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Zöldborsóleves csipetkével
Sajttal töltött csirkemell
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Cikakáposzta
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A HÉT KÖNYVE 
Almási Kitti

KI VAGY TE?

Árnika Könyvesbolt

KKII  VVAAGGYY  TTEE??K GGYK ?A EEGA YY E?II ??

A Prestarea Szövetkezeti Társaság igazgatótanácsa meghívja tagságát 

a rendhagyó közgyűlésre, amely a szövetkezet székhelyén lesz megtartva 

2021. 09. 10-én 12 órai kezdettel. Amennyiben az első meghívásra a 

tagság létszáma nem elegendő a határozathozáshoz, 12.30 órakor 

megismétlődik a gyűlés, szintén a szövetkezet székhelyén.

Napirendi pontok: 1. szövetkezeti tag választasa; 2. elnök választása; 

3.  igazgatótanácsi tagok választása; 4. különfélék.

ÁLLAT

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék vala-
mint 1,5 kg-os húscsirkék. Ugyanitt eladók 
2,5 kg-os kakasok és 1 éves tojótyúkok . 
Szállítás megoldható. Tel.: 0744-597003.

(2325)

Eladó nagyon fi nom házi csirke húsa 
(3,0-3,5 kg.), ára: 23 lej/kg. Csíkkozmá-
son, Hargita megyében. Minden pén-
teken a megrendelt csirkéket szállítjuk 
Csíkszeredába és környékére, a kívánt 
címre. Tel.: 0727-815339.

(2580)

Rendelhetők nagytestű tyúkok és kaka-
sok. Ugyanitt kapható szárított sörmaláta 
40 kg-os kiszerelésben, takarmányliszt, 
kukoricadara, korpa. Nagyobb mennyi-
ség esetén házhoz szállítjuk. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0744-610197.

(2610)

Eladók 6 hetes malacok Csíkszenttamá-
son. Tel.: 0741-509579.

(2706)

Eladó egy 5 éves 8 hónapos borjadzó te-
hén Csíkszentimrén. Tel.: 0745-263555.

(2781)

Eladó süldők. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0722-316877.

(2805)

BÉRBE ADÓ

Kiadó 57 négyzetméteres üzlethelyiség, 
5 méteres utcafronttal, Csíkszereda köz-
pontjában, az Orange Shoppal szemben 
570 euróért. Tel.: 0745-593613.

(2463)

Kiadó bútorozott szoba tömbházlakás-
ban, hosszú távra, Csíkszereda központi 
részén.Tel: 0744-902893.

(2556)

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

(1689)

Kiadó 40 nm-es irodahelyiség Székely-
udvarhelyen, a Kossuth Lajos utcában. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0744-
530735.

(2478)

Kiadó Székelyudvarhelyen központi 
fekvésű, 2 szobás, saját hőközponttal 
rendelkező, részben bútorozott tömbház-
lakás. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
530735.

(2481)

Kiadó Székelyudvarhely központjában 
két szobás, felújított, konyhabútorral, sa-
ját hőközponttal ellátott tömbházlakás, 
csak hosszú távra! Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0732-435647.

(2640)

Kiadó teljesen berendezett apartman, 
Felsőboldogfalván (2 szoba, 2 fürdő, 
konyha) új bútorokkal, udvarral, parko-
lási lehetőséggel, 10 percre a várostól. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-593028.

(2718)

FELHÍVÁS

Székelyudvarhelyen ágyhoz kötött idős 
hölgy mellé, betegápolásban jártas gon-
dozónőket keresünk: 1.heti 50 órában, 
feladatok mosás, főzés, takarítás, bevá-
sárlás az idős hölgy teljeskörű ellátása.
(gyógyszerek előkésztését, étel felszol-
gálása, masszírozás, vizeletzsák cseréje, 
székletürítés lebonyolítása stb.). 2, heti 12 
órában feladatok az idős hölgy ellátása 
(gyógyszerek előkésztését, étel felszol-
gálása masszírozás, vizeletzsák cseréje, 
stb.) Tel.: 0740-047027.

(2238)

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mo-
sógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk 
hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 1918. december 1/18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0722-495625, 0722-626495, 0266-
219825

(1929)

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.

(2292)

INGATLAN

Eladó családi ház Csíkkarcfalván, köz-
ponti fekvésű, közművesített, ipari áram-
mal ellátott. 2154 nm terület,az ingatlan 
alap területe 150 nm, 4 szoba, 2 fürdő-
szoba, 50% készültségű szinten egy be-
építhető tetőtér, 55 kw központi fűtéssel 
ellátott épület, 2 boltíves fásszín, csűr, 
istálló, valamint 80 nm-es faépítésű száj-
ván állatok részére. Ára 160 000 euró. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon lehet : 
0036309442918

(2154)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltöz-
hető, villaszerű családi ház, külön nyári 
lakkal, új energetikai bizonylattal, igé-
nyesnek vagy alapítványnak is. A benn-
való szomszédságában 34 ár I. osztályú 
szántó-kaszáló van 13 db. meggyfával. 
A faluban működik egy öregotthon és 
egy német alapítvány. Tel.: 0744-182886, 
0740-350927.

(2454)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Berek sétá-
nyon földszinti 2 szobás (54 nm), felújí-
tott tömbházlakás. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0756-926426.

(2664)

Eladó Csíkszeredában, a Hargita utcában 
I. emeleti garzonlakás. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0751-081540.

(2787)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fancsali Edina endokrinológus szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(1791)

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

(1794)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(1797)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554, 0775-141855.

(1800)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi 
Polimed Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(1803)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, vakolóhomok- és 
termőföldszállítást. Tel.: 0744-522026.

(1968)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést, 
oszloplyukfurrás és földelhordást 3,5 
tonnás billenős autóval, valamint beton-
kavics, vakolóhomok- és termőföldszállí-
tást. Tel.: 0744-644920.

(1971)

Nyitott és zárt cellás poliuretán habszi-
getelést vállalunk lengyel gyártmányú, 
magas minőségű ULTRAPUR alapanyag-
gal! Gyors és pontos kivitelezés, hosszú 
távú garancia, tapasztalat, profi zmus, 
akár 50-60% energia megtakarítás! Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0744-644920.

(1974)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását, valamint au-
tóklíma töltését vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra kö-
zött. Tel.: 0744-621819.

(2019)

Asztalos Ramóna klinikai szakpszicho-
lógus a Polimed Center rendelőben a 
következő szolgáltatásokat indítja: pszi-
chológiai alkalmassági vizsgálat fegy-
verviselési engedélyhez, pszichológiai 
szakértői vizsgálat, terápia. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(2220)

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.

(2313)

Vállalom hajópadló, parketta csiszolását. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-578832.

(2352)

Beázás vagy más baj van a tetővel? Cse-
repes lemez akár 25% árkedvezménnyel. 
Hívjon minket bizalommal, bízza szak-
emberekre. A munkák, amit vállalunk: 
régi tető felújítása, javítása cseréppel 
vagy lemezzel, régi cserép forgatása, 
csatorna szerelés-javítás. Ár megegyezés 
alapján, akár szerződéssel. Tel.: 0743-
856968.

(2358)

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.

(2430)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok 
készítését természetes kőből, márvány-
ból, gránitból, andezitből, kriptakészí-
tést, alap öntését, kopjafák faragását, 
kovácsoltvas kerítés készítését, régi 
sírkövek felújítását – Csíkszeredában 
és környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-
386256.

(2451)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és kar-
bantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható 
szúnyogháló, valamint ablakpárkány, 
illetve ezek átalakítását vállaljuk. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0741-464807.

(2538)

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

(1962)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2021. szeptember 14-
én és szeptember 28-án. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100551.

(2676)

TELEK

Eladó 2 darab kaszáló Csicsó „zabos 
kert” 24-27 ár. Rendezett papírokkal (bir-
toklevél, telekkönyv). Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0747-114865.

(2616)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár meg-
egyezés alapján. További információ te-
lefonon. Tel.: 0747-995432.

(2745)

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

(2544)

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378 
telefonszámon.

(579)

VEGYES

Eladó előnevelt csirkék és kacsák, pálin-
kának való szilva, szállítás megoldható, 
valamint vásárolnék juhokat, bárányo-
kat. Tel.: 0751-855225.

(1992)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 325 lej/m, mennyiség és a minőség 
garantált. Tel.: 0751-257700.

(2550)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszú-
ra vágva, hasogatva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kan-
dallóba, csempébe való). Érdeklődni le-
het telefonon. Tel.: 0745-253737.

(2655)

Eladó fenyő cándra, bála, valamint bükk 
tűzifa. Csíkszereda és környéke. Tel.: 
0741-670627.

(2277)

Eladó vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 6x8 m-es (380 lej), 6x10 m (460 lej). 
Ugyanitt eladó minőségi pálinkák: szil-
va (40 lej/L), barack (50 lej/L), körte (45 
lej/L), agancs nyelű bicska (130 lej), alu-
mínium létrák (420/520/670 lej), autó te-
tőcsomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu

(2439)

Eladó minőségi félszáraz cándra bálák 5, 
4 darabos kiszerelésbe házhoz szállítva. 
Tel.: 0740-827415.

(2529)

Eladók villanymotrok: 1,1 kw 900 ford.; 
1,5 kw 1500 f.; 1,5 kw 3000 f.; 2,2 kw 
1500f.; 2,2 kw 3000 f.; 3 kw 1500 f.; 3 kw 
3000 f.; 4 kw 1500 f.; 4 kw 3000 f.; 5,5 kw 
1500 f.; 5,5 kw 3000 f.; 7,5 kw 1500 f.; 7,5 
kw 3000 f.; 7,5 kw 900 f.; 11 kw 3000 f.; 22 
kw 1500 f.; 30 kw 1500f. Reduktoros mot-
rok többféle típus és fordulat. Tel.: 0748-
195398, 0747-204164.

(2682)

Eladó vegyszermentes gyümölcsből ké-
szült termékek: fekete ribizli szirup 300 
liter. A 2 literes kiszerelés ára 45 lej, az 1 
literes kiszerelés 25 lej, murkos-céklás al-
malé 5 literes kiszerelés 40 lej, valamint 
50 fokos gyümölcspálinka 2 liter 50 lej, 
Csíkborzsova 31. szám alatt. Ritmikus 
szállítás Csíkszeredában és környékén. 
Érdeklőni telefonon. Tel.: 0745-475478.

(2778)




