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Magyarország – Tapolca
Hunguest Hotel Pelion 4* –

Körutazás autóbusszal
Útvonal: Gráz - Padova – Velence –
Verona – Ljubljana – Zágráb – Belgrád

Bulgária – Albena – Hotel Nona 3* –

Értesítés

A 1996/7-es kataszteri törvény, 11 cikkely, második bekezdés 
„j” betű alatt előírtak alapján, a  Csíkcsicsói Polgármesteri 
Hivatal az Önök tudomására hozza, hogy 2018. szeptember 

11-től  a ,,2015 - 2023 –as  Nemzeti  Telekkönyvezési és 
Kataszteri Program,, keretén belül kifüggesztésre kerül 

Csíkcsicsó adminisztrációs határának 5,6,74,97,103, 108,117-es 
szektorában felmért területek technikai dokumentációja. 

A   kifüggesztés határideje 60 nap, 2018. szeptember 11-től 
kezdődően, amely megtekinthető a polgármesteri hivatal 
székhelyén, Hargita megye, Csíkcsicsó, 651. szám alatt.

A dokumentációs anyaggal kapcsolatos észrevételeiket vagy 
módosítási kéréseiket kérjük jelezni munkanapokon 8-14 óráig 
a Csíkcsicsói Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán, a 

fent meghatározott periódus alatt.

ÁLLAT

Eladó egy 12 éves tehén, 4 hóna-
pos borjadzó és mellette egy 80 
kg-os kékbelga bikaborjú. Tele-
fon: 0742-632583.

#274680

Eladó nagyon fi nom, levágott, 
házilag nevelt húscsirke (2-2,5 kg) 
Csíkkozmáson. Tel.: 0727-815339

#274682

Eladó 2 db 400-500 kg közötti 
tinó, továbbtartásra vagy vágás-
ra alkalmasok. Ár 6 lej/kg. Cím: 
Székelyszentkirály 5. szám. Tel.: 
0266-346038.

#274709

Eladók 2 db 120 kg körüli disznó 
és 35 kg körüli süldők. Telefon: 
0742-464101.

#274728

Vásárolunk pirostarka és kékbel-
ga bika-, illetve ünőborjakat. Tel.: 
0751-973361, 0721-301586.

#274732

Eladó fi atal, 60 kg körüli herélt 
süldő. Telefon: 0746-075232.

#274744

Eladó 6 hetes malacok Csíkszent-
királyon. Telefon: 0752-837780.

#274746

BÉRBE ADÓ

Kiadó helyiségek (51 nm, 74 nm, 
61 nm) külön-külön mosdóval 
ellátva, Csíkszereda, Nagy Rét 
utca 27. szám alatt (a Lidl-el 
szemben)külön parkolóval. Ér-
deklődni a 0744-592660-as vagy 
a 0744-306840-es telefonszámo-
kon lehet. 

#274694

Kiadó hosszú távra Székelyudvar-
helyen, a Tábor negyedben 3 szo-
bás (56 m2), bútorozatlan lakás, 
saját központi fűtéssel, részben 
termopan ablakokkal, konyha-
bútorral rendelkezik. Tel.: 0745-
164318.

#274696

Kiadó II. emeleti garzonlakás 
Csíkszeredában, a Hunyadi János 
utcában. Tel.: 0743-039806.

#274708

Kiadó Marosvásárhelyen, a Tudor 
negyedben különbejáratú, 2 szo-
bás, bútorozott és felszerelt lakás, 
diákoknak. Tel.: 0723-584831.

#274765

FELHÍVÁS

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT FEL-
MÉRÉS Csíkszeredában A 
szervezet működésének kiér-
tékelése-elemzése: csont,- ke-
ringési,- ideg,- emésztő,- im-
munrendszer, vese, tüdő, 
pajzsmirigy, elhízási muta-
tók, allergiák, aminosavak, 
nyomelemek, vitaminok, koen-
zimek és kollagénszint, prosz-
tata, nőgyógyászati értékek. 
Ára felnőtteknek 95 lej, kisgye-
rekeknek 45 lej. Hátgerincprob-
lémák, reumás panaszok, de-
rék,- térd,- váll és lábfájdalmak 
esetén termo-akupresszúrás 40 
perces alkalmazás, ára 25 lej. 
Gerincnyújtás: 10 lej. Hajhullás 
okainak kimutatása, hajhagy-
mák mikroszkópos elemzése: 
125 lej. Testsúlycsökkentéshez 
személyre szabott diéta összeál-
lítása, tanácsadás, heti követés: 
95 lej. Időpontkérés telefonon: 
hétfő-péntek: 10-18 óra között. 
Tel.: 0748-104048.

#274693

Tusnádfürdőre, idős, fennjáró nő 
mellé gondozónőt keresünk, ott-
lakással. Telefon: 0743-912085.

#274739

A Hargita Megyei Mozgássérültek 
Szervezete szocializációs és integ-
rációs tábort szervez szeptember 
12-16. között, a Szent Gellért Ala-
pítvány szelterszi menedékházá-
ban, a KORLÁTOK NÉLKÜL pro-
jekt keretén belül, melyet Hargita 
Megye Tanácsa támogat Hargita 
Megye Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóságán keresztül.

#274761

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosó-
gépek (Miele, Bosch, Siemens), 
szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámít-
juk. Házhoz szállítás! Érdeklődni: 
Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879.

#273788

Eladók német, használt kanapék 
és bútorok, rusztikus bútorok, 
matracok, hűtőszekrények, fa-
gyasztók, mosógépek, mosogató-
gépek, villanykályhák. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szem-
ben. Tel.: 0748-913384.

#274035

Eladók automata mosógépek és 
mosogatógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines 
hűtők, fagyasztók 1 év garanci-
ával, régi mosógépet, hűtőt is 
beszámítunk! Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. 
Cím: Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1. u. 18. szám (a Merkúr 
áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#274710

INGATLAN

Eladó 80 m2-es, 3 szobás, III. eme-
leti, déli fekvésű tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Decemberi 
Forradalom utca 15. szám alatt, 
a Gál Sándor-szobor mögött, igé-
nyesnek. Ára: 75 000 euró. Tel.: 
0744-638237.

#274149

Eladó Csíkszeredában, a törvény-
székkel átellenben 42 m2-es, 2 szo-
bás lakásnak megfelelő földszinti 

üzlethelyiség, termopán ablakok-
kal, saját hőközponttal. Ára: 39 
000 euró. Tel.: 0744-638237.

#274152

Eladó 130 m2-es családi ház Szé-
csenyben, 10 ár területtel, gyö-
nyörű helyen. Tel.: 0743-466880.

#274452

Eladó magánház Csíkszeredában, 
14 ár területtel, 2 család részére is 
megfelel, rendezett iratokkal. Ko-
moly vevők hívását várom. Tel.: 
0757-125436.

#274475

Marosvásárhelyen, a Kárpátok 
Sétányán egy kilencemeletes 
tömbház hetedik emeletén 34 m2-
es, másfél szobás garzon eladó. 
Ára: 38 000 euró. Telefonszám: 
0745-330565 vagy 0755-911482. 
274528

Eladó 43 m2-es helyiség jutányos 
áron Csíkszeredában, megfelel 
irodának, orvosi rendelőnek stb. 
Tel.: 0749-653359.

#274652

Eladó 3 szobás, földszinti, felújí-
tott tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Gyermek sétányon, termo-
pán nyílászárók, saját hőközpont, 
új fűtésrendszer, bútorozott kony-
ha, beépített erkély, B-kategóriás 
energetikai bizonylat, azonnal 
beköltözhető. Garzonlakást is be-
számítok. Tel.: 0745-619198.

#274674

Eladó családi ház nagy kerttel, 
Homoródszentmárton 222. szám 
alatt. Érdeklődni telefonon lehet. 
Irányár: 27000 euró. Tel.: 0727-
326716.

#274687

KÖRNYEZETVÉDELEM

A ROMPETROL DOWNSTREAM 
Kft. értesíti az érintett nyilvá-
nosságot, hogy Székelyudvar-
hely üzemanyagtöltő állomásá-
nak a környezeti kármentesítése 
című tervét Székelyudvarhe-
lyen, II. Rákóczi Ferenc utca 
32. szám alatt, benyújtotta a 
Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez a környezet-
védelmi beleegyezés elnyerése 
céljából. A javasolt tervek kör-
nyezeti hatásával kapcsolatos 
felvilágosítások beszerezhetők a 

Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, munkanapokon 8-16 
óra között. Az érintettek észre-
vételeiket a környezetvédelmi 
leszabályozás alatt nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. 
szám. (Fax: 0266-310041; e-mail: 
office@apmhr.anpm.ro )

#274762

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is köszönjük Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának, hogy pályázati úton 
támogatta az Időmanagement és 
pályázatírás képzéshétvége című 
programot. Segítő Mária Alapít-
vány.

#274760

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva, il-
letve bornak való szőlő, házhoz 
szállítva. Telefon: 0747-876087.

#274477

Eladó kukorica, búza, árpa, rozs, 
zab, fekete zab, napraforgómag, 
kősó, korpa, barna liszt, nagy 
pityóka, vegyes-, és kukoricada-
ra, Csíkmadaras, Főút 199. szám 
alatt.

#274671

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Széke-
lyudvarhelyen, akkreditált dip-
lomával, a következő szakterü-
leteken: női- és férfi fodrászat, 
manikűr-pedikűr-műkörömépí-
tés, kozmetika, masszázs. Ugyan-
itt egynapos 3D szempilla-hosz-
szabító képzés és masszőröknek 
továbbképzés. Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0755-354240.

#274721

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Tetőlemezekkel, cse-
répmintájú pléhvel dolgozunk, 
bármilyen színben. Emellett 
vállaljuk ereszcsatornák, új 
csatornák készítését, javítását 
kedvező áron. Akár templomo-
kon is vállalunk bádogmunká-
kat. Kiszállás ingyenes. Tel.: 
0748-356749.

#274642

Vállalom sírkövek, keretek, födla-
pok készítését természetes kőből, 
márványból, gránitból, andezit-
ből, mozaikból, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, 
kovácsoltvas kerítés készítését, 
régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában 
és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256.

#274186




