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Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

 

OKTATÁS

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

Hűtők, mosógépek, mosogatógé-
pek, kereskedelmi hűtők javítását 
vállalom az ön lakásán, Csíksze-
redában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra 
között, tel.: 0744-621819.

#273322

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásár-
helyről kardiológiai rendelést tart 
szeptember 21-én Székelyudvarhe-
lyen, a Templom utca 7. szám alatti 
Samed Polimed rendelőben. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 0727-001202.

#274182

Dr. Fülöp Csongor ortopéd trau-
matológus szakorvos rendel a 
Templom utcai Polimed Centernél 
péntekenként 16–20 óra között. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 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. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet: 0747-758498.

#274422

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 mun-
kákat: konyhák, fürdőszobák, 
nappalik burkolását márvány-
ból, gránitból, különböző fajta 
csempékből, glettelést, festést, 
hőszigetelést, nemesvakolat fel-
hordását, ajtó-ablak cserélését, 
ablakpárkány-készítést márvány-
ból, gipszkartonszerelést, vako-
lást, ácsmunkákat stb. – Csíksze-
redában és környékén, valamint 
Székelyudvarhelyen és környé-
kén. Tel.: 0743-976436.

#274724

Kedvezményesen vállalunk szo-
bafestést, glettelést, gipszkartono-

zást, csempézést, parkettázást stb. 
Telefon: 0728-835965.

#274843

TELEK

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, befőttesüve-
geket, teknőket, szódavizes üvege-
ket, nagybőgőt, gordont és fatalics-
kát. Tel.: 0747-396564.

#274763

VEGYES

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

#274717

Eladó vékony és vastag bükk tűzi-
fa, gömbben, ára: 225 lej/m, ingye-
nes házhoz szállítással. Tel.: 0748-
603802.

#274371

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

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. Telefon: 
0744-669334. 

#274755

Eladó vagy atírható a Neferom 
Metal Impex Kft . ipari nagybani 
lerakat árukészlettel együtt, Csík-
szeredában. Tel.: 0728-994592, 
0728-994591.

#274771

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. Ér-
deklődni lehet az alábbi telefonszá-
mon: 0742-590269.

#274792

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

#274825

Eladó hasogatott és hasogatatlan 
nyír tűzifa, ára: 850 lej/öl, illetve 
900 lej /öl, szállítással együtt. Tele-
fon: 0740-292961.

#274836

Eladó kézzel szedett batulalma 
Ditróban, Maros utca 8. szám alatt. 
Ugyanitt málna, feketeribizli- és fe-

keteberkenye-szirup kapható. Tel. 
0740-526126.

#274845

Eladók német, jó minőségű, bon-
tott fa és műanyag termopan abla-
kok, egy- és kétnyílósok; új bejárati 
ajtók, teraszajtók, többféle méret-
ben, új fa- és műanyag ablakok – 
kedvező áron, Kápolnásfaluban. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–
2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefon-
számon: 0742-630838.

#274850

Eladó betonkavics, sápaanyag, 
alapnak megfelelő kő, fekete föld, 
házhoz szállítva 2-15 tonna között. 
Tel.: 0748-092133.

#274858

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




