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

Hamis gulyás
Sajttal és sonkával töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
Agatha Christie

SZENTIVÁNÉJI KRIMIK

Á

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.

Tiszta iratokkal rendelkező 
roncsautót vásárolunk 
a RABLA programba.

A helyszínről az elszállítást 
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744–173507-es 
telefonszámon lehet.

HÁZTARTÁS

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 nyilvános árverésen 240 nm köz-
ponti fekvésű kereskedelmi felület, Csík-
szereda, Temesvári út 22. szám alatt. 
Licit: 2021. július 09., 12 óra. Tel.: 0744-
881432.

(366)

Sürgősen eladó 3 szobás, magasföldszin-
ti lakás Csíkszeredában, a Müller László 
utca 13/C lépcsőházban. Ár megegyezés 
alapján. Tel.: 0743-644602.

(849)

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Pro Szent Anna-tó Egyesület értesíti az 
érintett nyilvánosságot, hogy az „Inter-
aktív Park”, Hargita megye, Csíkkozmás 
község, Lázárfalva falu, Szent Anna-tó 
környékén megvalósítandó tervét be-
nyújtotta a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából. A javasolt 
terv környezeti hatásával kapcsolatos in-
formációk beszerezhetőek a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8-16, 
pénteken 8-14 óra között. Az érintettek 
észrevételeiket benyújthatják a környe-
zetvédelmi szabályozás teljes időtartama 
alatt a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez. Telefon: 0266-371313, 
Fax: 0266-310041.

(879)

MEZŐGAZDASÁG

Eladók egy 650-es traktor alkatrészei, 
traktor után való szekér villamossággal 
ellátva és egy nagyon jó állapotban levő 
kaszálógép jutányos áron. Tel.: 0752-
966814.

(864)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(128)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0784-
421818, 0748-100554

(130)

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

(258)

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.

(513)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cse-
répforgatást, ácsmunkát, bádogos mun-
kát, kerítéskészítést stb., anyagot is biz-
tosítunk. Tel.: 0747-865104.

(708)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, vakolóhomok és 
termőföld elszállítását. Tel.: 0744-522026.

(762)

TELEK

Eladó Farkaslakán 1 000 nm építkezésre 
alkalmas terület. Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0049-17684361920.

(435)

VÁSÁROLNÉK

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

(218)

Vásárolok jó állapotban lévő családi há-
zat Csíkbánkfalván vagy Csíkszentgyör-
gyön. Tel.: 0740-851649.

(828)

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

(579)

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 
0745-184962.

(870)

VEGYES

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)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 8x5 m-es (299 lej), 6x10 m-es (440 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: szil-
va (40 lej/L), barack (45 lej/L), körte (45 
lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), alu-
míniumlétrák (399/499/650 lej), autóte-
tő-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

(582)

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

(663)

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

(693)

Eladók jó minőségű, 25 cm-es tűzifa büt-
lések házhoz szállításal (fenyő, bükk, 
cserefa), valamint azonnal tüzelhető  
akácfa moszt. Érdeklődni telefonon. 
Csíkszereda és környéke. Tel.: 0755-
182889.

(729)




