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AUTÓ

Eladó Opel Astra, 2006-os évjárat, 100 000 
km-ben, márciusban lett behozva az or-
szágba, irányár: 3600 euró, és Opel Zafi ra 
2008-as évjárat, reális 42 000 km-ben, sok 
extrával, 6200 euró. Tel.: 0741-215946

#275733

ÁLLAT

Eladók egyéves, piros tojótyúkok, illetve 
fehér húskacsák Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Telefon: 0744-928418.

#275783

Vásárolok pirostarka és kék-belga bika- il-
letve ünőborjakat. Telefon: 0745-526564.

#275802

Vágómarhát vásárolnék. Telefon: 0745-
184962, Csíikszereda és környéke.

#275808

Eladók 8 hetes malacok Csíkcsicsóban. Te-
lefon: 0744-881380.

#275822

Eladók Gyergyószentmiklóson idei fácán-
csirkék (vadász, piros arany, sárga arany, 
ezüstszínű) és pávacsirkék. Érdeklődni a 
0742-965504-es telefonszámon.

#275844

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

#275909

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentmihályon. 
Irányár: 170 lej/db, enyhén alkudható. Tele-
fon: 0745-983964.

#275928

BÉRBE ADÓ

Kiadó 340 m2-es kereskedelmi felület Csík-
szeredában, központi zónában, 800 m 2-es 
parkolófelülettel. Irányár: 13 euró/m 2. Tel.: 
0752-783649.

#275120

Kiadó Székelyudvarhelyen a TIK-TAK bár 
teljes berendezéssel, frekventált helyen (kö-
zel 30 éve működik). Más tevékenységre is 
kiválóan alkalmas, közel 4 ár saroktelken. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-636707.

#275707

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 45 
m2-es, bútorozott apartman: előszoba, szo-
ba, konyha, fürdő, kamra és terasz. Tel.: 
0744-583213.

#275915

A Bögözi Szövetkezeti Társaság bérbeadja 
a Székelydobó 70. szám alatti üzlethelyisé-
get. Adott minden feltétel üzlethelyiségnek, 
közétkeztetési egységnek, bármilyen más 
tevékenységnek. Valamint bérbe adódik a 
Vágás 17-18. szám alatti üzlet- és kocsma-
helyiség. Az árverésre 2018. november 5-én 
10 órakor kerül sor, a Bögöz 78. szám alatti 
irodában. Érdeklődni telefonon vagy a szö-
vetkezeti irodában lehet. Tel.: 0741-648362.

#275919

ELVESZETT

Elveszett az Alla Breve Kulturális Alapít-
vány adószámot igazoló aktája (cod fi scal), 
érvénytelennek nyilvánítjuk.

#275936

FELHÍVÁS

Az érdekeltek tudomására hozzuk, 
hogy Gyergyószentmiklós bírósá-
gán 2018. december 12-én van határ-
ideje a 2018/681/234 ügycsomónak, 
amelynek tárgya elbirtoklás, amely a 
Hargita megye, Gyergyószentmiklós 
Nagyküröcön levő kaszálós területre 
vonatkozik, telekkönyvi száma 57293 
Gyergyószentmiklós, kataszteri szám 
8065, alatt van beazonosítva. kérel-
mező Nekula Zoltán és Nekula Rozália. 
Megkérjük Réthi Ferenc és Kádár Róza 

Adja el
feleslegessé vált tárgyait!

Apróhirdetését hozza be személyesen 

Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám

Kolozsvár, Onisifor Ghibu (volt Eperjes) utca 14. szám

Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám

Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám

alpereseket, hogy ebben az ügyben 
jelenjenek meg a fenti időpontban tar-
tandó tárgyaláson.

#275920

Zarándoklat Medzsugorjéba 2018. novem-
ber 23-28. között. Telefon: 0745-184962.

#275807

Ápolónőt keresünk mozgásképtelen, idős, 
ágyban fekvő nő mellé, állandó jelleggel, 
Székelyudvarhelyre. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0752-554162.

#275879

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet Igaz-
gatótanácsa az alapszabályzat V. fejezet 
15. szakasza alapján összehívja rendkívüli 
közgyűlését, 2018. október 26-án, 15 órára a 
Farkaslaki Kultúrotthonba. Határozatkép-
telenség esetén a közgyűlést összehívjuk 
1 óra múlva, 16 órára. Napirendi pont: az 
Igazgatótanács összetételének jóváhagyá-
sa. Vezetőség

#275908

A Hodgyai Kuvasza Közbirtokosság meg-
hívja a tagságot és a magánerdő-tulajdo-
nosokat a 2018. október 21-én, vasárnap 17 
órától tartandó rendkívüli közgyűlésre, a 
helyi kultúrotthonba. Kérjük, minél többen 
jelenjenek meg.

#275911

HÁZTARTÁS

Eladók német, használt kanapék és bú-
torok, rusztikus bútorok, matracok, hű-
tőszekrények, fagyasztók, mosógépek, 
mosogatógépek, villanykályhák. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#275066

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

#275395

Eladók automata mosógépek és mosogató-
gépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), 
hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garan-
ciával, régi mosógépet, hűtőt is beszámítunk! 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál 
is. Cím: Székelyudvarhely, 1918. december 1. 
u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#275668

INGATLAN

Eladó vagy kiadó Székelyudvarhelyen a 
Rózsa utca 57. szám alatti ház (90 m 2 lakó-
felülettel), 4 helyiséggel, 1 fürdővel, hőköz-
ponttal, 2 bejárattal és 1000 m 2 területtel. 
Érdeklődni telefonon este 8 óra után lehet: 
0049-15-166723494, 0049-91-324914.

#275532

Eladó 2 szobás földszinti lakás Csíkszere-
dában, ami megfelel bármilyen irodai tevé-
kenységnek. Érdeklődni a 0749-653359-es 
telefonszámon.

#275692

Eladó Székelyudvarhelyen, az alsó Bethlen-ne-
gyedben, a Lidl mögött, déli fekvésű, napos, 
csendes, 2 szobás, 48 m2-es, teraszos lakás. A 
lakás pár éve lett felújítva (termopán ablakok, 
Viessmann kazán, felújított parketta, új beltéri 
ajtók). A fürdőszoba igényesen csempézett. A 
konyha teljesen felszerelt (bútor, gáztűzhely, 
páraelszívó, hűtő). Beépített gardróbszekrény 
is kialakításra került. Negyedik emeleti lakás. 
Tel.: 0036-70.621.02.73

#275811

Eladó Zeteváralján családi ház: 3 szoba, 
ebédlő, kamra, fürdőszoba, garázs, mellék-
helyiségek. Fűtés fával. Érdeklődni lehet 
telefonon: 0745-921251.

#275836

Eladó IV. emeleti garzonlakás, tetőtér-be-
építési lehetőséggel Csíkszeredában, a Har-
gita utca 64. szám alatt. Tel.: 0753-824514.

#275924

Eladó régebbi családi ház Zetelakán, érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0755-803526.

#275939




