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A Csíkkozmási Közbirtokosság vezetőtanácsa tisztelettel 
meghívja tagságát a 2018. február 24-én szombaton 

11 órakor tartandó évi közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:
• beszámoló a  2017-es évi gazdasági és pénzügyi tevékenységről 
• a 2018-as kőltségvetés  előterjesztése 
• különfélék

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor 1 óra múlva 
ugyanazon a nap, ugyanabban a helyiségben megismétlődik .

Lapjainkra a Csíki Hírlap újságos bódéiban is előfizethet
Értesítjük önöket, hogy a 
Csíkszeredában található öt 
újságos bódénkban is elõfizethet-
nek saját lapjainkra, a Csíki 
Hírlapra, az Udvarhelyi Híradóra, 
a Gyergyói Hírlapra, a Vásárhelyi 
Hírlapra, a Krónikára, illetve az 
Erdélyi Naplóra.

Újságos bódéinkat Csíkszeredában 
megtalálják:
• a Hargita Megyei Törvényszék mellett
• a megyei rendõrség szomszédságá-

ban, a volt Madezit üzlet mellett
• a Nagy István Művészeti Középiskola 

mellett  (a Kossuth Lajos utcában)

• a református templommal szemben
(a Decemberi forradalom utca és a 
Márton Áron utca találkozásánál)

• a városi zöldség- és gyümölcspiac 
épületében

Éljenek a lehetőséggel!

Állat
Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús-, és to-
jó csirkékre. Szállítás dátumai: április 2., 23., május 
17., június 11. Telefon: 0744-928418. (268700)

Vásárolok 80-250 kg közötti pirostarka és kékbelga 
bika-, illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564. (268801)

250 kg feletti bikaborjakat vásárolok. Telefon: 
0727-880642. (268848)

Eladó Borzsovában egy 140-150 kg közötti disznó. 
Telefon: 0745-907744. (268856)

Eladó egy 145 kg-os és egy 135 kg-os belga ünőbor-
jú. Telefon: 0753-350145. (268857)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illet-
ve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.
 (268878)

Álláskeresés
Levéltározási munkát keresek. Ajánlatokat a 0756-
692296-os telefonszámon várok. (268849)

Bérbe adó
Kiadó egy 40 m2-es és egy 16 m2-es irodahelyiség 
Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcában, a kato-
likus templommal szemben. Tel.: 0740-811096.
 (268396)

Kiadók vagy eladók garzonlakások és 2 és 3 szo-
bás tömbházlakások Csíkszeredában, valamint ki-
adók kulcsosházak Székelyudvarhely és Csíkszere-
da környékén. Tel.: 0743-267035. (268521)

Kiadó részben bútorozott garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Hargita utca 46. szám alatt, hivatalos szer-
ződéssel. Ára: 450 lej/hónap. Tel.: 0764-094125.
 (268592)

Kiadó IV. emeleti garzonlakás Csíkszeredában, a 
Szív utcában. Ára: 120 euró/hónap. Tel.: 0743-
187004. (268744)

Kiadó Csíkszeredában, a Jégpálya negyed-
ben bútorozott, felújított, berendezett 2 szobás 
tömbházlakás, saját hőközponttal. Ára: 200 eu-
ró/hónap + 200 euró garancia. Tel.: 0744-928418.
 (268821)

172 m2-es, 11 különálló helyiség kiadó (irodák-
nak, orvosi rendelőknek) Csíkszeredában, a Mihail 
Sadoveanu utca 17. szám alatt. Az ár alkudható. Te-
lefon: 0724-052793. (268828)

Kiadó bútorozott garzonlakás Csíkszeredában, a 
Hunyadi János utcában, hosszú távra. Tel.: 0748-
910338. (268844)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitri-
nes hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógé-
pek, villanykályhák, kanapék és rusztikus búto-
rok, 1 éves garanciával, ingyenes házhoz szállítás-
sal. Megtalál Madéfalván, az állomással szemben 

és Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384. (268676)

Ingatlan
Eladó Csíkszeredában, a törvényszékkel átellenben 
42 m2-es, földszinti üzlethelyiség, termopán abla-
kokkal, saját hőközponttal. Ára: 44 000 euró. Tel.: 
0744-638237. (268496)

Mezőgazdaság
Mindszenti gyümölcsprés termékei: almalé 5 li-
ter/25 lej, cékla-murok-almalé 5 liter/29 lej, Csík-
szereda területén házhoz szállítási lehetőséggel. 
Telefon: 0741-292397. (268845)

Eladó kerti széna és sarjú. Telefon: 0742-584344.
 (268822)

Eladó búza, árpa, ültetnivaló Jelly, Bella Rosa, Red 
Fantasy pityóka, szénabála és tavalyi nőstény bárá-
nyok. Telefon: 0722-234992. (268866)

Szolgáltatás
Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán aj-
tók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (268536)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését ter-
mészetes kőből, márványból, gránitból, andezitből, 
mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, kopjafák 
faragását, kovácsoltvas kerítés készítését, régi sír-
kövek felújítását, betű, szám bevésését Udvarhely, 
Korond, Keresztúr környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256. 

(268671)

Telek
Eladó 4900 m2-es belterület Szépvízen, rendezett 
iratokkal, gáz, víz, villany, kanalizálás a telek szélén. 
Irányár: 9 euró/m2. Tel.: 0749-068065. (268859)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbútoro-
kat, kályhákat, teknőket, szifonos-, befőttes üve-
geket, nagybőgőt, gordont, régi csűrt. Tel.: 0747-
396564. (268794)

Vegyes
Eladó hasogatott, méterbe vágott nyírfa, házhoz 
szállítva. Telefon: 0741-587437. (268540)

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-
gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk- és 
fenyőcándra, bükkfa deszkavégek, házhoz szállít-
va. Tel.: 0745-846748. (268611)

Eladó jó minőségű nyers, illetve száraz tűzifa (bükk, 
nyír, vegyes levelesfa és bükkfacándra), Csíksze-
reda és környékére a szállítás ingyenes. Telefon: 
0746-369387. (268642)

Eladó tiszta, hasogatott bükkfa méterbe vágva, va-
lamint 30 cm-re vágott, félszáraz bükkfa, kedvező 
áron. Telefon: 0743-940033, 0744-483345. (268746)

205
lej

Érdekes történelmi áttekintés
a világ híres csatáiról:

A kötetek
külön is
megvásárolhatóak.

Nagy csaták
1–10 kötet

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o
Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

160
lej

Megrendelhető a 0744-755579-es telefonszámon.




