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

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
Friss vegyes zöldségek

Desszert

 Fuvarszervezéssel 
foglalkozó vállalat 

előkönyvelőt alakalmaz.

Német nyelvtudás előnyt jelent.

Érdeklődni lehet 
a 0744–541106-os 

telefonszámon.

A madarasi pékség 

férfi munkaerőt

alkalmaz. 

Érdeklődni
a 0744-541106-os 
telefonszámon.

TANULJ A BUKARESTI EGYETEM
HUNGAROLÓGIA TANSZÉKÉN!

www.hungarologia.ro

Válassz a magyar mellé angol, 
francia, német, holland, svéd, olasz, 
portugál, spanyol, orosz, román vagy 

akár hindi, perzsa, koreai szakot!
Felvételi nincs, 

bejutás az érettségi átlag alapján!

A 7/1996-os kataszteri törvény, 11 cikkely, második 

bekezdés „j” betű alatt írtak alapján,

a Csíkkozmási Polgármesteri Hivatal az Önök 

tudomására hozza, hogy 2020. május 27-től 

a „2015–2023-as Nemzeti  Telekkönyvezési és 

Kataszteri Program„ keretén belül kifüggesztésre 

kerül Csíkkozmási adminisztrációs határának 

3, 4, 6, 9, 41, 43, 46, 47, 50-es szektorában, 

(Megyéremenő, Orotvány, Csépány, Dögkert, 

Füvenyes, Tekeres, Száraztaván, Bodókert, 

Alsőkismező, Hosszak, Felsőkismező, Imolás, 

Kétgödörköze) felmért területek technikai 

dokumentációja.

A kifüggesztés határideje 60 nap, 2020. május 27-től 
kezdődően, amely megtekinthető a Polgármesteri 

Hivatal székhelyén, Hargita megye, 
Csíkkozmás, 200. szám alatt.

A dokumentációs anyaggal kapcsolatos észrevételeiket 
vagy módosítási kéréseiket kérjük jelezni 

munkanapokon 8-15 óráig a Csíkkozmási Polgármesteri 
Hivatal Mezőgazdasági osztályán, 

a fent meghatározott periódus alatt.

Ács és asztalos
• MAGYARORSZÁG

Magyarországi munkalehetőség, Győr-Sopron 
megyében ács és asztalos szakmunkást kere-
sünk azonnali kezdéssel! Szállítás biztosítva. 
Fizetés: 2500 forint/ óra. Feltételek: B kategó-
riás jogosítvány. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 0036702877188

#286430

Betanított munka
• BÖGÖZ

Betanított munkára keresünk jelentkező-
ket hosszú távra lépcsőgyártó üzemünkbe 
– csapatbővítés céljából, teljesítményalapú, 
ösztönző bérezéssel. Székelyudvarhelyről, 
Székelykeresztúrról a szállítás biztosítva. Ön-
életrajzaikat elküldhetik az offi  ce@hausdorf.
ro címre, vagy személyesen leadhatják a cég 
székhelyén, Bögöz 229. szám alatt munkana-
pokon 8–16 óra között. Tel.: 0266-245974.

#286736

Taffos, sofőr és makarás
• KÉZDIVÁSÁRHELY

Kézdivásárhelyre fakitermelésre taff ost és 
csoportot keresek, valamint fás autóra sofőrt 
és makarást keresek. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámon: 0740-341886.

#287101

Faipari munka
• SZÉKELYUDVARHELY

A székelyudvarhelyi Tabula Kft . alkalmaz 
faipari munkára szakképzett vagy szakkép-
zetlen dolgozókat. Jelentkezni lehet 8-14 óra 
között személyesen önéletrajzzal a cég székhe-
lyén, a II. Rákóczi Ferencz utca 112. szám alatt.

#287104

Munkatárs
• SVÉDORSZÁG

Munkatársat alkalmazunk Svédországi munka-
pontunkra húsfeldolgozóba. Két férfi  munkaerő-
re lenne szükségünk, akik jó környezetben és 
közösségben szeretnének dolgozni. Amennyi-
ben felkeltettük érdeklődését, hívjon bennünket 
az alábbi telefonszámon: 0749-015046.

#287171

Gipszkartonozás
• NÉMETORSZÁG

Németországi munkapontunkra keresünk 
gipszkartonozásban jártas kollégákat, csopor-
tok jelentkezését is várjuk. Részletes informá-
ciók az alábbi telefonszámokon: 0749-015046, 
0753-990542.

#287173

Lapkézbesítő
• SZÉKELYUDVARHELY

Ha érzi magában a lendületet, ha szeretné sa-
ját magának beosztani az idejét, legyen Ön a 
lapkézbesítő kollégánk! Mindennapi feladatok 
közé tartozik: • napilapok, hetilapok, havila-
pok kézbesítése az előfi zetőknek, • szükség 
esetén előfi zetések felújítása, illetve új előfi -
zetések megkötése, • szórólapok, katalógusok 
szórása,  • elszámolás. Amit szeretnénk az új 
munkatárstól: • megbízhatóság, pontosság, 
rugalmasság, • jó kommunikációs és meggyő-
ző készség, • kerékpározásban jártasság előnyt 
jelent. Munkavégzés helye: Székelyudvarhely. 
Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro 
e-mail címre. Csak a kiválasztott jelentkezőket 
értesítjük. Jelentkezési határidő: 2020. május 31.

#287135

Segédmunkás, kőműves
• SZÉKELYUDVARHELY KÖRNYÉKE

Segédmunkást és kőművest keresünk sánc-
betonozásra Székelyudvarhely környékére. 
Érdeklődni telefonon: 0745-222948.

#287155

Kamionsofőr
• NÉMETORSZÁG

Kamionsofőröket alkalmazunk németországi 
fuvarozásra, kezdő havibér 2000 euró. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámon: 0753-990542

#287172

Ács, kőműves és segédmunkás
• CSÍKSZEREDA

Alkalmazunk önállóan dolgozni tudó ácsot, kő-
művest és segédmunkást, valamint új házak épí-
tésére építkezési csoportot keresek csíkszeredai 
munkapontokra. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon 7 és 18 óra között: 0744-757403.

#287116

Főkönyvelő
• SZÉKELYUDVARHELY

A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub fő-
könyvelői állást hirdet. A versenyvizsgára a 
jelentkezők minden szükséges információt 
megtalálnak az iskola honlapján (www.spor-
tiskudv.ro). Érdeklődni lehet a 0266-218338-as 
telefonszámon, naponta 10 és 14 óra között.

#287184

AUTÓ

Eladó Székelyudvarhelyen egyben 2002-ben gyár-
tott Volkswagen Passat Variant 1,9 TDi, AVB mo-
torral, sérült karosszériával, forgalomból kivonva. 
Motor, kapcsolószekrény nagyon jó állapotban, új 
kuplungtárcsa, új teleszkópok, új rugók, új abron-
csok. Sérült a bal első fele, bal első ajtó, műszerfal. 
Érdeklődni telefonon: 0745-183557.

#287090

ÁLLAT

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Telefon: 0747-663378.

#285159

Lehet iratkozni előnevelt hús- és tojócsirkékre, 
június 15-ei szállítással. Eladók piros tojó yú-
kok Csíkbánkfalván. Tel: 0744-928418.

#287076

Eladó 10 termelő család méh. Tel.: 0723-
224049.

#287092

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag nevelt 
húscsirke (2,3-3,4 kg.) Csíkkozmáson. Tel.: 
0727-815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com.

#287127

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

#287149

Eladó egy vágnivaló, 170-180 kg körüli manga-
lica. Tel: 0748-975427.

#287164

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, a II. 
Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt üzlethelyi-
ség + raktár, parkolási lehetőséggel. Megfelel 
üzletnek, irodának, szépségszalonnak, stb. 
Érdeklődni telefonon: 0745-630024, 0744-
530709.

#287157

Kiadó Csíkszereda központjában, manikűr- 
asztal, fodrász szék. Tel.: 0740-816079.

#287071

Kiadó Csíksomlyón, kertes házban, csendes 
környezetben bútorozott 3 szoba, 2 fürdőszo-
ba, nappali és konyha, fedett garázsrésszel, 
hosszú távra. Ár megegyezés alapján. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámon: 0787-700199

#287095

Kiadó berendezett garzonlakás Székelyud-
varhelyen, a Kuvar utcában, központhoz 
közel. Bér: 160 euró/hó + rezsi. A lakáshoz 
tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. 
Érdeklődni telefonon: 0745-630024, 0744-
530709.

#287158

Kiadó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, a 
Kuvar utcában, központhoz közel. A lakáshoz 
tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. 
Érdeklődni telefonon: 0745-630024, 0744-
530709.

#287159

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 45 m2-
es, bútorozott apartman: előszoba, szoba, 
konyha, fürdő, kamra. Tel.: 0744-583213.

#287161

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben 3 szobás lakás hosszú távra, berendezve. 
Érdeklődni kizárólag telefonon: 0744-530641.

#287180

FELHÍVÁS

Gondozónőt keresünk Székelyudvarhelyen 
női beteg mellé. Tábor-negyed és környékiek 
előnyben. Érdeklődni telefonon: 0748-670314, 
0744-477529.

#287117

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egyszemé-
lyes és franciaágyak, bútorok, matracok, mosó-
gépek, mosogatógépek, villanykályhák, gáztűz-
helyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztartási 
gépek javítását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#287012

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, 
villaszerű családi ház nyári lakkal, 34 ár gyü-
mölcsössel, igényesnek vagy alapítványnak 
is. A faluban működik egy háromcsillagos 
öregotthon és egy német ifj úsági alapítvány. 
Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#286769

Eladó családi ház 11 ár területtel, 2 szoba, 
konyha, kamra és pince Csíkdánfalván, ko-
moly gazdasági épülettel. Tel: 0752-916086.

#287138

KÖRNYEZETVÉDELEM

ARTERIMPEX Kft . Gyergyószentmiklós, Kos-
suth Lajos utca 239. szám alatti székhellyel ér-
tesíti az érdekelteket, hogy Székelyudvarhely, 
Bethlen utca 302. szám alatt 6342 m2-re vonat-
kozó zonális rendezési tervet (PUZ) – építkezési 
feltételek megállapítása rendezvénysátor kiala-
kítása céljából a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, 

melyek esetében nem szükséges környezeti 
vizsgálat elkészítése.  A döntés alapjául szolgáló 
ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfőtől 
- csütörtökig 8.00-16.30 óra között, pénteken 
8.00-14.00 óra között. Az érintettek észrevétele-
iket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megje-
lenésétől számított 10 napon belül nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt; Tel:0266 - 312454; 0266 - 371313; fax:0266 
– 310041 A döntéstervezet megtalálható az ügy-
nökség internetes oldalán:                apmhr.anpm.
ro/Reglementări/Avizul de mediu.

#287185

Madaras Csaba (Gyergyószentmiklós, Virág 
negyed 43/G/8) és Gencsi Mihály (Gyergyó-
szentmiklós, Kiss Antal utca 4. sz.) értesíti az 
érdekelteket, hogy a – Területrendezési Terv 
– Lakóházak építésére (Gyergyószentmiklós, 
Kiss Antal utca szám nélkül) vonatkozó terv 
bemutatott változatára környezetvédelmi vé-
leményezést kérelmezett. A terv lehetséges 
környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik naponta: 
hétfő-csütörtök 8.00 – 16.30, péntek: 8.00-14.00 
óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél. (Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám), 2020. június 12-ig.

#287187

Orbán Róbert értesíti az érdekelteket, hogy 
a – Területrendezési Terv – Lakóövezet ki-
alakítására (Csíkcsicsó, 717 szám) vonatkozó 
terv bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. A terv lehetséges 
környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik napon-
ta: hétfő-csütörtök 8.00 – 16.30, péntek: 8.00-
14.00 óra között, a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél. (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43 szám) 2020. június 12-ig.

#287188

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. június 9-én és 23-án. Progra-
málás a 0748-100551-es telefonszámon.

#287181

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint beton-
kavics-, vakolóhomok- és termőföldszállítást. 
Tel.: 0744-522026.

#286803

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserépfor-
gatást, valamint ácsmunkákat egész Hargita 
megyében. Akár teljes házfelújítást is válla-
lunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#286853

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#287004

Vállalok asztalos-ácsmunkát. Asztalos mun-
kák: lépcsők, egyedi tömörfa bútorok, bú-
torajtók gyártása igény szerint, bármilyen 
stílusban (lehet íves vagy szögletes is). Bármi 
szóba jöhet, ami tömörfa: melegvizes-dézsa, 
fi lagória, kocsibeálló, előtető – minőségi mun-
ka, elérhető áron, kérem, hívjon bizalommal! 
Munkáimat megtekinthetik a Facebookon is: 
László asztalosmunkák. Tel.: 0752-416886. 
E-mail: laszloasztalosmunkak@gmail.com

#287033

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.

#287058

Vállalok ácsmunkát, cserépforgatást, mellék-
épületek építését, kocsibeállókat, valamint 
bádogos munkákat. A vírus miatt 25%-os ked-
vezménnyel dolgozok, gyors és pontos munkát 
végzek. Bármilyen kis-nagy munkát elválla-
lok. Tel.: 0758-607893.

#287125

Szállítunk jó minőségű, kályhaméretre vágott 
, vastag bükkfa bütlést és jó minőségű haso-
gatott bükkfát, valamint bükkfa briketett és 
fenyőfa bütlést. Érdeklődni telefonon: 0755-
182889.

#287028

Dr. Bán Erika allergológus Székelyudvarhe-
lyen, a Polimed Center rendelőben (Kaufl and 
mellett) június 20-án, szombaton rendel. Prog-
ramálás a 0748-100554-es telefonszámon.

#287182




