
2021.  ÁPRILIS 19. ,  HÉTFŐ1 4 H I R D E T É S

www.or ien te . ro

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

Erdélyi csorba
Csirkebécsi

Parasztkrumpli
Friss káposzta

Desszert

TRANSVERSUM.RO

A ROMÁNIAI
MAGYAR

MÉDIAÜGYNÖKSÉG

MINDEN EGY HELYEN

Holnap
megjelenik...Árnika Könyvesbolt

Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13., Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
ELŐRE AZ ÚZ VÖLGYÉBEN

A könyvben Gottfried Barna történész,
levéltáros tanulmánya

a kor hadtörténetébe vezeti be az olvasót,
Tamás Sándor térképgyűjtő Úz völgye

térképészeti történetét ismerteti.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Csontvezetéses 
hallókészülék

Vízálló
Bluetooth-kapcsolat

0771 022 046
www.clarfon.ro

A csíkszeredai LEMECO RT. vezetőtanácsa meghívja 

részvényeseit a május 26-án 12 órától tartandó nagy gyűlésre.

Napirendi pontok:
• a 2021-es év beruházási terv jóváhagyása
• a 2020-as év vezetőtanács beszámolója, cenzorbizottság beszámolója, 
a mérleg jóvahagyása és a nyereség felosztása
• a 2021-es évi költségvetés jóváhagyása
• új cenzortag kinevezése
• a bankhitel meghosszabítása
• különfélék

ÁLLAT

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#291787

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt csirke 
fagyasztva (3,0-3,5 kg), 23 lej/kg, Csíkkozmá-
son, Hargita megyében. Minden pénteken a 
megrendelt csirkéket szállítjuk Csíkszeredá-
ba és környékére, a kívánt címre. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0727-815339. E-mail: fl oribit@
yahoo.com.

#291821

Eladó 4 db 100-110 kg körüli húsdisznó Madé-
falván. Tel.: 0747-987748.

#291876

Eladó 2 db 3 éves deres mènlócsikó. Be vannak 
tanítva kettősbe, megtekinthetőek a Nyikó 
menti Székelyszentmihályon. Irányár: 11 000 
ron, alkudható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0740-725529.

#291892

Eladók 1 éves, piros tojótyúkok, valamint 
előnevelt tojócsirkék: piros, fekete, fehér és 
kendermagos színben, valamint 1,2 kg-os 
húscsirkék. Szállítás megoldható. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0744-597003.

#291908

Eladó 50 kg-os süldő. Érdeklődni a 0743-
630895-ös telefonszámon lehet.

#291913

BÉRBE ADÓ

Kiadó autószerelő műhely Csíkszeredában, a 
Hargita út 113. szám alatt, a régi traktorgyár 
udvarán. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0744-399164.

#291824

Bérbe adók Székelyudvarhelyen, a Nicolae 
Bălcescu utca 69. szám alatt, a Cérnagyár épü-
letében: ipari felület, termelési, kereskedelmi, 
raktározási lehetőséggel, 1000 nm, irodahe-
lyiségek. Érdeklődni a helyszínen vagy telefo-
non: 0751-638368.

#291771

FELHÍVÁS

Idegenvezetői tanfolyam kezdődik Székely-
udvarhelyen 2021 április végén. A képzést 
követően, a Munkaügyi, valamint a Tanügyi 
Minisztérium által kibocsájtott, a Turisztikai 
Minisztérium által is elismert oklevelet kap-
nak a végzősök. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet. Tel.: 0740-421407.

#291755

Székelyszentmihályon megnyílt az EGON 
autószerviz, mindenkit szeretettel várunk! 
Állunk rendelkezésére, ha autót szeretne ja-
víttatni vagy villamossági gondok vannak au-
tójával, netán gumiabroncsokat szeretne cse-
rélni! A javítás idejére csereautót biztosítunk. 
Vállalunk külső-belső autómosást, de akár 
szőnyegmosást is. Mindezt megtalálja egy 
helyen, hívjon bizalommal! Tel.: 0752-386256.

#291891

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.

#291589

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 
0744-539487, 0744-782879.

#291804

INGATLAN

Eladó teljesen felújított, és hőszigetelt, saját 
hőközponttal rendelkező, azonnal beköltöz-
hető, jó állapotban lévő, 3 szobás, első emeleti 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Fenyő utcá-
ban, a Fortuna lakóparkkal szemben. Érdek-
lődni csak telefonon. Tel.: 0736-891658.

#291779

MEZŐGAZDASÁG

Eladó búza, 1 lej/ kg. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-923779.

#291875

SZOLGÁLTATÁS

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.

#291455

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. április 6-án és április 20-án. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#291631

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat válla-
lunk: tetőfedést cserepezést, ácsmunkákat, 
tetőjavítást, bádogos munkákat stb. Hívjon bi-
zalommal, eleget teszünk a követelményének 
egy megfelelő csapattal, garanciát és számlát 
is biztosítunk, anyaggal is rendelkezünk. 
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: 0751-
475744.

#291920

Dr. Fancsali Edina endokrinológus rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291637

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Beth-
lenfalvi út 3. szám alatti Polimed Centernél (a 
Kaufl and mellett) szerdánként 16–20 óra kö-
zött. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mon: Tel.: 0741-607670.

#291654

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0749-578832.

#291923

Vállalunk folyamatosan autóalváz-kezelést, 
minőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz), vala-
mint házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 
cm-re felvágott bükk-, fenyő- és cserefa büt-
lést. Csíkszereda, Felcsík környéke. Tel.: 0755-
182889.

#291806

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0741-464807.

#291848

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
-javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserép-
forgatást, valamint ácsmunkákat egész Har-
gita megyében. Akár teljes házfelújítást is vál-
lalunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#291883

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék 750 kg-ig utánfutót. Tel.: 0727-
379149.

#291884

VEGYES

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa, cserefa cánd-
ra, fenyőfa cándra, illetve prémium minőségű 
Ruf bükkbrikett. A házhoz szállítás ingyenes. 
Tel.: 0746-369387.

#291174

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#291367

Eladó nagy és ültetnivaló pityóka. Csíkszent-
király, 187. szám alatt. Tel.: 0748-633626.

#291914

Eladó jó minőségű hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint vegyes, hasogatott tűzifa. 
Ára: 800/öl nyír, 950/öl bükk, 800/öl vegyes, 
házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-
292961.

#291710

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (300 lej). Ugyanitt 
eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (380/480/670 
lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

#291721

Eladó bükk tűzifa 25 cm-es, 33 cm-es, 50 cm-
es, 1 méteres hosszúra vágva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe valók). Bükk tűzifa korrekt, becsü-
letes, tisztességes kiszolgálással, kis és nagy 
mennyiségben! Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-253737.

#291791

Eladók vasesztergák Székelyudvarhelyen: 
321x750, valamint 402-750. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0740-764914.

#291873

Eladó első osztályú, hasogatott bükk tűzi-
fa, valamint nyír és fenyő tűzifa. Tel.: 0741-
670627.

#291881

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszka-
végek (ára: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt 
– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-
non lehet. Tel.: 0744-937920.

#291899

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 cm-re 
felvágott, darabos bükk, csere és fenyő büt-
lést, valamint nagy hőfokú akácfa mosztot és 
udvartöltésre alkalmas kavicsot. Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós környéke. Tel.: 0755-
182889.

#291902




