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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041
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Teret adunk 
a magyar 

szónak.

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 – 9 783,06 lej

3. Renault Magnum 440 19T, gyártási év 2005, 11 920 cm3, lejárt műszakival, 

850.000 km-ben –  13 375,80 lej

4. SCHMITZ utánfutó, gyártási év 2000, nyitott, lejárt műszakival – 4 891,53 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 2021.02.19-én és 2021.02.26-án 14.00 órai kezdettel kerül sor a felszámoló 

székhelyén. További információk a 0266–372528-as telefonszámon igényelhetőek.

VÉGKIÁRUSÍTÁS az alábbi, készleten levő termékek a volt Confex Jakab, 

Ida Impex, Leather Word cégeknél.

- Késztermékek - férfi, női bőrkonfekció 

- Alapanyagok - bőr és mellékanyag

- Bőröndök, női táskák, pénztárcák, kalapok, bőrövek

- Különböző ipari varrógépek 

- Javítást igénylő elgázasító kazán

- Kis értékű leltári tárgyak

A termékek megtalálhatók: Székelyudvarhely, Vár utca 5. szám alatt .

Amíg a készlet tart!

LICHIDARE STOC al produsele din stocul fostei firme Confex Jakab, Ida Impex, Leather Word.

- Produse finite - îmbrăcăminte confecționată din piele pentru bărbați și femei

- Materii prime-piele și auxiliare

- Valize, genți pentru femei și bărbați, pălării, curele din piele

- Diverse mașini de cusut industriale

- Cazan de gazificare ARKAN cu mici defecțiuni de reparații

- Diverse obiecte de inventar

Produsele pot fi găsite la Odorheiu Secuiesc, strada Cetății nr. 5.

În limita stocurilor disponibile!

Figyelem

AtenţieBÉRBE ADÓ

Kiadó 24 m2-es helyiség Székelyudvarhelyen, 
a Bethlen Gábor utca 11. szám alatt, érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0744-682655.

#290906

Kiadó garzonlakás Csíkszeredában. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0743-267035.

#290657

Kiadó Székelyudvarhely központi részén, az 
alsó Merkúr áruházzal szemben teljesen felújí-
tott, bútorozott garzonlakás. Tel.: 0740-515781.

#290963

Eladó-kiadó (1 személynek), vagy elcserélhe-
tő I. osztályú garzonlakással egy 2 szobás, 3. 
emeleti, 55 m2-es tömbházlakás Székelyud-
varhelyen, az alsó Merkúr áruház környékén. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0748-960910.

#290917

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász 
szakorvos a Sananova klinikán rendel, 
Csíkszereda, Lejtő utca 2. szám alatt. He-
tente egy alkalommal (szerda/csütörtök) 
15 - 20 óra között. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet. Tel.: 0749-553853, 
0754-838838.

#290441

Szabad helyek a Caritas Maros megyei idősott-
honában! A Gyulafehérvári Caritas férfi  és női 
bentlakók jelentkezését várja a búzásbesenyői 
(Maros megyei) Gondviselés Háza Idősek 
Otthonának szabad férőhelyeire. Érdeklődni 
lehet a következő elérhetőségeken. 0732-018 
202, 0365-710 147. 

#290758

Az Égett Magánerdő Társulás vezetőtaná-
csa 2021. február 27-én, de. 10 órai kezdettel 
rendkívüli közgyűlést tart a Bethlenfalvi 
Kultúrotthon udvarán. Napirendi pontok: új 
tagfelvétel, vezetőtanács és cenzorbizottság 
választása, székhelyáthelyezés, különfélék. A 
tagsági könyvet kérjük, mindenki hozza ma-
gával. Tisztelettel, a vezetőtanács. Tel.: 0744-
559894.

#290992

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.

#290644

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

#290941

INGATLAN

Eladó 3 szobás, 70 m2-es, felújított, bútorozott 
tömbházlakás Székelyudvarhelyen, a felső 
Bethlen-negyedben, akár garázzsal is. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0740-167950.

#290899

SZOLGÁLTATÁS

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.

#290808

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. február 9-én és március 2-án. 
Programálni a 0748-100551-es telefonszámon 
lehet.

#290604

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#290605

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.

#290643

Csíkszeredai cég fuvarozási munkát vállal 5 
tonnás, billenős kishaszongépjárművel. Tel.: 
0744-203859.

#290851

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, melléképületek építé-
sét, lambériázást, festést, új kerítések építését, 
régiek felújítását, bádogmunkát, ereszcsator-
na készítését vagy a régi felújítását, kémény-
szegély készítését, anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0759-338078.

#290858

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.

#290991

TELEK

Eladó 11 322 m2 belterület Székelyudvarhe-
lyen, a Szentimre utcában, a katonasággal 
szemben, tiszta iratokkal. Irányár: 1300 
euró/ár. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
309505.

#290784

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 700 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 200 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#290354

Eladó bükkfa házhoz szállítva, valamint fuva-
rozást is vállalok. Tel.: 0742-322448.

#290907

Eladók kandallóméretre vágott, száraz bükk 
deszkadarabok, valamint 33 cm-es bükk 
tűzifa és 40 m bükk méterfa. Házhoz szállítás 
megoldható Székelyudvarhely és Csíkszereda 
környékén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
253737.

#290791

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vág-
va, ugyanitt kiváló minőségű brikett, 800 lej/
tonna házhoz szállítva. A mennyiség és a mi-
nőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#290827

Eladó egy Suff olk berbécs, 1,5 éves, valamint 
egy 750 kg-os remorka villamossággal és fék-
kel ellátva. 2,5 m hosszú és 1,25 m széles, papí-
rok nélkül. Tel.: 0753-791649.

#290994




