
2018.  SZEPTEMBER 6.,  CSÜTÖRTÖK1 4 A P RÓH I R D E T É S  

az orszag legjobb egyetemén!

Oszi felvételi 

"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.)

Adja el
feleslegessé vált tárgyait!

Apróhirdetését hozza be személyesen 

Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám

Kolozsvár, Onisifor Ghibu (volt Eperjes) utca 14. szám

Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám

Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám

SZOLGÁLTATÁS

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

#274352

Tetőfedő bádogosmester vállal: 
tetőfelújítást, cserépátforgatást, 
cserépmintájú Lindab-lemezből 
födést, trapézlemezes födést, 
ereszcsatorna készítését és szere-
lését különféle anyagokból (Lind-
ab, alumínium, horganylemez, 
réz). Ingyenes kiszállás Hargita 
megyében. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0747-758498.

#274422

Tetőfedő-bádogos munkálatokat 
vállalok, bármilyen típusú eresz-
csatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambéria-
festést, külső faelemek festését is 
vállalom. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet: 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 Csíkszentlélek bejáratánál, 
(a vízház mellett) 22 ár terület. Ára: 

3.90 euró/m 2 vagy 1800 lej/ár. Tel.: 
0744-638237.

#274151

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fizetéssel vásárolok régi 
bútorokat, malomkövet, kővá-
lyut, kőlépcsőt, kályhákat, befőt-
tesüvegeket, teknőket, szódavizes 
üvegeket, nagybőgőt, gordont és 
fatalicskát. Tel.: 0747-396564.

#274763

VEGYES

Nyári akció! Jó minőségű bar-
naszén (lignit) eladó, ára: 280 
lej/tonna, szállítással együtt. 
Hargita megyében. Tel.: 0748-
890116.

#274204

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

#274717

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. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 
0748-890116.

#274091

Minőségi, magyarországi NEMES-
VAKOLAT 25 kg-os veder 98 lej, 
50 árnyalatban ingyen színezve, 
ingyenes szállítással. Kapható a 
csíkszeredai COMCOLOR festékbol-
tokban. Tel.: 0752-190260.

#274153

Eladó vékony és vastag bükk tűzi-
fa, gömbben, ára: 200 lej/m, ingye-

nes házhoz szállítással. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 
0748-603802.

#274371

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 első osztályú bükk, csere- 
és fenyőcándra, valamint száraz 

bükkfavég, házhoz szállítva. Ér-
deklődni a következő telefonszá-
mokon lehet: 0745-846624, 0756-
213116.

#274637

Házhoz szállítunk méterbe vágott 
jó minőségű cándrát, ugyanitt 
fenyőfa- és bükkfa deszkavége-
ket (bütlést) Gyergyószentmiklós, 
Csíkszereda környékén. Tel.: 0751-
791646.

#274727

Eladó apró pityóka 0,30 lej/kg, kö-
zepes 0,50 lej/kg és nagy pityóka 1 
lej/kg, Csíkszépvízen. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 
0744-669334. 

#274755

Eladó Csíkszeredában egy magyar 
gyártmányú, 17 literes (inox és réz) 
pálinkafőző, gyári csomagolásban. 
Tel.: 0744-541062.

#274759




