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ÁLLAT

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimrén. Telefon: 0742-404109.
#274600

Eladók 10-12 hetes malacok Csíkszentmihályon. Telefon: 0743664059.
#274614

Vágni való lovat (tehenet is) vásárolok (Hargita megye, Maros megye,
Kovászna megye). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0744-542 670.
#274625

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve ünőborjakat. Tel.:
0751-973361, 0721-301586.
#274732

Vásárolnák vágni való tehenet.
Tel.: 0751-896550, 0744-594434.
#274819

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalva 31. szám alatt. Telefon: 0744928418.
#274833

Eladó egy 300 kg-os, feketetarka
bika, jó áron, valamint pirostarka
és feketetarka, hetes ünő-, illetve
bikaborjú. Telefon: 0747-948855.
#274864

Pirostarka, illetve kékbelga ünő- és
bikaborjakat vásárolok. Telefon:
0747-663378.
#274865

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt húscsirke (2-3 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-815339.
#274869

Eladó 140 kg körüli húsdisznó,
házhoz szállítással. Telefon: 0744148829.
#274889

Eladók disznók Mindszenten. Telefon: 0755-872482.
#274899

Eladó fi atal, 65 kg körüli herélt
süldő. Ár megegyezés alapján. Telefon: 0746-075232.
#274900

BÉRBE ADÓ

Kiadó kereskedelmi felület Csíkszeredában, a Gál Sándor utca 7. szám
alatt, a konzulátus szomszédságában. Tel.: 0744-778409.
#274664

Kiadó I. osztályú garzonlakás Csíkszeredában, a Hunyadi János utcában. Tel.: 0743-878596.
#274826

FELHÍVÁS

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS,
Csíkszeredában. A szervezet működésének kiértékelése-elemzése:
csont,- keringési,- ideg,- emésztő,immunrendszer, vese, tüdő, pajzsmirigy, elhízási mutatók, allergiák,
aminosavak, nyomelemek, vitaminok, koenzimek és kollagénszint,
prosztata, nőgyógyászati értékek.
Ára felnőtteknek 95 lej, kisgyerekeknek 45 lej. Hátgerincproblémák,
reumás panaszok, derék,- térd,váll és lábfájdalmak esetén termo-akupresszúrás 40 perces alkalmazás, ára 25 lej. Gerincnyújtás: 10
lej. Hajhullás okainak kimutatása,
hajhagymák mikroszkópos elemzése: 125 lej. Testsúlycsökkentéshez
személyre szabott diéta összeállítása, tanácsadás, heti követés: 95 lej.
Időpontkérés telefonon: hétfő-péntek: 10-18 óra között. Tel.: 0748104048.
#274693

Tusnádfürdőre, idős, fennjáró nő
mellé gondozónőt keresünk, ottlakással. Telefon: 0743-912085.
#274739

Közérdekű hirdetés engedélyezési
eljárás kezdeményezéséről. A bukaresti székhelyű S.C. UZINSIDER
GENERAL CONTRACTOR S.A. (RT.)
értesíti az érdekelteket a környezetvédelmi engedélyezési eljárás
kezdeményezéséről, a Hargita megyei Zetelaka község, Zeteváralja
faluban található törpe vízerőmű
működtetése érdekében. A tevékenység környezetre gyakorolt hatásáról szóló információk lekérhetők hétfő-péntek, 8-15 óra között a
Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség Csíkszereda, Márton
Áron u. 43. sz. alatt található székhelyén. Tel.: 0266-371313, 312454.
Fax: 0266-310041. Az érdekeltek
észrevételeit írásban fogadjuk, az
alulírott személy azonosító adataival, naponta a környezetvédelmi
ügynökség székhelyén, a hirdetés
megjelenésétől számított 15 naptári
napon belül.
#274906

APRÓHIRDETÉS
KANDALLÓK – KAZÁNOK
– KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK
TAKARÍTÁSA –
– GÁZKÉMÉNYEK
TAKARÍTÁSA
ÉS ELLENŐRZÉSE

Telefonszám: 0745-540250
Csíkszereda és környéke
Eladók automata mosógépek és mosogatógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők,
fagyasztók 1 év garanciával, régi mosógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását,
háznál is. Cím: Székelyudvarhely,
1918. december 1. u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266219825; 0722-495625; 0722-626495.
#274710

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciával.
Régi gépét beszámítjuk. Házhoz
szállítás! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 38. szám.
Tel.: 0744-539487; 0744-782879.
#273788

Eladók német, használt kanapék és
bútorok, rusztikus bútorok, matracok, hűtőszekrények, fagyasztók,
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák. Megtalál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.:
0748-913384.
#274035
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INGATLAN

Eladó 130 m2-es családi ház Szécsenyben, 10 ár területtel, gyönyörű helyen. Tel.: 0743-466880.
#274452

Eladó magánház Csíkszeredában, 14
ár területtel, 2 család részére is megfelel, rendezett iratokkal. Komoly vevők hívását várom. Tel.: 0757-125436.
#274475

Eladó orvosi (nőgyógyászati) rendelő Csíkszeredában, az Octavian
Goga utca 8/B/3. szám alatt, bútorzattal, teljes felszereléssel, saját hőközponttal, termopán ablakokkal,
újonnan hőszigetelve, külön bejárattal, pincével. Akár irodának is
megfelel. Tel.: 0745-609354.
#274626

Azonnal beköltözhető, felújított,
hőszigetelt 2 szobás tömbházlakás eladó Csíkszeredában. Elsőlakás-programmal is megvásárolható. Tel.: 0749-653359.
#274653

Eladó családi ház Csíktaplocán (2
szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kazánház), 4 ár udvar, dupla
garázs és tárolóhelyiségek. Tel.:
0741-089960.
#274666

Eladó 3 szobás, földszinti, felújított
tömbházlakás Csíkszeredában, a
Gyermek sétányon, termopán nyílászárók, saját hőközpont, új fűtésrendszer, bútorozott konyha, beépített erkély, B-kategóriás energetikai
bizonylat, azonnal beköltözhető.
Garzonlakást is beszámítok. Tel.:
0745-619198.
#274674

Eladó újonnan épülő gerendaház
Csíkszentléleken. Tel.: 0744-696159.
#274681

Eladó Csíkszeredában, a Testvériség sugárúton 2 szobás, teljesen felújított (luxus körülmények) lakás.
Tel.: 0744-383384.
#274716

Eladó Gyergyószentmiklóson a Forradalom negyedben egy 3 szobás
apartament (bl.F/sc.A/et.I). Irányár
13 500 euró. Tel.: 0744-170764.

Eladó Csíkszeredában, a Szív utcában, I. osztályú, IV. emeleti garzonlakás, pincével együtt. Ára: 21 500
euró. Tel.: 0747-236109.
#274837

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Mihail Sadoveanu utcában 2 szobás,
modern kialakítású családi ház,
igényesen rendezett kerttel, valamint eladó Székelyudvarhelyen, a
Tó utcában, központi részen 2 szobás családi ház. Tel.: 0746-057346.
#274862

Eladó Kányádban kereskedelmi
épület a főút mellett, kedvező áron.
Van víz, kanalizálás és háromfázis
az épületben. Tel.: 0744-559391,
0740-034820.
#274883

JÁRMŰ

Eladó 1993-as évjáratú, kitűnő állapotú Volkswagen Transporter T4,
3 méteres platóval. Irányár: 2700
euró. Telefon: 0744-272990.
KÖRNYEZETVÉDELEM

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG TANÁCSA, (melynek székhelye Gyergyóújfalu, 212., Hargita megye) értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy
Gyergyóújfalu és Gyergyókilyén
külterületén megvalósítandó „Mezőgazdasági utak feljavítása” című
tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása
alapján 2018. szeptember 11-én döntéstervezetet hozott, nem szükséges
a környezeti hatástanulmány elkészítése. A döntés tervezete és az ezt
megalapozó érvek megtekinthetők
a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt,
hétfőtől csütörtökig 8,30 – 16,00 óra
között, pénteken 8,30-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.
ro címen. Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a
hirdetés megjelenésétől számított 5
nap alatt nyújthatják be (2018. szeptember 20-ig) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax:
0266-310040).
#274905

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Csereháti Bérlők Egyesülete köszönetét fejezi ki a VIII. Csereháti
Sportnap megszervezéséhez nyújtott támogatásért az alábbiaknak:
Székelyudvarhelyi Polgármesteri
Hivatal, Helyi rendőrség, Ambach
Alapítvány, Ficánka Napköziotthon, Ati Cream, AWG, Fit Feel, Harmonia, Cukrászda, Rip Rop pékség,
Emo Zumba, My Dress, Csereháti
üzlet, Profi Reklám.

