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Volt egy gyár, emlékszel rá?

Te is ott voltál, emlékszem rád.

Tisztelt volt traktorgyári munkaközösség!

Szeretettel értesítünk, hogy 2018. szeptember 28-án pénteken 
délután 17 órakor a csíkszeredai Hargita Vendégváróba várjuk 
mindazokat a volt alkalmazottakat családjaikkal együtt, akik a 

csíkszeredai traktorgyárban dolgoztak, és szívesen találkoznának 
régi munkatársaikkal.

Kérünk személyenként 135 lejt szíveskedjenek befizetni 
2018. szeptember 20-ig a csíkszeredai Raiffeisen Bankban 

megnyitott R084 RZBR 0000 0600 1548 4640-es számú 
folyószámlára, Barabás Julianna névre.

Mindenkit szeretettel várunk! 

Dr. Albert Claudiu
urológus szakorvos

Csíkszereda

Iratkozni a 0745-315335-ös
telefonszámon lehet,
naponta 17-20 óra között.

UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS

AUTÓ

Eladó egy 2003-as Mitsubishi Paje-
ro Pinin terepjáró állandó 4x4-es, 
1.8 benzines motorral, 115 lóerős, 
reális 120 000 km-ben. Extrák: klí-
ma, elektromos ablak, elektromos 
tükör, vonóhorog, alufelnik. Fris-
sen behozva, előírva RAR vizsgá-
ra. Irányár: 2950 euró. Tel.: 0748-
809556.

#274539

Eladó 2006-os évjáratú Daewoo Ci-
elo 1,5-ös, kitűnő állapotban, Csík-
szeredában. Tel.: 0747-115354.

#274701

ÁLLAT

Eladók előnevelt, (kiválasztott) tojó-
csirkék. Érdeklődni Csicsó 221. szám 
alatt. Tel.: 0740-147115, 0266-379204.

#274589

Eladók 7 hetes malacok Csíkszent-
imrén. Telefon: 0742-404109.

#274600

Eladók 10-12 hetes malacok Csík-
szentmihályon. Tel.: 0743-664059.

#274614

Vágnivaló lovat (tehenet is) vásáro-
lok (Harghita megye, Maros megye, 
Kovászna megye). Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0744-542670.

#274625

Eladó nagyon fi nom, levágott, házi-
lag nevelt húscsirke (2-2,5 kg) Csík-
kozmáson. Tel.: 0727-815339.

#274682

Eladó 2 db 60 kg-os, vegyes hasz-
nosítású süldő Csíkbánkfalván. Te-
lefon: 0753-391642.

#274700

Eladó 2 db 400-500 kg közötti 
tinó, továbbtartásra vagy vágásra 
alkalmasok. Ár 6 lej/kg. Cím: Szé-
kelyszentkirály 5. szám. Tel.: 0266-
346038.

#274709

Eladók 2 db 120 kg körüli disznó és 
35 kg körüli süldők. Telefon: 0742-
464101.

#274728

BÉRBE ADÓ

Kiadók vagy eladók garzonlaká-
sok, 2 és 3 szobás tömbházlakások 
Csíkszeredában, valamint kiadók 
kulcsosházak Székelyudvarhely és 
Csíkszereda környékén. Tel.: 0743-
267035.

#274058

Bérbe adó Csíkszereda központjá-
ban 2 szintes családi ház, saját par-
kolóval. Megfelel 1 vagy 2 család 
részére, illetve orvosi vagy irodai 
tevékenységre. Tel.: 0266-315217.

#274649

Kiadó kereskedelmi felület Csíksze-
redában, a Gál Sándor utca 7. szám 
alatt, a Konzulátus szomszédságá-
ban. Tel.: 0744-778409.

#274664

Kiadó helyiségek (51 nm, 74 nm, 61 
nm) külön-külön mosdóval ellát-
va, Csíkszereda, Nagy Rét utca 27. 
szám alatt (a Lidl-el szemben)kü-
lön parkolóval. Érdeklődni a 0744-
592660-as vagy a 0744-306840-es 
telefonszámokon lehet. 

#274694

Kiadó felújított, földszinti garzon-
lakás Csíkszeredában, termopán 
ablakokkal. Ára: 100 euró/hónap. 
Tel.: 0745-466283.

#274722

FELHÍVÁS

Az érdekeltek tudomására hozzuk, 
hogy a Gyergyószentmiklósi Bírósá-
gon 2018. szeptember 12-én van határ-
ideje a 2171/234/2017-es ügycsomónak, 
amelynek tárgya elbirtoklás, amely a 
Hargita megye, Gyergyószentmiklós 
Malom utca I-IV 8. szám alatti ingat-
lanra vonatkozik, telekkönyvi szám 

57114 Alfalu, kataszteri szám 8065, 
alatt van beazonosítva, kérelmező 
felperes Zerkula András és Zerkula 
Teréz. Megkérjük Kercsó Ágnes és 
György Fazakas Péter alpereseket, 
hogy ebben az ügyben jelenjenek 
meg a fenti időpontban tartandó 
tárgyaláson.

#274713

Vállalom kisgyerek gondozását, 
óvoda vagy iskola után is – Székely-
udvarhelyen. Belefér a délutáni fel-
ügyelet is, tapasztalattal (38 évig 
gyerekekre vigyáztam). Tel.: 0752-
866380.

#274697

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógé-
pek, mosogatógépek garanciával. 
Régi gépét beszámítjuk. Házhoz 
szállítás! Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám. 
Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#273788

Eladók német, használt kanapék és 
bútorok, rusztikus bútorok, matra-
cok, hűtőszekrények, fagyasztók, 
mosógépek, mosogatógépek, vil-
lanykályhák. Megtalál Madéfal-
ván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#274035

Eladók automata mosógépek és 
mosogatógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines 
hűtők, fagyasztók 1 év garanciá-
val, régi mosógépet, hűtőt is be-
számítunk! Vállaljuk hűtők, mo-
sógépek javítását, háznál is. Cím: 
Székelyudvarhely, 1918. december 
1. u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-
495625; 0722-626495.

#274710

INGATLAN

Eladó orvosi (nőgyógyászati) ren-
delő Csíkszeredában, az Octavi-
an Goga utca 8/B/3. szám alatt, 
bútorzattal, teljes felszereléssel, 
saját hőközponttal, termopán ab-
lakokkal, újonnan hőszigetelve, 
külön bejárattal, pincével. Akár 
irodának is megfelel. Tel.: 0745-
609354.

#274626

Azonnal beköltözhető, felújított, 
hőszigetelt 2 szobás tömbházla-
kás eladó Csíkszeredában. Elsőla-
kás-programmal is megvásárolha-
tó. Tel.: 0749-653359.

#274653

Eladó családi ház Csíktaplocán (2 
szoba, konyha, fürdőszoba, előszo-
ba, kazánház), 4 ár udvar, dupla 
garázs és tárolóhelyiségek. Tel.: 
0741-089960.

#274666

Eladó újonnan épülő gerendaház 
Csíkszentléleken. Tel.: 0744-696159.

#274681

Eladó családi ház nagy kerttel, 
Homoródszentmárton 222. szám 
alatt. Érdeklődni telefonon lehet. 
Irányár: 27000 euró. Tel.: 0727-
326716.

#274687

Eladó Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen fel-
újított (luxus körülmények) lakás. 
Tel.: 0744-383384.

#274716

KÖRNYEZETVÉDELEM

Csíkcsicsó Község értesíti az érde-
kelteket, hogy Zonális Rendezési 
Terv elkészítése a Községi trá-
gyatároló megépítése és tárolása 
című terv bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatása-
ival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adata-
inak feltüntetésével megtehetik 
naponta: hétfő-csütörtök 8-16.30, 
pénteken 08-14 óra között, a 
Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökségnél. (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám), 2018. 
szeptember 26-ig.

#274547

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Transilvaian Tenis&Squash Sport 
Egyesület köszönetét fejezi ki Csík-
szereda Város Önkormányzatának, 
hogy pályázati úton támogatta 
Szász Kincső indiai részvételét a 
Sqash világbajnokságon és a nem-
zetközi edzőtábort.

#274720

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva, illet-
ve bornak való szőlő, házhoz szál-
lítva. Telefon: 0747-876087.

#274477

Vásárolok malomipari búzát (mi-
nimum 25 tonna, a legjobb napi 
áron), elfogadok 2-3%-ban csírás 
búzát, valamint takarmánybúzát. 
Tel.: 0743-809900.

#274595

OKTATÁS

Akkreditált kozmetikus tanfolyam 
indul szeptember 15-től Csíkszere-
dában. Jelentkezni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 0746-734704.

#274363

Tanfolyamok indulnak Székelyud-
varhelyen, akkreditált diplomá-
val, a következő szakterületeken: 
női- és férfi fodrászat, manikűr-pe-
dikűr-műkörömépítés, kozmetika, 
masszázs. Ugyanitt egynapos 3D 
szempilla-hosszabító képzés és 
masszőröknek továbbképzés. Tel.: 
0755-354240.

#274721

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserépfor-
gatást, bádogos munkát, kémény-
szegést, csatornakészítést-javítást, 
festést, tömbházaknál tető javítást. 
Kiszállás ingyenes. Tel.: 0744-
886956.

#274374

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 ton-
náig billenős autókkal, (betonka-
vics, homok, fa, gabona, pityóka, 
széna, szalma). Érdeklődni a 0744-
763491-es telefonszámon.

Tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk. Tetőlemezekkel, cserépmin-
tájú pléhvel dolgozunk, bármilyen 
színben. Emellett vállaljuk eresz-
csatornák, új csatornák készítését, 
javítását kedvező áron. Akár temp-
lomokon is vállalunk bádogmunká-
kat. Kiszállás ingyenes. Tel.: 0748-
356749.

#274642

Adja el
feleslegessé vált tárgyait!

Apróhirdetését hozza be személyesen 

Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám

Kolozsvár, Onisifor Ghibu (volt Eperjes) utca 14. szám

Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám

Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám




