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ÁLLAT

Pirostarka, illetve kékbelga ünő- és bika-
borjakat vásárolok. Telefon: 0747-663378.

#274865

Eladók 130-200 kg közötti disznók, Madé-
falva 821. szám alatt. Telefon: 0747-972418.

#276487

Eladók 30-70 kg közötti malacok és 180-200 
kg-os disznók Csíkszentmihályon. Telefon: 
0743-664059.

#276494

150-200 kg közötti bikaborjút vásárolnék. 
Telefon: 0727-880642.

#276530

Eladó nagyon fi nom levágott, házinevelt 
húscsirke (2-3 kg.) Csíkkozmás, Tel. 0727-
815339.

#276558

Eladó 12 db vörös pofájú berke juh és egy 
berbécs, Csíkszeredában, választási lehető-
séggel. Telefon: 0746-346876.

#276566

Eladó 3 és fél hónapos, 300 kg körüli, fül-
számmal ellátott bikaborjú levágásra, ex-
portra, vagy továbbtartásra. Telefon: 0740-
534124.

#276598

Eladók malacok Csíkvacsárcsiban. Telefon: 
0745-503332.

#276599

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

#276607

BÉRBE ADÓ

Kiadók vagy eladók garzonlakások és 2 szo-
bás tömbházlakások Csíkszeredában, vala-
mint kiadók kulcsosházak Székelyudvarhely 
és Csíkszereda környékén. Tel.: 0743-267035.

#276171

Kiadó 48 m2-es irodahelyiség Csíkszereda 
központjában, a Kossuth Lajos utcában. 
Tel.: 0745-327944.

#276395

Kiadó 2 szobás tömbházlakás Székelyud-
varhelyen, a Sziget-negyedben, a Hársfa 
sétányon, hosszú távra. Érdeklődni telefo-
non: 0740-034820.

#276431

Kiadó 47 m2-es, főútra nyíló üzlethelyiség, 8 
m-es kirakattal, raktárhelyiséggel, légkondi-
val, saját fűtésrendszerrel, saját villany-, ví-
zórával és mellékhelyiséggel, Csíkszeredában, 
a M. Sadoveanu utcában. Tel.: 0744-522026.

#276547

Kiadó 2 szobás tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Suta sétány 3/65 szám alatt. Tel.: 
0751-540342.

#276548

ELVESZETT

Elvesztettem pénztárcámat Csíkszeredá-
ban, benne Péter Márton névre szóló iratok-
kal. Becsületes megtalálóját kérem, értesít-
sen a 0748-549733-as telefonszámon.

#276617

FELHÍVÁS

Csíkszereda központjában levő idős sze-
mély mellé, felügyeletre, román nyelvet is 
beszélő, megbízható személyt keresünk. 
Jelentkezését a következő telefonszámon 
várjuk: 0740-661296.

#276596

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás! Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám. Tel.: 
0744-539487; 0744-782879.

#275395

Eladók német, használt kanapék és bú-
torok, rusztikus bútorok, matracok, hű-
tőszekrények, fagyasztók, mosógépek, 
mosogatógépek, villanykályhák. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#276261

Eladók automata mosógépek és mosoga-
tógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 
év garanciával, régi mosógépet, hűtőt is 
beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u. 18. szám (a Merkúr áru-
házzal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-
495625; 0722-626495.

#276411

INGATLAN

Eladó vagy kiadó Székelyudvarhelyen, 
a Rózsa utca 57. szám alatti ház (90 m 2 
lakófelülettel), 4 helyiséggel, 1 fürdővel, 
hőközponttal, 2 bejárattal és 1000 m 2 te-
rülettel. Érdeklődni telefonon, este 8 óra 
után lehet. Tel.: 0049-15-166723494, 0049-
91-324914.

#275532

Eladó Székelykeresztúron a Szabadság tér 
10. szám alatt egy háromszobás lakás, 4 ár 
telekkel. Irányár 45 000 euró. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0748-282877, 0733-670935.

#276108

Csíkszereda, Tudor-negyed, Lendület sé-
tány, téglaépítésű blokkban, II. emeleti, há-
romszobás, saját hőközponttal, felújítandó 
lakás eladó. Tel.: 0738-843884.

#276371

Eladó Székelyudvarhelyen, a Csereháton új 
építésű sorházból 3 szobás lakrész garázs-
zsal, 2 saját parkolóval. Beosztása: előszo-
ba, nappali, konyha, 2 fürdőszoba, az eme-
leten 3 hálószoba, fürdőszoba. Víz, villany, 
gáz bevezetve. Tel.: 0744-864014.

#276454

Eladó vagy kiadó Székelyudvarhelyen, a 
Bethlen-negyedben, földszinti egyszobás 
lakás. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0266-
213382, 0751-576005.

#276455

Eladó vagy kiadó Székelyudvarhelyen, a 
Bethlen-negyedben 3 szobás tömbházla-
kás, termopán ablakokkal, saját hőköz-
ponttal. Tel.: 0755-647895.

#276499

Eladó Székelyudvarhelyen, a Függetlenség 
utcában 2 szobás, földszinti, saját hőköz-
ponttal rendelkező tömbházlakás. Érdek-
lődni telefonon lehet: 0751-603849, 0742-
754405.

#276511

MEZŐGAZDASÁG

Friss, bodfalusi cukorrépaszelet eladó a 
szalagról, ára: 0,15 lej/kg. Házhoz szállítás 
6-8 tonna között. Tel.: 0748-603802.

#276234

Eladó szemes kukorica, Csíkszentimre 208. 
szám alatt. Telefon: 0744-650553.

#276611

OKTATÁS

A székelyudvarhelyi SZAKSZI DRIVE au-
tósiskola november 14-én TANFOLYAMOT 
indít AM, A1, A2, A és B kategóriákra. Rész-
letfi zetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkez-
ni: Székelyudvarhely, Méhek utcája 2. szám 
alatt, munkanapokon 8–16 óra között. 
www.szakszi.ro. Tel.: 0266-210444, 0724-
267864, 0730-608441.

#276403

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő, bádogosmunkát vállalunk. 
Tetőlemezekkel, cserépmintájú pléh-
vel dolgozunk, bármilyen színben. 
Emellett vállaljuk ereszcsatornák, új 
csatornák készítését, javítását kedve-
ző áron. Akár templomokon is válla-
lunk bádogmunkákat. Kiszállás in-
gyenes. Tel.: 0748-356749.

#276464

Vállalunk tetőjavítást, cserép-
forgatást, bádogosmunkát, ké-
ményszegést, csatornakészítést 
-javítást, festést, tömbházaknál te-
tőjavítást. Kiszállás ingyenes. Tel.: 
0744-886956.

#276480

Vállalok tetőjavítást, Lindab-födést, 
bármilyen lemezből csatornázást, 
csatornapucolást, csatornajavítást, 
fallemezszerelést, cserépforgatást 
(házak, tömbházak) - a legjobb áron, 
most 10%-os kedvezménnyel, azon-
nali munkakezdéssel. Tel.: 0745-
866619.

#276481

Vállalunk tetőjavítást, cserépforga-
tást, csatornajavítást, cserépmintájú 
lemezfödést, csatornaszerelést, bár-
milyen típusú fallemezek, lambériák 
szerelését, homlokzat- lemezfödést, 
festést, padolást, szigetelést padláso-
kon. Ár megegyezés alapján, kiszál-
lás ingyenes Hargita megyében. Tel.: 
0757-551715.

#276505

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 tonnáig bil-
lenős autókkal, (betonkavics, fekete föld 
homok, fa). Érdeklődni a 0744-763491-es 
telefonszámon.

#275871

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és kar-
bantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható 
szúnyogháló, valamint ablakpárkány illet-
ve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-
464807. Tel.: 0741-464807.

#276476

***HITEL*** Pénzre van szüksége? Mi segí-
tünk! Személyi kölcsönök, refi nanszírozás 
(előző hitel visszafi zetése) gyors elrende-
zése fi zikai személyeknek, akár feketelis-
tásoknak is, 18–70 éves korig. Összegek: 
2500–93 000 lejig. Hívjon bizalommal! 
(Székelyudvarhely / Csíkszereda) Tel.: 0743-
850360, 0720-549049.

#276510

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Lambéria-
festést, külső faelemek festését is vállalom. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámo-
kon: Tel.: 0743-903910, 0755-566637, 0756-
525549.

#276541

Vállalok tetőfedő-bádogos munkálatokat, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Lambéria-
festést, külső faelemek festését is vállalom. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámo-
kon: Tel.: 0758-861934

#276542

Most 10%-os kedvezménnyel vállalunk te-
tőkészítést, felújítást, tetőfedést Lindab-le-
mezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogosmunkák elkészítését, csatornaké-
szítést több színben, valamint belsőépí-
tészeti munkálatokat - bárhol, bármikor, 
előnyös árakon. Tel.: 0753-473256.

#276590

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes fö-
dést, ereszcsatorna készítését és szerelését 
különféle anyagokból (Lindab, alumínium, 
horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás Har-
gita megyében. Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0747-758498, 0753-960310.

#276604

TÁRSKERESŐ

38 éves, 1,62 m magas, egyedülálló csíksze-
redai férfi  megismerkedne korban hozzáillő 
hölggyel, lánnyal, komoly kapcsolat céljá-
ból. Telefon: 0744-957876.

#276444

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi búto-
rokat, malomkövet, kővályút, kőlépcsőt, 
kályhákat, befőttesüvegeket, teknőket, 
szódavizes üvegeket, nagybőgőt, gordont 
és fatalicskát, kőkutat és kő kapulábat. Tel.: 
0747-396564.

#276490

VEGYES

Eladó 33 cm-re vágott, hasogatott bükk 
tűzifa, méterbe vágott száraz bükk tűzifa, 
kazánba való méretre vágott vegyes ke-
ményfa. Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 
0745-253737.

#275769

Házhoz szállítunk jó minőségű, kézzel vá-
logatott lignit szenet, valamint méterbe 
vágott, jó minőségű, válogatott nyárfa- és 
fenyőcándrát, illetve bükk- és fenyődeszka-
véget (bütlés). Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0755-182889.

#276436

Eladó száraz bükk- és tölgyfabütlés (desz-
kavégek) 10-20-30 cm-es darabokban, 
ugyanitt kapható bükk- és tölgyfakóka, 
valamint eladó 27 m száraz (2 éves) tűzifa. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

#276475

Eladó vegyes tűzifa (csere, nyír), és száraz 
bükk tűzifa, ára: 1050 lej/öl, házhoz szállí-
tás megoldható. Telefon: 0740-827415.

#276492

Eladó elsőosztályú hasogatott bükk, fenyő 
és vegyes tűzifa, valamint méterbe vágott 
bükk- és fenyőcándra, bükkfa deszkavé-
gek, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748.

#276506

Eladó hasogatott és hasogatatlan nyír tűzifa, 
valamint hasogatott, száraz és nyers bükkfa, 
házhoz szállítással. Telefon: 0740-292961.

#276571

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

#276572

Eladó I. osztályú, hasogatott és félszáraz 
bükk tűzifa, valamint vegyes tűzifa (bükk, 
csere, nyír) és száraz cándra, ár megegye-
zés alapján, házhoz szállítással. Telefon: 
0749-428880.

#276573

Eladó nyír és bükk tűzifa, házhoz szállítva 
1 öltől Csíkszereda és környékén. Telefon: 
0744-805411.

#276580

Eladó raklap bütlés tüzelőanyag, valamint 
bükk méterfa és fenyőfacándra, házhoz 
szállítással. Érdeklődni telefonon lehet: 
0748-978903.

#276588

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

#276606

Székelyudvarhely 
edzőterme 

Gyere, és mi 
formába hozunk!

Info: 
www.facebook.com/fit.feel




