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

Jókai bableves
Roston sült csülökszelet

Steak burgonya
Savanyú uborka

Desszert

ÁLLAT

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

(579)

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
(3,0-3,5 kg). Ára: 23 lej/kg, Csíkkozmá-
son, Hargita megyében. Minden pén-
teken a megrendelt csirkéket szállítjuk 
Csíkszeredába és környékére, a kívánt 
címre. Tel.: 0727-815339.

(1065)

AUTÓ

Eladó Ford Mondeo megkímélt álla-
potban. Full extrás, 5 ajtós, 163 LE, 
2,0 l-es dízelmotorral. Tel.: 0723-300 
355.

(1020)

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen I. osztályú 
garzonlakás hosszú távra, részben búto-
rozott. Bér: 120 euró/hónap. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0741-271861.

(705)

FELHÍVÁS

Betegápolásban jártas személyt keresek 
Székelyudvarhelyen, idős bácsi mellé. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-774781.

(1002)

A több mint fél évszázados hagyományo-
kat folytatva, a székelyudvarhelyi Tamá-
si Áron Gimnázium a 2021/2022-es tanév-
ben általánosasszisztens-képző szakon 
iratkozást hirdet július 19-23 között. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0746-080572.

(1017)

Napszámos rakodómunkást keresek. 
Tel.: 0720-318404.

(1047)

Ágyhoz kötött idős hölgy mellé beteg-
ápolásban jártas gondozónőt keresek 
Székely udvarhelyen. Tel.: 0740-047027.

(1095)

Gondozónőt keresünk Csíkszeredában 
idős, nem ágyban fekvő beteg nő mellé, 
heti 40 órában, nappal (hétfő-szombat). 
Érdekelődni az alábbi telefonszámokon. 
Tel.: 0748-093953, 0744-783225.

(1119)

A csíkdánfalvi római katolikus plébánia 
eladásra kínál 70 köbméter lábon álló, 
egészségügyi bélyegzésből származó fe-
nyőfát. Érdeklődni július 17-ig, 9-15 óra 
között lehet az alábbi telefonszámon. Az 
árverésre július 19-én 9-11 óra között ke-
rül sor a plébánia székhelyén, Csíkdán-
falva 782. szám alatt. Tel.: 0721-475990.

(1155)

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámít-
juk. Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Szé-
kelyudvarhely, Szent János utca 38. szám 
alatt. Tel.: 0744-539487, 0744-782879.

(164)

KÖRNYEZETVÉDELEM

Lukács János István tulajdonos és társ-
tulajdonos, kolozsvári lakos értesíti 
az érdekelteket, hogy a (Maroshévíz, 
Alfalu és Tölgyes község területén levő 
erdős területekre készített üzemterv be-
mutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett (VIII-as Lu-
kács üzemosztály), amely a következő 
magánszemélyek tulajdonában van: Lu-
káts Mária, Lukács János István, Dorka 
Fábián Mária Magdolna, Lukács László 
Imre, Lazăr Vasilica Cristian és Lazăr 
Liliana. A terv lehetséges környezeti 
hatására vonatkozó információk megte-
kinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám). 
Az érdekeltek az említett terv környezeti 
hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével megtehetik naponta: hét-
fő-csütörtök 8 és 16.30, pénteken 8 és 
14 óra között a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 2021. 07. 30-
ig. Tel.: 0266-371313.

(1137)

A Bukarest, 1-es szektor, Siriul utca 20/A 
szám alatti székhellyel és RO10547022-
es adószámmal rendelkező Lukoil 
Romania Kft. értesítik az érintetteket, 
hogy a gyergyószentmiklósi Gábor 
Áron utcában (házszám nélkül) folyta-
tott „gépjármű üzemanyag kiskereske-
dés szaküzletekben” tevékenységéhez 
a környezetvédelmi engedélyezési el-
járást elindította. Az érintettek észre-
vételeiket a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez: Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt. Tel.: 0266-
371.313; e-mail: office@apmhr.anpm.
ro. / Anunț public la procedura de auto-
rizare Lukoil Romania S.R.L. cu sediul 
în Municipiul București, sector 1, stra-
da Siriului nr. 20, corp A, înregistrată 
la ORNC-ORCTB cu CUI nr. 10547022, 
informează publicul interesat că s-a 
depus solicitarea pentru eliberarea Au-
torizației de Mediu, pentru activitatea 
”comerț cu amănuntul al carburanților 
în magazine specializate”, desfășurată 
în Municipiul Gheorgheni, str. Gábor 
Áron, FN, județul Harghita. Informații 
sau contestații se pot depune la sedi-
ul Agenției pentru Protecția Mediului 
Harghita din Mun. Miercurea Ciuc, str. 
Marton Áron nr. 43, office@apmhr.
anpm.ro, tel.: 0266-371313, în termen 
de 10 zile de la publicării prezentului 
anunț.

(1098)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó új nagy pityóka 1 lej/kg, kukorica, 
búza, árpa, rozs, zab, vegyes dara, kukori-
cadara, kősó, korpa, 25 kg/30 lej, búzatakar-
mányliszt, 35 kg/45 lej, napraforgó-pogácsa, 
0,90 bani/kg, napraforgómag, szójapogácsa. 
Csíkmadaras, Fő út 199. Tel.: 0754-948176.

(915)

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását, valamint au-
tóklíma töltését vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra kö-
zött. Tel.: 0744-621819.

(207)

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

(258)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2021. július 6-án és 
27-én. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100551.

(465)

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)

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

(741)

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

(750)

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

(756)

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)

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

(765)

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

(744)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, ková-
csoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(942)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed Cen-
ternél (a Kaufl and mellett), szerdánként 
16–20 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

(987)

VÁSÁROLNÉK

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

(218)

VEGYES

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

(900)

Eladó bükkfa deszkavég, valamint száraz, 
hasogatott fenyő, bükk és vegyes tűzifa, 
illetve bükkfa és vegyes cándra. Már egy 
öltől is házhoz szállítjuk. Tel.: 0747-959812.

(666)

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)

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

(1107)

Cukrász és péksütemény-készítő tanfo-
lyam kezdődik Székelyudvarhelyen 2021 
augusztus elején. Az alapos elméleti és 
gyakorlati képzést követően, a munka-
ügyi, valamint a tanügyi minisztérium 
által kibocsájtott, az Európai Unióban el-
ismert oklevelet kapnak a végzősök. Tevé-
kenységünkről izelítőtt nyerhet az alábbi 
weboldalon. www.transmontana.info To-
vábbi információkért érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet. Tel.: 0740-421407.

(1113)

Eladó házi készítésű savanyú káposzta, 
akár számlával. Tel.: 0741-244173.

(1146)

A TELJES ADÁS MEGTEKINTHETŐ

Műsorunk vendége
az üvegcsontú Madarász Károly

Nekem ez így pont jó,
ahogy vagyok, és kész!




