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Babérleveles krumplileves
Csülkös póréhagymás túróval töltött csirkemell

Natúr rizs
Cékla

Desszert

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
Lőrincz György

MA ÉJJEL ELJÖVÖK
ÉRTED

Á

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

ÁLLÁSAJÁNLAT

Elárusító
• SZÉKELYUDVARHELY

A Szilánk Kft . elárusítót alkalmaz a Sas 
utcai bemutatóüzletébe, Székelyud-
varhelyen. Előny a románnyelv-tudás. 
Önéletrajzokat a cég székhelyén, a Sas 
utca 2/B szám alatt lehet leadni (Tűzol-
tóság mellett).

(1005)

Kazánfűtőt alkalmazunk
• ZSÖGÖDFÜRDŐ

A zsögödfürdői kezelőbázishoz ka-
zánfűtőt alkalmazunk. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon. Tel.: 0744-
619115.

(1032)

Fémipar
• SZÉKELYUDVARHELY

Fémipari szakmában végzős fi atalok 
fi gyelmébe! Azokat a fi atalokat várjuk, 
akik szeretnének fémipari szakmában 
elhelyezkedni, tanulni, fejlődni és egy 
stabil munkahelyen biztos megélhetést 
kapni! Kérjük, jelentkezzenek cégünk 
székhelyén: Székelyudvarhely, Beth-
lenfalvi út 229. szám. Bővebb informá-
ciókért hívjanak telefonon! Tel.: 0266-
210350.

(1035)

Kürtőskalács-, fagylalt- és lángos-
készítés, valamint kőműves
• COSTINEȘTI

Costinești-re alkalmazunk elárusítólá-
nyokat, valamint kürtőskalács, fagy-
lalt és lángos készítésére és eladására 
személyzetet. Ugyancsak Costinești-re, 
1 hónapos munkálatra olyan kőművest 
alkalmazunk, aki tud vakolni, csem-
pézni és falazni. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0755-042558.

(1161)

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom házi csirkehús (3,0–
3,5 kg). Ára: 23 lej/kg, Csíkkozmáson, 
Hargita megyében. Minden pénteken a 
megrendelt csirkéket szállítjuk Csíksze-
redába és környékére, a kívánt címre. 
Tel.: 0727-815339.

(1065)

BÉRBE ADÓ

Szállás Costinești-en! Kiadók 2 szemé-
lyes szobák, szállásbérlés házigazdától. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-042558.

(1164)

FELHÍVÁS

A Szentléleki Közbirtokosság Vezetősége 
ezúton értesíti tagságát, hogy 2021. jú-
lius 17-én, szombaton de. 10 órától meg-
tartja évi rendes közgyűlését a székely-
szentléleki kultúrotthonban. Napirendi 
pontok: beszámoló a 2019–2020-as évek 
tevékenységéről, az Ellenőrző Bizottság 
beszámolója, a 2021-es költségvetés meg-
vitatása és elfogadása, a tagnévsor aktu-
alizálása, tisztújítás, különfélék. Ameny-
nyiben a tagok közül valaki pályázni 
szeretne tisztség betöltésére a közbirto-
kosságban, július 12., hétfőig nyújtsa be 
szándéknyilatkozatát és önéletrajzát a 
közbirtokosság titkárságán, ifj . Szente 
Ferencnél. A tagság részvételére tisztelet-
tel számítunk! Vezetőtanács.

(804)

A több mint fél évszázados hagyományo-
kat folytatva a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium a 2021/2022-es tanév-
ben általános ASSZISZTENSKÉPZŐ sza-
kon iratkozást hirdet július 19–23 között. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0746-080572.

(1017)

Zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel vár-
ja régi és új vendégeit. Hétfőtől péntekig 
10–19 óra között. Érdeklődni a megadott 
telefonszámon. Tel.: 0266-371350.

(1029)

Napszámos rakodómunkást keresek. 
Tel.: 0720-318404.

(1047)

Ágyhoz kötött idős hölgy mellé beteg-
ápolásban jártas gondozónőt keresek 
Székely udvarhelyen. Tel.: 0740-047027.

(1095)

Gondozónőt keresünk Csíkszeredában 
idős, nem ágyban fekvő beteg nő mellé, 
heti 40 órában, nappal (hétfő–szombat). 
Érdekelődni az alábbi telefonszámokon. 
Tel.: 0748-093953, 0744-783225.

(1119)

HÁZTARTÁS

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

(164)

INGATLAN

Eladó 240 négyzetméteres ingatlan, az 
Azur szövetkezet tulajdona (volt fodrá-
szat), licit szervezésével 2021. július 30-
án 12 órakor. Indulóár 264 000 euró. Tel.: 
0744-881432.

(1149)

Eladó Csíkszereda központi részén rész-
ben bútorozott, 2 szobás, IV. emeleti, 52 
négyzetméteres lakás. Irányár 60 000 
euró, alkudható. Tel.: 0743-924751.

(1188)

KÖRNYEZETVÉDELEM

S.C. TETT CONSULT S.R.L. értesíti az 
érintett nyilvánosságot, hogy benyújtot-
ta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez Csíkszépvíz, szám nélküli 
külterületén megvalósítandó „Reklám-
tábla elhelyezése” megnevezésű tervét a 
környezetvédelmi-létesítési-engedélyez-
tetés során. Az ügyiratcsomó megtekint-
hető a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfő-
től csütörtökig 8–16.30, pénteken pedig 
8–14 óra között, valamint a www.apmhr.
anpm.ro internetes oldalon (tel. 0266-
371313; fax. 0266-310041). Az érintettek 
észrevételeiket a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez nyújthatják 
be.

(1227)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó új nagy pityóka 1 lej/kg, kukorica, 
búza, árpa, rozs, zab, vegyes dara, kuko-
rica dara, kősó, korpa 25 kg/30 lej, búza 
takarmányliszt 35 kg/45 lej, napraforgó-
pogácsa 0,90 bani/kg, napraforgómag, 
szójapogácsa. Csíkmadaras, Főút 199. 
Tel.: 0754-948176.

(915)

OKTATÁS

Az ARAMIS-RO Kft . tanfolyamot szervez 
biztonsági őr szakmában Székelyudvar-
helyen. Érdeklődni lehet személyesen, az 
Ifj úság bejárat 1/3. szám alatt, naponta 
8–16 óra között. Tel.: 0266-217370.

(1230)

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, po-
lisztirén-takarítást. Tel.: 0751-475744.

(258)

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tető-
fedést Lindab lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

(513)

Vállalunk tetőszerkezet felújítást, cserép-
forgatást, ácsmunkát, bádogos munkát, 
kerítéskészítést stb., anyagot is biztosí-
tunk. Tel.: 0747-865104.

(708)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

(741)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0784-
421818, 0748-100554

(744)

Dr. Deák Tóth Tímea belgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(750)

Dr. Deák Tóth Tímea belgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(753)

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyó-
gyász szakorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(756)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

(765)

Vállalunk szobafestést, mázolást, für-
dőkád-zománcozást, parkettcsiszolást, 
házak színezését, valamint teljes körű 
lakásfelújítást. Tel.: 0742-851062.

(903)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, ková-
csoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(942)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen, a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(987)

Vállalunk bádogos munkákat, mindenfé-
le tetőszerkezet-készítést, lemezmunká-
kat, javításokat, csatornakészítést, szige-
telést, teraszokat. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0767-837782.

(1212)

Komoly csapat vállalunk: tetőfedést cse-
réppel, lemezzel, bármilyen anyagból, 
ereszt, csatornarendszert, valamint ki-
sebb-nagyobb javítást is vállalunk Csík-
szereda és környékén. Tel.: 0774-550232.

(1215)

TELEK

Eladó Farkaslakán 1000 nm építkezésre 
alkalmas terület. Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0049-17684361920.

(435)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as 
telefonszámon.

(579)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

(218)

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 
0745-184962.

(870)

VEGYES

Eladó bükk tűzifa 33 cm hosszúra vág-
va, hasogatva, valamint vegyes méretű, 
olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0745-253737.

(291)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 8x5 m-es (299 lej), 6x10 m (440 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: 
szilva (40 lej/l), barack (45 lej/k), körte 
(45 lej/k), agancsnyelű bicska (125 lej), 
alumínium létrák (399/499/650 lej), autó 
tetőcsomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

(582)

Eladó jó minőségű, 25 cm-es tűzifa büt-
lések házhoz szállítással (fenyő, bükk, 
cserefa), valamint azonnal tüzelhető  
akácfamoszt. Érdeklődni telefonon. Csík-
szereda és környéke. Tel.: 0755-182889.

(729)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 300 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 
0743-654002.

(900)

Eladó prémium minőségű Ruf bükk bri-
kett, ajándék tűzgyújtóval. A házhoz 
szállítás és elrakás ingyenes. Tel.: 0746-
369387.

(1044)

Cukrász- és péksütemény-készítő tanfo-
lyam kezdődik Székelyudvarhelyen 2021. 
augusztus elején. Az alapos elméleti és 
gyakorlati képzést követően a munka-
ügyi, valamint a tanügyminisztérium 
által kibocsátott, az Európai Unióban 
elismert oklevelet kapnak a végzősök. 
Tevékenységünkről izelítőtt nyerhet az 
alábbi weboldalon: www.transmontana.
info. További információkért érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 0740-
421407.

(1113)




