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A tanügyminisztérium 2009.05.11./4120-as sz.
rendeletével akkreditált

csíkszeredai Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum
a 2018–2019-es tanévben 

általános egészségügyi asszisztens (3 év)
szakon indít képzést, magyar nyelven.

július 16-27.,10-15 óra között lehet.

Személyi kölcsönök, 
refinanszírozás (előző hitel 

visszafizetése) gyors elrendezése 
fizikai személyeknek,

akár feketelistásoknak is. 
2 500 - 90 000 lejig

$ HITEL €

Tel.: 0746–421367

A Dakota Security Service fegyver, és lőszerismeretek-
tanfolyamot szervez.

A fegyverek és lőszerek területén folyó elméleti és gyakorlati képzés mindazoknak szól, 
akik éles és önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni: 

tisztségviselők, méltóságok, vadászok, erdészek, biztonsági őrök stb.

Működő élelmiszer-
üzletet átvennék, vagy 
üzlethelyiség is érdekel 

Csík környékén. 

Tel.: 0740–633114

Állat
Rendelhetők 10 hetes, sussex, moravia, iza, braun 
és kendermagos tojójércék, Csíkszeredában, a Har-
gita út 74. szám alatti takarmányboltban, a Jótevő 
csárda mellett. Tel.: 0740-764241. (273126)

Pirostarka, illetve kékbelga ünő- és bikaborjakat 
vásárolok. Telefon: 0747-663378. (272776)

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús- és to-
jócsirkékre. Telefon: 0744-928418. (272897)

Eladók süldők, illetve 100-120 kg közötti húsdisz-
nók, házhoz szállítással. Telefon: 0744-148829.
 (273014)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve ünő-
borjakat. Tel.: 0745-526564. (273047)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illet-
ve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (273115)

Eladó levágott, házinevelt húscsirke (2,3-3 kg) 
Csíkkozmáson. Tel.: 0727-815339. (273154)

Eladó 6 éves tehén, 1 hetes borjával, 
Csíkszentkirályon. Telefon: 0727-879645. (273261)

Felhívás
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 69 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGE-
RINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszúrás 
40 perces alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK 
mikroszkópos ellemzése és HAJHULLÁS okainak 
kimutatása 95 Lej. Időpontkérés telefonon; Hétfő-
Péntek 9-19 óra között: Tel.: 0748104048 (273010)

Sürgősen gondozónőt keresünk ágyban fekvő beteg 
mellé. Telefon: 0747-386137. (273095)

Háztartás
Eladók német, használt kanapék és bútorok, rusz-
tikus bútorok, matracok, hűtőszekrények, fagyasz-
tók, mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák. 
Megtalál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384. (272803)

Ingatlan
Ha házat szeretne vásárolni Csíkszeredában, csen-
des, szép környezetben, hívjon az alábbi telefonszá-
mon: Tel.: 0757-125436. (272825)

Eladó Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán lévő 
9 emeletes tömbházlakás 7. emeletén egy másfél-
szobás 34 négyzetméteres lakrész. Ára: 38 000 eu-
ró. Tel.: 0755-911 482 (272896)

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcá-
ban 3 szobás, 2 fürdőszobás, bútorozott, saját 
hőközponttal rendelkező tömbházlakás. Irányár: 
59 000 euró. Tel.: 0740-552727. (273089)

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcá-
ban IV. emeleti, 3 szobás tömbházlakás, saját 
hőközponttal, két fürdő, pince, manzárdbeépíté-
si-lehetőséggel, szép, panorámás kilátással. Tel.: 
0740-988902. (273103)

Eladó családi ház Csíkrákoson (3 szoba, konyha, 
kamra, fürdőszoba, pince, kazánház), fatermopán 
nyílászárók, hőszigetelve, gazdasági épülettel. 
Irányár: 58 000 euró. Érdeklődni 9-15 óra között. 
Komoly vevők hívását várom. Tel.: 0742-659412. 
E-mail: szebenil@yahoo.com (273105)

Eladó 2 szobás lakás Csíkszeredában, a Kalász ne-
gyedben, III. emeleten, 4 emeletes tömbházban. 
Bővebb információk az alábbi telefonszámon: Tel.: 
0749-337052. (273178)

Eladó Csíkszeredában, a központi park mellett egy 
165 m2-es alapterületű emeletes családi ház, üz-
lethelyiségekkel, melléképületekkel, udvarral. Tel.: 
0036-30-8547174. (273204)

Köszönetnyilvánítás
A Csíktaplocai Egyesület ezúton is köszönetét feje-
zi ki a Communitas Alapítványnak, a Néptáncos rit-
musjáték a Csíktaplocai Néptánccsoport előadásá-
ban elnevezésű program pályázati úton történt tá-
mogatásáért. (273258)

A Csíktaplocai Néptánccsoport köszönetét fejezi ki 
az Ezer Székely Leány Napja alapítvány vezetőségé-
nek, valamint a velük közreműködő csíktaplocai Lő-
rinczi és Csilip családoknak, akik az évek során ebé-
det biztosítottak a csíktaplocai néptánccsoportnak 
is. Isten fizesse munkájukat! (273259)

A csíkszeredai Micimackó Egyesület köszönetét fe-
jezi ki Csíkszereda Önkormányzatának, a Micimac-
kó meseládikója és Micimackó kerti partija, Óvoda 
napja programok megszervezésének anyagi támo-
gatásáért. (273265)

Oktatás
Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sikeres légy! 
Nálunk a következőket sajátíthatod el: masszázs, 
férfi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő 
és kozmetikus, akkreditált diplomval. Ugyanitt egy 
napos 3d szempillahosszabító képzés és masz-
szőröknek továbbképzés. Mert magadnak dolgozni 
jobb! Tel.: 0755-354240. (273084)

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

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 telefonszámokon: 0743-903910, 0755-566637, 
0756-525549. (272593)

Vállalom családi házak építését, felújítását, tető-
szerkezetek javítását. Tel.: 0742-404912. (272843)

Időtálló, purhabos szigetelés gyorsan, kiváló mi-
nőségben, elérhető áron! Teljesen vízzáró, légzá-
ró, tűzálló, kiváló hőszigetelő tulajdonság, lépésál-
ló, toldásmentes, hőhídmentes, felhordási vastag-
sága utólag is növelhető, hosszú élettartam azonos 
teljesítmény mellett. Cégünk a tökéletes, tartós 
megoldást kínálja önnek! Tel.: 0755-648536. (272908)

Lakásfelújítást, belső munkálatokat vállalunk. Tel.: 
0742-682468. (272952)

Ágyak, kerti bútorok, kerti WC-k, hinták, padok 
(sufnik) készítését, valamint faházak építését, javí-
tását vállaljuk, házhoz megyünk. Tel.: 0745-168155.
 (272964)

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. (273023)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők 
felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, fes-
tést, glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 
0753-680321. (273163)

Vállalunk szobafestést (akár mésszel is), mázo-
lást, parkettcsiszolást, gipszkartonozást, fürdőká-
dak zománcozását, kedvező áron. Szükség szerint 
anyagbeszerzésbe besegítünk. Tel.: 0756-493656.
 

(273239)

Telek
Eladó 38 ár, telekkönyvezett beltelek, akár par-
cellázva is, Csibában, jutányos áron: Tel.: 0757-
752965, 0740-547334. (273062)

Eladó Csíkszentlélek bejáratánál, (a vízház mellett) 
22 ár terület. Ára: 3.90 euró/m2 vagy 1800 lej/ár. 
Tel.: 0744-638237. (273075)

Szécsenyben 2 db 12 áras, út melletti beltelket kí-
nálunk eladásra, rendezett papírokkal, az ára 4999 
EUR/12 ár. Tel.: 0747303827 (273098)

Vegyes
Eladó hasogatott, méterbe vágott nyírfa, házhoz 
szállítva. Telefon: 0741-587437. (272688)

Jó minőségű barnaszén (lignit) eladó, ára: 300 
lej/tonna. Az ár nem tartalmazza a szállítást. Tel.: 
0757-522469. (272759)

Eladó hasogatott, méterbe vágott bükk és csere tű-
zifa külön választva, méterbe vágott gömb bükkfa; 
30 cm-re vágott bükk tűzifa, rövidre vágott bükk 
deszkadarabok, valamint cserefacándra, kazán-
ba való, méretre vágott vegyes keményfa. Házhoz 
szállítás megoldható. Tel.: 0745-253737. 

(272877)

Eladó hasogatott és hasogatatlan nyír és vegyes 
félszáraz tűzifa. Az ár tartalmazza a szállítást is. Te-
lefon: 0740-292961. (273082)

Eladó jó minőségű fenyőcándra, a házhoz szállítás 
ingyenes. Telefon: 0746-369387. (273097)

Eladó bükk és tölgyfa bütlés (deszkavégek) 10-20-
30 cm-es darabokban. Rendelhető bükkfamoszt 
(fűrészpor). Tel.: 0744-937920. (273158)

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, ára: 
200 lej/m. Tel.: 0748-603802. (273191)

Eladó I. osztályú, félszáraz, hasogatott bükkfa, 
ára: 1150 lej/öl, valamint hasogatott vegyes tű-
zifa (nyír, bükk, csere, gyertyán stb), ára: 950 
lej/öl. Az ár tartalmazza a szállítást. Telefon: 
0748-946090. (273206)

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/öl, hasogatott 
bükk tűzifa 1150 lej/öl, valamint vegyes tűzifa (cse-
re, nyír, bükk), ára: 950 lej/öl. Az ár tartalmazza a 
szállítást is. Telefon: 0742-590269. (273230)

Eladó automata, körforgó vonóhorog, traktorra, 
nagy kocsira szerelhető. Telefon: 0749-278984.
 (273254)

Eladó a Neferom Metal Impex Kft. (nagybani lera-
kat) árukészlettel együtt, Csíkszeredában. Tel.: 
0728-994592, 0728-994591. (273273)

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám). Tel.: 0266-371100.




