
2018.  NOVEMBER 23–25. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP1 2 A P RÓH I R D E T É S   

AUTÓ

Eladó Székelyudvarhelyen 2004-es évjáratú 
sötétzöld Opel Zafi ra 1.6 benzines motorral, 
megkímélt állapotban, beírva fekete rend-
számmal. Irányár: 1800 euró. Tel.: 0726-
720257.

#276670

Eladó 2005-ös évjáratú szürke Opel Meriva 
1,7 diesel, 212 000 km-ben, beírva fekete 
rendszámmal. Érdeklődni telefonon. Irány-
ár: 1650 euró. Tel.: 0745-212359.

#276815

ÁLLAT

Eladók malacok, és 30-70 kg közötti süldők, 
valamint 180-200 kg-os disznók Csíkszent-
mihályon. Telefon: 0743-664059.

#276494

Eladók 160-200 kg közötti, nagy fehér fajta, 
hagyományosan nevelt vágni való disznók 
Csíkmindszenten. Telefon: 0742-942635.

#276687

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

#276733

Vágni való lovat, tehenet vásárolok (Har-
gita megye, Maros megye, Kovászna me-
gye). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0744-542 
670.

#276737

Eladó egy 2 és fél éves, pirostarka diszke, 6 
hónapos borjadzó. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0735-297871, 0728-271300.

#276778

Eladó 4 db anyajuh és egy tavaszi nős-
tény bárány Borzsovában. Telefon: 0757-
017580.

#276782

Eladó Székelyudvarhelyen egy pirostarka 
tehén, 6 hónapos borjúzó, nagy tejhozamú. 
Érdeklődni telefonon: 0747-971233.

#276800

Eladók 120-160 kg közötti, házilag nevelt 
disznók, Madéfalván. Telefon: 0742-322448.

#276801

Eladó 170-180 kg körüli, gabonával nevelt 
húsdisznó. Csak komoly érdeklődők hívja-
nak. Telefon: 0753-202461.

#276809

Vágómarhát vásárolnék. Telefon: 0745-
184962.

#276814

Eladó 3 és fél hónapos, 300 kg körüli, fül-
számmal ellátott bikaborjú levágásra, ex-
portra, vagy továbbtartásra. Telefon: 0740-
534124.

#276833

Eladók 130-140 kg-os disznók. Telefon: 
0744-607130.

#276853

Eladó 4 db juh,és két sárga pofájú berbécs, 
Csomortán 22. szám alatt. Telefon: 0755-
974450.

#276856

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.

#276125

Kiadók vagy eladók garzonlakások és 2 
szobás tömbházlakások Csíkszeredában, 
valamint kiadók kulcsosházak Székelyud-
varhely és Csíkszereda környékén. Tel.: 
0743-267035.

#276171

Kiadó 23 m2-es, főútra nyíló üzlethelyiség, 4 
m-es kirakattal, raktárhelyiséggel, légkon-
dival, saját fűtésrendszerrel, saját villany-, 
vízórával, riasztórendszerrel, és mellékhe-
lyiséggel, Csíkszeredában, a M. Sadoveanu 
utcában. Tel.: 0744-522026.

#276547

Kiadó Székelyudvarhelyen a TIK-TAK bár 
teljes berendezéssel, frekventált helyen 
(közel 30 éve működik). Más tevékenység-
re is kiválóan alkalmas, közel 4 ár sarok-
telken. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-
636707.

#276676

Kiadó szilveszterre kulcsosház Székelyvar-
ságon, 14-20 fő részére. Családosok előny-
ben. Érdeklődni telefonon: 0744-612104.

#276757

Kiadó II. emeleti garzonlakás Csíkszere-
dában, a Hunyadi János utcában. Telefon: 
0743-039806.

#276798

BÉRELNÉK

Szilveszterre keresünk kiadó kulcsosházat 
hat személyre Csíkszereda 15 kilométeres 
körzetében. Telefonszám: 0757-652644.

#276770

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikánál 
rendel Csíkszeredában, a Lejtő utca 
2. szám alatt minden szerdán 15.30-
19 óra között. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon: 0266-316316, 0754-
838838.

#276007

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS Csíksze-
redában. Pontos és átfogó kimutatások: 
keringési rendszer, idegrendszer, bélrend-
szer, immunrendszer, nyirokrendszer, 
csontrendszer, máj, epe, vese, tüdő, reu-
maindex, allergiák, vitaminok; ásványok; 
aminósavak; enzimek; prosztata, nőgyó-
gyászati értékek mutatóiról. Ára: felnőt-
teknek 95 lej, kisgyerekeknek 45 lej. HÁT-
GERINC problémák, REUMÁS panaszok, 
derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén 
thermo-akupresszúrás 40 perces alkalma-
zás. Ára 25 lej. Denevérpad-használat (ge-
rincnyújtás): 10 lej. HAJHULLÁS okainak 
kimutatása, hajhagymák mikroszkópos 
elemzése: 125 lej. Időpontkérés, hétfőtől 
péntekig, 10-18 óra között, telefonon: 0748-
104048.

#276369

A Madéfalvi Fogyasztási Szövetkezet árve-
rést hirdet 2018. december 5-ére, a központ-
ban lévő üres helyiségekre. Jelentkezni a 
0729-112214-es telefonszámon lehet napon-
ta 9-14 óra között.

#276627

A székelyudvarhelyi magánerdészet nyílt 
árverést hirdet lábon álló fa eladása céljá-
ból, 2018-2019-es fatömegből a kezelésében 
lévő erdőből, december 3-án hétfő, 10 órától 
az erdészet székhelyén. Érdeklődni  lehet 
a székelyudvarhelyi magánerdészetnél – 
Székelyudvarhely, Mihai Eminescu 8. szám 
alatt. Tel.: 0266-210832.

# 

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

#276736

Zarándoklat Medjugorjéba 2018. november 
29.-december 5. között. Amennyiben csat-
lakozna, kérem hívjon a 0745-184962-es te-
lefonszámon.

#276813

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.

#276261

Eladók automata mosógépek és mosoga-
tógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), 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 áru-
házzal 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 m2 területtel. 
Érdeklődni telefonon, este 8 óra után lehet: 
0049-15-166723494, 0049-91-324914.

#275532

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

#276258

Eladó Székelyudvarhelyen, a Függetlenség 
utcában 2 szobás, földszinti, saját hőköz-
ponttal rendelkező tömbházlakás. Érdek-
lődni telefonon lehet. Tel.: 0751-603849, 
0742-754405.

#276511

I. osztályú garzon eladó Marosvásárhelyen, 
a Kárpátok sétányán. Ára: 35 000 euró. Te-
lefonszám: 0745-330565.

#276584

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 
hőközpontos, 4. emeleti, 50 m2-es tömb-
házlakás, Székelyudvarhelyen, a Beth-
len-negyedben. Irányár: 40 000 euró. Tel.: 
0746-057346.

#276715

Eladó ház SZENTGERICE központjában: 
négy szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, 
pincével, és melléképületekkel, igény ese-
tén öt hektár szántófölddel, gazdálkodásra, 
állattartásra ideális feltételekkel. Irányár: 
35 000 euró. Tel.: 0740- 808298.

#276784

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben egy 63,53 m 2-es, 3 szobás, III. 
emeleti tömbházlakás, keleti és nyugati 
fekvésű szobák, rendezett telekkönyv-
vel. Irányár: 57 900 euró. Tel.: 0742-
480646.

#276797

Eladó sürgősen, felújított garzonlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0729-058161.

#276835

Eladó tömbházlakás Csíkszentsimon köz-
pontjában. Irányár: 15 000 euró. Telefon: 
0726-563633.

#276846

Eladó egy felújított, kétszobás tömbházla-
kás Székelyudvarhelyen, központi zóná-
ban, a Tamási Áron utcában. A lakás para-
méterei: második emelet, saját hőközpont, 
50 nm hasznos felület. Érdeklődni napon-
ta 14,00 és 18,00 között. Telefon: 0723-245 
264. 

#276855

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Segítő Mária Alapítvány köszönetét fejezi 
ki azért a támogatásért, amellyel Csíkszere-
da Önkormányzata pályázati úton hozzá-
járult iskolánk idei gólyabáljának sikeres 
lebonyolításához.

#276831

Köszönet a tusnádi Piliske Közbirtokos-
ságnak, a Tusnád Közbirtokosságnak és a 
Dako Alfa Impexnek kirándulásunk támo-
gatásáért. Az újtusnádi iskolások és peda-
gógusok.

#276834

A Kós Károly Szakközépiskola köszönetét 
fejezi ki Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatalának a gólyabál megszervezésében 
nyújtott anyagi támogatásért. Az előa-
dás megszervezésében 28, ebben a tan-
évben végzős diák készített fel 18 gólyát 
egy izgalmas és szórakoztató előadásra. 
Gólyabálunk témája: Cirkusz a jelenben. 
Üzenete a nézők számára, hogy a valódi 
világban és ne az internetes alkalmazások 
fogságában éljünk. Farkas József és Nagy 
Ágota, XII.C

#276841

Szeretnénk a Szent Erzsébet Öregotthon 
dolgozóinak köszönetet mondani az évek 
hosszú során át tanúsított odaadásukért és 
a szeretetükért, amivel Édesanyámat, Si-
monffi   Erzsébetet (Baba nénit) gondozták. 
A gyászoló család. 

#276843

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 
csíki körzetének egyesülete, a Csíki Cser-
készekért Egyesület immáron negyedik al-
kalommal szervezett néprajztábort cserké-
szeknek. A helyszín idén Csíkmadaras volt, 
az időpont pedig november 16-18. Hálás 
köszönetünket fejezzük ki Hargita Megye 
Tanácsának illetve a Communitas Alapít-
ványnak a nyújtott támogatásért.

#276857

MEZŐGAZDASÁG

Friss, bodfalusi cukorrépaszelet eladó a 
szalagról, ára: 0,15 lej/kg. Házhoz szállítás 
6-8 tonna között. Tel.: 0748-603802.

#276234

A csíkszentmártoni Elfruct gyümölcsfel-
dolgozónál eladók az alábbi saját készíté-
sű termékek: almalé (3 l/17 lej, 5 l/ 27 lej/), 
alma-feketeribizli natúrlé 3 liter/25 lej, 
alma-homoktövis natúrlé 3 l/25 lej, cék-
lás-sárgarépás almalé ( 3 l/19 lej, 5 liter/28 
lej), feketeribizli-szörp 12 lej/0,5 liter, feke-
teribizli-natúrlé 0,4 l/12 lej, ingyenes ház-
hoz szállítás. Honlap: elfruct.ro Tel.: 0749-
068385.

#276622

Nagy mennyiségben répaszelet, kukorica 
és melasz eladó, házhoz szállítva. Telefon: 
0740-370063.

#276763




