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A 2018–2019-es tanévben előkészítő osztályba induló 
gyermekek számára

A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában (Szabadságtér 18.) 
zene- és rajzóvoda megnyitóját tartjuk 2018. január 18-án, 

csütörtökön 17 órától a zene iránt, illetve 18 órától a rajz iránt 
érdeklődő gyermekeknek és szüleiknek.

Ugyanekkor a tanítónők bemutatására is sor kerül, majd a zene- és 
rajztanárok játékos foglalkozásokat tartanak.

Szeretettel várjuk az iskolánkba készülő kisgyermekeket!

A zeneóvoda és a rajzóvoda további programja:
2018. január 25., 17 illetve 18 óra
2018. február 1., 17 illetve 18 óra
2018. február 15., 17 illetve 18 óra 
2018. február 22., 17 illetve 18 óra

Eladó nagy 
mennyiségben 

kukorica és répa-
szelet házhoz 

szállítva. 

Érdeklődni 
a 0742–838417-es 

telefonszámon lehet.

Eladó kukorica és 
répaszelet önürítős 

autóval 
(mérlegbonnal). 

Érdeklődni 
a 0753–602255-ös 

telefonszámon lehet.

Eladó répaszelet, 
valamint melasz 
házhoz szállítva.

Érdeklődni 
a 0740–370063-as 

telefonszámon lehet.

Dr. Szabó József

székelyudvarhelyi 
urológus rendel 
Csíkszeredában, 
a Fenyő utca 3/B 

szám alatt 
január 23-án és 

február 6-án.

Tel.: 0748-100551

Autó
Eladó Dacia 1310, jó állapotban, 50 000 km-ben, 
Csíkszeredában. Tel.: 0744-544206. (267838)

Állat
Eladók vagy bérelhetők hófehér dísz postagalam-
bok, valamint hófehér páva illetve galaci- és bu-
dapesti magasröptű galambok. Telefon: 0745-
403788. (267599)

Eladók pirostarka tehenek és növendékek. Tele-
fon: 0726-602141. (267690)

Eladó egy 160 kg-os disznó, Csíkmenaság-
Pottyand 245. szám alatt. Telefon: 0721-685585.
 (267773)

Eladó egy 140-150 kg körüli disznó Csicsóban. Te-
lefon: 0740-147077. (267837)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (267895)

Eladók 110-130 kg körüli disznók 
Csíkszentmihályon, ára: 10 lej/kg. Telefon: 0743-
664059. (267941)

Vásárolunk 120 kg feletti pirostarka bikaborja-
kat továbbtartásra, Csíkszentgyörgyön, az ár 
megegyezés alapján. Tel: 0724-552477, 0728-
194277. (267942)

Bérbe adó
Kiadó III. emeleti felújított, bútorozott, sa-
ját hőközponttal rendelkező kétszobás 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Nárcisz sé-
tányon. Érdeklődni a 16-20 óra között a 0744-
506581-es telefonszámon. (267698)

Kiadó Csíkszeredában I. osztályú, földszinti gar-
zonlakás, hosszú távra. Tel.: 0748-217381. (267747)

Kiadó 2 szobás, felújított tömbházlakás Csík-
szereda központjában, hosszú távra. Tel.: 0740-
816079. (267883)

Elveszett
Elvesztettem egy kulcsköteget, rajta lakás-, és 
autókulcs, Csíkszeredában, a Gyermek sétány 
környékén. Megtalálóját kérem, jutalom ellené-
ben értesítsen a 0746-862808-as telefonszá-
mon (267921)

Felhívás
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 elemzése és 
HAJHULLÁS okainak kimutatása 95 lej. Időpont-
kérés telefonon: Tel.: 0748104048 (267713)

Idős nő mellé gondozónőt keresek Csíkszeredá-
ban. Ajánlatokat a 0752-387157-es telefonszá-
mon várok. (267939)

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. (267732)

Eladó használt, de jó állapotban lévő Zanussi Jet 
System mosógép. Telefon: 0756-349188. (267915)

Ingatlan
Eladó 4 szobás tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Tudor negyedben, hőszigetelt tömbházban. Tel.: 
0744-350697. (267309)

Eladó 90 m2-es, 6 helyiségből álló, 5 m-es kira-
kattal rendelkező kereskedelmi felület Csíksze-
redában, a Testvériség sugárút 22. szám alatt, 
saját hőközponttal. Ára: 78 000 euró. Tel.: 0745-
628209. (267775)

Eladó családi ház 14 ár területtel, Csíkkoz-
más 255. szám alatt. Érdeklődni Sárig Attila 
végrehajtónál, vagy a 0726-642116-os tele-
fonszámon. (267833)

Eladó Csekefalva 392. szám alatt, főút mellett, az 
európai úttól 50 m-re, 3 szobás családi ház, gaz-
dasági épületekkel. Tel.: 0768-991662. (267903)

Eladó Csíksomlyón 200 m 2-es épület, 1600 m2-
es belterülettel. Tel.: 0740-055405. (267931)

Mezőgazdaság
Mindszenti gyümölcsprés termékei: almalé 5 li-
ter/25 lej, cékla-murok-almalé 5 liter/29 lej, 
Csíkszereda területén házhoz szállítási lehető-
séggel. Telefon: 0741-292397. (267749)

Vásárolok malomipari búzát (minimum 25 tonna, 
a legjobb napi áron). Tel.: 0743-809900. (266672)

Oktatás
OKTATÁS — A Ficánka Úszóiskola úszótanfolya-
mot indít Csíkszeredában, a „Csíki Csobbanó-
ban” január 16.-án, 16 órától, négyéves kortól, 
heti 1-2 alkalommal. Tel.: 0729585590 E-mail: 
sprenczgy@yahoo.com (267791)

Szolgáltatás
Autóbádogolást, kezelést, alváz-parafinozást 
és festést vállalok Csíkszeredában. Tel.: 0748-
523192. (267627)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek 
átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (267725)

Az INSTHAR Rt. a 2018-as évben is az önök szol-
gálatára áll bármilyen jellegű szerelési munká-
lat kivitelezésére, javítására vagy ellenőrzésé-

re: víz-, gázvezetékek szerelése, javítása, cse-
réje épületeken belül, vagy kültéri és utcai ve-
zetékeknél, kazánok, kazánházak szerelése, 
kicserélése, javítása, műszaki ellenőrzése, 
stb. Keressen a 0745-380499, 0266-371785, 
0744-625736-os telefonszámokon, vagy a 
Márton Áron utca 21. szám alatt. (267754)

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. (267801)

A Varázsszőnyeg Kft., Csíkszereda, Decemberi 
Forradalom utca 10. szám alatt, különleges auto-
mata mosógéppel vállal szőnyegmosást, porszí-
vózást, centrifugálást, szárítást és illatosítást, 
illetve el- és visszaszállítást a város területén. 
Program: naponta 8-17 óra, szombat 8-12 óra kö-
zött. Telefon: 0746-648420, 0741-494119. (267839)

Lakásfelújítást vállalok A-tól, Z-ig, Csíkszeredá-
ban és környékén, 30 éves tapasztalattal. Tele-
fon: 0744-563613. (267853)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903910. (267886)

Telek
Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központjától 
pár percnyi megközelíthetőséggel, panorámás , 
építésre alkalmas 16,9 ár beltelek. Víz a telken, 
villany a telek sarkán. Irányár 16 000 EUR Tel.: 
0040742969819 E-mail: janos.mihaly@yahoo.
com (267580)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és mű-
anyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új 
bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolná-
son. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-630838. (267170)

Eladó 10 m3 száraz deszka (7 m3 colos, 3 m3 20 
mm-es, négyoldalra gyalult). Telefon: 0726-
602141. (267691)

Eladó hasogatott, méterbe vágott nyírfa és bükk-
fa, házhoz szállítva. Telefon: 0741-587437. (267723)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk tűzifa, ház-
hoz szállítva Csíkszeredában és környékén. Tele-
fon: 0747-310081. (267752)

Eladó bükkfa cándra, fenyő tűzifa és méterfa, il-
letve munkát vállalok kotrógéppel és billenős au-
tóval. Tel.: 0743-224045. (267841)

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!
0744-755579-es telefonszámon.
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LEO KESSLER
háborús regényei
1–30 kötet
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a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o
Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

Megrendelhető a 0744-755579-es telefonszámon.

lejejj/ddbbbbb

79-es telefonszámon.
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