
9HIRDETÉS Gyergyói Hírlap  2017. december 7., csütörtök

Állat
Vágnivaló állatot (lovat, tehenet) vásárolok. Tel.: 
0744-542 670. (266600)

Mangalica hízók eladók 60–240 kg között. Tel.: 
0742-429 756. (266644)

Felhívás
Csomagszállítást vállalok Gyergyó–Maroshévíz–
Borszék–Tölgyes, Gyergyó–Csíkszereda és 
Gyergyó–Székelyudvarhely útvonalon. Nem kell 
a futárszolgálatnál sorban álljon, és fölöslege-
sen időt pazaroljon. A pénzt is házhoz visszük 
(csomag áron). Ön felhív, mi elvesszük a csoma-
got, és maximum másnap visszük is vissza a cso-
mag árát. Hívjon bizalommal, ha biztonságban és 
gyorsan szeretne küldeni: 0748-825 988. (266538)

Figyelem, figyelem! Ha szeretsz énekelni, ha ál-
mod a színpad, ha szereted a kihívást, ha ké-
pes vagy harcolni a sikerért, jelentkezz az „Itt-
hon is lehetsz sztár” tehetségkutató verseny-
re! Iratkozni lehet 2017. december 5. és 2018. 
január 30. között. Az előválogatásra jelentke-
zők száma max. 400 fő. Legyél te a 2018-as „Itt-
hon is lehetsz sztár” verseny győztese! Fődíj: 
5000 euró. Bővebb információkért keresd az Itt-
hon is lehetsz sztár facebook oldalt vagy a www.
hannersolutionsclub.ro weboldalt. (267136)

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 esetén 
termo-akupresszúrás 40 perces alkalmazás ára 
25 Lej. HAJHAGYMÁK mikroszkópos megfigyelé-
se és HAJHULLÁS okainak kimutatása / elemzése 
95 Lej. Időpontkérés telefonon: 0748-104  048.
 (266113)

Köszönetnyilvánítás
Megoldódott kilátástalan helyzetünk, ennek elle-
nére hálával és köszönettel gondolunk mindazok-
ra, akik mellettünk álltak, meghallgatták kéré-
seinket, és támogatták intézményünket a nehéz 
időkben. Támogatóink: Gyergyó Tv, Szent Mik-
lós Gimnázium, Lukács Géza (Gyergyószárhegy), 
Fogarassy Mihály Általános Iskola, Baptis-
ta Egyház (Vasláb), Jan Post Egyesület, Ora 
International Egyesület, Eco Farmacia, SC Import 
Export Pal-Mar SRL, SC Authentic Meat SRL, név-
telen adományozók. Isten áldását kérjük életük-
re. Tisztelettel a Gyergyószentmiklósi Ápoló és 
Gondozó Központ közössége. (267141)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903910. (266399)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek 
javítását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint 
rusztikus bútorokat, illetve ágyakat és emele-
tes ágyakat készítünk rendelésre. Tel.: 0755-807 
422. (266717)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek 
átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-464 807. (266803)

Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt 
szállítást vállalok. Tel.: 0745-674 454 (266966)

Telek
Borszéken eladó 4 ha erdő. Tel.: 0755-585 178, 
0366-401 164, 0266-353 373. (266994)

Vegyes
Sürgősen eladó fáskazán, Ulrich, 48 kwh, 
Gyergyószentmiklóson. Irányár 1800 lej. Tel.: 
0751-055 368. (267033)

Eladó csipkebogyószörp, fenyőszörp és fürjtojás. 
Tel.: 0753-066 394. (267039)

Eladó pálinkafőző rézüst, 90 literes, beszámítok 
borjút. Tel.: 0742-592 553. (267082)

Elado garantált minősegű 5 éves tiszta szilva 
pálinka. Ezzel eloallhat bárki elött. Udvarhelyen 
talalható de Hargita megyében bárhova postá-
zom. 50ron/liter. Hivjon bizalommal ha minősé-
gi pálinkát szeretne: 0748825988. (267116)

Eladó hasogatott minőségi bükk tűzifa, valamint 
vegyes tűzifa és gyérítésből származó tűzifa. 
Rendelhető kandalló-kazán-csempe méretre vá-
gott tűzifa is, kérés szerint fejszével darabolva.  
Rendelhető fenyőfacándra is, kötésben. A ház-
hoz szállítás biztosítva. Érdeklődni telefonon le-
het. Tel.: 0744-937 920. (267135)

Kövesse térségünk híreit
megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van, valóság egy!




