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

Húsgombóc csorba
Csirkebécsi

Krumplisaláta
Savanyú uborka

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

Kellemes környezetben, minőségi szolgáltatásokkal, professzionális 

termékekkel és kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket!

BEAUTY SZÉPSÉGSZALON
FODRÁSZAT ÉS KOZMETIKA

CSÍKKARCFALVA, FŐ ÚT 268. SZÁM.
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este  finanțat 

de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Beauty Szépségszalon

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

AUTÓ

Sürgősen eladó Logan, első tulajdonostól, 
59000 km-ben, olcsón, valamint piros Skoda 
Rapid újszerű állapotban, 26000 km. Ár meg-
egyezés szerint. Tel: 0728-835965.

#289319

ÁLLAT

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel: 0745-
184962.

#288942

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

#289187

Eladók 7-10 hetes, vegyes hasznosítású mala-
cok. Tel.: 0751-973361.

#289307

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús, 
fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkozmás, 
Hargita. Minden pénteken megrendelt csirké-
ket szállítunk Csíkszeredába és környékére, 
a kívánt címre. Tel.: 0727815339 E-mail: fl ori-
bit@yahoo.com

#289316

Eladók vágnivaló disznók, 100-150 kg körüli-
ek. Tel: 0744-148829.

#289323

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimre 28. ház-
szám alatt. Tel: 0725-513700.

#289361

BÉRBE ADÓ

Kiadó Szentegyházán a Consumcoop Szövet-
kezet Üzem utca 15. szám alatti Lilla épülete, 
amely 134 m2 üzlethelyiség. Érdeklődni lehet 
telefonon: 0740-967079, Bálint Csilla.

#289286

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

#289158

Kiadó Csíkszeredában 3 szobás tömbházlakás. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon, 16 óra 
után lehet. 0748-769945.

#289369

Kiadó Szentegyházán a Consumcoop Szövet-
kezet Köztársaság utca 40. szám alatti épü-
letében 80 m2 üzlethelyiség, amit utoljára 
gyógyszertárnak béreltek. Érdeklődni lehet 
telefonon: 0740-967079, Bálint Csilla.

#289287

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.

#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 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 Csíkszeredában egy IV. emeleti, 2 
szobás, központi fekvésű tömbházlakás. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0735-
534388.

#289305

MEZŐGAZDASÁG

Hidegen préselt homoktövislé eladó 
Csíkszeredában, házhoz szállítva. Ára 20 
lej/0.5 l. Tel: 0756-647514.

#289372

Eladó Csíkszeredában kézzel szedett alma 
(citromalma és pónyik.). Telefon: 0748-376959.

#289290

Eladó 2 pár hám, 4 db fék, 4 db húzószíj, újak 
és egy gumikerekű szekér. Tel: 0753-024857.

#289351

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2020. október 13-án és október 
27-én. Programálás a 0748-100551-es telefon-
számon.

#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

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lin dab-
lemezből 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

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.

#289271

Tetőfedést és bádogosmunkákat vállalok! 
Lécezést, fóliázást, kupás cserép kenést, ács-
munkákat, bádogozást, tetőszigetelést, zsin-
delyezést, kátrányozást, Lindab-tetőfedést, 
cserepezést, beázások megszüntetését. Most 
25% kedvezmény van. Tel.: 0759-502200.

#289301

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.

#289315

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 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 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 hasogatott bükkfa, ára 850 lej/öl, bükk-
fadeszkavég, valamint bükk- és cserefa cánd-
ra. Tel: 0747-959812, 0744-262583.

#289172

Eladó hasogatott, félszáraz bükk tűzifa, 1 
méter 220 lej. Szállítás megoldható. Tel: 0742-
015436.

#289258

Eladó kitisztított őszi búza, vetőmagnak őszi 
tritikálé, őszi rozs, valamint eladó Massey Fer-
guson homlokrakodóval, 120 ps, és egy 4-es 
váltóeke, Lemken, Mercedes Sprinter, 2007-es, 
311-es. Tel: 0727-626010.

#289267

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-
gek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa moszt 
– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni tele-
fonon lehet. Tel.: 0744-937920.

#289302

Eladó 5 m3 száraz, colos, 16 éves fenyődeszka, 
4 méter hosszúságban, Csíkszeredában. Tel: 
0744-638237.

#289352

Eladó vegyes tűzifa és bükkfa cándra. Tel: 
0748-092133.

#289363

Bérelnék szántóföldet Csíkcsicsó és Madéfalva 

határában. Eladó állatnak való pityóka: 0.30 

/kg, első éves magpityóka: 1 lej/kg, étkezé-

si pityóka: 0.75/kg, búza: 0.90/kg, vetőmag 

búza: 1.20/kg. Vállalok fuvarozást 12 tonnás 

utánfutóval, szántást nagy traktorral, vala-

mint vállalok fametszést és -permetezést, fű-

nyírást. Tel: 0745-986890.
#289336

Eladó betonkavics. Tel: 0748-092133.
#289364

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

#289366

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk tűzifa, 
illetve száraz cserecándra és nyers fenyőcánd-
ra. Tel: 0746-369387.

#289367

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

#




