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Dr. Szabó József
székelyudvarhelyi 
urológus rendel 
Csíkszeredában, 
a Fenyő utca 3/B 

szám alatt 
augusztus 29-én.

Tel.: 0748-100551

A Csíkszeredai HARVÍZ Rt. értesíti  Tisztelt fogyasztóit, hogy az  esedékes féléves vízóraol-

vasás (magánházaknál) 2017 augusztusában a következő ütemterv szerint fog történni:

Augusztus 16.:  Szentlélek, Fenyő, Lendület, Pacsirta, Tárnics, Akarat utcák 

Augusztus 24.:  Tudor Vladimirescu, Puskaporos, Bérc, Mikó, Dr. Dénes László, Müller László, 

  P. Miron Cristea utcák

Augusztus 25.:  Taploca, Haladás, Kertész, Jókai Mór  utcák

Augusztus 28.:  Nagymező, Szérű, Domb, Kicsi, Zsák, Nap, Hold, Gyűjtő, Lázár, Hársfa utcák 

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag  a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott 

napon leolvasni,  augusztus 30-ig bejelenthetik  az óraállásokat naponta 7.30 – 15.30; pénteken 

7.30 – 13.30 óra között, a 0758–770039 (akár SMS-ben is név, lakcím feltüntetésével), 

a 0266–313636, 17-es belső telefonszámokon, vagy elküldhetik az office@harviz.ro címre. Felkérjük 

a Tisztelt Fogyasztókat, tegyék lehetővé a fogyasztásmérők leolvasását, ellenkező esetben fennáll 

a lehetősége a le nem számlázott és elfogyasztott vízmennyiségek tetemes megnövekedésének. 

A fogyasztásmérők időszakos ellenőrzésének – leolvasásásának lehetővé tétele a Fogyasztó 

kötelessége, emellett ilyenformán elkerülhetők a magas számlaértékek kifizetésével járó 

kellemetlenségek. Ugyanakkor figyelmükbe ajánljuk, hogy a 2006/241-es sz. Törvény 39-cikkelye 

alapján 5000 lejtől 10000 lejig terjedő pénzbírsággal büntethető az a fogyasztó, aki megtagadja, illetve 

nem teszi lehetővé a szolgáltató képviselőjének a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést leolvasás, 

ellenőrzés vagy karbantartás céljából.

MILLEN IUM

C S Í K S Z E R E D A

0266–310888
0742–224224
0722–424427

Köszönjük, hogy velünk utazott!
Vă mulţumim că aţi călătorit cu noi!

Házi olvasmányok már 7 lejtől
Arany János: Toldi, Balladák • Móricz Zsigmond: Árvácska, 
Légy jó mindhalálig, Úri muri • Jókai Mór: A nagyenyedi két 
fűzfa, Egy magyar nábob, Sárga rózsa, Az új földesúr...  • 
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, A tót atyafiak, A 
Noszty-fiú esete Tóth Marival, A fekete város, Különös 
házasság • Petőfi Sándor: János Vitéz, Válogatott versek • 
Radnóti Miklós: Válogatott versek • W. Shakespeare: 
Rómeó és Júlia • Kármán József: Fanni hagyományai • 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna • Móra Ferenc: Kincskereső 
kisködmön • József Attila versei • Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem.

30%
kedvezmény

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

Megrendelhető webáruházunkban, szerkesztőségeinkben, 
újságosbódéinkban és a 0744-755579-es telefonszámon.

Autó
Eladó 2005-ös évjáratú Daewoo Cielo, benzin 
+GPL. Tel.: 0753-800271 (263454)

Állat
Eladó levágott házi csirke Csíkkozmáson. Tel.: 
0727-815339 (263583)

Eladók hústyúkok, illetve olasz ezüst, fogoly és 
leghorn előnevelt csirkék. Telefon: 0743-290347
 (263832)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564 (263919)

Bérbe adó
Kiadó 70 m2-es kereskedelmi felület Csíkszereda 
központjában. Tel.: 0746-613203 (263561)

Kiadó I. osztályú garzonlakás Csíkszeredában, 
a Decemberi Forradalom utcában. Tel.: 0723-
570359 (263796)

Autóbérlés kedvező áron. Telefon: 0745-499117
 (263834)

Bútorozott garzonlakás kiadó Csíkszeredában, 
a Hunyadi János utcában. Tel.: 0748-910338
 (263848)

Felhívás
Házi betegápolásban, gondozásban jártas sze-
mélyt keresünk idős szülő mellé, Csíkszent-
mihályra. Telefon: 0722-433745 (263817)

Idős hölgy gondozásához keresek megfelelő sze-
mélyt Csíkszeredában, általános feladatok vég-
zésére. Telefon: 0266-320403, 0757-285231
 (263819)

Rendezett, igényes családot keresek fejőstehén-
telepre. Tel.: 0742-201209 (263926)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitrines 
hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, kanapék és rusztikus bútorok, 1 
éves garanciával, ingyenes házhoz szállítással. 
Megtalál Madéfalván, az állomással szemben és 
Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384 (263923)

Ingatlan
Eladó 56 m2-es, 2 szobás, saját hőközponttal 
rendelkező tömbházlakás Csíkszereda központ-
jában. Tel.: 0741-573516, 0036-70-3650223
 (263507)

Eladó Csíksomlyón 200 m 2-es épület 1600 m2-es 
belterülettel. Tel.: 0740-055405 (263814)

Eladó 3 szobás, I. emeleti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Fortuna lakóparkban, valamint 
beltelkek Csíksomlyón. Tel.: 0742-393792 (263859)

Mezőgazdaság
Eladó 165-ös DF körkasza, 2,50 és 2,25-ös vető-
gép, összeverő, 3-as eke, kultivátor, gabonafel-
fújó, traktormeghajtású faaprítógép. Tel.: 0723-
011082 (263534)

Eladó jó minőségű juhsajt, ára: 15 lej/kg, a szállí-
tás megoldható. Telefon: 0747-557491 (263849)

Eladó tönkölybúza. Érdeklődni a 0787-604967-es 
telefonszámon. (263900)

Szolgáltatás
A Varázsszőnyeg Kft. Csíkszereda, Decemberi 
Forradalom utca 10. szám alatt különleges au-
tomata mosógéppel vállal szőnyegmosást, por-
szívózást, centrifugálást, szárítást és illatosí-
tást, illetve el- és visszaszállítást a város terü-
letén. Program: naponta 8-17 óra, szombat 8-12 
óra között. Telefon: 0741-494119, 0746-648420, 
0266-323505 (262636)

Autó-, illetve áruszállítást vállalunk. Tel.: 0746-
104242 (263837)

Társkereső
47 éves, 160 cm magas, független csíkszeredai 
férfi vagyok. Keresem azt az őszinte, megbízható 
lányt vagy nőt, aki komoly kapcsolatot szeretne. 
Csíkszeredaiak előnyben. Telefon: 0723-978928
 (263650)

Telek
Eladó Csíkszentkirályon egy 16 áras telek, rende-
zett iratokkal. Víz, gáz, villany a terület mellett. 
Telefonszám: 0751-219075 (263721)

Eladó a zsögödi üdülőtelkek határában 40 ár bel-
terület, valamint Csíkcsicsó, csíkszeredai kijá-
ratánál 36 ár belterület. Tel.: 0036-30-1866442
 (263867)

Vegyes
Eladó 30 cm-re vágott hasogatott bükk tűzifa, va-
lamint cólos bükk deszkadarabok (tüzelésre al-
kalmasra felvágva). Házhoz szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0745-253737 (263584)

Eladó kutyaeledel Csíkszeredában. Fagyasztott 
disznóláb 2,50 lej/kg, fagyasztott csirkemara-
dék 3 lej/kg. Telefon: 0742-879190 (263603)

Eladó első osztályú fenyő- és cserefa cándra, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624, 0756-
213116 (263769)

Eladó kertes családi ház Fitódban 21 ár telekkel, 
valamint egy 1,5 éves kancacsikó. Telefon: 0741-
075192 (263831)

Eladó 4 égős aragázkályha, elektromos fűnyíró, 
vízpumpa (45 méterre nyomja a vizet), háziszőtt 
szőnyeg (20 m egyben), 3 db 150x90 cm-es gyári 
perzsaszőnyeg, 50 l és 10 l-es boros korsók, 1 li-
teres fehér üvegek ládával együtt. Telefon: 0754-
657456 (263852)

Eladó jó minőségű nyír tűzifa, szállítás megold-
ható. Telefon: 0740-292961 (263856)

Eladó jó minőségű faragott fából készült, 6x12 
m-es ház. Érdeklődni Csíkmenaság 501. szám 
alatt. Tel.: 0266-708100 (263883)




