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Eladók használt matracok, 
akár nagy tételben is. 
Méret: 90 x 200 cm.

Irányár: 150 lej
Érdeklődni a 0745–085622-es 

telefonszámon.

Állat
Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús- és to-
jócsirkékre. Telefon: 0744-928418. (271498)

Eladó levágott házinevelt húscsirke (2,5-3 kg.) 
Csíkkozmáson. Tel. 0727-815339. (271621)

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimrén. Telefon: 
0753-417853. (271680)

Eladók 120-140 kg közötti, gabonával tartott disz-
nók. Szállítás megoldható. Telefon: 0742-043658.
 (271689)

Bérbe adó
Kiadó 60 m2-es helyiség Csíkszeredában, a Petőfi 
Sándor utcában, céges tevékenységre. Ára: 4 euró/
m2/hónap. Tel.: 0734-822643 (271618)

Bútor
Eladó egyszobás lakás bútorzata, igényesnek. Tele-
fon: 0757-040035. (271269)

Felhívás
***HITEL***Pénzre van szüksége? Mi segítünk! 
Személyi kölcsönök, refinanszírozás (előző hitel 
visszafizetése) gyors elrendezése magánszemé-
lyeknek, akár feketelistásoknak is, 18-70 éves ko-
rig, Csíkszeredában. Összegek: 2500-93 000 lejig. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 0746-421367. 

(271332)

Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrű-
ség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; 
enzimek; prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára 
felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGE-
RINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszú-
rás 40 perces alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGY-
MÁK mikroszkópos ellemzése és HAJHULLÁS okai-
nak kimutatása 95 Lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 
0748104048 

(271372)

Fennjáró beteg gondozását, gyerekfelügyeletet 
vagy lépcsőház takarítását vállalom, jutányos áron. 
Telefon: 0756-689458. (271682)

Háztartás
Eladók német, használt kanapék és bútorok, matra-
cok, hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, mo-
sogatógépek, villanykályhák és gáztűzhelyek, éves 
garanciával, ingyenes házhoz szállítással, 20 km-
es körzetben. Megtalál Madéfalván és Gyimeskö-
zéplokon, mindkét helyen az állomással szemben. 
Tel.: 0748-913384. 

(271253)

Ingatlan
Eladó vagy kiadó hétvégi ház a csíkszentimrei 
Büdösfürdőn, a nyári időszakra. Tel.: 0741-053878.
 (271348)

Eladó I. osztályú garzonlakás Csíkszeredában, a 
Szív utca 7. szám alatt. Tel.: 0742-713181. (271359)

Azonnal beköltözhető, felújított, hőszigetelt, 2 
szobás tömbházkakás eladó Csíkszeredában. 
Elsőlakás-programmal is megvásárolható. Tel.: 
0749-653359. (271381)

Eladó 43 m2-es helyiség jutányos áron Csíkszeredá-
ban, megfelel irodának, orvosi rendelőnek stb. Tel.: 
0749-653359. (271382)

Kiadó hosszú távra Csíkszeredában, a rendőrséggel 
szemben II. emeleti, frissen felújított, tágas 3 szo-
bás lakás. Minden szoba külön bejáratú, 2 fürdőszo-
ba, beépített erkély, saját hőközpont, konyhabútor, 
beépített szekrény, gázkályha, hűtővel ellátva. Kö-
zelben óvoda, iskola, üzletek, gyógyszertár stb. Tel.: 
0744-602350. 

(271679)

Eladó családi ház Csíkszenttamás 423. szám alatt, 
rendezett iratokkal. Tel.: 0749-165129. (271687)

Eladó Csíkszeredában, a Fűzfa utcában 3 szo-
bás tömbházlakás, két fürdőszobával, saját 
hőközponttal. Irányár: 58 500 euró, alkudható. Tel.: 
0749-037065. (271707)

Mezőgazdaság
Több méretű és típusú forgatók eladók, valamint 3 
méteres 21 soros vetőgép. Telefon: 0756-257.847
 (271588)

Eladó 2.25 m széles Nodet-vetőgép, javítást igé-
nyel. Telefon: 0742-620624. (271691)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faele-
mek festését is vállalom. Érdeklődni lehet az aláb-
bi telefonszámon: 0743-903910. 

(270942)

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

(271586)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését ter-
mészetes kőből, márványból, gránitból, andezit-
ből, mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, kop-
jafák faragását, kovácsoltvas kerítés készítését, ré-

gi sírkövek felújítását, betű, szám bevésését Csík-
szeredában és környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-
386256. (271615)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők fel-
újítását, átalakítását, gipszkartonozást, csem-
pézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást stb. Tel.: 0753-
680321. (271697)

Telek
Eladó panorámás, 1200 m2-es beltelek Csíkszere-
dában, a Tanorok utcában, rendezett telekkönyvvel. 
Tel.: 0744-396814. E-mail: tilly.magyar@gmail.com
 (271371)

Eladó Vacsárcsiban, a Rákos pataka mellett 50 ár 
beltelek. Tel.: 0748-293085. (271668)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbútoro-
kat, kályhákat, teknőket, szifonos-, befőttes üvege-
ket, nagybőgőt, gordont, régi csűrt, kőitatót, ráfos 
kereket. Tel.: 0747-396564. (271523)

Vegyes
Eladó hasogatott, méterbe vágott bükk tűzifa; 30 
cm-re vágott bükk tűzifa, valamint rövidre vágott 

Feltöltőkártyapontok a Csíki Hírlapnál és az újságosbódéinkban
Partneri viszonyban vagyunk a kommunikáció terén tevékenykedő nyolc szolgáltatóval, 
hogy így könnyítsük meg az Önök munkáját. Feltöltheti SIM-kártyáját a Csíki Hírlap 
szerkesztőségében, illetve több újságosbódénkban (az Igazságügyi Palota mellettiben, 
a Nagy István Művészeti Középiskola mellettiben és a BRD Bank közelében lévőben), 
amennyiben az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe: 
Orange, Telekom, Vodafone.

És ez még nem minden! Amennyiben a Nobel, az Iristel, 
Lycamobile cégek nemzetközi hívókártyáit megvásárolná vagy 
feltöltené, azt is megteheti. Ugyanakkor a paysafe kártyáját is 
feltöltheti nálunk.

Vegye igénybe szolgáltatásainkat. 

bükk deszkadarabok. Házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0745-253737. (270991)

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-
gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk- és 
fenyőcándra, bükkfa deszkavégek, házhoz szállít-
va. Tel.: 0745-846748. 

(271392)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk-, illetve nyír 
tűzifa. A házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 0746-
369387. (271624)

Eladó jó minőségű, hasogatott és hasogatatlan ve-
gyes tűzifa (nyír, bükk, csere, gyertyán). A meg-
egyezett ár tartalmazza a házhoz szállítást is. Tele-
fon: 0740-292961. 

(271630)

Érvényesség: 2018. május 2. – 31.

MINDEN TÍPUSÚ PUZZLE

-30%

KUPONKÓD: GYEREKNAPCEWE

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/öl, valamint ve-
gyes tűzifa (csere, nyír, bükk), ára: 950 lej/öl. Az ár 
tartalmazza a szállítást is. Telefon: 0742-590269.
 (271631)

Eladó betonkavics, sápaanyag, alapnak megfelelő 
kő, fekete föld, házhoz szállítva 2-15 tonna között. 
Tel.: 0748-092133. (271703)




