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

Csirkeragu leves
Flekken

Natúr krumpli petrezselyemmel
Muratúra
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.

Kiadó 3 szobás lakás
a Fortuna Parkban!

Tel.: 0757–047122. 

ÁLLAT

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

#282187

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Telefon: 0747-663378.

#282799

Eladók 140-160 kg körüli disznók, érdeklődni 
telefonon: 0742-322448.

#284066

Eladók 8 hetes malacok. Tel: 0720-803637.
#284080

Eladók 9 hetes malacok Nagytusnádon. Tel: 
0266-334421, 0720-541987.

#284100

Eladók vágni való disznók (120-150 kg között), 
Agyagfalván. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0741-
121830.

#284116

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

#284121

Eladók 10 hetes elválasztott malacok és egy 
180 kg körüli disznó, valamint 3 db borjadzó 
tehén. Tel: 0751-973361.

#284122

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhely központjában hosszú 
távra az Árpád utca 33. szám alatti lakrész, ön-
álló hőközponttal: 2 szoba, külön fürdő, előszo-
ba, terasz, konyha teljes berendezéssel. Előtte 
parkoló, használható irodának vagy rendelő-
nek. Ára: 200 euró/hó+ költségek. Érdeklődni a 
0766–994496-os telefonszámon lehet.

#283830

Kiadó Szentkeresztbánya központjában hosz-
szú távra a Hársfa utca 22/2 szám alatti há-
romszobás, magasföldszinti, bútorozott apart-
man, saját hőközponttal és beépített terasszal. 
Megfelel cégszékhelynek és rendelőnek. Ára: 
150 euró/hó+ költségek. Érdeklődni: 0766–
994496-os telefonszámon.

#283831

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

#283963

Kiadó 2 szobás prémium lakás Székelyudvarhe-
lyen, a Kuvar utcában, központhoz közel. A lakás-
hoz tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehetőség. 
Érdeklődni telefonon: 0745-630024, 0744-530709.

#284113

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, a II. 
Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt üzlethelyi-
ség + raktár, parkolási lehetőséggel. Megfelel 
üzletnek, irodának, szépségszalonnak, stb. 
Bér: 220 euró/hó. Érdeklődni telefonon: 0745-
630024, 0744-530709.

#284114

FELHÍVÁS

A Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság 
árajánlatokat vár 591 hektár terület te-
lekkönyvezésére. Érdeklődni a doku-
mentációval kapcsolatosan a Közbirto-
kosság székházában, a Petőfi  tér 8 szám 
alatt. Telefon: 0266-365.549.

#284088

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.

#284124

INGATLAN

Kiadók garzonlakások Csíkszeredában. Tel.: 
0743-267035.

#283767

Eladó I. emeleti 2 szobás tömbházlakás Szé-
kelyudvarhelyen, a felső Bethlen-negyedben 
(Győzelem utca). Érdeklődni telefonon a dél-
utáni órákban: 0749-416893.

#284006

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen negyed-
ben egy 6-dik emeleti 3 szobás tömházlakás 
két fürdőszobával, 1 kamrával és 2 terasszal 
(6 m és 3 m hosszú). A lakás részben felújítva: 
termopán külső nyílászárók, kisebbik terasz 
beépítve, kivülről hőszígetelés, gáz külön 
bevezetve, előkészítve saját hőközpontnak. A 
szobák a városra néznek, déli fekvéssel, fűtés 
szempontjából gazdaságos. Tel.: 0753697840 
E-mail: kerekes.annamaria72@gmail.com

#284015

Eladó Csíkszeredában 2 szobás magasföld-
szinti lakás, külön bejárattal fogászati ren-
delőnek berendezve, megfelel orvosi ren-
delőnek, bármilyen üzletnek vagy lakásnak. 
Külön bejárat, saját fűtésrendszer, hőszigete-
lés. Tel.: 0723-171393.

#284064

Kiadók Felsőboldogfalván új építésű, bútoro-
zott, kétszobás apartmanok. Érdeklődni tele-
fonon lehet: 0744-593028.

#284070

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor negyed-
ben, 3. emeleti, 56 m2-es 3 szobás lakás, 4 eme-
letes tégla tömbházban. Saját hőközponttal, 
részben thermopán ablakokkal, beépített er-
kéllyel rendelkezik. Minden emeleten zárható 
szárító/tároló van. Ár: 49 500 Euró. Ugyanitt 
garázs is eladó. Tel.: 0745-164318.

#284105

Eladó vagy elcserélhető Szovátán, központi 
fekvésű, összkomfortos, magasföldszinti 3 
szobás tömbházlakás. Beosztása: 3 szoba, 
konyha, kamra, fürdőszoba, terasz, pince, 
saját hőközpont, megfelel irodának vagy ren-
delőnek is. Elcserélhető székelyudvarhelyi 
2 szobásra. Irányár: 48 000 euró. Tel.: 0756-
545486.

#284127

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az EURO VIADUKT Kft . értesíti az érdekel-
teket, hogy Székelyudvarhelyen, a Bethlen-
falvi úton a Rendezési terv (PUZ) bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. Az érdekeltek az említett terv kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban az észrevételező adatainak feltünteté-
sével megtehetik naponta: hétfő – csütörtök 
8–16.30, péntek 8–14 óra között, a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csík-
szereda, Márton Áron utca, 43 szám) 2019. 11. 
11. dátumig.

#284077

A Farkaslaka 194. szám alatt található Halu-
pex Kft . értesíti az érintetteket, hogy a Szé-
kelykeresztúr, Fiatfalvi út 102/A. szám alatt 
található szénégető gyár működtetéséhez 
a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította. A tevékenység előrelátható kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétfőtől csütörtökig 8–16 óra 
között valamint pénteken 8–14 óra között a 
Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám. Tel.: 0266-312454, 0266-371313; Fax: 
0266-310041. Észrevételeket a hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
lehet közölni naponta a környezetvédelmi 
ügynökséggel, az észrevételező személyi ada-
tainak feltüntetésével.

#284115

MEZŐGAZDASÁG

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

#283962

Eladók Székelyudvarhelyen 2-3-4-es forgóe-
kék (újak és használtak), krokodilkupa, sima 
kupák, napsugaras gereblyék, kardános sod-
ró és forgató, 5 tonnás, 1 tengelyes önürítős 
utánfutók, kaszálótakarítók, szárzúzók, 
önrakodós faszállító utánfutó, fahasoga-
tók, ágdarálók, Krone és Claas körbálázók, 
Claas 44-es kockabálázó, 2, 4, 5, 6 tányéros 
körkaszák, körbála fóliázók, traktor-favágó 
cirkula, 2 tengelyes 10 t önürítős utánfutó, 2 
tengelyes bálaszállító utánfutó, 150 LE Lam-
borghini traktor, traktor után való exkavátor. 
Tel.: 0742-289930.

#284117

Eladó egy 180-200 kg körüli disznó, árpa, 
búza, zab és szénabála, apró és ültetni való 
bella rosa pityóka. Tel: 0722-234992.

#284131

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 
bádogosmunkát, kéményszegést, csa-
tornakészítést, -javítást, festést, tömbhá-
zaknál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, 
most 10% kedvezménnyel. Tel.: 0744-
886956.

#283682

Eladó ruhás üzlet Csíkszeredában, a Tu-
lipán Áruház emeletén, teljes árukészlet-
tel, új női és férfi  ruházat, berendezéssel, 
forgalmas helyen, jó árulási és üzleti 
lehetőség, kialakított vásárlói kör. Tel.: 
0729-585590.

#283924

Tehenek beondózását vállalom bármely órá-
ban és napon. Tel: 0751-470039, 0751-377064.

#284082

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat válla-
lunk: régi tetők javítását cserépmintájú lemez-
ből, cserépforgatást, ereszcsatornák készíté-
sét, egyéb bádogosmunkákat, valamint benti 
munkákat: glettelés, fajánsz rakás, meszelés, 
parkettek rakása, fürdőszobák készítése. Tel.: 
0747-546147.

#283781

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 
lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670.

#283840

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-
mezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsa-
torna készítését és szerelését különféle anya-
gokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdek-
lődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0747-758498, 
0753-960310.

#283966

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

#284011

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

#284085

Tetőfedéseket vállalunk kedvezményes áron 
fémlemezekből, Lindab-lemezből, profi lapok-
ból vagy horganyzott lemezből. A tetőburko-
latok beszerelését, kezelését és karbantartását 
vállaljuk, valamint cserépforgatást és kőmű-
vesmunkákat. Professzionális kivitelezéseket 
biztosítunk, ingyenes felméréssel! Tel.: 0753-
802669, 0759-601564.

#284089

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserépfor-
gatást, valamint ácsmunkákat egész Hargita 
megyében. Akár teljes házfelújítást is válla-
lunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Kovács 
István. Tel.: 0746-776218.

#284096

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.

#284111

TELEK

Eladó Csíkszeredában (Csíktaploca) 500-600 
m2 beltelek, a Lidl áruháztól 500m távolságra. 
Tel.: 0741-457051

#284061

VEGYES

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

#283381

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 kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

#283597

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. Tel.: 0745-253737.

#283880

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 – péntek 
7–15.30 óra között. Szombat 7–15 óra között. 
További információkért hívja a 0266 317 700-as 
telefonszámot.

#283973

Eladók bükkfa és tölgyfa deszkavégek, bükk-
fa moszt – házhoz szállítás ingyenes Hargita 
megyében. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-
937920.

#284102

Eladó vegyes tűzifa, cándra, méterfa, illetve 
száraz és nyers deszka (foszni és colos). A szál-
lítás megoldható. Telefonszám: 0745-933802.

# 




