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

Tárkonyos bableves
Palermói szelet fehér karajból

Krumplipüré
Friss káposzta

Desszert

„A Sürgősségi Alapot abban az 
esetben használhatja fel szerveze-
tünk, ha olyan természeti, egész-
ségügyi vagy egyéb társadalmi 
krízissel állunk szemben, amely 
a lakosság nagy számát érinti, és 

az egészséges életet, a lakhatást 
vagy az élelmezés biztosítását 
akadályozza” – mondta el megke-
resésünkre Veres Bernadett kom-
munikációs felelős, aki szerint az 
alap életre hívását a Covid-19-es 

világjárvány ihlette, amelynek 
életképes változatát mostanra sike-
rült megalkotniuk. „Az udvarhely-
székiek jelenleg azzal segíthetik 
közösségüket, ha az adójukat itt-
hon, helyben tartják” – hangsú-
lyozta a Sürgősségi Alap lényegét 
a székely udvarhelyi alapítvány 
kommunikációsa, aki elárult egy 
trükköt is, miszerint az adókból és 
egyéb felajánlásokból 200 000 lejig 
sikeresen összegyűjtött támogatást 
a Polgár-Társ Alapítvány megdup-
lázza. Ilyen formában a székelyud-
varhelyieknek még nagyobb téttel 
jár ez a kezdeményezés, hiszen egy 
jól összehangolt gyűjtéssel jelen-
tős tartalékot tudnak felhalmozni, 
amit szükség esetén célszerűen 
tudnak felhasználni. „Eddig főként 
magánszemélyektől kaptunk tá-
mogatásokat, de több vállalkozás 
is biztosított arról, hogy adomá-
nyozni fog nekünk” – számolt be 
az eddigi tapasztalatokról Veres 
Bernadett. A Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány munkatársa 
ugyanakkor bízik benne, hogy az 
utolsó hetekben következik majd a 
„nagy bumm”, hiszen az adóbeval-
lások leadási határideje vészesen 
közeleg, illetve több céggel is elő-
rehaladott tárgyalásokban állnak. 
„Reméljük, hogy a végösszeg szép 
nagy lesz majd, amely stabilitást 
adhat bármilyen nem kívánatos 
történés esetén” – zárta gondolatait 
az udvarhelyszéki kommunikációs.

A felajánlásokat május 24-ig vár-
ják a www.szka.org weboldalán, 
személyesen a Kossuth Lajos utca 
20. szám alatt, de a 0757-041 180-as 
telefonszámon is szívesen segítenek 

azoknak, akik felajánlásaikat ilyen 
módon szeretnék megtenni. Gon-
doskodjanak a helyiekről, támogas-
sák az SZKA-t!

(X)

Udvarhelyi összefogás a krízishelyzetek hatékony kezelésére
• Bő egy hónapja nagy erőkkel azon dolgozik a Székely-
udvarhelyi Közösségi Alapítvány, hogy az udvarhelyszé-
kieknek egy esetleges válság során legyenek pénzügyi 
tartalékai. Ennek hatására hozták létre a Sürgősségi 
Alapot, amelyet az átlagemberek már azzal támogatni 
tudnak, ha az adójuk 3,5%-át az SZKA-nak ajánlják fel.

FELHÍVÁS

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

#292020

A Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal nyílt ár-
verést hirdet a következő kobzásból szárma-
zó faanyagokra: 81,18 m3 fenyőrönk; 7 m3 
tölgyfa rönk; 4,33 m3 tölgy tűzifa; 19,45 m3 
fenyődeszka; 0,45 m3 tölgyfa deszka és 2,45 
m3 nyárfa deszka. Az árverés az erdőrendé-
szeti hivatal székhelyén, Fenyéd 352. szám 
alatt lesz megszervezve 2021. május 10-én, 
reggel 10 órától. Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0731-340988.

#292193

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825, 0722-495625, 
0722-626495.

#292096

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

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.

#291942

INGATLAN

Eladó nyilvános árverezésen 240 nm központi 
fekvésű ingatlan, Csíkszereda, Temesvári su-
gárút 22. Tel.: 0744-881432.

#292056

Eladó kétszobás, magasföldszinti lakás fogá-
szati rendelőnek kiképezve, (2 wc, víz, levegő 
a padlóban), külön bejárattal, saját hőköz-
ponttal. Tel.: 0723-171393.

#292171

Eladó családi ház Szépvízen, rendezett papí-
rokkal. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0742-949175.

#292177

Eladó Székelyudvarhelyen, a Csereháton új 
építésű duplex mindkét része, egyik fele tel-
jesen elkészítve, 130 nm épített felülettel, ami 
a következőket tartalmazza: konyha, nappali, 
2 fürdőszoba, 3 hálószoba, 2 terasz, 2 ár terü-
lettel. Irányár 109 000 euró, érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0744-301451.

#292183

Eladó Homoródszentmártonban régi családi 
ház, központhoz közel, csendes helyen, 14 ár, 
víz, villany, papírok rendben. Irányár 17 000 
euró. Tel.: 0751-483446, 0729-921258.

#292185

OKTATÁS

Cukrász és péksütemény-készítő tanfolyam 
kezdődik Csíkszeredában 2021 május köze-
pén. Az alapos elméleti és gyakorlati képzést 
követően, a munkaügyi, valamint a tanügyi 
minisztérium által kibocsátott, az Európai 
Unióban elismert oklevelet kapnak a végző-
sök. Tevékenységünkről ízelítőt nyerhet az 
alábbi weboldalon. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon. Tel.: 0740-421407.

#291998

Idegenvezetői tanfolyam kezdődik Székely-
udvarhelyen 2021 május közepén. 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.

#292038

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Csaba ács-tetőfedő-bádogos munkákat vállal, 
tetőjavítást, cserepezést, cserépforgatást, tető 
készítését bármilyen anyagból, ereszcsator-
nák javítását, pucolását, cserélését, bármi-
lyen magaslaton. Tömbházak tetőszigetelését 
is vállalom, homlokzatdeszkák festését, javí-
tását, - 15% kedvezménnyel. Tel.: 0757-386461.

#291956

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

#291920

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center Temp-
lom utcai rendelőjében. Programálás a 0721-
010350-es telefonszámon.

#291970

Kérésre házhoz szállítunk bármilyen építke-
zési anyagot (betonkavics, tusnádi homok, fe-
kete föld, tört kő, fa, cándra), valamint tűzifát 
(pityókát, szénát, szalmát) 1-8 tonna között. 
Tel.: 0744-763491.

#292009

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

#292011

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

#292087

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 
között. Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon. Tel.: 0741-607670.

#292136

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

#292138

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, lambériázást, festést, új 
kerítések építését, régi kerítés felújítását, bá-
dogos munkákat, ereszcsatornák készítését, 
kéményszegély készítését. Anyagot is biztosí-
tunk. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0750-662363.

#292152

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

#292161

TELEK

Eladó Fenyéden, a volt erdészet épülete mö-
gött 20 ár építésre alkalmas terület, rendezett 
papírokkal. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-
420499.

#292180

VEGYES

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint vegyes hasogatott tűzifa. Nyír 
- 200 lej/m, 800 lej/öl, bükk - 240 lej/m, 850 lej/
öl, vegyes - 200 lej/m, 800 lej/öl. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0755-970006.

#291711

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.: 0758-494744.

#292019

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk-, csere- és 
fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, ház-
hoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#292119

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.: 0758-494744.

#292194




