al-
malé. Tel: 0745-475478.

#289221

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#288683

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

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

#288770

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, 
cserépforgatást, ereszcsatornák készítését, 
tetőfedést Lindab-lemezzel, egyéb bádogos 
munkákat, valamint benti munkákat: glettelés, 
fajansz rakás, meszelés, parkettek rakása, für-
dőszobák 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

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. október 13-án és október 27-én. 
Programálás a 0748-100551-es telefonszámon.

#289003

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.

#289013

Megbízható szakemberek vállalnak külső-belső 
munkálatokat, teljeskörű lakásfelújítást A-tól 
Z-ig, Csíkszereda és környékén. Ingyenes felmé-
rés/szaktanácsadás helységen belül. Referencia 
munka megtekinthető az MBax Const Srl. Face-
book-oldalán. Tel: 0743-583349, 0744-131290.

#289032

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettcsiszolást, házak 
színezését, valamint teljes körű lakásfelújí-
tást. Telefon: 0742-851062. Tel.: 0742-851062

#289052

Tetőfedő-bádogos mester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemez-
ből födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna 
készítését és szerelését különféle anyagokból 
(Lindab, alumínium, horganyzott, réz). Ingyenes 
kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni telefo-
non lehet (Józsi). Tel.: 0753-960310, 0743-921435.

#289081

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

#289108

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

TELEK

Eladó beltelek Csíkszereda, Nagymező utca fő 
út mellett 692 m², beépíthető terület, számlát 
is biztosítunk. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon. Tel.: 0746-291585, 0787-600309.

#288917

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a Budvár utca 
41. szám alatt 600 négyzetméteres terület dup-
la bejárattal, rajta 170 négyzetméteres tégla 
épület, tetőtérrel, tiszta telekönyvel. Megfelel 
raktárnak, kocsi parkolóknak. Informatív ár 
95.000 EUR.Érdeklődni a 0744-593038-as tele-
fonszámon lehet.

#289138

VEGYES

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és 
bükk tűzifa. Nyír - 200 lej/m, 800 lej/öl, 
bükk- 215 lej/m,850 lej/öl. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0755-970006

#288944

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 prémium minőségű Ruf bükk brikett. 
Házhoz szállítás ingyenes, ajándék tűzgyújtó-
val. Tel: 0746-369387.

#288861

Eladó őszi vetni való búza, árpa, tritikálé, 
rozs, kukorica, kősó,vegyes dara, kukorica 
dara, zab, napraforgómag, napraforgó pogá-
csa, szója pogácsa, takarmány liszt. Érdeklőd-
ni a 0754-948176, Madaras 199. szám alatt.

#289148

Eladó apró pityóka Csíkjenőfalván. Tel: 0744-
650143.

#289224

Szállítunk minőségi hasogatott száraz bükk-
fát, valamint nyers hasogatott fenyőfát, Csík-
szeredába és környékére. Tel: 0751-639102

#289212

Eladók Székelyudvarhelyen: 4 személyes lakó-
kocsi (forgalomba íratva, 2 éves verifi kálással, 
teljes felszereltséggel, elősátorral, szép álla-
potban, szállítás megoldható, ára: 1450 euró), 
villanymotoros alma daráló, villanymotoros 
ág daráló, elektromos 3 kerekű bicikli (erős 
vázzal, 150 kg teherbírású, 48 váltós, inkább 
idősebb személynek is ajánlom, kinek nehéz 
a járás, kényelmes az ülése) van egy db. 2 ke-
rekű elektromos bicikli is (24 váltós), egy 280 
literes fagyasztó láda, kisebb Arctic hűtőszek-
rény (jelenleg is használatban van, felül van 
fagyasztó része, régebbi típus). A szállítás 
mindenre megoldható. Tel.: 0759-391589.

#289135

Eladó vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 lej), 10x6 
m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 lej). Ugyanitt 
eladó minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), agancs nyelű bicska (125 lej), 
alumínium létrák (360/460/670 lej), búvár-
pompa (180 lej), autó tetőcsomagtartó rúdak. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: 
endybaba@freemail.hu

#288921

Hászhoz szállítunk nagyon jó minőségű dara-
bos bükk és cserefa 25 cm-es bütlést, ugyanitt 
szállítunk méterre hasogatott bükkfát és akác-
famosztot. Csíkszereda és Gyergyó környékén. 
Tel: 0755-182889.

#289191

Eladó kitisztított őszi búza, vető magnak őszi 
tritikálé, őszi rozs, 4 soros őszi árpa, valamint 
eladó Maser Ferguson homlok rakodóval, 120 
ps, és egy 4-es váltó eke Lemke, Mercedes 
Sprinter 2007-es, 311-es. Tel: 0727-626010.

#288915

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

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva, 
ugyanitt kiváló minőségű brikett 800lej/tonna 
házhoz szállítva.A mennyiség és a minőség ga-
rantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 0746-778543.

#289014

Eladó I. osztályú félszáraz, méterre vágott 
és hasogatott bükk tűzifa, 215lej/m az ár 
tartalmazza Hargita megyében a szállítást, 
valamint eladó nagy kötésű fenyő cándra. 
Tel:0743-801736.

#289234

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugodalmad nem zavarja senki.
Panasz nélkül, befelé könnyeztél,
búcsúzás nélkül, örökre elmentél.
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
erőm elhagyott, el kellett indulni.
Temető csendjében pihen fáradt testem,
imádságotokban őrizzetek engem.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagyapa, rokon és jó kolléga,

SZABÓ SÁNDOR

életének 66. évében, 2020. október 14-én türelemmel viselt betegség után elhunyt. 
Temetése 2020. október 16-án, ma 13 órakor lesz a csíkszeredai állomás melletti régi 
temetőbe. Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében!

A gyászoló család – Csíkszereda (289231)

Egy gyertya most Érted égjen, fent laksz már a magas égen.
Ott pihensz, hol nem fáj semmi, nyugtod sem zavarja senki.
Panasz nélkül legbelül könnyeztél, búcsú nélkül csendesen elmentél. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, 
testvér, após, apatárs, sógor, rokon , koma, szomszéd és jó barát,

SZABÓ JAKAB – nyugalmazott vasutas –

szerető szíve életének 87., házasságának 59. évében, rövid betegség után 2020. októ-
ber 14-én délután 3 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. október 17-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a göröcsfalvi ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Drága férjem, édesapánk, nagytati, déditata! Összetört szívvel 
állunk koporsód mellett, elnémult drága hangod, mellyel annyi jóra tanítottál 
minket. Lehanyatlott áldott két kezed, nem ölelsz többé meleg szeretettel. Édesapai 
és nagytatai jóságodért a Jóisten adjon neked csendes pihenést. Emléked legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család (289242)

A szenvedő Jézus keresztjétől, neked is jutott egy pillanat.
S megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, munka az életed, a Jóisten hívott, mert szeretet.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, rokon, barát 
és ismerős,

ÖZV. KERESZTES LÁSZLÓ

szerető szíve életének 78., özvegységének 13. évében 2020. október 14-én hirtelen 
megszűnt dobogni. Temetése 2020. október 17-én 13 órakor lesz a csíkszeredai 
állomás melletti régi temető ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda (289244)

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal akik szerették és ismerték, hogy a drága jó 
édesapa, testvér, rokon, jó barát, valamint jó szomszéd

BOTÁR MIKLÓS – nyugalmazott geológus mérnők –

szerető szíve 81. évében, 2020. október 15-én megszünt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait, hétfőn 2020. október 19-én, 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
Csíktaploca-i temetőbe. Hallhatatlam lelkéért a Csíktaploca-i ravatalozóban imádko-
zunk 2020. október 18-án, vasárnap 17 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család




