
2 019.  M ÁJ US 16.,  C SÜ T ÖR T ÖK1 0 H I R D E T É S  

www.or ien te . ro

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

Tárkonyos bableves
Sajtos karaj

Steak burgonya
Cikakáposzta

Desszert

A Csíkszentmihályi Közbirtokosság vezetőtanácsa 
meghívja tagságát a 2019. május 25-én 9 órakor 

tartandó közgyűlésre.
Napirendi pontok:
• 2018-as tevékenységi beszámoló
• 2019-es tevékenységi tervezetek
• különfélék

A Csíkszentsimoni Fogy. Szövetkezet vezetősége ezúton értesíti 
részvényeseit, hogy 2019. május 29-én, vasárnap délután 
15 órától tartja évi közgyűlését a helyi kultúrotthonban.

Napirendi pontok:
• beszámoló a 2018-as évi tevékenységéről
• 2018-as pénzügyi mérleg beszámolója és jóváhagyása
• ellenőrzőbizottság-választás
• különfélék Szeretettel várjuk, a Vezetőség

ÁLLAT

Vágómarhát vásárolnék. Telefon: 0745-184962.
#280329

Vásárolok pirostarka bikaborjakat, illetve kék-
belga bika- és ünőborjakat 80-250 kg között, 
valamint pirostarka ünőt 80-150 kg között. 
Tel.: 0745-526564.

#280481

Iratkozni lehet napos hús- és tojócsirkére, min-
den csütörtöki szállítással. Ugyanitt 3 hetes hús- 
és tojócsirkék minden héten. Rendelhetők fi atal 
tojótyúkok, előnevelt pulykák, napos pipék, 
rucák és gyöngytyúkok. Átvehetők Csíkszeredá-
ban, Hargita utca 74. szám alatt, a Jótevő csárda 
mellett. Tel.: 0740-764241, 0740-770898.

#280576

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen a TIK-TAK bár tel-
jes berendezéssel, frekventált helyen (közel 30 
éve működik). Más tevékenységre is kiválóan 
alkalmas, közel 4 ár saroktelken. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0744-636707.

#280649

Kiadó lakókocsi a csíkszentimrei Büdösfür-
dőn, alkalmas kürtőskalács-sütésre, megfele-
lő felszereléssel. Szállási lehetőség 4 személy 
részére. Telefon: 0746-346876.

#280745

Kiadók szobák a csíkszentimrei Büdösfürdőn, 
10-15 személy részére, hétvégére és pápaláto-
gatásra. Tel.: 0746-346876.

#280746

BÉRELNÉK

Háromtagú család kiadó házat vagy lakrészt 
keres Székelyudvarhelyen vagy a környéken. 
Ajánlatokat telefonon várunk 15-20 óra között. 
Tel.: 0749-216471, 0745-708851.

#280676

FELHÍVÁS

A homoródkarácsonyfalvi közbirtokossági 
tagok tudomására hozzuk, hogy a 2019-es 
évre a tűzifaosztalék jog szerinti kivételére 
feljogosító bárcát 2019. május 16-22. között 
lehet igényelni a közbirtokosság irodájában, 
hétköznap 9-16 óra között. A bárca kivétele 
személyesen vagy írott és aláírt felhatalmazás 
alapján történik. Tel.: 0745-356646.

#280733

A Homoródalmási Közbirtokosság nyílt ár-
verezést szervez 2019. május 21-én 11 órától, 
a közbirtokosság székhelyén, gyérítésből, 
egészségügyi vágásból és széldöntésből szár-
mazó faanyag eladására. Gyérítések: 4834. 
Halaság 1163 m3, 4835. Halaság 795 m3, 4721. 
Aranyos 188 m3, 4739. Halaság 451 m3. Egész-
ségügyi vágások: 4701/2 Aranyos 41 m3, 4723/2 
Muharpatak 25 m3, 47162 Hidegaszó 205 m3. 
Széldöntések: 4701/1 Nagyfehérpatak 237 m3, 
4723/1 Muharpatak 69 m3, 4691 Fehérpatak 201 
m3. Az értékakták megtekinthetők a közbirto-
kosság székhelyén. Tel.: 0748-098290.

#280755

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes- és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák és 
más elektronikai cikkek. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#280039

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás! Kaphatók sífelszerelések! Érdek-
lődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#280095

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

#280400

INGATLAN

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda köz-
pontjától pár percnyi megközelíthetőséggel, 
örökpanorámás , építésre alkalmas 16,9 ár 
beltelek. Víz a telken, villany a telek sarkán. 
Irányár 9,5 euró/m2. Érdeklődni a 0744669364 
vagy a 0036209223033-as számokon és a janos.
mihaly@yahoo.com e-mail-címen.

#280233

Eladó bútorozott garzonlakás Csíkszereda 
központi részén. Tel.: 0740-074926.

#280452

Eladó 850 m2-es kereskedelmi ingatlan Nyikó-
malomfalván (asztalosműhelyként működik), 
bent 4 méter magas. Az ingatlan áll: iroda, ter-
melőegység, ebédlő, mosdó, kazánház. Tel.: 
0740-965623.

#280647

Eladó garzonlakás Székelyudvarhelyen, a Sza-
bók utcában. Irányár: 26 500 euró. Érdeklődni 
a 0744-140141-es telefonszámon.

#280653

Eladó Székelyudvarhelyen, a Győzelem ut-
cában I. osztályú 2 szobás, 2 erkélyes, kívül 
szigetelt tömbházlakás. Érdeklődni telefonon: 
0743-482242.

#280715

KÖRNYEZETVÉDELEM

Gábos József-Szabolcs értesíti az érintett nyil-
vánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez Gyergyóújfa-
lu község, Gyergyótekerőpatak, Heveder utca, 
szám nélküli belterületén megvalósítandó 
„Hétvégi ház lebontásának” tervét a környe-
zetvédelmi-létesítési-engedélyezés elnyerése 
céljából. Az ügyiratcsomó megtekinthető a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, hétfőtől csütörtökig, 8,00 – 16,30, 
pénteken pedig 8,00 – 14,00 óra között, va-
lamint a www.apmhr.anpm.ro internetes ol-
dalon) Tel. 0266-371313; Fax. 0266-310041). Az 
érintettek észrevételeiket a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez nyújthatják be.

#280710

A Gyergyószentmiklósi Magánerdészethez tar-
tozó erdőtulajdonosok értesítik az érdekelteket, 
hogy a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség eseti elbírálás nyomán 2019. május 14-
én döntéstervezetet hozott : a következő erdé-
szeti üzemtervet a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, 
melyek esetében nem szükséges a környezeti 
vizsgálat elkészítése: A 16+21-es Erdőtársulás, 
valamint a 28-as Erdőtársulás tulajdonából ala-
kult U.P. I - 16+21+28 Erdőtársulás erdészeti üze-
mosztály Gyergyóújfalu község adminisztratív 
területén; A döntés alapjául szolgáló ügyirat-
csomó megtekinthető a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csü-
törtök 800-1630 óra között, pénteken 800-1400 
óra között. Az érintettek észrevételeiket e dön-
téssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül nyújthatják be a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt; 
Tel: 0266-312454; 0266-371313; fax:0266-310041. 
A döntés tervezete megtalálható az ügynökség 
internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/Regle-
mentări/Avizul de mediu.

#280730

MEZŐGAZDASÁG

Eladók mezőgazdasági gépek: rendforgatók, 
körkaszák, BCS kaszálógépek, trágyalé-szip-
pantó, szénafelfújó, valamint Steyr 540-es 
traktor. Tel.: 0743-878596.

#280616

Kukoricát cserélnék pityókával (2 kg kukori-
ca/1 kg pityóka, illetve 1 kg kukorica/1 kg ül-
tetnivaló pityóka), Csíkmadarason, főút 199. 
szám alatt. Telefon: 0754-948176.

#280726

Eladó kukorica, ára: 0,85 lej/kg, búza 1 lej/kg, 
zab, árpa 1,10 lej/kg, napraforgó-pogácsa 0,80 
lej/kg, napraforgómag 1.70 lej/kg, kősó 0,70 
lej/kg, darafélék 1 lej/kg, barnaliszt 30 kg/32 
lej, korpa 25 kg/24 lej, Csíkmadaras Főút 199. 
szám alatt. Tel.: 0754-948176.

#280727

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, födést új cserép-

pel, cserépforgatást, Lindab-lemezes, 

tegolás és kátrányos födést, új csatorna 

készítését, régi csatorna feljavítását, 

inox kémények szerelését, lambériázást, 

bádogmunkálatokat. Kedvezményes 

áron gyors és pontos munkálatokat vég-

zek. Tel.: 0758-324652.

#280569

A székelyudvarhelyi Enikő fodrászat sze-

retettel várja kedves vendégeit a Berek 

Sétány 5/3. szám alatt. Nagyon kedvez-

ményes árak, kellemes környezet. Tel.: 

0724-049968.

#280615

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 

bádogos munkát, kéményszegést, csator-

nakészítést, -javítást, festést, tömbházak-

nál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, most 

10% kedvezménnyel. Tel.: 0747-342438.

#280700

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 

bádogos munkát, kéményszegést, csa-

tornakészítést, -javítást, festést, tömbhá-

zaknál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, 

most 10% kedvezménnyel (Tamás). Tel.: 

0744-886956.

#280701

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kar-
diológiai rendelést tart május 19-én Széke-
lyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám alatti 
Sa med Polimed rendelőben. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon lehet: 0727-001202.

#280296

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen, a 
Templom utcai Polimed Centernél pénteken-
ként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 0741-607670.

#280393

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és 
javítását, illetve cserépcserét. Lambériafes-
tést, külső faelemek festését is vállalom. Ki-
szállás ingyenes. Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámokon: 0743-903910, 0753-754514, 
0756-525549.

#280434

Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. Tetőle-
mezekkel, cserépmintájú pléhvel dolgozunk, 
bármilyen színben. Emellett vállaljuk eresz-
csatornák, új csatornák készítését, javítását 
kedvező áron (15% kedvezmény). Akár temp-
lomokon is vállalunk bádogmunkákat. Kiszál-
lás ingyenes. Tel.: 0748-356749.

#280492

Tetőfedő-ács-bádogos munkákat vállalunk: 
tetőfedést, ereszcsatornát, valamint bármi-
lyen kisebb munkálatokat is, 15% kedvez-
ménnyel. Tel.: 0743-609563.

#280493

Vállalom kasszagépek havi zárójelentései-
nek pontos leadását, személyi jövedelemadó 
(Declarație Unică) űrlap kitöltését és online 
lejelentését. Tel. 0731-020625.

#280504

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lin dab-
lemezből födést, trapézlemezes födést, eresz-
csatorna készítését és szerelését különféle 
anyagokból (Lindab, alumínium, horgany-
zott, réz). Ingyenes kiszállás Hargita megyé-
ben. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi): 0747-
758498, 0753-960310.

#280532

Tetőfedéseket vállalunk kedvezményes áron 
fémlemezekből, Lindab-lemezből, profi lapok-
ból vagy horganyzott lemezből. A tetőburko-
latok beszerelését, kezelését és karbantartását 
vállaljuk, valamint cserépforgatást. Profesz-
szionális kivitelezéseket biztosítunk, tisz-
tességes árakon, ingyenes kiszállással! Tel.: 
0751-438526.

#280588

Vállalok tetőjavítást, cserepezést, új tető készí-
tését – bármilyen anyagból, valamint vállalok 
bádogos munkákat, javítást, csempézést. Tel.: 
0754-631337.

#280601

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat válla-
lunk, új tető készítését, régi tetők restaurálá-
sát, cserépforgatást, lambériafestést, minden 
típusú csatornakészítést, felszerelést, javítást, 
valamint tetőszigetelést. Tel.: 0751-678577.

#280613

Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. Tetőle-
mezekkel, cserépmintájú pléhvel dolgozunk, 
bármilyen színben. Emellett vállaljuk eresz-
csatornák, új csatornák készítését, javítását 
kedvező áron (15% kedvezmény). Akár temp-
lomokon is vállalunk bádogmunkákat. Kiszál-
lás ingyenes. Tel.: 0748-356749.

#280614

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#280672

***HITEL*** Pénzre van szüksége? Mi segí-
tünk! Személyi kölcsönök, refi nanszírozás 
(előző hitel visszafi zetése) gyors elrendezése 
fi zikai személyeknek, akár feketelistásoknak 
is, 18–70 éves korig. Összegek: 2500–93 000 
lejig. Hívjon bizalommal! (Székelyudvarhely/
Csíkszereda) Tel.: 0743-850360, 0756-789791.

#280756

TÁRSKERESŐ

Megismerkednék egy 60-66 év közötti nővel, 
barátság vagy akár házasság cáljából. Telefon: 
0726-563633.

#280750

TELEK

Eladó Szécsenyben 10 ár telek, a fatemplom 
mellett, 30 méteres fronttal az útra. Tel.: 
0744-483345.

#280456

Eladó 10 db. telekkönyvezett, lakópark kiala-

kítására alkalmas telek, PUZ-zal, Székelyud-

varhelyen. Érdeklődni telefonon: 0741-798130.
#280578

VEGYES

Eladó minőségi, magyarországi NE-

MESVAKOLAT 25 kg-os veder 98 lej, 50 

árnyalatban ingyen színezve, illetve 15 

literes Héra falfesték+ 4 l-es falfi x 92 lej, 

ingyenes szállítással. Kapható a csíksze-

redai COMCOLOR festékboltokban. Tel.: 

0752-190260.

#280346

Eladó bükk és tölgyfa deszkavégek – in-

gyenes házhoz szállítással, kedvezmé-

nyes áron – Csíkszeredában, Székelyud-

varhelyen és a környéken. Érdeklődni 

telefonon lehet: 0744-937920.

#280570

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk tűzi-

fa, ára: 250 lej/méter, szállítással együtt, 

valamint fenyőcándra. Telefon: 0743-

801736, 0753-666884.

#280627

Eladó bükk tűzifa, házhoz szállítás meg-

oldható. Telefon: 0740-827415.

#280693

Eladó I. osztályú, minőségi, hasogatott 

bükk tűzifa, ára: 1000 lej/öl, valamint 

hasogatott nyírfa, ára: 800 lej/öl. Az árak 

tartalmazzák a szállítást is. Nagyobb 

mennyiség esetében kedvezmény! Tele-

fon: 0742-590269.

#280718

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény bükkfa. 
Ára: 230 lej/m, házhoz szállítással, valamint 
melász. Telefon: 0748-603802.

#280255

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és 
vegyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk- 
és fenyőcándra, bükkfa deszkavégek, házhoz 
szállítva. Tel.: 0745-846748.

#280463

Eladó bár teljes felszereléssel, a csíkszentdo-
mokosi állomás mellett. Telefon: 0744-557887.

#280484

Eladó bükk tűzifa, felvágva-hasogatva, fűtés-
re készen, szezonkezdő áron! Érdeklődni tele-
fonon: 0745-253737.

#280562

Eladók asztalosipari gépek: 60 m3-es szállí-
tó, 80 m3-es gyűjtő siló, egyengető gyalugép 
(abric hter), vastagsági gyalugép, hétfejes gép, 
hengercsiszolók, marógépek, lapszabászgé-
pek, leszabó cirkula, keret présgép, festékel-
szívó stb. Tel.: 0740-965623.

#280648

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan 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. www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.

#280713


