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Lapkihordóinkat eléri az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0754–985688
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396,
0749–506671
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csomortán – 0266–333746
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0760–605392
Gyimesfelsőlok – 0753–562545
Jenõfalva – 0747–635925
Karcfalva – 0754–507455
Madaras – 0753–017508 
Madéfalva – 0745–925143
Csíkrákos – 0755–517482
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0746–265983
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0749–979324
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0757–294789
Csatószeg – 0726–517049
Csíkkozmás – 0742–421247
Csíkszentgyörgy – 0727–008044
Csíkszentimre – 0742–839204
Csíkszentkirály – 0728–186167 
Csíkszentlélek – 0753–436028
Csíkszentmárton – 0728–117141
Csíkszentsimon – 0749–853240 
Fitód – 0749–372801
Kászonfeltíz – 0720–926810
Kászonújfalu – 0732–215706
Újtusnád – 0723–307237
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0746–664805
Mindszent – 0749–622027
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!

13,50 lej

11,50 lej
13,50 lej

11,50 jlej

0751–1581580

Csirkecomb
nagy menü

Dr. Szabó József
székelyudvarhelyi 
urológus rendel 
Csíkszeredában, 
a Fenyő utca 3/B 

szám alatt 
 március 21-én.

Tel.: 0748-100551

A Szilárd Szerviznél 
eladók nyugati 

mosógépek garanciával, 
illetve vállalunk 

szervizelést  helyszíni 
kiszállással.

Várjuk a Tudor Vladimirescu 
3. szám alatt, a volt 
Fun Bike helyén.
Telefon:
0745–675973

dimirescu

A csíkcsomortáni Aracs Közbirtokosság 
Igazgatótanácsa tisztelettel meghívja tagságát 
a 2017. március 26-án délelőtt 11 órai kezdettel 

tartandó közgyűlésre a közbirtokosság székhelyén.

Napirendi pontok:
1. 2016-os évi beszámoló

2. Ellenőrző bizottság jelentése
3. A 2017-es évi legeltetési problémák megbeszélése a Mezőgazdasági 

Kifizetési és Intervenciós Ügynökség követelményeinek alapján
4. Különfélék

A közgyűlés határozatképtelenség esetén újabb értesítés nélkül
2017. április 2-án ugyanazon a helyszínen és időpontban megismétlődik.

Állat
Eladók Csíkdánfalván kancák, tehenek, tinók 
és 140-160-kg közötti sertések. Telefon: 0740-
750248 (258440)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586
 (259093)

Vásárolnék 120 kg körüli pirostarka bikaborjakat 
továbbtartásra, 11-12 lej/kg-os áron. Tel: 0724-
552477, 0728-194277, Csikszentgyörgy. (259344)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bikaborjakat 
70-250 kg-ig, illetve ünőborjakat 70-150 kg-ig. 
Tel.: 0745-526564 (259354)

Eladó 6 éves tehén, 1 hetes bikaborjával. Ára: 
3000 lej. Telefon: 0746-549713 (259362)

Eladó 3 éves, jegytelen, jó fajta, piros pej kan-
cacsikó Csíkmenaságon. Telefon: 0266-708100
 (259422)

Bérbe adó
Kiadó 57 m 2-es, főútra nyíló üzlethelyiség, rak-
tárhelyiséggel, belső udvarral, légkondival, saját 
fűtésrendszerrel, riasztórendszerrel, 3 fázis, sa-
ját villany-, vízórával, és mellékhelyiséggel, Csík-
szeredában, a M. Sadoveanu utcában. Tel.: 0744-
522026 

(258871)

Kiadó Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utcában, 
modern és kellemes környezetben, fodrászszék, 
valamint manikűrös-pedikűrös székek. Igényes, 
megbízható bérlőket keresünk hosszú távra, ár: 
350 lej/hó. Érdeklődni naponta 9-17 óra között. 
Tel.: 0751-705406 

(259404)

Felhívás
Egészségügyi kivizsgálás! 60 perces, fájdalom-
mentes, minden szervre kiterjedő teljes körű di-
agnosztizálás! Folyamatos kezelés, kontroll! Ak-
ciós ár: 70 lej. Időpontkérés telefonon. Tel.: 0742-
393692 

(254991)

Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, ve-
se, tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok, 
ásványok; prosztata, nőgyógyászati értékekről 
valamint álmatlanság kezelése! Ára felnőtteknek 
59 lej, kisgyerekeknek 29 lej! Hátgerincproblé-
mák, keringési rendellenességek, reumás pana-
szok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén 
termo-akupresszúrás kezelést is végzünk, ára 25 
lej / 40 perc! Hajhagymák mikroszkópos vizsgá-
lata és hajhullás szervi okának kimutatása 55 lej. 
Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748104048 

(258697)

Gyerekszerető, türelmes, káros szenvedélyektől 
mentes, csíkszeredai lakhellyel rendelkező nénit 
keresünk 1 éves kisfiú mellé, hosszú távra. Diá-
kok kizárva. Telefon: 0742-955503 (259314)

Gyerekfelügyeletre, illetve otthoni kisebb házi-
munkára keresünk, vidám, pozitív, rendszerető, 
20-45 év közötti, esetleg jogosítvánnyal rendel-
kező személyt Csíkszeredában. Jelentkezni 10-18 
óráig. Telefon: 0749-504096 (259387)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitrines 
hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, kanapék és rusztikus bútorok, 1 
éves garanciával, ingyenes házhoz szállítással. 
Megtalál Madéfalván, az állomással szemben és 
Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384 (259132)

Mezőgazdaság
Eladók 2-es és 3-as forgóekék, függesztett 
tárcsák, földfrézák, ka szálótakarító szárzú-
zók, Fahr M750-es kombájn, kocka- és kör-
bálázók, favágó traktor, trágyaszóró, Fiat, 
Same, Hürlimann, Lamborghini, Ford trakto-
rok, négysoros kukoricavetőgép, bálaszállító 
utánfutó, 2-es, 3-as, 4-es új és használt tá-
nyéros körkaszák, gardános forgatók, napsu-
garas lógereblyék, homlokrakodók traktorok-
ra, gabonavető gép. Tel.: 0742-998813, 0742-
289930 (259295)

Eladó Fiat 550-es és 650-es traktor, valamint 
mezőgazdasági gépek (szénafelfújó, Ladewagen, 
stb.). Telefon: 0740-980752 (259363)

Eladó széna és sarjú Csíkmenaságon. Telefon: 
0745-913827 (259365)

Egyet fizet, kettőt kap! A Rabanus Kft. 
székelyudvarhelyi faiskolája eladásra kínál ős-
honos és modern fajtájú, saját termeszté-
sű gyümölcsfacsemetéket (alma, körte, szil-
va, meggy, cseresznye, kajszi) – termelői áron. 
Előzetes egyeztetés telefonon. Ugyanitt kapha-
tó kertészetünkben termelt bio minőségű héj-
nélküli tökmag, 250 grammos kiszerelésben. 
Telephely: Nicolae Bălcescu utca 60. szám. 
www.gyumolcsfa.wix.com/iskola Tel.: 0740-
085941, 0745-114986 (259373)

Eladó Jelly és Bella Rosa ültetnivaló pityóka, bú-
za, szénabála, berbécs bárány és egy 260 kg-
os disznó, illetve házi szalonna. Telefon: 0722-
234992 (259427)

Eladó Laura és Santé nagy és ültetnivaló pityóka, 
Csíkszentkirály 187. szám alatt. Telefon: 0748-
633626 (259431)

Oktatás
Román és angol magánórákat tartok gyerekek-
nek, diákoknak és felnőtteknek, Csíkszeredában. 
Telefon: 0744-247622 (259289)

Szolgáltatás
Parketta és szalagparketta lerakást, illetve 
ugyanebből az anyagból lépcsőburkolást válla-
lok. Tel.: 0742-663366 (258712)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítést és javí-
tást, illetve cserépcserét. Telefon: 0743-903910
 (258968)

Termopán ablakok, ajtók javítása és karbantar-
tása A-tól Z-ig, (zárrendszer, géder, üvegcsere), 
valamint nyitható szún yoghálók, kedvezményes 
áron. Tel.: 0741-464807 (259196)

Telek
Eladó 35 ár beépíthető beltelek rendezett iratok-
kal, a Csíkszentlélekre vezető főút mellett, egy-
ben vagy parcellázva, víz-, szennyvíz-, villanyve-
zetékekre kapcsolódó lehetőséggel. Ár megegye-
zés alapján. Tel.: 0753-437973, 0749-103132
 (258498)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbútoro-
kat, karospadot, gyalupadot, teknőket, befőttes-
üvegeket, szódavizes üvegeket (szifon), régi mo-
torbiciklit. Tel.: 0747-396564 (259339)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és mű-
anyag thermopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új 
bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új 
fa- és műanyagablakok – kedvező áron, Kápolná-
son. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-630838 (258761)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minő-
ségű őshonos és modern gyümölcsfacseme-
ték (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kaj-
szi- és őszibarack, birs, dió), nagy fajtaválasz-
tékban, továbbá ribizlitövek, egres, szőlő- és 
rózsatövek. Nyikómalomfalva 245/D. szám, 
Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-322192
 (258799)

Eladó FUS 22-25-ös vasmarógépek, 710x2000 
vaseszterga, 4-es, 5-ös kónuszos, állványos gyá-
ri fúrógépek, 225-ös földgyalu (fréza), utánfu-
tótengely, lambériavágó cirkula, Jumz 65 lóerős 
traktor, Belarus kotrógép, vontatott hóeke, trak-
torkabinok, 200 db szalma- és szénabála, 300-
500-as gyári köszörűk, lapicserép, körforgós trá-
gyarakó kupa, száraz fenyő és keményfa deszka 
és pléhbarakk (fa busz típus), valamint 9 szemé-
lyes Ford Transit és 3 pontra függeszthető ágda-
ráló. Tel.: 0746-347299 (259424)




