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

Gulyásleves
Fetasajttal és olivabogyóval töltött

csirkemell
Kukoricás rizibizi

Cékla
Desszert

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

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

A HÉT KÖNYVE 
Lőrincz György

MA ÉJJEL ELJÖVÖK
ÉRTED

Á

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

ÁLLAT

Eladók házilag előnevelt tojócsirkék, va-
lamint 1,6 kg-os húscsirkék. Ugyanitt el-
adók 5 hetes kacsák és 2,5 kg-os kakasok. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0744-597003.

(1359)

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.

(1389)

BÉRBE ADÓ

Szállás Costinești-en! Kiadók 2 szemé-
lyes szobák, szállásbérlés házigazdától. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-042558.

(1164)

FELHÍVÁS

A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel 
várja régi és új vendégeit. Hétfőtől pénte-
kig 10 órától 19 óráig. Érdeklődni a meg-
adott telefonszámon. Tel.: 0266-371350.

(1029)

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 240 négyzetméteres ingatlan Csík-
szeredában, az Azur Szövetkezet tulaj-
dona (volt fodrászat), licit szervezésével 
2021. július 30-án 12 órakor. Indulóár: 264 
000 euró. Tel.: 0744-881432.

(1149)

Eladó Csíkszereda központi részén rész-
ben bútorozott, 2 szobás, IV. emeleti, 52 
négyzetméteres lakás. Irányár 60 000 
euró, alkudható. Tel.: 0743-924751.

(1188)

Eladó Székelyszentléleken, a Felszeg 
utca 11. szám (208.) alatti ingatlan: 38 ár 
telek, rajta téglából lakóház. Beosztása: 3 
szoba, konyha, kamra, fürdő és nappali, 
központi fűtéssel, termopán ablakokkal, 
alatta dupla pincével. A telken található 
egy új faház nyári lakként, fürdővel és 
fi lagóriával, külön fatartó, mely egyben 
garázsnak is megfelel. A telekre 2 bejá-
rási lehetőség van, 2 irányból, 2 külön 
utcából. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-
008399.

(1401)

Eladó kis családi ház Székelyudvarhe-
lyen, a Szentjános utcában, 2,5 ár telken. 
Van 2 szoba, konyha, fürdő, pince, víz, 
villany, gáz, melléképület. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0742-733088.

(1464)

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Gyergyótölgyesi Önkormányzat értesíti 
az érdekelteket, hogy az U.P. III Gyergyó-
tölgyes erdészeti üzemtervét Gyergyó-
tölgyes, Gyergyóholló, Bélbor (Hargita 
megye) és Grințieș (Gerinces – Neamț 
megye) községek adminisztratív terüle-
tén (1520,34 ha-on) a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
és a természetre jelentős hatást nem gya-
korló stratégiai tervek közé sorolta, me-
lyek esetében nem szükséges, környezeti 
és természeti hatásvizsgálat elkészítése.    
A döntés alapjául szolgáló ügyiratcsomó 
megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
hétfő-csütörtök 8 - 16.30, pénteken 8 - 14 
óra között. Az érintettek észrevételeiket 
e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43 szám alatt. Tel.: 
0266-312454, 0266-371313; fax: 0266-
310041. A döntés tervezete megtalálható 
az ügynökség internetes oldalán: apmhr.
anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu.

(1452)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó új nagy pityóka, 1 lej/kg, kukori-
ca, búza, árpa, rozs, zab, vegyes dara, 
kukoricadara, kősó, korpa, 25 kg/32 lej, 
búzatakarmányliszt, 35 kg/45 lej, napra-
forgó-pogácsa 0,90 bani/kg, napraforgó-
mag, szójapogácsa. Csíkmadaras, Fő út 
199. Tel.: 0754-948176.

(915)

OKTATÁS

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 
elismert oklevelet kapnak a végzősök. 
Tevékenységünkről izelítőtt nyerhet az 
alábbi weboldalon. www.transmontana.
info. További információkért érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 0740-
421407.

(1113)

SZOLGÁLTATÁS

Tetőjavításokat vállalok: cserépforga-
tást, tetőfedést cseréppel, Lindab-le-
mezzel, lambériázást, festést, valamint 
bádogos munkálatokat. Pontos és gyors 
munkát végzek, kedvezményes áron, 
jó referenciás munkákkal, bármilyen 
kis-nagy munkát elvállalok. Tel.: 0743-
845521.

(1407)

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

(708)

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)

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 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.

(987)

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

(741)

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

(744)

Vállalunk bádogos munkákat, mindenfé-
le tetőszerkezet készítését, lemezmunká-
kat, javításokat, csatornakészítést, szige-
telést, teraszokat. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0767-837782.

(1212)

Vállalom hajópadló, parketta csiszolását. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-578832.

(1287)

TELEK

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

(435)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár meg-
egyezés alapján. További információ te-
lefonon. Tel.: 0747-995432.

(1413)

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

(900)

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 prémium minőségű Ruf bükkbri-
kett, ajándék tűzgyújtóval. A házhoz 
szállítás és elrakás ingyenes. Tel.: 0746-
369387.

(1044)

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

(1107)

Házhoz szállítunk hasogatott bükkfát, 
valamint vegyes fát és Ruf minősítésű 
bükkfa brikettet. Érdeklődni telefonon. 
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós kör-
nyéke. Tel.: 0755-182889.

(1308)

A ROMÁNIAI MAGYAR MÉDIAÜGYNÖKSÉG

www.transversum.ro

MINDEN EGY HELYEN

Tájékozódjon
hiteles forrásból!




