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Etéd Község Önkormánzyata, Hargita megye, értesíti 

az érintetteket, hogy a polgármesteri hivatal 

székhelyén 60 napra kifüggesztésre kerül június 

30-tól Etéd község  65-ös szektorában felmért 

területek technikai dokumentációja a 7/1996-os 

kataszteri törvény 14-ik cikkelyének 1. és 2. 

bekezdése értelmében. 

A technikai dokumentáció módosításaira vonatkozó 
kéréseiket az érintettek letehetik az etédi polgármesteri 

Hivatal székhelyén vagy a Kataszteri és 
Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség honlapján.  

UAT Atid, din judeţul Harghita, anunţă publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 

Nr. 65 începând cu data de 30. iunie 2021. pe 

o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul 

Primăriei Atid conform art. 14 alin (1) si (2) din Legea 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei Atid în perioada afişării şi pe 

site-ul Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

ÁLLAT

Eladók Bichon Frisé kiskutyák, 8 hete-
sek, oltva, féregtelenítve, Csíkszeredá-
ban. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0746-
594403.

#173

BÉRBE ADÓ

Kiadó hosszú távra Székelyudvarhelyen, 
az alsó Bethlen-negyedben egy garzonla-
kás nem dohányzó személynek. A lakás 
bútorozott és saját hőközponttal rendel-
kezik. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0746-
463584.

#288

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikán rendel, 
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.

#219

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mo-
sógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk 
hűtők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825.

#137

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

#164

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában III. emeleti, búto-
rozott, 2 szobás lakás (52 nm) a Nárcisz 
utcában. Központi fűtés, termopán abla-
kok, beépített erkély, új biztonsági zárral 
ellátott bejárati ajtó. Irányár 49000 euró, 
alkudható. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon. Tel.: 0740-328943.

#235

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben, a Diablo pizzéria mellett első 
osztályú, felújított garzonlakás, beren-
dezett állapotban. Irányár 31500 euró. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0754-
378357.

#354

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

#202

MEZŐGAZDASÁG

Eladók mezőgazdasági gépek: 2, 5, 6 tá-
nyéros körkaszák, Deutz Fahr kombájn, 
2,5-ös 3,5-ös 4,5-ös 5-ös és 6-os önürítős 
remorkák, napsugaras gardános gereb-
lyék, forgatók, bálacsipeszek, fóliázók, 
fólia, bálakötő, plásza, bálaszállítók, 2-3-
as forgóekék, különböző méretű kupák, 
6000 literes szippantó, homlokrakodók, 
tárcsák, frézák, kaszálótakarítók, favágó 
cirkula, fahasogató, csuklós gardánok. 
Tel.: 0742-289930.

#175

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, 
kősó, vegyes dara, kukoricadara, napra-
forgó-pogácsa, napraforgómag, szójapo-
gácsa, búzatakarmányliszt, 35 kg, korpa 
25 kg. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 
0754-948176.

#241

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíksze-
redában 2021 július közepén. Az alapos 
elméleti és gyakorlati képzést követően, 
a munkaügyi, valamint az tanügyi mi-
nisztérium által kibocsájtott, az Euró-
pai Unióban elismert oklevelet kapnak 
a végzősök. Tevékenységünkről ízelítőt 
nyerhet az alábbi weboldalon. www.
transmontana.info. Tel.: 0740-421407.

#246

Vásárolnék Renault Twingo autót hasz-
nálható, jó állapotban. Tel.: 0752-082181.

#282

SZOLGÁLTATÁS

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

#163

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

#127

Dr. Fancsali Edina endokrinológus ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

#129

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyó-
gyász szakorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#131

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2021. június 22-én. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#132

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

#176

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center 
Templom utcai rendelőjében. Programá-
lás telefonon. Tel.: 0721-010350. E-mail: 
admin@urologus.ro.

#181

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, ács-
munkát, bádogos munkát, kerítéské-
szítést stb., anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0747-865104.

#214

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, po-
lisztirén takarítást. Tel.: 0751-475744.

#258

„Aranykezű masszőr átvarázsolja, 
örömtelibbé teszi napjaid.” Tantramasz-
százs a lélek simogatása testen keresz-
tül. Célja, hogy megéld a benned lévő 
„Isteni csodát”. Itt nem az izmok át-
gyúrása, hanem egy kellemes, ellazult 
állapot hatására, sejtjeid megtelnek 
élettel, megfi atalodnak, és javul életed 
élvezetének a képessége. A masszázs ki-
mondottan férfi aknak van, 35 év fölött. 
Időpont-egyeztetés fontos. Hívj bizalom-
mal. Tel.: 0738-757341.

#342

Tetőjavításokat vállalok cserépforgatást, 
tetőfedést cseréppel, Lindab-lemezzel, 
lambériázást, festést, valamint bádogos 
munkálatokat. Pontos és gyors munkát 
végzek, 20%-os kedvezménnyel dolgo-
zok, bármilyen kis-nagy munkát elválla-
lok. Tel.: 0758-607893.

#348

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

#218

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, 
valamint ünőborjakat. Tel.: 0721-301586, 
0751-973361.

#252

VEGYES

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 
cm-re felvágott, darabos bükk-, csere-
és fenyőbütlést, valamint nagy hőfokú 
akácfa mosztot és udvartöltésre alkalmas 
kavicsot. Csíkszereda és Gyergyószent-
miklós környéke. Tel.: 0755-182889.

#201

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa 
gömbben, ára: 920 lej/öl, valamint el-
adó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 
275 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0758-
494744.

#212

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és 
bükk tűzifa. Ára: 250 lej/m nyír, 280 lej/m 
bükk, valamint eladó fenyőfa cándra, 
házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-
292961.

#216

Eladó bükk tűzifa 33 cm hosszúra vág-
va, hasogatva, valamint vegyes méretű, 
olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0745-253737.

#291




