
Bérbe adó
Kiadó bútorozott tömbházlakás Marosvásár-
helyen a Tudor negyedben, csendes környezet 
(Armoniei utca), III-ik emelet, 3 külön bejáratú 
szoba, hosszú távon bérelhető. Ára: 200 euro/
hónap+ fogyasztás illetve 1 hónap garancia. El-
érhetőség: 0745-304 935 Tel.: 1111-111 111 (262809)

Ingatlan
Eladó ház Nyárádszeredában, Nyárád utca 68 
szám. Tel.: 0756-630 249. (263030)

Eladó Szovátán, az Eminescu negyedben 3. eme-
leti 3 szobás tömbházlakás. Tel.: 0740-881811, 
0724-081 993. (263095)

Szolgáltatás
Céges tűzifa eladó cégeknek és magánszemé-
lyeknek (gyertyán és cserefa). Termelő áron biz-
tosítunk szállítást is, ha szükséges. Tel.: 0745-
793 465. (262379)

Vasmunkát vállalok (kovácsolva is): kapuk, kerí-
tések, korlátok, teraszok, rácsok, bútorzat, stb. 
Tel.: 0265-335 080, 0748-408 491. (262955)

Vegyes
Eladó elektromos kályha, színes TV, ötsoros ka-
pagép, kukoricafejtő gép, faragott csillár, új 
rongyszőnyeg, keményszárú férfi és női csizma, 
illetve 220 literes pléh hordó. Tel.: 0265-588 131.
 (263031)

Eladok szépirodalmi könyveket, meséskönyve-
ket, módszertani könyveket tanítóknak. Tel.: 
0747-689 911. (263039)
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A marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Maros megyei Köz-
egészségügyi Hivatal, a Maros megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal, a 
Maros megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség és az ADI 
AQUA Invest figyelmébe.

A marosvásárhelyi AQUASERV értesíti a fogyasztókat, hogy az 
új vízhlózat és a már meglévő vízhlózat összekötése miatt, 2017. 
július 18-án 9 és 15 óra között (hozzávetőlegesen) korlátozva 
lesz az ívóvízszolgáltatás a következő területen:

• Marosvásárhely – Bulevardul 1848, 23B és 23C

A Marosvásárhely – Az ivóvízkészlet és a csatornahálózát helyre-
állítása/bővítése, a ivóvíz szivattyúzása és a szennyvíz elnyomása 
SCADA módszerrel munkálat az Ivóvíz és a szennyvíz bővítése és 
helyreállítása Maros megyében projekten belül az Európai Kohé-
ziós Alap jóvoltából valósul meg.

Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a csövekben lévő 
lerakodás miatt  az ivóvíz újraindítása után rövid időre a csapból 
esetenként zavaros, piszkos víz folyhat. Ajánljuk, hogy ezt a vizet 
kizárólag háztartási célokra használják annak letisztulásáig. Az 
okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Megértésüket köszönjük.
AQUASERV RT,

Marosvásárhely

Közlemény az ivóvízszolgáltatás 
szüneteltetéséről

A marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Maros megyei Köz-
egészségügyi Hivatal, a Maros megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal, 
a Maros megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség, az ADI 
AQUA Invest és az Indlacto Mureș kft figyelmébe.

A marosvásárhelyi AQUASERV értesíti a fogyasztókat, hogy az 
ivóvízhálózat karbantartási munkálatai miatt 2017. július 17-én 10 
és 12 óra között (hozzávetőlegesen) szünetelni fog a vízellátás a 
következő területen: 

• Marosvásárhely – Sapei utca

Hasonképpen 2017. július 18-án 11 és 13 óra között (hozzáve-
tőlegesen) a követekző területen:

• Marosvásárhely – Prutului utca

Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a csövekben lévő 
lerakodás miatt  az ivóvíz újraindítása után rövid időre a csapból 
esetenként zavaros, piszkos víz folyhat. Ajánljuk, hogy ezt a vizet 
kizárólag háztartási célokra használják annak letisztulásáig. Az 
okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Megértésüket köszönjük.
AQUASERV RT,

Marosvásárhely

Közlemény az ivóvízszolgáltatás 
szüneteltetéséről




