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

Hamis gulyás
Sajttal töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert 

AZ ANI-CO TRADE AKTUÁLIS AJÁNLATA!
Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás német ROPLASTO profilokból.

Gyors és pontos elkészítési határidő!
Esetenként ajándék szúnyogháló, párkány!

Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint a 0724-044 767-es 
telefonszámokon, e-mailben: anicotamplarie@yahoo.com

 vagy a marosvásárhelyi BRICO DEPO melletti 
ANI-CO TRADE székhelyén.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

A LACTATE HARGHITA RT.
csapatának

fejlesztésére keres:

• RAKTÁROS
Elvárások:
- középfokú végzettség
- komolyság, megbízhatóság
- érvényes targoncakezelői engedély
Amit ajánlunk: vonzó bérezés, túlórák kifizetése, éjszakai- és 
hétvégi pótlék, ételjegyek, szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek elküldhetik szakmai önéletrajzukat 
a klara.fazakas@covalact.ro e-mail címre, vagy a gyár 
székhelyére (Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám).
A kiválasztási és alkalmazási procedúra részeként, az önök által 

beküldött önéletrajzokban szereplő személyi adatok feldolgozásra 
kerülnek. Keresse fel a covalact.ro honlapon a karrier oldalt, ahol 

megtalálja az alkalmazással kapcsolatos személyi adatok feldolgozására 
vonatkozó teljes leírást.

A pálpataki gazdaegyesület megköszöni 

Hargita Megye Tanácsának és 

a Vidékfejlesztési Egyesületnek 

a pályázati úton juttatott támogatást!

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Baby Business 
Kft . B. kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező sofőrt alkalmaz. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0752-400976.

#290220

ÁLLAT

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

#289430

Eladó 150 kg körüli húsdisznó, Csíkkarcfalva 
Főút 3. házszám alatt. Tel: 0753-419453.

#290116

Eladó nagyon fi nom házi csirkehús, fagyasztot 
(3,0–3,5 kg.), 22 lej/kg., Csikkozmás, Hargita. 
Minden pénteken megrendelt csirkéket szál-
lítunk Csíkszeredába és környékére a kívánt 
címre. Tel.: 0727-815339. E-mail: fl oribit@ya-
hoo.com.

#290155

Eladó 200 kg körüli, gabonával tartott disznó, 
szállítás megoldható. Tel.: 0745-373410.

#290190

Eladó 100–120 kg körüli disznók, választási 
lehetőséggel. Tel.: 0742-322448.

#290191

Eladó disznók Székelyudvarhelyen, ár: 12 lej/
kg, élősúlyban. Érdeklődni telefonon: 0746-
102833.

#290218

Eladó fi atal, 200 kg körüli sertés, gabonával, 
pityókával tartott, gazdától. Érdeklődni telefo-
non. Ár: 12 lej/kg. Tel.: 0742-419267.

#290233

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

#290242

BÉRBE ADÓ

Kiadó Felsőboldogfalván 600 m 2 műhely, nagy 
udvarral, fűtés rendszerrel. Érdeklődni telefo-
non: 0744-593028.

#290163

FELHÍVÁS

Németországi magyar család megbízható ház-
vezetőnőt/gondozót keres, januári kezdéssel. 
Feladatköre: háztartási munkák, főzés, egy 
enyhe demens úr és a többnyire ágyban fek-
vő felesége ápolása. Jogosítvány előnyt jelent, 
német nyelvtudás nem szükséges. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0049-1754354223.

#290156

Állatgondozót keresünk Csatószegre. Érdek-
lődni a 0726-790788-as telefonszámon lehet.

#290188

A Telekfalvi gazdák 2020. december 28-án 10 órától 
pásztor- és majorfogadást tartanak az egyesület 
székhelyén. Vezetőség. Tel.: 0741-935929.

#290232

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Ugyan itt sí felszerelések 
is kaphatók.Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#290052

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.

#290062

INGATLAN

Eladó ház Csíkjenőfalva központi részén a 123. 
szám alatt, az óvodával szemben. A ház 10 ár 
területtel rendelkezik, rendezett papírokkal és 
téglából készült gazdasági épülettel. Ára 65 000 
euró, alkudható. Tel.: 0749-641786, 0741-098935.

#290146

Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzon lakás. 
Tel.: 0743-267035.

#289936

Eladó új építésű ikerház Székelyudvarhelyen, 
a Csereháton, 110 m2 hasznos felülettel, 1,5 ár 
telekkel. Beosztása: nappali, konyha, 2 fürdő, 
3 hálószoba, terasz. Finiszmunkára előkészít-
ve, igény szerint megegyezés alapján teljesen 
elkészíthető. Irányár: 84 000 euró. Tel.: 0744-
301451.

#290198

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki a Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatal minden dolgozójának és 
nem utolsó sorban minden egyes tanácsos-
nak, azért a megemlékezést amit a közösség 
idősei iránt tanúsítottak, szép ajándékkal kö-
szöntötték a község időseit. Öröm teljes Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és örömteljes Új évet 
kíván a község idős korosztálya. Tisztelettel 
Csíkszentimre minden utcáiból!

#290231

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica. Ára: 90 bani/kg. Tel.: 0744-
148829.

#290121

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-
mezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsa-
torna készítését és szerelését különféle anya-
gokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdek-
lődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0753-960310, 
0743-921435.

#289976

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász rendel 
2020. január 4-étől a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás a 0748-
100554-es telefonszámon.

#290165

VÁSÁROLNÉK

Gyűjtő vásárolna magyar és román alkotóktól 
festményeket (Páll Lajos, Nagy Imre, Incze 
János Nagy István és Nagybányai), szobrokat 
(Benczédi Sándor, Szerváciusz, Vass Áron), tu-
lipános bútorokat, órákat, népi kerámiát, 1900 
év előtti könyveket, kézi csomózású szőnye-
get. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0757-716036.

#289961

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 700 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 200 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#289039

Eladó vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (330 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

#289919

Eladó prémium minőségű Ruf bükk brikett. 1 
tonna fölött ajándék tűzgyújtó. Akár kisebb 
mennyiségben is rendelhető, a házhoz szállí-
tás ingyenes. Tel: 0746-369387.

#289780

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.

#289950

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

#289951

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.

#290015

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

#290019




