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

Salátás kapros bableves
Sertéspörkölt
Krumplipüré

Friss káposzta
Desszert

Tisztelt olvasóink!
Lapunk tegnapi számának 13. oldalán idejekorán 
jelent meg Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának pályázati értékesítésre 
vonatkozó hirdetése. 

A hirdetésben leírtakat ne vegyék figyelembe.
Székelyhon napilap csapata

AUTÓ

Eladó 1971-es IMZ, motor cserélve 1987-
ben Fiát D115-re. Üzemképes, forgalom-
ban, papírok napirenden, friss műsza-
ki vizsgával. Irányár: 2 500 euró. Tel: 
0741-366614.

#288470

ÁLLAT

Eladó Csíkszentimrén egy 100 kg körü-
li disznó választási lehetőséggel. Tel: 
0745-263555.

#288456

Eladó nagyon fi nom, levágott, házine-
velt húscsirke (2,5-3,5 kg) Csíkkozmá-
son. Tel.: 0727815339. E-mail: fl oribit@
yahoo.com

#288463

Eladók 8 hetes malacok Csíkszentim-
rén. Tel.: 0742-404109.

#288472

BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíkszeredában 2 szobás tömb-
házlakás. Szigetelt, saját hőközponttal, 
hosszú távra. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámon: 0743-922368.

#288454

Kiadó 2 szobás lakás a Lendület sétá-
nyon, Csíkszeredában. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: 0744-985127.

#288468

Bérbe adók Székelyudvarhelyen, a Ni-
colae Bălcescu utca 69. szám alatt, a 
Cérnagyár épületében: - ipari felület, 
termelés, kereskedelem, raktározási le-
hetőséggel 1500 m2, - irodahelyiségek, 
- üzlethelyiség 200 m2. Érdeklődni a 
helyszínen vagy a 0751-638368-as tele-
fonszámon.

#288409

Kiadó Székelyudvarhelyen, a II. Rákó-
czi Ferenc úton fogorvosi rendelőnek, 
szépségszalonnak, irodának megfelelő 
lakrész. Parkolási lehetőséggel. Tel.: 
0754-228034.

#288437

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, moso-
gatógépek, szárítógépek (Siemens, 
Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, 
vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mo-
sógépek javítását, háznál is. Székely-
udvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-
626495.

#288467

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.

#288473

INGATLAN

Eladó felújított, bebútorozott, földszin-
ti, 2 szobás lakás a Nárcisz sétányon, 
Csíkszeredában. Hőszigetelt, IV emele-
tes téglatömbházban, saját hőközpont-
tal és pincével. A papírok rendezettek, 
azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 49 
000 euró. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 0744-400464.

#288402

Eladó Székelyudvarhelyen, az 1918 
december 1. utcában 2 szobás (54 m2), 
4. emeleti tömbházlakás, központi zó-
nában, csendes környezetben. A lakás 
termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal van felszerelve. Tartalmaz: 2 
külön bejáratú szobát, új konyhabútor-
ral felszerelt konyhát, beépített teraszt, 
előszobát, fürdőszobát, saját pince-
részt. A lakás nemrég volt felújítva. To-
vábbi információk kizárólag telefonon 
kérhetők: 0740-125740.

#288482

Eladó vagy elcserélhető Szovátán 
központi fekvésű, összkomfortos, ma-
gasföldszinti, 3 szobás tömbházlakás. 
Beosztása: 3 szoba, konyha, kamra, 
fürdőszoba, terasz, pince, saját hőköz-
pont, megfelel irodának vagy rendelő-
nek is. Csere is érdekel székelyudvar-
helyi, 2 szobás lakásra. Irányár: 41 000 
euró. Tel.: 0756-545486, 0265-570764.

#288483

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Kányád község önkormányzata 
értesíti az érintetteket, hogy a Ká-
nyád, Miklósfalván található Ká-
nyád és Miklósfalva ivóvízrendszer 
működtetéséhez a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindította. A 
tevékenység előrelátható környezeti 
hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétfőn-csütörtökön 
8-16.30 óra között, valamint pénteken 
8-14 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi  Ügynökség székhe-
lyén: Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám. Tel: 0266-312454, 371313; 
Fax: 0266-310041. Észrevételeket az 
engedélyezés teljes időtartama alatt, 
írásban lehet közölni naponta a kör-
nyezetvédelmi ügynökséggel, az ész-
revételező személyi adatainak feltün-
tetésével.

#288474

A Gyergyókilyénfalva Közbirtokosság 
értesíti az érdekelteket, hogy III-as 
üzemosztály üzemtervének a kezdeti 
változatára környezetvédelmi véle-
ményezést kérelmezett. Az érdekeltek 
az említett terv környezeti hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak feltünte-
tésével megtehetik naponta 8.30 és 
16.30 óra között, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél 
(Csíkszereda, Márton Áron utca, 43. 
szám) 2020. szept. 20-ig.

#288477

A Gyergyócsomafalvi Szilfás Közbir-
tokosság– a Gyergyószentmiklósi Ma-
gánerdészet által ügykezelt erdőterü-
let tulajdonos minőségben értesíti az 
érdekelteket, hogy a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás nyomán 2020. augusztus 25-
én döntéstervezetet hozott: az „U.P. 
V – Gyergyócsomafalva erdészeti 
üzemosztály” erdészeti üzemtervet, 
Gyergyócsomafalva valamint Gyer-
gyóalfalu községek adminisztratív 
területén, a környezetre jelentős ha-
tást nem gyakorló stratégiai tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem 
szükséges a környezeti vizsgálat, va-
lamint a természetvédelmi hatásfel-
mérés elkészítése.  A döntés alapjául 
szolgáló ügyiratcsomó megtekint-
hető a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség honlapján: apmhr.
anpm.ro/Reglementari/Avizul de 
mediu/Documentatii procedura SEA 
şi EA. Az érintettek észrevételeiket e 
döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon 
belül nyújthatják be a Hargita 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/
Reglementări/Avizul de mediu.

#288479

A CSONT FOREST K.F.T., valamint 
magánszemélyek – a Gyergyótölgye-
si, Borszéki, Maroshévízi és Gyergyó-
szentmiklósi Erdészeti Hivatalok által 
ügykezelt erdőterület tulajdonosok 
minőségben értesítik az érdekelteket, 
hogy a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség eseti elbírálás nyo-
mán 2020. augusztus 25-én döntéster-
vezetet hozott: Az „U.P. I – Gyergyói 
Medence erdészeti üzemosztály” erdé-
szeti üzemtervet Maroshévíz municí-
pium, Borszékváros, Gyergyótölgyes, 
Gyergyóalfalu, valamint Holló köz-
ségek adminisztratív területén a kör-
nyezetre jelentős hatást nem gyakorló 
stratégiai tervek közé sorolta, melyek 
esetében nem szükséges, a környezeti 
vizsgálat, valamint a természetvédel-
mi hatásfelmérés elkészítése.  A dön-
tés alapjául szolgáló ügyiratcsomó 
megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség honlapján: 
apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul 
de mediu/Documentatii procedura 
SEA şi EA. Az érintettek észrevételei-
ket e döntéssel kapcsolatosan a hirde-
tés megjelenésétől számított 10 napon 
belül nyújthatják be a Hargita 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/
Reglementări/Avizul de mediu.

#288480

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kitisztított őszi búza vetőmag-
nak, őszi tritikálé, őszi rozs, 4 soros 
őszi árpa. Tel.: 0727-626010.

#288475

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíksze-
redában, 2020. szeptember második 
felében. Az alapos elméleti és gyakor-
lati képzést követően, a munkaügyi, 
valamint a tanügyi minisztérium által 
kibocsájtott, az Európai Unióban el-
ismert oklevelet kapnak a végzősök. 
Tevékenységünkről ízelítőt nyerhet a 
weboldalon. Tel.: 0740-421407.

#288434

Az ARAMIS-RO Kft . TANFOLYAMOT 
szervez BIZTONSÁGI ŐR szakmában, 
Székelyudvarhelyen. Érdeklődni lehet 
személyesen, az Ifj úság bejárat 1/3. 
szám alatt, naponta 8-16 óra között. 
Tel.: 0266-217370.

#288446

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok 
készítését természetes kőből, már-
ványból, gránitból, andezitből, mo-
zaikból, kriptakészítést, alap öntését, 
kopjafák faragását, kovácsoltvas kerí-
tés készítését, régi sírkövek felújítását, 
betű, szám bevésését – Csíkszeredá-
ban és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256.

#288093

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

#288184

Dr. Fülöp Csongor, ortopéd traumato-
lógus szakorvos új helyen és új idő-
pontban rendel Székelyudvarhelyen: 
a Bethlenfalvi út 3. szám alatti Poli-
med Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszá-
mon: 0741-607670.

#288229

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

#288276

Megbízható szakemberek vállalnak 
külső-belső munkálatokat, teljeskörű 
lakásfelújítást A-tól Z-ig, Csíkszeredá-
ban és környékén. Ingyenes felmérés/
szaktanácsadás helységen belül. Refe-
renciamunka megtekinthető az MBax 
Const Srl. Facebook-oldalán. Tel.: 0743-
583349, 0744-131290.

#288368

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, 
kereskedelmi hűtők javítását vállalom 
az ön lakásán, Csíkszeredában és kör-
nyékén – Dombi Barna. Érdeklődni na-
ponta 9-17 óra között: 0744-621819.

#288130

VEGYES

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa 
és jó minőségű, hasított nyírfa, fenyő-
fa cándra. 200 lej/m hasított nyír, 800 
lej/öl, 225 lej/m hasogatott bükk tűzifa, 
900 lej/öl, szállítás megoldható. Tel.: 
0740-292961.

#288086

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 
1 méteres hosszúságúra vágva. Az ár 
tartalmazza a házhoz szállítást. Érdek-
lődni telefonon: 0745-253737.

#288134

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

#288203

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. 
Tel.: 0751-257700.

#288204

Szállítunk jó minőségű, hasogatott 
bükkfát, felvágott fenyőcándrát, va-
lamint 33 cm-re vágott bükk és fenyő 
hasogatott fát, ugyanitt kapható bükk-
fa bütlés, házhoz szállítás ingyenes. 
Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környéke. Tel.: 0755-182889.

#288355

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

#288384

Eladó I. osztályú, hasogatott, félszáraz 
bükk tűzifa, minőség, mennyiség ga-
rantált, a megegyezett ár tartalmazza 
a házhoz szállítást. Tel.: 0743-801736.

#288394

Eladó I. osztályú, száraz fenyőfa cánd-
ra, kisebb, nagyobb tételben, a meg-
egyezett ár tartalmazza a házhoz szál-
lítást is. Tel.: 0753-666884.

#288395

Eladó bükk méterfa. Tel.: 0745-253737.
#288410

Szállítunk minőségi, hasogatott bükk-
fát, valamint hasogatott fenyőfát Csík-
szeredába és környékére. Tel.: 0751-
639102.

#288459

Homokot, kavicsot, betonkavicsot, tér-
kő alá kavicsot szállítok házhoz, rende-
lésre. Egyszeri szállítás: 2,5 m3, 4 ton-
na, Csíki zónában. Tel.: 0743-663536.

#288478




