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HIRDETÉS

2019. AUGUSZTUS 27., KEDD

Kiadók Felsőboldogfalván
fűtött felületek,
háromfázisú árammal,
műhelynek vagy raktárnak
is alkalmas, ugyanitt
kiadók új építésű
apartmanok.

www.oriente.ro
Jókai bableves
Cigánypecsenye
Steak burgonya
Savanyú uborka
Desszert

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Érdeklődni: 0744–593028.
FELHÍVÁS

A Szent Ferenc Egyesület
a Sérült Gyerekekért
vezetősége, a gyerekek és
a szülők nevében szeretné
hálásan megköszönni
Székelyudvarhely Polgármesteri
Hivatalának, a „Nyitottak
vagyunk a világra” című
projekthez nyújtott támogatást.

#282159

Magyarországra, Gyulára keresünk csíkszeredai származású, idős házaspár mellé tapasztalt ápolónőt, 2019. szeptember 9-től. Külön
szoba, wifi , teljes ellátás, útiköltség és 600
euró az ajánlat. Tel.: 0036-66461605.
Szélyes Margareta felperes ezennel értesíti
Nagy Rebeka, Nagy Róza, Nagy Anna és Nagy
Lajos alpereseket, hogy a Kányád 51550. számú telekkönyvben szereplő ingatlan elbirtoklási perét a Székelyudvarhelyi Bíróságon 2019.
szeptember 18-án tárgyalják. Iratcsomószám:
1195/268/2019.

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt húscsirke (2-3 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-815339.
#282583

Eladó 3 éves nagytestű kancacsikó. Tel.: 0752314376.

A Székelyhon 2019. augusztus 26-i, hétfői
számának a Felhívás rovatban a Boga Imre
és Boga László csíkszentsimoni lakosok
által közölt információk valótlanok, félrevezetőek, azok bizonyára a komoly és
tisztességes szándékú vásárlók megtévesztése céljából voltak közölve! A 8-as számú
istálló esetében már végleges törvényszéki
határozat is született, amelyet a kilakoltatás követhet. A csíkszentsimoni Zöldes M.T.
vezetősége nyilvánosan is kijelenti, hogy az
újságban közölt, az állítólagos 50 000 és 45
000 lejes befektetésekkel kapcsolatosan sem
beiktatott kérelem, sem pedig jóváhagyott/
elfogadott közgyűlési határozat nem létezik!
A Zöldes M.T. várja a tárgyalóképes és tisztességes szándékú vásárlókat!

#282597

#282717

Bárányt, selejt juhot és selejt kecskét vásárolnék
nagyobb mennyiségben. Telefon: 0745-184962.

A Bibliofi l Alapítvány családi társasjáték-maratont szervez a Nyitott Könyvek Éjszakája
keretében, a székelyudvarhelyi Nyirő József
Városi Könyvtárban, augusztus 31-én este 8
órától, a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatal támogatásával. Családok benevezését
várjuk augusztus 30-áig, Sándor Krisztina
könyvtárosnál. Tel.: 0748-234824.

#282690

Eladók 10 hetes malacok Vacsárcsi 229. szám
alatt. Tel: 0740-987914.
#282704

BÉRBE ADÓ

#282718

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor negyedben 2 szobás, összkomfortos, bútorozott panellakás. Diákok előnyben. Bővebb információk telefonon: 0770-201121.
#282601

Kiadó 219 m2-es, rakodórámpával ellátott raktárhelyiség Székelyudvarhelyen, a Vízigótok
utca 14–16. szám alatt. Érdeklődni telefonon
lehet: 0744-340399, 0723-182424.
#282633

Bérbe adó női- és férfi fodrászszék, valamint
kozmetikus ágy Csíkszeredában, a Testvériség
sugárút 12. sz alatti működő szépségszalonban. Érdeklődni munkanapokon 0266-312409
vagy 0744 472591-es telefonszámokon.
#282702

Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

A Bibliofil Alapítvány 2019. augusztus 29-30.
között „A jövő könyvtára” címmel nemzetközi szakmai konferenciát tart, Hargita Megye Tanácsának támogatásával, melyre szeretettel várja az érdeklődőket. A rendezvény
augusztus 29-én, 14 órakor a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István-termében kezdődik.
#282719

Már csak 2 szabad hely maradt az izraeli
zarándoklatunkra szeptember 2-8 között. Ismerje meg azokat a helyszíneket, ahol az Ó- és
Újszövetségi események zajlottak, ahol Jézus
Krisztus élt és tanított. Várjuk szeretettel és
oda fi gyeléssel! Elérhetőség: Magda Travel,
tel.: 0746-630802.
#282721

Székelyudvarhely
edzőterme.
Gyere, és mi
formába hozunk!
Info:
www.facebook.com/fit.feel

#281559

INGATLAN
Eladó Székelyudvarhelyen, a Tomcsa Sándor utcában II. emeleti, 2 szobás tömbházlakás, felújított, saját hőközponttal, termopán ablakokkal. Érdeklődni telefonon
lehet: 0748-591567.
#282590

#282714

#282454

KITŰNŐ ÁRAKON!

Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.
Gyors és pontos elkészítési határidő!
Ajándék szúnyogháló, párkány!

Eladók német automata mosógépek (Miele,
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk.
Házhoz szállítás. Kaphatók új elektromos
főzőkályhák, kerámia főzőlappal, ventilátorral. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent
János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487;
0744-782879.

#282650

Eladók Székelyudvarhelyen nagy testű tojótyúkok és kakasok. Ugyanitt továbbra is
rendelhetők Purina-tápok, valamint tejelőtáp
(szárított sörmaláta). Tel.: 0744-610197.

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

HÁZTARTÁS

Szeretettel várunk nyaralni a Costinești-i villánkba. Marika néni. Érdeklődni: 0721-297681.

ÁLLAT

AZ ANI-CO TRADE AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Eladó Székelyudvarhelyen, az alsó Bethlen
negyedben, a Virágok sétányán I. emeleti,
4 szobás tömbházlakás, 2 pincével, hőszigetelve, saját hőközponttal. Irányár: 72 000
euró. Valamint eladó egy tégla garázs, rendezett telekkönyvvel. Irányár: 11 500 euró.
Tel.: 0744-830220.
#282638

Kiadó 22 m2 és 26 m2 helyiség a Petőfi utcában
céges tevékenységre, valamint kiadó 20 m2
garázs a Haladás utcában. Tel: 0734-822643,
0727-716824.
#282649

Eladó Székelyudvarhelyen központi fekvésű,
felújított, I. emeleti kétszobás lakás (előszoba,
2 szoba, fürdő, kamra, beépített terasz), saját
központival, termopan ablakokkal, hajópadlóval. Irányár: 48 500 euró bútorozva vagy 46
500 euró üresen. Cím: Tomcsa Sándor utca.
Tel.: 0745-952158.
#282673

Eladó Csíkszeredában, a Brassói úton nagyon
jó állapotban levő 70 m2, I osztályú felújított
bútorozott 3 szobás földszinti lakás. Saját pincével, hőközponttal, új nyílászárókkal, új tetővel és külső szigeteléssel rendelkezik a lakás.
Irányár: 69 900 euró. Telefon: 0749-191852.
#282701

Eladó Székelyudvarhelyen, a városi gázház
szomszédságában egy kis ház. Beosztása: 2
szoba, konyha, fürdőszoba, terasz, pince, 2
kis udvar, fás- és gáz központi fűtés. 1 héten
belül beköltözhető. Irányár: 40 000 euró. Tel.:
0752-670236.
#282709

MEZŐGAZDASÁG
Eladó Székelyudvarhelyen működőképes állapotban Deutz Fahr kombájn 3 m asztallal,
kabinnal, valamint krumplipergető és hozzá
fogak, 2-3-as forgóekék, krokodilkupa, sima
kupák, napsugaras gereblyék, kardános
sodró és forgató, 5 tonnás, 1 tengelyes önürítős utánfutók, kaszálótakarítók, szárzúzók,
önrakodós faszállító utánfutó, fahasogatók,
ágdarálók, Krone és Claas körbálázók, Claas
44-es kockabálázó, 2, 4, 5, 6 tányéros körkaszák, körbálafóliázók, traktor-favágó cirkula, 2 tengelyes 10 t önürítős utánfutó. Tel.:
0742-289930.
#282420

Eladó pálinkának való szilva, illetve bornak
való szőlő, házhoz szállítva. Telefon: 0747876087.
#282461

Eladó jó állapotban lévő hegyi traktor ladewagennel, utánfutóval és trágyaszóróval. Tel.:
0752-314376.
#282596

TELEK

OKTATÁS
Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen,
akkreditált diplomával, a következő szakterületeken: női- és férfi fodrászat, manikűr-pedikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs.
Érdeklődni lehet telefonon: 0755-354240.
#282595

A Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete szeptember 2-ától önkéntes tűzoltó
(servant pompier), tűzvédelmi felelős (cadru
tehnic PSI) és tűzoltóparancsnok (șef serviciu
voluntar/privat pentru situații de urgență)
képzést szervez. A képzés végén a sikeresen
vizsgázók elismert szakmai oklevelet kapnak.
Érdeklődni Székelyudvarhelyen, a Tompa
László utca 34. szám alatt lehet vagy telefonon: 0745-533701.
#282657

A székelyudvarhelyi HEIPEL Autósiskola szeptember 3-án kezd új tanfolyamokat robogó,
A1-, A2-, A-, B-, C-, CE-kategóriákra. Iratkozni
és érdeklődni az alsó Merkúr áruház melletti
irodaházban lehet. www.heipelautosiskola.ro.
Tel.: 0266-216967, 0745-649834.
#282680

SZOLGÁLTATÁS
Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást,
bádogosmunkát, kéményszegést, csatornakészítést, -javítást, festést, tömbházaknál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, most
10% kedvezménnyel. Tel.: 0747-342438.
#282621

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást,
bádogos munkát, kéményszegést, csatornakészítést, -javítást, festést, tömbházaknál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes,
most 10% kedvezménnyel. Tel.: 0744886956.
#282665

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedelmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csíkszeredában és környékén – Dombi
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra között:
0744-621819.
#282168

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 tonnáig, billenős autókkal betonkavicsot, fekete földet,
homokot, fát (bükkfa végek, fenyőfa bütlés,
azonnal tűzre tehető). Érdeklődni a 0744763491-es telefonszámon.
#282445

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést,
egyéb bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést több színben, valamint belsőépítészeti munkálatokat – előnyös árakon. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0740-918348.

Eladó 15 ár szép fekvésű beltelek Székelyszentléleken, a falu között, rendezett papírokkal.
Irányár: 16 000 euró. Tel.: 0742-780397.
#282706

VEGYES
Eladó jó minőségű, hasogatott bükk-,
nyír tűzifa. Ár megegyezés szerint, ingyenes házhoz szállítással. Telefon:
0740-292961.
#282453

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény bükkfa.
Ára: 230 lej/m, házhoz szállítással. Telefon:
0748-603802.
#281836

Eladó bükkfa 33 cm-re vágva-hasogatva, tüzelésre készen, csempekályhába, kandallóba
való bükk deszkadarabok, valamint kazánba
való bükk-, csere-, akácfa csutakok. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.
#282434

Eladó bükkfa deszkavég, valamint száraz, hasogatott fenyő, bükk és vegyes tűzifa, illetve
bükkfa és vegyes cándra. Már egy öltől is házhoz szállítjuk. Tel.: 0747-959812.
#282518

Eladó I. osztályú bükk tűzifa, ára: 250 lej/m,
valamint hasogatott nyírfa. Az ár tartalmazza
a szállítást is. Telefon: 0742-590269.
#282636

Eladó új fémgyűrűkkel ellátott zöld erősített
preláta (védőponyva) 4x6 és 5x8 m. Ajánlás
víz és UV álló. Alkalmas szénabálák, faanyag,
utánfutó, autók, gépek letakarására. Ára
105 és 165 ron, házhoz szállítás megoldható.
Ugyanitt eladó szilvapálinka akár doktorhoz,
rokonaknak ideális. Tel.: 0748-825988.
#282641

Eladó: SAMSUNG színes televízió nagy képernyős ezüst színű dobozban, jól működik,
autómata mosógép, kitűnően működik, keveset használt, rádió-kazettafon, hordozható,
két hangszoróval, monó és sztereó, elemmel
is működik, számítógép: Windows, monitor
HP7550 és nagy doboz Tel.: 0365-418107, 0770320964.
#282655

Eladó méterre vágott darabos fenyő és nyárfa
cándra, deszkavégek, házhoz szállítással. Tel:
0755-878529.
#282661

Házhoz szállítunk kavicsot, betonkavicsot 3,5
tonnás autóval. Tel.: 0744-805411.
#282699

Vállalunk lakásfelújítást A-tól Z-ig, diszperziós festést, csempézést, gipszkartonszerelést,
szalagparketta lerakását és egyéb belső munkálatokat – Székelyudvarhelyen és környékén.
Tel.: 0757-603442.

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle
méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható.
Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info.
Tel.: 0742-630838.

#282658

#282720

#282515

