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A Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató
és Fejlesztő Intézete eladásra kínál különböző
fajtájú étkezési burgonyákat. Az eladási ár 0.75
Ron/kg. Érdeklődni lehet Csíkszereda, Haladás utca 35-B szám alatt és a 0748-160660-as
telefonszámon.

www.oriente.ro

#288854

Tojásos salátaleves
Rántott sajt
Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek
Desszert

Eladó pálinkának való szilva. Tel: 0744148829.

#289322

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

Tel.: 0740-313765

Újdonság: munkagép és
kamionalkatrészek.

Székelyudvarhely, Vízigótok u. 3. sz.,
a terelőúti MOL mögött.
Tel.: 0752-094654 • www.vespaauto.ro

OKTATÁS
Szülők fi gyelmébe! Privát hegedűoktatás tehetséges gyerekek számára. Több zenei műfaj
oktatás áll rendelkezésükre. Érdeklődni az
alábbi telefonszámon: 0745-761287.

#289358

SZOLGÁLTATÁS

#288683

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, felújított, hőszigetelt állapotban
tömbházlakás. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. Tel.: 0746-291585, 0787-600309.

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában rendel 2020. október 13-án és október 27-én.
Programálás a 0748-100551-es telefonszámon.

Eladó kétszobás, földszinti lakás Gyergyószentmiklóson, a Bucsin negyed 7/A/3-as tömbházában. Rendelkezik pincével, amely a konyhából
nyílik, a fűtés vízszintes elosztású, és a lakásban
padlófűtés is van. Irányár: 37.000 euró. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon 0749-021.335.

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését természetes kőből, márványból, gránitból,
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű,
szám bevésését – Csíkszeredában és környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#289254

JÓKÍVÁNSÁG
Csíkszentsimonba: Lukács Péter és Klárika október 25-én ünnepli házasságuk 40. évfordulóját. Ez alkalommal sok-sok örömet, boldogságot és még hosszú életet kíván Csíkszeredából
Dávid Dénes és családja.
#289277

#289003

#289013

Megbízható szakemberek vállalnak külső-belső munkálatokat, teljeskörű lakásfelújítást
A-tól Z-ig, Csíkszereda és környékén. Ingyenes
felmérés/szaktanácsadás helységen belül. Referenciamunka megtekinthető az MBax Const
Srl Facebook-oldalán. Tel: 0743-583349, 0744131290.
#289032

KÖRNYEZETVÉDELEM
Szathmáry Zsuzsanna, Székelyudvarhely,
Orbán Balázs utca 18. szám alatti lakos értesíti az érdekelteket, hogy a Székelyudvarhely,
Templom utca szám nélküli cím alatt található
41419 m2-re övezeti rendezési terv (PUZ) készült területrendezés és szabályozás céljából.
A kifüggesztett urbanisztikai terv megtekinthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal
székhelyén (Városháza tér 5. szám), a hivatal
honlapján (www.udvarhely.ro) és a helyszínen,
Templom utca, szám nélkül. Az érintettek észrevételeiket írásban, a hivatal e-mail címére, a
kifüggesztéstől számított 30 kalendarisztikus
napon belül nyújthatják be.
#289311

Gál-Ördög Orsolya, Székelyudvarhely, Int.
Vămii utca 6/10. szám alatti lakos értesíti az
érdekelteket, hogy a Székelyudvarhely, Templom utca szám nélküli cím alatt található 27575
m2-re övezeti rendezési terv (PUZ) készült
területrendezés és szabályozás céljából. A kifüggesztett urbanisztikai terv megtekinthető
a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal
székhelyén (Városháza tér 5. szám), a hivatal
honlapján (www.udvarhely.ro) és a helyszínen,
Templom utca, szám nélkül. Az érintettek észrevételeiket írásban, a hivatal e-mail címére, a
kifüggesztéstől számított 30 kalendarisztikus
napon belül nyújthatják be.
#289312

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást,
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna készítését és szerelését különféle anyagokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz).
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0753-960310,
0743-921435.
#289081

Fuvarozó cég szállítást vállal max. 5 tonnáig,
billenős autóval. Tel.0744-203859
#289108

Autóbádogolást, karosszéria-javítást, parafi nozást, festést, alvázkezelést, olajcserét, kipufogócserét vállalunk. Tel: 0748-523192.
#289270

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardiológus főorvos rendel 2020. október 24-én,
szombaton a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás a 0727-001202-es
telefonszámon.
#289296

Tetőfedést és bádogosmunkákat vállalok!
Lécezést, fóliázást, kupás cserép kenést, ácsmunkákat, bádogozást, tetőszigetelést, zsindelyezést, kátrányozást, Lindab-tetőfedést,
cserepezést, beázások megszüntetését. Most
25% kedvezmény van. Tel.: 0759-502200.
#289301

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa ezúton
fejezi ki köszönetét a Csíkszereda Megyei Jogú
Város polgármesteri hivatalának a pályázati
támogatásért.

#289344

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus
szakorvos új helyen és új időpontban rendel
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám
alatti Polimed Centernél (a Kaufland mellett),
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0741-607670.
#289315

MEZŐGAZDASÁG
Eladó Csíkszeredában kézzel szedett alma
(citromalma és pónyik.). Telefon: 0748-376959.
#289290

Eladó 2 pár hám, 4 db fék, 4 db húzószíj (újak)
és egy gumikerekű szekér. Tel: 0753-024857.
#289351

Eladó bükk méterfa vagy bükk tűzifa 25 cm,
33 cm, 50 cm, 1 méteres hosszúra vágva. Házhoz szállítás megoldható Székelyudvarhely és
Csíkszereda környékén. Érdeklődni telefonon:
0745-253737.
#288840

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa és jó
minőségű, hasított nyírfa, fenyőfa cándra. 200
lej/m hasított nyír, 800 lej/öl, 230 lej/m hasogatott bükk tűzifa, 920 lej/öl, szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961.

KANDALLÓK – KAZÁNOK –
KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK
takarítása, tisztítása, gázkémények
ellenőrzése Csíkszeredában
és környékén.
SZTIKI KÉMÉNYSEPRŐ-COȘAR
SZTIKI PREZSMER SRL.
Telefonszám: 0745–540250.

#288943

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva,
ugyanitt kiváló minőségű brikett, 800 lej/tonna
házhoz szállítva. A mennyiség és a minőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 0746-778543.
#289014

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedelmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán,
Csíkszeredában és környékén – Dombi Barna.
Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744621819.

#288918

VEGYES

TELEK
Eladó beltelek Csíkszereda, Nagymező utca, fő
út mellett, 692 m2, beépíthető terület, számlát
is biztosítunk. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. Tel.: 0746-291585, 0787-600309.
#288917

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben,
ára: 750 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0751-257700.

#289039

Eladó hasogatott, félszáraz bükk tűzifa, 1
méter 220 lej. Szállítás megoldható. Tel: 0742015436.

#289258

Az Akarat Szövetkezeti Társaság Székelyudvarhelyen eladásra kínálja a következő gépeket: varrógépek, szabászgépek, vasalóasztalok, gőzfejlesztők, tollútöltő berendezés,
vasalóprések, ragasztógépek, készruhaipari
bútorzat. Érdeklődni lehet a Városháza tér 2A.
szám alatt (az Alexandra cukrászda mellett)
vagy telefonon. Tel.: 0740-868591.
#289262

Bérelnék szántóföldet Csíkcsicsó és Madéfalva

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, dara-

határában. Eladó állatnak való pityóka: 0.30/kg,

bos, bükk- és cserefa 25 cm-es bütlést, ugyan-

első éves magpityóka: 1 lej/kg, étkezési pityóka:

itt szállítunk méterre hasogatott bükkfát és

0.75/kg, búza: 0.90/kg, vetőmag búza: 1.20/kg.

akácfamosztot. Csíkszereda és Gyergyó kör-

Vállalok fuvarozást 12 tonnás utánfutóval, szántást nagy traktorral, valamint vállalok fametszést
és permetezést, fűnyírást. Tel: 0745-986890.

#289336

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 lej), 10x6
m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 lej). Ugyanitt eladók
minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45
lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), alumíniumlét-

nyékén. Tel: 0755-182889.

#289191

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

#289302

rák (360/460/670 lej), búvárpompa (180 lej), autóte-

Eladó 5 m3 száraz, colos, 16 éves fenyődeszka

tő-csomagtartó rúdak. Szállítás megoldható. Tel.:

4 méter hosszúságban, Csíkszeredában. Tel:

0745460858 E-mail: endybaba@freemail.hu

0744-638237.

#288921

#289352

