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

Zöldpaszulyleves
Sajttal töltött csirkemell

Hasábburgonya
Cikakáposzta

Desszert

A Dóczy R. Éva Ügyvédi 
Iroda értesíti a kedves 

ügyfeleket, hogy 
2020. november 1-től 

munkapontot 
nyitottak 

Gyergyószentmiklóson 
is, a Kossuth Lajos utca 

23. szám alatt. 

Ügyfélfogadás kedden, 
szerdán és csütörtökön 8 és 
15 óra között, vagy előzetes 

programálás alapján 
a következő telefonszámok 

egyikén: 
0722–326722, 0741–355635.

Hallókészülékeket forgalmazó kabinet 
értékesítési képviselőt alkalmaz 

Csíkszeredában.

Érdeklődni a 0730–110122-es
telefononszámon lehet. 

A székelyudvarhelyi Bea 
Transport KFT. külföldi 

fuvarozásra C- és C+E-kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 

kamionsofőrt alkalmaz. 
Kiemelt fizetést biztosítunk. 

Jelentkezni személyesen lehet a cég 
székhelyén, a Fások utca 14. szám 

alatt, vagy a 0721–640040-es 
telefonszámon.

ÁLLAT

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

#289400

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalván. Tel: 
0744-928418.

#289415

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

#289422

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel: 
0747-663378.

#289430

Eladók 25-30 kg körüli süldők, ugyanitt eladó 
házi szalonnából olvasztott zsír. Érdeklődni 
a következő telefonszámokon: 0741-115235, 
0754-255103 vagy Csíkvacsárcsi 154. házszám 
alatt.

#289495

Eladók előnevelt, vegyes hasznú csirkék. Szál-
lítás megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0744-597003.

#289504

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt, fagyasz-
tott csirke (2,5-3,5 kg), ára: 22 lej/kg, Csíkkoz-
máson, Hargita megyében. Minden pénteken 
a megrendelt csirkéket szállítjuk Csíkszeredá-
ba és környékére, a kívánt címre. Tel.: 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#289525

Eladók malacok Csíkszentmihályon. Tel: 0743-
664059.

#289527

Vásárolnék előhasú, borjadzó diszke tehene-
ket. Tel: 0742-244341.

#289528

HÁZTARTÁS

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 felújított, bebútorozott, földszinti, 2 
szobás lakás a Nárcisz sétányon, Csíkszere-
dában. Hőszigetelt, IV emeletes téglatömb-
házban, saját hőközponttal és pincével. A 
papírok rendezettek, azonnal átírható, be-
költözhető, csere is érdekel. Ára: 49 000 euró. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: Tel.: 
0744-400464.

#289393

Kiadó bútorozott garzonlakás Csíkszereda 
központi részén. Érdeklődni telefonon: Tel.: 
0740-074926

#289458

KÖRNYEZETVÉDELEM

A CIOCIOBALLILA Kft ., Hargita megye, Csík-
szereda, Hargita utca 97. szám alatti székhely-
lyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy 
Hargita megye, Csíkszereda, Zsögödfürdő 
utcai munkaponttal „Mobilházak elhelyezése 
turisztikai célra, kert, területrendezés és köz-
művesítés” létesítési tervét benyújtotta a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése 
céljából. A javasolt terv környezeti hatásával 
kapcsolatos információk beszerezhetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, valamint a CIOCIOBAL-
LILA Kft . munkapontján, hétfőn-csütörtökön 
8-16,30 óra között, pénteken 8-14 óra között. 
Az érintettek észrevételeiket benyújthatják 
naponta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez. E-mail: offi  ce@apmhr.anpm.
ro. Fax: 0266-310041.

#289531

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 kézzel szedett alma, vagy elcserélhető 
búzára. Tel: 0748-376959.

#289501

SZOLGÁLTATÁS

Autóbádogolást, karosszéria-javítást, paraffi  -
nozást, festést, alvázkezelést, olajcserét, kipu-
fogócserét vállalunk. Tel: 0748-523192.

#289270

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

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. november 10-én és november 
24-én. Előzetes programálás a 0748-100551-es 
telefonszámon.

#289491

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.

#289505

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, átalakí-
tását, gipszkartonozást, csempézést, parket-
tázást, szigetelést, festést, glettelést, nemes-
vakolást és víz, villany szerelését, valamint 
ácsmunkálatokat is. Minőség garantált. Tele-
fon: 0753-680321.

#289537

Parkettázást vállalok, régi átrakását, új par-
ketta lerakását, csiszolást, lakkozást (selyem- 
és magasfényű), porelszívós géppel. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0743-842776.

#289542

TELEK

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 EUR. Érdeklődni a 0744669364, vagy a 
0036209223033 számokon és a janos.mihaly@
yahoo.com e-mail címen. Tel.: 0040744669364 
E-mail: jmisi1979@yahoo.com

#289317

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

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szállítás in-
gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-937920.

#289510

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

#289258

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

#289352

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 szőlőprés és daráló nagyon jó állapot-
ban. Tel: 0729-092964.

#289543

Eladó száraz gerenda és épületfa a következő 
méretekben: 15x15 cm/6 m/9 db, 15x10 cm/6 
m/17 db, 15x15 cm/4 m/2 db, 12x12 cm/4 m/11 
db, 10x10 cm/4 m/14 db, 15x7 cm/5,5 m/14 db, 
8x6 cm/4 m/12 db. Telefon: 0744-244970.

#289375

Eladó 3-as eke, tárcsa, 2 db borona, henger, 
orosz aragázbutélia - kihasználhatatlanság 
végett, valamint égerfa deszka, 10x10-es fe-
nyőfa gerenda 5 m hosszúságban - 16 db, 180-
as átmérőjű azbesztcement cső - 3 m hosszú, 
1 db új csempekályha - világos drapp színű, 5 
db csempekályha ajtó és fehér színű mozaikkő 
különbőző méretekben - 2m3, egy db 550 kg-os 
mérleg. Tel: 0744-244970.

#289376

Eladó nagyon jó minőségű, hasogatott bükk 
tűzifa, házhoz szállítva, garantált mennyiség, 
valamint eladó kiváló minőségű brikett. Tel: 
0740-821888.

#289382

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 lej), 
12x6 m-es (330 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.: 0745-460858. E-ma-
il: endybaba@freemail.hu

#289395

Az Akarat Szövetkezeti Társaság Székelyud-
varhelyen eladásra kínálja a következő gé-
peket: varrógépek, szabászgépek, vasalóasz-
talok, gőzfejlesztők, tollútöltő berendezés, 
vasalóprések, ragasztógépek, készruhaipari 
bútorzat. Érdeklődni lehet a Városháza tér 2A. 
szám alatt (az Alexandra cukrászda mellett), 
vagy telefonon. Tel.: 0740-868591.

#289445

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.

#289473

Eladó újonnan készült, 2 kerekű utánfutó, 
traktor után. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-
037542.

#289546

Én a
Székelyhonnal

kávézom!




