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

Csirkeragu leves
Gyros

Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek

Desszert

Csíkszenttamás Polgármesteri Hivatala nyílt 
árverés útján elad 256 m3 lábon álló fenyőfát 

a tarvészi legelőről. 
Az árverés időpontja 2020. szeptember 16., de. 10 óra 

a hivatal székhelyén.
Érdeklődni a 0266–378118-as telefonszámon lehet.

ÁLLAT

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

#288463

Eladó 5 napos limuzin bikaborjú. Tel.: 
0749-285708.

#288519

BÉRBE ADÓ

Kiadók kedvezményes áron Csíksze-
reda, Márton Áron utca 21. szám alatt 
20-25 nm-es irodahelyiségek. Az udvar-
ban 1000 nm parkolófelület, több autó 
számára is. Érdeklődni a helyszínen 
vagy az alábbi telefonszámokon: 0744-
625736, 0266-371785.

#288513

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

#288468

Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső 
Bethlen negyedben 4. emeleti, 2 szo-
bás, I. osztályú tömbházlakás igénye-
seknek, teljesen berendezve. Bér: 1000 
lej+közköltség. Érdeklődni telefonon: 
0740-488880.

#288491

ELVESZETT

Elveszett a Royal Bau Kft . (CUI 
RO33571402) áfás adószámot igazoló 
aktája, érvénytelennek nyilvánítjuk (B 
1482834).

#288495

FELHÍVÁS

Felszólítás. Ezennel az érdekeltek 
tudomására hozzuk, hogy a Gyer-
gyószentmiklósi Bíróságon be van 
jegyezve az 1245/234/2020 számú 
dosszié a kérések tisztázása fázisban, 
amelynek tárgya a Gyergyószárhegy 
1396. szám, Hargita megye cím alatt 
2094 négyzetméter ingatlan elbírá-
lása, telekkönyvi szám 117-Gyergyó-
szárhegy, helyrajzszám 2256/1. Ké-
relmező Bogos Magdolna, lakhelye 
Gyergyószentmiklós, Bucsin negyed 
19/A/18, Hargita megye, telekköny-
vi tulajdonosok az elhunyt Mincsor 
Margareta és Mincsor Carol. Bármely 
érdekelt személyt, aki jogot formál az 
ingatlanra, kérünk, tegye le kérelmét 
az elbirtoklás ellen a Gyergyószent-
miklósi Bíróság 1245/234/2020 számú 
dossziéjába.

#288498

Az Ócfalvi Közbirtokosság vezetősége 
értesíti a tagokat, hogy 2020. szeptem-
ber 12-én, szombaton, de. 11 órától évi 
nagygyűlést tart az ócfalvi kultúrott-
honban. Kérjük részvételi szándékukat 
jelezni telefonon: 0745-754004.

#288499

A Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal 
nyílt árverést hirdet a következő, kob-
zásból származó faanyagokra: fenyő 
fűrészárú: 0,95 m3, bükk tűzifa: 3,10 
m3. Az árverés az erdőrendészeti hiva-
tal székhelyén, Fenyéd 352. szám alatt 
lesz megszervezve 2020. szeptember 
7-én, reggel 10 órától. Érdeklődni a 
0731340988-as telefonszámon lehet.

#288511

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, moso-
gatógépek, szárítógépek (Siemens, 
Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával. 
Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1 u. 18. szám (a Merkúr áruház-
zal 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 Székelyudvarhelyen, az 1918.   
december 1 utcában 2 szobás (54 m2), 
4. emeleti tömbházlakás, központi 
zónában, csendes környezetben. A 
lakás termopán ablakokkal és saját 
hőközponttal van felszerelve. Tar-
talmaz: 2 külön bejáratú szobát, új 
konyhabútorral felszerelt konyhát, 
beépített teraszt, előszobát, fürdő-
szobát, saját pincerészt. A lakás nem-
rég volt felújítva. További informáci-
ók kizárólag telefonon kérhetők. Tel.: 
0740-125740.

#288482

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 
0744-148829.

#288510

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

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fülöp Csongor, ortopéd trauma-
tológus szakorvos új helyen és új idő-
pontban rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed 
Centernél (a Kaufl and mellett), szer-
dánként 16–20 óra között. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 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

VEGYES

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 
1 méteres hosszúra vágva. Az ár tartal-
mazza a házhozszállítást. Érdeklődni 
telefonon: 0745-253737.

#288134

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

#288203

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 220 lej/m, házhozszállítással. 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, házhozszállítás ingyenes. 
Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környéke. Tel.: 0755-182889.

#288355

Eladó hasogatott bükkfa, ára 850lej/öl, 
bükkfadeszkavég, valamint bükk- és 
cserefa cándra. Tel.: 0747-959812, 0744-
262583.

#288380

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

#288384

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

#288478

Eladó első osztályú, hasogatott, félszá-
raz, bükk tűzifa, minőség-mennyiség 
garantált, valamint száraz fenyőfa 
cándra. A megegyezett ár tartalmazza 
a házhozszállítást is. Tel.: 0743-801736.

#288518

A Vox Radio szerkesztő-műsorve-
zetőt alkalmaz
• SZÉKELYUDVARHELY

A Vox Radio szerkesztő-műsorvezetőt 
alkalmaz. Jelentkezési határidő szep-
tember 11. Az önéletrajzokat az offi  ce@
hrline.ro e-mail címre lehet elküldeni.

#288507




