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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

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

Személyi kölcsönök, 
refinanszírozás (előző hitel 

visszafizetése) gyors elrendezése 
fizikai személyeknek,

akár feketelistásoknak is. 
2 500 - 90 000 lejig

$ HITEL €

Tel.: 0746–421367

Kiadó saját 
hőközponttal rendelkező 

garzonlakás 
a Hunyadi János 

utcában.

Elérhetőség: 0752–348414

A csíkcsicsói 
Patakloka-Szeges Kft. 

építkezési 
munkálatokat vállal 

tapasztalt, építkezésben 
jártas csapattal. 

Érdeklődni személyesen 
a polgármesteri hivatal 

székhelyén 
vagy a 0266-379258, 

illetve a 0756-483485-ös 
telefonszámokon lehet. (272259)

A csíkcsicsói 
Patakloka-Szeges Kft. 
alkalmaz építkezésben 

jártas személyeket. 

Érdeklődni személyesen 
a polgármesteri hivatal 

székhelyén vagy az alábbi 
telefonszámokon. 

Önéletrajzokat 
a pataklokaszeges@gmail.
com e-mail-címre várunk. 

Tel.: 0266-379258, 
0756-483485. (272258)

Alkalmazok 
kőműveseket, 

burkolókat, 
építkezésben jártas 
segédmunkásokat 

Csíkszereda és 
környékéről, 
csíkszeredai 

munkapontokra. 

Érdeklődni naponta 7-19 óra 
között. Bérezés megegyezés 

szerint. Tel.: 0744-757403. (272433)

Autó
Eladó 2005-ös Hyundai Tucson 2.0 dízel, 85 000 
km-ben, nagyon jó állapotban. Tel.: 0744-695556, 
0744-327807. (272366)

Állat
Eladók süldők, illetve 100-120 kg közötti húsdisz-
nók, házhoz szállítással. Telefon: 0744-148829.
 (272205)

Eladó levágott házinevelt húscsirke (2,5-3 kg) Csík-
kozmáson. Tel. 0727-815339 (272232)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illet-
ve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (272241)

Vágómarhát vásárolok. Telefon: 0745-184962
 (272307)

Eladó Gyimesfelsőlokon egy 1,5 éves kandisznó, 
ára: 9 lej/kg, vagy elcserélhető selejt tehénre. A 
szállítás megoldható. Telefon: 0721-461579. (272369)

Eladók 7 hetes malacok Madéfalván. Telefon: 
0753-568919. (272438)

Bérbe adó
Kiadó garzonlakás, ugyanakkor vásárolok gar-
zonlakást Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.
 (272457)

Bérelnék
Dolgozó huszonéves, rendszerető, barátságos 
és alkalmazkodó lány kiadó szobát keres Csík-
szeredában, a központi városrészhez közel. 300 
lej körüli ajánlatok érdekelnek. Telefon: 0748-
875758. (272407)

Kiadó szobát keresek Csíkszentsimonban, hosszú 
távra. Telefon: 0757-209076, 0757-264355. (272425)

Felhívás
Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csont-
sűrűség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ás-
ványok; enzimek; prosztata, nőgyógyászati ér-
tékekről! Ára felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekek-
nek 35 Lej. HÁTGERINC problémák, REUMÁS 
panaszok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak 
esetén termo-akupresszúrás 40 perces alkal-
mazás. Ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK mikroszkópos 
elemzése és HAJHULLÁS okainak kimutatása 95 
lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748-104048
 

(272130)

Ingatlan
Eladó Csíkszeredában, a törvényszékkel átel-
lenben 42 m2-es, 2 szobás lakásnak megfele-
lő földszinti üzlethelyiség, termopán ablakok-
kal, saját hőközponttal. Ára: 39 000 euró. Tel.: 
0744-638237. (271756)

Eladó Csíkszeredában, a Petőfi utcában egy 108 
m2-es, hasznos földszinttel rendelkező, felújí-
tandó, közművesített, 3 szobás ház, kinti WC-
vel. A szobák átjárhatók és több bejárattal ren-
delkeznek a födött tornácról. A ház teljes hosz-
szában alápincézett. A telek 6,92 ár. Ára: 93 
ezer euró. Tel.: 0744-400464. (272264)

Eladó 3 szobás, III. emeleti, saját hőközponttal 
rendelkező tömbházlakás Csíkszeredában, a Te-
mesvári sugárúton. Tel.: 0741-053878 (272342)

Eladó földszinti, 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Irodának vagy rendelőnek is meg-
felel. Tel.: 0743-097914. (272453)

Jókívánság
Csíkcsicsóba, Bíró Antalnak 70 éves születés-, 
és névnapja alkalmából kíván erőt, egészséget 
és minden jót szeretettel felesége, Kati. Isten 
éltessen sokáig! (272372)

Mezőgazdaság
Eladó búza, zab, ára: 0,85 lej/kg, kukorica, árpa 
0,90 lej/kg, napraforgómag 1,80 lej/kg, dara-
félék 1 lej/kg, kősó 0,70 lej/kg, korpa 25 kg/22 
lej, takarmányliszt 30 kg/30 lej, Csíkmadaras, 
Főút 199. szám alatt. Tel.: 0745-619198. (272254)

Eladók rendforgatók, kaszálógépek (BCS), koc-
kabálázó, 4 soros kukorica-vetőgép, kalapács-
malom, valamint olasz Fiat traktor (45 lóerős), 
egy International traktor oldalkaszával és hátsó 

rakodó kupával és egy 45 lóerős Deutz traktor. 
Tel.: 0743-878596. (272328)

A csíkszentimrei határban eladó 5 db kaszáló. Tele-
fon: 0742-967903. (272444)

Oktatás
Nyári akció az Erka Szalonnál. 25%-os kedvezmény 
júniusban minden tanfolyamunknál a 16-25 év kö-
zöttieknek: kozmetikus, masszőr, női-, férfifod-
rász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkreditált 
diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt egy-
napos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354240. (272427)

2 éves pincér- és szakácsinas-képzést indít a Gyu-
lafehérvári Caritas, mely időszak alatt a résztvevők 
munkaszerződéssel dolgozhatnak a csíksomlyói Ja-
kab Antal Ház éttermében. Jelentkezési határidő jú-
nius 30. További információk az alábbi telefonszá-
mon vagy a jobs@caritas-ab.ro e-mail-címen. Tel.: 
0726-000606. (272452)

Szolgáltatás
Kérésre házhoz szállítunk bármilyen építkezési 
anyagot (betonkavics, homok, törtkő, fa), valamint 
tűzifát (bükk, fenyő, vegyes) 1-8 tonna között. Tel.: 
0744-763491. (271425)

Fuvarozást vállalunk 2 tonnáig, 14 m3-es zárt fur-
gonnal. Ár: 1,20 lej+áfa/km. Tel.: 0266-316931.
 (271755)

Ágyak, kerti bútorok, kerti WC-k, hinták, padok 
(sufnik) készítését, javítását vállaljuk, házhoz me-
gyünk. Tel.: 0745-168155. (272198)

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. (272281)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-, gáz-, 
villany-, szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, valamint 
betonkavics, tusnádi homok- és termőföldszállí-
tást. Tel.: 0744-522026. (272305)

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel július 3-án és 
július 17-én Csíkszeredában, a Fenyő utca 1. szám alatt. 
Iratkozni telefonon lehet. Tel.: 0748-100551. (272429)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új fa- 
és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info Tel.: 0742-630838. (271762)

Eladó hasogatott, méterbe vágott bükk tűzifa; 30 
cm-re vágott bükk tűzifa, valamint rövidre vágott 
bükk deszkadarabok. Házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0745-253737. (271867)

Eladók ipari sima varrógépek (220 voltos takarékos 
motorral), valamint speciáli s gépek: eldolgozó, 3 és 
5 szálas, 2 tus, ringliző, vágató, kompresszoros pa-
tentező, gombozó, gomblyukkötő, prés (ragasztó), 
illetve 3 fázisú motorok, foszforeszkáló csík, té-
pőzárak, cérnák, szegő és egyéb tartozékok. Tel.: 
0744--227041. (272060)

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. (272141)

Eladó 40 kW-os elgázosító fáskazán, nagyon jó álla-
potban. Tel.: 0728-009002. (272199)

Eladó vegyes, leveles tűzifa, házhoz szállítva. Tele-
fon: 0746-369387. (272204)

Házhoz szállítunk nyírfát, ára: 750 lej/öl, valamint 
fenyőfát és bükkfát. Tel.: 0755-182889. (272215)

Vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, ára: 220 
lej/m, valamint vegyes tűzifa, ára: 200 lej/m, és 
hasogatott bükkfa, ára: 250 lej/m. Tel.: 0748-
603802. (272265)

Eladó nagy burgonya és 120 kg-os sertés. Telefon: 
0740-750248 (272332)

Házhoz szállítunk jó minőségű lignit szenet, kis- és 

nagy mennyiségben. Tel.: 0755-182889. (272335)

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/öl, valamint ve-

gyes tűzifa (csere, nyír, bükk), ára: 950 lej/öl, va-

lamint bükk tűzifa 1150 lej/öl. Az ár tartalmazza a 

szállítást is. Telefon: 0742-590269. (272337)

Eladó bükk és tölgyfa bütlés (deszkavégek) 10-20-

30 cm-es darabokban. Rendelhető bükkfamoszt 

(fűrészpor) Tel.: 0744-937920. (272351)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk-, illetve nyír tű-

zifa, házhoz szállítva. Telefon: 0746-369387. (272352)

Eladó vegyes tűzifa (nyír, bükk, csere, gyertyán), 1 

éves, száraz, méterbe vágott gömb, kazánban első 

osztályú, ára: 900 lej/öl, szállítással együtt, vala-

mint fenyőcándra. (272396)

Jó minőségű barnaszén (lignit) eladó, ára: 300 

lej/tonna. Az ár nem tartalmazza a szállítást. Tel.: 

0757-522469. (272402)

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-

gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk- és 

fenyőcándra, bükkfa deszkavégek, házhoz szállít-

va. Tel.: 0745-846748. 
(272447)

Telek

Panorámás beltelek 1200 m2 a Tanorokban ren-

dezett telekkönyvvel eladó. Tel.: 0744396814 

E-mail: tilly.magyar@gmail.com (272284)

Érvényesség: 2018. június 1– 27.

10-es, normál 
típusú képekre, 

minimum 100 db fotó 
rendelése esetén 

0,28 lej/db.

NAGY NYÁRI FOTÓAKCIÓ




