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illetve ügyfélszolgálatunkon, Fortuna Park sétány 2A szám.

MEGJELENT

Autó
Eladó 1996-os évjáratú VW Golf III. Tel.: 0744-
233703. (266499)

Eladó 1995-ös Opel Astra Caravan 1,6 benzines, 
az autó garázsban van tartva, Németországból 
behozva, forgalomba beírva, jó állapotú téli gu-
mikkal. Tel.: 0749-142606. (266554)

Állat
Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564. (266451)

Eladó levágott házi nevelt húscsirke Csíkkozmá-
son Tel. 0727815339 (266489)

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Telefon: 0744-928418. (266490)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (266522)

Eladó egy kanca Csíkszentmiklóson, vagy elcse-
rélhető tehénre. Telefon: 0751-329429. (266529)

Eladó 2 db 2 hetes ünőborjú. Telefon: 0746-
190807. (266548)

Bérbe adó
Kiadók vagy eladók garzonlakások, valamint 2 és 
3 szobás tömbházlakások Csíkszeredában, to-
vábbá kiadók kulcsosházak Székelyudvarhely és 
Csíkszereda környékén. Tel.: 0743-267035.

Kiadó hosszú távra 2 szobás, bútorozatlan tömb-
házlakás Csíkszeredában, a M. Sadoveanu utcában. 
Ára: 140 euró/hónap. Tel.: 0744-665881. (266415)

Kiadó bútorozott, gépesített, I. osztályú garzon-
lakás Csíkszeredában. Tel.: 0744-854378. (266551)

Kiadók szobák szilveszterre a csíkszentimrei 
Büdösfürdőn, 10-15 személy részére. Tel.: 0746-
346876. (266567)

Felhívás
Trendvision 2018. Cut Colour & Long hair-képzés 
lesz fodrászoknak. Helyszín: Hunguest Hotel Fe-
nyő Csíkszereda, időpont: december 2-3., 9-17 
óra között. Iratkozni telefonon lehet, november 
26-áig. Oktató: Görbe Éva mesterfodrász – Éva 
Styl Szépségszalon. Tel.: 0745-419668. (266570)

Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsű-
rűség, reumaindex; allergiák; vitaminok; ásvá-
nyok; enzimek, prosztata, nőgyógyászati érté-
kekről! Ára felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 
35 Lej. HÁTGERINC problémák, REUMÁS pana-
szok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak ese-
tén termo-akupresszúrás 40 perces alkalmazás 
ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK mikroszkópos meg-
figyelése és HAJHULLÁS okainak kimutatása/ 
elemzése 95 Lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 
0748104048 (266113)

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. (265462)

Ingatlan
Eladó 2 szobás, 29 m2-es tömbházlakás Csík-
szeredában, a Gyermek sétányon. Tel.: 0745-
356706. (266457)

Eladó 12x6 m-es, jó minőségű fából készült ház 
Csíkmenaságon, az 501-es házszám alatt. Tel.: 
0266-708100. (266488)

Eladó garzonlakás Csíkszeredában. Irányár: 
16 000 euró. Tel.: 0743-922368. (266517)

Eladó Homoródfürdőn 110 m 2-es kertes családi 
ház, félkész állapotban, 27 ár telekkel, nagy ud-
varral, tiszta telekkönyvvel, akár panziónak is. 
Tel.: 0743-512171. (266540)

Eladó félkész családi ház Szécsenyben, 10 ár te-
lekkel. Ára: 33 000 euró. Tel.: 0743-466880.
 (266549)

Környezetvédelem
Csíkszentgyörgy önkormányzata értesíti az érin-
tett nyilvánosságot, hogy Csíkszentgyörgy köz-
ség, Csíkmenaság falu Óvoda-Temető útszakasz 
aszfaltozás című tervére, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása nyo-
mán 2017. november 14-én döntéstervezetet 
hozott – nem szükséges környezeti hatástanul-

mány elkészítése. A döntés tervezete, valamint 
az ez alapját képező információk a nyilvánosság 
számára hozzáférhetők a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8-16 óra között (hétfőtől, csütörtökig), 8-14 óra 
között pénteken, valamint a www.apmhr.anpm.
ro internetes oldalon. Az érintettek a döntés-
tervezetre vonatkozó észrevételeiket írásban 
a hirdetés megjelentétől számított 5 napon be-
lül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez. (Fax: 310041, e-mail: 
office@apmhr.anpm.ro) 

(266574)

Oktatás
Idegenvezetői (ghid) tanfolyam kezdődik Csík-
szeredában, 2017. december elején. A tanfolyam 
alatt a hallgatók elsajátítják a szakmai alapfogal-
makat, bővíthetik a nyelvi és földrajzi ismerete-
iket. Tanulmányi kirándulásokon vesznek részt, 
ahol megismerkedhetnek a környéken fellelhe-
tő turisztikai látványosságokkal. Betekintést 
nyerhetnek egy olyan szakmába, amit a későb-
biekben a környék turisztikai életében haszno-
san kamatoztathatnak. Tevékenységünkről íze-
lítőt nyerhet a www.transmontana.info honla-
punkon. Érdeklődni az alábbi telefonszámon le-
het: Tel.: 0740-421407. 

(266358)

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. (266335)

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)

Kedves tanulni vágyok! Vállalom 9-12. osztá-
lyos tanulók korrepetálását, fejlesztését, illet-
ve érettségire való felkészítését matematikából. 
Amit ajánlok: rugalmasság, türelem és garantált 
fejlődés. Elérhetőségem: 0745-195041. (266371)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903910. (266399)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek 
átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (266446)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők 
felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, fes-
tést, glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 
0753-680321.  (266553)

Telek
Eladó Csíkmindszenten 10 ár beltelek főút mel-
lett, rendezett iratokkal. Víz, gáz, villany a telek 
szélén. Tel.: 0749-922881. (266487)

Eladó 22 ár beltelek Oltfaluban, Csíkszeredától 
5-6 km-re, egyben vagy parcellázva. Ára: 4-5 eu-
ró/m2. Tel.: 0743-466880. (266550)

Vegyes
Eladó gumiszerelő műhely Csíkszeredában. Tel.: 
0744-696159. (266533)

Eladó 30 cm-re vágott hasogatott bükk tűzi-
fa. Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0745-
253737. (265776)

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és mű-
anyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méret-
ben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron 
Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 200–
2000 lej. www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-
630838. (265974)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minősé-
gű őshonos és modern gyümölcsfacsemeték 
(alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- 
és őszibarack, birs, dió) nagy választékban, to-
vábbá ribizlitövek, egres, szőlő- és rózsatövek. 
Nyikómalomfalva 245/D. szám, Székelyudvar-
helytől 9 km-re. Tel.: 0741-322192. (266389)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk tűzifa, házhoz 
szállítással. Telefon: 0743-769089. (266401)

Eladó jó minőségű nyír tűzifa. Szállítás megold-
ható. Telefon: 0740-292961. (266498)

Eladó 16 mm-es vaslemez, 1x1 m-es táblákban. 
Telefon: 0743-491556. (266542)




