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

Frankfurti leves
Sajtos karaj

Hasáb burgonya
Savanyú uborka

Desszert

Látni kell a Gulágot,
és látni kell Auschwitzot is

Műsorunk vendége Solymosi Zsolt tanár, lelkész

ÁLLAT

Eladók 8 hetes malacok, négysonká-
sok. Tel.: 0743-631194.

#381

Eladók előnevelt házicsirkék. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0741-648310.

#495

Eladók 4 hónapos süldők Dánfalván. 
Tel.: 0752-209809.

#504

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt 
csirke húsa, fagyasztva (3,0-3,5 kg), 
23 lej/kg, Csíkkozmáson, Hargita 
megyében. Minden pénteken a meg-
rendelt csirkéket szállítjuk Csíkszere-
dába és környékére, a kívánt címre. 
Tel.: 0727-815339.

#525

Eladók 18 hetes, nagy testű, fi atal 
Kabir-tyúkok. Érdeklődni a Har gita 
utca 59. szám alatt, vagy a 0740-
770898-as telefonszámon.

#570

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- 
és bikaborjakat, illetve selejt szar-
vasmarhákat. Érdeklődni lehet a 
0747-663378-as telefonszámon.

#579

BÉRBE ADÓ

Kiadó bútorozott garzonlakás Csík-
szeredában. Tel.: 0743-176218.

#555

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

#202

Kiadó a Natur lakóparkban garzon-
lakás hosszú távra, és szintén kiadó 
a Gólya utcában 2 szobás magánház. 
Tel.: 0723-586901.

#384

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyó-
gyász szakorvos a Sananova kli-
nikán rendel, Csíkszereda, Lejtő 
utca 2. szám alatt. Hetente egy al-
kalommal (szerda/csütörtök) 15 - 20 
óra között. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon lehet. Tel.: 0749-
553853, 0754-838838.

#219

Az Atyhai Közbirtokosság 2021. jú-
lius 17-én, szombaton déli 12 órakor 
tartja közgyűlését a közbirtokosság 
székhelyén (Atyha 287. szám), a kö-
vetkező napirendi pontokkal: tiszt-
újítás, az alapszabályzat bővítése. Ha 
a gyűlés nem lesz határozatképes, 
megismétlődik július 24-én, a fent 
említett helyen és órában.

#516

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mo-
sogatógépek, szárítógépek (Sie-
mens, Bosch, Whirlpool, Miele), 
hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 
1 év garanciával. Régi mosógépet, 
hűtőt beszámítunk. Vállaljuk hű-
tők, mosógépek javítását, háznál is. 
Székely udvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825, 0722-
495625, 0722-626495.

#137

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógé-
pek, mosogatógépek garanciával. 
Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szál-
lítás is. Érdeklődni: Székelyudvar-
hely, Szent János utca 38. szám alatt. 
Tel.: 0744-539487, 0744-782879.

#164

INGATLAN

Eladó nyilvános árverésen 240 nm, 
központi fekvésű kereskedelmi fe-
lület, Csíkszereda, Temesvári út 22. 
szám. Licit: 2021. július 09., 12 óra. 
Tel.: 0744-881432.

#366

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Farkaslaka község, Csehétfalva 
falu 212. számú székhelyű LASZLO 
CONSTR Kft . értesíti az érintetteket, 
hogy a Siménfalva község, Csehét-
falva külterületén található „Kő- és 
kavicsbánya” egység működtetésé-
hez (bővítéséhez) a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindította. A 
tevékenység előrelátható környezeti 
hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétfőn - csütörtökön 
8-16.30, valamint pénteken 8.30-14 
óra között a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén: 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám. Tel: 0266-312454, 0266-371313; 
fax: 0266-310041. Észrevételeket az 
engedélyezés teljes időtartama alatt, 
írásban lehet közölni naponta a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséggel, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

#534

SET PROD- COM Kft . értesíti az érintett 
nyilvánosságot, hogy a „Rendeltetés-
módosítás szerelőműhelyből termelé-
si csarnokra és kerítés építése” című 
tervre a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség eseti elbírálása alap-
ján 2021. június 24-én döntéstervezetet 
hozott, nem szükséges a környezeti 

hatástanulmány és a természetvédel-
mi hatásfelmérés elkészítése. A döntés 
tervezete, valamint az ezt megalapo-
zó érvek megtekinthetőek a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon, 
hétfő - csütörtök 8-16, pénteken 8-14 
óra között, valamint a www.apmhr.
anpm.ro internetes oldalon. Az érin-
tettek a döntéstervezetre vonatkozó 
észrevételeiket a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség honlapján 
megjelent hirdetéstől számított 10 nap 
alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez. 
Fax: 0266-310041. E-mail: offi  ce@apm-
hr.anpm.ro.

#543

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, 
rozs, kősó, vegyes dara, kukori-
cadara, napraforgó-pogácsa, nap-
raforgómag, szójapogácsa, búzata-
karmányliszt, 35 kg, korpa, 25 kg. 
Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 
0754-948176.

#241

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csík-
szeredában 2021 július közepén. Az 
alapos elméleti és gyakorlati képzést 
követően, a munkaügyi, valamint a 
tanügyi minisztérium által kibocsáj-
tott, az Európai Unióban elismert ok-
levelet kapnak a végzősök. Tevékeny-
ségünkről ízelítőt nyerhet az alábbi 
weboldalon. www.transmontana.
info. Tel.: 0740-421407. 

#246

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Balló István reumatológus szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Po-
limed Center rendelőben. Programá-
lás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#127

Dr. Fancsali Edina endokrinológus 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás tele-
fonon. Tel.: 0748-100554.

#129

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nő-
gyógyász szakorvos rendel a székely-
udvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

#131

Dr. Fülöp Csongor ortopéd trauma-
tológus szakorvos rendel Székelyud-
varhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and 
mellett), szerdánként 16–20 óra kö-
zött. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

#176

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

#181

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

#207

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, 
ácsmunkát, bádogos munkát, kerí-
téskészítést stb., anyagot is biztosí-
tunk. Tel.: 0747-865104.

#214

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-na-
gyobb javításokat, cserépfedést, 
lemezfedést, ereszcsatornákon, tera-
szokon, polisztirén takarítást. Tel.: 
0751-475744.

#258

Vállalunk autóalváz-kezelést mi-
nőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz 
stb.), valamint házhoz szállítunk 
tűzifát és akácfa mosztot. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0755-182889.

#450

Dr. Szabó József urológus főorvos 
Csíkszeredában rendel 2021. július 
6-án és 27-én. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100551.

#465

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.

#513

TELEK

Eladó 16 áras beltelek Székelyudvar-
helyen, a Bükkfa utcában (Bethlen-
falva), rendezett papírokkal, sima 
terület, telekkönyvezett, saját úttal. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
583213.

#429

VÁSÁROLNÉK

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

#218

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 275 lej/m, házhoz szállítással. 
Tel.: 0743-654002.

#212

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és 
bükk tűzifa, valamint eladó fenyőfa 
cándra. Nyír - 250 lej/m, bükk - 280 
lej/m. Szállítás megoldható. Tel.: 
0755-970006.

#215

Eladó bükk tűzifa 33 cm-es hosszúra 
vágva, hasogatva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések 
(kandallóba, csempébe való). Ér-
deklődni lehet telefonon. Tel.: 0745-
253737.

#291

Eladó 500 kg-os vasmérleg. Tel.: 
0266-378010.

#546




