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A HÉT KÖNYVE 
Andrew Morton

Diana a szerelmet kereste

VILLANYSZERELŐ-KARBANTARTÓ
RAKTÁRI DOLGOZÓ

BÉRBE ADÓ
Kiadó Székelyudvarhelyen április 15-től I. osz-
tályú, I. emeleti, bútorozott garzonlakás a köz-
pontban, igényeseknek. Tel.: 0766-999496.

#292093

Kiadó Csíkszereda központjában 2 szobás, saját 
hőközponttal ellátott, bebútorozott lakás ko-
moly érdeklődőknek, hosszabb távra. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0724-526333.

#292105

Kiadó 2 szobás, földszinti tömbházlakás Szé-
kelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben, akár 
irodának is. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0753-
017130.

#292117

Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035

#292081

Kiadó Csíkmadarason a Főút mellett 50 négy-
zetméteres üzlethelyiség, új épületben a föld-
szinten, saját parkolóval. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon: Tel.: 0753-914704.

#292003

Kiadó autó szerelőműhely Csíkszeredában, a 
Hargita út 113. szám alatt, a régi traktorgyár ud-
varán. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0744-399164.

#291824

BÚTOR
Eladó 2 szekrénysor és egy sarokkanapé Csík-
csomortánban. Ár megegyezés alapján.

#292071

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szak-
orvos a Sananova klinikán rendel, Csík-
szereda, Lejtő utca 2. szám alatt. Hetente 
egy alkalommal (szerda/csütörtök) 15 - 20 
óra között. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon lehet. Tel.: 0749-553853, 0754-
838838.

#291703

Székelyszentmihályon megnyílt az EGON autó-
szervíz, mindenkit szeretettel várunk! Állunk 
rendelkezésére, ha autót szeretne javíttatni vagy 
villamossági gondok vannak autójával, netán 
gumiabroncsokat szeretne cserélni! A javítás 
idejére csereautót biztosítunk. Vállalunk kül-
ső-belső autómosást, de akár szőnyegmosást is. 
Mindezt megtalálja egy helyen, hívjon bizalom-
mal! Tel.: 0752-386256.

#291891

A GEMOB BAYERN MOBILIER bútorturkáló új 
árukészlettel várja kedves vásárlóit, Csíkszere-
dában a Hargita utca 60 bis szám alatt az IPIC 
garzonok hátánál. Naponta 9-17, szombaton 10-
14 óra között. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0745-652970.

#292020

Értesítés az 1971-ben, Csíkszentdomokoson szü-
letett kortársaknak! Szeretettel meghívunk 2021. 
június 6-án, vasárnap tartandó ünnepélyre! 
Szervezők: György Loránt tel: 0744-483228, Bőjte 
Alajos tel: 0747-220171.

#292111

A máréfalvi Nagyvész Közbirtokosság 2021. má-
jus 18-án déli 12 órától tartja tavaszi közgyűlését 
a helyi kultúrotthon melletti téren. Ha a köz-
gyűlés nem lesz érvényes, megismétlődik 1 hét 
múlva ugyanabban az időpontban. Tisztelettel, 
Vezetőség.

#292122

A székelykeresztúri Hubertus Vadász és Sport-
horgász Társulat 2021. május 15-én, délelőtt 10 
órától tartja évi közgyűlését a csekefalvi Vadász-
háznál. Napirendi pontok: beszámoló, pénzügyi 
jelentés, a cenzorbizottság jelentése, a 2020-as 
mérleg elfogadása, a 2021-es költségvetési terv 
ismertetése és elfogadása, különfélék. A veze-
tőtanács.

#292129

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

#291804

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. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

#291942

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 1918. december 1/18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495.

#292096

INGATLAN
Eladó Csíkszeredában 4 szobás tömbházlakás, 
földszinti külön bejárattal, 2 fürdővel és egy mű-
ködőképes céggel együtt. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon 9-17 óra között. Tel.: 0742-076612.

#292041

KÖRNYEZETVÉDELEM
Ferencz Zoltán, Gyergyószárhegy-i lakós és Bar-
bu Ioan Viorel Maroshévíz-i lakós erdőtulajdo-
nosok és megbízottak, értesítik az érdekelteket, 
hogy az V Toplița-Borsec üzemosztályba tarto-
zó, Maroshévíz-i Ortodox Egyházközösség I-III, 
Kelemenpatak, Zsákhegy, Vugány és Barbu Io-
an-Viorel, Ferencz Andrei, Trandafi r Maria-Iudi-
ta, Ferencz Iosif-Carol, Fülöp Katalin, Zöld Olga, 
Bajkó Lenke, Salamon Iudita, Patka Sándor, 
Patka Tekle Emőke, Patka Róbert-Alexandru, 
Razman Elisaveta, Ferencz Zoltán, Ferencz Csa-
ba László, Molnár Zita Katalin, magánszemélyek 
tulajdonában lévő (a Maroshévíz, Borszék és 
Bélbor község területén található erdő) üzemter-
vének 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 kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adata-
inak feltüntetésével megtehetik naponta: hét-
fő-csütörtök 8 és 16,30 óra között, péntek 8 és 14 
óra között, a Hargita megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén 2021. április 14.-ig. Tel.: 
0266-371313.

#292021

A gyergyószentmiklósi Katolikus Egyház értesíti 
az érdekelteket, hogy I-es üzemosztály üzemter-
vének a kezdeti változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adata-
inak feltüntetésével megtehetik naponta 8,30 és 
16,30 óra között, a Hargita megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám, 2021 május 16-ig.

#292046

Hirdetés a Környezetvédelmi működési enge-
dély elkezdéséhez: Az ALFIZA KFT értesíti az 
érintetteket Gyergyóalfalu 739/a székhellyel és 
Gyergyóalfalu Szárhegyi út 124. szám alatt ren-
delkező munkaponton található fafeldolgozó 
üzem működtetéséhez a Környezetvédelmi en-
gedélyezési eljárást elindította. A tevékenység 
előre látható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8-16:30 
óra között a Harghita megyei Környezetvédel-
mi Ügynökság székhelyén: Csikszereda, Már-
ton Áron út, 43 szám Tel: 0266-371 313, email 
cím:offi  ce@apmhr.aanpm.ro.  Észrevételeiket a 
hírdetés mejelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a Környezetvé-
delmi Ügynökségnél, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

#292121

A Gyergyóújfalusi 14-es számú Erdőtársulás 
értesíti az érdekelteket, hogy Gyergyóújfalu 
közigazgatási területén (228,15 ha) az U.P. I 14-es 
számú Erdőtársulás erdészeti üzemtervére kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett. Az 
érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevé-
telező adatainak feltüntetésével megtehetik na-
ponta 8,30 és 16,30 óra között, a Hargita megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám), 18 napig a hirdetés 
megjelenésétől számítva.

#292124

A gyergyótekerőpataki közbirtokosság értesíti 
az érdekelteket, hogy III-as üzemosztály üzem-
tervének a kezdeti változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az em-
lített terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével megtehetik naponta 8,30 és 16,30 
óra között, a Hargita megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám) 2021 május 16-ig.

#292054

MEZŐGAZDASÁG
Eladó tavaszi vetni való árpa, tritikálé, búza, 
zab, fekete zab, lucernamag, bükköny, borsó. 
Csíkmadaras, Főút 199. szám. Tel.: 0754-948176.

#292001

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, kősó, ve-
gyes dara, kukoricadara, napraforgó pogácsa, 
napraforgómag, szója pogácsa, búza takarmány 
liszt 35 kg/42 lej, korpa 25 kg/ 28 lej, nagy pityó-
ka. Csíkmadaras Főút 199. szám. Tel.: 0754-
948176.

#292004

Eladó egy traktorvontatású utánfutó, forgóz-
sámolyos, kétszintes rakodási lehetőséggel, jó 
teherbíró képességgel. Ára 780 euró, alkudható, 
Csíkcsomortán 182/A. Tel.: 0747-036330.

#292106

OKTATÁS
Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen, 
akkreditált diplomával, a következő szakte-
rületeken: női- és férfi fodrászat, manikűr-pe-
dikűr-műköröm építés, kozmetika, masszőr. Ak-
ció a sminktetováló képzésre (-40%). Érdeklődni 
lehet telefonon. Tel.: 0755-354240.

#291973

Cukrász - péksüteménykészítő tanfolyam kez-
dődik Csíkszeredában 2021 május közepén. Az 
alapos elméleti és gyakorlati képzést követően, a 
munkaügyi, valamint a tanügyiminisztérium ál-
tal kibocsátott, az Európai Unióban elismert ok-
levelet kapnak a végzősök. Tevékenységünkről 
ízelítőt nyerhet az alábbi weboldalon. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0740-421407.

#291998

Idegenvezetői tanfolyam kezdődik Széke-
lyudvarhelyen 2021 május közepén. A képzést 
követően, a Munkaügyi, valamint a Tanügyi 
Minisztérium által kibocsájtott, a Turisztikai 
Minisztérium által is elismert oklevelet kapnak 
a végzősök. Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet. Tel.: 0740-421407.

#292038

SZOLGÁLTATÁS
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. Deák Tóth Tímea belgyógyász szakorvos ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291635

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

#291636

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.

#291784

Vállalunk folyamatosan autóalváz kezelését, 
minőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz), valamint 
házhoz szállítunk kiváló minőségű 25 cm-re fel-
vágott bükk, fenyő és cserefa bütlést. Csíkszere-
da, Felcsík környéke. Tel.: 0755-182889.

#291806

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

#291883

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalunk: 
tetőfedést cserepes, ácsmunkákat, tetőjavítást, 
bádogos munkákat, stb. Hívjon bizalommal, 
eleget teszünk a követelményének egy megfelelő 
csapattal, garanciát és számlát is biztosítunk, 
anyaggal is rendelkezünk. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel.: 0751-475744.

#291920

Csaba ács-tetőfedő-bádogos munkákat vállal, 
tetőjavítást, cserepezést, cserépforgatást, tető 
készítését bármilyen anyagból, ereszcsatornák 
javítását, pucolását, cserélését, bármilyen ma-
gaslaton. Tömbházak tetőszigetelését is válla-
lom, homlokzat deszkák festését- javítását - 15% 
kedvezménnyel. Tel.: 0757-386461.

#291956

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center Templom ut-
cai rendelőjében. Programálás a 0721-010350-es 
telefonszámon. Tel.: 0721010350

#291970

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. május 4-én és 18-án. Programá-
lás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#292011

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtleníté-
sét, felújítását, családi házak építését A-tól Z-ig. 
Tel.: 0742-404912.

#292075

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdőkád-zo-
máncozást, parkettcsiszolást, házak színezését, 
valamint teljes körű lakásfelújítást. Telefon: 
0742-851062. Tel.: 0742-851062

#292087

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szak-
orvos rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi 
út 3. szám alatti Polimed Centernél (a Kaufl and 
mellett), szerdánként 16–20 óra között. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 
0741-607670.

#292136

TELEK
Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központjá-
tól pár percnyi megközelíthetőséggel, a Véres-
kép mellett, örökpanorámás, építésre alkalmas 
16,9 ár beltelek, rendezett iratokkal (azonnal 
építhető). Víz a telken, villanyvezeték a telek 
sarkán. Érdeklődni a 0744-669364 vagy a 0036-
20-9223033-as számokon és a janos.mihaly@ya-
hoo.com email címen. Tel.: 0744669364 E-mail: 
janos.mihaly@yahoo.com

#291925

VÁSÁROLNÉK
Vásárolnék Csíkszentgyörgyön vagy környékén 
családi házat, készpénzfi zetéssel. Tel.: 0740-
851649.

#291951

VEGYES
Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, haso-
gatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítás-
sal. Tel.: 0751-257700.

#291367

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

#291710

Eladó vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m (300 lej). Ugyanitt eladó 
minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45 
lej/L), körte (45 lej/L), agancs nyelű bicska (125 
lej), alumínium létrák (380/480/670 lej), autó 
tetőcsomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: endybaba@
freemail.hu

#291721

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

#291791

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

#291881

Házhoz szállítunk, kiváló minőségű 25 cm-re 
felvágott darabos bükk, csere és fenyő bütlést, 
valamint nagy hőfokú akácfa mosztot, ész udvar 
töltésre alkalmas kavicsot. Csíkszereda és Gyer-
gyószentmiklós környéke. Tel.: 0755-182889.

#291902

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk, csere- és fe-
nyőcándra, valamint száraz bükkfavég, házhoz-
szállítva. Tel.: 0745-846624.

#292119




