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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

A Csíkszentsimoni FENYVES Közbirtokosság Vezetősége 
tisztelettel meghívja tagságát a 2018. március 24-én, 

szombaton de. 10 órai kezdettel tartandó évi 
közgyűlésére a helyi kultúrotthon előadótermébe.

Napirendi pontok:

• beszámoló a 2017-és év gazdasági-pénzügyi tevékenységéről

• a 2018-as év költségvetési tervezete

• különfélék 

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor megismétlődik 1 óra múlva 

ugyanabban a helyiségben.

Hargita Megye Tanácsa árajánlatokat vár körülbelül 
5000 nm építkezésre alkalmas terület megvásárlására 

a Haladás utca környékén.

Az árajánlatokat a tulajdonjogot igazoló aktákkal együtt kérjük, zárt 
borítékban, a Hargita Megyei Tanács iktatójába letenni. 

Cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám.
Az ajánlatok letevési határideje: 2018. április 30.

Érdeklődni a 0266–207790-es hivatali telefonszámon lehet.

A csíkszeredai Vadász utca 4. 
szám alatti székhelyű 

IRIS SERVICE CIUC RT.-nél 
kapható bükkfaörleményből 

készült brikett:
RUF típus: 8 lej/10 kg-os zsák

henger alakú: 7 lej/10 kg-os zsák
Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig

További információkat kaphatnak 
munkanapokon 7-től 15 óráig 
a következő telefonszámokon: 

0755–080633, 
0266–317700 (belső 103)

Időpont: március 15., 18 óra

Helyszín: Sapientia EMTE, Nagy Aula 

A részvétel ingyenes!

Támogatók: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, 
Hargita Megyei Mentőszolgálat, Sapientia EMTE, Csíki Hírlap, 
Fun FM, Gutenberg Kiadó, Nyomda és Könyvesbolt

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS- ÉS BESZÉLGETÉSSOROZAT
EGÉSZSÉGRŐL, BETEGSÉGRŐL – KÖZÉRTHETŐEN

Főtámogató:

Szív- és érrendszeri megbetegedésekről – 
dr. Balogh Csaba kardiológus főorvossal 
Pál Bíborka szervező beszélget

GUTENBERG
KIADÓ  NYOMDA  KÖNYVESBOLT

Állat
Vágómarhát vásárolok. Telefon: 0721-825406, 
0749-285739. (269209)

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús-, és to-
jócsirkékre. Szállítás dátumai: április 3., 23., május 
17., június 11. Telefon: 0744-928418. (269591)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika, illetve ünő-
borjakat, 80-250 kg-ig. Telefon: 0745-526564
 (269695)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, valamint 
ünőborjakat. Telefon:0751-973361, 0721-301586
 (269703)

Eladó 3 éves, betanított kancacsikó Ajnádon. Tele-
fon: 0743-606323. (269788)

Eladók 60 kg körüli süldők. Telefon: 0741-611633.
 (269789)

Bérbe adó
Kiadó 2 szobás luxuslakás saját hőközponttal, telje-
sen bebútorozva és felszerelve. Egy vagy maximum 
két személy részére. Ár 320 euró/hónap, telefon: 
0744-202554. (269606)

Kiadó 4 szobás lakás, 2 fürdő, saját hőközponttal és 
teljesen bebútorozva. Ár 320 euró/hónap, telefon: 
0744-202554. (269607)

Kiadó I. osztályú, bútorozott, gépesített garzon-
lakás Csíkszeredában, a Kalász negyedben. Tel.: 
0744-854378. (269783)

Bérelnék
Fiatal, dolgozó pár keres hosszú távra kiadó, saját 
hőközponttal rendelkező, hőszigetelt, részben vagy 
teljesen bebútorozott garzont vagy kétszobás la-
kást. Tel.: 0744-563604 (269499)

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. (269287)

Eladó Csíksomlyón a főút mellett 200 m 2 lakás, 
1600 m2 beltelekkel. Telefon: 0740-055405 (269644)

Eladó 4 szobás, IV. emeleti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Mérleg utcában, hőszigetelt tömb-
házban. Irányár: 46 000 euró. Tel.: 0744-593663.
 (269731)

Eladó 3 szobás tömbházlakás Csíkszeredában, a Pa-
csirta sétány 8/A szám alatt. Irányár: 48 000 euró, 
alkudható. Tel.: 0747-607517. (269745)

Mezőgazdaság
Április közepétől kapható zöld, illetve fehér spár-
ga. Előjegyzés a 0747-2361659-es telefonszámon.
 (269278)

Eladó Laura és Sante vetőmag pityóka. Telefon: 
0721-685585 (269682)

Eladó Csíkszentkirályon 120 db 160 kilós szalma-
bála. Érdeklődni a 0744-472219-es telefonszámon.
 (269693)

Eladó répaszelet kis és nagy mennyiségben házhoz 
szállítva. Érdeklődni lehet a 0740-370063-as tele-
fonszámon. (269706)

Eladó kerti széna és sarjú. Telefon: 0742-584344.
 (269775)

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)

Időtálló, purhabos szigetelés gyorsan, kiváló mi-
nőségben, elérhető áron! Teljesen vízzáró, légzá-
ró, tűzálló, kiváló hőszigetelő tulajdonság, lépésál-
ló, toldásmentes, hőhídmentes, felhordási vastag-
sága utólag is növelhető, hosszú élettartam azonos 
teljesítmény mellett. Cégünk a tökéletes, tartós 
megoldást kínálja önnek! Tel.: 0755-648536. (269293)

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. (269505)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők fel-
újítását, átalakítását, gipszkartonozást, csem-
pézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 0753-
680321.  (269794)

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

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-
gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk- és 
fenyőcándra, bükkfa deszkavégek, házhoz szállít-
va. Tel.: 0745-846748. (269550)

Eladó tiszta, hasogatott bükkfa méterbe vágva, va-
lamint 30 cm-re vágott, félszáraz bükk- és fenyő-
fa, kedvező áron. Telefon: 0743-940033, 0744-
483345. (269603)

Eladó jó minőségű, hasogatott és hasogatatlan nyír 
tűzifa, jó árban. A szállítás megoldható. Telefon: 
0740-292961. (269642)

Eladó 1000 kg ömlesztett sarjú, egy Carpatina ka-
szálógép 1600-as asztallal, használható állapotban, 
illetve kétnyílós, 1410x2130 cm-es bejárati ajtó, va-
lamint szarvasmarhának való kettős járom, új álla-
potban. Telefon: 0721-219708. (269711)

Eladó hasogatott bükk tűzifa, házhoz szállítva. Tele-
fon: 0755-878529. (269714)




