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Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

Csíkszék napilapja

Miért válassza
a Csíki Hírlapot?

Mert megbízható tartalmat olvashat.
Tájékoztatjuk a térség eseményeiről.

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)

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

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)

Eladók 8 hetes malacok. Telefon: 0751-306760.
 (273278)

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

A Csík Car Kegyelet temetkezési üzlete, raktárhelyi-
sége és tevékenysége kiadó hosszú távú szerződé-
ses alapon. Tel.: 0744-541062. (272925)

Kiadó 2 szobás lakás Csíkszeredában. Tel.: 0722-
457556, 0724-235295. (273291)

Felhívás
Kászonfeltízre gondozónőt keresünk idős nő mellé, 
napi 4 órás munkaidőre (de. 2 óra, du. 2 órai elfog-
laltsággal). Jelentkezéseket az alábbi telefonszá-
mon fogadunk: Tel.: 0743-650262. (273287)

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
Eladó 80 m2-es, 3 szobás, III. emeleti, déli fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Decemberi For-
radalom utca 15. szám alatt, a Gál Sándor-szobor 
mögött, igényesnek. Ára: 75 000 euró. Tel.: 0744-
638237. 

(272870)

Eladó Hargitafürdő központjában egy 120 m 2-es 
és 40 m2-es épület, 12 ár területen. Tel.: 0722-
953163, 0723-50058 (272961)

Eladó földszinti garzonlakás pincével, Csíkszere-
dában, a Hunyadi János utcában. Telefon: 0747-
115315, 0748-478330. (273306)

Mezőgazdaság
Eladó búza, szénabála, valamint idei és tavalyi bárá-
nyok. Telefon: 0722-234992. (273293)

Eladó állatnak pityóka, tritikálé, árpa. Telefon: 0741-
923447. (273296)

Oktatás
A több mint fél évszázados hagyományokat foly-
tatva a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 
a 2018/2019-as tanévben általános ASSZISZTENS-
KÉPZŐ szakon iratkozást hirdet július 16-20. között. 
Tel.: 0266-212877, 0266-218379. (272898)

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. (273266)

Szolgáltatás
Kérésre házhoz szállítunk bármilyen építkezési 
anyagot (betonkavics, homok, törtkő, fa, cándra), 
valamint tűzifát (bükk, fenyő, vegyes) 1-8 tonna kö-
zött. Tel.: 0744-763491. (272542)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faele-
mek festését is vállalom. Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámon: Tel.: 0743-903910, 0755-566637, 
0756-525549. (272593)

A DEA PET szalon szeretettel várja a kis- és 
nagykedvenceket, a Fennsík utca 3. szám alatti ku-
tyakozmetikába, a város területén ingyenes szállí-
tás. Ugyanitt kutyanapközi, munkanapokon teljes 
ellátással. Előjegyzés a 0743-010464-es telefon-
számon. (272823)

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. (272963)

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 kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-, 
gáz-, villany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-

rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, tusnádi homok- és termő-
földszállítást. Tel.: 0744-522026. (273304)

Vegyes
Minőségi, magyarországi NEMESVAKOLAT 25 kg-os 
veder 98 lej, 50 árnyalatban ingyen színezve, ingye-
nes szállítással. Kapható a csíkszeredai COMCOLOR 
festékboltokban. Tel.: 0752-190260. (272575)

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 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. (272947)

Eladó hasogatott bükk, nyír és vegyes tűzifa. Az ár 
tartalmazza a házhoz szállítást is. Telefon: 0745-
423367. (273083)

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 tűzifa (nyír, 
bükk, csere, gyertyán stb), ára: 950 lej/öl. Az ár tar-
talmazza 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 első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-
gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk- és 
fenyőcándra, bükkfa deszkavégek, házhoz szállít-
va. Tel.: 0745-846748. (273284)

Eladó jó minőségű, kézzel válogatott barnaszén 
(lignit), valamint vegyes, leveles tűzifa, házhoz 
szállítva. Tel.: 0755-878529. (273297)

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. 




