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

Tyúkhúsleves
Roston sült karaj gombamártással
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Muratúra
Desszert

További információk
Hargita: 004–0739–846909

FELVÉTEL a francia irodáknál

4 tetőszigetelő   kezdés: 08/24 LYON
1 tetőszigetelő  kezdés: 08/31 CANNES
2 melegburkoló  kezdés: 08/31 ANNECY
2 melegburkoló   kezdés: 08/31  LYON
2 fém homlokzatburkoló      kezdés: 08/24  JURA
4 zsaluzó kőműves  kezdés: 08/03  PARIS
4 légtechnikai szerelő   kezdés: 08/03 ST NAZAIRE
2 csőszigetelő    kezdés: 08/03  ORLÉANS
4 külső hőszigetelő  kezdés: 08/31  BRETAGNE
2 vízvezetékszerelő   kezdés: 08/31  BRETAGNE

Francia munkaszerződés és egészségbiztosítás, 
Fizetett szállás, Az Ön országában is érvényes szociális 

járulékok. Az TEAM PRO csapata 2002 óta stabilan jelen
a francia és román piacon egyaránt.

BÉRBE ADÓ

Kiadó 2 szobás lakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

#287869

Kiadó teljesen felújított, bútorozatlan, 
földszinti, 2 szobás tömbházlakás, ke-
vés fenntartási költséggel Csíkszereda, 
Suta utca 9. szám alatt, ára: 750 lej/ hó. 
Tel.: 0740-918515.

#287936

BÉRELNÉK

Bérelnék garázst Csíkszeredában, a 
Kalász negyed előnyben, de máshol 
is érdekel. Ugyanitt bérelnék kis rak-
tárhelyiséget (200 m2-ig), max. 1 euró/
m2 áron - vagy esetleg lebetonozott 
udvart, amin rakodógéppel lehet járni. 
Tel.: 0745-253737.

#287845

FELHÍVÁS

Hargita Megye Tanácsa árajánlato-
kat vár körülbelül 100 ha erdősítésre 
alkalmas, tehermentes terület meg-
vásárlására. Az árajánlatokat a tu-
lajdonjogot igazoló aktákkal együtt 
kérjük zárt borítékban a Hargita 
Megyei Tanács iktatójába letenni. 
Cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám. Az ajánlatok letevési határide-
je: 2020. augusztus 17. Érdeklődni a 
0740-226700-as telefonszámon vagy 
a baralenke@hargitamegye.ro e-mail 
címen lehet.

#287993

FELSZÓLÍTÁS! Ezennel értesítjük az 
érdekelteket, hogy a Gyergyószent-
miklósi Bíróság napirendjén szerepel 
kérelem megoldási szakaszban lévő 
1034/234/2020. sz. ügycsomó, melynek 
tárgya a 892 m2 területű, Gyergyószent-
miklós, Vár utca sz., Hargita megye cím 
alatt található, a gyergyószentmiklósi 
telekkönyvben 57518 szám, 147/1 hely-
rajzi szám, A+1 pozíció alatt szereplő in-
gatlan elbirtoklása, kérelmezők TANKÓ 
FÜLÖP és TANKÓ IRÉN, Hargita megye, 
Gyergyószentmiklós Vár utca 35. sz. 
alatti lakosok, melynek elhunyt telek-
könyvi tulajdonosai Benedek András 
(Elek fi a), Benedek Anna (Giovanni fele-
sége), Benedek János (Elek fi a), Benedek 
Julianna, Benedek János (házasságot 
kötött Bakos Erzsébettel). Felszólítunk 
bármely érdekelt személyt, kinek a pe-
relt ingatlannal kapcsolatosan bármi-
lyen követelése van, hogy nyújtsa be el-
birtoklási ellenvetését az 1034/234/2020. 
sz. ügycsomóval kapcsolatosan a Gyer-
gyószentmiklósi Bírósághoz.

#288003

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, búto-
rok, matracok, mosógépek, mosogató-
gépek, villanykályhák, gáztűzhelyek, 
fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztar-
tási gépek javítását is vállaljuk. Meg-
talál Madéfalván, az állomással szem-
ben. Tel.: 0748-913384.

#287932

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában, a Fenyő utcá-
ban 2 szobás, földszinti lakás. A la-
kás rendelkezik saját hőközponti fű-
téssel, termopán nyílászárókkal. Ára 
41 000 euró. Érdeklődni telefonon: 
0742-415438.

#287959

Eladó I. osztályú, 4. emeleti garzonla-
kás Székelyudvarhelyen, a Szabók ut-
cában. A lakás saját hőközponttal, ter-
mopán ablakokkal, új bejárati ajtóval, 
pincével, kamrával rendelkezik. Irány-
ár: 29 000 euró. Tel.: 0044-7724212325, 
0756-805269.

#287975

Eladó felújított, bebútorozott, földszin-
ti 2 szobás lakás a Nárcisz Sétányon, 
Csíkszeredában. Hőszigetelt, IV. eme-
letes téglatömbház, saját hőközponttal 
és pincével. A papírok rendezettek, 
azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 49 
000 euró. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 0744-400464.

#287998

Eladó 4 szobás lakás Csíkszereda ult-
raközpontjában. Érdeklődni telefonon: 
0744-187025.

#288011

KÖRNYEZETVÉDELEM

SZÉKELY RÓBERT értesíti az érdekel-
teket, hogy Székelyudvarhelyen, a 
Cserehát utca közelében a rendezési 
terv (PUZ) bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérel-
mezett. Az érdekeltek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta: hétfő – csütörtök 8.00-16.30, 

péntek 8.00-14.00 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
nél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2020. 08. 17. dátumig.

#287996

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Székelyudvarhelyi Nemlátók „Re-
ménység” Alapítványa tisztelettel 
megköszöni a Székelyudvarhelyi Pol-
gármesteri Hivatal által nyújtott anyagi 
támogatást, melynek segítségével felejt-
hetetlen élményekben volt része a nem-
látó csoportnak a Hargitai táborban.

#288004

MEZŐGAZDASÁG

Eladó egy szénahordó szekér, egy ki-
sebb, egyes ló után való szekér és egy 
pár hám. Tel.: 0747-489370.

#287999

Eladók Székelyudvarhelyen nagy testű 
tojótyúkok és kakasok, gyöngytyúk 
csirkék, valamint takarmányliszt, kor-
pa, kukoricadara, napraforgó-pogácsa. 
Ugyanitt rendelhetők Purina-tápok. 
Nagyobb rendelést házhoz szállítok. 
Tel.: 0744-610197.

#288006

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, 
területegyengetést, ásást (víz-, gáz-, 
villany-, szennyvízvezetést, alap), be-
tontörést és földelhordást 3,5 tonnás 
billenős autóval, valamint betonka-
vics-, vakolóhomok- és termőföldszál-
lítást. Tel.: 0744-522026.

#287504

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmin-
tájú Lindab-lemezből födést, trapézle-
mezes födést, ereszcsatorna készítését 
és szerelését különféle anyagokból 
(Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. 
Érdeklődni telefonon lehet (Józsi): 
0747-758498, 0753-960310.

#287690

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhe-
lyi kardiológus főorvos rendel 2020. 
augusztus 1-jén, szombaton, a széke-
lyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben (Kaufl and mellett). Programálni 
a 0727-001202-es telefonszámon lehet.

#287820

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, 
tetőfedést Lindab-lemezzel, cserép-
fedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat és fakertek -kapuk készí-
tését - előnyös árakon. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0753-473256.

#287890
szekelyhon.ro/fotoRendelje házhoz!

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2020. augusztus 
4-én, kedden. Előzetes programálás a 
0748-100551-es telefonszámon.

#287938

Tetőfedést és bádogos munkákat vál-
lalok! Lécezést, fóliázást, kupás cserép 
kenést, ácsmunkákat, bádogozást, te-
tőszigetelést, zsindelyezést, kátrányo-
zást, Lindab-tetőfedést, cserepezést, 
beázások megszüntetését. Tel.: 0759-
502200.

#287961

Vállalok ácsmunkát, cserépforgatást, 
melléképületek építését, kocsibeálló-
kat, valamint bádogos munkákat. A ví-
rus miatt 25%-os kedvezménnyel dol-
gozok, gyors és pontos munkát végzek. 
Bármilyen kis-nagy munkát elvállalok. 
Tel.: 0758-607893.

#287962

TELEK

Eladó kaszáló Csíkszentkirályon, a Ma-
lomkertben. Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 0744-660.563.

#287952

Eladók telkek Székelyvarságon, a Kü-
küllőben. Érdeklődni telefonon: 0741-
364266.

#288008

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#287630

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa 
gömbben, ára: 750 lej/öl, ingyenes ház-
hoz szállítással. Tel.: 0751-257700.

#287631

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 
1 méteres hosszúságúra vágva, vala-
mint vegyes méretű, olcsóbb bükkfa 
bütlések (kandallóba, csempébe való). 
Az ár tartalmazza a házhoz szállítást. 
Bükk tűzifa korrekt, becsületes, tisz-
tességes kiszolgálással, kis és nagy 
mennyiségben! Érdeklődni telefonon: 
0745-253737.

#287802

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szállítás 
ingyenes. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-937920.

#287826

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méter-
re vágva. A mennyiség és a minőség 
garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#287855




