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

Parasztcsorba
Szezámmagos csirkemell
Pirított burgonyakockák

Savanyú uborka
Desszert

Én a
Székelyhonnal

kávézom!

A garantált ajándékcsomag a Öné, amennyiben előfizet: 
4 hónapra a Székelyhon vagy Krónika napilapokra, vagy 1 évre a 
Nőileg magazinra vagy a Heti Hirdetőre.

Amiért megéri előfizetni a Székelyhonra: 
4 hónapnyi érdekes és naprakész információt kaphat

Ajándékcsomagban részesül, amelynek tartalma:
1 darab 500 grammos kávé 
2 darab Székelyhonos kávésbögre
1 darab továbbadható ajándékutalvány, amely 2 hónapos ingyenes 
előfizetésre jogosít fel

A kampány időtartama:
2020.10.09.‒2020.12.14.

Ha érzi magában a lendületet;
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét;
LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK!

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre vagy személyesen leadhatja
a cég ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor utca 55. szám alá.

Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

Munkavégzés helyszíne:
Székelyudvarhely

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
  kézbesítése az előfizetőknek
• szükség esetén előfizetések felújítása, 
  illetve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok szórása
• elszámolás

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőző készség
• kerékpározásban jártasság előnyt jelent

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 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, 
fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkozmá-
son, Hargita megyében. Minden pénteken a 
megrendelt csirkéket szállítjuk 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

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 35 m2-
es, bútorozott apartman: előszoba, szoba, 
konyha, fürdő, kamra. Tel.: 0744-583213.

#289677

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

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, búza, tritikálé, őrölt takar-
mány, kukoricaliszt Csíkvacsárcsi 5. szám 
alatt. Tel: 0743-663536.

#289682

SZOLGÁLTATÁS

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

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

#289580

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

Dr. Furmann Dóra szemorvos látásvizsgálatot 
végez a székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben, 2020. november 19-én. Programálás a 
0784-421818-as és 0748-100554-es telefonszámon.

#289672

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, -ja-
vítást, tetőjavítást, Lindab fedést, cserépforgatást, 
valamint ácsmunkákat egész Hargita megyében. 
Akár teljes házfelújítást is vállalunk! Számlával, 
gyorsan, bármikor hívható vagyok, elérhető szom-
bat, vasárnap is. Szabó István. Tel.: 0756-609474.

#289673

Vállalok cserépforgatást, ereszcsatorna-ké-
szítést és -pucolást, beázások javítását, belső 
munkálatokat, külső-belső festést, lambéri-
ázást, ács- és famunkálatok elvégzését, tető-
fedést bármilyen cserepes lemezből. Szabó 
Gellért. Tel.: 0757-811274, 0755-577141.

#289674

Eladó vágott tűzifa (bütlés, fa- és deszkavé-
gek) fenyőből és leveles fából. Egyszeri szál-
lítás 8 méter, 100 lej métere a csíki zónában. 
Tel.: 0743-663536

#289678

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 prémium minőségű, Ruf bükkbrikett. 

Házhoz szállítás ingyenes, ajándék tűzgyújtó-

val. Tel: 0746-369387.

#289366

Eladó Székelyudvarhelyen egy régi, hasz-

nálható állapotban lévő NAUMANN női 

varrógép. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0754-

875625.

#289656

Eladó nagyon jó minőségű, hasogatott, bükk 

tűzifa, házhoz szállítva, garantált mennyiség, 

valamint eladó kiváló minőségű brikett. Tel: 

0740-821888.

#289382

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 mé-

teres hosszúra vágva. Házhoz szállítás meg-

oldható Székelyudvarhely és Csíkszereda 

környékén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-

253737.

#289473

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk (850 lej/öl), 

csere- és fenyőcándra, valamint száraz bükk-

favég, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#289514

Házhoz szállítunk darabos, jó minőségű, 

bükk-, csere-, és fenyőbütlést (25 cm), vala-

mint 33-cm-re vágott bükk tűzifát és méterfát. 

Tel.: 0755-182889

#289571

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-ma-

il: endybaba@freemail.hu

#289395

Eladó jó minőségű, hasogatott, nyír és bükk 

tűzifa. Ára: 800/öl nyír, 860/öl bükk, házhoz 

szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961

#289596

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk tűzifa, 

illetve száraz cserecándra és nyers fenyőcánd-

ra. Tel: 0746-369387.

#289367

Friss cukorrépa szelet a szalagról kis és nagy 

mennyiségben eladó. 6 tonnától 10 tonnáig in-

gyen házhoz szállítjuk. Tel: 0740-830081.

#289647

Eladó száraz, hasogatott fenyőfa, valamint fél-

száraz bükkfa, szállítással. Tel: 0751-639102.

#289683




