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Lapkihordóinkat eléri az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396,
0749–506671
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csíkrákos – 0755–517482
Csomortán – 0743–912502
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0751–376791
Gyimesfelsőlok – 0751–376791
Jenõfalva – 0747–635925
Karcfalva – 0741–783100
Madaras – 0753–017508,
0744–110841 
Madéfalva – 0745–925143
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0746–350229
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0755–543038
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0755–460787
Csatószeg – 0726–517049
Csíkkozmás – 0747–104612
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
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0732–633241
Mindszent – 0749–622027
Újtusnád – 0724–592235
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!

Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon, a Székelyhonon!

Igazság több van, valóság egy!

KIADÓ
3 szobás lakás

a Fortuna Parkban. 

Tel.: 0757-047122

Kiadó saját 
hőközponttal rendelkező 

garzonlakás 
a Hunyadi János 

utcában.

Elérhetőség: 0752–348414

A Göröcsfalvi Kokojzavész Közbirtokosság 
vezetőtanácsa árverést szervez

2018. június 18-án 19 órától a közbirtokosság 
székhelyén 749 m3 széldöntésből származó fa 

kitermelésére a Csáki Mezeje nevű erdőrészből.

Érdeklődni a 0740–016447-es telefonszámon lehet.

Állat
Bárányt vásárolok. Telefon: 0745-184962 (272308)

Eladók malacok Csíkrákoson. Telefon: 0741-910616.
 (272481)

Bérbe adó
Kiadó 58 m2-es kereskedelmi felület Csíkszeredá-
ban, a Testvériség sugárút 22. szám alatt, ez év 
május elejétől. Érdeklődni munkanapokon a 0744-
472591 vagy a 0266-312409-es telefonszámon.
 (272044)

Bérelnék
Dolgozó huszonéves, rendszerető, barátságos és 
alkalmazkodó lány kiadó szobát keres Csíkszere-
dában, a központi városrészhez közel. 300 lej körüli 
ajánlatok érdekelnek. Telefon: 0748-875758. (272407)

Bérelnék 2 szobás lakást Csíkszeredában, a Decem-
beri Forradalom utca és a Millenniumi-templom kö-
zött. Tel.: 0753-327494. (272477)

Felhívás
Kedves volt UMTCF-és munkatársak! Szeretet-
tel várunk a már hagyományossá vált találkozó-
ra, amely 2018. június 30-án 11 órai kezdettel lesz 
megtartva a csíkcsomortáni erdészháznál. Jelent-
kezni a 0746-638953 vagy a 0747-036330-as tele-
fonszámokon, június 27-ig. (272472)

Házimunka végzésére bejárónőt keresünk Csíksze-
redában. Telefon: 0747-115322. (272484)

Ingatlan
Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, villa-
szerű családi ház nyári lakkal, 40 ár gyümölcsössel, 
illetve 34 ár szántóval, igényesnek vagy alapítvány-
nak is. Tel.: 0744-182886. (271722)

Eladó 120 m2-es lakófelületű családi ház, 5 ár terü-
lettel Csíktaplocán. Tel.: 0741-089960. (272113)

Eladó 2 szobás tömbházlakás Gyimesközéplok köz-
pontjában, konyhával, fürdőszobával, valamint hoz-
zátartozik vagy külön is eladó egy 28 áras, építke-
zésre alkalmas terület, víz, villanyhálózattal ellátva. 
Tel.: 0747-485865, 0742-870112. (272123)

Eladó sürgősen 240 m2-es magánház Csíkszeredá-
ban, 14 ár területtel, 2 család részére is megfelel, 
rendezett iratokkal. Komoly vevők hívását várom. 
Tel.: 0757-125436. (272224)

Eladó első osztályú 2 szobás, első emele-
ti tömbházlakás Csíkszeredában a Lendület sé-
tányon. A lakás 48,5 m2-es, saját hőközponttal, 
beépített és leszigetelt 8 m2-es erkéllyel. Tel.: 
0744598215 (272236)

Eladó Csíkszeredában, a Kossuth utca 42. szám 
alatt csendes, udvari oldalon egy bútorozott, fel-
szerelt, nemrég felújított, tágas, 56 m 2-es, föld-
szinti, 2 szobás lakás. Külön bejáratú szobák, biz-
tonsági fémajtó, riasztórendszer, termopán nyílás-
zárók, saját kazán stb. Július 1-je után beköltözhe-
tő. Tel.: 0744-602350. (272468)

Köszönetnyilvánítás
A csíkszeredai Elfi egyesület köszönetét fejezi ki az 
RMDSZ-nek és a Communitas Alapítványnak az 
V. A Hargita megyei gyermekvédelmi rendszer-
ben nevelkedő gyerekek asztalitenisz-bajnoksá-
ga című projekt magvalósításához nyújtott anyagi 
támogatásért. (272476)

Mezőgazdaság
Eladók rendforgatók, kaszálógépek (BCS), kocka-
bálázó, 4 soros kukorica-vetőgép, kalapácsmalom, 
valamint olasz Fiat traktor (45 lóerős), egy Interna-
tional traktor oldalkaszával és hátsó rakodó kupával 
és egy 45 lóerős Deutz traktor. Tel.: 0743-878596.
 (272328)

Oktatás
Nyári akció az Erka Szalonnál. 25%-os kedvezmény 
júniusban minden tanfolyamunknál a 16-25 év kö-
zöttieknek: kozmetikus, masszőr, női-, férfifod-
rász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkreditált 
diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt egy-
napos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354240. (272427)

Szolgáltatás
Vállaljuk családi házak építését, felújítását A-tól 
Z-ig. Tel.: 0752-511923. (272050)

Telek
Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központjától 
pár percnyi megközelíthetőséggel, örökpanorámás, 
építésre alkalmas 16,9 ár beltelek. Víz a telken, vil-
lany a telek sarkán. Irányár 9,5 euró/m2. Érdeklőd-
ni a 0742-969819 vagy a 0036-209223033 számo-
kon és a janos.mihaly@yahoo.com e-mail-címen.
 (272028)

Panorámás beltelek 1200 m2 a Tanorokban rende-
zett telekkönyvvel eladó. Tel.: 0744396814 E-mail: 
tilly.magyar@gmail.com (272284)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbútoro-
kat, kályhákat, teknőket, szifonos-, befőttes üvege-
ket, nagybőgőt, gordont, régi csűrt, kőitatót, ráfos 
kereket. Tel.: 0747-396564. (272464)

Vegyes
Eladó hasogatott, méterbe vágott bükk tűzifa; 30 
cm-re vágott bükk tűzifa, valamint rövidre vágott 
bükk deszkadarabok. Házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0745-253737. (271867)

Eladó Csíkdánfalván 16,5 m3 tetőszerkezetre va-
ló faanyag (szelemen, szarufa, párosfogó, bramac 
léc). Tel.: 001-216-7122863. (271964)

Vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, ára: 220 
lej/m, valamint vegyes tűzifa, ára: 200 lej/m, és 
hasogatott bükkfa, ára: 250 lej/m. Tel.: 0748-
603802. (272265)

Eladó nagy burgonya és 120 kg-os sertés. Telefon: 
0740-750248 (272332)

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/öl, valamint ve-
gyes tűzifa (csere, nyír, bükk), ára: 950 lej/öl, va-
lamint bükk tűzifa 1150 lej/öl. Az ár tartalmazza a 
szállítást is. Telefon: 0742-590269. (272337)

Eladó bükk és tölgyfa bütlés (deszkavégek) 10-20-
30 cm-es darabokban. Rendelhető bükkfamoszt 
(fűrészpor) Tel.: 0744-937920. (272351)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk-, illetve nyír tű-
zifa, házhoz szállítva. Telefon: 0746-369387. (272352)

Eladó vegyes tűzifa (nyír, bükk, csere, gyertyán), 1 
éves, száraz, méterbe vágott gömb, kazánban első 
osztályú, ára: 900 lej/öl, szállítással együtt, vala-
mint fenyőcándra. (272396)

Eladó hasított és hasítatlan nyír és vegyes félsz-
áraz tűzifa. Az ár tartalmazza a szállítást is. Telefon: 
0740-292961. (272466)

     

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé




