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

Csirkeragu leves
Gyrostál

Hasáb burgonya
Friss vegyes zöldségek

Desszert

ÁLLAT

Eladók 120-160 kg közötti disznók, vá-
lasztási lehetőséggel, az áruk 12lej/kg. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 
0751-459438.

#289405

Eladó 140-160 kg közötti disznó. Tel.: 
0742-322448.

#289406

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfal-
ván. Tel.: 0744-928418.

#289415

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csir-
kehús, fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/
kg, Csíkkozmáson, Hargita megyében. 
Minden pénteken megrendelt csirkéket 
szállítunk Csíkszeredába és környé-
kére, a kívánt címre. Tel.: 0727815339. 
E-mail: fl oribit@yahoo.com

#289418

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő- 
és bikaborjakat, illetve selejt szarvas-
marhákat. Tel.: 0747-663378.

#289430

FELHÍVÁS

A csíkmadarasi Sándor Ferenc 549. és 
Sándor Albert 545. házszám alatt lakó 
személyek azonnali hatállyal mond-
janak le a hamis örökségről, a csík-
madarasi közbirtokosság elnöke előtt, 
írásban. Becsület útján ez a legolcsóbb 
megoldás a probléma megoldása érde-
kében. A hamisság bizonyított az intéz-
mények nyilvántartóiban.

#289383

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.

#289035

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gé-
pét beszámítjuk. Házhoz szállítás. 
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#289060

INGATLAN

Kiadó Csíkszeredában 3 szobás tömb-
házlakás. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon, 16 óra után: 0748-769945.

#289369

Bérelnék 50-60 m2-t irodának, vala-
mint raktárhelyiségnek. Tel.: 0757-
275333.

#289408

MEZŐGAZDASÁG

Hidegen préselt homoktövislé eladó 
Csíkszeredában, házhoz szállítva. 
Ára 20 lej/0.5 l. Tel.: 0756-647514.

#289372

Eladó pálinkának való szilva. Tel: 
0744-148829.

#289391

Eladó kukorica: 0.95 bani/kg, búza, 
árpa, rozs, zab, kősó, korpa, naprafor-
gó-pogácsa, sárgaborsó, napraforgó-
mag, szójapogácsa, vegyes dara, ku-
koricadara, nagy pityóka, állatoknak 
való pityóka, vetnivaló őszi tritikálé, 
búza, árpa, rozs, 1.10lej/kg. Csíkmada-
ras, Fő út 199. Tel.: 0754-948176.

#289436

OKTATÁS

MATEMATIKAórák 1-4, 5-8, illetve 
9-12 osztályosok számára.  Készülj 
fel 8.-os KÉPESSÉGVIZSGÁRA, 
ÉRETTSÉGIRE, esetleg felvételi-
re MATEKBŐL.   A kolozsvári Bá-
bes-Bolyai  Tudományegyetem 
matematika-informatika  szakán 
szereztem a diplomám.  Matek 
korrepetálásokat már lassan 5 éve  
tartok szabadidőmben, minden 
korosztály  számára.  Az órákat itt-
hon vagy  Székelyudvarhelyen tar-
tom, megbeszélt időpontokban.  
Jelentkezni a megadott telefonszá-
mon  lehet. Tel.: 0747723849 E-ma-
il: hajdo.nora972@gmail.com

#289424

Román- és angolórákat tartok kez-
dőknek és haladóknak. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: 0746-546456.

#289387

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.

#289013

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): 
0753-960310, 0743-921435.

#289081

Tetőfedő bádogos vállal új csatorna-
készítést, -javítást, tetőjavítást, Lin-
dab-fedést, cserépforgatást, valamint 
ácsmunkákat egész Hargita megyében. 
Akár teljes házfelújítást is vállalunk! 
Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. 
Szabó István. Tel.: 0756-609474.

#289419

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.

#289315

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda 
központjától pár percnyi megközelít-
hetőséggel panorámás , építésre al-
kalmas 16,9 ár beltelek. Víz a telken, 
villany a telek sarkán. Alakja és mére-
te lehetővé teszi két lakóház épülését 
is. Irányár 16000 euró. Érdeklődni a 
0744669364, vagy a 0036209223033 
számon és a janos.mihaly@yahoo.com 
e-mail címen. Tel.: 0040744669364 
E-mail: jmisi1979@yahoo.com

#289317

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és tölgy-
fa deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), 
valamint bükkfa moszt – házhoz 
szállítás ingyenes. Érdeklődni te-
lefonon lehet: 0744-937920.

#289423

Eladó bükk méterfa vagy bükk tűzifa 
25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méteres hosszúra 
vágva. Házhoz szállítás megoldható Szé-
kelyudvarhely és Csíkszereda környé-
kén. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.

#288840

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

#288943

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

#289014

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

Házhoz szállítunk nagyon jó minő-
ségű, darabos, bükk- és cserefa 25 cm-
es bütlést, ugyanitt szállítunk méterre 
hasogatott bükkfát és akácfa mosztot. 
Csíkszereda és Gyergyó környékén. 
Tel.: 0755-182889.

#289191

Eladó Székelyudvarhelyen Samsung 
érintőképernyős telefon, valamint 
ugyanitt eladó karcsúsító öv. Érdeklőd-
ni telefonon: 0757-787434.

#289374

Eladó nagyon jó minőségű, hasogatott 
bükk tűzifa, házhoz szállítva, garan-
tált mennyiség, valamint eladó kíváló 
minőségű brikett. Tel.: 0740-821888.

#289382

KANDALLÓK – KAZÁNOK –
KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK

takarítása, tisztítása, gázkémények
ellenőrzése Csíkszeredában

és környékén.

     SZTIKI KÉMÉNYSEPRŐ-COȘAR
SZTIKI PREZSMER SRL.

Telefonszám: 0745–540250.
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FELÉLEDT A PÁRTPOLITIKAI SZEMBENÁLLÁS A SZÜKSÉGÁLLAPOTMIATT

Harminc nappal hosszabb
a romániai „szobafogság”

iktus Romániában, miután Klaus Johannis teg-
nap harminc nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti szük-
ségállapotot. A PSD és az ALDE csak feltételekkel támogatná a parlamentben 
a hosszabbítást. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke lapunknak elmondta: 
mivel az elnöki rendelethez hozzátenni a parlamentben nem lehet, megsza-
vazzák a hosszabbítást, ugyanakkor – mivel elégedetlenek a kormány eddigi 
gazdasági mentőcsomagjával – szóvá teszik az ellenvetéseiket is. Eközben az 
országban megközelítette a hétezret a fertőzöttek száma. 

Mégkikell bírni.Ahazailakosságnakméglegalábbmájusközepéigelkell viselnieakĳárásikorlátozásokat

Tanügyi rendelet az
esélyegyenlőségért
Monica Anisie oktatási miniszter 
tegnapbejelentette,hogy előző 
nap aláírta a miniszteri rendele-
tet az országos képességfelmérő 
vizsga ésaz érettségi vizsga új 
programjáról, amely aszámonkér-
hető tananyagotcsak a második 
félév elejéig tartalmazza. 

Cîțu szerintnemkell
kényszerstop
Négy-öthónapramindenképpen 
elégséges pénz vanarománállam-
kasszábanFlorinCîțupénzügymi-
niszterszerint,így egyelőre nem 
kerülszóbaegyhitelmegállapodás 
aNemzetköziValutaalappal(IMF). 
A tárcavezető szerint nincs szük-
ség a közalkalmazottak kényszer-
szabadságraküldésére sem, mivel 
ők veszik fel aharcotakoronaví-
rus ellen.

Egyénenként eltérő
a betegség lefolyása
A koronavírusos fertőzések kap-
csánsok szó esik a tüdőgyulla-
dásokról és a mesterséges léle-
geztetésről,mitöbb,atelevíziók 
képernyőinisgyakranmegjelen-
nek a gépek által életben tartott 
páciensekről készültképsorok. 

az esetek súlyosságáról Antal Mó-
nikatüdőgyógyászszakorvossal, 
acsíkszeredaimegyei sürgősségi 
kórház osztályvezető orvosával 
beszélgettünk. 

Buszmegálló
a vasfüggöny mögött
„Mintha egyfajtamegérzése lett 
volnaannak,ami 1989 decemberé-
benbekövetkezett.Nagyoncsodál-
koztunk, hogy átment acenzúra 
szűrőjén” –elevenítettefelTompa 
Gábor,aKolozsváriÁllamiMagyar 
Színház A buszmegálló című előa-
dásrendezője.Az1989áprilisában 
bemutatott produkció kaptameg 

háziSzövetséglegjobbelőadásért 

ken láthatják anézők aszínház 
Facebook-oldalán.

» Johannis 
szerint az elkü-
lönítés beveze-
tése nélkül olyan 
robbanás követ-
kezettvolna be, 
amely lehetet-
lenné tettevolna 
a járvány elleni 
küzdelmet.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Leghamarabbmájus végénlazíthatnak
a korlátozó intézkedéseken

Több tízezer spárgaszedő „szökött
meg” a romániai karanténból

Gazdaságmentés magyar
ésromán módra 
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