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Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

 

Raktárkészlet-felszámolás!

Fémmegmunkáló szerszámgépek, 
és ezek bontásából származó 
alkatrészek, tartozékok, 
szíjtárcsák, villanymotorok, 
lemezek, csövek eladók!

Metagalax Kft, Csíkszereda: Hársfa utca 19/A
Érdeklődni 9-15 óráig a 0741-605891-es 

telefonszámon lehetséges.

Jöjjön el, 
és válasszon!

OKTATÁS

Akkreditált kozmetikus tanfo-
lyam indul szeptember 15-től 
Csíkszeredában. Jelentkezni az 
alábbi telefonszámon lehet: 0746-
734704.

#274363

Tanfolyamok indulnak Székelyud-
varhelyen, akkreditált diplomá-
val, a következő szakterületeken: 
női- és férfi fodrászat, manikűr-pe-
dikűr-műkörömépítés, kozmeti-
ka, masszázs. Ugyanitt egynapos 
3D szempilla-hosszabító képzés 
és masszőröknek továbbképzés. 
Érdeklődni lehet telefonon: 0755-
354240.

#274721

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalunk. Tetőlemezekkel, cse-
répmintájú pléhvel dolgozunk, 
bármilyen színben. Emellett 
vállaljuk ereszcsatornák, új 
csatornák készítését, javítását 
kedvező áron. Akár templomo-
kon is vállalunk bádogmunká-
kat. Kiszállás ingyenes. Tel.: 
0748-356749.

#274642

A DEA PET szalon szeretettel 
várja a kis- és nagykedven-
ceket, a Fennsík utca 3. szám 
alatti kutyakozmetikába, a 
város területén ingyenes szál-
lítás. Ugyanitt kutyanapközi, 
munkanapokon teljes ellátás-
sal. Előjegyzés a 0743-010464-
es telefonszámon.

#274811

Vállalom sírkövek, keretek, födla-
pok készítését természetes kőből, 
márványból, gránitból, andezitből, 
mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, ko-
vácsoltvas kerítés készítését, régi 
sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését – Csíkszeredában és kör-
nyékén, 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. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 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. Érdeklődni telefonon lehet: 
0747-758498.

#274422

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. Lambériafes-
tést, külső faelemek festését is vál-
lalom. Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámokon: 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

Eladó vagy kiadó 52 ár ipari terület 
Székelyudvarhelyen, főúttal ha-
táros, 50 méteres fronttal. Alkal-
mas bármilyen csarnok építésére. 
Irányár: 2750 euró/ár. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0744-301451.

#274757

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi 
bútorokat, malomkövet, kővályút, 
kőlépcsőt, kályhákat, befőttes üve-
geket, teknőket, szódavizes üvege-
ket, nagybőgőt, gordont és fatalics-
kát. Tel.: 0747-396564.

#274763

VEGYES

Eladó félszáraz, hasogatott ve-
gyes tűzifa (csere, nyír, csigolya-
fűz, bükk). Házhoz szállítás 
Csíkszeredában 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 vékony és vastag bükk tűzi-
fa, gömbben, ára: 225 lej/m, ingye-
nes házhoz szállítással. Tel.: 0748-
603802.

#274371

Eladó jó minőségű, kézzel váloga-
tott barnaszén (lignit), valamint 
méterbe vágott fenyő- és bükk-
facándra. Házhoz szállítás Csík-
szereda és környékén. Tel.: 0755-
878529.

#274496

Eladó első osztályú bükk, csere- 
és fenyőcándra, valamint száraz 
bükk favég, házhoz szállítva. Tel.: 
0745-846624, 0756-213116.

#274637

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 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 apró pityóka 0,30 lej/kg, kö-
zepes 0,50 lej/kg és nagy pityóka 
1 lej/kg, Csíkszépvízen. Telefon: 
0744-669334. 

#274755

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

#274759

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.

#274792

Eladó Ileana-varrógép és egy régi 
karospad, Csíkszentkirályon. Tele-
fon: 0736-978336.

#274825




