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

Jókai bableves
Cigánypecsenye
Steak burgonya

Muratúra
Desszert

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag 
nevelt húscsirke (2,5-3,5 kg) Csíkkoz-
máson. Tel.: 0727815339 E-mail: fl ori-
bit@yahoo.com

#288568

Eladó jegytelen, fekete, 2 éves kanca-
csikó. 155 marmagas, jó fajból szár-
mazó, csendes nem fél az autóktól, 
könnyen kezelhető, lábait jól adja. 
Betanítva egyesbe, kettesbe, megva-
salva. Csere is érdekel 1-6 éves korig 
méncsikóra, vagy beszámítok vág-
nivaló selejt lovat, jó minőségű szé-
nabálát, borjút, kisebb, olcsóbb sze-
keret, gabonafélét. Csíkszereda. Tel.: 
0753-269541.

#288571

BÉRBE ADÓ

Kiadó 340 m2 üzlethelyiség Csíksze-
redában, központi zónában, saját 
parkolóval, hosszú távra, irányár 
12 euró/m2. Részletekért hívjon az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0752-
783649.

#288552

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

#288491

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

#288572

ELVESZETT

Elvesztettem személyi irataimat Csík-
szeredában. Becsületes megtalálója 
értesítsen a következő telefonszámon: 
0744-607148.

#288577

FELHÍVÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csík-
szeredában 2020. szeptember má-
sodik felében. Az alapos elméleti és 
gyakorlati képzést követően, a mun-
kaügyi, valamint a tanügyi minisz-
térium által kibocsájtott, az Európai 
Unióban elismert oklevelet kapnak a 
végzősök. Tevékenységünkről ízelí-
tőt nyerhet a weboldalon. Tel.: 0740-
421407.

#288434

Idős nő mellé nappali felügyeletre 
keresünk csíkszeredai személyt. Tel: 
0746-630686.

#288575

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mo-
sógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk 
hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 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 2 szobás tömbházlakás Csíksze-
redában a Tudor negyedben. Hőszige-
telt, termopán ablakok, gázkonvektor, 
szalagparketta. Irányár: 36 000 euró. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0749-929115.

#288574

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.

#288585

KÖRNYEZETVÉDELEM

MADARAS CSABA, Gyergyószentmik-
lós, Virág negyed 43/G/8 lakhellyel és 
Gencsi Mihály, Gyergyószentmiklós, 
Kiss Antal utca 4 szám alatti lakhellyel 
értesítik az érdekelteket, hogy Gyergyó-
szentmiklós, Kiss Antal utca szám nel-
küli cím alatt található 2587 m2-re vo-
natkozó zonális rendezési tervet (PUZ) 
- lakóházak építése céljából - a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a 
környezetre jelentős hatást nem gyakor-
ló stratégiai tervek közé sorolta, melyek 
esetében nem szükséges környezeti 
vizsgálat elkészítése. A döntés alapjá-
ul szolgáló ügycsomó megtekinthető a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén, hétfőtől csütörtökig 
8.00 – 16.30 óra között, pénteken 8.00 
– 14.00 óra között. Az érintettek észre-
vételeiket e döntéssel kapcsolatosan a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 na-
pon belül nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt; tel.: 0266 - 312454; 0266 - 371313; 
fax: 0266 - 310041. A döntéstervezet 
megtalálható az ügynökség internetes 
oldalán: apmhr.anpm.ro/Reglementari/
Avizul de mediu.

#288576

KISS LÁSZLÓ, Gyergyóditró, Malom utca 
30. szám alatti lakhellyel értesíti az érde-
kelteket, hogy Gyergyóditró, Malom utca 
30. szám alatti cím alatt található 4151 
m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet 
(PUZ) - lakóház építése céljából - a Harg-
ita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
a környezetre jelentős hatást nem gya-
korló stratégiai tervek közé sorolta, me-
lyek esetében nem szükséges környezeti 
vizsgálat elkészítése. A döntés alapjául 
szolgáló ügycsomó megtekinthető a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-

ség székhelyén, hétfőtől csütörtökig 8:00 
– 16:30 óra között, pénteken 8:00 – 14:00 
óra között. Az érintettek észrevételeiket 
e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökéghez, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt; tel.: 
0266 - 312454; 0266 - 371313; fax: 0266 
– 310041. A döntéstervezet megtalál-
ható az ügynökség internetes oldalán:             
apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de 
mediu.

#288578

MEZŐGAZDASÁG

Eladó egy hengeres, kínai kis traktor, 
nagyon jó, megkímélt állapotban, utá-
na való szekérrel és ekével, kihaszná-
latlanság miatt. Tel.:0724 388 755.

#288403

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

#288475

SZOLGÁLTATÁS

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

#288130

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

Dr. Furmann Dóra szemorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben szeptember 14-én és 25-én. Prog-
ramálás a 0748-100554-es telefonszámon.

#288497

Parkettázást vállalok, régi átrakását, 
új parketta lerakását, csiszolást, lakko-
zást (selyem- és magasfényű) porelszí-
vós géppel. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0743-842776, 0759-812620.

#288543

Dr. Fülöp Csongor, ortopéd traumatoló-
gus szakorvos új helyen és új időpontban 
rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlen-
falvi út 3. szám alatti Polimed Centernél 
(a Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 
óra között. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0741-607670.

#288553

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.

#288564

Vállalom melléképületek építését, ko-
csibeállókat, tetőjavítást, cserépforga-
tást, Lindabos-tetőfedéseket, új csere-
pezést, lécezést, fóliázást, valamint más 
bádogos munkákat. Tel.: 0750-826679.

#288565

Tetőfedést és bádogos munkákat vál-
lalok! Lécezést, fóliázást, kupás cserép 
kenést, ácsmunkákat, bádogozást, te-
tőszigetelést, zsindelyezést, kátrányo-
zást, Lindab-tetőfedést, cserepezést, 
beázások megszüntetését. Most 20% 
kedvezmény van. Tel.: 0759-502200.

#288566

Dr. Fehérvári Lajos, marosvásárhelyi 
kardiológus főorvos rendel 2020. szep-
tember 19-én, szombaton a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás a 0727-001202-es telefon-
számon.

#288567

TELEK

Eladó 11 322 m2 beltelek Székelyud-
varhelyen. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0744-309505.

#288584

VEGYES

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 
1 méteres hosszúra vágva. Az ár tartal-
mazza a házhozszállítást. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 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 850 lej/
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

Eladó hasogatott, bükk méterfa 850 lej/
öl, valamint vastag, darabos cándra 
és deszkavégek, házhoz szállítva. Tel: 
0745-846748.

#288493

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

Eladó bükk méterfa. Tel.: 0745-253737.
#288556

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

#288573

Eladó minőségi, hasogatott, bükk tűzi-
fa, házhoz szállítva, két öl, valamint 
másfél öl kiszállítással. Telefon: 0741-
670627.

#288581

Eladó használt, 50 kW-os faelgázasítós 
kazán Csíkszeredában. Érdeklődni: 
0744-626600.

# 




