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Dr. Albert Claudiu
urológus szakorvos

Csíkszereda

Iratkozni a 0754-838838-as 
és a 0729-838838-as
telefonszámokon lehet,
naponta 17-20 óra között.

UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS

A SANANOVA KLINIKÁN
IS RENDEL

Dr. Szabó József
székelyudvarhelyi 
urológus rendel 
Csíkszeredában, 
a Fenyő utca 3/B 

szám alatt 
szeptember 19-én.

Tel.: 0748-100551

A madéfalvi Csompoly Közbirtokosság 
árverést hirdet 6000 köbméter 

széldöntésből származó fára.

Helyszín: közbirtokosság székhelye
Időpont: 2017. szeptember 18., 10 óra

Elérhetőség: 0745–530472

Autó
Eladó Peugeot 4+1 ajtós, rendezett iratokkal, 
2018. decemberig érvényes műszakival. Csere is 
érdekel pirostarka vagy kékbelga fiatal tehénre. 
Telefon: 0755-426976. 

(264797)

Állat
Eladó levágott házi csirke Csikkozmáson, Tel. 
0727-815339. (264553)

Eladók 3 hetes hús- és tojócsirkék. Telefon: 0727-
815339. (264665)

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimrén. Telefon: 
0742-404109. (264674)

Eladó egy 4 évet töltött, jegytelen pejkanca, cse-
re is érdekel. Telefon: 0745-592284. (264698)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564. (264699)

Eladó 7 éves herélt ló kihasználatlanság miatt. 
Irányár: 6800 lej. Telefon: 0741-698863. (264742)

Eladó Limousune fiatal tehén, akár vágni is, 
Csíktaplocán, Holló utca 41. szám alatt. Telefon: 
0741-130475. (264773)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, il-
letve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-
301586. (264796)

Bérbe adó
Kiadók vagy eladók garzonlakások és 2 és 3 szo-
bás tömbházlakások Csíkszeredában, valamint 
kiadók kulcsosházak Székelyudvarhely és Csík-
szereda környékén. Tel.: 0743-267035. 

(263871)

Kiadó felújított, bútorozott, felszerelt 3 szobás 
lakás Csíkszeredában. Irányár: 290 euró/hónap. 
Tel.: 0743-057303. (264694)

Kiadó Csíkmadarason JCB 13 m magasságig 
nyújtható, teleszkópos emelő. Építőipari mun-
kákra, anyagmozgatás, cserépcseréhez (1 palet-
tát emel), beton magasba emelése kupával, tégla 
felső szintre nyújtása, valamint mezőgazdasági 
munkára (trágyarakás, bálaemelés stb.). E-mail: 
antalimrecske@yahoo.hu Tel.: 0745-650939, 
0740-817290. 

(264707)

Kiadó Budapesten bútorozott, frissen felújított, 
galériás lakás. Egyetemistáknak kedvezmény. 
Tel.: 0720-019100. (264748)

Kiadó I. osztályú, bútorozatlan garzonlakás Csík-
szeredában, hosszú távra. Tel.: 0757-719122.
 (264759)

Bérelnék
Megbízható nő garzonlakást vagy 2 szobás lakást 
bérelne Csíkszereda központjában. Tel.: 0745-
474731. (264744)

Felhívás
Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, 
hasnyalmirigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok; 
ásványok; enzimek, prosztata, nőgyógyászati ér-
tékekről! Ára felnőtteknek 65 lej, kisgyerekeknek 
35 lej! Hátgerinc problémák, reumás panaszok, 

derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén termo-
akupresszúrás 40 perces alkalmazás ára 25 lej. 
Hajhagymák mikroszkópos vizsgálata és hajhul-
lás szervi okainak kimutatása/elemzése 95 lej. 
Időpontkérés telefonon: 0748104048 (264498)

Várom jelentkezését olyan pedagógiát végzett 
személynek, aki foglalkozna heti 3 alkalommal 
délelőtt és 2 alkalommal délután, napi 4 órát 
négy kisgyerekkel ( 1,5, 3, 4 és 5 évesek). Fény-
képes önéletrajzokat a stefaniapraid@gmail.com 
e-mail-címre várok. (264686)

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. (263923)

Sürgősen eladó családi ház Csíkszeredában, ren-
dezett iratokkal. Komoly vevők hívását várom. 
Érdeklődni az esti órákban. Tel.: 0742-125436.
 (264785)

Ingatlan
Eladó Csíkszépvízen, mellékutcában, aszfalto-
zott út mellett 1500 m2-es telek, 90 m2 lakófelü-
let. Bevezetve víz, gáz, kanalizálás, központi fű-
tés gázkazánnal és vízteres kandallóval, 45 m2-es 
dupla garázs. Tel.: 0744-440588. (264262)

Eladó 43 m2-es helyiség jutányos áron Csíkszere-
dában, megfelel irodának, orvosi rendelőnek stb. 
Tel.: 0749-653359. (264540)

Eladó Csíkszentimrén 2016-ban épült csalá-
di ház 88 m2-es lakófelülettel és 4 ár területtel. 
Azonnal költözhető, tiszta papírokkal. Irányár: 
36 000 euró. Tel.: 0733-713730. (264587)

Eladó Székelyudvarhely központi részén, a 
Tomcsa Sándor utcán I. osztályú, I. emele-
ti, 2 szobás tömbházlakás saját hőközponttal, 
termopannal és terasszal. Megfelelő lakásnak 
vagy irodának. Irányár: 36 000 euró, alkudható. 
Tel.: 0751126393 (264706)

Eladó Csíkszeredában, a Gyermek sétány 1/A 
szám alatt egy teljesen felújított (termopán, 
vasajtó, gázkazán, parketta, beépített bútor), 2 
szobás lakás. Irányár: 22 000 euró. Tel.: 0730-
194800. (264778)

Köszönetnyilvánítás
Emberségből jeles magatartásért köszönete-
met fejezem ki a HR 03 TET rendszámú gépko-
csi vezetőjének és nem csak neki, a szombat dél-
után nyújtott önzetlen segítségért! Buzás Márton
 (264775)

Mezőgazdaság
Eladó 2 soros pityókapergető, kultivátorok, bo-
ronák, 3-as eke, 3 m-es vetőgép, 52 lóerős és 
95 lóerős traktor, 10 m-es zsákhordó szalag. Tel.: 
0745-923779. (264621)

Eladó apró pityóka, ára: 0,15 lej/kg, köze-
pes 0,25 lej/kg és nagy pityóka 0,50 lej/kg, 
Csíkszépvízen. Telefon: 0744-669334, 0748-
777509. (264650)

Oktatás
A Táncoló Talpacskák Kulturális Egyesület 
várja régi és új baletteseit a 2017-2018-as 
tanévre. Érdeklődni a 0723-307978-as tele-
fonszámon lehet. (264790)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 0743-903910. (264048)

Szövegek gépelését, valamint fordítását vállalom 
magyar, angol és román nyelvre Csíkszeredában. 
Telefon: 0754-925306. (264210)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-, 
gáz-, villany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, tusnádi homok és termő-
föld-szállítást. Tel.: 0744-522026. 

(264470)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt nyitható szúnyoghálók rendelhetők. Tel.: 0741-
464807. (264503)

Társkereső
47 éves, 160 cm magas, független csíkszeredai 
férfi vagyok. Keresem azt az őszinte, megbízható 
lányt vagy nőt, aki komoly kapcsolatot szeretne. 
Csíkszereda és környéke előnyben. Tel.: 0723-
978928. 

(264601)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbúto-
rokat, tulipános ládát, tálast, karospadot, tek-
nőt, nagybőgőt, gordont, szifonos üvegeket. Tel.: 
0747-396564. (264649)

Vegyes
Eladó gumiszerelő műhely Csíkszeredában. Tel.: 
0744-696159. (264539)

Bányából kitermelt, jó minőségű szén (lignit) el-
adó. Csempekályhában és kazánban is tüzelhető. 
Ára: 250 lej/tonna. Szállítás megegyezés alapján 
megoldható. Tel.: 0757-522469. (264193)

Eladó 30 cm-re vágott hasogatott bükk tűzifa. 
Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0745-253737.
 (264387)

Eladó jó minőségű, méterbe vágott, hasogatott 
bükk-, nyír, éger-, lucfenyő tűzifa, házhoz szállít-
va. Telefon: 0741-587437. (264752)




