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

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
Cikakáposzta

Desszert

A  zeteváraljai CETATE PRODUCTION Kft. varroda részlegére 
munkatársakat alkalmaz VARRÓNŐ beosztásba.

Elvárások:

• pontos munkavégzés, kellő rugalmasság
• varrás terén szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:

• teljesítményarányos bérezés
• ételjegy minden ledolgozott munkanapra
• modern munkakörülmények
• stabil munkahely, hosszútávú munkalehetőség
• ingyenes szállítás Székelyudvarhely-Zeteváralja útvonalon
Előnyt jelent:

• zetelaki vagy zeteváraljai lakhely (nem kizáró ok)

Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752–243584-es 
telefonszámon, illetve önéletrajz küldhető a csa@cetateproduction.ro

e-mail címre vagy személyesen leadható
a cég székhelyén a Zeteváralja 201/A szám alatt.

Németországi cég, csíkszeredai munkapontjára
fuvarszervezőt-fuvarozási irányitót keres.

Elvárások:
- német és román nyelv kommunikációs szintű ismerete
- angol nyelv ismerete és fuvarorozás terén szerzett tapasztalat előnyt 
jelent, de nem kizáró jellegű
- jó kommunikációs készség
- jó szervezőkészség
- komplex gondolkodásmód
- pontos, precíz munkavégzés

Főbb feladatok:
- fuvarozási munkák keresése és szervezése
- új partnerek felkutatása, jelenlegi partnerekkel kapcsolattartás
- ajánlatok kiküldése
- fuvarfeladatok kiosztása járművekre
- a gépkocsivezetők irányítása és a munkák kiosztása

Amit kinálunk: versenyképes jövedelem

Önéletrajzot a következő címre várunk: kedves@ktn-rslog.eu

ÁLLAT

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

#289430

Eladók malacok Csíkszentmihályon. Tel: 0743-
664059.

#289527

Eladók 140-150-kg közötti disznók. Választási 
lehetőség van. Tel.: 0742-322448

#289582

Eladók 120-180 kg közötti disznók. Tel.: 0742-
871198

#289583

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt csirke, fa-
gyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg,  Csíkkozmáson, 
Hargita megyében. Minden pénteken meg-
rendelt csirkéket szállítunk Csíkszeredába és 
környékére, a kívánt címre. Tel.: 0727815339 
E-mail: fl oribit@yahoo.com

#289615

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

#289636

Eladó egy 140 kg körüli sertés Madéfalván. Tel: 
0743-878596.

#289638

Eladók házilag nevelt, 5 hónapos tojócsirkék 
(piros, fekete, kendermagos). Szállítás meg-
oldható. Érdeklődni telefonon: 0744-597003.

#289653

Eladók 10 hetes malacok Csíkszentmiklóson. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0754-
456319.

#289659

BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíkszeredában egy I. osztályú, 3 szobás 
tömbházlakás, ami rendelkezik saját hőköz-
ponttal és termopán nyílászárókkal. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon: 0741-659457.

#289561

Kiadó első emeleti, 2 szobás tömbházlakás Csíksze-
redában (Octavian Goga). Érdeklődni telefonon: 
0742-515849. E-mail: lorincziakos@yahoo.com

#289628

Kiadó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, a 
Kuvar utcában, központhoz közel. A lakáshoz 
tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. 
Bér: 200 euró/hó + rezsi. Érdeklődni telefonon: 
0745-630024, 0744-530709.

#289660

Kiadó berendezett garzonlakás (stúdiólakás) 
Székelyudvarhelyen, a Kuvar utcában, központ-
hoz közel. Bér: 160 euró/hó + rezsi. A lakáshoz 
tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. Ér-
deklődni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#289661

FELHÍVÁS

A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel várja 
kádazni és mofettázni vágyó vendégeit. Hétfő-
től-péntekig 10 órától 16 óráig. Tel.: 0266-371350.

#289255

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, Bosch, 
Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciá-
val. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállítás. Ér-
deklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám alatt. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#289060

MEZŐGAZDASÁG

Eladó vegyszermentes bio és téli almafajták, 
natúr almalé, murkos-céklás almalé, feketeri-
bizli-szörp és -bor. Almalének való alma, ké-
résre préselés igényelhető, dinamikus szállítás 
Csíkszeredában és környékére. Érdeklődni 
Csíkborzsova 31. szám alatt. Tel: 0745-475478, 
0266-346347.

#289597

SZOLGÁLTATÁS

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

#289270

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.

#289472

Vállalok tetőfedést, bádogosmunkát szaksze-
rűen kivitelezve, csatornázást, javítást alumí-
nium-, Lindab- és cínlemezből, valamint kül-
ső festést. Érdeklődni telefonon: 0747-756579.

#289580

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

#289491

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.

#289591

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

Dr. Fehérvári Lajos - marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos - rendel 2020. november 27-én, 
pénteken a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0727-001202-es te-
lefonszámon.

#289624

TELEK

Eladó 28 ár építkezési terület, jóváhagyott PUZ-
zal, Székelyudvarhelyen, 100 méterre az ABC 
Impex Kft . bejáratától, a főútról leágazó utcá-
ban. A közművek a szomszédos háznál vannak, 
a terület be van kerítve, gondozott állapotban 
van. Járjuk körbe a helyszínt, mert biztosan él-
hető lesz a számodra! Tel.: 0746-057346.

#289663

VEGYES

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.

#289664

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 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 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, 2 m3, 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: 5x4 m-es (110 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- 
mail: endybaba@freemail.hu

#289395

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.

#289473

Házhoz szállítunk darabos, jó minőségű bükk, 
csere, és fenyő bütlést (25 cm), valamint 33-cm-re 
vágott bükk tűzifát és méterfát. Tel.: 0755-182889

#289571

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa. Ára: 800/öl nyír, 860/öl bükk, házhoz 
szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961

#289596

Eladó 5 db 155x80x13-as téli gumiabroncs, egy 
szezont voltak használva, felnistől vagy anél-
kül, Székelyudvarhelyen. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0727-806074.

#289614

Friss cukorrépa szelet a szalagról kis és nagy 
mennyiségben eladó. 6 tonnától 10 tonnáig in-
gyen házhoz szállítjuk. Tel: 0740-830081.

#289647

Eladó Székelyudvarhelyen egy régi, használ-
ható állapotban lévő NAUMANN női varrógép. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0754-875625.

#289656




