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"Adventi csillogás"-
négy nap, négy ország

(2018. november 29.-december 2.)

Elérhetőség:
Csíkszereda (530223), Decemberi Forradalom út 3/A/2, tel.: 0266-310 965,

mobil: 0740-912 881, e-mail: office@westtraveltours.ro, web: www.westtraveltours.ro

Szicília
a "Földközi-tenger királynője"

(2018. október 19-26.)

SZOLGÁLTATÁS
#274009

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok 
készítését természetes kőből, már-
ványból, gránitból, andezitből, mo-
zaikból, kriptakészítést, alap öntését, 
kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítá-
sát, betű, szám bevésését – Csíksze-
redában és környékén, elérhető áron. 
Tel.: 0752-386256.

#274186

Parkettacsiszolást, lakkozást (ma-
gas és matt), kádak szakszerű 
felújítását vállaljuk Székelyudvar-
helyen és környékén. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Kiváló minő-
ség, garanciával. Tel.: 0743-860892.

#274256

Dr. Fülöp Csongor ortopéd trau-
matológus szakorvos rendel Szé-
kelyudvarhelyen, a Templom utcai 
Polimed Centernél péntekenként 
16–20 óra között. Tel.: 0741-607670.

#274352

Tetőfedő bádogosmester vállal: 
tetőfelújítást, cserépátforgatást, 
cserépmintájú Lindab-lemezből 
födést, trapézlemezes födést, eresz-
csatorna készítését és szerelését 
különféle anyagokból (Lindab, 
alumínium, horganylemez, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyé-
ben. Tel.: 0747-758498.

#274422

A Shalom fogászati rendelőben 
(Csíkszereda, Testvériség sugárút 
12. sz.) kedvezményben részesítjük 
mindazokat a pácienseket, akik 
anyagi nehézségekkel küzdenek, 
kisjövedelműek, kisnyugdíjasok, 
fogyatékkal élők, többgyerekesek 
vagy árvák. Elvárásunk: aki igény-
be szeretné venni a támogatásun-
kat, annak dokumentumokkal kell 
bizonyítania az anyagi helyzetét. 
A pácienseket jogunkban áll meg-
válogatni. Elemi higiénia kötelező! 
Törekvésünk, hogy mindenki szá-
mára elérhetővé váljon a fogászati 
ellátás. Telefon: 0755-257588.

#274530

Dr. Szabó József urológus főorvos 
rendel szeptember 4., 11. és 25-én 
Csíkszeredában, a Fenyő utca 1. 
szám alatt. Iratkozni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 0748-100551.

#274559

Tetőfedő-bádogos munkálatokat 
vállalok, bármilyen típusú eresz-
csatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambéria-
festést, külső faelemek festését is 
vállalom. Tel.: 0743-903910, 0755-
566637, 0756-525549.

#274632

Vállalunk belsőépítészeti munká-
kat: konyhák, fürdőszobák, nappa-
lik burkolását márványból, gránit-
ból, különböző fajta csempékből, 
glettelést, festést, hőszigetelést, ne-
mesvakolat felhordását, ajtó-ablak 
cserélését, ablakpárkány-készítést 
márványból, gipszkartonszerelést, 
vakolást, ácsmunkákat stb. – Csík-
szeredában és környékén, valamint 
Székelyudvarhelyen és környékén. 
Tel.: 0743-976436.

#274724

TELEK

Eladó 30 ár közművesített beltelek 
Csíkszeredában, a Hargita utcá-

ban, 1200 m2-es betonalappal. Tel.: 
0744-383384.

#274715

VEGYES

Eladó félszáraz, hasogatott vegyes 
tűzifa (csere, nyír, csigolyafűz, 
bükk). Házhoz szállítás Csíksze-
redában és környékén. Tel.: 0744-
483345, 0743-940033.

#274717

Eladó hasogatott, méterbe vágott 
bükk és csere tűzifa külön választ-
va, méterbe vágott gömb bükkfa; 
30 cm-re vágott bükk tűzifa, rövidre 
vágott bükk deszkadarabok, vala-
mint cserefacándra, kazánba való, 
méretre vágott vegyes keményfa. 
Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 
0745-253737.

#273912

Eladó I. osztályú, válogatott lignit 
tüzelőanyag, vagyis barnaszén. Ár: 
300 lej/tonna – ez az ár tartalmazza 
a szállítást is Hargita megyén belül. 
Más címre való szállítás esetén az 
ár megegyezés szerint. Tel.: 0748-
890116.

#274091

Eladó vékony és vastag bükk tűzi-
fa, gömbben, ára: 200 lej/m, ingye-
nes házhoz szállítással. Tel.: 0748-
603802.

#274371

Eladó Lenovo laptop 17 colos, 3450 
lej, minilaptop/tablett 10 colos 550 
lej, Egy Samsung Galaxy XCore 2, 
ára: 280 lej és egy 150 cm-es síléc 
bakanccsal együtt 150 lej. Telefon: 
0749-109407.

#274494

Eladó jó minőségű, kézzel váloga-
tott barnaszén (lignit), valamint 
méterbe vágott fenyő-, és bükkfa-
cándra. Házhoz szállítás Csíkszere-
da és környékén. Tel.: 0755-878529.

#274496

Eladó a Style fodrászat és kozme-
tika Csíkszeredában. Tel.: 0720-
064241.

#274534

Eladó első osztályú hasogatott 
bükk, fenyő és vegyes tűzifa, va-
lamint méterbe vágott bükk- és fe-
nyőcándra, bükkfa deszkavégek, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748.

#274571

Eladó 58 kW-os Ulrich fás lemezka-
zán, ára: 2650 lej, valamint kiadó 
Csíkmadarason, az európai út mel-
lett egy új építésű, 180 m2-es üzlet-
helyiség. Telefon: 0754-948176.

#274672

Eladó egy öntvény, 12 elemes fűtő-
test, szabályzóval együtt, Csíksze-
redában. Telefon: 0747-647314.

#274707

Eladó bükkfacándra, fenyő tűzifa 
és méterfa, illetve munkát vállalok 
kotrógéppel és billenős autóval. 
Tel.: 0743-224045.

#274711

Házhoz szállítunk jó minőségű 
lignit szenet Gyergyószentmiklós 
és Csíkszereda környékén. Ár meg-
egyezés szerint. Tel. 0755-182889.

#274725

Eladó száraz cólos és fosznidesz-
ka. A házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0745-933802.

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




