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

Hamis gulyás
Sajttal és sonkával töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert

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

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

A HÉT KÖNYVE 
Douglas Murray

A TÖMEGEK TÉBOLYA

Á

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Nemzeti Tehetséggondozó NKft.

www.ntgn.hu

„Az igazi influenszerek a menő publicisták. 

Az online világban azonnal látod 

milyen hatást váltasz ki az anyagaiddal. 

Ezzel semmilyen más platform 

nem versenyezhet. 

Én is ezt akarom csinálni, jó anyagokat írni, 

virulens tartalmakat gyártani 

online platformokra. 

Ezért is tanulom a Nemzeti Tehetséggondozóban 

az online újságírást profiktól. 

Gondolkozz online-ban!”

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
fagyasztva (3,0-3,5 kg), ára: 23 lej/kg. 
Csíkkozmáson, Hargita megyében. Min-
den pénteken a megrendelt csirkéket 
szállítjuk Csíkszeredába és környékére, a 
kívánt címre. Tel.: 0727-815339.

(2835)

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék, va-
lamint 2 kg-os, vegyes hasznú csirkék. 
Ugyanitt eladók 1 éves piros tojótyúkok 
valamint 3,5 kg-os kakasok. Szállítás 
megoldható. Tel.: 0744-597003.

(2925)

AUTÓ

Eladó Székelyudvarhelyen 2001-es év-
járatú Audi A4 személygépkocsi, 1600 
cm, metalizált szürke, friss műszakival, 
megkímélt, nagyon jó állapotban. Tel.: 
0741-302699.

(2940)

BÉRBE ADÓ

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

(1689)

Kiadó bútorozott, I. osztályú, 3 szobás 
tömbházlakás termopán ablakokkal és 
saját hőközponttal, hosszú távra, Csík-
szeredában. Tel.: 0741-659457.

(2598)

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.

(2292)

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor-ne-
gyedben 4. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás saját hőközponttal, termopán ab-
lakokkal és beépített terasszal. Csere is 
érdekel székelykeresztúri, 2 szobás tömb-
házlakásra. Irányár: 43000 euró. Tel.: 
0742-484624.

(2826)

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

(2841)

Eladó I. emeleti garzonlakás a csíkszere-
dai Decemberi forradalom utcában, sa-
ját fűtés, termopán ablakok. Ára 38 000 
euró. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
817157.

(2952)

JÓKÍVÁNSÁG

Fáradt, ráncos öreg kezek, kérlek szépen: 
pihenjetek! Annyi mindent megtettetek, 
pihenjetek, s öleljetek! Édesapánkat, Ke-
resztes Istvánt 74. születése napján kö-
szöntjük, kívánunk jó egészséget, hosszú 
életet. Gyermekei: Imre és Judit - Anglia, 
Finnország

(2667)

SZOLGÁLTATÁS

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

(2760)

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

(2763)

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.

(2451)

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

(2754)

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

(2769)

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

(2772)

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)

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

(2808)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi klinikai farmako-
lógus szakorvos rendel a székelyudvarhe-
lyi Polimed Center rendelőben. Szolgálta-
tások: gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos 
kérdések megválaszolása, gyógyszermel-
lékhatások felderítése, gyógyszerek sze-
désére vagy ellenjavallataira vonatkozó 
javaslatok, meddőséget okozó gyógysze-
rek felderítése. Tel.: 0748-100554.

(2964)

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)

VÁSÁROLNÉK

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

(2745)

Vásárolok pirostarka és kékbelga 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.

(2544)

VEGYES

Eladók előnevelt csirkék és kacsák, pá-
linkának való szilva, szállítás megold-
ható, valamint vásárolnék juhokat, bárá-
nyokat. Tel.: 0751-855225.

(1992)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 6x8 m-es (380 lej), 6x10 m-es (460 
lej). Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: 
szilva (40 lej/L), barack (50 lej/L), körte 
(45 lej/L), agancsnyelű bicska (130 lej), 
alumíniumlétrák (420/520/670 lej), autó-
tető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállí-
tás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-ma-
il: endybaba@freemail.hu.

(2439)

Eladók minőségi, félszáraz cándrabálák, 
5, 4 darabos kiszerelésben, házhoz szál-
lítva. Tel.: 0740-827415.

(2529)

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744-
148829.

(2811)

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

(2550)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm-es 

hosszúra vágva, hasogatva, valamint 

vegyes méretű, olcsóbb bükkfa bütlések 

(kandallóba, csempébe való). Érdeklőd-

ni lehet telefonon. Tel.: 0745-253737.
(2655)

Tájékozódjon
hiteles forrásból!




