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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
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BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíktaplocán 10 áras udvar garázssor-
ral, három fázisú áramhálózattal, udvari vilá-
gítással. Tel.: 0744-541062.

#289443

Kiadó hosszú távra bútorozott garzonlakás 
Székelyudvarhelyen, a központban. Érdeklőd-
ni telefonon: 0751-012348.

#289452

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#289035

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879. 

#289060

INGATLAN

Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi 
fekvésű, közművesített, ipari árammal ellá-
tott. 2154 nm terület, az ingatlan alapterülete 
150 nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% készült-
ségű szinten egy beépíthető tetőtér, 55 kw-os 
központi fűtéssel ellátott épület. 2 boltíves 
fásszín, csűr, istálló, valamint 80 nm faépíté-
sű szájván állatok részére. Ára 150 000 euró. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0036-309442918.

#288443

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, 
villaszerű családi ház nyári lakkal, 34 ár gyü-
mölcsössel, igényesnek vagy alapítványnak 
is. A faluban működik egy háromcsillagos 
öregotthon és egy német ifj úsági alapítvány. 
Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#288557

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcá-
ban 2 szobás, felújított, hőszigetelt állapotban 
tömbházlakás. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon: 0746-291585, 0787-600309.

#288918

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

#289158

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 szo-
bás lakás a Nárcisz sétányon, Csíkszeredában. 
Hőszigetelt, IV emeletes téglatömbházban, sa-
ját hőközponttal és pincével. A papírok rende-
zettek, azonnal átírható, beköltözhető, csere is 
érdekel. Ára: 49 000 euró. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon: 0744-400464.

#289393

Bérelnék 50-60 m2-t irodának, valamint rak-
tárhelyiségnek. Tel.: 0757-275333.

#289408

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az AGM ECO CORPORATE KFT, Székelyud-
varhely, Cipészek utca 15 sz., értesíti az érde-
kelteket, hogy a – Terület Rendezési Terv – 
Raktárhelyiség és gáztartály platform építése 
céljából (Gyergyóditró, Halászok u. 20 szám) 
vonatkozó terv bemutatott változatára kör-

nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 
A terv lehetséges környezeti hatására vonat-
kozó információk megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám). Az érdekeltek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak feltünte-
tésével megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 
8.00 – 16.30, péntek: 08.00-14.00 óra között, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél. (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám), 2020. nov. 20.-ig.

#289411

Csata Székely Attila, (Gyergyószentmiklós, 
Mihai Eminescu utca, 33. szám) értesíti az 
érdekelteket, hogy a – Terület Rendezési Terv 
– Parkolók kialakítása, 6 darab árusítóbó-
dé elhelyezése és vendéglő építése céljából 
(Gyergyószentmiklós, 12C Nemzeti út, 16+200 
as km) vonatkozó terv bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést kérelme-
zett. A terv lehetséges környezeti hatására 
vonatkozó információk megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám). Az érdekeltek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével megtehetik naponta: hét-
fő-csütörtök 8.00-16.30, péntek: 08.00-14.00 
óra között a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökségnél. (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám), 2020. nov. 20.-ig.

#289412

Török Ignác (Gyergyószentmiklós, Tűzoltók 
u. 76. sz.), Ráduly Zsolt (Gyergyószentmik-
lós, Rákóczi Ferenc u. 40. sz.) Huszár Ri-
chard (Gyergyócsomafalva 139. sz.) értesíti 
az érdekelteket, hogy a – Terület Rendezési 
Terv – Lakóházak építése céljából (Gyer-
gyószentmiklós, Fecske utca, szám nélkül) 
vonatkozó terv bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 
A terv lehetséges környezeti hatására vonat-
kozó információk megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám). Az érdekeltek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket  
írásban, az észrevételező adatainak feltün-
tetésével megtehetik naponta: hétfő-csü-
törtök 8.00-16.30, péntek: 08.00-14.00 óra 
között, a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél. (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám), 2020. nov. 20.-ig.

#289413

MEZŐGAZDASÁG

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

#289372

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, Ha-
ladás utca 35-B szám alatt és a 0748-160660-as 
telefonszámon.

#288854

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

#289391

Eladó kukorica: 0.95 bani/kg, búza, árpa, 
rozs, zab, kősó, korpa, napraforgó-pogácsa, 
sárgaborsó, napraforgómag, szójapogácsa, 
vegyes dara, kukoricadara, nagy pityóka, ál-
latoknak való pityóka, vetnivaló őszi tritikálé, 
búza, árpa, rozs, 1.10lej/kg. Csíkmadaras, Fő 
út 199. Tel.: 0754-948176.

#289436

Eladó nagy mennyiségben kukorica, szállítás 
megoldható. Tel.: 0753-602255.

#289447

OKTATÁS

Szülők fi gyelmébe! Privát hegedű oktatás te-
hetséges gyerekek számára. Több zenei műfaj 
oktatás áll rendelkezésükre. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: 0745-761287. 

#289358

Román- és angolórákat tartok kezdőknek és 
haladóknak. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0746-546456.

#289387

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#288683

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

#289013

Megbízható szakemberek vállalnak kül-
ső-belső munkálatokat, teljes körű lakásfel-
újítást A-tól Z-ig, Csíkszereda és környékén. 
Ingyenes felmérés/szaktanácsadás helysé-
gen belül. Referenciamunka megtekinthető 
az MBax Const Srl Facebook-oldalán. Tel.: 
0743-583349, 0744-131290.

#289032

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lin dab-
lemezből födést, trapézlemezes födést, eresz-
csatorna készítését és szerelését különféle 
anyagokból (Lindab, alumínium, horgany-
zott, réz). Ingyenes kiszállás Hargita megyé-
ben. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi): 0753-
960310, 0743-921435.

#289081

Autóbádogolást, karosszériajavítást, paraffi  -
nozást, festést, alvázkezelést, olajcserét, kipu-
fogócserét vállalunk. Tel.: 0748-523192.

#289270

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve ezek átalakítá-
sát vállaljuk. Tel.: 0741-464807.

#289271

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettcsiszolást, házak 
színezését, valamint teljes körű lakásfelújí-
tást. Telefon: 0742-851062.

#289279

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

#289315

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel 2020. november 7-én, 
szombaton a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás a 0727-001202-es 
telefonszámon.

#289403

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
-javítást, tetőjavítást, Lindab fedést, cserépfor-
gatást, valamint ácsmunkákat egész Hargita 
megyében. Akár teljes házfelújítást is válla-
lunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#289419

Minőségi lakásfelújítást vállalok, külső, belső 
munkát egyaránt, valamint nagyobb munkák 
is szóba jöhetnek. Tel.: 0753-680321.

#289450

TELEK

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

#288917

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szászok táborá-
ban, a Hóvirág utcában 2 telek. Engedély épít-
kezésre 1,5 évig érvényes, teljes dokumentáció 
kész van. Víz, villany, gáz rendben van. A tel-
ken van 100 db. 2 éves gyümölcsfa. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0744-112600.

#289399

VEGYES

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és 
bükk tűzifa. Nyír - 200 lej/m, 800 lej/öl, 
bükk - 215 lej/m, 850 lej/öl. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0755-970006.

#288944

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

#289423

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

#288840

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

#289039

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, dara-
bos bükk- és cserefa 25 cm-es bütlést, ugyanitt 
szállítunk méterre hasogatott bükkfát és akác-
fa mosztot. Csíkszereda és Gyergyó környé-
kén. Tel.: 0755-182889.

#289191

Eladó hasogatott, félszáraz bükk tűzifa, 1 
méter 220 lej. Szállítás megoldható. Tel.: 0742-
015436.

#289258

Eladó kitisztított őszi búza, vetőmagnak őszi 
tritikálé, őszi rozs, valamint eladó Massey Fer-
guson homlokrakodóval, 120 ps, és egy 4-es 
váltóeke, Lemken; Mercedes Sprinter, 2007-es, 
311-es. Tel.: 0727-626010.

#289267

Eladó 5 m3 száraz, colos, 16 éves fenyődeszka 
4 méter hosszúságban Csíkszeredában. Tel.: 
0744-638237.

#289352

Eladó prémium minőségű, Ruf bükkbrikett. 
Házhoz szállítás ingyenes, ajándék tűzgyújtó-
val. Tel.: 0746-369387.

#289366

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk tűzifa, 
illetve száraz cserecándra és nyers fenyőcánd-
ra. Tel.: 0746-369387.

#289367

Eladó Székelyudvarhelyen Samsung érintőké-
pernyős telefon, valamint ugyanitt eladó kar-
csúsító öv. Érdeklődni telefonon: 0757-787434.

#289374

Eladó száraz gerenda és épületfa a következő 
méretekben: 15x15cm/6 m/9 db, 15x10cm/6 
m/17 db, 15x15cm/4 m/2 db, 12x12cm/4 m/11 
db, 10x10cm/4 m/14 db, 15x7cm/5,5 m/14 db, 
8x6cm/4 m/12 db. Telefon: 0744-244970.

#289375

Eladó 3-as eke, tárcsa, 2 db borona, henger, 
orosz aragázbutélia - kihasználhatatlanság 
végett, valamint égerfa deszka, 10x10-es fe-
nyőfa gerenda 5 m hosszúságban, 16 db, 180-
as átmérőjű azbesztcement cső, 3 m hosszú, 1 
db új csempekályha, világos drapp színű, 5 db 
csempekályha ajtó és fehér színű mozaikkő, 
különbőző méretekben, 2m3, egy db 550 kg-os 
mérleg. Tel.: 0744-244970.

#289376

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

#289382

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 lej), 
12x6 m-es (330 lej), 10x8 m-es (360 lej). Ugyan-
itt eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), 
alumíniumlétrák (360/460/670 lej), búvár-
pompa (180 lej), autótető-csomagtartó rúdak. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-ma-
il: endybaba@freemail.hu

#289395

Eladó Székelyudvarhelyen egy felújított 
biliárd asztal (új dákók, golyók, újrahúzva). Ér-
deklődni lehet telefonon: 0744-112600.

#289398

Az Akarat Szövetkezeti Társaság Székelyud-
varhelyen eladásra kínálja a következő gé-
peket: varrógépek, szabászgépek, vasalóasz-
talok, gőzfejlesztők, tollútöltő berendezés, 
vasalóprések, ragasztógépek, készruhaipari 
bútorzat. Érdeklődni lehet a Városháza tér 2A. 
szám alatt (az Alexandra cukrászda mellett), 
vagy telefonon: 0740-868591.

#289445

A HUNGUEST HOTEL FENYŐ 
 SZÁLLODAI RECEPCIÓS
munkatársat alkalmaz.

Feladatok:

• vendégek érkeztetése, utaztatása
• vendégek részére információnyújtás
• recepció, egyéb adminisztrációs munkáinak elvégzése
• egyéb területekkel való szakmai kapcsolattartás
Elvárások:

• román és angol nyelv ismerete
• vendégközpontú szemlélet
• jó problémamegoldó és stressztűrő képesség
• rugalmas hozzáállás
• jó kapcsolatteremtő képesség
• informatikai ismeretek
Amit kínálunk: 

• kellemes környezetben történő munkavégzés
• stabil, megbízható munkahely és bérezés
• munkatársi kedvezmények a Hunguest szállodákban
• fejlődési lehetőség

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán 
lehet naponta 8 és 16 óra között vagy 

a director@hunguest-fenyo.ro e-mail-címen.




