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A HÉT KÖNYVE

A csíkszeredai HARVÍZ RT. értesíti tisztelt fogyasztóit,
hogy az esedékes féléves vízóraolvasás (magánházaknál)
2021. október 1–15. között a következő ütemterv szerint fog történni:

Laura Baldini
www.oriente.ro

A tanítónő

Lucskoskáposzta
Cordon bleu
Hasábburgonya
Muratúra
Desszert

Október 12.: Köves, Nyírfa, Malom, Csobotfalva utcák
Október 13.: Ferencesek, Fodorkert, Barátság, Szentkirály, Apor Péter, Székely Mózes, Szék II, Venczel József,
Hunyadi János, Jegenyék utcák
Október 14.: Kájoni János, Agyagfalva, Kissomlyó, Zsögöd, Harom utcák

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

BÚTOR
Eladó jó állapotban lévő, kicsi szobában
használt szobabútor Székelyudvarhelyen. Ára: 800 lej, érdeklődni telefonon.
Tel.: 0742-528881.
(3924)

FELHÍVÁS
Családi ház heti 2 alkalommal való takarítására takarítónőt keresünk Székelyudvarhelyen megbízható, pontos nő
személyében. Érdeklődni telefonon. Tel.:
0748-475554.
(4248)

Állatgondozót keresek 20 db. tehén mellé Tarcsafalvára. Érdeklődni telefonon.
Tel.: 0737-324327.
(4287)

HÁZTARTÁS
Eladók német automata mosógépek
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek,
mosogatógépek garanciával. Régi gépét
beszámítjuk. Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János
utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487,
0744-782879.
(2292)

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch,
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők,
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk
hűtők, mosógépek javítását, háznál is.
Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18.
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.:
0722-495625.
(3468)

INGATLAN
Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi fekvésű, közművesített, ipari árammal ellátott. 2154 nm terület, az ingatlan
alapterülete 150 nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% készültségű szinten egy beépíthető tetőtér, 55 kw központi fűtéssel
ellátott épület. 2 boltíves fásszín, csűr,
istálló, valamint 80 nm faépítésű szájván állatok részére. Ára 160 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
0036-309442918.
(2154)

Árnika
Á
ik Kö
Könyvesbolt
b lt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,
Tel.: 0741–015911.
www.arnikabolt.ro
Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-negyedben, a Lakatosok utcában 4
szobás, 4. emeleti, felújított tömbházlakás.
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-804135.
(3627)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, villaszerű családi ház, külön nyári
lakkal, új energetikai bizonylattal, igényesnek vagy alapítványnak is. A bennvaló szomszédságában 34 ár I. osztályú
szántó-kaszáló van 13 db. meggyfával.
A faluban működik egy öregotthon és
egy német alapítvány. Tel.: 0744-182886,
0740-350927.
(2454)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki Csíkszereda
Városi Önkormányzatának a “Termésnap” megvalósításához nyújtott, kulturális pályázati úton nyert támogatásáért.
A Xantus János Alapítvány.
(4386)

MEZŐGAZDASÁG

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott napon leolvasni,
október 15-ig bejelenthetik az óraállásokat naponta 7,30 – 15,30; pénteken 7,30 – 13,30 óra között,
a 0758–770039 (akár SMS-ben is név, lakcím feltüntetésével), a 0266–313636, 17-es belső telefonszámokon, vagy
elküldhetik az office@harviz.ro címre. Felkérjük a tisztelt fogyasztókat, tegyék lehetővé a fogyasztásmérők
leolvasását, ellenkező esetben fennáll a lehetősége a le nem számlázott és elfogyasztott vízmennyiségek tetemes
megnövekedésének. A fogyasztásmérők időszakos ellenőrzésének – leolvasásásának lehetővé tétele a fogyasztó
kötelessége, emellett ilyenformán elkerülhetők a magas számlaértékek kifizetésével járó kellemetlenségek.
Ugyanakkor figyelmükbe ajánljuk, hogy a 241/2006-os törvény 39-es cikkelyealapján 5000 lejtől 10000 lejig terjedő
pénzbírsággal büntethető az a fogyasztó, aki megtagadja, illetve nem teszi lehetővé
a szolgáltató képviselőjének a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést leolvasás, ellenőrzés vagy karbantartás céljából.
SZOLGÁLTATÁS
Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-,
szennyvízvezetést, alap), betontörést és
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval,
valamint betonkavics, vakolóhomok és
termőföld elszállítását. Tel.: 0744-522026.
(3387)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését, márványból, gránitból és természetes kőből, valamint régi sírkövek felújítását – Csíkszeredában és környékén,
Gyergyószentmiklóson és környékén,
valamint Székelyudvarhelyen és környékén. Már előrendelhet a 2022-es évre
is. Információért hívjon telefonon, vagy
keresse Facebookon az Egon Kőfaragó
Kft.-t. Tel.: 0752-386256.
(3621)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában rendel 2021. október 12-én és
október 26-án. Programálás telefonon.
Tel.: 0748-100551.
(4188)

Eladó 2020-as száraz törökbúza, 2021-es
tavaszi búza, őszi búza, kalászos vetőmag őszi búza, nyolcsoros vetőmag őszi
árpa; piros, fehér nagy pityóka: 1,20 lej/
kg, hibás termés: nagy: 0,60 lej/kg, apró:
0,40 lej/kg. Minőség garantált. Termelőtől. Csíkmadaras, Fő út 28. szám alatt,
az óvoda szomszédságában. Tel.: 0745839675.
(4257)

Eladók vetőmagok Csíkszentmártonban:
őszi tritikálé, őszi csóréfejű búza, őszi
rozs, őszi kalászos búza. 2020-ban, Németországból hozva. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0727-626010.
(4344)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás
telefonon. Tel.: 0748-100554.
(4191)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0784421818, 0748-100554.

Dr. Balló István reumatológus szakorvos
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás telefonon.
Tel.: 0748-100554, 0775-141855.
(4200)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi
Polimed Center rendelőben. Programálás
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(4197)

(3993)

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0744542670.
(3531)

(4203)

Kedvezményes áron vállalunk lakásfelújítást, -átalakítást, diszperziós festést,
gipszkartonszerelést, csempézést, szalagparketta lerakását és egyéb belső
munkálatokat. Anyagbeszerzésbe besegítünk. Minőség és garancia garantált.
Tel.: 0757-603442.
(4212)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi allergológiai és
klinikai farmakológiai szakrendelést
folytat a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Szolgáltatások: gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos kérdések
megválaszolása, gyógyszermellékhatások felderítése, meddőséget okozó gyógyszerek felderítése. Tel.: 0748-100554.
(4242)

TELEK

VEGYES
Eladók német, jó minőségű, bontott fa
és műanyag termopán ablakok, egy- és
kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új fa- és műanyag
ablakok – kedvező áron, Kápolnáson.
Szállítás megoldható. Árak: 200-2000
lej, mérettől függően változik. Tel.: 0742630838.
(3150)

Pálinkának való szilva, valamint minőségi bornak való szőlő eladó. Szállítás
megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.:
0751-855225.
(3378)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa.
Ára: 350 lej/m, a mennyiség és a minőség
garantált. Tel.: 0751-257700.
(3570)

Eladó 47 ár építkezésre alkalmas beltelek Székelyudvarhelyen (a Széldombon),
akár parcellázva is. Irányár: 2000 euró/
ár. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0722662969.
(3978)

(4194)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás
telefonon. Tel.: 0748-100554.

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés alapján. További információ telefonon. Tel.: 0747-995432.

VÁSÁROLNÉK
Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as
telefonszámon.
(579)

Vásárolnék (fi zikai személy) Székelyudvarhelyen 3 vagy 4 szobás lakást magasföldszinten, esetleg I. vagy II. emeleten.
Hívjon bizalommal! Tel.: 0741-523023.
(3732)

Vásárolnék régi kéményseprő egyenruhát az 1970-1990-es évekből vagy akár régebbről. Kabát, nadrág, kesztyű, sapka,
bakancs és kis táska érdekel, akár egyéb
tartozékkal együtt. Tel.: 0754-891796.
(4269)

Vásárolok erdélyi, nagybányai és román
festményeket: Páll Lajos, Nagy Albert,
Incze János, Fülöp Antal Andor, Mohy
Sándor, Nagy Imre, Nagy István, Vass
Tamás, Barabás István, stb., szobrokat:
Benczédi Sándor, Vass Áron, Szervátiusz, tulipános bútorokat, 1900 előtti
szőnyegeket. Tel.: 0757-716036. E-mail:
srac007@yahoo.com.
(4320)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa,
fenyőfa, fenyőcándra, illetve Ruf bükkbrikett. Házhoz szállítás, méretre vágás, elrakás is megoldható. Tel.: 0746-369387.
(3588)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszúra vágva, hasogatva, valamint vegyes
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, csempébe való). Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0745-253737.
(3756)

Házhoz szállítunk jó minőségű, hasogatott bükkfát, valamint kályhaméretre
felvágott bükk- és fenyőbütlést Csíkszereda és Gyergyószentmiklós környékén.
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-182889.
(3765)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120
lej), 10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460
lej). Ugyanitt eladók minőségi pálinkák:
szilva (40 lej/L), barack (50 lej/L), körte
(45 lej/L), agancsnyelű bicska (130 lej),
alumíniumlétrák (420/520/670 lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: endybaba@freemail.hu.
(4140)

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744148829.
(4323)

Eladó hecserlilé. Érdeklődni telefonon.
Tel.: 0747-104612.
(4347)

