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MASSZÁZSTANFOLYAMOK:

• Akkreditált svéd frissítő masszázs-
   tanfolyam.
   Tel.: 0748–036023
• Csontkovácstanfolyam.
   Tel.: 0742–271545

• Akkreditált svéd frissítő masszázs-ditAkkre zs-számsít

ÁLLAT

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

#275456

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

#275594

Eladó nagyon fi nom, levágott, házi-
nevelt húscsirke (2-3 kg) Csíkkozmá-
son. Telefon: 0727-815339.

#275651

Eladó 1 hetes pirostarka ünőborjú, 
valamint 300 kg-os fekete-arka bika 
továbbtartásra vagy akár levágásra. 
Telefon: 0747-948855.

#275687

Eladók 10 hetes malacok Csíkszentki-
rályon. Telefon: 0744-307169.

#275688

Eladók 140-150 kg-os disznók, Csík-
kozmás 347. szám alatt. Telefon: 
0721-650254.

#275698

Eladók Csíkszentkirályon 7-8 hetes 
malacok. Telefon: 0746-734424.

#275706

BÉRBE ADÓ

Kiadó új építésű 2 szobás + nappali 
magánház bútorozva, külön bejárat-
tal Székelyudvarhelyen, a Kereszt-
vápa utcában. Bér 250 euró/ hó. Tel.: 
0740418356

#275612

Kiadó Csíkszeredában I. emele-
ti, 3 szobás tömbházlakás. Tel.: 
0753-623454.

#275565

Kiadó Székelyudvarhelyen a TIK-
TAK bár teljes berendezéssel, 
frekventált helyen (közel 30 éve 
működik). Más tevékenységre is ki-
válóan alkalmas, közel 4 ár sarok-
telken. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-636707.

#275707

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

BÚTOR

Eladó Székelyudvarhelyen használt, 
jó állapotban lévő, natúr színű, ki-
húzható, ágyneműtartós kanapé. 
Mérete: 134 cm x 210 cm. Ára: 300 lej. 
Tel.: 0752-705483.

#275676

Eladók használt bútorok, kihúzható 
körkanapék, kihúzható egy- és két-
személyes minikanapék, nappali- és 
hálószobabútorok, zongorák, elekt-
ronikai és háztartási cikkek, sport-
cikkek. Megtekinthetők a Szék út 1. 
szám alatti üzletünkben. Tel.: 0744-
979040.

#275715

FELHÍVÁS

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 szabott 
diéta összeállítása, tanácsadás, heti 
követés: 95 lej. Időpontkérés telefo-
non: hétfő-péntek 10-18 óra között. 
Tel.: 0748-104048.

#274693

Idős nő mellé gondozónőt keresünk 
Csíkszentmihályra, ottlakással, vál-
tással. Telefon: 0722-433745.

#275648

A etédi Pro Forest Erdőtársulás 2018. 
október 20-án, szombaton 11 órától 
rendkívüli közgyűlést tart az etédi 
kultúrotthon klubhelyiségében.

#275710

HÁZTARTÁS

Eladók német, használt kanapék és 
bútorok, rusztikus bútorok, matracok, 
hűtőszekrények, fagyasztók, mosógé-
pek, mosogatógépek, villanykályhák. 
Megtalál Madéfalván, az állomással 
szemben. Tel.: 0748-913384.

#275066

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

#275395

Eladók automata mosógépek és mo-
sogatógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával, régi mo-
sógépet, hűtőt is beszámítunk! Vál-
laljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u. 18. szám (a Mer-
kúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#275668

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában, a Fenyő utcá-
ban I. emeleti, 3 szobás tömbházla-
kás. Tel.: 0744-393779.

#275303

Eladó vagy kiadó Székelyudvarhe-
lyen a Rózsa utca 57. szám alatti ház 
(90 m2 lakófelülettel), 4 helyiséggel, 
1 fürdővel, hőközponttal, 2 bejárattal 
és 1000 m2 területtel. Érdeklődni tele-
fonon este 8 óra után lehet: 0049-15-
166723494, 0049-91-324914.

#275532

Eladó 50 m2-es, földszinti, nyuga-
ti fekvésű 2 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Lendület sétány 
14. szám alatt. Ára: 45 000 euró. Tel.: 
0751-989984.

#275559

Eladó 3 szobás 2. emeleti, első osztá-
lyú 61 m2-es, hőszigetelt, saját hőköz-
ponttal ellátott tömbházlakás a Pa-
csirta sétányon. Irányár 49 500 euró. 
Tel.: 0731-021032.

#275697

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Menaságújfalu, Csíkszentgyörgy 
község székhelyű Keresztes S. Tibor 
Egyéni Vállalkozó értesíti az érintet-
teket, hogy a Göröcsfalva, Csíkrákos 
község 26. szám alatt található „Szal-
mabrikettáló egység” működtetéséhez 
a környezetvédelmi engedélyezési 
eljárást elindította. A tevékenység elő-
relátható környezeti hatásaival kap-
csolatos információk megtekinthetőek 
hétfőn-csütörtökön 8-16,30 óra között, 
valamint pénteken 8-14 óra között a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén: Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 
0266-312454, 371313; Fax: 0266-310041. 
Észrevételeket az engedélyezés teljes 
időtartama alatt, írásban lehet közölni 
naponta a Környezetvédelmi Ügynök-
séggel, az észrevételező személyi ada-
tainak feltüntetésével.

#275700

A SCARABEUS ET KOLNA Kft . értesí-
ti az érintett nyilvánosságot, hogy a 
„Társasház építése” című tervet, Szé-
kelyudvarhelyen, a Szombatfalvi út 
szn., benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, a kör-

nyezetvédelmi beleegyezés elnyerése 
céljából. A javasolt tervek környezeti 
hatásával kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, munkanapokon 8-16 óra 
között. Az érintettek észrevételeiket a 
környezetvédelmi leszabályozás alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám. 
(Fax: 0266-310041; e-mail: offi  ce@apm-
hr.anpm.ro)

#275708

Ungureanu Ionel értesíti az érintett 
nyilvánosságot, hogy a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
döntése alapján nem szükséges ter-
mészetvédelmi hatásvizsgálat Gyer-
gyószentmiklós, Gyilkostó, Juh-pataka 
térségében, szám nélküli belterületén 
megvalósítandó „Hétvégi ház építé-
se” című tervével kapcsolatosan. A 
döntés tervezete és az ezt megalapozó 
érvek megtekinthetők a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, hétfőtől csütörtö-
kig, 8,00 – 16,30, pénteken pedig 8,00 
– 14,00 óra között, valamint a www.
apmhr.anpm.ro internetes oldalon. Az 
érintettek észrevételeiket a döntés ter-
vezetét illetően a hirdetés megjelené-
sétől számított 5 nap alatt nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez. Tel. 0266-371313; Fax. 
0266-310041.

#275711

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Vezérigazgatóságnak a Mozgásterápia 
időskorban című programunk megva-
lósításában nyújtott támogatásáért. A 
Csíki Titánok Egyesület vezetősége

#275694

A Diakónia Keresztyén Alapítvány szé-
kelyudvarhelyi fi ókszervezete ezúton 
szeretné megköszönni Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatalának, 
amiért támogatta az idősnapi rendez-
vényeinket.

#275723

MEZŐGAZDASÁG

Eladó Csíkszeredában kézzel szedett 
bioalma (pónyik és citrom), valamint 
hullott alma nagyobb mennyiségben 
is, vagy elcserélhető búzára, kukori-
cára, pityókára. Telefon: 0748-376959.

#275493

Eladó kombájntiszta, őszibúza-vető-
mag, 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.

#275547

OKTATÁS

Az ARAMIS-RO Kft . fegyverviselés-
hez felkészítő tanfolyamot szervez 
Székely udvarhelyen, ahol elsajátíthat-
ja a biztonságos fegyverkezelés elmé-
leti és gyakorlati szabályait, a fegyver-
tartást szabályozó 2004/295-es számú 
törvény, valamint a 2018. január 17-i 
kormányhatározat követelményei sze-
rint. Érdeklődni lehet személyesen az 
Ifj úság bejárat 1/3. szám alatt, naponta 
9-15 óra között. Tel.: 0266-217370.

#275539

Akkreditált idősgondozó képzést in-
dít a Gyulafehérvári Caritas Csíksze-
redában és Gyergyószentmiklóson. 
Jelentkezési határidő: 2018. novem-
ber 2. Tel.: a 0732-830078.

#275562

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk. Tetőlemezekkel, cserépmin-
tájú pléhvel dolgozunk, bármilyen 
színben. Emellett vállaljuk eresz-
csatornák, új csatornák készítését, 
javítását kedvező áron. Akár temp-
lomokon is vállalunk bádogmun-
kákat. Kiszállás ingyenes. Tel.: 
0748-356749.

#275410

Tetőfedő bádogosmester vállal: te-
tőfelújítást, cserépátforgatást, cse-
répmintájú Lindab-lemezből födést, 
trapézlemezes födést, ereszcsatorna 
készítését és szerelését különféle 
anyagokból (Lindab, alumínium, 
horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás 
Hargita megyében. Érdeklődni tele-
fonon lehet: 0747-758498.

#275178

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, 
ásást (víz-, gáz-, villany-, szennyvízve-
zetést, alap), betontörést és földelhor-
dást 3,5 tonnás billenős autóval, vala-
mint betonkavics, tusnádi homok- és 
termőföldszállítást. Tel.: 0744-522026.

#275349

Vállalunk tetőjavítást, cserép-
forgatást, bádogos munkát, ké-
ményszegést, csatornakészítést 
-javítást, festést, tömbházaknál 
tetőjavítást. Kiszállás ingyenes. 
Tel.: 0744-886956.

#275412

Senior Gerinctréning 50+ Csíkszeredá-
ban. Ötven év felett sem kell abbahagy-
ni a rendszeres mozgást, sportot, sőt 
ekkor van rá igazán szükség. Nőként 
elsősorban a csontritkulás megelőzé-
sében és kezelésében segít a rendszeres 
sport. Minél erősebbek, rugalmasab-
bak az izmaink, minél jobb az egyen-
súlyérzékünk, annál kisebb eséllyel 
esünk el, sőt a csípőtájéki izmok edzése 
segít az oly rettegett combnyaktörés 
elleni harcban is. Érdeklődni a 0745-
679912-es telefonszámon lehet.

#275402

Teljes körű közösségi médiakezelési 
szolgáltatásokat kínálunk. A közös-
ségi média jelenlétének átalakítása 
magas színvonalú tartalom, napi 
tevékenység és növekvő számú köve-
tők segítségével. Tel.: +40740408994 
E-mail: mentaconsult@yahoo.com

#275446

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vál-
lalok, bármilyen típusú ereszcsatorna 
készítését és javítását, illetve cserép-
cserét. Lambériafestést, külső faele-
mek festését is vállalom. Érdeklődni 
lehet az alábbi telefonszámokon: 0743-
903910, 0755-566637, 0756-525549.

#275577




