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Idősgondozót keresünk Csíkszeredába, 
napi 8 órában. Érdeklődni hétköznap 17 óra 
után, vagy hétvégén a 0723-388483-as tele-
fonszámon.

#276910

Gondozónőt keresünk beteg asszony mellé, 
váltással. Telefon: 0746-155111

#277052

Az abásfalvi Ilonavölgye Közbirtokosság 
2018. december 16-án 12 órától rendes évi 
közgyűlést tart a közbirtokosság székhe-
lyén. A vezetőség

#277078

A Bogárfalvi Közbirtokosság vezetősége 
az alapszabályzat 8. szakaszának 3. be-
kezdése, valamint a 9. szakasz 2-es pont-
ja alapján összehívja a tagság rendkívüli 
közgyűlését 2018. december 8-án, szom-
baton 11 órára, a bogárfalvi kultúrott-
honba. Napirendi pont: a Farkaslaka 
községi Közbirtokosságok Társulásának 
megalakítása. Amennyiben a közgyűlés 
a meghirdetett időpontban nem lesz ha-
tározatképes, az összehívást ugyanazon 
a napon 12 órakor megismételjük. Veze-
tőség

#277092

A Homoródalmási Közbirtokosság vezető-
sége tisztelettel meghívja tagságát 2018. 
december 9-én, vasárnap 12 órától tartandó 
közgyűlésre a Szabó Gyula Kultúrotthonba. 
Ha a gyűlés az alapszabályzat szerint nem 
lesz határozatképes, akkor 2018. december 
16-án, vasárnap 12 órától lesz megtartva. 
Kérjük a tagsági könyvet mindenki hoz-
za magával! Tisztelettel, a vezetőség. Tel.: 
0748-098290.

#277106

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek és mosoga-
tógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 
év garanciával, régi mosógépet, hűtőt is 
beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. u., 18. szám (a Merkúr 
áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495.

#276411

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás! Kaphatók sífelszerelések! 
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca, 38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-
782879.

#277011

Eladók német, használt kanapék és bú-
torok, rusztikus bútorok, matracok, hű-
tőszekrények, fagyasztók, mosógépek, 
mosogatógépek, villanykályhák. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#277081

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen 
negyedben egy 63,53 m 2-es, 3 szobás, III. 
emeleti tömbházlakás, keleti és nyugati 
fekvésű szobák, rendezett telekkönyv-
vel. Irányár: 57 900 euró. Tel.: 0742-
480646.

#276797

Eladó sürgősen felújított garzonlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0729-058161.

#276835

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönöm a székelyudvarhe-
lyi kórház kardiológia osztályán dr. Miklós 
Klára doktornőnek, Évikének, Icukának, 
Ágicának, Lacikának a sok segítségét, akik 
fájdalmunkban mellettünk voltak és segí-
tettek Tóth Birton Lajos ápolásában.

#277061

A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános 
Iskola Alapítványa köszönetét fejezi ki 
Csíkszereda Megyei Jogú Város polgár-
mesteri hivatalának a Bolyai János Em-
lékverseny és Néptáncoktatás a csíksze-
redai Petőfi Sándor Általános Iskolában 
című programok lebonyolításában nyúj-
tott segítségéért.

#277109

MEZŐGAZDASÁG

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

#276234

Tejtermelők, figyelem! Szeretné tejho-
zamnövelését elősegíteni? Vásároljon 
megfelelő takarmányt, nagy fehérjetar-
talommal, Székelyudvarhelyen. Ugyanitt 
hízóborjúknak való takarmány is van. 
C:G:F: (30-35% bypass), szárított sörmalá-
ta 18-23%, kukoricadara, takarmányliszt, 
korpa és Purina-koncentrátumok. Tel.: 
0744-610197.

#277031

Eladók Csíkszentimrén 120-150 kg körüli 
disznók, gabonával és pityókával nevelve, 
valamint eladó bió piros pityóka. Telefon: 
0741-554404.

#277100

Eladó kukorica, ára: 0,80 lej/kg, búza 0,90 
lej/kg, zab, rozs, 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. Ku-
koricát cserélünk nagy pityókával 1kg/1kg, 
Csíkmadaras, 199. Telefon: 0754-948176.

#277112

OKTATÁS

Akkreditált idősgondozó képzést indít a 
Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában. 
Jelentkezési határidő: 2018. december 7. Ér-
deklődni a 0732-830034-es telefonszámon.

#276970

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#276391

Tetőfedő bádogos vállal: csatorna javítást, cse-
repezést - Hargita, Kovászna, Brassó ás Maros 
megyékben (Nagy Csaba). Tel.: 0745-929327.

#276756

Dr. Fancsali Edina Melinda endokrinológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen, az 
Ady Endre utca 31. szám alatt, hétfőnként 
16-19 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 0757-659273.

#276943

Tehenek beondózását vállalom, hivatalos iratok-
kal rendelkezem. Érdeklődni bármikor a 0751-
377064, vagy a 0751-470039-es telefonszámokon.

#276960

Tetőfedő-bádogos mester vállal tetőfödést, 
ereszcsatorna-készítést bármilyen anyagból, 
javítást, cserépforgatást. Tel.: 0749-881713.

#276965

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kar-
diológiai rendelést tart december 16-án Szé-
kelyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám 
alatti Samed Polimed rendelőben. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet: 0727-001202.

#276974

Tetőfedő-bádogos, ereszcsatorna, Lindab 
lemez készítést, cserépforgatást, tetőjaví-
tást vállal. Tel.: 0757-989099.

#276968

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

#276541

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány illetve ezek átalakí-
tását vállaljuk. Tel.: 0741-464807.

#277057

TELEK

Kaszálóterületet keresek Csibában, a Méze-
sek körül, a Fészó pataka határában. Tele-
fon: 0755-087416.

#277028

Eladó 11 ár terület Székelyudvarhelyen, a 
Cérnagyár udvarán hátul, bekerítve, őrzött 
terület. Érdeklődni telefonon: 0744-477546.

#277094

VÁSÁROLNÉK

Csíkszépvízen közbirtokossági jogot és me-
zőgazdasági területet vásárolok. Telefon: 
0752-612342.

#276985

Vásárolok festményeket magyar, erdélyi és 
román alkotóktól, szobrokat, tulipános bú-
torokat, népi kerámiát, órákat, egyéb régi-
ségeket. Tel.: 0757-716036.

#277023

Vásárolnék régi, nem használt láncfűrészt, 
akár alkatrészeket is, és robogót. Telefon: 
0755-087416.

#277029

VEGYES

Eladó száraz, I. osztályú fenyőcándra 
szállítással, ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0749-428880.

#276921

Eladó I. osztályú, méterbe vágott és 
hasogatott, félszáraz bükk tűzifa, va-
lamint vegyes tűzifa. A megegyezett 
ár tartalmazza a házhoz szállítást is. 
Telefon: 0749-428880.

#276920

Eladó száraz bükkfa 33 cm-re vág-
va vagy méterre vágva (300 lej/m). 
Ugyanitt nyers bükkfa kapható. Ház-
hoz szállítás megoldható Csíkszereda 
és Székelyudvarhely környékén. Tel.: 
0745-253737.

#277010

Eladó hasogatott, bükk, nyír, és  vegyes 
tűzifa, ára: 850-1000 lej/öl. Házhoz 
szállítás Csíkszereda és környékén. Te-
lefon: 0743-940033, 0744-483345.

#277075

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

#276891

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

#276981

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény bük-
kfa. Ára: 250 lej/m, házhoz szállítással. Te-
lefon: 0748-603802.

#276917

Eladó száraz és nyers tűzifa, házhoz szál-
lítva Csíkszereda és környékén. Telefon: 
0744-148829.

#276925

Eladó száraz bükk- és tölgyfabütlés (desz-
kavégek) 10-20-30 cm-es darabokban, 
ugyanitt kapható bükk- és tölgyfakóka, 
valamint eladó száraz tűzifa – Csíkszeredá-
ban, Székelyudvarhelyen és a környéken. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

#276966

Eladó 9 hektár erdő (fenyő 60% és bükk 
40%). Telefon: 0752-612342.

#276984

Eladó csere vés bükk tűzifa, házhoz szállít-
va Csíkszereda és környékén. Telefon: 0751-
578010.

#277087

Eladó Csíkszeredában lekezelt, rövid szügye-
lős, hégy hátideges, normálméretű, fekete 
gyári bőrből készült pár hám rézgombokkal, 
rézcsatokkal, oldalcsatolós fékekkel. Irány-
ár: 2200 lej, beszámítok vágni való borjút, 
-lovat, csikófélét, egy-két vágnivaló juhot. 
Ugyanitt eladó Zephler fáskályha nagyon jó 
állapotban (112 cmx46 cm), melegítős, főzni 
is lehet rajta. Irányár: 500 lej, beszámítok 
egy-két vágnivaló juhot, jó állapotban lévő, 
kihúzható 2 személyes kanapét, asztalt négy 
székkel, illetve tömör fából készült bölcső 
0-6 hónapos korig használható matraccal. 
Irányár: 150 lej. Telefon: 0753-269541.

#277107

Eladó vastag cándra bálázva, fenyő, nyárfa, 
illetve bütlés (deszka- és favégek), valamint 3 
tonna bükkfabrikett, ára: 850 lej/tonna. Mind-
ezeket házhoz szállítjuk. Telefon: 0743-663536.

#277108

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS

Búcsú nélkül mentél el, szomorú a lelkünk, amíg élünk, 
soha el nem feledjük. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem 
engedte, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. 

Fájó szívvel emlékezünk 1994. december 4-ére, 

ID. BAKÓ JÁNOS

halálának 24. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.

Bánatos édesanyja, fiai: János és Géza, testvérei: Éva és Pali, sógora Árpi, 
valamint Melinda – Székelyudvarhely

Két kezed munkáját mindenütt látjuk, 
Áldott szép emléked szívünkbe zárjuk.

Fájó szívvel emlékezünk 2000. december 4-ére,

PÉTER JÓZSEF (MARTONOS)

halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkbánkfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 4-ére,

BERKI ANNA, SZÜL. AMBRUS ANNA 

halálának 2. évfordulóján. Arany volt a szíved, munka az 
életed, Isten hívott, mert szeretett. A megemlékező szent-
mise december 4-én, kedden délután 6 órától lesz a székelyudvarhelyi Szent 
Miklós-hegyi plébániatemplomban. 

Szerető fiai László és Zoltán, négy unokája Kármen, Gyöngyvér, Andrea, 
Melinda – Székelyudvarhely, Nagybánya, Kanada

Tudjuk, hogy nem jöhetsz, egyre jobban várunk, 
enyhíti hiányod, ha álmainkban látunk. 
Az ész megérti, de a szív soha, 
mi is elmegyünk, ahol te vagy, oda. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2017. december 5-ére, 

SZTANKOVSZKY PIROSKA 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise december 5-én, 
reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt-templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíkszereda

Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. 
Itt hagytatok minden álmot, vágyat, 
nem meséltek már az unokáknak. 
A bánatot ránk hagyva csendesen elmentetek. 
Örök álom zárta le drága szemeteket, 
megpihenni tért két dolgos kezetek. Drága szüleim, 
Isten veletek! Tőletek tanultunk hinni, remélni és szeretni, gyermekeinket 
becsületben felnevelni, embertársainkat tisztelni 
és megbecsülni, a bajokat, bánatot türelemmel viselni. 
Isten szent országa legyen a ti hazátok, nyugodjatok békében,
drága szüleim, a kisfi atokat átölelve! 

Fájó szívvel emlékezünk 1949. április 18-ára,

SZŐCS ZOLTÁN 

halálának 69., 2010. június 27-ére,

SZŐCS ERZSÉBET, 
SZÜL. KOVÁCS ERZSÉBET

halálának 9. valamint 2005. december 6-ára,

SZŐCS DOMOKOS 

halálának 13. évfordulóján. 
Megtört szívű leányuk, Aranka és családja




