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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!

A Csíksomlyó Közbirtokosság árverést szervez 
széldöntésből származó fa kitermelésére: 
36 köbméter bükk és 54 köbméter fenyőfa 

a Nagysomlyó-részről.

Az árverésre a közbirtokosság székhelyén, Csíkszereda, Szék út 123. szám 
alatt kerül sor 2017. október 16-án, 18 órától.

Bővebb információk a 0744–696395-ös telefonszámon kaphatók.

Építőipari munkákra, anyagmozgatás, 
cserépcserénél, új tető födésénél  egyszeriben egy 
paletta cserép felnyújtása a tetőre, beton magasba 

emelése kupával, tégla felső szintre nyújtása, 
mezőgazdasági munkákra, trágyarakás, 

bálamozgatás.

Bármilyen kérdéssel és árajánlatkéréssel 
forduljanak hozzánk, előre is köszönjük. 

Elérhetőségeink: 0745–650939, 
0740–817290 

Kiadó Jcb 13 m magasságig nyújtható teleszkópos emelő.

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

Eladó nagy 
mennyiségben 

kukorica és répaszelet 
házhoz szállítva. 

Telefon: 0742–838417

Eladó búza, 
kukorica házhoz 

szállítva. 
Érdeklődni: 0753-602255.

Állat
Törzskönyvezett, vemhes üszők eladók (3 db HF, 
2 db BR), valamint kitűnő állású lipicai anyától és 
friese méntől 2 éves csikó. Telefon: 0753-034638
 (265459)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586
 (265461)

Eladó egy 8 éves, csendes, herélt ló, minden 
munkára alkalmas. Csere is érdekel szarvasmar-
hára. Telefon: 0742-244341 (265473)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564 (265502)

Eladó levágott házi nevelt húscsirke Csíkkozmá-
son. Tel.: 0727-815339 (265511)

Eladó Csíkszentsimonban 3 db tinó. Telefon: 
0728-015016 (265529)

Eladók piros tojó-tyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Telefon: 0744-928418 (265564)

Bérbe adó
Kiadó felújított, bútorozott, felszerelt 3 szobás 
lakás Csíkszeredában. Tel.: 0743-057303 (265284)

Központi fekvésű, csíkszeredai, 3 szobás lakás 
hosszú távra kiadó. Külön gázkazán, terasz, udvar 
és pince-hozzáféréssel. Tel.: 0744-755691 (265607)

Kiadók vagy eladók garzonlakások és 2 és 3 szo-
bás tömbházlakások Csíkszeredában, valamint 
kiadók kulcsosházak Székelyudvarhely és Csík-
szereda környékén. Tel.: 0743-267035 (265632)

Felhívás
Ha egyszer lejön, nem fogja abbahagyni! Váltson 
bérletet előnyös áron Zsögödfürdőre! Melegborvi-
zes-medence, kádfürdő, gőzszauna, mofetta, só-
szoba! Nyitva: hétfőtől-péntekig, 9-20 óra között.
 (265405)

Idős néni ápolására keresünk jelentkezőt azon-
nali hatállyal, Csíkszeredában. Telefon: 0742-
188004 (265493)

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 (264528)

Mezőgazdaság
Eladó kistermelőtől jó minőségű, piros Bellarosa 
és fehér Jelly burgonya 35 kg-os kiszerelés-

ben, valamint búza és árpa házhoz szállítva is. 
Ár: étkezési burgonya 0,70 lej/kg, közepes 0,50 
lej/kg, búza és árpa 0,80 lej/kg. Telefon: 0723-
993405 (265246)

Eladó friss cukorrépaszelet a szalagról, 6 000 kg, 
850 lejért. A házhoz szállítást ingyenesen vállal-
juk. Telefon: 0758-689366 (265512)

Kiadó Csíkszeredában 5,3 hektár szántóföld az 
Olt mentén. Telefon: 0749-103025 (265631)

Szolgáltatás
Régi ajtók és ablakok minőségi hő-, por- és hang-
szigetelését vállaljuk Németországban kifejlesz-
tett technológiával. Új és egyszerű megoldás, 
tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Tel.: 
0721-255006 (265622)

A Varázsszőnyeg Kft., Csíkszereda, Decemberi 
Forradalom utca 10. szám alatt, különleges au-
tomata mosógéppel vállal szőnyegmosást, por-
szívózást, centrifugálást, szárítást és illatosí-
tást, illetve el- és visszaszállítást a város terü-
letén. Program: naponta 8-17 óra, szombat 8-12 
óra között. Telefon: 0741-494119, 0746-648420, 
0266-323505 (264420)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903910 (265477)

Telek
Eladó Csíksomlyón, a Sarkadi Elek utcában egy 
13 áras, gyönyörű, panorámás telek. Tel.: 0746-
915595 (265537)

Vásárolnék
Vásárolnék 2 vagy 3 szobás tömbházlakást köz-
ponti övezetben, elfogadható áron. Telefon: 
0749-017750 (265575)

Vegyes
Eladók villanypásztorok és tartozékok nagy vá-
lasztékban, a legjobb áron az újonnan nyílt ta-
karmányboltban, Csíkszereda, Hargita utca 74. 
szám alatt, a Jótevő csárda mellett. Tel.: 0740-
764241 (265650)

Eladó bükk-, csere- és fenyőcándra, valamint 
deszkavégek, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748
 (265320)

Eladó 8 éves, jól tejelő 700 kg-os pirostar-
ka tehén, és 445-ös traktorhoz működőké-
pes, használt hengerfej szelepekkel együtt 
Csíkszentkirályon. Ár megegyezés alapján. Ér-
deklődni a 0741-777925-ös telefonszámon.
 (265518)

Eladó jó minőségű, méterbe vágott, hasogatott 
nyír, száraz és nyers bükk tűzifa, házhoz szállít-
va. Telefon: 0741-587437 (265520)

Eladó jó minőségű nyír tűzifa és száraz bükk-
fa. Szállítás megoldható. Telefon: 0740-292961
 (265538)

Eladó vegyes tűzifa, házhoz szállítással. Telefon: 
0746-369387 (265588)

Eladó bontásból származó nagy cserép 
Csíkszentgyörgyön, 0,3 lej/db. Érdeklődni lehet 
a 0266-331615 vagy a 0726-220653-as telefon-
számon. (265605)

0744-755579
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