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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk, 

ÖZV. MÁRTON ATTILA 
temetésén megjelentek, vagy lélekben velünk voltak, együttérzésükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család
279385

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

AUTÓ

Eladó benzines Toyota Auris, 65 000 km-ben, első 
tulajdonostól. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-
563448.

#279366

Eladó Kawasaki Vulcan 1600 motorbicikli. Érdek-
lődni telefonon: 0744-563448.

#279367

ÁLLAT

Pirostarka, illetve kékbelga ünő- és bikaborjakat 
vásárolok. Telefon: 0747-663378.

#279049

Vágni való lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#279076

Iratkozni lehet napos hús- és tojócsirkére, minden 
csütörtöki szállítással. Ugyanitt 3 hetes hús-, és 
tojócsirkék március 20-tól minden héten. Rendel-
hetők fi atal tojótyúkok, előnevelt pulykák, napos 
pipék, rucák és gyöngytyúkok. Átvehetők Csík-
szeredában, Hargita utca 74. szám alatt, a Jótevő 
csárda mellett. Tel.: 0740-764241, 0740-770898.

#279239

Eladó egy disznó Csíkpálfalván. Telefon: 0740-
087821.

#279316

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-301586.

#279322

Vágnivaló lovakat vásárolok vágóhídra, nagyobb 
mennyiségben. Tel.: 0758-462001.

#279329

Eladó szép, pirostarka fejőstehén, két hónapos 
borjúzó. Ára: 3000 lej, enyhén alkudható. Tele-
fonszám: 0747-557491.

#279380

Eladó 9 db nyolc hetes malac Csíkszentmiklóson. 
Telefonszám: 0754-456319.

#279389

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlenfalvi út 168. 
szám alatt (Wappal Kft . régi székhelyén) 565 m 2-
es raktár és irodahelyiség valamint 640 m2-es 
udvar/parkoló. Éredeklődni a 0744-644909-es 
telefonszámon lehet.

# 

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Nicolae Bălcescu 
utca 2. szám alatt, a régi cérnagyár épületében 
1660 m2-es raktárhelyiség. Érdeklődni a 0744-
644909-es telefonszámon lehet.

# 

Kiadó 150 m2-es irodahelyiség Székelyudvarhe-
lyen, a Diablo pizzázó fölött. Megfelel bármilyen 
csendes tevékenységre. Tel.: 0744-610197.

#278576

Kiadó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában. 
Tel.: 0743-267035.

#278995

Kiadó Székelyudvarhelyen a TIK-TAK bár teljes 
berendezéssel, frekventált helyen (közel 30 éve 
működik). Más tevékenységre is kiválóan alkal-
mas, közel 4 ár saroktelken. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0744-636707.

#279155

Kiadó Székelyudvarhelyen garzon típusú lakás 
a II. Rákoczi Ferenc utca 23. szám alatt (a köz-
pontban). Beosztása: szoba, fürdőszoba, konyha 
kialakítható. Bér: 80 euró/hónap + 250 lej rezsi. 
Tel.: 0745-630024, 0744-530709.

#279181

Kiadó 219 m2-es, rakodórámpával ellátott raktár-
helyiség Székelyudvarhelyen, a Vízigótok utca 
14–16. szám alatt. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-340399.

#279400

FELHÍVÁS

Kirándulás Monte Carlo-ba és fürdözés az 
Olasz Riviérán a Panorama Turist szerve-
zésével 2019. augusztus 25. és szeptember 
3. között, ára 599 euró, ami tartalmazza a 
szállítást, szállást, reggelit, vacsorát, ide-
genvezetést, a vaporetto és vonatjegyeket. 
Tel.: 0751-067414. 

#279345

Szeretnél változtatni egészségügyi, lelki állapoto-
don vagy bármilyen téren, ahol elakadtál? Segítek. 
Gyógyító vagyok és a szeretet terében a tiszta hang, 
érzés, tudat, akarat alkalmazásával hozzá tudok 
járulni a teljes gyógyulásodhoz. Tel.: 0745-488703.

#279300

Szervezetünk működésének kiértékelése, új Quan-
tum készülékkel: csont-, keringési-, ideg-, emész-
tő-, immunrendszer, vese, tüdő, pajzsmirigy, 
elhízási mutatók, allergiák, aminosavak, nyomele-
mek, vitaminok, koenzimek és kollagénszintek, 
prosztata valamint nőgyógyászati értékek. Ára 
felnőtteknek 95 lej, kisgyerekeknek 45 lej. Hátge-
rinc problémák, reumás panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszúrás 
40 perces alkalmazás, ára 25 lej. Hajhagymák mik-
roszkópos elemzése, hajhullás okainak kimutatá-
sa 125 lej. Időpontkérés telefonon: hétfő-péntek: 
10-17 óra között: 0748104048

#278379

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász szakorvos rendel 
minden pénteken délután 2 órától Székelyudvar-
helyen, a Templom utca 7. szám alatti Samed-Po-
limed rendelőben. Végzünk hasi echográfi át, 
érultrahangot is. Előzetes programálás a 0752-
201925-ös telefonszámon.

#278714

Fejőstehenek mellé megbízható személyt keresek, 
akár azonnali kezdéssel. Telefon: 0742-635556.

#279189

Az Énlaki Közbirtokosság vezetősége évi közgyű-
lésre hívja tagságát 2019. március 23-ára, szomba-
ton 10 órára, az egység székházába. Napirenden: 
beszámoló a 2018-as évi tevékenységről; a 2019-es 
évi tevékenység és költségvetés előterjesztése és 
megvitatása; az ellenőrző bizottság beszámolója; 
határozat a beerdősödött mezőgazdasági ma-
gánterületek erdőalapba való bevétele és közös 
gazdálkodás a Közbirtokosság kötelékében, kü-
lönfélék. Amennyiben a gyűlés nem lesz határo-
zatképes, akkor aznap 11 órától megismétlődik.

#279271

A homoródszentmártoni Nagyhomoród Közbir-
tokosság március 30-án 9 órai kezdettel tartja 
éves rendes közgyűlését. Ha nem lesz határozat-
képes többség, akkor az alapszabályzat értelmé-
ben egy órával később, 10 órától tartjuk, melyre 
meghívunk és elvárunk minden tagot! Napirendi 
pontjaink: 1. a vezetőtanács tevékenységi beszá-
molója a 2018-as évről, 2. az ellenőrző bizottság 
beszámolója, 3. a 2018-as évi mérleg bemutatása 
és elfogadása, 4. tagsági lista frissítése, 5. a 2019-
es évi költségvetés előterjesztése és megvitatása, 
6. tisztújítás, 7. különfélék. Felkérünk mindenkit, 
aki bármelyik tisztségre jelentkezni szeretne, 
jelentkezési szándékát jelezze írásban a szék-
helyen, 2019. március 27-éig vagy érdeklődjön a 
0745-696509-es telefonszámon.

#279299

A Székelykeresztúri Hubertus Vadász és Sport-
horgász Egyesület 2019. március 30-án délelőtt 
10 órától tartja évi közgyűlését, a polgármesteri 
hivatal gyűléstermében. Napirendi pontok: be-
számoló, pénzügyi jelentés, a cenzorbizottság 
jelentése, a 2018-as mérleg elfogadása, a 2019-
es költségvetési terv ismertetése és elfogadása, 
Lőrincz Sándor fellebbezésének megvitatása, 
különfélék. Szeretettel várjuk tagjainkat! A veze-
tőtanács.

# 

A Telekfalvi Közbirtokosság 2019. március 23-án 
délelőtt 10 órától évi közgyűlést tart, a közbirto-
kosság székhelyén. Napirendi pontok: a 2018-as 
évi tevékenység pénzügyi beszámolója, cenzori 
jelentés, vezetőtanács választás, egyebek. Min-
den tagot szeretettel elvár a vezetőség.

#279368

HÁZTARTÁS

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

#278572

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mo-
sógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. Cím: Székelyud-
varhely, 1918. december 1. u. 18. szám (a Merkúr 
áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-
495625; 0722-626495.

#279030

Eladók német, használt kanapék, egyszemélyes- 
és franciaágyak és bútorok, rusztikus bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, villany-
kályhák. Megtalál Madéfalván, az állomással 
szemben. Tel.: 0748-913384.

#279256

INGATLAN

Csíkszeredában a Pacsirta sétányon eladásra kíná-
lunk egy 2 szobás első emeleti, napfényes, csendes 
lakást, saját gázkazánnal és külön bejáratú szo-
bákkal. Irányár: 39.800 euró. Tel.: 0745-786168.

#278699

Eladó II. emeleti garzonlakás Csíkszeredában, 
a Hargita utcában, napos oldalon. Tel.: 0753-
136164, 0741-437618.

#279315

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Farkaslaka község, Farkaslaka falu 491. szám 
alatti COAL – DUST KFT. értesíti az érintette-
ket hogy a Hargita megye, Farkaslaka község, 
Nyelező 169 , 5473-as parcella alatt található 
Hagyományos szénégetési tevékenység működ-
tetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési 
eljárást elindította. A tevékenység előrelátható 
környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óra 
között valamint pénteken 8-tól 14-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. sz. Tel.: 
312454, 371313; Fax: 310041. Észrevételeket a 
hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül, írásban lehet közölni napota a környezetvé-
delmi ügynökséggel, az észrevételező személyi 
adatainak feltűntetésével.

#279391

MEZŐGAZDASÁG

Vásárolok malomipari búzát (minimum 25 tonna, a 
legjobb napi áron), elfogadok 2-3%-ban csirás bú-
zát, valamint takarmány búzát. Tel.: 0743-809900.

#278487

Kukoricát cserélnék pityókával (1,5 kg kukorica/
1 kg pityóka, illetve 1 kg kukorica/1 kg ültetnivaló 
pityóka). Telefon: 0754-948176.

#279188

Eladók esőmentes széna- és sarjú körbálák, össze-
sen 70 db. letakarva, palettán tartva – Felsőbol-
dogfalván. Érdeklődni telefonon: 0749-878593.

#279296

Nem használat miatt eladó egy új, Gregoire 
Besson hármas forgóeke. Ára: 7500 euró. Tel.: 
0745-926952.

#279341

Eladó I. osztályú szénabála Csicsóban. Telefon: 
0746-032165.

#279386

OKTATÁS

Szakács és pincér tanfolyam kezdődik Csíksze-
redában 2019. március közepén. Az alapos elmé-
leti és gyakorlati képzést követően a munkaügyi, 
valamint a tanügyi minisztérium által kibocsá-
tott, az Európai Unióban elismert oklevelet 
kapnak a végzősök. Tevékenységünkről ízelítőt 
nyerhet az alábbi weboldalon: www.transmon-
tana.info. Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 0740-421407.

#279098

Akkreditált virágkötő képzést szervez a Formator 
egyesület. Érdeklődni az alábbi telefonszámo-
kon: 0726-082352, 0744-856811.

#279223

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 
bádogos munkát, kéményszegést, csator-
nakészítést, -javítást, festést, tömbházak-
nál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, most 
10% kedvezményel. Tel.: 0744-886956, 
0745-866619.

#279016

Cserépcserét, forgatást, tetőfedő-bádogos 
munkálatokat vállalok, lemezfödést és bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését-ja-
vítását. Lambériafestést, külső faelemek 
festését is vállalom. Kiszállás ingyenes. 
Kedvezmény 10%. Tel.: 0758-607893.

#279342

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső 
faelemek festését is vállalom. Érdeklődni lehet 
az alábbi telefonszámokon: 0743-903910, 0755-
566637, 0756-525549.

#278775

Vállalok tetőfedő-bádogos munkálatokat, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és ja-
vítását, illetve cserépcserét. Lambériafestést, 
külső faelemek festését is vállalom (Mátyás, a 
mindentudó). Érdeklődni lehet az alábbi tele-
fonszámon: 0758-861934.

#278788

Tetőfedő bádogos vállal: csatorna javítást, tetőja-
vítást, Lindabos fedést, cserepforgatást, valamint 
ács-kőműves munkákat. Számlával, gyorsan, 
precízen, bármikor hívhatnak (Kovács István). 
Tel.: 0745-929327.

#278871

A Varázsszőnyeg Kft . Csíkszereda, Decemberi For-
radalom utca 10. szám alatt, automata mosógéppel 
vállal szőnyegmosást, centrifugálást, szárítást és 
illatosítást, illetve el-, és visszaszállítást a város te-
rületén. Program: H-P: 8-17, szombat: 8-12. Telefon: 
0746-648420, 0741-494119.

#278884

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel február 
26-án, március 12-én és 19-én Csíkszeredában, a 
Fenyő utca 1. szám alatt. Iratkozni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 0748-100551.

#278887

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szak-
orvos rendel Székelyudvarhelyen, a Templom 
utcai Polimed Centernél péntekenként 16–20 óra 
között. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mon: 0741-607670.

#279074

Vállalom személyi jövedelemadó (Declarație 
Unică) űrlap kitöltését és online lejelentését. Tel. 
0731-020625.

#279075

Dr. László Gábor ortopéd főorvos Székelyudvarhe-
lyen, a Rózsa utca 61/E. szám alatti magánrendelő-
ben folytatja a szakrendelést. Programálni az alábbi 
telefonszámokon lehet: 0744-253740, 0745-881363.

#279086

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, valamint ablak-
párkány illetve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 
0741-464807.

#279127

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, cse-
répátforgatást, cserépmintájú Lindab-lemezből 
födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna készí-
tését és szerelését különféle anyagokból (Lindab, 
alumínium, horganyzottlemez, réz). Ingyenes ki-
szállás Hargita megyében. Érdeklődni telefonon 
lehet (Józsi): 0747-758498, 0753-960310.

#279172

Szereltessen fűtésrendszert! Csökkentse a költ-
ségeit felére, egyik feléből fi zeti a fűtésrendszer 2 
éves részletét, a másik feléből rendezi közös költ-
ségét, mellette biztonságos a fűtése és állandó a 
meleg víz szolgáltatás. Ugyanakkor vállaljuk régi 
kazánok cseréjét újakra, valamint kazán és belső 
gázszerelések 2 éves műszaki ellenőrzését. Fela-
data, hogy jelentkezzen Csíkszeredában az Inst-
har-nál, a Márton Áron utca 21. szám alatt. Telefon: 
0745-380499, 0744-625736, 0266-371785.

#279173

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kardioló-
giai rendelést tart március 30-án Székelyudvarhe-
lyen, a Templom utca 7. szám alatti Samed Polimed 
rendelőben. Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 0727-001202.

#279211

Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. Tetőleme-
zekkel, cserépmintájú pléhvel dolgozunk, bármi-
lyen színben. Emellett vállaljuk ereszcsatornák, 
új csatornák készítését, javítását kedvező áron. 
Akár templomokon is vállalunk bádogmunkákat. 
Kiszállás ingyenes. Tel.: 0748-356749.

#279252

Tetőfedő-ács-bádogos vállalunk tetőfedést, eresz-
csatornát, bármilyen kisebb munkálatokat is. Tel.: 
0743-609563.

#279253

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, ande-
zitből, mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, 
kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés készíté-
sét, régi sírkövek felújítását, betű, szám bevésését 
– Csíkszeredában és környékén, elérhető áron. 
Tel.: 0752-386256.

#279330

Vállalunk belsőépítészeti munkákat: konyhák, für-
dőszobák, nappalik burkolását márványból, gránit-
ból, különböző fajta csempékből, glettelést, festést, 
hőszigetelést, nemesvakolat felhordását, ajtó-ablak 
cserélését, ablakpárkány-készítést márványból, 
gipszkartonszerelést, vakolást, ácsmunkákat stb. – 
Csíkszeredában és környékén, valamint Székelyud-
varhelyen és környékén. Tel.: 0743-976436.

#279331

Tetőfedő vállalkozó bádogosmunkákat, cserépfor-
gatást, csatornakészítést és javítást vállal. Anyag: 
cserepes lemez, horganyzottlemez ereszcsatorna 
- színes és alumínium. Külső-belső festést is vál-
lalok. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 
0756-559811, 0747-756579.

#279401

TÁRSKERESŐ
Keresem a társam! 72 éves, független, káros szen-
vedélyektől mentes férfi  vagyok, rendezett körül-
ményekkel. Keresem azt az ügyes háziasszonyt, 
akivel szépen élhetnénk hátralevő nyugdíjas 
éveinket, mert egyedül élni nagyon nehéz, rossz. 
Az életkor nem számít, csak a szíve legyen fi atal. 
Telefon: 0746-046907.

#279395

TELEK
Eladó 1650 m2-es belterület Csíkszeredában, a Ta-
norok utcában. Tel.: 0732-344953.

#278800

Vásárolnék 1000 m2 körüli belterületet Csíkszere-
dában, vagy környékén. Telefon: 0749-678309.

#279279

VÁSÁROLNÉK
Azonnali fi zetéssel vásárolok régi bútorokat, ma-
lomkövet, kővályút, kőlépcsőt, kályhákat, befőttes 
üvegeket, teknőket, szódavizes üvegeket, nagybő-
gőt, gordont és fatalicskát, kőkutat és kő kapulá-
bat, gyalupadot. Tel.: 0747-396564.

#279236

VEGYES

Eladó bükk tűzifa, házhoz szállítva. Telefon: 
0741-670627.

#279269

Eladó jó minőségű deszkavégek (azonnal 
tüzelhető) - ingyenes házhoz szállítással 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és 
a környéken. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-937920.

#279392

Eladó minőségi szilvapálinka (40 lej/l), almapálin-
ka (30 lej/l), 6x4 méteres vízálló rafi  a preláta (110 
lej), Dacia Logan tetőcsomagtartó rúdak (150 lej), 
új, gombos mobiltelefon (120 lej), 65 kg-os eredeti 
kovács üllő álvánnyal (1300 lej), laptopok (750 
lej/db.). Szállítás megoldható + 15 lej. Tel.: 0745-
460858.

#279070

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény bükkfa. Ára: 
230 lej/m, házhoz szállítással, valamint melasz. 
Telefon: 0748-603802.

#279094

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, cserefa, il-
letve cserefa-cándra. A házhoz szállítás ingyenes. 
Telefon: 0746-369387.

#279219

Eladó román Carpatina kaszálógép (rendben tart-
va), benzin motoros kapálógép (fréza), valamint 
ágdaráló gép (lehet almát is darálni vele), 2,2 kW-
os villanymotor cirkulára, 1 betonkeverőre való 
villanymotor, egy kerti kaszálógép (2 kaszája van: 
egy körforgós és egy hagyományos, 120 cm-es asz-
tala), húsdaráló gép villanymotor hajtással. Tel.: 
0759-391589.

#279235

Eladó I. osztályú bükk tűzifa, ára: 1050 lej, szállí-
tással együtt, valamint hasogatott nyír tűzifa, ára: 
900 lej, szállítással. Telefon: 0743-801736.

#279304

Eladó nagyon jó minőségű fenyőcándra, ár meg-
egyezés alapján, szállítással együtt. Telefon: 0743-
801736.

#279305

Házhoz szállítunk jó minőségű vegyes deszkavé-
get, bütlést, nyír, nyár, és fenyőfából. (Gyergyó-
szentmiklós és Csíkszereda környéke). Valamint 
ruf minőségű bükkfa brikettet. Tel. 0755-182.889.

#279310

Eladó vastag cándra bálázva: fenyő, nyár, nyír, 
bükkfa, illetve bütlés. Telefon: 0743-663536.

#279313

Eladó 50 literes pálinkafőző-rézüst, teljes felszere-
léssel. Tel.: 0742-592553.

#279349

Eladó egy 150 és egy 100 literes pálinkafőző-rézüst, 
teljes felszereléssel. Tel.: 0740-890847.

#279350

Eladó hanglemez gyűjtemény (operett muzsika, 
táncdalok, népzene, hallgatók), Csíkszeredában. 
Telefon: 0744-122654.

#279383




