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

Tárkonyos krumplileves
Csirkemell fetasajttal és olivabogyóval

Kukoricás rizibizi
Cékla

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 
telefonszámokon vagy a marosvásárhelyi Praktiker melletti 

ANI-CO TRADE székhelyén.

AUTÓ

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

#285414

ÁLLAT

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

#285156

Eladók 110-130 kg körüli disznók, Csíkszent-
mihályon. Tel.: 0743-664059.

#285639

Eladók 55-75 kg körüli süldők 13 lej/kg. Telefon: 
0744-148829.

#285673

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

#285709

Eladó 1 db pirostarka 2 éves 7 hónapos bor-
jadzó tehén, 1 db 8 éves 8 hónapos borjadzó 
pirostarka tehén, Csíkszentmiklóson. Tel.: 
0723-345298.

#285730

BÉRBE ADÓ

Kiadó Csíkszereda központjában, a pénzügy 
mellett, 2 szobás felújított, berendezett, magas-
földszint lakás, 1250 lej/hó. Tel.: 0745-651066.

#285774

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.

#285681

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

#285687

Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen 
negyedben 3 szobás (77 m2) lakás. Bérleti díj: 
300 euró + rezsi. Érdeklődni telefonon: 0744-
140141.

#285713

Kiadó újonnan nyíló szépségszalonban, Csík-
szereda központi részen fodrászszék, manikű-
rös szék és kozmetikus szék. Tapasztalattal 
rendelkező személyek jelentkezését várjuk. 
Tel.: 0740-816079.

#285737

FELHÍVÁS

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

BÁNYÁSZ JUDIT cégfelszámoló, székhelye 
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos út 7. 
szám, kikiáltásos nyílt árverést hirdet a követ-
kező ingatlan javak értékesítésére, amelyek a 
KENDYKS PROD S.R.L. vagyonát képezik és 
a 3240/96/2013-as csőd-ügyiratban kerülnek 
eladásra: IPARI PLATFORM ÉS HŰTÖTT RAK-
TÁR – összfelület 1050 négyzetméter – Gyer-
gyószentmiklós. Kikiáltási ár: 174.000,00 lej 
a felértékelt összeg 60%-ára. A tulajdonjog 
átírásával kapcsolatos minden költség, ille-
ték a vásárlót terheli. Benevezési díj: 300 lej. 
Részvételi letét: az induló ár 10%-a. A beneve-
zési és a részvételi díjat az árverés időpontja 
előtt, 2020 február 27-ig kötelező letenni. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül 
sor, 2020.02.28-ai dátummal, 13:00 órai kez-
dettel. További információk igényelhetőek a 
0266/364990-es telefonszámon.

#285772

A FENYÉDI állattartó gazdák pásztor- és ma-
jorfogadást tartanak 2020. február 16-án, va-
sárnap 12 órától, a helyi kultúrotthonban. Tel.: 
0742-011471.

#285661

Gondozót vagy gondozókat keresek idős bácsi 
mellé, 24 órás felügyelettel, Székelyudvar-
helyre. Tel.: 0744-859153.

#285691

A Székelyderzsi Körtövés Közbirtokosság érte-
síti tisztelt tagjait, hogy 2020. február 29-én, 
szombaton 10 órai kezdettel közgyűlést tart, 
a derzsi kultúrotthon alsó termében, melyre 
minden tagot elvár.

#285747

Forcom S.A. vezetőtanácsa rendkívüli közgyű-
lést tart a részvényeseknek 2020. március 2-án 
11 órakor a Gál Sándor u., 7. szám alatt. Ha a 
többség nem jelenik meg, akkor a gyűlés meg-
ismétlődik 12 órakor.

#285769

BÁNYÁSZ JUDIT cégfelszámoló, székhelye 
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos út 7. 
szám, kikiáltásos nyílt árverést hirdet ingó 
javak értékesítésére, élelmiszeripari gépek, 
eszközök, hűtőberendezések, amelyek a 
KENDYKS PROD S.R.L. vagyonát képezik és 
a 3240/96/2013-as csőd-ügyiratban kerülnek 
eladásra: összérték 192.516 lej. Az eladandó 
javak névsora, összetétele a felszámoló szék-
helyén tanulmányozható fi zetés ellenében. 
Kikiáltási ár : a felértékelt összeg 60%-ára. 
A tulajdonjog átírásával kapcsolatos minden 
költség, illeték a vásárlót terheli. Benevezési 
díj: 50 lej. Részvételi letét: az induló ár 10%-
a. A benevezési és a részvételi díjat az árverés 
időpontja előtt, 2020 február 27-ig kötelező 
letenni. Az árverésre a felszámoló székhelyén 
kerül sor, 2020.02.28-ai dátummal, 13:00 órai 
kezdettel. További információk igényelhetőek 
a 0266/364990-es telefonszámon.

#285770

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Ugyanitt sífelszerelések is kap-
hatóak. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879.

#285506

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1/18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495.

#285603

INGATLAN

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

Eladó ingatlan Zetelakán, a Parajdi utcában, a 
kert 6,64 ár + 72 m2-es lelakott ház. Víz, villany 
van és rendezett papírok. Tel.: 0753-436182.

#285664

Eladó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában 
a Tudor negyedben. Hőszigetelt, termopán ab-
lakok, gázkonvektor, szalagparketta. Irányár: 
36 500 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0749-929115.

#285714

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. Csere is érdekel székelyudvarhelyi 
2 szobás lakásra. Irányár: 41 000 euró. Tel.: 
0756-545486, 0265-570764.

#285745

MEZŐGAZDASÁG

Tejtermelők, fi gyelem! Szeretné tejhozam-
növelését elősegíteni? Vásároljon megfelelő 
takarmányt, fehérjetartalommal, Székelyud-
varhelyen. Ugyanitt hízoborjúknak való ta-
karmány is van, szárított sörmaláta 18-23%-
os, kukoricadara, takarmányliszt, korpa, 
Purina-koncentrátumok. Házhoz szállítunk 
2000 kg-ig. Tel.: 0744-610197.

#285631

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, napra-
forgó pogácsa, napraforgó mag, kősó, szójapo-
gácsa, darafélék, korpa 25 kg-os, búza takar-
mányliszt, nagy pityóka, Csíkmadaras főút 
199. szám alatt. Tel: 0754-948176.

#285702

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel feb-
ruár 18-án Csíkszeredában, a Fenyő utca 1. 
szám alatt. Iratkozni az alábbi telefonszámon 
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

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és 
javítását, illetve cserépcserét. Lambériafes-
tést, külső faelemek festését is vállalom. Ki-
szállás ingyenes. Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámokon: 0743-903910, 0753-754514, 
0756-525549.

#285617

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kar-
diológiai rendelést tart február 21-én Székely-
udvarhelyen, a Bethlenfalvi út 1-3. szám alatti 
új Samed Polimed rendelőben (a Kaufl and 
mellett). Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 0727-001202.

#285650

Dr. Kerekes Tamás idegsebész szakorvos ren-
del február 21-én Székely udvarhelyen, a Beth-
lenfalvi út 1-3. szám alatti új Samed Polimed 
rendelőben (a Kaufl and mellett). Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet: 0748-100554.

#285651

Felújítaná lakását vagy unja már a régit? De 
nem tudja hogyan kezdjen bele? Alaptól akár 
kulcsra készen állok rendelkezésére. Minőségi 
munkát vállalok kedvező, korrekt áron, Har-
gita megyében. Bővebb információért keres-
sen bizalommal. Tel.: 0740-591181.

#285671

Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészítést, felújí-
tást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, 
cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több 
színben, valamint belsőépítészeti és minden-
féle benti munkálatokat - kedvezményes áron 
(15% kedvezmény). Tel.: 0740-918348.

#285703

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat válla-
lunk: régi tetők javítását cserépmintájú lemez-
ből, cserépforgatást, ereszcsatornák készí-
tését, tetőfedést Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej 
- anyag és munkadíj egyben), egyéb bádogos 
munkákat, valamint benti munkákat: glette-
lés, fajansz rakás, meszelés, parkettek rakása, 
fürdőszobák készítése. Tel.: 0746-834006.

#285710

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.

#285757

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parketta csiszolást, házak 
színezését, valamint teljes körű lakásfelújí-
tást. Telefon: 0742-851062.

#285764

TELEK

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

#285446

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

#285448

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok ócskavasat, autó akkumulátorokat, 
alumínium és réz hulladékot, autó- vagy trak-
torhűtőket. Ki is szállok, bármilyen kis meny-
nyiségért. Tel.: 0746-834006.

#285711

VEGYES

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

#285461

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa 
és hasogatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a 
hasítatlan nyír/, 750 lej/öl, 200 lej/m 
hasított nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m haso-
gatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, az árban 
benne van a házhoz szállítás is. Tel.: 
0740-292961.

#285660

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. Tel.: 0742-630838.

#285268

Eladó száraz bükk tűzifa, összevágva kan-
dalló méretre. Érdeklődni telefonon: 0745-
253737.

#285312

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

#285462

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

#285697

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x4 m-es 
(105 lej), 8x4 m-es (155 lej), 8x6 m-es (215 lej), 
10x8 m-es (365 lej). Ugyanitt eladók jó minő-
ségű 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.

#285715

Eladó 8 m3 jó minőségű cseresznyefa, gömb-
ben, Homoródszentlászlón. Érdeklődni telefo-
non: 0744-612064.

#285756

Házhoz szállítunk azonnal tüzelhető kályha-
méretre vágott bükkfa bütlést (koka), vala-
mint fenyő és nyárfa bütlést. Érdeklődni tele-
fonon: 0755-182889.

#285776

Eladó lambéria, hajópadló, kerítéselemek. 
Szállítás megoldható. Telefon: 0744-272990.

#




