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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Állat
Eladó napos és előnevelt csirke a rétyi farmról, 
a hét minden napján rendelhető. Házhoz szállí-
tás megoldható, vagy átvehető a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Hargita út 74. szám, a Jótevő csár-
da mellett. Tel.: 0740-764241 (261403)

Eladó egy pirostarka, 1 hetes ünőborjú. Telefon: 
0757-707764 (261444)

Eladó 4 éves tehén, 7 hetes borjával. Telefon: 
0753-863212 (261492)

Pirostarka, illetve kékbelga ünő-, és bikaborjakat 
vásárolok. Tel.: 0747-663378 (261498)

Eladóvá válnak vörös ír szetter kiskutyák, egész-
séges szülőktől. Természetkedvelő, gyerekes 
családok előnyben. Tel.: 0749-273779 (261537)

Eladók 8 hetes malacok, valamint egy 10 na-
pos, pirostarka bikaborjú Borzsovában. Telefon: 
0754-405610, 0741-323793 (261540)

Eladó 7 db idei bárány Csíkszentkirályon. Telefon: 
0740-939297 (261560)

Eladó fiatal, pirostarka, 8 hónapos borjadzó-, 
és egy szezonos tehén. Telefon: 0740-980752
 (261561)

Felhívás
Gyerekfelügyeletre keresünk megbízható, vidám, 
pozitív személyt. Érdeklődni 10-18 óra között. Te-
lefon: 0749-504096 (261501)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitrines 
hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, kanapék és rusztikus bútorok, 1 
éves garanciával, ingyenes házhoz szállítással. 
Megtalál Madéfalván, az állomással szemben és 
Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384 (260526)

Ingatlan
Eladó napos fekvésű 2 szobás lakás, a Fortuna la-
kóparkkal szemben, saját központi fűtéssel, tel-
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Köszönjük, hogy velünk utazott!
Vă mulţumim că aţi călătorit cu noi!

jesen felújítva, kívülről szigetelve, azonnal beköl-
tözhető állapotban. Telefon: 0744-541064, 0748-
709312 (260919)

Eladó családi ház 2 km-re Csíkszeredától, 
Fitódban, újonnan kiépült lakónegyedben. Irány-
ár: 125 000 euró. Esetleg elcserélhető csíkszere-
dai tömbházlakással különbözet-fizetéssel. Tele-
fon: 0744-646584 (261065)

Eladó hétvégi ház Büdös fürdőn. Víz, villany be-
vezetve. Rendezett iratokkal. Telefon: 0743-
572659 (261154)

Eladó 3 szobás, 2-ik emeleti 65 m2-es lakás a Jég-
pálya negyedben. Irányár: 39 600 euró. Telefon: 
0747-115450 (261210)

Eladó lakóház Szécsenyben. 120 m2 lakófelület 3 
szoba ,konyha. Víz, villany bevezetve. Érdeklődni 
a 0744- 594402-es telefonszámon lehet. (261255)

Eladó 3 szobás, X. emeleti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Tudor negyedben, egy éve felújít-
va, saját hőközponttal és termopán ablakokkal, 
jutányos áron. Tel.: 0740-955772, 0740-620334
 (261513)

Eladó Csíkszeredában, a Nagy Imre utca 62. 
szám alatti ingatlan (volt Kozma bár). Tel.: 0753-
860602 (261546)

Eladó II. emeleti felújítatlan garzonlakás Csík-
szeredában, a Szív utca 9. szám alatt. Irányár: 16 
000 euró. Tel.: 0745-506597 (261556)

Eladó Lázárfalva 172. szám alatti ingatlan, 3 szo-
bás lakóház nyárikonyhával, csűr, istálló, 10 ár 
területtel. Ár megegyezés alapján. Tel.: 0721-
393566, 0740-055405 (261564)

Mezőgazdaság
Eladó ültetnivaló pityóka takarmánynak, va-
lamint búza, tritikálé és árpa. Telefon: 0741-
923447 (261434)

Eladók 8 hetes malacok, 120-150 kg közötti disz-
nók, 3 db nagy teljesítményű malom (az egyik 
csöves kukoricát is őröl), 300 kg-ig mérő mérleg 

és egy kinyitható borona, Csíkszentgyörgyön. Te-
lefon: 0743-088547 (261548)

Eladók mezőgazdasági gépek: kaszálógépek, 
Ladewagenek, szénafelfújók, kukoricasilózó, 
165-ös körkasza, valamint 47 és 50 lóerős Fendt 
Farmer traktorok. Tel.: 0743-878596 (261554)

Eladó Fiat 548-as traktor frissen behozva, vala-
mint mezőgazdasági gépek (trágyaszóró, bálázó, 
stb.). Telefon: 0740-980752 (261563)

Oktatás
Akkreditált IDŐSGONDOZÓ KÉPZÉS indul Csíksze-
redában, a gyulafehérvári Caritas szervezésé-
ben. Jelentkezési határidő: május 25. Érdeklődni 
a kato.horvath@caritas-ab.ro e-mail-címen vagy 
az alábbi telefonszámon lehet: 0732-830034
 (261420)

Idegenvezetői tanfolyam kezdődik Csíkszeredá-
ban 2017. május végén. A képzést követően, a 
munkaügyi, valamint a tanügyminisztérium által 
kibocsátott, az Európai Unióban elismert okleve-
let kapnak a végzősök. Tevékenységünkről ízelí-
tőt nyerhetnek a www.transmontana.info web-
oldalon. Érdeklődni az alábbi telefonon: 0740-
421407 (261234)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna-készítést és -javítást, il-
letve cserépcserét. Telefon: 0743-903910 (260977)

Vállalom homok, kavics, betonkavics, tusnádi 
homok házhoz szállítását már 3 tonnától. Tele-
fon: 0743-663536 (261113)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek 
javítását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint 
rusztikus bútorokat készítünk rendelésre. Tel.: 
0755-807422 (261299)

Sírhelyek és síremlékek készítését, valamint kül- 
és beltéri munkálatokat vállalunk, lakásfelújítást 
vállalunk teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 0755-
807422 (261300)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők fel-
újítását, átalakítását, gipszkartonozást, csem-
pézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást stb. Tel.: 0753-
680321 (261378)

Minikotróval földmunkát vállalok (csatorna-, víz-, 
villanybekötés, alap, pinceásás, oszloplyuk-fúrás, 
betontörés), valamint sóder, homok, földszállítást 
3,5 tonnás billenős autóval. Tel.: 0745-055647.
 (261538)

Telek
Eladó 17 ár telek, építésre alkalmas a csibai temp-
lom környékén a domb tetején. Ár: 6,5 euró/m2. 
Telefon: 0758-908986 (261282)

Eladó Csíkszentkirályon a Csíkszereda felőli ki-
járatnál 40 áras beépíthető beltelek, akár meg-
osztva is. Víz, villany és gáz a telek mellett. Te-
lefonszám: 07512-19075 (261291)

Vásárolnék
Bontásra szánt fából, illetve fából és kőből épült, 
régi, de jó állapotú nagy méretű csűrt keresünk 
újjáépítés céljából, a Csíki-medencéből. Tel.: 
0743-876241 (261402)

Azonnali fizetéssel vásárolok régi bútorokat, tuli-
pános ládát, tálast, gyalupadot, karospadot, tek-
nőt, befőttes üvegeket, nagybőgőt, gordont. Tel.: 
0747-396564 (261495)

Vegyes
Eladó gumiszerelő műhely Csíkszeredában. Tel.: 
0744-696159 (261233)

Eladó bontásból származó, kifogástalan állapot-
ban levő fa, termopán ablakok: 2 db nyíló 90x110 
cm és 1 db bukó-nyíló 75x110 cm, 250  Ron/db. 
Ugyanitt eladó 700 db szürke betoncserép 0,90 
Ron/db. Érdeklődni a 0757-762730-as telefonon.
 (261293)

Eladó jó minőségű nyír tűzifa, szállítás megold-
ható. Telefon: 0740-292961 (261404)




