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

Erdélyi csorba
Tojásos csirkemell
Hagymáskrumpli

Muratúra
Desszert

Én a
Székelyhonnal

kávézom!

A garantált ajándékcsomag a Öné, amennyiben előfizet: 
4 hónapra a Székelyhon vagy Krónika napilapokra, vagy 1 évre a 
Nőileg magazinra vagy a Heti Hirdetőre

Amiért megéri előfizetni a Székelyhonra: 
4 hónapnyi érdekes és naprakész információt kap

Ajándékcsomagban részesül, amelynek tartalma:
1 darab 500 grammos kávé 
2 darab Székelyhonos kávésbögre
1 darab továbbadható ajándékutalvány, amely 2 hónapos ingyenes 
előfizetésre jogosít fel

A kampány időtartama:
2020.10.09.‒2020.12.14.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az AGM ECO CORPORATE KFT, Székelyudvar-
hely, Cipészek utca 15 sz. értesíti az érdekelte-
ket, hogy a – Terület Rendezési Terv – Raktár-
helyiség és gáztartály platform építése céljából 
(Gyergyóditró, Halászok u. 20. szám) vonatkozó 
terv bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. A terv lehetséges 
környezeti hatására vonatkozó információk 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám). Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik naponta: 
hétfő-csütörtök 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.

#289411

Csata Székely Attila, (Gyergyószentmiklós, 
Mihai Eminescu utca 33. szám) értesíti az ér-
dekelteket, hogy a – Terület Rendezési Terv 
– Parkolók kialakítása, 6 darab árusítóbódé 
elhelyezése és vendéglő építése céljából (Gyer-
gyószentmiklós, 12C Nemzeti út, 16+200 as km) 
vonatkozó terv bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett. A 
terv lehetséges környezeti hatására vonatkozó 
információk megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám). Az 
érdekeltek az említett terv környezeti hatásai-
val kapcsolatos észrevételeiket írásban, az ész-

revételező adatainak feltüntetésével megtehe-
tik naponta: hétfő-csütörtök 8.00-16.30, péntek: 
08.00-14.00 óra között, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségnél. (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám), 2020 nov. 20.-ig.

#289412

Török Ignác (Gyergyószentmiklós, Tűzoltók u. 
76. sz.), Ráduly Zsolt (Gyergyószentmiklós, Ra-
kóczi Ferenc u. 40. sz.) Huszár Richard (Gyer-
gyócsomafalva 139. sz.) értesíti az érdekelteket, 
hogy a – Terület Rendezési Terv – Lakóházak 
építése céljából (Gyergyószentmiklós, Fecske 
utca, szám nélkül) vonatkozó terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. A terv lehetséges környezeti hatá-
sára vonatkozó információk megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám). Az érdekeltek az említett terv környezeti 
hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak feltüntetésével meg-
tehetik naponta: hétfő-csütörtök 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Csíkszentkirályért Egyesület ezúton szeret-
né megköszönni a Communitas Alapítvány-
nak a 2020-as évben nyújtott pályázati támo-
gatásokat.

#289469

MEZŐGAZDASÁG

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

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

#289387

Matematikaórákat tartok I-IV., V-VIII., illet-
ve IX-XII. osztályosok számára. Készülj fel 
VIII. osztályos képességvizsgára, érettségire 
esetleg felvételire matekből! A kolozsvári Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetem matematika-in-
formatika szakán szereztem a diplomám. Ma-
tek korrepetálásokat már lassan 5 éve tartok 
szabadidőmben minden korosztály számára. 
Az órákat itthon vagy Székelyudvarhelyen 
tartom megbeszélt időpontokban. Jelentkezni 
a megadott telefonszámon lehet: 0747-723849. 
E-mail: hajdo.nora972@gmail.com

#289424

SZOLGÁLTATÁS

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

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-
mezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsa-
torna készítését és szerelését különféle anya-
gokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdek-
lődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0753-960310, 
0743-921435.

#289081

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

#289279

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

#289450

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

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 in-
gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
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. 
Tel.: 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

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

#289258

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 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

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. Tel.: 0740-868591.

#289445




