
13APRÓHIRDETÉS Csíki Hírlap  2017. június 19., hétfő

AM (moped), A, B és 
B+E-kategóriákra

Vontathat már
750 kilogrammnál nagyobb
utánfutót B-kategóriával!

Gyorsan és vizsga nélkül!

Iratkozni lehet személyesen
vagy telefonon:

Csíkszereda,
Vörösmarty M. utca 21/A szám.
Tel.: 0266-310331, 0735-170989

LÁNGOS

Dobd fel a napodat!

MILLEN IUM

C S Í K S Z E R E D A

0266–310888
0742–224224
0722–424427

Köszönjük, hogy velünk utazott!
Vă mulţumim că aţi călătorit cu noi!

Kiadó 447 m2 ipari 
felület irodával, 

öltözővel, 
mosdóval, 
udvarral.

Cím: Csíkszereda, Rét u. 83.
Tel.: 0744–696514

0742–670394 Csíkszereda, Hargita út 74. szám

Helyszínen fogyasztható hétfőtől péntekig 11-től 16 óráig.

Napi menü:
• Jótevő leves
• Bécsi szelet
• Steak krumpli
• Kenyér
• Káposzta

Állandó menü:
Parasztcsorba •

Bécsi szelet •
  natúrkrumplival  

Kenyér •
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15 lej

Házi olvasmányok már 7 lejtől
Arany János: Toldi, Balladák • Móricz Zsigmond: Árvácska, 
Légy jó mindhalálig, Úri muri • Jókai Mór: A nagyenyedi két 
fűzfa, Egy magyar nábob, Sárga rózsa, Az új földesúr...  • 
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, A tót atyafiak, A 
Noszty fiú esete Tóth Marival, A fekete város, Különös 
házasság • Petőfi Sándor: János Vitéz, Válogatott versek • 
Radnóti Miklós: Válogatott versek • W. Shakespeare: 
Rómeó és Júlia • Kármán József: Fanni hagyományai • 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna • Móra Ferenc: Kincskereső 
kisködmön • József Attila versei • Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem.

30%
kedvezmény

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

Megrendelhető webáruházunkban, szerkesztőségeinkben, 
újságosbódéinkban és a 0744-755579-es telefonszámon.

Házi olvasmányok már 7 lejtől
Katona József: Bánk bán • Mikszáth Kálmán:  
Beszterce ostroma, Szent Péter esernyője, A jó 
palócok, A beszélő köntös • Arany János: A 
nagyidai cigányok, Bolond Istók • Madách Imre: 
Az ember tragédiája • Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
• Petőfi Sándor: János Vitéz, A hélység kalapácsa 
• Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem • Kármán 
József: Fanni hagyományai • Vörösmar-
ty Mihály: Zalán futása

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

Megrendelhető webáruházunkban, szerkesztőségeinkben, 
újságosbódéinkban és a 0744-755579-es telefonszámon.

30%
kedvezmény

Autó
Eladó kitűnő állapotban Skoda Fábia 1200 cm3, 
29 000 km-ben. Téli-nyári gumi felnivel, klíma, 
légzsák, első tulajdonostól és garázsban tart-
va. Ár: 4 000 euró. Telefon: 0748-635985, 0757-
849284 (262224)

Állat
Eladóvá válnak vörös ír szetter kiskutyák, egész-
séges szülőktől. Természetkedvelő, gyerekes 
családok előnyben. Tel.: 0749-273779 (262096)

Pirostarka, illetve kékbelga ünő-és bikaborjakat 
vásárolok. Telefon: 0747-663378 (262099)

Eladó előnevelt húscsirke, valamint húspulyka. 
Telefon: 0747-085113 (262167)

Eladó 2 éves német juhászkutya. Telefon: 0749-
409199 (262257)

Eladó 10 éves tehén. Telefon: 0743-417099
 (262272)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, va-
lamint kékbelga ünőborjakat. Telefon: 0751-
973361, 0721-301586 (262286)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika, illetve 
ünőborjakat. Telefon: 0745-526564 (262304)

Eladók 8 hónapos, nagyon jól termelő, 2,5-3 kg 
közötti piros tojótyúkok a rétyi farmról (nem ipa-
ri tojók). Érdeklődni a Jótevő csárda melletti ta-
karmányboltban, a Hargita út 74. szám alatt. Te-
lefon: 0740-764241 (262309)

Eladók törzskönyvezett kuvasz kiskutyák, 4 he-
tesek voltak június 15-ikén. Ár 100 és 200 euró 
között. Tel.: 0723-322228. E-mail: hasasildiko@
yahoo.com (262343)

Felhívás
Magyarországra, szarvasmarhák mellé, gondozót 
keresek. Telefon: 0036-304968731 (262075)

Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, ve-
se, tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok, 
ásványok; prosztata, nőgyógyászati értékekről 
valamint álmatlanság kezelése! Ára felnőtteknek 
59 lej, kisgyerekeknek 29 lej! Hátgerinc problé-
mák, keringési rendellenességek, reumás pana-
szok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén 
termo-akupresszúrás kezelést is végzünk, ára 25 
lej / 40 perc! Hajhagymák mikroszkópos vizsgá-
lata és hajhullás szervi okának kimutatása 55 lej. 
Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748-104048 

(260651)

Neked is elfogyott a pénzed? Nem maradt 
nyaralni se? Van megoldás! Hívjál bátran a 

0754-222598-as telefonszámon, és máris 
csomagolhatsz. (262225)

Húsmarhafarmra állatgondozót keresünk Kovászna 
megyébe, Zalánra. Tel.: 0728-289200 (262255)

Felszólítom Kelemen Ferenczet Csíkcsicsó 142-
es házszám és László Attilát a 91-es házszám 
alatti lakókat, legyenek szívesek és írják alá a 
véglegesítési szerződést jövő héten a piricskei 
házra, amit megvásároltam tőlük. (262297)

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 (261795)

Ingatlan
Eladó kétszobás, negyedik emeleti lakás, hőszi-
getelt, felújított tömbházban, (a Hargita Ven-
dégváró mögött). Beépített gardróbszekrény, 
beépített, modern konyhabútor, teljesen felsze-
relt. Irányár: 25 600 euró. Telefon: 0727-808180
 (262239)

Kiadó Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utcában 
külön bejárattal kialakított garzonlakás, csak fia-
taloknak. Alacsony közköltséggel. Telefon: 0730-
194800 (262341)

Köszönetnyilvánítás
A csíkszeredai Real Dance Sporttáncklub hálás 
köszönetét fejezi ki Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának a Jubileumi Nyári Táncfesztivál (15.) 
program megszervezéséhez nyújtott anyagi tá-
mogatásért. (262334)

Mezőgazdaság
Eladó új ágaprító, traktormeghajtású 9cm-ig. Te-
lefon: 0745-630244 – Csíkajnád (262145)

Eladók mezőgazdasági gépek: kaszálógépek, 
Ladewagenek, szénafelfújók, kukoricasilózó, 
165-ös körkasza, valamint 47 és 50 lóerős Fendt 
Farmer traktorok. Tel.: 0743-878596 (262208)

Eladó búza. Telefon: 0731-943807 (262241)

Eladó pálinkának való cseresznye, házhoz szállí-
tással. Telefon: 0744-148829 (262289)

Kiadó kaszálásra 9.5 hektár terület Gyergyó-
ditróban, ültetett fűvel bevetve. A munkáért 
pénzben vagy termésben fizetek. Részletek te-
lefonon. Tel.: 0741925592. E-mail: lukacsleven-
te2011@gmail.com (262330)

Szolgáltatás
Vállalok földelhordást 3,5 tonnás billenős au-
tóval, valamint betonkavics, tusnádi homok 
és termőföld-szállítást. Tel.: 0744-522026
 (261760)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna-készítést és -javítást, 
illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0743-903910 (262043)

Minikotróval földmunkát vállalok (csatorna-, víz-, 
villanybekötés, alap, pinceásás, oszloplyukfúrás, 
betontörés), valamint sóder-, homok-, földszállí-
tást 3,5 tonnás billenős autóval. Tel.: 0745-055647
 (262238)

Rendelésre szállítunk 2 m3-5 m3 betonkavicsot, 
balasztot, tört követ, tusnádi homokot, fát, szé-
na-szalma bálákat. Tel.: 0744-763491 (262300)

Vállalunk szobafestést (akár mésszel is), mázo-
lást, parkettcsiszolást, hőszigetelést, gipszkar-
tonozást, fürdőkádak zománcozását, valamint 
teljes körű lakásfelújítást kedvező áron. Szük-
ség szerint anyagbeszerzésbe besegítünk. Tel.: 
0756-493656 (262316)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi bútorokat, tuli-
pános ládát, tálast, gyalupadot, karospadot, tek-
nőt, befőttes üvegeket, nagybőgőt, gordont. Tel.: 
0747-396564 (262294)

Vegyes
Eladó 10 centire vágott, zsákolt bükkfacsap, va-
lamint vegyes tűzifa. Házhoz szállítás megold-
ható Csíkszeredában és környékén. Tel.: 0743-
940033 (262270)

Eladó jó minőségű, vegyes tűzifa. Házhoz szállí-
tás már 1 öltől. Tel.: 0744-148829 (262288)

Bányából kitermelt jó minőségű szén, azaz lig-
nit eladó. Ár: 250 lej/tonna. A szállítás megegye-
zés alapján megoldható. Telefon: 0757-522469
 (262292)

Eladó lábon álló fenyőfa Csíkszentmihályon, ki-
termelési engedéllyel. Telefon: 0745-523356, 
érdeklődni este 19 óra után. (262308)

Eladó 4 db 195/60 R15-ös nyári gumi, nagyon jó 
állapotban, Opel Astrára. Telefon: 0744-755799
 (262337)

Eladó jó minőségű juhsajt, szállítás meg-
oldható. Ár: 15 lej/kg, telefon: 0747-557491
 (262338)

Eladó 10 db. 8 cm x 10 cm-es, 2 m hosszú, száraz 
fenyő gerenda és 10 db. 5 cm vastag, 10 cm szé-
les 2 m hosszú száraz fenyődeszka, valamint elvi-
hető ingyen 2 m3 alapba való terméskő. Ugyanitt 
eladó egy kétkarikás főző villanyrezsó, 75 lej és 
egy Hajdú ruhacentrifuga, 50 lej. Telefon: 0748-
511065 (262339)




