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RAKTÁRI DOLGOZÓ

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikán rendel, a 
Csíkszereda, Lejtő utca 2. szám alatt. He-
tente egy alkalommal (szerda/csütörtök) 
15 - 20 óra között. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet. Tel.: 0749-553853, 
0754-838838.

#291703

Idegenvezetői tanfolyam kezdődik Székely-
udvarhelyen 2021 április végén. A képzést 
követően, a Munkaügyi, valamint a Tanügyi 
Minisztérium által kibocsájtott, a Turisztikai 
Minisztérium által is elismert oklevelet kap-
nak a végzősök. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet. Tel.: 0740-421407.

#291755

Székelyszentmihályon megnyílt az EGON 
autószervíz, mindenkit szeretettel várunk! 
Állunk rendelkezésére, ha autót szeretne javít-
tatni, vagy villamossági gondok vannak au-
tójával, netán gumiabroncsokat szeretne cse-
rélni! A javítás idejére csereautót biztosítunk. 
Vállalunk külső-belső autómosást, de akár 
szőnyegmosást is. Mindezt megtalálja egy 
helyen, hívjon bizalommal! Tel.: 0752-386256.

#291891

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825, 0722-495625, 0722-626495.

#291589

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 
0744-539487, 0744-782879.

#291804

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában, a Tudor lakónegyed-
ben egy II. emeleti, 3 szobás lakás. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0740-907471.

#291849

Eladó Csíkszeredában, az Octavian Goga utca 
8/B/3. szám alatt orvosi rendelő, megfelel iro-
dának, üzletnek, felszerelve, külön bejárattal, 
pincével, izolálva, termopán nyílászárókkal. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-609354.

#291840

Eladó I. emeleti, 3 szobás tömbházlakás (74 
nm) Székelyudvarhelyen, csendes, nem zsú-
folt környezetben (Cipészek utca). 3 szoba, 
konyha, terasz, 2 fürdőszoba, pince (20 nm). 
A lakás felújított, központi fűtéses, termopán 
ablakok, kaputelefon stb. Irányár: 71 000 euró. 
Érdeklődni 11 óra után. Tel.: 0745-523325.

#291897

KÖRNYEZETVÉDELEM

Szabó Andrei értesíti az érintett nyilvánossá-
got, hogy a „Szauna, fi lagória és raktár építé-
se, valamint a meglévő kerítés áthelyezése a 
tulajdonhatárra és tó létrehozása egy mocsa-
ras területen” tervére, melyet Hargita megye, 
Zetelaka község, Ivó falu 160/C. szám alatt, a 
falu belterületén terveznek megvalósítani, a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
eseti elbírálása alapján 2021. április 13-án dön-
téstervezetet hozott, nem szükséges a környe-
zeti hatástanulmány elkészítése. A javasolt 
terv környezeti hatásával kapcsolatos felvi-
lágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
hétfőtől-csütörtökig 8-16,30 vagy pénteken 
8-14 óra között. Az érintettek a döntéstervezet-
re vonatkozó észrevételeiket a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség honlapján meg-
jelent hirdetéstől számított 10 nap alatt nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez. Fax: 0266-310041. E-mail: offi  -
ce@apmhr.anpm.ro.

#291898

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, kősó, 
vegyes dara, kukoricadara, napraforgó-pogá-
csa, napraforgómag, szójapogácsa, búzata-
karmányliszt, 35 kg/42 lej, korpa 25 kg/28 lej, 
nagy pityóka. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. 
Tel.: 0754-948176.

#291747

Eladó tavaszi, vetnivaló árpa, tritikálé, búza, 
zab, fekete zab, lucernamag, bükköny, bor-
só. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 0754-
948176.

#291748

Eladó búza, 1 lej/kg. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-923779.

#291875

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen, akkreditált diplomával, a következő 
szakterületeken: női- és férfi fodrászat, ma-
nikűr-pedikűr, műkörömépítés, kozmetika, 
masszőr-technikus. Akció a sminktetováló 
képzésre (-40%). Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0755-354240.

#291689

Angoloktatást vállalok Csíkszeredában. Az 
első óra ingyenes. Korrepetálás, érettségi-
re vagy nyelvvizsgára való felkészítés. Tel.: 
0630-8590815. E-mail: gonyeborbala@gmail.
com.

#291800

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#291768

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kriptaké-
szítést, alap öntését, kopjafák faragását, ko-
vácsoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását, betű, szám bevésését – Csíksze-
redában és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256.

#291455

Vállalunk autóalváz-kezelést minőségi anya-
gokkal (paraffi  n, viasz, antifon), olajcserét 
stb., valamint eladó kiváló minőségű bükkfa 
bütlés, 25 cm-re felvágva. Csíkszereda, Fel-
csík. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0755-182889.

#291620

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Beth-
lenfalvi út 3. szám alatti Polimed Centernél (a 
Kaufl and mellett) szerdánként 16–20 óra kö-
zött. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mon. Tel.: 0741-607670.

#291654

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
-javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserép-
forgatást, valamint ácsmunkákat egész Har-
gita megyében. Akár teljes házfelújítást is vál-
lalunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#291883

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. április 6-án és április 20-án. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#291631

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center Templom 
utcai rendelőjében. Programálás telefonon. 
Tel.: 0721-010350.

#291632

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0775-
141855, 0748-100554.

#291633

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

#291634

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

#291635

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-
100554.

#291636

Allergológus rendel 2021. április 16-án a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291638

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereske-
delmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi Barna. 
Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-
621819.

#291784

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint betonka-
vics, vakolóhomok és termőföld elszállítását. 
Tel.: 0744-522026.

#291803

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központ-
jától párpercnyi megközelíthetőséggel, pa-
norámás , építésre alkalmas 16,9 ár beltelek. 
Víz a telken, villany a telek sarkán. Irányár 
9,5 euró/nm. Érdeklődni a 0744-669364-es 
vagy a 0036-209223033-as számokon és a ja-
nos.mihaly@yahoo.com e-mail címen. Tel.: 
0744669364.

#291195

VÁSÁROLNÉK

Gyűjtő vásárolna magyar és román alko-
tóktól festményeket (Páll Lajos, Nagy Imre, 
Incze János, Nagy István és Nagybányai), 
szobrokat (Benczédi Sándor, Szerváciusz, 
Vass Áron), tulipános bútorokat, órákat, 
népi kerámiát, 1900 év előtti könyveket, kézi 
csomózású szőnyeget. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0757-716036.

#291585

Vásárolnék 750 kg-ig utánfutót. Tel.: 0727-
379149.

#291884

VEGYES

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa, cserefa cánd-
ra, fenyőfa cándra, illetve prémium minőségű 
Ruf bükkbrikett. A házhoz szállítás ingyenes. 
Tel.: 0746-369387.

#291174

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#291367

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (300 lej). Ugyanitt 
eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (380/480/670 
lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

#291721

Házhoz szállítunk kiváló minőség, 25 cm-re 
felvágott, darabos bükk-, csere- és fenyőbüt-
lést, valamint nagy hőfokú akácfa mosztot, és 
udvartöltésre alkalmas kavicsot. Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós környéke. Tel.: 0755-
182889.

#291902

Eladó bükk tűzifa 25 cm-es, 33 cm-es, 50 
cm-es, 1 méteres hosszúra vágva, valamint 
vegyes méretű, olcsóbb bükkfa bütlések 
(kandallóba, csempébe való). Bükk tűzifa 
korrekt, becsületes, tisztességes kiszolgá-
lással, kis és nagy mennyiségben! Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#291791

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint vegyes, hasogatott tűzifa. 
Ára: 800/öl nyír, 950/öl bükk, 800/öl vegyes, 
házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961

#291710

Eladó minősített vetőmagpityóka, 0,6 ron/kg, 
bérelnék vagy vásárolnék szántóföldet Csicsó, 
Madéfalva határában, valamint gyümölcs-
fa-permetezést vállalok. Tel.: 0745-986890.

#291814

Eladók vasesztergák Székelyudvarhelyen: 
321x750, valamint 402-750. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0740-764914.

#291873

Eladó első osztályú, hasogatott bükk tűzi-
fa, valamint nyír és fenyő tűzifa. Tel.: 0741-
670627.

#291881

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszka-
végek (áuk: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt 
– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-
non lehet. Tel.: 0744-937920.

#291899




