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HIRDETÉS

2020. OKTÓBER 20., KEDD

A Csíkszentimrei Közbirtokosság nyílt árverés útján elad
887 köbméter egészségügyi vágásból származó fenyőfát,
ami a Bányapataki és a Büdösfürdői részen található.
www.oriente.ro

Tárkonyos krumplileves
Roston sült csirkemell mexikói raguval
Natúr rizs
Friss káposzta
Desszert
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

ÁLLAT

Az árverés időpontja 2020. október 21., de. 10 órakor a hivatal
székhelyén, az érték akta ugyanitt megtekinthető.

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús,
fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkozmás,
Hargita. Minden pénteken megrendelt csirkéket szállítunk Csíkszeredába és környékére
a kívánt címre. Tel.: 0727815339 E-mail: fl oribit@yahoo.com
#289196

Eladók egyéves, piros tojótyúkok, valamint
előnevelt, vegyeshasznú csirkék. Szállítás
megoldható. Érdeklődni telefonon: 0744597003.
#289225

BÉRBE ADÓ
Kiadó szoba Székelyudvarhelyen, a Gyerkes
Mihály utcában. Érdeklődni telefonon: 0744764129.

#289261

Kiadó Szentegyházán a Consumcoop Szövetkezet Üzem utca 15. szám alatti Lilla épülete,
amely 134 m2 üzlethelyiség. Érdeklődni lehet
telefonon: 0740-967079, Bálint Csilla.
#289286

Kiadó 340 m2 üzlethelyiség Csíkszeredában,
központi zónában, saját parkolóval, hosszú
távra, irányár 12 euró/m2. Részletekért hívjon
az alábbi telefonszámon: 0752-783649.
#289158

Kiadó Szentegyházán a Consumcoop Szövetkezet Köztársaság utca 40. szám alatti épületében 80 m2 üzlethelyiség, amit utoljára
gyógyszertárnak béreltek. Érdeklődni lehet
telefonon: 0740-967079, Bálint Csilla.

#289287

FELHÍVÁS
A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel várja
kádazni és mofettázni vágyó vendégeit. Hétfőtől-péntekig 10 órától 16 óráig. Tel.: 0266371350.
#289255

HÁZTARTÁS
Eladók automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool,
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év
garanciával. 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.
#288939

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

#289035

Eladók német automata mosógépek (Miele,
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely,
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744539487; 0744-782879.
#289060

Fizetés lejben, Román Nemzetbanki árfolyamon. A tulajdonjog átírásával kapcsolatos
minden költség, illeték a vásárlót terheli. Benevezési díj: 1000 lej. Részvételi letét: 10%.
Az árverésre 2020. október 26-án, november 2., 9., 16., 23., és 30-án 16.00 órai
kezdettel kerül sor a felszámoló székhelyén.
További információk igényelhetőek a 0266–372528-as telefonszámon.

Érdeklődni a 0266–347052, 0745–016132 és 0744–849340-es
telefonszámokon lehet.
Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-

INGATLAN

kád-zománcozást, parkettcsiszolást, házak

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, felújított, hőszigetelt állapotban
tömbházlakás. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. Tel.: 0746-291585, 0787-600309.
#288918

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyedben 3 szobás tömbházlakás saját hőközponttal, van erkély, pince. Érdeklődni telefonon.
Tel.: 0744-629302.
#289272

színezését, valamint teljes körű lakásfelújítást. Telefon: 0742-851062
#289279

Egy 70 éves ember házvezetőnőt keres. Tel.:
0746-481344.
#289280

út mellett, 692 m2, beépíthető terület, számlát

A Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató
és Fejlesztő Intézete eladásra kínál különböző
fajtájú étkezési burgonyákat. Az eladási ár
0.75 Ron/kg. Érdeklődni lehet Csíkszereda,
Haladás utca 35-B szám alatt és a 0748-160660
as telefonszámon.

is biztosítunk. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. Tel.: 0746-291585, 0787-600309.

A SZÉKELYHON NAPILAP BEUGRÓS
LAPKÉZBESÍTŐKET KERES!

#288917

VEGYES

#288854

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és

Eladó Csíkszeredában kézzel szedett alma
(citromalma és pónyik). Telefon: 0748-376959.

bükk tűzifa. Nyír - 200 lej/m, 800 lej/öl,

#289290

C.I.I. GAGYI JOLÁN RÉKA felszámoló (Csíkszereda, Testvériség sugárút 11/A/1 szám)
kikiáltásos nyílt árverést hirdet a következő javak értékesítésére:
2. Renault Magnum 480 19T, gyártási év 2003, 11 920 cm3, lejárt műszakival,
1.300.000 km-ben – 11.413,57 lej
3. Renault Magnum 440 19T, gyártási év 2005, 11 920 cm3, lejárt műszakival,
850.000 km-ben – 15.605,10 lej
4. SCHMITZ utánfutó, gyártási év 2000, nyitott, lejárt műszakival – 5.706,79 lej
Benevezési díj: 200 lej. Részvételi letét: az induló ár 10%-a. Árverési lépték: 10%.
A tulajdonjog átírásával kapcsolatos minden költség, illeték a vásárlót terheli.
Az árverésre 2020.10.26-án és 2020.11.02-án 14.00 órai kezdettel kerül sor a felszámoló
székhelyén. További információk a 0266–372528-as telefonszámon igényelhetőek.

TELEK
Eladó beltelek Csíkszereda, Nagymező utca, fő

MEZŐGAZDASÁG

C.I.I. GAGYI JOLAN REKA felszámoló (Csíkszereda, Testvériség sgt. 11/A/1 sz.)
kikiáltásos nyílt, árverést hirdet a következő tusnádfürdői ingatlanok
értékesítésére, amelyek a KONTAKT TURISM RT vagyonát képezik és
a 3079/96/2013-as csődiratban kerülnek eladásra::
Onix Szálloda (befejezetlen beruházás) + 2325 nm terület - 437.447,50 EUR

Mellékkereset, zsebpénz? Pont azt kínálunk! Jelentkezzen beugrónak!
Minálunk a kézbesítők a hírvivők, ezért ez a pozíció fontos státuszt jelent.
A napilapjaink nekik köszönhetően jutnak el az előfizetőinkhez.
Erre a munkára várjuk rugalmas, aktív, megbízható személyek jelentkezését.

bükk - 215 lej/m, 850 lej/öl. Szállítás megoldható. Tel.: 0755-970006
#288944

SZOLGÁLTATÁS
Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedelmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán,
Csíkszeredában és környékén – Dombi Barna.
Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744621819.

Eladó bükk méterfa vagy bükk tűzifa 25 cm,
33 cm, 50 cm, 1 méteres hosszúra vágva. Házhoz szállítás megoldható Székelyudvarhely és
Csíkszereda környékén. Érdeklődni telefonon.
Tel.: 0745-253737.

#288683

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában rendel 2020. október 13-án és október
27-én. Programálás a 0748-100551-es telefonszámon.
#289003

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

#288840

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva, ugyanitt kiváló minőségű brikett - 800 lej/
tonna házhoz szállítva.A mennyiség és a minőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.:
0746-778543.
#289014

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben,
ára: 750 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0751-257700.
#289039

#289013

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást,
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna készítését és szerelését különféle anyagokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz).

E-mailben a hr@szekelyhon.ro címre várjuk a jelentkezését, a levélben feltétlenül
tüntesse fel a telefonszámát, ez fontos! Mi majd meg fogjuk keresni a részletekkel.
Ha telefonon jelentkezne, akkor hívja
a 0799–946819-es mobilszámot hétköznapokon 8–16 óráig.

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, darabos, bükk- és cserefa 25 cm-es bütlést, ugyanitt szállítunk méterre hasogatott bükkfát és
akácfamosztot. Csíkszereda és Gyergyó környékén. Tel: 0755-182889.
#289191

Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0753-960310,

Eladó I. osztályú, félszáraz, méterre vágott

0743-921435.

és hasogatott, bükk tűzifa, 215 lej/m az ár
#289081

tartalmazza Hargita megyében a szállítást,

Autóbádogolást, karosszériajavítást, parafinózást, festést, alvázkezelést, olajcserét, kipufogócserét vállalunk. Tel.: 0748-523192.

valamint eladó nagy kötésű fenyőcándra. Tel.:
0743-801736.
#289234

#289270

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán ajtók, ablakok javítása és karbantartása.
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló,
valamint ablakpárkány, illetve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807.
#289271

Eladó kitisztított őszi búza, vetőmagnak őszi
tritikálé, őszi rozs, valamint eladó Massey Ferguson homlokrakodóval, 120 ps, és egy 4-es
váltóeke Lemken, Mercedes Sprinter, 2007-es,
311-es. Tel.: 0727-626010.
#289267

Történelmi érdekességek
1920-tól napjainkig!
facebook.com/ezer100.ro

