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Desszert

        
AZ ANI-CO TRADE AKTUÁLIS AJÁNLATA!
Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.
Gyors és pontos elkészítési határidő!

Ajándék szúnyogháló, párkány!
Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint a 0724-044 767-es telefon-

számokon vagy a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

AUTÓ

Eladó sötétkék, 2010-es évjáratú Dacia Logan 
1.4 b, kevés km-ben (86 000), kitűnő állapot-
ban, első tulajdonostól, Székelyudvarhelyen. 
Tel.: 0751-049491.

#283957

Eladó 2006-os gyártású, szürke színű Škoda 
Fabia, 1.4-es dízelmotorral, 163 ezer kilométer-
ben, sok extrával. Ár: 1850 euró. Telefonszám: 
0744-272990.

ÁLLAT

Pirostarka, illetve kékbelga ünő- és bikaborja-
kat vásárolok. Tel.: 0747-663378.

#282187

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#283456

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

#283715

Eladók 140-160 kg körüli disznók Madéfalván. 
Ár megegyezés alapján. Tel: 0742-322448.

#283762

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. 
szám alatt. Telefon: 0744-928418.

#283858

Eladó 4 db tehén Csatószegen. 3 db borjústól, 
belga borjakkal, 1 db 8 hónapos borjadzó. Ér-
deklődni: 0726-602141.

#283871

Eladók 20–35 kg közötti malacok, áruk 300 lej-
től 360 lejig. Érdeklődni: 0747-972418.

#283873

Eladók 100-150 kg körüli disznók Madéfalván 
a 642. házszám alatt. Tel:0742-871198.

#283890

Vágnivaló lovat vásárolok. Bármilyen aján-
latot meghallgatok. Ár megegyezés alapján. 
Érdeklődni: 0747-995432.

#283921

Eladó 3 db borjadzó tehén Madéfalván a 457. 
házszám alatt. Tel: 0753-079290, 0743-071994.

#283939

Eladók 8 hetet töltött malacok, érdeklődni az 
alábbi telefonszámon 0740-147077.

#283944

BÉRBE ADÓ

Kiadó 219 m2-es, rakodórámpával ellátott rak-
tárhelyiség Székelyudvarhelyen, a Vizigótok 
utca 14–16. szám alatt. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0744-340399, 0723-182424.

#283963

BÚTOR

Eladó olcsón nagyon szép állapotban lévő, 
fenyőfából készült szekrénysor, valamint egy 
egyedi készítésű 2 nagy ágyneműtartós, ki-
húzhatós bőrkanapé. Tel.: 0742-851062.

#283969

FELHÍVÁS

Egészségi állapotfelmérés, elemzés Csíksze-
redában Quantum készülékkel: csont-, kerin-
gési-, ideg-, emésztő-, immunrendszer, vese, 
tüdő, pajzsmirigy, elhízási mutatók, allergiák, 
aminosavak, nyomelemek, vitaminok, koenzi-
mek és kollagénszint, prosztata, valamint nő-
gyógyászati értékek. Ára felnőtteknek 95 lej, 
kisgyerekeknek 45 lej. Hátgerincproblémák, 
reumás panaszok, derék-, térd-, váll- és lábfáj-
dalmak esetén 40 perces termo-aku presszúra 
alkalmazása, ára 25 lej. Hajhagymák mikrosz-
kópos elemzése, hajhullás okainak kimuta-
tása 125 lej. Időpontkérés telefonon hétfőtől 
péntekig: 10–17 óra között. Tel.: 0748-104048.

#282132

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász főorvos rendel 
minden csütörtökön délután 14,30 órától Szé-
kelyudvarhelyen, a Bethlenfalvi út 1-3. szám 
alatti Samed-Polimed rendelőben. Végzünk 
hasi echográfi át, érultrahangot is. Előzetes 
programálás a 0752-201925-ös telefonszámon.

#283515

Házi betegápolásban, gondozásban jártas sze-
mélyt keresünk idős szülő mellé Csíkszentmi-
hályra. A munkaprogram havi két hét, 24 órás 
felügyelettel,szállítás, szállás, étkezés bizto-
sítva. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mokon: 0722-433745, 07510-81518.

#283954

HÁZTARTÁS

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

#283011

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák 
és más elektronikai cikkek, ugyanitt háztar-
tási gépek javítását is vállaljuk. Megtalál Ma-
défalván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

#283470

INGATLAN

Eladó emeleti 2 szobás tömbházlakás Csíksze-
reda központi részében. Tel.: 0728-150202

#283658

Eladó tömbházlakás Székelyudvarhely köz-
pontjában (43,5 m2): 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, kamra, saját hőközpont. Földszinti 
lakás, így üzlethelyiség kialakítására is alkal-
mas. Irányár: 45 000 euró. Érdeklődni telefo-
non: 0727-838293, 0740-699147.

#283857

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyed-
ben négyszobás tömbházlakás, saját hőköz-
ponttal, thermopan ablakokkal, 2 fürdővel, 2 
terasszal (egyik beépítve), igényesen átalakít-
va, külső szigeteléssel. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-092796.

#283908

Kiadók garzonlakások Csíkszeredában. Tel.: 
0743-267035.

#283767

Eladó ház Csíksomlyón. Érdeklődni: 0758-
022330.

#283870

Eladó 3. emeleti, 2 szobás tömbházlakás Szé-
kelyudvarhelyen, a Tábor-negyedben saját 
hőközponttal, thermopan nyílászárókkal, 
2 terasszal. Irányár: 46 900 euró. Tel.: 0722-
566006.

#283947

Eladó családi ház Madéfalván, 2 szoba, kony-
ha, kamra, gazdasági épület, 10 ár terület. Ér-
deklődni: 0752-897503, 0746-790006.

#283968

Eladó új építésű, 450 m2-es családi ház, 2000 
m2-es területtel, Csíkszentlélek elején. Csere is 
érdekel 2,3 vagy 4 szobás lakással a Kossuth 
Lajos utcában, különbözetfi zetéssel. Tel.: 
0742-393792.

#283977

KÖRNYEZETVÉDELEM

BOSA ADRIAN-TEODOR értesíti az érde-
kelteket, hogy a – Zonális Rendezési Terv 
készítése – Turisztikai Panzió Építésére, 
Hargita megye Alfalu község,Borzont 
falu - helyszínre, vonatkozó terv bemu-
tatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. A terv le-
hetséges környezeti hatására vonatkozó 
információk megtekinthetők a Hargita 
megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43 szám). Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevétele-
ző adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta: hétfő-csütörtök 8–16.30, pén-
tek: 8–14 óra között, a Hargita megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél. (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43 szám), 2019 
november 11.-ig.

#283867

A gyergyószentmiklósi Municípium ér-
tesíti az érdekelteket, hogy I-es üzem-
osztály üzemtervének a kezdeti változa-
tára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevétele-
ző adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta 8.30 és 16.30 óra között, a Har-
gita megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca, 
43 szám) 2019 okt 29-ig.

#283876

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Aranyalma Óvoda munkaközössége és a Szív 
Egyesület köszönetét fejezi ki a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatalnak a „Kis kezek nagy dol-
gokért” címet viselő környezetvédelmi pályázat 
megvalósításához nyújtott anyagi támogatásért.

#283965

MEZŐGAZDASÁG

Eladó Csíkmadaras 199. szám alatt vetni való 
őszi árpa 1,10/kg, búza 1,00/kg, zab 1,10/kg, 
kukorica 0,80/kg, darafélék 1,00/kg, kősó 
0,70/kg, napraforgó mag 1,70/kg, napraforgó 
pogácsa 0,80/kg, korpa 25kg/23,00lej, búza ta-
karmányliszt 30kg/32,00 lej. Kukoricát 1,50kg 
cserélünk 1kg pityókára.Tel: 0754-948176.

#283922

Magyarországról behozott őszi búza, -tritikálé, 
- zab, -árpa, vetőmagok eladók és állatoknak 
való apró pityóka 0,50/kg. Tel: 0741-244161.

#283962

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen, 
akkreditált diplomával, a következő szakte-
rületeken: női- és férfi  fodrászat, manikűr-pe-
dikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs. 
Érdeklődni lehet telefonon: 0755-354240.

#283956

Szakács és cukrász tanfolyam indul Csíkszere-
dában 2019. november elején. Az alapos elméle-
ti és gyakorlati képzést követően, a munkaügyi 
valamint a tanügyi minisztérium által kibo-
csájtott, az Európai Unióban elismert oklevelet 
kapnak a végzősök. Érdeklődni telefonon, íze-
lítőt nyerhet az weboldalon. Tel.: 0740-421407

#283816

A székelyudvarhelyi HEIPEL Autósiskola ok-
tóber 29-étől 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.

#283848

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 
bádogosmunkát, kéményszegést, csator-
nakészítést, -javítást, festést, tömbházak-
nál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, most 
10% kedvezménnyel. Tel.: 0744-886956.

#283682

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, cse-
répforgatást, ereszcsatornák készítését, egyéb 
bádogosmunkákat, valamint benti munkákat: 
glettelés, fajánsz rakás, meszelés, parkettek ra-
kása, fürdőszobák készítése. Tel.: 0747-546147.

#283781

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, átalakítá-
sát, gipszkartonozást, csempézést, parkettá-
zást, szigetelést, festést, glettelést, nemesva-
kolást stb. Telefon: 0753-680321.

#283797

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#283814

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve ezek átalakítá-
sát vállaljuk. Tel.: 0741-464807.

#283823

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 0741-607670.

#283840

Tanácsadást nyújtunk erdőgazdálkodással, 
erdős parcellák azonosításával, valamint erdő 
adás-vétellel kapcsolatban. Tel.: 0751-049491.

#283958

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemez-
ből födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna 
készítését és szerelését különféle anyagokból 
(Lindab, alumínium, horganyzott, réz). Ingye-
nes kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni te-
lefonon lehet (Józsi): 0747-758498, 0753-960310.

#283966

TELEK

Eladók Bikafalván közművesített beltelkek; asz-
faltút, városi vízvezeték, 3 fázis (gáz, kanalizálás 
folyamatban). Igény szerint választhat 5-20 áras 
parcellákat. Vonatállomás a faluban, főúthoz 
közel, napos, panorámás oldal. Tel.: 0744-559895.

#283919

VEGYES

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk, 
nyír tűzifa. Ár megegyezés szerint, in-
gyenes házhoz szállítással. Telefon: 
0740-292961.

#283697

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény bükkfa. 
Ára: 250 lej/m, házhoz szállítással. Telefon: 
0748-603802.

#283381

Eladó bükkfa 33 cm-re vágva-hasogatva, tü-
zelésre készen, csempekályhába, kandallóba 
való bükk deszkadarabok, valamint kazánba 
való bükk-, csere-, akácfa csutakok. Érdeklőd-
ni telefonon: 0745-253737.

#283461

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cánd-
ra (bükk, fenyő), bütlés (bükk) szállítással 
együtt. Tel: 0743-224045.

#283530

Friss cukorrépa szelet a szalagról, kis és nagy 
mennyiségben eladó. 6 tonnától 10 tonnáig in-
gyen házhoz szállítjuk. Tel: 0740-830081.

#283596

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

#283597

Eladó hasogatott száraz nyárfa tűzifa, 150 
lej/métere, másodgyérítésű száraz tűzifa 150 
lej/ méter és a fuvar. Tel: 0742-015436, 0746-
119492.

#283599

Eladók új, jó minőségű, zöld, UV és vízálló pony-
vák: 6x4 m (115 lej), 6x8 m (215 lej), 10x6 m (270 
lej), 12x8 m (415 lej). Fém karikákkal a szélén, 
ingyenes szállítás. Ugyanitt eladó jó minőségű 
szilvapálinka (40 lej/l) és eladó egy 65 kg-os, 
eredeti kovács üllő (1300 lej). Tel.: 0745-460858.

#283784

Házhoz szállítunk jó minőségű vegyes desz-
kavéget (bütlést, nyír, nyár, fenyő), bükkfa 
brikettet, valamint akácfamosztot, homokot 
és kavicsot. Tel.: 0755-182889.

#283847

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált. Tel: 0746-
778543.

#283872

Keresek egy nem dohányos, nem italozó em-
bert egy hegyi tanya gondozására. Akár párok 
is jelentkezhetnek, 50 év fölöttiek előnyben. 
Bővebb információk telefonon: 0741-993.748.

#283926

Eladók kaszálók a Verőfényben (Székelyud-
varhely). Érdeklődni telefonon lehet: 0751-
049491.

#283959

Az IRIS SERVICE CIUC Hargita megye, Csík-
szereda, Vadászok utca, 4-es szám alatti rész-
vénytársaság kiváló minőségű briketett ad el 
termelői áron. Eladási program: Hétfő – Pén-
tek 7–15.30 óra között. Szombat 7–15 óra kö-
zött. További információkért hívja a 0266 317 
700-as telefonszámot.

#283973




