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

Zöldpaszulyleves
Póréhagymás sajtos karaj

Steak burgonya
Savanyú uborka

Desszert

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

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

A HÉT KÖNYVE 
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Székelyudvarhely – Budapest
VASÁRNAP, KEDD, CSÜTÖRTÖK 1700 1700

16001800Budapest – Székelyudvarhely
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK

Székelyudvarhely – Pécs
SZERDA, SZOMBAT

Pécs – Székelyudvarhely
PÉNTEK, HÉTFŐ

Tel.: 0266 218 409,
0744 598 351

scorpiontrans69@gmail.com

• gyógyharisnyák    • járóeszközök    • ortézisek
• orvosi segédeszközök   • személyre szabott talpbetétek

• hallásvizsgálat    • hallókészülékek    • protézisek

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 24. szám, tel.: 0770-397035
Gyergyószentmiklós, Virág negyed 5. szám, tel.: 0770-823471

Nemzeti Tehetséggondozó NKft.

www.ntgn.hu

„Ami közös bennünk: 

mindannyian a Nemzeti 

Tehetséggondozóban 

tanuljuk a televíziózást 

a gyakorlatban. 

Beszállsz a stábba? 

Várunk szeretettel, 

ha te is képernyőre szánod 

a jó sztorikat!

Tévésnek lenni menő!”

ÁLLÁSKERESÉS

Irodai munká t keresek Székelyudvarhe-
lyen. Felső fokon beszé lem az angol é s 
romá n, illetve alapfokon a né met nyel-
vet, valamint kö zé pfokú  szá mí tó gé pes 
ismeretekkel rendelkezem (Word, Excel, 
é s Power Point-kezelé s), de má s szá mí -
tó gé pes programok tanulá sá ra is nyitott 
vagyok. Amennyiben felkeltettem é r-
deklő dé sé t, elé rhet telefonon. Tel.: 0756-
891669.

(2982)

ÁLLAT

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

(579)

Rendelhetők nagy testű 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)

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

(2745)

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)

Eladók héthetes malacok. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0746-023441.

(3036)

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)

FELHÍVÁS

Gyermekfelügyeletet vállalok hétköznap, 
reggel 8 órától déli 13 óráig Csíkszeredá-
ban és környékén. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0750-615580.

(2967)

Idős, beteg ember mellé gondozót, ápolót 
keresünk Székelyudvarhelyen. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0744-843701.

(2994)

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 családi ház Csíkkarcfalván, köz-
ponti fekvésű, közművesített, ipari áram-
mal ellátott. 2154 nm terület, az ingatlan 
alapterülete 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 faépítésű szájván 
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 Tábor-ne-
gyedben 4. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás, saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal és beépített terasszal. Csere 
is érdekel székelykeresztúri, 2 szobás 
tömbházlakásra. Irányár: 43 000 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)

Eladó Csíkszeredában, az állomás kör-
nyékén kertes családi ház. Irányár 100 
000 euró. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon. Csak komoly érdeklődők hívja-
nak. Tel.: 0758-358242.

(2955)

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

(3045)

SZOLGÁLTATÁS

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)

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

(2676)

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

(2754)

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

(2763)

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)

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

(2808)

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.

(2979)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi klinikai farmako-
lógus szakorvos rendel a székelyudvarhe-
lyi Polimed Center rendelőben. Szolgálta-
tások: gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos 
kérdések megválaszolása, gyógyszer-
mellékhatások felderítése, gyógyszerek 
szedésére, ellenjavallataira vonatkozó ja-
vaslatok, meddőséget okozó gyógyszerek 
felderítése. Tel.: 0748-100554.

(2964)

VÁSÁROLNÉK

Vágómarhát és bárányt, valamint selejt ju-
hot és kecskét vásárolnék. Tel.: 0745-184962.

(3054)

VEGYES

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

(2439)

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

(2529)

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 hosz-
szúra vágva, hasogatva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kan-
dallóba, csempébe való). Érdeklődni le-
het telefonon. Tel.: 0745-253737.

(2655)

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

(2811)

Tájékozódjon
hiteles forrásból!




