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APRÓHIRDETÉS
Eladók Csíkszentimrén 50 kg körüli süldők.
Ára: 12 lej/kg. Telefon: 0728-270733.

AUTÓ
Eladó roncsprogramba való Daewoo Tico,
rendezett iratokkal. Tel.: 0742-629822.
#276641

#276625

Eladó egy 100-120 kg körüli disznó, Csíkkozmás 238. szám alatt. Telefon: 0727-707583.
#276634

ÁLLAT
Pirostarka, illetve kékbelga ünő-, és
bikaborjakat vásárolok. Telefon: 0747663378.
#274865

Eladó Lókodban 74 db. anyajuh és 2 db.
berbécs. Érdeklődni telefonon lehet: 0745274767.
#276555

Eladó nagyon fi nom, levágott, házi nevelt
húscsirke (2-3 kg.) Csíkkozmáson. Tel.:
0727-815339.
#276558

Eladók süldőmalacok Csíkszentmihályon.
Telefon:0746-734424.
#276637

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
#276648

BÉRBE ADÓ
Kiadó 340 m 2-es kereskedelmi felület Csíkszeredában, központi zónában, 800 m 2-es
parkolófelülettel. Irányár: 13 euró/m 2. Tel.:
0752-783649.
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FELHÍVÁS
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS Csíkszeredában. Pontos és átfogó kimutatások: keringési rendszer, idegrendszer, bélrendszer,
immunrendszer, nyirokrendszer, csontrendszer, máj, epe, vese, tüdő, reumaindex,
allergiák, vitaminok; ásványok; aminósavak; enzimek; prosztata, nőgyógyászati
értékek mutatóiról. Ára: felnőtteknek 95 lej,
kisgyerekeknek 45 lej. HÁTGERINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-,
váll- és lábfájdalmak esetén thermo-akupresszúrás 40 perces alkalmazás. Ára 25 lej.
Denevérpad-használat (gerincnyújtás): 10
lej. HAJHULLÁS okainak kimutatása, hajhagymák mikroszkópos elemzése: 125 lej.
Időpontkérés, hétfőtől péntekig, 10-18 óra
között, telefonon: 0748-104048.

Csíkszereda központjában levő idős személy mellé, felügyeletre, román nyelvet is
beszélő, megbízható személyt keresünk.
Jelentkezését a következő telefonszámon
várjuk: 0740-661296.
#276596

Hétfőn, november 19-én, 20%-os árcsökkentés
lesz a SOLA SCRIPTURA keresztény könyvesboltban. Ajánlatunk: bibliák különböző fordításban, méretben, formátumban. Könyvek,
emléktárgyak gyerekeknek. Kifestős, képes
bibliák, történetes könyvek, kifestők, játékok. Szeretettel várunk mindenkit Székelyudvarhelyen, a Bethlen Gábor utca 12. szám
alatt. Nyitvatartás: 9–20 óra között. Az ajánlat
csak aznapra érvényes! Tekintsék meg Facebook-oldalunkat is: Librăria Sola Scriptura
Keresztény Könyvesbolt Székelyudvarhely.
#276656

#276369

Vásárolnék vágni való tehenet. Tel.: 0751896550, 0744-594434.

Kiadó 47 m2-es, főútra nyíló üzlethelyiség, 8
m-es kirakattal, raktárhelyiséggel, légkondival, saját fűtésrendszerrel, saját villany-,
vízórával, és mellékhelyiséggel, Csíkszeredában, a M. Sadoveanu utcában. Tel.: 0744522026.

A homoródszentpáli Radicza Közbirtokosság
Vezetőtanácsa a tagság tudomására hozza,
hogy 2018. december 1-jén, szombaton, 10 órai
kezdettel tisztújító közgyűlést tart a homoródszentpáli kultúrotthonban, amelyre szeretettel
vár minden közbirtokossági tagot. Napirendi
pontok: - beszámoló a 2018-as évi tevékenységről, - tisztújítás. Tisztelettel, a vezetőtanács.

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

#276607

#276547

#276587

#275395

Eladó 12 db vörös pofájú berke juh és egy
berbécs, Csíkszeredában, választási lehetőséggel. Telefon: 0746-346876.
#276566

#276125

HÁZTARTÁS

Segítünk értékesíteni

feleslegessé vált tárgyait

Eladók német, használt kanapék és bútorok, rusztikus bútorok, matracok, hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek,
mosogatógépek, villanykályhák. Megtalál
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.:
0748-913384.
#276261

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), 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 áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722495625; 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 m2 területtel.
Érdeklődni telefonon este 8 óra után lehet.
Tel.: 0049-15-166723494, 0049-91-324914.
#275532

Eladó 80 m 2-es, 3 szobás, III. emeleti, déli
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredában, a
Decemberi forradalom utca 15. szám alatt,
a Gál Sándor-szobor mögött, igényesnek.
Ára: 69 000 euró. Tel.: 0744-638237.
#276258

Eladó vagy kiadó Székelyudvarhelyen, a
Bethlen-negyedben 3 szobás tömbházlakás, termopán ablakokkal, saját hőközponttal. Tel.: 0755-647895.
#276499

Eladó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában. Irányár: 30 000 euró. Tel.: 0721-250820.
#276538

Eladó igényesnek 2 szobás, felújított tömbházlakás, megkímélt állapotban, Székelyudvarhelyen, a Cekend bejárat 1/12. szám
alatt. Napos oldal, I. emelet, kívülről szigetelve, szalagparkettel, bútorral vagy bútor
nélkül. Tel.: 0728-907576, 0721-114156.
#276620

MEZŐGAZDASÁG
Friss, bodfalusi cukorrépaszelet eladó a
szalagról, ára: 0,15 lej/kg. Házhoz szállítás
6-8 tonna között. Tel.: 0748-603802.
#276234

A csíkszentmártoni Elfruct gyümölcsfeldolgozónál eladók az alábbi saját készítésű termékek: almalé (3 l/17 lej, 5 l/ 27 lej/),
alma-feketeribizli natúrlé 3 liter/25 lej, alma-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 szállítás. Honlap: elfruct.ro Tel.: 0749-068385.
#276622

Apróhirdetését hozza be személyesen
V]HUNHV]WēV«J¾QNEH«VPLPHJMHOHQWHWM¾N

OMHQDOHKHWēV«JJHO
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

Eladó füstölt házi szalonna Csíkszentmártonban, ára: 15 lej/kg.
#276655

OKTATÁS
A székelyudvarhelyi SZAKSZI DRIVE autósiskola november 14-én TANFOLYAMOT
indít AM-, A1-, A2-, A- és B-kategóriákra.
Részletfi zetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkezni: Székelyudvarhely, Méhek utcája 2. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra
között. www.szakszi.ro. Tel.: 0266-210444,
0724-267864, 0730-608441.
#276403

SZOLGÁLTATÁS
A DEA PET szalon szeretettel várja a kisés nagykedvenceket Csíkszeredában, a
Fennsík utca 3. szám alatti kutyakozmetikába, a város területén ingyenes
szállítás. Ugyanitt kutyanapközi, munkanapokon teljes ellátással. Előjegyzés
a 0743-010464-es telefonszámon.
#276345

