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APRÓHIRDETÉS

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva, illetve
bornak való szőlő, házhoz szállítva.
Telefon: 0747-876087.
#274477

Vásárolok malomipari búzát (minimum 25 tonna, a legjobb napi áron),
elfogadok 2-3%-ban csírás búzát, valamint takarmánybúzát. Tel.: 0743809900.
#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,
betakarítsását vállalja saját maga
részére, megegyezés alapján. Tel.:
0743-040457.
#274772

Eladók BCS kaszálógépek, kockabálázó, 4 soros kukorica-vetőgép,
kalapácsmalom, valamint 45 lóerős
olasz Fiat traktor. Tel.: 0743-878596.
#274827

Eladó 1,64 hektár silókukorica, valamint hagyományos gyümölcsfacsemeték, rózsatövek, sövénynövények,
illetve egy International traktor, ára:
2300 euró. Tel.: 0749-155155, 0722342429.
#274875

Eladó búza, árpa, kukorica, tritikálé,
őrölt, vegyesdara, Vacsárcsi 5. szám
alatt. Telefon: 0743-663536.

Ugyanitt kutyanapközi, munkanapokon teljes ellátással. Tel.:
0743-010464.
#274811

Parkettacsiszolást, lakkozást (magas
és matt), kádak szakszerű felújítását
vállaljuk Székelyudvarhelyen és környékén. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Kiváló minőség, garanciával. Tel.: 0743-860892.
#274256

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemezből födést,
trapézlemezes födést, ereszcsatorna készítése és szerelése különféle
anyagokból (Lindab, alumínium,
horganylemez, réz). Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni
telefonon lehet: 0747-758498.
#274422

Tetőfedő-bádogos
munkálatokat
vállalok, bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, illetve
cserépcserét. Lambériafestést, külső
faelemek festését is vállalom. Tel.:
0743-903910, 0755-566637, 0756525549.
#274632

Vállalunk belsőépítészeti munkákat:
konyhák, fürdőszobák, nappalik
burkolását márványból, gránitból,
különböző fajta csempékből, glettelést, festést, hőszigetelést, nemesvakolat felhordását, ajtó-ablak
cserélését, ablakpárkány-készítést
márványból, gipszkartonszerelést,
vakolást, ácsmunkákat stb. – Csíkszeredában és környékén, valamint
Székelyudvarhelyen és környékén.
Tel.: 0743-976436.
#274724

#274894

OKTATÁS

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

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk!
Termopán ajtók, ablakok javítása és
karbantartása. Ugyanitt rendelhető
nyitható szúnyogháló, valamint ablakpárkány, illetve ezek átalakítását
vállaljuk. Tel.: 0741-464807.
#274860

#274363

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen, akkreditált diplomával, a következő szakterületeken:
női- és férfi fodrászat, manikűr-pedikűr-műkörömépítés, kozmetika,
masszázs. Ugyanitt egynapos 3D
szempilla-hosszabító képzés és maszszőröknek továbbképzés. Érdeklődni
lehet az alábbi telefonszámon: 0755354240.
#274891

TELEK

Eladó 30 ár közművesített beltelek
Csíkszeredában, a Hargita utcában,
1200 m2-es betonalappal. Tel.: 0744383384.

2018. SZEPTEMBER 12., SZERDA
va, méterbe vágott gömb bükkfa;
30 cm-re vágott bükk tűzifa, rövidre
vágott bükk deszkadarabok, valamint cserefacándra, kazánba való,
méretre vágott vegyes keményfa.
Házhoz szállítás megoldható. Tel.:
0745-253737.
#273912

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, ára: 225 lej/m, ingyenes házhoz szállítással. Tel.: 0748603802.
#274371

Eladó első osztályú bükk, csere- és
fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, házhoz szállítva. Tel.: 0745846624, 0756-213116.
#274637

Eladó 58 kW-os Ulrich fás lemezkazán, ára: 2650 lej, valamint kiadó
Csíkmadarason, az európai út mellett egy új építésű, 180 m2-es üzlethelyiség. 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 megegyezés
szerint. Tel. 0755-182889.
#274725

Házhoz szállítunk méterbe vágott jó
minőségű cándrát, ugyanitt fenyőfa
és bükkfa deszkavégeket (bütlést)
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda
környékén. Tel. 0751-791646.
#274727

A kászonfeltízi közbirtokosság nyílt árverésen
eladásra kínál fatömeget tőáron.
– Nagy László-pataka – 339m3 gyérítés
– Estéfány feje – 575 m3 gyérítés
– Aklos – 231 m3 gyérítés
Az értékakták megtekinthetők a közbirtokosság székhelyén.
A nyílt árverésre 2018. szeptember 19-én
délelőtt 11 órakor kerül sor a székhelyen.
Telefonszám: 0799–944373.
Eladó apró pityóka 0,30 lej/kg, közepes 0,50 lej/kg és nagy pityóka 1
lej/kg Csíkszépvízen. Telefon: 0744669334.
#274755

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/
öl, hasogatott bükk tűzifa 1150 lej/öl,
valamint vegyes tűzifa (csere, nyír,
bükk), ára: 950 lej/öl. Az ár tartalmazza a szállítást is. Telefon: 0742590269.

egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók,
teraszajtók, többféle méretben, új faés műanyag ablakok – kedvező áron,
Kápolnásfaluban. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info, tel.: 0742-630838.
#274850

Eladó 35 kW-os Viadrus öntvény fáskazán, nagyon jó állapotban, Csíkszentkirályon. Telefon: 0755-067206.
#274857

#274792

Eladó hasogatott és hasogatatlan
nyír tűzifa, ára: 850 lej/öl, illetve 900
lej/öl, szállítással együtt. Telefon:
0740-292961.
#274836

Eladó kézzel szedett batulalma
Ditróban, Maros utca 8. szám alatt.
Ugyanitt málna, feketeribizli- és feketeberkenye-szirup kapható. Tel.
0740-526126
#274845

Eladók német, jó minőségű, bontott
fa és műanyag termopan ablakok,

Eladó Székelyudvarhelyen egy felújított biliárdasztal (új dákók, golyók, újrahúzva) valamint 35 m 3-es
műanyag fürdőmedence, szűrőberendezéssel és porszívó. Ugyanitt eladók diófafúrnéros bútorok. Érdeklődni lehet telefonon: 0756-050490.
#274873

Eladó Gyergyótekerőpatakon (3 m3)
lucfenyő száraz deszka (24 m 2) és
egy szekér 600-as gumikkal jutányos
áron. Tel.: 0742-873007.

Adja el

feleslegessé vált tárgyait!

#274715

Eladó Székelyudvarhelyen (Szombatfalván) 26 ár beltelek, tiszta telekkönyvvel. Érdeklődni telefonon:
0744-112600.
#274874

SZOLGÁLTATÁS

Eladó 2000 m -es beltelek Csíksomlyón, a Nagymező utcában, tiszta
telekkönyvvel, urbanisztikai engedéllyel. Tel.: 0751-817094.
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Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. Tetőlemezekkel, cserépmintájú pléhvel dolgozunk,
bármilyen színben. Emellett
vállaljuk ereszcsatornák, új
csatornák készítését, javítását
kedvező áron. Akár templomokon is vállalunk bádogmunkákat. Kiszállás ingyenes. Tel.:
0748-356749.
#274642

A DEA PET szalon szeretettel
várja a kis- és nagykedvenceket, a Fennsík utca 3. szám alatti kutyakozmetikába, a város
területén ingyenes szállítás.

#274907

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi
bútorokat, malomkövet, kővályút,
kőlépcsőt, kályhákat, befőttes üvegeket, teknőket, szódavizes üvegeket,
nagybőgőt, gordont és fatalicskát.
Tel.: 0747-396564.
#274763

Apróhirdetését hozza be személyesen
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VEGYES

Eladó hasogatott, méterbe vágott
bükk és csere tűzifa külön választ-

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám
Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám
Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám
Kolozsvár, Onisifor Ghibu (volt Eperjes) utca 14. szám

#274893

