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AUTÓ

Eladók Marosvásárhelyen Dacia 
alkatrészek: 2 tetőcsomagtartó, 3 
kerék, kuplungtárcsa, platinák, ro-
tulák, direkciós karok, bobina, an-
tenna, kézifékkábel és sok egyéb. 
Minden tiszta új. Tel.: 0771-528234.

#273350

ÁLLAT

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

#274625

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

#274865

Eladók nagy testű tojótyúkok és 
fi atal, 4 hónapos jércék, nem tojó-
farmról valók. Ugyanitt továbbra 
is rendelhetők Purina-tápok, vala-
mint tejelőtáp (szárított sörmaláta). 
Tel.: 0744-610197.

#274966

Eladók 30-35 kg-os süldők Csík-
szentmihályon. Telefon: 0743-
664059.

#275159

Vásárolunk pirostarka és kékbel-
ga bika-, illetve ünőborjakat. Tel.: 
0751-973361, 0721-301586.

#275193

Eladók 7 hetes malacok Csíkcsicsó-
ban. Telefon: 0740-147077.

#275198

Eladók egyéves, piros tojótyúkok 
Csíkbánkfalva 31. szám alatt. Tele-
fon: 0744-928418.

#275214

Eladó nagyon fi nom, levágott há-
zinevelt húscsirke (2-3 kg) Csíkkoz-
máson. Tel.: 0727-815339.

#275305

Eladó Csíkkozmáson egy 180 kg-os 
disznó. Telefon: 0744-910641.

#275345

Eladók 70-80 kg körüli süldők, va-
lamint 6 hetes malacok. Telefon: 
0742-027993.

#275359

Eladó 4 db, 140-200 kg közötti ünő-
borjú. Telefon: 0743-565241.

#275360

Eladó egy féléves kancacsikó. Tele-
fon: 0745-592284.

#275369

Eladók 10 hetes malacok Csíkszent-
imrén. Telefon: 0742-404109.

#275380

BÉRBE ADÓ

Kiadók vagy eladók garzonlaká-
sok, 2 és 3 szobás tömbházlakások 
Csíkszeredában, valamint kiadók 
kulcsosházak Székelyudvarhely és 
Csíkszereda környékén. Tel.: 0743-
267035.

#274058

Székelyudvarhelyi szépségsza-
lonban kiadó helyiség, magára és 
környezetére igényes masszőrnek. 
Ugyanitt fodrászszék kiadó férfi -
fodrásznak. További infók telefo-
non: 0740-376361.

#274604

Kiadók új építésű lakások: garzon-
lakások 150 euró/hó, 2 szobások 
240 euró/hó plusz rezsi Székelyud-

varhelyen, a Kuvar utcában csen-
des környezetben, központhoz kö-
zel. Lakásonként egy parkolóhely 
és közös kert. Ugyanitt kiadó 50 m2 
kereskedelmi felület+raktár, amely 
megfelel irodának, fodrászatnak 
stb., valamint a Rákóczi 23. szám 
alatt, a Pethő étterem mellett üz-
lethelyiség kiadó plusz raktárral 
220 euróért/hó. Tel.: 0745-630024, 
0744-530709.

#274977

Kiadó helyiségek (51 nm, 74 nm, 
61 nm) külön-külön mosdóval el-
látva, Csíkszereda, Nagy Rét utca 
27. szám alatt (a Lidl-el szemben)
külön parkolóval. Érdeklődni 
a 0744-592660-as vagy a 0744-
306840-es telefonszámokon lehet. 

#274993

Kiadó 340 m2-es kereskedelmi fe-
lület Csíkszeredában, központi 
zónában, 800 m2-es parkolófelület-
tel. Irányár: 13 euró/m2. Tel.: 0752-
783649.

#275120

Bérbe adó Csíkszeredában köz-
ponti fekvésű, földszinti, 2 szobás 
tömbházlakás, megfelel szépsé-
gipari, kereskedelmi, irodai, egész-
ségügyi tevékenységnek, kedvező 
áron. Tel.: 0744-554060.

#275152

Kiadó teljesen felújított, bútorozat-
lan, földszinti, 2 szobás tömbház-
lakás, kevés fenntartási költséggel 
Csíkszereda, Suta utca 9. szám 
alatt, ára: 170 euró/ hó. Tel.: 0740-
918515.

#275205

Kiadók üzlethelyiségek Szent-
egyháza központjában, a Per-
fekt-üzlettel szemben. Részleteket 
a 0730-80890-es telefonszámon 
nyújthatunk.

#275258

Kiadó 2 garázshely Csíkszeredá-
ban, a Fortuna Lakóparkban, ára: 
60 euró/hónap. Telefon: 0743-
395633.

#275274

Kiadó Székelyudvarhelyen 3 szobás 
lakás (77 m2), saját hőközponttal. 
Tel.: 0740-418356.

#275316

Kiadó 2 szobás lakás Csíkszeredá-
ban, a Fortuna Park 1. szám alatt. 
Tel.: 0727-075097.

#275334

Kiadó vagy eladó 52 ár ipari terület 
Székelyudvarhelyen, főúttal ha-
táros, 50 méteres fronttal. Alkal-
mas bármilyen csarnok építésére. 
Irányár: 2750 euró/ár. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0744-301451.

#275341

Kiadó 150 m2 irodahelyiség Székely-
udvarhelyen, a Diablo pizzázó fö-
lött. Megfelel bármilyen csendes 
tevékenységre. Tel.: 0744-610197.

#275352

FELHÍVÁS

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász 
szakorvos rendel minden pénteken 
délután 2 órától Székelyudvarhe-
lyen, a Templom utca 7. szám alatti 
Samed-Polimed rendelőben. Vég-
zünk hasi echográfi át, érultrahan-
got is. Előzetes programálás a 0752-
201925-ös telefonszámon.

#274685

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS, 
Csíkszeredában. A szervezet mű-

ködésének kiértékelése-elemzése: 
csont,- keringési,- ideg,- emésztő,- 
immunrendszer, vese, tüdő, pajzs-
mirigy, elhízási mutatók, allergiák, 
aminosavak, nyomelemek, vitami-
nok, koenzimek és kollagénszint, 
prosztata, nőgyógyászati értékek. 
Ára felnőtteknek 95 lej, kisgyere-
keknek 45 lej. Hátgerincproblémák, 
reumás panaszok, derék,- térd,- váll 
és lábfájdalmak esetén termo-akup-
resszúrás 40 perces alkalmazás, ára 
25 lej. Gerincnyújtás: 10 lej. Hajhul-
lás okainak kimutatása, hajhagy-
mák mikroszkópos elemzése: 125 lej. 
Testsúlycsökkentéshez személyre 
szabott diéta összeállítása, tanács-
adás, heti követés: 95 lej. Időpontké-
rés telefonon: hétfő-péntek 10-18 óra 
között. Tel.: 0748-104048.

#274693

Dr. Eremia-Antal Erika bőr-
gyógyász szakorvos, a Sana-
nova klinikán rendel Csíksze-
reda, Lejtő utca 2. szám alatt, 
minden szerdán 15.30-19 óra 
között. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon: Tel.: 0266-
316316, 0754-838838.

#275146

Szakképesítéssel és tapasztalattal 
rendelkező személy magánórákat 
és érettségi felkészítőt vállal német 
nyelvből Gyergyószentmiklóson. A 
tanulási ritmus igény szerint alakít-
ható. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0742-778135.

#275234

Eladó étkezési piros pityóka Gyer-
gyószentmiklóson. Ár 1,30 lej/kg. 
Érdeklődni a 0746-781166-os tele-
fonszámon lehet.

#275270

Mozgássérült idős asszony mellé 
megbízható, csíkszeredai lakhely-
lyel rendelkező gondozónőt kere-
sünk. Telefon: 0742-160306.

#275289

A Székelyudvarhelyi Magánerdé-
szet nyílt árverezést hirdet lábon 
álló fa eladása céljából, a kezelé-
sében lévő erdőből, 2018. október 
1-jén, hétfőn 10 órától, az erdészet 
székhelyén. Érdeklődni lehet a Mi-
hai Eminescu utca 8. szám alatt. 
Tel.: 0266-210832.

#275295

Sebestyén József, Szentegyháza, 
Május 1 utca 51/a szám alatti lakos, 
értesítem Sebestyén József, Sebes-
tyén Katalin, Sebestyén Ferenc, 
Sebestyén Mihály, Sebestyén Péter 
és Ferencz István ismeretlen lakhe-
lyű alpereseket, hogy 2018. október 
19-én a Székelyudvarhelyi Bíróság 
2290/268/2017-es számmal ikta-
tott ügyben a nevükön az 52110 és 
52109-es szentegyházi telekkönyv-
ben szerepelő ingatlan tulajdonjog 
átruházási ügyében tárgyalás van.

#275375

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek és mo-
sogatógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával, régi mo-
sógépet, hűtőt is beszámítunk! Vál-
laljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u. 18. szám (a Mer-
kúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#274710

Eladók német, használt kanapék és 
bútorok, rusztikus bútorok, matracok, 

hűtőszekrények, fagyasztók, mosógé-
pek, mosogatógépek, villanykályhák. 
Megtalál Madéfalván, az állomással 
szemben. Tel.: 0748-913384.

#275066

INGATLAN

Marosvásárhelyen, a Kárpátok Sé-
tányán egy kilenc emeletes tömb-
ház hetedik emeletén 34 m2-es, 
másfél szobás garzon eladó. Ára: 
38 000 euró. Telefonszám: 0745-
330565 vagy 0755-911482.

#274528

Eladó vagy kiadó 92 m 2-es iroda-
ház Csíkszeredában, a Hajnal 
utcában (Udvarhely kijáratá-
nál), 4 áras telken fekvő, 2007-
ben épült ingatlan, kétszintes, 
mosdót és irodai bútort tartal-
maz. Megfelel többféle tevékeny-
ségnek. Fűtés fáskazánnal. Ára: 
49 000 euró, illetve 350 euró/hó. 
Tel.: 0742-472985.

#274620

Eladó Lókodban öt éve épült, be-
költözhető, villaszerű családi ház 
2 féle fűtésrendszerrel és még kan-
dallóval, külön nyári lakkal, 32 ár 
gyümölcsössel – igényesnek vagy 
alapítványnak is. Tel.: 0744-182886.

#274887

Eladó Székelyudvarhelyen a Ró-
zsa utca 57. szám alatti lakóház, 
4 helyiséggel, 1 fürdővel, hőköz-
ponttal, 2 bejárattal és 1100 m 2 te-
rülettel. Érdeklődni telefonon este 
8 óra után lehet. Tel.: 0741-765062, 
004991324914.

#275006

Eladó 80 m2-es, 3 szobás, III. eme-
leti, déli fekvésű tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Decemberi For-
radalom utca 15. szám alatt, a Gál 
Sándor-szobor mögött, igényesnek. 
Ára: 69 000 euró. Tel.: 0744-638237.

#275033

Eladó 4 szobás, I.osztályú, IV. eme-
leti tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Testvériség sugárút 13. szám alatt. 
Ára: 60 000 euró. Tel.: 0744-891172.

#275077

Eladó négyemeletes, téglaépítésű 
tömbházban III. emeleti, 2 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Kalász ne-
gyedben, korszerűen felújítva (ter-
mopán ablakok, saját hőközpont, 
biztonsági vasajtó, szalagparkett). 
Tel.: 0749-337052.

#275133

Eladó családi ház nagy gazdasági 
épületekkel, 10 ár területtel Csík-
szeredában, a Nagy Imre utca 188. 
szám alatt. Tel.: 0741-112794.

#275170

Sürgősen eladó Székelyudvarhe-
lyen, a felső Bethlen negyedben 
(Győzelem utca) I. osztályú felújí-
tott, 2 szobás tömbházlakás (50 m2) 
bútorozva vagy anélkül. Csendes 
környezet, 4. emelet, közelben ját-
szótér, park, iskola. Kívülről szige-
telve van, pince, tiszta, naprakész 
papírok, bármikor átírható. Tel.: 
0730-636957.

#275204

Eladó Csíkszeredában, a Miron 
Cristea utca 2/B szám alatt egy 3 
szobás, III. emeleti tömbházlakás, 
saját hőközponttal, termopán abla-
kokkal, beépített erkéllyel. Érdek-
lődni naponta 18-21 óra között. Tel.: 
0744-497303.

#275266

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

#275297

Eladó Csíkszeredában, a Fenyő ut-
cában I. emeleti, 3 szobás tömbház-
lakás. Tel.: 0744-393779.

#275303

Eladó 2 szobás tömbházlakás hőszi-
getelt tömbházban, saját hőköz-
ponttal, termopán nyílászárókkal 
Csíkszeredában, a Kossuth Lajos 
utcában. Érdeklődni naponta 18-19 
óra között. Tel.: 0722-112170.

#275328

Eladó Székelyudvarhelyen, a fel-
ső Bethlen negyedben (Győzelem 
utca) I. osztályú 2 szobás, IV. eme-
leti tömbházlakás, saját hőköz-
ponttal, beépített terasszal, termo-
pan bejárati ajtóval, ablakokkal, 
pince és biciklitartó tartozik hozza. 
Tel.: 0743-412687.

#275333

Eladó Székelyudvarhelyen, a Csere-
háton új építésű 3 szobás, 70 m2-es 
lakás, 7 kamrás tripla üveges aj-
tó-ablakokkal, 15 cm-es hőszigete-
léssel, fi nisz munkára előkészítve. 
Az apartmanhoz tartozik 1,5 ár te-
rület. Irányár: 43 000 euró. Érdek-
lődni telefonon: 0744-301451.

#275342

Eladó Székelyudvarhely központjá-
ban I. osztályú, 2 szobás tömbház-
lakás saját hőközponttal, termopan 
ablakokkal, felújítva, teljesen be-
rendezve. Valamint eladó Székely-
udvarhelyen, a Bethlen negyedben 
(Cipészek utca) I. osztályú, 2. eme-
leti, 3 szobás tömbházlakás saját 
hőközponttal, termopan ablakok-
kal, igényesen felújított állapotban, 
teljes berendezéssel. Tel.: 0744-
610217, 0745-187176

#275348

KÖRNYEZETVÉDELEM

KUEN MANFRED JOSEF, Neuburg 
A.D. Kammel, Gartenstrasse 10. 
szám alatti lakhellyel értesíti az 
érdekelteket, hogy Gyergyóújfalu, 
Libán, szám nélküli cím alatt talál-
ható 17536 m2-re vonatkozó zonális 
rendezési tervet (PUZ) beltelkesítés 
(5624,84 mp) agróturisztikai pan-
zió építése céljából a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló stratégiai tervek közé so-
rolta, melyek esetében nem szük-
séges környezeti vizsgálat elkészí-
tése.  A döntés alapjául szolgáló 
ügycsomó megtekinthető a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, hétfő – csütörtök 
8-16.30 óra között, pénteken 8-14 
óra között. Az érintettek észrevéte-
leiket e döntéssel kapcsolatosan a 
hirdetés megjelenésétől számított 
10 napon belül nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43 szám alatt;      Tel 
:0266 – 312454; 0266 – 371313; fax: 
0266 – 310041 A döntéstervezet 
megtalálható az ügynökség inter-
netes oldalán:  apmhr.anpm.ro/
Reglementări/Avizul de mediu.

#275376




