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Elhalálozás
Meghívó 

A kászonfeltízi közbirtokosság vezetőtanácsa meghívja 
a tagságot 2018. márciús 3-án tartandó rendes 

közgyűlésére, amely a kászonaltízi kultúrotthonban 
lesz megtartva délelőtt 10 órától. 

Napirendi pontok: 
1. az Alapszabályzat módosításának az újra megvitatása és elfogadása
2. beszámoló a 2017-es év eredményeiről
3. cenzorbizottság jelentése a 2017-es évre
4. a 2018-as év költségvetése
5. információ a 2017-es évre szóló osztalék kiosztásáról és a 2018-as évre 
tervezett osztalék megszavazása
6. különfélék 

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 2018. márciús 10-én 
ugyanazon a helyiségben délelőtt 10 órakor megismétlődik.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, 
testvér, rokon és jó barát, 

Köllő Miklósné 
szül. László Annamária-Rozália 

(Hugi) 

szerető szíve életének 48., házasságának 16. évében 2018. február 9-én hirtelen 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. február 15-én, 

csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi római 
katolikus temetőbe a református egyház szertartása szerint. 

Virrasztás szerdán, 14-én 16-18 óra között. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család  (268883)

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, 
Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van. 

(Szent Ágoston) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, sógor, 

nagybácsi, rokon, jó szomszéd és barát, 

id. Geréd Domokos 

szerető szíve életének 95., özvegységének 56. évében 2018. február 12-én megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait február 15-én, csütörtökön 11 órakor 

helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a csíkpálfalvi temetőbe. 
Imádkozó 2018. február 14-én, szerdán 17 órától lesz a helyi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Csíkpálfalva  (268914)

Egy – két hullámcsapás csupán még 
S a túlsó partra érkezem 

S az evezőt lassan, szelíden 
Kiejti lankadó kezem. 

Áprily Lajos 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, 
testvér, nagyapa, rokon és barát, 

Balla Attila 

életének 65. évében, rövid betegség után 2018. február 11-én szíve utolsót dobbant. 
Megtört szívvel búcsúzunk örökre, és kísérjük utolsó útjára 2018. február 15-én 

14 órától a Kalász negyedi temető ravatalozójából. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! A gyászoló család – Csíkszereda  (268899)

Állat
Vásárolunk 120 kg feletti pirostarka bikaborjakat 
továbbtartásra, Csíkszentgyörgyön, az ár meg-
egyezés alapján. Tel: 0724-552477, 0728-194277.
 (268639)

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús-, és to-
jócsirkékre 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)

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

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

Eladó Csíkszeredában egy 6 éves és egy 7 éves kan-
ca, egyik pej, másik sárga, mindkettő csikózó, vala-
mint 2 db pej kancacsikó (egyéves, 9 hónaposok), 
párban vagy külön is. Telefon: 0747-158432. (268908)

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

Bérbe adó
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. A ár alkudható. Te-
lefon: 0724-052793. (268828)

Kiadó felújított, bútorozott garzonlakás Csíksze-
redában, a Testvériség sugárúton. Ára: 600 lej/
hónap. Érdeklődni 16-18 óra között. Tel.: 0743-
258629. (268890)

Bútor
Eladók használt bútorok, kihúzható körkanapék, ki-
húzható egy- és kétszemélyes minikanapék, nap-
pali- és hálószobabútorok, zongorák, elektronikai 
és háztartási cikkek, sportcikkek. Megtekinthetők 
a Szék út 1. szám alatti üzletünkben. Tel.: 0744-
979040. (268922)

Felhívás
Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrű-
ség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; 
enzimek; prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára 
felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGE-
RINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszú-
rás 40 perces alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGY-
MÁK mikroszkópos ellemzése és HAJHULLÁS okai-
nak kimutatása 95 Lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 
0748104048 

(267713)

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 családi ház 632 m2-es belterülettel, 130 m2 

lakható felülettel, Csíkszentkirályon, Tiva utca 
449. szám alatt. Irányár: 40 000 euró. Tel.: 0745-
526951, 0787-840011. (268763)

Környezetvédelem
PAP HAJNAL családi vállalkozás értesíti az érin-
tetteket, hogy a Csíkszentlélek község, Mindszent 
334. szám alatt található, Háztartási és díszkerá-
mia gyártása működtetéséhez a környezetvédel-
mi engedélyezési eljárást elindította. A tevékeny-
ség előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétfőtől csütörtökig 
8-16,30, pénteken 8-14 a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfőtől csütör-
tökig 8-16,30, pénteken 8-14 óra között. Tel.: 0266-
312454, 0266-371313, fax: 0266-310041. Észrevé-
teleket a hirdetés megjelenésétől számított 15 na-
pon belül, írásban lehet közölni naponta a környe-
zetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező szemé-
lyi adatainak feltüntetésével. (268912)

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)

Szolgáltatás
A Varázsszőnyeg Kft., Csíkszereda, Decemberi For-
radalom utca 10. szám alatt, különleges automata 
mosógéppel vállal szőnyegmosást, porszívózást, 
centrifugálást, szárítást és illatosítást, illetve el- 
és visszaszállítást a város területén. Program: na-
ponta 8-17 óra, szombat 8-12 óra között. Telefon: 
0746-648420, 0741-494119. (267839)

Gyógymasszázst vállalok Csíkszeredában: teljes 
test-, arc-, talp- és hátmasszázst, szombati na-
pokon is. Forduljon hozzám bizalommal. Telefon: 
0740-554347. (268913)

Vállalunk szobafestést (akár mésszel is), mázolást, 
parkettcsiszolást, hőszigetelést, gipszkartonozást, 
fürdőkádak zománcozását, valamint teljes körű la-
kásfelújítást kedvező áron. Szükség szerint anyag-
beszerzésbe besegítünk. Tel.: 0756-493656. (268917)

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 bükkfa deszkavég, valamint száraz, hasoga-
tott fenyő, bükk és vegyes tűzifa, illetve bükkfa és 
vegyes cándra. Már egy öltől is házhoz szállítjuk. 
Tel.: 0747-959812. (268612)

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 hasogatott és tűzi szakaszra vágott bükk tűzi-
fa. Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0745-253737.
 (268665)

Eladó 1,1 literes, benzines Renault-motor és 
motorszett. Telefon: 0743-521668. (268670)

Eladó első osztályú bükk, csere- és fenyőcándra, 
valamint száraz bükkfavég, házhoz szállítva. Tel.: 
0745-846624, 0756-213116. (268719)

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

Eladó darabos, minőségi bökkfacándra, hasogatott 
bükk- és nyírfa, méterben. Házhoz szállítás Csík-
szereda és környkén. Tel.: 0755-878529. (268748)

Eladó bükkfacándra, fenyő tűzifa és méterfa, illet-
ve munkát vállalok kotrógéppel és billenős autóval. 
Tel.: 0743-224045. (268770)

Eladó egy 100 évesnél régebbi hintó és kocsiszán. 
Telefon: 0753-350145. (268858)

Eladó száraz és nyers tűzifa. Telefon: 0744-148829.
 (268891)

Eladó 100 literes pálinkafőző rézüst, teljesen fel-
szerelve. (268892)

A földi küldetés mikor véget ér,
Fáradt testünk megpihenni tér.
Emlékként az marad utánunk,
Amit ittlétünk alatt alkottunk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

özv. Simon Imréné
szül. Bartis Margit

szorgalmas életének 92., özvegységének 29. évében 
2018. február 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 15-én 

11 órakor lesz a csíkszentkirályi temető ravatalozójából. 
Jézusomnak szívén megnyugodni jó,
Elmerülni Benned csendes, tiszta tó...

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

0744-755579-es telefonszámon.

már
már




