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Részletek hamarosan!

ÁLLÁSKERESÉS
Irodai munká t keresek Székelyudvarhelyen. 
Felső fokon beszé lem az angol é s romá n, illet-
ve alapfokon a né met nyelvet, valamint kö zé p-
fokú  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 rdeklő -
dé sé t, elé rhet telefonon. Tel.: 0756-891669.

(2982)

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

(2925)

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

(3090)

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék, valamint 
2 kg-os vegyes hasznú csirkék. Ugyanitt el-
adók 3,5 kg-os kakasok. Szállítás megoldható. 
Tel.: 0744-597003.

(3249)

Eladók 8 hetes malacok Csíkszentmihályon. 
Tel.: 0746-023441.

(3336)

BÉRBE ADÓ
Kiadó szoba, konyha és fürdőszoba bebútoroz-
va magánházban, Csíkszeredában, 1, maxi-
mum 2 személy részére. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0723-586901.

(3168)

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

(1689)

FELHÍVÁS
Idős, beteg ember mellé gondozót, ápolót ke-
resünk Székelyudvarhelyen. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0744-843701.

(2994)

A 2021-2022-es tanévtől esti oktatás indul IX. 
és XI. osztályban a Bányai János Műszaki 
Szakközépiskolában. Érdeklődni telefonon 
vagy e-mailen lehet. Tel.: 0266-218428. E-mail: 
offi  ce@banyaijanos.ro.

(3078)

A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel várja 
régi és új vendégeit. Hétfőtől péntekig 10 órá-
tól 19 óráig. Érdeklődni a megadott telefonszá-
mon. Tel.: 0266-371350.

(3147)

Középkorú nőt vagy nyugdíjast keresünk egy 7 
éves kislány mellé, Csíkszeredában. Érdeklődni 
naponta 15 óra után telefonon. Tel.: 0757-381991.

(3300)

HÁZTARTÁS
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.

(2292)

INGATLAN
Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-ne-
gyedben 45 nm-es, a Szarkakőre néző (keleti/
dél-keleti), 4. emeleti, átalakított, felújított, 2 
szobás, bútorozott, zárt erkélyes, infrapanel 
fűtésű, jó hangulatú lakás. Irányár: 52 000 
euró Tel.: 0771-419180. E-mail: usritus@ya-
hoo.com.

(3084)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, 
villaszerű családi ház, külön nyári lakkal, 
új energetikai bizonylattal, igényesnek vagy 
alapítványnak is. A bennvaló szomszédsá-
gában 34 ár I. osztályú szántó-kaszáló van 13 
db. meggyfával. A faluban működik egy öreg-
otthon és egy német alapítvány. Tel.: 0744-
182886, 0740-350927.

(2454)

Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi 
fekvésű, közművesített, ipari árammal ellá-
tott. 2 154 nm terület,az ingatlan alapterülete 
150 nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% készült-
ségű szinten egy beépíthető tetőtér, 55 kw-os 
központi fűtéssel ellátott épület. 2 boltíves 
fásszín, csűr, istálló, valamint 80 nm faépíté-
sű szájván állatok részére. Ára 160 000 euró. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0036309442918.

(2154)

Eladó I. emeleti garzonlakás a csíkszeredai 
Decemberi forradalom utcában, saját fűtés, 
termopán ablakok. Ára 38 000 euró. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0744-817157.

(2952)

Eladó Székelyudvarhelyen 4. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás (60 nm). Saját hőközponttal, 
termopán nyílászárókkal, új bejárati ajtóval, 
2 terasszal. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0754-
239812, 0742-618922.

(3225)

Eladó Oroszhegyen téglából épült családi ház 
melléképületekkel, 40 ár gyümölcsössel egy-
be kertelve. Villany, hálózati víz bevezetve, 
aszfaltút a kapu előtt, naprakész papírokkal. 
Irányár: 38 000 euró - alkudható. Tel.: 0743-
133138, 0740-313782.

(3231)

Eladó I. osztályú, 4 szobás, 5. emeleti tömbház-
lakás Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben. A lakás tartalmaz 3 erkélyt, 2 mosdót, 2 
tárolót, egy nagy előszobát. Panorámás a ki-
látás! Ára: 90 000 euró. Tel.: 0044-7845509621.

(3240)

Sürgősen eladó 3 szobás, magasföldszinti, fel-
újítás előtt álló lakás Csíkszeredában, a Müller 
László 13-ban. Az ár megegyezés alapján. Tel.: 
0743-644602.

(3327)

SZOLGÁLTATÁS
Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székely-
udvarhelyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-
100554.

(2760)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi klinikai farmakológus 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Szolgáltatások: gyógysze-
res kezeléssel kapcsolatos kérdések megvála-
szolása, gyógyszermellékhatások felderítése, 
gyógyszerek szedésére, ellenjavallataira vo-
natkozó javaslatok, meddőséget okozó gyógy-
szerek felderítése. Tel.: 0748-100554.

(2964)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, keres-
kedelmi hűtők javítását, valamint autóklíma 
töltését vállalom az ön lakásán, Csíkszeredá-
ban és környékén – Dombi Barna. Érdeklődni 
naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

(2019)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, kriptakészítést, alap öntését, kop-
jafák faragását, kovácsoltvas kerítés készíté-
sét, régi sírkövek felújítását – Csíkszeredában 
és környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(2451)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2021. szeptember 14-én és szep-
tember 28-án. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100551.

(2676)

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

(2754)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

(2763)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

(2772)

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb javí-
tásokat, cserépfedést, lemezfedést, ereszcsa-
tornákon, teraszokon, polisztirén takarítást. 
Tel.: 0751-475744.

(2808)

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.

(2979)

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 
között. Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon. Tel.: 0741-607670.

(3237)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554, 0775-141855.

(2769)

VÁSÁROLNÉK
Vágómarhát és bárányt, valamint selejt juhot 
és kecskét vásárolnék. Tel.: 0745-184962.

(3054)

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon. Tel.: 
0747-995432.

(3351)

Vásárolnék vagy bérelnék Szépvíz környékén 
kaszálós területet, amely legalább 25-30 méter 
széles és 250-300 méter hosszú. Vacsárcsiban, 
Csíkszentmihályon, Szépvízen, Csíkszent-
miklóson, Borzsovában érdekelne. Tel.: 0746-
554853, 0730-702213.

(3102)

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Érdek-
lődni lehet a 0747-663378-as telefonszámon.

(579)

VEGYES
Eladók minőségi, félszáraz cándrabálák, 5, 4 
darabos kiszerelésben, házhoz szállítva. 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 hosszúra 
vágva, hasogatva, valamint vegyes méretű, 
olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, csem-
pébe való). Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 
0745-253737.

(2655)

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. 
Árak: 200–2000 lej, mérettől függően változik. 
Tel.: 0742-630838.

(3150)

Eladók villanymotrok: 0,75 kw 1500 fordulat; 
1,1 kw 900 ford.; 1,1 kw 3000 ford.; 2,2 kw 1500 
f.; 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 1400 f.; 22 kw 3000 
f.; 30 kw 1400 f. Reduktoros motrok, többféle 
típus és fordulat, kicsitől nagyig, függőleges 
és vízszintes. Tel.: 0748-195398, 0747-204164.

(3192)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 
10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460 lej). Ugyan-
itt eladók minőségi pálinkák: 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). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

(3318)




