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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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Hargita Megye Tanácsa árajánlatokat vár körülbelül
5-100 ha terméketlen, tehermentes terület megvásárlására.

Az árajánlatokat a tulajdonjogot igazoló aktákkal együtt, kérjük zárt 

borítékban a Hargita Megyei Tanács iktatójába letenni.

Cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám.

Az ajánlatok letevési határideje: 2021. július 15.

Érdeklődni a 0266–207790-es telefonszámon lehet.

ÁLLAT

Eladók 18 hetes, nagy testű, fi atal Kabir-
tyúkok. Érdeklődni a Hargita utca 59. 
szám alatt, vagy a 0740-770898-as tele-
fonszámon.

(570)

Eladók malacok Csíkjenőfalván, a 107. 
házszám alatt. Tel.: 0746-818296.

(831)

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
(3,0-3,5 kg), ára: 23 lej/kg. Csíkkozmáson, 
Hargita megyében. Minden pénteken a 
megrendelt csirkéket szállítjuk Csíksze-
redába és környékére, a kívánt címre. 
Tel.: 0727-815339.

(834)

Eladók 8 hetes malacok Bögöz 182. szám 
alatt, érdeklődni telefonon. Tel.: 0743-
031081.

(855)

AUTÓ

Eladó 2004-es évjáratú Opel Astra Cara-
van Diesel kitűnő technikai állapotban, 
műszaki vizsga december 8-áig. Ára: 5 
400 ron. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0751-
450731.

(852)

Eladó 2003-as Opel Meriva, 230 000 km-
ben. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
784615.

(1026)

FELHÍVÁS

A Szentléleki Közbirtokosság vezetősége 
ezúton értesÍti tagságát, hogy 2021. július 
17-én, szombaton de. 10 órától, megtartja 
évi rendes közgyűlését a székelyszentlé-
leki kultúrotthonban. Napirendi pontok: 
beszámoló a 2019-2020-as évek tevékeny-
ségéről, az ellenőrző bizottság beszámo-
lója, a 2021-es költségvetés megvitatása 
és elfogadása, a tagnévsor aktualizálá-
sa, tisztújítás, különfélék. Amennyiben 
a tagok közül valaki pályázni szeretne 
tisztség betöltésére a közbirtokosságban, 
július 12. hétfőig nyújtsa be szándéknyi-
latkozatát és önéletrajzát a közbirtokos-
ság titkárságán, ifj . Szente Ferencnél. 
A tagság részvételére tisztelettel számí-
tunk! A vezetőtanács.

(804)

A homoródszentmártoni Nagyhomoród 
Közbirtokosság nyílt árverést szervez, 
2021. július 14-én, szerdán 12 órai kezdet-
tel, a közbirtokosság székhelyén, 153 m3 
lábon álló tölgyfa eladására. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0745-696509.

(843)

Betegápolásban jártas személyt keresek 
Székelyudvarhelyen, idős bácsi mellé. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-774781.

(1002)

A több mint fél évszázados hagyományo-
kat folytatva a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium a 2021/2022-es tanév-
ben általánosaszzisztens-képző szakon 
iratkozást hirdet július 19-23 között. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0746-080572.

(1017)

A zsögödfürdői kezelőbázis szeretettel 
várja régi és új vendégeit. Hétfőtől pénte-
kig 10 órától 19 óráig. Érdeklődni a meg-
adott telefonszámon. Tel.: 0266-371350.

(1029)

Napszámos rakodómunkást keresek. 
Tel.: 0720-318404.

(1047)

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás is. Érdek-
lődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487, 
0744-782879.

(164)

INGATLAN

Elcserélném Székelyudvarhely, Beth-
len-negyedi, IV. emeleti, 2 szobás la-
kásunkat (40 nm) 3 vagy 4 szobás, I. 
osztályú lakásra, fi zetéskülönbözettel, 
megegyezés szerint. Tel.: 0753-395620.

(993)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltöz-
hető, villaszerű családi ház, külön nyári 
lakkal, új energetikai bizonylattal, 32 ár 
udvarral, több mint 60 db. őshonos gyü-
mölcsfával, igényesnek vagy alapítvány-
nak is. A bennvaló szomszédságában 
34 ár I. osztályú szántó-kaszáló van 13 
db. meggyfával. A faluban működik egy 
öregotthon és egy német alapítvány. Tel.: 
0744-182886, 0740-350927.

(615)

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Kápolnás község, Kápolnás falu 270 C. 
szám alatt található Silvestris Kft . értesíti 
az érintetteket, hogy a Kápolnás község, 
Kápolnás falu 111 C. szám alatt található 
"Faszárító" működtetéséhez a környezet-
védelmi engedélyezési eljárást elindítot-
ta. A tevékenység előrelátható környezeti 
hatásaival kapcsolatos információk meg-
tekinthetők hétfőtől csütörtökig 8-16, va-
lamint pénteken 8-14 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám, tel.: 0266-312454, 0266-
371313; fax: 0266-310041. Észrevételeket 
a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban lehet közölni na-
ponta a környezetvédelmi ügynökséggel, 
az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

(1050)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó új, nagy pityóka 1 lej/kg, kukorica, 
búza, árpa, rozs, zab, vegyes dara, kuko-
ricadara, kősó, korpa, 25 kg/30 lej, búza-
takarmányliszt, 35 kg/45 lej, napraforgó-
pogácsa, 0,90 bani/kg, napraforgómag, 
szójapogácsa. Csíkmadaras, Fő út 199. 
Tel.: 0754-948176.

(915)

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, po-
lisztirén takarítást. Tel.: 0751-475744.

(258)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

(513)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cse-
répforgatást, ács munkát, bádogos mun-
kát, kerítéskészítést stb., anyagot is bizto-
sítunk. Tel.: 0747-865104.

(708)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

(741)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0784-
421818, 0748-100554.

(744)

Dr. Deák Tóth Tímea belgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(750)

Dr. Deák Tóth Tímea belgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(753)

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyó-
gyász szakorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(756)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

(765)

Vállalunk szobafestést, mázolást, für-
dőkád-zománcozást, parkettcsiszolást, 
házak színezését, valamint teljes körű 
lakásfelújítást. Tel.: 0742-851062.

(903)

Vállalunk autóalváz-kezelést minőségi 
anyagokkal (paraffi  n, viasz stb.), vala-
mint házhoz szállítunk tűzifát és akácfa 
mosztot. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-
182889.

(450)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, ková-
csoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(942)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(987)

TELEK

Eladó Farkaslakán 1 000 nm építkezésre 
alkalmas terület. Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0049-17684361920.

(435)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as 
telefonszámon.

(579)

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár meg-
egyezés alapján. További információ te-
lefonon. Tel.: 0747-995432.

(594)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

(218)

Vásárolok jó állapotban lévő családi há-
zat Csíkbánkfalván vagy Csíkszentgyör-
gyön. Tel.: 0740-851649.

(828)

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 
0745-184962.

(870)

VEGYES

Eladó bükk tűzifa 33 cm hosszúra vág-
va, hasogatva, valamint vegyes méretű, 
olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0745-253737.

(291)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 8x5 m-es (299 lej), 6x10 m-es (440 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: szil-
va (40 lej/L), barack (45 lej/L), körte (45 
lej/L), agancs nyelű bicska (125 lej), alu-
míniumlétrák (399/499/650 lej), autóte-
tő-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

(582)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk-, 
csere- és fenyőcándra, valamint száraz 
bükkfavég, házhoz szállítva. Tel.: 0745-
846624.

(663)

Eladók jó minőségű, 25 cm-es tűzifa büt-
lések házhoz szállítással (fenyő, bükk, 
cserefa), valamint azonnal tüzelhető  
akácfa moszt. Érdeklődni telefonon. 
Csíkszereda és környéke. Tel.: 0755-
182889.

(729)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 275 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 
0743-654002.

(900)

Eladó prémium minőségű Ruf bükkbri-
kett ajándék tűzgyújtóval. A házhoz 
szállítás és elrakás ingyenes. Tel.: 0746-
369387.

(1044)




