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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
töt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa

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!

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

KIADÓ
2 szobás lakás. 

Tel.: 0757-047122

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A). Tel.: 0266-371100.

Állat
Eladó levágott házi nevelt húscsirke (2,2-3 kg.) 
Csíkkozmáson Tel. 0727815339 

(266870)

Eladók 130-150 kg közötti, mangalica és húsdisz-
nók, levágási-, illetve házhoz szállítási lehetőség-
gel. Telefon: 0744-148829. 

(267029)

Eladók 120-150 kg közötti húsdisznók, 
Csíkmenaság-Pottyand 245. szám alatt. Telefon: 
0721-685585. 

(267032)

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

(267047)

Eladók 85-90 kg körüli disznók Szépvízen. Tele-
fon: 0753-404492. 

(267093)

Eladók 9 hetes malacok Csíkszentimrén. Telefon: 
0752-536422. 

(267126)

Eladó egy 130-140 kg körüli disznó 
Csíkszentimrén. Telefon: 0744-650553. 

(267127)

Eladó 100-120 kg körüli disznó Csíkszentkirályon, 
ára: 10 lej/kg. Telefon: 0741-925610. 

(267128)

Eladó 120-130 kg körüli disznó Csíkszentkirályon. 
Telefon: 0266-332894. 

(267129)

Eladók 160-200 kg közötti húsdisznók. Telefon: 
0743-654579. 

(267137)

Eladók 140-180 kg-os, csak gabonával tartott, 
hús- (durok) és vegyeshasznosítású (nagyfehér) 
disznók, Csíkszentgyörgyön. Szállítás megoldha-
tó. Ár: 11 lej/kg. Tel: 0724-552477, 0728-194277.
 

(267143)

Bérbe adó
Kiadó 2 szobás, 29 m2-es tömbházlakás Csík-
szeredában, a Gyermek sétányon. Tel.: 0745-
356706. 

(266823)

Kiadó 54 m2-es földszinti üzlethelyiség Csíksze-
redában, a Mihai Eminescu utca 1. szám alatt. 
Tel.: 0740-540048. 

(267131)

Bútor
Eladó 280x210 cm-es, kihúzható sarokkanapé, 
ágyneműtartóval. Telefon: 0745-366538. 

(267065)

Felhívás
Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, ideg-
rendszer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, has-
nyálmirigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitami-
nok; ásványok; enzimek, prosztata, nőgyógy-
ászati értékekről! Ára felnőtteknek 65 lej, kis-
gyerekeknek 35 lej. HÁTGERINC problémák, RE-
UMÁS panaszok, derék-, térd-, váll- és lábfáj-
dalmak esetén termo-akupresszúrás 40 perces 

alkalmazás ára 25 lej. HAJHAGYMÁK mikroszkó-

pos megfigyelése és HAJHULLÁS okainak kimu-
tatása / elemzése 95 Lej. Időpontkérés telefo-
non: Tel.: 0748104048 

(266113)

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. – 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)

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. 

(266712)

Ingatlan
Eladó Csíkszeredában, a központi park mellett 
egy 165 m2-es alapterületű emeletes családi ház, 
üzlethelyiségekkel, melléképületekkel, udvarral. 
Tel.: 0036-30-8547174. 

(266977)

Eladó kertes családi ház 8 ár területen Csíksze-
redában, a Rét utcában. Telefon: 0740-292961.
 

(267052)

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

(267088)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki annak komaasszo-
nyomnak, aki a Mária Rádió közvetítésében név-
napom alkalmából megemlékezett rólam. Tiszte-
lettel, Kurtáné 

(267121)

A Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítvá-
nya köszönetét nyilvánítja ki Csíkszereda Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a 
következő programok lebonyolításában nyúj-
tott segítségért: Bolyai János Emlékverseny, 
Néptáncoktatás a Petőfi Iskolában, Játékos ro-
mán és kézműves foglalkozások. 

(267145)

Mezőgazdaság
A csíkszentmártoni Elfruct gyümölcsfeldolgo-
zónál eladók az alábbi saját készítésű termékek: 
almalé (2 liter/10 lej, 3 l/17 lej, 5 l/ 26 lej/), cék-
lás-sárgarépás almalé ( 2 liter/11 lej, 3 l/18 lej, 
5 liter/27 lej), feketeribizli szörp 12 lej/0,5 liter, 
ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0749-068385.
 

(266271)

Eladó kistermelőtől jó minőségű, piros Bellarosa 

és fehér Jelly burgonya 35 kg-os kiszerelés-

ben, házhoz szállítva is. Ár: étkezési burgonya 

0,70 lej/kg, közepes 0,45 lej/kg. Telefon: 0723-

993405. 
(266398)

Eladó juhtúró. Telefon: 0752-846130. 
(267132)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-

milyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-

tását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 

alábbi telefonszámon: 0743-903910. 
(266399)

Autóbádogolást, alvázkezelést, festést, védő 

parafinozást vállalok Csíkszeredában. Telefon: 

0748-523192. 
(266703)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek 

javítását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint 

rusztikus bútorokat, illetve ágyakat és emele-

tes ágyakat készítünk rendelésre. Tel.: 0755-

807422. 
(266717)

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

(266803)

Telek
Eladó 8200 m2-es betonozott, közművesített te-
rület Csíkszeredában. Tel.: 0744-815735. 

(266709)

Vegyes
Eladó gumiszerelő műhely Csíkszeredában. Tel.: 
0744-696159. 

(266957)

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

(266395)

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

(266847)

Eladó tiszta, hasogatott bükkfa. Telefon: 0743-
940033, 0744-483345. 

(266920)

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

(267082)


