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Eladó családi ház Csíkszentdomokoson. 
Tel.: 0741-107400.

#276710

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben egy 63,53 m 2-es, 3 szobás, III. eme-
leti tömbházlakás, keleti és nyugati fekvésű 
szobák, rendezett telekkönyvvel. Irányár: 
57 900 euró. Tel.: 0742-480646.

#276797

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Z&Z Piro Kft ., csíkszeredai székhellyel, 
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, 
Hajnal utca szn. található, RRD típusú hi-
degaszfalt-gyártó részleg működtetéséhez 
a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította. A tevékenység előrelátható 
környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétfőtől csütör-
tökig 8-16.30, valamint pénteken 8-14 óra 
között a Hargita megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám. Tel.: 0266-312454, 
371313; Fax: 0266-310041. Észrevételeket a 
hirdetés megjelenésétől számított 15 na-
pon belül naponta, írásban lehet közöni 
a Környezetvédelmi Ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltün-
tetésével.

#276824

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Sikeresen zajlott le 2018. november 13-án 
a Magyar Nyelv Napjára szervezett Szóról 
képre, Képről szóra című vetélkedő, amely-
nek kiemelt támogatója volt az RMDSZ és a 
Communitas Alapítvány. A Gyergyószárhe-
gyi Kulturális és Művészeti Központ ezúton 
is köszönetét fejezi ki a nélkülözhetetlen 
támogatásért.

#276818

MEZŐGAZDASÁG

Friss, bodfalusi cukorrépaszelet eladó a 
szalagról, ára: 0,15 lej/kg. Házhoz szállítás 
6-8 tonna között. Tel.: 0748-603802.

#276234

Nagy mennyiségben répaszelet, kukorica 
és melasz eladó, házhoz szállítva. Telefon: 
0740-370063.

#276763

Eladó kukorica, ára: 0,80 lej/kg, búza 0,90 
lej/kg, zab, rozs, árpa 1 lej/kg, darafélék 1 
lej/kg, napraforgó-pogácsa 0,80 lej/kg, kősó 
0,70 lej/kg, barnaliszt 30 kg/30 lej, korpa 
25 kg/22 lej, napraforgómag 1,70 lej/kg, ap-
rópityóka 0,45 lej/kg. Kukoricát cserélünk 
nagy pityókával 1kg/1kg, Csíkmadaras, Főút 
199. szám alatt. Telefon: 0754-948176.

#276803

A Csíkmindszenti gyümölcsfeldolgozó 
termékei: pasztörizált és tartósítószermen-
tes gyümölcslevek: almalé 5 l/ 25 lej, cék-
lás-murkos almalé 5 l/29 lej, feketeribizli 
szirup 1l/23 lej, házhoz szállítással. Telefon: 
0741-292397.

#276816

OKTATÁS

A székelyudvarhelyi HEIPEL Autósiskola 
november 27-én kezd új tanfolyamokat 
robogó, A1, A2, A, B, C, CE-kategóriákra. 
Iratkozni és érdeklődni az alsó Merkúr 
áruház melletti irodaházban lehet. www.
heipelautosiskola.ro. Tel.: 0266-216967, 
0745-649834.

#276789

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserép-
forgatást, bádogosmunkát, ké-
ményszegést, csatornakészítést 
-javítást, festést, tömbházaknál te-
tőjavítást. Kiszállás ingyenes. Tel.: 
0744-886956.

#276480

Vállalunk tetőjavítást, cserépforga-
tást, csatornajavítást, cserépmintájú 
lemezfödést, csatornaszerelést, bár-
milyen típusú fallemezek, lambériák 
szerelését, homlokzat- lemezfödést, 
festést, padolást, szigetelést padláso-
kon. Ár megegyezés alapján, kiszál-
lás ingyenes Hargita megyében. Tel.: 
0757-551715.

#276505

***HITEL*** Pénzre van szüksége? Mi 
segítünk! Személyi kölcsönök, refi nan-
szírozás (előző hitel visszafi zetése) gyors 
elrendezése fi zikai személyeknek, akár fe-
ketelistásoknak is, 18–70 éves korig. Össze-
gek: 2500–93 000 lejig. Hívjon bizalommal! 
(Székelyudvarhely / Csíkszereda) Tel.: 0743-
850360, 0720-549049.

#276510

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Lambéria-
festést, külső faelemek festését is vállalom. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 
0743-903910, 0755-566637, 0756-525549.

#276541

Vállalok tetőfedő-bádogos munkálatokat, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Lambéria-
festést, külső faelemek festését is vállalom. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
0758-861934.

#276542

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes fö-
dést, ereszcsatorna készítését és szerelését 
különféle anyagokból (Lindab, alumínium, 
horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás Har-
gita megyében. Érdeklődni telefonon lehet: 
0747-758498, 0753-960310.

#276604

Tetőfedő bádogos vállal: csatornajavítást, 
cserepezést Hargita, Kovászna, Brassó és 
Maros megyében (Nagy Csaba). Tel.: 0745-
929327.

#276756

Személyre szabott, bármilyen típusú bútor 
készítését és javítását vállaljuk, rendelés-
re, a legrövidebb idő alatt, Hargita megyé-
ben. Bővebb információk telefonon: 0740-
397525.

#276830

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék régi építésű házat a Csíki-me-
dencében, illetve elhanyagolt kaszálóterü-
letet a Feszó pataka mellett, a csicsói határ-
ban. Telefon: 0755-087416.

#276771

VEGYES

Eladó félszáraz, hasogatott vegyes 
tűzifa (csere, nyír, éger, bükk), vala-
mint hasogatott bükkfa. Házhoz szál-
lítás Csíkszeredában és környékén. 
Tel.: 0744-483345, 0743-940033.

#276671

Eladó elsőosztályú hasogatott bükk, fenyő 
és vegyes tűzifa, valamint méterbe vágott 
bükk- és fenyőcándra, bükkfa deszkavé-
gek, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748.

#276506

Eladó 33 cm-re vágott, hasogatott bükk tűzifa, 
méterbe vágott száraz bükk tűzifa, kazánba 
való méretre vágott vegyes keményfa. Házhoz 
szállítás megoldható. Tel.: 0745-253737.

#276544

Eladó bükkfa deszkavég, valamint száraz, 
hasogatott fenyő, bükk és vegyes tűzifa, 
illetve bükkfa és vegyes cándra. Már egy 
öltől is házhoz szállítjuk. Tel.: 0747-959812.

#276606

Eladó hasogatott és hasogatatlan nyír tűzifa, 
valamint hasogatott, száraz és nyers bükkfa, 
házhoz szállítással. Telefon: 0740-292961.

#276752

Eladó eredeti feketeribizli-szirup Csíkszere-
dában. Telefon: 0748-867845.

#276759

Eladó száraz, méterbe vágott, darabos 
nyár- és fenyőcándra, valamint deszkavé-
gek. Házhoz szállítjuk Csíkszeredában és 
környékén. Telefon: 0755-878529.

#276744

Eladó I. osztályú, hasogatott, félszáraz bükk 
tűzifa 1150 lej/öl, nyírfa, ára: 850 lej/öl, vala-
mint vegyes tűzifa, ára: 950 lej/öl. Az ár tar-
talmazza a szállítást is. Telefon: 0742-590269.

#276751

Eladó száraz bükk- és tölgyfabütlés (desz-
kavégek) 10-20-30 cm-es darabokban, 
ugyanitt kapható bükk- és tölgyfakóka, 
valamint eladó száraz tüzifa. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0744-937920.

#276765

Házhoz szállítunk jó minőségű, kézzel 
válogatott lignitszenet, valamint méterbe 
vágott, jó minőségű, válogatott nyárfa- és 
fenyőcándrát, illetve bükk- és fenyődesz-
kavéget (bütlés) Csíkszeredába, Gyergyó-
szentmiklósra, valamint környékére. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0755-182889.

#276776

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk 2015. november 22-re,

BÁLINT ATTILA

halálának 3. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. 

Szerettei – Csíkszereda

Bármilyen csodás is e világi élet, 
pótolni nem tudna soha senki téged. 
Soha nem feledünk, mindig velünk 
maradsz, halálod, míg élünk, mindig fájó 
emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. november 22-ére, drága 
halottunk, 

SZŐKE SIMON

halálának 9. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja – Csíkszereda, Olaszország




