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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

Kövesse térségünk híreit
megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van, valóság egy!

MILLEN IUM

C S Í K S Z E R E D A

0266–310888
0742–224224
0722–424427

Köszönjük, hogy velünk utazott!
Vă mulţumim că aţi călătorit cu noi!

Eladó nagy 
mennyiségben 

kukorica és 
répaszelet, önürítős 

autóval házhoz 
szállítva. 

Érdeklődni a 0753–602255-ös 
telefonszámon.

TENDERFELHÍVÁS
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara árajánlatokat vár számítástechnikai és 
hálózati eszközök, tartozékok beszerzésére. Az eszközök és felszerelések 

tulajdonságait tartalmazó tenderfüzet átvehető 2017. november 13-tól 
a Szabadság tér 1. szám alatti székhelyünk 110-es irodájában, naponta 9-14 
óra között. Az ajánlatok leadhatók ugyanott 2017. november 29., 10 óráig. 

További részletekért hívják a 0721–297797-es telefonszámot, 
illetve érdeklődjenek a szocslorant@cs.sapientia.ro e-mail-címen.

Autó
Eladó 1996-os évjáratú VW Golf III. Tel.: 0744-
233703. (266499)

Állat
Vágnivaló lovakat vásárolok. Tel.: 0758-462001.
 (265765)

130-200 kg közötti bikaborjút vásárolok. Ajánla-
tokat a 0727-880642-es telefonszámon várok.
 (265867)

Eladó 2 db első borjadzás előtt- és 2 db második 
borjadzás előtt álló szarvasmarha Kosteleken, 
telefon: 0722-391855, 0799-947019 (266377)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564. (266451)

Eladó levágott házi nevelt húscsirke Csíkkozmá-
son Tel. 0727815339 (266489)

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Telefon: 0744-928418. (266490)

Eladó 140-150 kg körüli disznó, 2 db 8 hónapos 
borjúzó pirostarka tehén és egy 450 literes, mű-
ködőképes vegyszerező. Telefon: 0728-927108.
 (266511)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (266522)

Eladó egy kanca Csíkszentmiklóson, vagy elcse-
rélhető tehénre. Telefon: 0751-329429. (266529)

Eladók 120-140 kg körüli disznók. Ára: 10 lej/kg. 
Telefon: 0740-197797. (266532)

Bérbe adó
Kiadók Csíkszeredában irodahelyiségek többféle 
m2-es felülettel, központi fekvésű irodaházban. 
Érdeklődni munkanapokon 7-15,30 óra között. 
Tel.: 0266312409, 0744 472591. (266255)

Kiadó 25 m2 irodahelyiség Csíkszereda, Márton 
Áron utca 21. szám alatt. Zárt parkolási lehető-
séggel, jutányos áron. Érdeklődni a fenti címen 
vagy a 0744-625736, 0266-371785 és 0745-
265793-as telefonszámokon. (266374)

Kiadó hosszú távra 2 szobás, bútorozat-
lan tömbházlakás Csíkszeredában, a M. 
Sadoveanu utcában. Ára: 140 euró/hónap. 
Tel.: 0744-665881. (266415)

Elhalálozás

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
Melyet türelemmel viseltél magadban. 

Hiányod elviselni nagyon nehéz, 
Örökre megtart szívünkben az emlékezés. 

Szívünk mély fájdalmával, de Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, nagytata, após, vő, rokon és jó szomszéd, 

Bartha Sándor 

életének 59., házasságának 34. évében 2017. november 12-én reggel 8 órakor 
türelemmel viselt betegség után hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 2017. november 15-én, de. 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmártoni római katolikus temető 

ravatalozójából a helyi temetőbe. Drága jó férjem, édesapánk! Jóságodért és 
szeretetedért könnyes szemmel mondunk köszönetet. A Jóisten adjon örök 

boldogságot neked! Nyugodjál csendesen! A gyászoló család – Csekefalva  (266491)

Mély fájdalommal búcsúzunk

Albert Annától
szül. Roth Ancitól.

Temetése 2017. november 14-én 10 órakor lesz a dánfalvi temetőben. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Rokonai

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, 
A Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. 

Zsoltárok könyve 91:1 

Mély fájdalommal, de Isten legfelsőbb döntése előtt alázattal fejet hajtva tudatjuk, 
hogy a drága édesapa, szeretett társ, testvér, 

após, nagytata, rokon és jó barát, 

Keresztes Imre 
nyug. mentősofőr 

szerető szíve életének 71. évében, türelemmel viselt betegség után 
2017. november 9-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 

2017. november 15-én, szerdán 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a zsögödi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával 

fogadunk. Nyugodjál békében! Gyászoló hozzátartozói  (266523)

Istenem, Halál, te tudod, 
Hogy vérverő, szomorú harcban 

Űztem, kerestem önmagam: 
Rosszat nem akartam. 

(Ady Endre) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó gyermek, testvér, nagybácsi, 

rokon, szomszéd és jó barát, 

Tankó Bartalis Lóránd 

szerető szíve életének 44. évében 2017. november 13-án tragikus körülmények 
között hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2017. november 15–én, 
13 órától helyezzük nyugalomra a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család  (266535)

Kiadó 75 m2-es helyiség Csíkszeredában. Meg-
felel raktárnak, műhelynek vagy különböző ke-
reskedelmi tevékenységnek. Kamionnal bejárá-
si lehetőség! Irányár: 800 lej/hónap. Tel.: 0744-
568598. (266458)

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. (265462)

Ingatlan
Eladó 43 m2-es helyiség jutányos áron Csíkszere-
dában, megfelel irodának, orvosi rendelőnek stb. 
Tel.: 0749-653359. (266176)

Eladó 12x6 m-es, jó minőségű fából készült ház 
Csíkmenaságon, az 501-es házszám alatt. Tel.: 
0266-708100. (266488)

Mezőgazdaság
A csíkszentmártoni Elfruct gyümölcsfeldolgo-
zó vállalja az almája préselését, illetve eladók 
az alábbi saját készítésű termékek: almalé (2 li-
ter/10 lej, 3 l/17 lej, 5 l/ 26 lej/), céklás, sárgaré-
pás almalé ( 2 liter/11 lej, 3 l/18 lej, 5 liter/27 lej), 
ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0749-068385.
 (266271)

Oktatás
Idegenvezetői (ghid) tanfolyam kezdődik Csík-
szeredában, 2017. december elején. A tanfolyam 
alatt a hallgatók elsajátítják a szakmai alapfogal-
makat, bővíthetik a nyelvi és földrajzi ismerete-
iket. Tanulmányi kirándulásokon vesznek részt, 
ahol megismerkedhetnek a környéken fellelhe-
tő turisztikai látványosságokkal. Betekintést 
nyerhetnek egy olyan szakmába, amit a későb-
biekben a környék turisztikai életében haszno-
san kamatoztathatnak. Tevékenységünkről íze-
lítőt nyerhet a www.transmontana.info honla-
punkon. Érdeklődni az alábbi telefonszámon le-
het: Tel.: 0740-421407. (266249)

Szolgáltatás
Vállalunk szobafestést (akár mésszel is), mázo-
lást, parkettcsiszolást, hőszigetelést, gipszkar-
tonozást, fürdőkádak zománcozását, valamint 
teljes körű lakásfelújítást kedvező áron. Szük-

ség szerint anyagbeszerzésbe besegítünk. Tel.: 
0756-493656. (266293)

Masszázst szeretnél? Ezen a telefonszámon 
tudsz elérni 0740-554347. Masszázs, ahol a test 
és a lélek egyensúlyba kerül. Szeretettel várlak!
 (266378)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903910. (266399)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén - Dombi Barna. Tel.: 
0744-621819. (266521)

Telek
Eladó Csíkmindszenten 10 ár beltelek, főút mel-
lett, rendezett iratokkal. Víz, gáz, villany a telek 
szélén. Tel.: 0749-922881. (266487)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbútoro-
kat, tulipános ládát, tálast, karospadot, teknőt, 
nagybőgőt, gordont, szifonos üvegeket, ráfos ke-
reket. Tel.: 0747-396564. (266354)

Vegyes
Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-
gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk és fe-
nyő cándra, bükkfa deszkavégek, házhoz szállít-
va. Tel.: 0745-846748. (266352)

Eladó méterbe vágott, jó minőségű, hasogatott 
bükk tűzifa, házhoz szállítva Csíkszereda és kör-
nyékén. Ára: 1100 lej/öl. Tel.: 0747-310081 (266461)

Eladó jó minőségű nyír tűzifa. Szállítás megold-
ható. Telefon: 0740-292961. (266498)




