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

Új utánfutók széles választékával állunk a kli-
enseink rendelkezésére, bomba árak a készlet 
erejéig! Nyereményakció és ingyenes házhoz 
szállítás! A beiratásba segítünk, a legrövidebb 
határidő alatt. (Székelyudvarhely) Facebook- 
oldal: Új utánfutók, vonóhorgok, minden fajta, 
A-Z-ig. Tel.: 0748-234834.

#288129

Eladó 1971-es IMZ, motor cserélve 1987-ben Fiát 
D115-re. Üzemképes, forgalomban, papírok na-
pirenden, friss műszaki vizsgával. Irányár 2500 
euró. Tel.: 0741-366614.

#288470

Eladó Stema remorka 2008-as, 750 kg. Érdek-
lődni a Csíkszenttamási Terkő Közbirtokosság-
nál. Tel.: 0745-096924, 0758-060385.

#288530

ÁLLAT

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

#288309

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt hús-
csirke (2,5-3,5 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#288463

Eladók 8 hetes malacok Csíkszentimrén. Tel.: 
0742-404109.

#288472

Eladók előnevelt hús- és vegyeshasznú csirkék. 
Szállítás megoldható. Érdeklődni telefonon: 
0744-597003.

#288486

Eladó 5 napos limuzin bikaborjú. Tel.: 0749-
285708.

#288519

Eladó Csíkkozmás 238. szám alatt 2 db 3 hó-
napos malac, választási lehetőséggel. Tel.: 
0727-707583.

#288534

Eladó 6 db 8 hetes malac. Tel.: 0749-874700.
#288535

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon: 0747-
995432.

#288536

BÉRBE ADÓ

Kiadók kedvezményes áron Csíkszereda, 
Márton Áron utca 21. szám alatt 20-25 nm-es 
irodahelyiségek. Az udvarban 1000 nm par-
kolófelület, több autó számára is. Érdeklődni 
a helyszínen vagy az alábbi telefonszámokon: 
0744-625736, 0266-371785.

#288513

Bérbe adók Székelyudvarhelyen, a Nicolae 
Bălcescu utca 69. szám alatt, a Cérnagyár 
épületében: - ipari felület, termelés, keres-
kedelem, raktározási lehetőséggel, 1500 m2, 
- irodahelyiségek, - üzlethelyiség 200 m2. Ér-
deklődni a helyszínen vagy a 0751-638368-as 
telefonszámon.

#288409

Kiadó Székelyudvarhelyen, a II. Rákóczi Ferenc 
úton fogorvosi rendelőnek, szépségszalonnak, 
irodának megfelelő lakrész. Parkolási lehető-
séggel. Tel.: 0754-228034.

#288437

Kiadó 340 m2 üzlethelyiség Csíkszeredában, 
központi zónában, saját parkolóval, hosszú 
távra, irányár 12 euró/m2. Részletekért hívjon 
az alábbi telefonszámon: 0752-783649.

#288371

Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen ne-
gyedben 4. emeleti, 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás, igényeseknek, teljesen berendezve. 
Bér: 1000 lej+közköltség. Érdeklődni telefonon: 
0740-488880.

#288491

FELHÍVÁS

Az Ócfalvi Közbirtokosság vezetősége értesíti a 
tagokat, hogy 2020. szeptember 12-én, szomba-
ton, de. 11 órától évi nagygyűlést tart az ócfalvi 
kultúrotthonban. Kérjük, részvételi szándéku-
kat jelezni telefonon: 0745-754004.

#288499

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice 
Transilvania Sud S.A. – Sucursala regională 
HARGHITA anunţă organizarea procedurii 
de selectare a unui operator economic auto-
rizat pentru  - colectarea, transportul, valo-
rifi carea/eliminarea deșeurilor industriale. 
Informații privind cerințele tehnico-econo-
mice pentru ofertanți, listele cuprinzând 
tipurile și cantitățile estimate de deșeuri su-
puse vânzării sunt disponibile la Miercurea 
Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.1. Informaţii la 
tel.: 0266-205755 sau 0728056998. Licitația 
va avea loc în data de 17.09.2020 ora 12,00. 
Termen limită de depunere documentație: 
17.09.2020. până la ora 11, la secretariatul din 
cadrul sucursalei Harghita.

#288508

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice 
Transilvania Sud S.A. –HARGHITA megyei 
részlege hirdeti az engedélyezett gazdasági 
vállalkozó kiválasztására vonatkozó eljárás 
megszervezését - ipari hulladék gyűjtése, szál-
lítása, hasznosítása/ártalmatlanítása. Az aján-
lattevők műszaki-gazdasági követelményeiről, 
az értékesítésre kerülő hulladék típusairól és 
becsült mennyiségeiről szóló felsorolás meg-
található Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 1. 
szám alatt. Információk a 0266-205755 vagy 
a 0728056998 telefonszámon. Az árverésre 
17.09.2020., 12.00 órától kerül sor. A dokumen-
táció benyújtásának határideje: 17.09.2020. -11 
óra a titkárságon.

#288509

Iskolás gyerekek felügyeletét vagy idősgondo-
zást vállalok Székelyudvarhelyen. Tel.: 0743-
074993.

#288533

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mie-
le), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál 
is. Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#288467

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.

#288473

INGATLAN

Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi 
fekvésű, közművesített, ipari árammal ellátott. 
2154 nm terület, az ingatlan alapterülete 150 
nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% készültségű 
szinten egy beépíthető tetőtér, 55 kw központi 
fűtéssel ellátott épület. 2 boltíves fásszín, csűr, 
istálló, valamint 80 nm fa építésű szájván ál-
latok részére. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 0036309442918.

#287892

Eladó családi ház Csíkzsögödön. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámokon: 0744-149140, 0742-
596625.

#288362

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 szo-
bás lakás a Nárcisz sétányon, Csíkszeredában. 
Hőszigetelt, IV emeletes téglatömbházban, 
saját hőközponttal és pincével. A papírok ren-
dezettek, azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 
49 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0744-400464.

#288402

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen ne-
gyedben 4. emeleti, 3 szobás tömbházlakás. 
Saját központi fűtés, termopán ablakok, tel-
jesen felújítva. Csendes környezetben. Tel.: 
0748-588853.

#288433

Eladó 3 szobás, III. emeleti, bútorozott 
tömbházlakás a Tábor negyedi iskolával 
szemben, szép, csendes környezet, saját hő-
központ. Irányár 53000 euró. Érdeklődni a 
+4915124398654 telefonszámon.

#288460

Eladó Székelyudvarhelyen, az 1918. december 1 
utcában 2 szobás (54 m2), 4. emeleti tömbházla-
kás, központi zónában, csendes környezetben. 
A lakás termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal van felszerelve. Tartalmaz: 2 külön 
bejáratú szobát, új konyhabútorral felszerelt 
konyhát, beépített teraszt, előszobát, fürdőszo-
bát, saját pincerészt. A lakás nemrég volt fel-
újítva. További információk kizárólag telefonon 
kérhetők: 0740-125740.

#288482

Eladó Székelyszentléleken a Felszeg utca 11. 
szám (208) alatti 38 ár telek, rajta téglából la-
kóház: 3 szoba, konyha, kamra, fürdő és nap-
pali, központi fűtéssel, termopán ablakok-
kal, alatta dupla pincével. A telken található 
egy új faház nyári lakként, fürdővel és fi lagó-
riával, külön fatartó, mely egyben garázsnak 
is megfelel. A telekre 2 bejárási lehetőség 
van, 2 irányból, 2 külön utcából. Érdeklődni 
telefonon: 0742-008399.

#288492

Eladó Székelyudvarhelyen a Sósfürdő utca 2. 
szám alatti családi ház 4,35 ár összterülettel. 
Beosztása: 3 szoba, konyha, kamra, 2 pince. 
Érdeklődni telefonon: 0757-514037.

#288494

Eladó téglából épült, kertes családi ház mellé-
képületekkel, 34 ár gyümölcsössel, Oroszhe-
gyen, a Felszeg utca 222. szám alatt. Villany, 
hálózati víz bevezetve, aszfaltút a kapu előtt. 
Irányár: 42 000 euró. Tel.: 0740-313782, 0743-
133138.

#288529

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Gyergyókilyénfalva Közbirtokosság értesíti 
az érdekelteket, hogy III-as üzemosztály üzem-
tervének a kezdeti változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adata-
inak feltüntetésével megtehetik naponta 8.30 
és 16.30 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) 2020. szept. 20-ig.

#288477

MEZŐGAZDASÁG

Eladók Székelyudvarhelyen nagy testű tojótyú-
kok és kakasok, gyöngytyúk csirkék, valamint 
takarmányliszt, korpa, kukoricadara, napra-
forgó-pogácsa. Ugyanitt rendelhetők Purina-tá-
pok. Nagyobb rendelést házhoz szállítok. Tel.: 
0744-610197.

#288319

Eladó egy hengeres, kínai kis traktor, nagyon 
jó, megkímélt állapotban, utána való szekérrel 
és ekével, kihasználatlanság miatt. Tel.: 0724-
388755.

#288403

Eladó kitisztított őszi búza, vetőmagnak őszi 
tritikálé, őszi rozs, 4 soros őszi árpa. Tel.: 0727-
626010.

#288475

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744-
148829.

#288510

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíkszeredában 
2020. szeptember második felében. Az alapos 
elméleti és gyakorlati képzést követően, a 
munkaügyi, valamint a tanügyi minisztéri-
um által kibocsájtott, az Európai Unióban 
elismert oklevelet kapnak a végzősök. Tevé-
kenységünkről ízelítőt nyerhet a weboldalon. 
Tel.: 0740-421407.

#288434

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#288130

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás, billenős autóval, valamint betonka-
vics, vakolóhomok és termőföld elszállítását. 
Tel.: 0744-522026.

#288184

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: 0741-607670.

#288229

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogos munkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint belsőépí-
tészeti munkálatokat és - előnyös árakon. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#288276

Allergológus rendel 2020. szeptember 12-én, 
szombaton a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#288321

Megbízható szakemberek vállalnak külső-belső 
munkálatokat, teljeskörű lakásfelújítást A-tól 
Z-ig, Csíkszereda és környékén. Ingyenes felmé-
rés/szaktanácsadás helységen belül. Referencia-
munka megtekinthető az MBax Const Srl.   Face-
book oldalán. Tel.: 0743-583349, 0744-131290.

#288368

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

#288419

Dr. Furmann Dóra szemorvos rendel a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben 
szeptember 14-én és 25-én. Programálás a 0748-
100554-es telefonszámon.

#288497

TELEK

Azonnal beépíthető telkek eladók Székelyud-
varhelyen, Szombatfalván, a Hősök sírja köze-
lében, az Ugron Gábor utcában. Három darab 
építkezési, panorámás, déli fekvésű beltelek 
eladó, külön-külön vagy egyben, patak a belső 
telek végében, közművek a felső telekhatáron, 
tiszta telekkönyvvel, zonális rendezési tervvel 
(PUZ). A telkek 40%-os beépíthetősége nagyon 
jó, az urbanisztikai engedély szerinti adatok: 
POT: 40%, CUT: 1, 2. A telkek árai a követke-
zőek: 1. 208 mp=23.000 euró, 1. 052 mp=19.000 
euró és 1. 414 mp=23.000 euró (a patak mellet-
ti), 1 házat lehet mindegyik telekre ráépíteni, 
építkezési engedélyhez minden feltétel teljesít-
ve van. Mindhárom telek megvásárlása esetén 
az ár összesen 55.000 euró. Előzetes egyeztetés 
alapján további információkat a helyszínen szí-
vesen adunk, vagy e-mail üzenetben tudunk 
küldeni. Tel.: 0786-808290.

#288325

Eladó - de nem sürgős - Székelyudvarhelyen, a 
Szászok táborában, a Hóvirág utcában a 6., 8., 
10., 12. szám alatti telkek, egyenként 9,5 ár, 15 
méteres bejárati fronttal. Engedély építkezés-
re 1,5 évig érvényes, teljes dokumentáció kész 
van. Víz, villany, gáz rendben van. A telken 
van 100 db. 2 éves gyümölcsfa. Érdeklődni te-
lefonon lehet: 0756-050490.

#288540

VEGYES

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 megoldha-
tó. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.
info. Tel.: 0742-630838.

#287633

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méteres 
hosszúra vágva. Az ár tartalmazza a házhoz-
szállítást. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.

#288134

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 750 lej/öl, ingyenes házhozszállítással. 
Tel.: 0751-257700.

#288203

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 
lej/m, házhozszállítással. Tel.: 0751-257700.

#288204

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 
lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: szilva 
(40 lej/L), barack (45 lej/L), agancsnyelű bics-
ka (125 lej), alumíniumlétrák (360/460/670 
lej), búvárpompa (180 lej), autótető-cso-
magtartó rúdak. Szállítás megoldható. Tel.: 
0745460858 E-mail: endybaba@freemail.hu

#288232

Szállítunk jó minőségű, hasogatott bükkfát, 
felvágott fenyőcándrát, valamint 33 cm-re vá-
gott bükk és fenyő hasogatott fát, ugyanitt kap-
ható bükkfa bütlés, házhozszállítás ingyenes. 
Csíkszereda és Gyergyószentmiklós környéke. 
Tel.: 0755-182889.

#288355

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

#288384

Eladó bükk méterfa. Tel.: 0745-253737.
#288410

Eladó hasogatott, bükk méterfa, 850 lej/öl, va-
lamint vastag, darabos cándra és deszkavégek, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748.

#288493

Eladó első osztályú, hasogatott, félszáraz 
bükk tűzifa, minőség-mennyiség garantált, 
valamint száraz fenyőfa cándra. A megegye-
zett ár tartalmazza a házhozszállítást is. Tel.: 
0743-801736.

#288518

Eladók cserefa kapulábak és cölöpök, méretre 
vágva, valamint eladó hasogatott bükk tűzifa, 
házhozszállítás megoldható. Tel.: 0740-827415.

#288520

Hászhoz szállítunk jó minőségű, darabos bükk 
és cserefa, 25 cm-es bütlést, valamint 33 cm-es 
(kazánméret), jó minőségű, felvágott bükkfa 
csutakot. Csíkszereda és Gyegyószentmiklós 
környéke. Tel.: 0755-182889.

#288524

Eladó nagy mennyiségű, út mellé kitermelt fe-
nyő tűzifa a Gálkúti erdőrészen (Balánbánya 
és Csíkszentdomokos között), a főúttól 500 
méterre, ára 100 lej/köbméter. Érdeklődni a 
Csíkszenttamási Terkő Közbirtokosságnál. Tel.: 
0758-060385, 0745-096924.

#288531

Eladó Székelyudvarhelyen egy felújított biliárd-
asztal (új dákók, golyók, újrahúzva). Érdeklőd-
ni lehet telefonon: 0756-050490.

#288541

Kellemes környezetben, minőségi szolgáltatásokkal, professzionális 

termékekkel és kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket!

BEAUTY SZÉPSÉGSZALON
FODRÁSZAT ÉS KOZMETIKA

CSÍKKARCFALVA, FŐ ÚT 268. SZÁM.
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este  finanțat 

de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Beauty Szépségszalon




