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Desszert

AUTÓ

Eladó 2004-es Skoda Octavia, dízel, első tulaj-
donostól, szervizkönyvvel, 194 000 km-ben, 
friss műszakival, új téli gumikkal, olajcsere, 
motorszíj csere. Ára: 2500 euró, alkudható. Ér-
deklődni alábbi telefonszámon: 0744-477015.

#285376

Eladó Toyota Corolla 2003-as évjáratú sze-
mélygépkocsi, kitűnő állapotban. Tel.: 
0740-080644.

#285390

Eladó egy 2010-es évjáratú Toyota Avensis 
2.0-s D4D motorral. Érdeklődni telefonon: 
0744-592230.

#285414

ÁLLAT

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

#285085

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

#285156

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

#285337

Eladó Csíkszeredában egy 6 éves fekete ló. 
Tel.: 0754-923623.

#285389

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

#285410

Eladó 110 kg körüli, gabonával nevelt disz-
nó Agyagfalván. Érdeklődni telefonon: 
0745-594242.

#285490

Eladók 1 éves piros tojótyúkok, szállítás meg-
oldható. Érdeklődni telefonon: 0744-597003.

#285539

BÉRBE ADÓ

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

#285442

Kiadó 20-25 m2-es irodahelyiségek zárt par-
kolókkal, Csíkszereda központjában a Már-
ton Áron 21. szám alatt. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon: 0266-371785, 0744-625736, 
0745-380499.

#285468

Kiadó garzonlakás Csíkszeredában. Tel.: 
0743-267035.

#285263

Kiadó másfélszobás, 36 m2-es, jó állapotban 
levő, bútorozatlan garzon, hosszú távra a 
Kárpátok sétányon Marosvásárhelyen. Tel.: 
0749-425152.

#285136

Kiadó teljesen felújított, bútorozatlan, föld-
szinti, 2 szobás tömbházlakás, kevés fenntar-
tási költséggel Csíkszereda, Suta utca 9. szám 
alatt, ára: 750 lej/ hó. Tel.: 0740-918515.

#285463

Galambfalva község Polgármesteri Hivatala 
árverés útján bérbead egy lakást Nagygalamb-
falván. Az árverésre február 5-én 9 órától kerül 
sor. Tel.: 0266-244689.

#285536

BÉRELNÉK

Csíkszeredában a központi részen bérel-
nék egy 50 m2-es irodahelyiséget. Tel.: 
0755-060565, 0744-424825.

#285503

ELVESZETT

Elvesztettük Székelyudvarhelyen egy sze-
mélyautó forgalmi engedélyét GECSE ALBERT 
névre. Becsületes megtalálóját, kérjük értesít-
sen a 0743-242794-es telefonszámon.

#285543

FELHÍVÁS

Egészségi állapot felmérés-ellemzés Csík-
szeredában: keringésirendszer, idegrend-
szer, emésztőrendszer, immunrendszer, 
pajzsmirigy, hasnyálmirigy, allergiák, 
aminosavak, ásványok, nyomelemek, vi-
taminok, koenzimek és kollagénszintézis, 
elhízási mutatok, prosztata, nőgyógyászati 
és termékenységi. Ára felnőtteknek 120 lej, 
kisgyerekeknek 50 lej. Hátgerincproblémák, 
reumás panaszok, derék-, térd-, váll- és láb-
fájdalmak esetén termo-akupresszúrás 40 
perces alkalmazás, ára 25 lej, denevérpad 
használattal 30 lej. Hajhagymák mikroszkó-
pos elemzése, hajhullás okainak kimutatása 
150 lej. Időpontkérés telefonon: hétfő-pén-
tek: 10-17 óra között Tel.: 0748104048.

#285118

A Székelyudvarhelyi Magánerdészet nyilt ár-
verezést hirdet lábon álló, valamint kitermelt 
fa eladása céljából, a kezelésében lévő erdő-
ből, február 3-án, hétfőn 10 órától, a székhe-
lyen. Érdeklődni lehet a Mihai Eminescu utca 
8. szám alatt. Tel.: 0266-210832.

#285499

Bejárónőt keresünk Csíkszeredában! Tel.: 
0742-350253.

#285540

Zarándoklat a Szent-Földre, Izraelbe 2020. 
szeptember 4-10 között, 930 euró/fő minden 
belépővel. Repülőszolgálat Tarom + busz Csík-
szereda - Otopeni - Csíkszereda, magyar ide-
genvezetés, lelki vezetés. Tel.: 0746-630802.

#285541

Magyarország buszos körút, magyar idegen-
vezetéssel. 2020. április 14-19 között, 375 euró/
fő. Útvonal: Nyíregyháza - Eger - Budapest 
- Ópusztaszer - Makó Wellness. Látogatás az 
Országházba! Esti hajókázás a Dunán. Tel.: 
0746-630802.

#285542

Az Oklándi Kishomoród Közbirtokosság 2020. 
február 15-én, szombaton, 10 órai kezdettel 
megtartja évi rendes közgyűlését a közbirto-
kosság székhelyén, Oklánd 138. szám alatt, 
amelyre minden tagját tisztelettel meghívja 
és elvárja. Ha fele plusz egy jog nem gyűl 
össze, 11 órától a gyűlés megismétlődik. Tel.: 
0756-487926.

#285546

A Gyepesi Közbirtokosság értesíti a tagságot, 
hogy 2020. február 15-én tartja a tisztújító 
közgyűlését, melyre minden tagot szeretettel 
várnak! Vezetőség.

#285564

HÁZTARTÁS

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#285076

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás. Ugyanitt sífelszerelések 
kaphatóak. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879.

#285506

INGATLAN

Eladó 12 ár telek egy felújításra szoruló csa-
ládi házzal Székelyudvarhelyen, a Rét ut-
cában (Kadicsfalva), tiszta papírokkal. Víz, 
gáz, villany bevezetve. Érdeklődni telefo-
non: 0721-351760.

#285260

Eladó 3. emeleti, 2 szobás, déli fekvésű, 
panorámás tömbházlakás, Székelyudvarhe-
lyen, a Tábor negyedben, saját hőközpont-
tal, termopan nyílászárókkal, 2 terasszal. 
Irányár: 45 000 euró – akár részletre is. Tel.: 
0722-566006.

#285344

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központ-
jától pár percnyi megközelíthetőséggel, pano-
rámás, építésre alkalmas 16,9 ár beltelek. Víz 
a telken, villany a telek sarkán. Irányár 9,5 
euró/m2. Érdeklődni a 0744-669364-es, vagy 
a 0036-209223033-as számokon és a janos.mi-
haly@yahoo.com e-mail-címen.

#285348

Eladó Csíkszereda központjában egy 50 m2-es 
teljesen felszerelt vegyes üzletegység, a Nagy 
István utcában. Bármilyen más kereskedelmi 
célnak megfelel akár irodának vagy orvosi 
rendelőnek. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0743-516785.

#285403

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarorszá-
gon, Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m2-
es magánház. Két garázs, parkosított udvar, 
nagy kert. Ára: 15 000 euró. Tel.: 0036-20-540-
63-63. E-mail: szalontai54@gmail.com

#285415

Eladó vagy kiadó hosszú távra működő szál-
loda, vendéglő Csíkszereda központjában, 
Márton Áron út 40. szám alatt. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: 0744-625736.

#285467

Eladó Székelyudvarhelyen 2 szobás, IV. emele-
ti tömbházlakás, esetleg elcserélnénk székely-
udvarhelyi 3 szobásra, külömbözetfi zetéssel. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-792094, 
0752-030503.

#285497

KÖRNYEZETVÉDELEM

Páll Ladislau értesíti az érdekelteket, hogy 
a – Terület Rendezési Terv – Lakóházak épí-
tésére (Gyergyóújfalu község, Tekerőpatak 
falu, szám nélkül) vonatkozó terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. A terv lehetséges környezeti hatá-
sára vonatkozó információk megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám). Az érdekeltek az említett terv kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak feltünte-
tésével megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 
8.00 – 16.30, péntek: 08.00-14.00 óra között, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél. (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám), 2020. február 17-ig.

#285521

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretném kifejezni hálámat és kö-
szönetemet a székelyudvarhelyi kórház 
belgyógyászati osztályán dolgozó összes 
munkatársnak az emberséges és áldozatkész 
munkájukért, senkit ki nem felejtve, de külö-
nösképpen Dr. Lörinczi Csaba főorvos úrnak 
és Varga József munkatársnak. Levente

#285547

MEZŐGAZDASÁG

Eladó Fiat 445-ös traktor, jó műszaki állapot-
ban. Tel.: 0749-278984.

#285488

Eladók Székelyudvarhelyen tojótyúkok és 
kakasok, valamint takarmányliszt, korpa, 
kukoricadara, napraforgópogácsa. Ugyanitt 
rendelhetők Purina tápok. Nagyobb rendelést 
házhoz szállítok. Tel.: 0744-610197.

#285519

OKTATÁS

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

#285185

A székelyudvarhelyi HEIPEL Autósiskola 
február 4-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.

#285480

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, keres-
kedelmi hűtők javítását vállalom az ön laká-
sán, Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra között. 
Tel.: 0744-621819.

#284620

Autó bádogólást, karosszéria javítást, parafi  -
nózást, festést vállalunk. Tel: 0748-523192.

#285299

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtle-
nítését, újraépítését, valamint családi házak 
építését A-tól Z-ig. Tel.: 0742-404912.

#285334

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel feb-
ruár 4-én és 18-án Csíkszeredában, a Fenyő 
utca 1. szám alatt. Iratkozni az alábbi telefon-
számon lehet: 0748-100551.

#285401

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.

#285457

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők 
felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást és víz-, villany sze-
relését. Telefon: 0753-680321.

#285482

Termopán ajtók, ablakok javítását és kar-
bantartását vállaljuk. Ugyanitt rendelhető 
nyitható szúnyogháló, valamint ablakpár-
kány illetve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 
0741-464807.

#285514

Keresek egy komoly megbízható szakembert 
külön álló emeletes épület, 4 fürdőszobával, 
ezeket ellátni meleg vízzel, napenergiával 
melegített vízzel. Készpénzzel fi zetek minden 
költséget. Tel: 0753-364676.

#285548

Parketta rakást-csiszolást vállalok Hargita, 
Kovászna és Maros megyékben. Régi deszka-
padlók csiszolását is vállalom. Érdeklődni te-
lefonon lehet: 0749-578832.

#285549

Vállalunk tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna 
takarítást, készítést, külső-belső festést, szige-
telést. Felmérés ingyenes, hívjon bizalommal, 
most 15% kedvezmény van. Tel.: 0759-601564.

#285553

Vállaljuk víz, szennyvíz hálózat szerelését, 
fűtésszerelést, valamint fürdőszobák kivi-
telezését, felújítását – Hargita, Kovászna és 
Brassó megyékben. Érdeklődni telefonon: 
0756-429998.

#285561

TELEK

Eladó Székelyudvarhelyen a Csalókán egy 
4.5 áras telek, gyönyörű panorómával. 
Irányár 12 900 euró. Tel.: 0036 709051245.

#285446

Eladó telek Szentegyházán, 14 ár, vízzel ellát-
va, főút mellet, udvarhelyi kijáratnál. Irányár 
9 900 euró. Tel.: +40747946992.

#285448

VÁSÁROLNÉK

Cimke nélküli befőttes üveget felvásárol (4,2 
litres és 720 ml-s) székelyudvarhelyi zöld-
ség-gyümölcs feldolgozó. Érdeklődni lehet 
munkanapokon 8-15 óra között az alábbi tele-
fonszámon: 0723-578172.

#285212

Vásárolnék magyar és román alkotóktól fest-
ményeket, szobrokat, tulipános bútorokat, 
órákat, népi kerámiát, 1900 év előtti könyve-
ket, 1900 év előtti bútorokat stb. Érdeklődni 
telefonon: 0757-716036.

#285491

VEGYES

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, 
nyírfa. Ingyenes házhoz szállítással. Te-
lefon: 0740-292961.

#285055

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, 
ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#285049

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

#285050

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

#285202

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

#285223

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

#285268

Eladó száraz bükk tűzifa, összevágva kandal-
ló méretre. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.

#285312

Szállítunk nagyon jó minőségű kályha méret-
re vágott bükkfa bütlést (kokát), érdeklődni 
telefonon: 0755-182889.

#285368

Eladó száraz és nyers bükk tűzifa, házhoz 
szállítva Csíkszereda és környékén. Telefon: 
0744-148829.

#285380

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x4 m-es 
(105 lej), 8x4 m-es (155 lej), 8x6 m-es (215 lej), 
10x10 m-es (399 lej). Ugyanitt eladók jó mi-
nőségű pálinkák: szilva (40 lej/l), barack (45 
lej/l), aggancs nyelű bicska (125 lej), csomag-
tartó tálca (115 lej), 62 kg-os kovácsüllő (1250 
lej). Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858.

#285513

Szavatolt minőségű, megkristályosodott, 
hőkárosodástól mentes vegyesvirág méz kap-
ható, a piaci árnál olcsóbb áron. Cím: Székely-
udvarhely, Szentimre utca 16. szám. Tel.: 0266-
215740, 0766-660433, 0728-921691.

#285533

Eladók jó minőségű bükk és tölgyfa deszka-
vége, bütlés, valamint bükkfa moszt – házhoz 
szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-937920.

#285556




