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KANDALLÓK – KAZÁNOK
– KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK

TAKARÍTÁSA –
– GÁZKÉMÉNYEK 

TAKARÍTÁSA 
ÉS ELLENŐRZÉSE

Telefonszám: 0745-540250
Csíkszereda és környéke

AM-, A-, B-,  B+E-, 
BX speciál kategóriákra

Vontathat már
750 kilogrammnál nagyobb

utánfutót B-kategóriával!

Gyorsan és vizsga nélkül!
Iratkozni lehet személyesen

vagy telefonon:
Csíkszereda,

Vörösmarty M. utca 21/A szám.
Tel.: 0266-310331, 0735-170989.

A következő tanfolyam
2018. szeptember 17-én kezdődik,

 felkészítési idő 5 hét

ÁLLAT

Vágni való lovat (tehenet is) vásáro-
lok (Hargita megye, Maros megye, 
Kovászna megye). Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0744-542 670.

#274625

Eladó nagyon fi nom, levágott, házi-
lag nevelt húscsirke (2-2,5 kg) Csík-
kozmáson. Tel.: 0727-815339.

#274682

Vásárolunk pirostarka és kékbel-
ga bika-, illetve ünőborjakat. Tel.: 
0751-973361, 0721-301586.

#274732

Eladók 40-50 kg közötti süldők, 
Göröcsfalva 51. szám alatt. Telefon: 
0742-171045.

#274778

Vásárolnák vágni való tehenet. 
Tel.: 0751-896550, 0744-594434.

#274819

BÉRBE ADÓ

Bérbe adó Csíkszereda központjá-
ban 2 szintes családi ház, saját par-
kolóval. Megfelel 1 vagy 2 család 
részére, illetve orvosi vagy irodai 
tevékenységre. Tel.: 0266-315217.

#274649

Kiadó kereskedelmi felület Csíksze-
redában, a Gál Sándor utca 7. szám 
alatt, a konzulátus szomszédságá-
ban. Tel.: 0744-778409.

#274664

Kiadó hosszú távra Székelyudvar-
helyen, a Tábor negyedben 3 szobás 
(56 m2), bútorozatlan lakás, saját 

központi fűtéssel, részben termopan 
ablakokkal, konyhabútorral rendel-
kezik. Tel.: 0745-164318.

#274696

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor 
negyedben 2 szobás, 2. emeleti, be-
rendezett tömbházlakás. Tel.: 0744-
563445.

#274775

Kiadó I. osztályú garzonlakás Csík-
szeredában, a Hunyadi János utcá-
ban. Tel.: 0743-878596.

#274826

FELHÍVÁS

Az érdekeltek tudomására 
hozzuk, hogy a Gyergyószent-
miklósi Bíróságon 2018 szep-
tember 20-án van határideje az 
55/234/2018-as ügycsomónak, 
amelynek tárgya elbirtoklás, 
amely a Hargita megye, Alfa-
lu 1130. szám alatti ingatlanra 
vonatkozik, telekkönyvi száma 
54788 Alfalu, kataszteri szám 
2526/2, 2527, 2535, 2536, 2537, 
2538, 2539, 2541, 2526/1 alatt 
van beazonosítva, kérelmező 
felperes Simon László. Megké-
rem Kémenes János alperest, 
hogy ebben az ügyben jelen-
jenek meg a fenti időpontban 
tartandó tárgyaláson.

#274816

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
Csíkszeredában. A szervezet mű-
ködésének kiértékelése-elemzése: 
csont,- keringési,- ideg,- emésztő,- 
immunrendszer, vese, tüdő, pajzs-

mirigy, elhízási mutatók, allergiák, 
aminosavak, nyomelemek, vitami-
nok, koenzimek és kollagénszint, 
prosztata, nőgyógyászati értékek. 
Ára felnőtteknek 95 lej, kisgyere-
keknek 45 lej. Hátgerincproblémák, 
reumás panaszok, derék,- térd,- váll 
és lábfájdalmak esetén termo-akup-
resszúrás 40 perces alkalmazás, ára 
25 lej. Gerincnyújtás: 10 lej. Hajhullás 
okainak kimutatása, hajhagymák 
mikroszkópos elemzése: 125 lej. Test-
súlycsökkentéshez személyre sza-
bott diéta összeállítása, tanácsadás, 
heti követés: 95 lej. Időpontkérés tele-
fonon: hétfő-péntek: 10-18 óra között. 
Telelefon: 0748-104048.

#274693

Tusnádfürdőre, idős, fennjáró nő 
mellé gondozónőt keresünk, ott la-
kással. Telefon: 0743-912085. 

#274739

Proff eszionista sofőrök vizsgálata 
kezdődik 2018. szeptember 11-étől 
a székelyudvarhelyi Polimed Sa-
med rendelőben, a Templom utca 7. 
szám alatt.

#274766

A Székelyudvarhelyi Magánerdé-
szet nyílt árverezést hirdet kiter-
melt faanyag eladása céljából, a 
kezelésében lévő erdőből, 2018. 
szeptember 17-én, hétfőn 10 órától 
az erdészet székhelyén. Érdeklőd-
ni lehet a Mihai Eminescu utca 8. 
szám alatt. Tel.: 0266-210832.

#274773

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógé-
pek, mosogatógépek garanciával. 
Régi gépét beszámítjuk. Házhoz 
szállítás! Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám. 
Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#273788

Eladók német, használt kanapék és 
bútorok, rusztikus bútorok, matra-
cok, hűtőszekrények, fagyasztók, 
mosógépek, mosogatógépek, vil-
lanykályhák. Megtalál Madéfal-
ván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#274035

Eladók automata mosógépek és 
mosogatógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines 
hűtők, fagyasztók 1 év garanciá-
val, régi mosógépet, hűtőt is be-
számítunk! Vállaljuk hűtők, mo-
sógépek javítását háznál is. Cím: 
Székelyudvarhely, 1918. december 
1. u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-
495625; 0722-626495.

#274710

INGATLAN

Eladó 130 m2-es családi ház Szé-
csenyben, 10 ár területtel, gyönyö-
rű helyen. Tel.: 0743-466880.

#274452

Azonnal beköltözhető, felújított, 
hőszigetelt 2 szobás tömbházla-
kás eladó Csíkszeredában. Elsőla-
kás-programmal is megvásárolha-
tó. Tel.: 0749-653359.

#274653

Eladó családi ház Csíktaplocán (2 
szoba, konyha, fürdőszoba, előszo-
ba, kazánház), 4 ár udvar, dupla 
garázs és tárolóhelyiségek. Tel.: 
0741-089960.

#274666

Eladó 3 szobás, földszinti, felújított 
tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Gyermek sétányon, termopán nyí-
lászárók, saját hőközpont, új fűtés-

rendszer, bútorozott konyha, beépí-
tett erkély, B-kategóriás energetikai 
bizonylat, azonnal beköltözhető. 
Garzonlakást is beszámítok. Tel.: 
0745-619198.

#274674

Eladó újonnan épülő gerendaház 
Csíkszentléleken. Tel.: 0744-696159.

#274681

Eladó Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen fel-
újított (luxus körülmények) lakás. 
Tel.: 0744-383384.

#274716

Eladó Gyergyószentmiklóson a For-
radalom negyedben, egy 3 szobás 
apartament (bl.F/sc.A/et.I). Irányár 
13 500 euró. Tel.: 0744-170764.

#274754

Eladók Székelyudvarhelyen, a 
Csereháton új építésű, 3 szobás la-
kások, 70-80 m2, 7 kamrás tripla 
üveges ajtó-ablakokkal, 15 cm-es 
hőszigeteléssel, fi nisz munkára 
előkészítve. Irányár: 43 000–48 
ezer euró. Tel.: 0744-301451.

#274758

JÁRMŰ

Eladó 1993-as évjáratú, kitűnő ál-
lapotú Volkswagen Transporter T4, 
3 méteres platóval. Irányár: 2700 
euró. Telefon: 0744-272990.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Legato Egyesület köszönetét feje-
zi ki Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatalának és a Dr. Palló Imre 
Művészeti Líceum vezetőségének a 
Nem úgy van most, mint volt régen 
című népzenei továbbképzőhöz 
nyújtott támogatásért.

#274830

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva, illet-
ve bornak való szőlő, házhoz szál-
lítva. Telefon: 0747-876087.

#274477

Vásárolok malomipari búzát (mi-
nimum 25 tonna, a legjobb napi 
áron), elfogadok 2-3%-ban csírás 
búzát, valamint takarmánybúzát. 
Tel.: 0743-809900.

#274595

Eladó kukorica, búza, árpa, rozs, 
zab, fekete zab, napraforgómag, 
kősó, korpa, barna liszt, nagy 
pityóka, vegyes- és kukoricadara, 
Csíkmadaras, Főút 199. szám alatt.

#274671

6 hektár kaszálható füvet a Máréfalvi 
patakban olyan gazdának szeretnék 
átadni, aki a fű kaszálását, betakarít-
sását vállalja saját maga részére, meg-
egyezés alapján. Tel.: 0743-040457.

#274772

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




