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ÁLLAT

150-200 kg közötti bikaborjút vásárolnék. 
Telefon: 0727-880642.

#276530

Vásárolnék vágni való tehenet. Tel.: 0751-
896550, 0744-594434.

#276607

Eladók süldőmalacok Csíkszentmihályon. 
Telefon: 0746-734424.

#276637

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

#276648

Eladók 7 hetes, duplasonkás malacok Csík-
menaságon. Telefon: 0742-632583.

#276704

Eladó egy 160 kg és egy 180 kg körüli 
disznó Csíkkozmáson. Telefon: 0721-
650254.

#276705

Eladók idei gyöngytyúkok és pulykák Csík-
szentmártonban. Telefon: 0741-666642.

#276709

Eladók Agyagfalván 30-35 kg körüli süldők. 
Érdeklődni a 0742-272706-os telefonszámon 
lehet.

#276725

Eladó nagyon fi nom, levágott, házi nevelt 
húscsirke (2-3 kg.) Csíkkozmáson.

#276726

Eladók 100-150 kg közötti disznók. Telefon: 
0744-604293.

#276729

Eladók 7 hetes malacok Csicsóban. Telefon: 
0744-815094.

#276731

Eladók 10 hetes malacok Csíkdánfalván. Te-
lefon: 0740-913898.

#276733

ELVESZETT

Elvesztettem szombaton délelőtt Gyergyó-
szentmiklóson a főtéri volt csemegeüzlet és a 
római katolikus templom között kulcsaimat. 
A becsületes megtalálót kérem, értesítsen a 
következő telefonszámon: 0742-870652.

#276714

FELHÍVÁS

Csíkszereda központjában levő idős sze-
mély mellé, felügyeletre, román nyelvet is 
beszélő, megbízható személyt keresünk. 
Jelentkezését a következő telefonszámon 
várjuk: 0740-661296.

#276596

Gondozót keresek idős hölgy mellé Csíksze-
redában, akár részmunkaidővel is. Telefon: 
0743-057303.

#276662

Kellemes szállást biztosítok takarításért 
cserében, Székelyudvarhelyen. Érdeklődni 
telefonon: 0744-764129.

#276736

HÁZTARTÁS

Eladók német, használt kanapék és bútorok, 
rusztikus bútorok, matracok, hűtőszekré-
nyek, fagyasztók, mosógépek, mosogatógé-
pek, villanykályhák. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#276261

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.

#276411

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. 
Tel.: 0049-15-166723494, 0049-91-324914.

#275532

Eladó Székelyudvarhelyen, a Függetlenség 
utcában 2 szobás, földszinti, saját hőközpont-
tal rendelkező tömbházlakás. Érdeklődni te-
lefonon lehet: 0751-603849, 0742-754405.

#276511

Eladó igényesnek 2 szobás, felújított tömb-
házlakás, megkímélt állapotban, Székely-
udvarhelyen, a Cekend bejárat 1/12. szám 
alatt. Napos oldal, I. emelet, kívülről szige-
telve, szalagparkettel, bútorral vagy bútor 
nélkül. Tel.: 0728-907576, 0721-114156.

#276620

Eladó családi ház Csíkszentdomokoson. 
Tel.: 0741-107400.

#276710

Eladó 2 szobás, részben felújított, saját hő-
központos, 4. emeleti, 50 m2-es tömbházla-
kás Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben. Irányár: 40 000 euró. Tel.: 0746-057346.

#276715
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ötöt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tízezer

személy olvassa




