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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

AM, A, B, B+E, 
BX speciál kategóriákra

Vontathat már
750 kilogrammnál nagyobb
utánfutót B-kategóriával!

Gyorsan és vizsga nélkül!

Iratkozni lehet személyesen
vagy telefonon:

Csíkszereda,
Vörösmarty M. utca 21/A szám.
Tel.: 0266-310331, 0735-170989

ELADÓK feketeribizli-
tövek (tiben, tisel).

Ár: 3 lej/tő
Telefon: 0722-835171

Dr. Szabó József
székelyudvarhelyi 
urológus rendel 
Csíkszeredában, 
a Fenyő utca 3/B 

szám alatt 
április 17-én.

Tel.: 0748-100551

Autó
Eladó 1999-es évjáratú Mercedes Benz Atego 815, 
7,5 tonnás teherautó, 500 000 km-ben. Ára: 1500 
euró. Tel.: 0744-529032. (270641)

Eladó 2002-es évjáratú VW Polo 1,4, benzines. Tel.: 
0756-290367. (270527)

Eladó 2008-as évjáratú Suzuki Ignis 4x4-es, 1,3, 
benzines, 93 lóerős, 108 000 km-ben, megkímélt 
állapotban. Ára: 2900 euró. Tel.: 0753-791649.
 (270565)

Eladó 2007-es évjáratú Dacia Logan 1,6, megkímélt 
állapotban. Tel.: 0726-300595. (270691)

Állat
Eladó napos, és előnevelt csirke a rétyi farmról, a 
hét minden napján rendelhető. Átvehető a cég szék-
helyén, Csíkszereda, Hargita út 74. szám, a Jótevő 
csárda mellett. Tel.: 0740-764241. (270578)

Vásárolok 100-150 kg közötti, pirostarka bikaborja-
kat, jó árban. Telefon: 0758-628481. (270596)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illet-
ve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (270615)

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús- és to-
jócsirkékre. Szállítás dátumai: május 17., június 11. 
Telefon: 0744-928418. (270637)

Eladó 5 db juh, bárányokkal együtt, valamint egy 
100 kg-os disznó. Telefon: 0744-307169. (270677)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve ünő-
borjakat. Tel.: 0745-526564. (270727)

Eladók 60-65 kg körüli süldők, durok és pietrain faj-
ták. Telefon: 0744-148829. (270738)

Bérbe adó
Kiadó Csíkszeredában 100 m 2-es, 2 szintes, 2 für-
dőszobás különálló ház, zárt udvarban. Tel.: 0751-
507044. (270454)

Kiadó 120 m2-es helyiség Csíkszeredában, a UPC 
épületében, megfelel bármilyen tevékenységnek, 
illetve 50 m2-es és 20 m2-es helyiség, ami megfe-
lel irodának, orvosi rendelőnek, szépségszalonnak, 
ellátva mosdóval, váróteremmel, öltözővel. Tel.: 
0755-060565. (270537)

Kiadó négy helyiségből álló, újonnan felújított, ala-
csonyföldszinti felület az Insthar Rt. székházában, 
Csíkszereda, Márton áron utca 21. szám alatt. Meg-
felel varrodának, szépségszalonnak stb. Parkolá-
si lehetőség az udvarban. Ára: 3,3 euró, illetve 15 
lej/hó. Tel.: 0744-625736, 0745-380499, 0266-
371785. (270569)

Kiadó Csíkszentimre központjában bútorozott bár-
helyiség, terasszal, tornáccal, szép udvarral. Érdek-
lődni a 0746-023413-as telefonszámon. (270587)

Kiadó 58 m2-es kereskedelmi felület Csíkszeredá-
ban, a Testvériség sugárút 22. szám alatt, ez év 
május elejétől. Érdeklődni munkanapokon a 0744-
472591 vagy 0266-312409-es telefonszámon.
 (270662)

Bérbe adnám Csíkszentsimon határában lévő 0,84 
hektáros kaszálómat. Telefon: 0266-334615. (270761)

Elveszett
Elveszett Csíkszeredában egy gyorspostás mo-
bil szkenner. Becsületes megtalálóját kérem, 

jutalom ellenében értesítsen a 0757-423177-es 
telefonszámon. (270765)

Felhívás
Fejőstehenek mellé gondozót keresünk. Szállás, el-
látás biztosítva. Tel.: 0742-621956. (270666)

Állatok mellé megbízható személyt keresek a nyári 
időszakra, jó kereseti lehetőséggel. Telefon: 0742-
635556. (270676)

Beteggondozót keresünk május 1-jétől Csíkszere-
dában, váltásban. Előnyben helyi lakos vagy vidék-
ről is. Telefon: 0744-862540. (270690)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitri-
nes hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógé-
pek, villanykályhák, kanapék és rusztikus búto-
rok, 1 éves garanciával, ingyenes házhoz szállítás-
sal. Megtalál Madéfalván, az állomással szemben 
és Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384. 

(270157)

Ingatlan
Eladó sürgősen családi ház Csíkkozmás 40. szám 
alatt (2 szoba, konyha, fürdőszoba) gazdasági épü-
letekkel, 882 m2-es területen. Gáz, kanalizálás a ka-
pu előtt. Érdeklődni 10-16 óra között. Tel.: 0729-
325195. (270654)

Eladó családi ház Csíkszentdomokoson. Tel.: 0742-
107400. (270659)

Eladó Csíkszentimrén, főút mellett, családi ház 
(szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba) gazdasági 
épülettel, 19 ár területtel, rendezett iratokkal. Víz, 
kanalizálás bevezetve. A telek alkalmas két ház épí-
tésére is. Csere is érdekel 2 vagy 3 szobás csíksze-
redai tömbházlakásra. Tel.: 0758-732033. 

(270696)

Mezőgazdaság
Eladó búza, ára: 0,80 lej/kg, vetőmagárpa 0,80 lej/
kg és zab 1 lej/kg, valamint ültetnivaló Sante és La-
ura pityóka, ára: 0,50 lej/kg, Csíkszentmiklóson. 
Telefon: 0741-105111. (270640)

Eladó vetőmagárpa és őszi búza, Csíkszentimrén. 
Telefon: 0753-510960. (270763)

Eladó tavaszi árpa és -tritikálé, Németországból 
hozva. Telefon: 0727-626010. (270764)

Oktatás
Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sikeres 
légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát! Ná-
lunk a következőket sajátíthatod el: masszázs, fér-
fi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő és 
kozmetikus. Részletfizetési lehetőség, akkreditált 
diploma. Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-
354240. 

(270475)

Szakács-, cukrász- és pincértanfolyam kezdődik 
Csíkszeredában 2018. április hónap folyamán. Az 
alapos elméleti és gyakorlati képzést követően a 
munkaügyi, valamint a tanügyminisztérium által 
kibocsátott, az Európai Unióban elismert okleve-
let kapnak a végzősök. Tevékenységünkről ízelítőt 
nyerhet az alábbi weboldalon: www.transmontana.
info. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0740-421407 

(270685)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az alábbi te-
lefonszámon: Tel.: 0743-903910. (270015)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán aj-
tók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (270409)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-
, gáz-, villany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, tusnádi homok és termőföld-
szállítást. Tel.: 0744-522026. (270594)

Minikotróval földmunkát vállalok (csatorna-, víz-, 
villanybekötés, alap, pinceásás, oszloplyukfúrás, 
betontörés), valamint sóder-, homok-, földszállítást 
3,5 tonnás billenős autóval. Tel.: 0745-055647.
 (270642)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek javí-
tását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint rusztikus 
bútorokat, illetve ágyakat és emeletes ágyakat ké-
szítünk rendelésre. Tel.: 0755-807422. (270669)

Telek
Eladó 7500 m2-es telekkönyvezett terület 
Szécsenyben. Tel.: 0745-867188. (270616)

Vegyes
A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minősé-
gű őshonos és modern gyümölcsfacsemeték (al-
ma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- 
és őszibarack, birs, dió) nagy választékban, to-
vábbá ribizlitövek, egres, szőlő- és rózsatövek. 
Nyikómalomfalva 245/D. szám, Székelyudvarhely-
től 9 km-re. Tel.: 0741-322192. (269763)

Eladó hasogatott, méterbe vágott, illetve tűzi sza-
kaszra vágott bükk tűzifa. Házhoz szállítás megold-
ható. Tel.: 0745-253737. (270412)

Eladó bükkfa deszkavég, valamint száraz, hasoga-
tott fenyő, bükk és vegyes tűzifa, illetve bükkfa és 
vegyes cándra. Már egy öltől is házhoz szállítjuk. 
Tel.: 0747-959812. (270554)

Eladó bükk és tölgyfa bütlés, 20-30 cm-es darabok-
ban, valamint fenyőfacándra kötésben. Tel.: 0744-
937920. (270582)

Eladó jó minőségű, hasogatott és hasogatatlan nyír 
tűzifa. A megegyezett ár tartalmazza a szállítást. 
Telefon: 0740-292961. (270614)

Eladó I. osztályú vegyes tűzifa (bükk, csere, 
nyír), ára: 950 lej/öl, valamint félszáraz, jó mi-

nőségű fenyőcándra, ára: 850 lej/10 m. Telefon: 
0748-946090. (270618)

Eladó jó minőségű tűzifa (nyír, bükk, vegyes), vala-
mint fenyőcándra, házhoz szállítva. Ár megegyezés 
alapján. Telefon: 0742-590269. (270649)

TAVASZI AKCIÓ NEMESVAKOLATRA! Minőségi, ma-
gyarországi nemesvakolat 25 kg-os veder 98 lej, 50 
árnyalatban ingyen színezve, ingyenes szállítással. 
Kapható a csíkszeredai COMCOLOR festékboltok-
ban. Tel.: 0752-190260. (270650)

Eladó 4 db 195/65/R15-ös Goodyear nyári gumi, 
nagyon jó állapotban. Telefon: 0740-045275. (270762)
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ÉS XL FOTÓKÖNYV

KUPONKÓD: CSILLOGOEMLEK

FÉNYES BÖGRE
(PANORÁMA IS)

ÉS PORCELÁNBÖGRE

KUPONKÓD: EGYEDIBOGRE

Érvényesség: 2018. április 3. – 30.
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