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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Sikeresen zajlott le 2018. szep-
tember 21. és 23. között a XI. 
Gyergyószárhegyi Írótábor, 
melynek kiemelt támogatója 
volt a Communitas Alapítvány. 
A Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ ezúton is 
köszönetét fejezi ki a nélkülöz-
hetetlen támogatásért.

#275378

Ezúton is köszönjük a Commu-
nitas Alapítványnak (RMDSZ), 
hogy pályázati úton támogatták 
a Mátyás-évhez kapcsolódó ren-
dezvényt, valamint a Történelmi 
megemlékezést a faluégés 74. év-
fordulóján. Az ajnádi Szent István 
Szervezet

# 

MEZŐGAZDASÁG

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

#274595

Eladó Németországból behozott, 4 
soros, tavalyi ősziárpa-vetőmag, 
ára: 1,20 lej/kg, kalász nélküli őszi 
búza, ára: 1,20 lej/kg, valamint ta-
valyi őszi tritikálé, ára: 1,20 lej/kg. 
Telefon: 0727-626010.

#274974

A csíkszentmártoni Elfruct gyü-
mölcsfeldolgozónál eladók az aláb-
bi saját készítésű termékek: almalé 
(3 l/17 lej, 5 l/ 27 lej/), alma-feke-
teribizli-natúrlé 3 liter/25 lej, al-
ma-homoktövis natúrlé 3 l/25 lej, 
céklás-sárgarépás almalé ( 3 l/19 
lej, 5 liter/28 lej), feketeribizli-szörp 
12 lej/0,5 liter, feketeribizli-natúrlé 
0,4 l/12 lej, ingyenes házhoz szál-
lítás. Honlap: elfruct.ro Tel.: 0749-
068385.

#275044

Eladó kombájntiszta, őszibúza-ve-
tőmag, árpa, rozs, tritikálé, ára: 1 
lej/kg, kukorica 0,85 lej/kg, zab, 
darafélék 1 lej/kg, napraforgómag 
1,70 lej/kg, kősó 0,70 lej/kg, korpa 
25 kg/22 lej, barna liszt 30 kg/30 lej, 
Csíkmadaras, Főút 199. szám alatt. 
Telefon: 0754-948176.

#275189

Eladók vegyszermentes, téli alma-
fajták (Jonathan, Idared, Starking, 
Starkinson), Borozsova 31. szám 
alatt. Telefon: 0745-475478.

#275197

Eladó pálinkának való szilva, na-
gyobb mennyiségben is, Székely-
udvarhelyen. Érdeklődni telefo-
non: 0746-102833.

#275346

OKTATÁS

Önvédelmi oktatás indul felnőttek-
nek és gyerekeknek a Dr. Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskolában, 
Székelyudvarhelyen. Érdeklődni 
telefonon: 0746-594403.

#275095

A székelyudvarhelyi HEIPEL Au-
tósiskola október 2-án kezd új tan-
folyamokat robogó, A1-, A2-, A-, B-, 
C-, CE-kategóriákra. Iratkozni és 
érdeklődni az alsó Merkúr áruház 
melletti irodaházban lehet. www.
heipelautosiskola.ro. Tel.: 0266-
216967, 0745-649834.

#275168

Cukrász és péksütemény-készítő 
tanfolyam kezdődik Csíkszeredá-
ban 2018. október közepén. Az ala-
pos elméleti és gyakorlati képzést 
követően a munkaügyi, valamint 
a tanügyminisztérium által kibo-
csátott, az Európai Unióban elis-
mert oklevelet kapnak a végzősök. 
Tevékenységünkről ízelítőt nyer-
het az alábbi weboldalon: www.
transmontana.info. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet: 
0740-421407.

#275190

SZOLGÁLTATÁS

A DEA PET szalon szeretettel 
várja a kis- és nagykedvence-
ket Csíkszeredában, a Fennsík 
utca 3. szám alatti kutyakoz-
metikába, a város területén 
ingyenes szállítás. Ugyanitt 
kutyanapközi, munkanapokon 
teljes ellátással. Előjegyzés a 
0743-010464-es telefonszámon.

#275206

Autóbádogolást, kezelést, alváz-pa-
rafi nozást és festést vállalok Csík-
szeredában, valamint szállítást 
vállalok 3,5 tonnás autóval. Tel.: 
0748-523192.

#274523

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

Elkezdődött a gyümölcsfeldolgozás 
a Székelygyümölcs Egyesület far-
kaslaki gyümölcsfeldolgozójában. 
Cím: Farkaslaka 566/a. szám, a 
polgármesteri hivatal mellett. Tel.: 
0742-134646.

#274723

Dr. Fancsali Edina Melinda en-
dokrinológus szakorvos rendel 
Székelyudvarhelyen, az Ady End-
re utca 31. szám alatt, hétfőnként 
16-19 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 
0757-659273.

#275041

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: 0741-607670.

#275070

***HITEL*** Pénzre van szüksé-
ge? Mi segítünk! Személyi kölcsö-
nök, refi nanszírozás (előző hitel 
visszafi zetése) gyors elrendezése 
fi zikai személyeknek, akár feke-
telistásoknak is, 18–70 éves ko-
rig. Összegek: 2500–93 000 lejig. 
Hívjon bizalommal! (Székelyud-
varhely/Csíkszereda) Tel.: 0743-
850360, 0720-549049.

#275163

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

#275178

Parkettcsiszolást, lakkozást (magas 
és matt), kádak szakszerű felújítá-
sát vállaljuk Székelyudvarhelyen 
és környékén. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. Kiváló minőség, 
garanciával. Tel.: 0743-860892.

#275194

Ha süvít és nyikorog, mi megjavít-
juk! Termopán ajtók, ablakok ja-
vítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve 
ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 
0741-464807. Tel.: 0741-464807.

#275218

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, 
tetőfedést Lindab-lemezzel, cse-
répfedést, lemezfestést, egyéb bá-
dogos munkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint 
belsőépítészeti munkálatokat (szi-
getelés stb.) – bárhol, bármikor, 
előnyös árakon. Tel.: 0753-473256.

#275245

Dr. Szabó József urológus főorvos 
rendel október 2-án, 16-án és 30-
án Csíkszeredában, a Fenyő utca 1. 
szám alatt. Iratkozni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 0748-100551.

#275300

Vállalom gombás házak kezelését, 
fertőtlenítését, javítását, valamint 
lakások kül- és beltéri felújítását. 
Tel.: 0742-404912.

#275317

Vállalok tetőjavítást, cserépforga-
tást, Lindab-lemezes, tegolás és 
kátrányos födést, új csatorna ké-
szítését, régi csatorna feljavítását, 
belső szobafestést, külső-belső 
átalakításokat, kapuk, rámák he-
gesztését, inox kémények szerelé-
sét. Kedvezményes áron gyors és 
pontos munkálatokat végzek. Tel.: 
0758-324652.

#275323

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.

#275351

TELEK

Eladó Csíkszentkirályon, Csíksze-
reda felőli bejáratánál (az autómo-
sóval szemben) 26,5 ár beltelek, 
egyben vagy parcellázva. Ára: 12 
euró/m 2. Tel.: 0742-472985.

#274621

Eladó Csíkszentlélek bejáratánál, 
(a vízház mellett) 22 ár terület. Ára: 
1800 lej/ár. Tel.: 0744-638237.

#275032

Eladó 38 ár, telekkönyvezett belte-
lek, akár parcellázva is, Csibában, 
jutányos áron. Tel.: 0757-752965, 
0740-547334.

#275045

Eladó 30 ár építkezésre alkalmas 
telek, valamint 50 ár erdőrész hét-
végi házzal, Szécsenyben. Tel.: 
0744-544206.

#275288

Eladó Székelyudvarhelyen (Szom-
batfalván) 26 ár beltelek, tiszta te-
lekkönyvvel. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-112600.

#275358

Eladó Bethlenfalva határában, az 
Avas dűlőben 2,6 ár építésre al-
kalmas terület (garázsnak vagy 
nyaralónak), irányár: 1500 euró/ár, 

valamint eladó Kadicsfalván a ka-
vicsbányánál 20,6 ár kiváló terület, 
akár építkezésre is alkalmas. Irány-
ár: 500 euró/ár. Tel.: 0742-802522.

#275374

VEGYES

Eladók villanypásztorok és 
tartozékok nagy választékban, 
már 395 lejtől, Csíkszereda, 
Hargita utca 74. szám alatt, 
a Jótevő csárda mellett. Tel.: 
0740-764241.

#275166

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 bükkfacándra, fenyő tűzifa 
és méterfa, illetve munkát vállalok 
kotrógéppel és billenős autóval. 
Tel.: 0743-224045.

#274711

Eladók német, jó minőségű, bontott 
fa és műanyag termopan ablakok, 
egy- és kétnyílósok; új bejárati aj-
tók, teraszajtók többféle méretben, 
új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás 
megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 
0742-630838.

#274850

Eladó bükkfa deszkavég, valamint 
száraz, hasogatott fenyő, bükk és 
vegyes tűzifa, illetve bükkfa és ve-
gyes cándra. Már egy öltől is ház-
hoz szállítjuk. Tel.: 0747-959812.

#274930

Eladó félszáraz, hasogatott ve-
gyes tűzifa (csere, nyír, eger, 
bükk), valamint hasogatott 
bükkfa. Házhoz szállítás Csík-
szeredában és környékén. Tel.: 
0744-483345, 0743-940033.

#275219

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. Tel.: 0748-
890116.

#274938

Eladó minőségi, magyarországi 
NEMESVAKOLAT 25 kg-os veder 98 
lej, 50 árnyalatban ingyen színez-
ve, ingyenes szállítással. Kapható a 
csíkszeredai COMCOLOR festékbol-
tokban. Tel.: 0752-190260.

#275035

Száraz nyárfacándra és fenyőcánd-
ra eladó, valamint kézzel válogatott 
barnaszén (lignit), házhoz szállítva 
Csíkszeredában és környékén. Tele-
fon: 0755-878529.

#275050

Eladó vékony és vastag bükk tűzi-
fa, gömbben, ára: 225 lej/m, vala-
mint I. osztályú hasogatott bükkfa, 
ára: 275 lej/m, ingyenes házhoz 
szállítással. Tel.: 0748-603802.

#275067

Házhoz szállítunk jó minőségű 
barna lignit szenet. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0755-182889.

#275129

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

#275130

Eladók szépségszalonból szárma-
zó gépek: fogyókúrás, testsúlysza-
bályzó gépek, relax-, klasszikus-, 
infraszauna, CMI-gép, állószolá-
rium, kedvező áron. Tel.: 0744-
554060.

#275153

Eladó gyérítésből származó, vé-
kony bükkfa, ára: 850 lej/öl. Ház-
hoz szállítás Csíkszeredában és 
környékén. Tel.: 0743-940033.

#275220

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

#275226

Eladó cefrének való szilva, Csíksze-
reda környékén, házhoz szállítva. 
Telefon: 0744-148829.

#275257

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk 
tűzifa 1150 lej/öl, nyírfa, ára: 850 
lej/öl, valamint vegyes tűzifa (cse-
re, nyír, bükk), ára: 950 lej/öl. Az ár 
tartalmazza a szállítást is. Telefon: 
0742-590269.

#275262

Eladó I. osztályú, méterbe vágott és 
hasogatott, félszáraz bükk tűzifa, 
ára: 1150 lej/öl, valamint fenyőfa 
cándra. A megrendelt mennyiséget 
kiszállítjuk Csíkszeredában és kör-
nyékén. Telefon: 0749-428880.

#275263

Eladó Gyergyóújfaluban egyengető 
és vastagoló gyalugép (abrikter), 
háromfázisú motorral, 60 cm vá-
gólappal. A gép kihasználatlanság 
miatt eladó. Érdeklődni a 0747-
823370-es telefonszámon.

#275265

Eladók feketeribizli-csemeték 
Székelyudvarhelyen. Tel.: 0744-
845389.

#275294

Eladó vegyszermentes feketeribiz-
li-szirup Borzsovában, ára: 20 lej/
liter, illetve 10 lej/0,5 liter. Telefon: 
0757-017580.

#275324

Eladó jó minőségű, száraz bükkfa, 
cserefa, fenyőfa, illetve fenyőcánd-
ra. A házhoz szállítás ingyenes. Te-
lefon: 0746-369387.

#275335

Eladó Székelyudvarhelyen egy fel-
újított biliárdasztal (új dákók, go-
lyók, újrahúzva). Ugyanitt eladók 
diófafúrnéros bútorok. Érdeklődni 
lehet telefonon: 0756-050490.

#275356

Eladó jó minőségű csipkebogyó- 
(hecserli) lé Csíkszeredában, ára: 8 
lej/liter. Telefon: 0749-301664.

#275367

Eladó négysoros, őszi kalászos 
árpa, valamint egy 2001-es Dai-
hatsu Terios 4x4-es, és egy 2004-
es Opel Agila 1,0. Telefon: 0727-
626010.

#275371




