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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, 
testvér, rokon és barát, 

FERENCZ-MÁTÉFI LAJOS (CSIKE)
életének 60. évében 2020. március 11-én 
türelemmel viselt betegség után örökre eltávozott közülünk. 
Szeretett halottunkat 2020. március 14-én (szombaton) 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkpálfalvi temetőben.
Részvétnyilvánítást a szertartás előtt egy órával fogadunk 
a csíkpálfalvi templomban.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

www.or ien te . ro

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Tojásos salátaleves
Hawaii csirkemell 

Krumplipüré
Sült ananász

Desszert

AUTÓ

Eladó zárt karosszériás, dízelmotoros Dacia 
Logan temetkezési autó, kihangosítóval. Tel: 
0744-541062.

#286194

Eladó Ford Fiesta 1.4 Tdci, 2002-es évjárat, 188 
400 km, 08. 2020-ig érvényes műszaki, szemé-
lyesen vásároltam Németországból 2009-ben, 
nyugdíjas tulajdonos, teljes vezérmű cserélve 
a Ford kirendeltségnél tavaly, fékrendszer 
teljesen felújítva, szép, megkímélt, garázs-
ban tartott autó! Tel.: 0743319097 E-mail: 
eleszocs@gmail.com.

#286273

Eladó Ford Tranzit, 2001-es évjáratú. Átala-
kítva állatszállításra. Kilométer: 340 000 km. 
Több információ telefonon. Tel.: 0752942405 
E-mail: ingmihokzsolt@yahoo.com.

#286327

ÁLLAT

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Telefon: 0747-663378.

#285156

Lehet iratkozni előnevelt 3 hetes hús- és tojó- 
csirkékre, valamint előnevelt húskacsára. 
Szállítás április 2., 27., május 19., június 15.. El-
adók egyéves, piros tojótyúkok Csíkbánkfalva 
31. szám alatt. Tel: 0744-928418.

#285792

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#285871

Vásárolok tavalyi és idei (tejes) bárányokat. 
Tel.: 0751-855225.

#286098

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon: 0747-
995432.

#286203

Eladók 1 éves, piros tojótyúkok, szállítás 
megoldható. Eladó 10 db. házilag nevelt tyúk 
és egy kakas. Érdeklődni telefonon: 0744-
597003.

#286274

Eladó pirostarka, tejes, fi atal tehén, egyszer 
bórjúzott. Taploca, Holló 41. szám alatt. Tel. 
0720-031397.

#286316

Iratkozni lehet napos hús-, és tojócsirkére 
minden csütörtöki szállítással. Ugyanitt 3 he-
tes hús- és tojócsirkék minden héten. Rendel-
hetők előnevelt pulykák, napos pipék, rucák 
és gyöngytyúkok. Átvehetők Csíkszeredában, 
Hargita utca, 74. szám alatt, a Jótevő csárda 
mellett. Tel.: 0740-764241, 0740-770898.

#286336

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

#286372

Eladó 120 kg körüli disznó, Borzsován. Tel.: 
0745-487561.

#286373

BÉRBE ADÓ

Kiadó teljesen felújított, bútorozatlan, föld-
szinti, 2 szobás tömbházlakás, kevés fenntar-
tási költséggel Csíkszereda, Suta utca, 9. szám 
alatt, ára: 750 lej/ hó. Tel.: 0740-918515.

#286307

Kiadó a törvényszék közelében található, 38 
nm haszos felületű, három helyiségből álló 
ingatlan, irodának. Tel.: 0744-600542

#286162

Kiadó 60 m2 üzlethelyiség Székelyudvarhe-
lyen, a városi nagy piac közelében. Ugyanitt 
kiadó 120 m2 raktárhelyiség is. Érdeklődni 
telefonon: 0740-918739.

#286197

Diáklányoknak kiadó egyszobás, bútoro-
zott garzon Csíkszeredában. Érdeklődni: 
+36305036874, 0745-289642.

#286225

Csíkszereda központjában kiadók fodrász, 
manikűrös, kozmetikus székek. Érdeklődni: 
0740-816079.

#286279

Kiadó központi fekvésű, 2 szobás tömbházlakás, 
IV. emelet, saját hőközponttal. Tel. 0743-267035.

#286288

Kiadó Székelyudvarhelyen külön bejáratú 
lakrész, igényesen berendezve, április 1-jétől. 
Érdeklődni telefonon: 0725-656082.

#286329

Kiadók külön bejáratú szobák, Csíkszeredá-
ban (Zsögöd). Tel.: 0745-801804

#286383

FELHÍVÁS

Egészségi állapotfelmérés -elemzés Csíksze-
redában: a keringési rendszer, idegrendszer, 
emésztőrendszer, immunrendszer, pajzsmirigy, 
hasnyálmirigy, allergiák, aminosavak, ásvá-
nyok, nyomelemek, vitaminok, koenzimek, 
kollagénszintek, elhízási mutatók, prosztata, 
nőgyógyászati és termékenységi értékek kimu-
tatása. Ára: felnőtteknek 120 lej, kisgyerekeknek 
50 lej. Hátgerinc problémák, reumás panaszok, 
derék,- térd,- váll- és lábfájdalmak esetén ter-
mo-akupresszúrás 40 perces alkalmazás, ára 
25 lej, denevérpad használattal 30 lej. Hajhagy-
mák mikroszkópos elemzése, hajhullás okainak 
kimutatása 150 lej. Időpontkérés telefonon: hét-
fő-péntek: 10-17 óra között. Tel.: 0748-104048.

#286148

Ingyen genetikai vizsgálatot végzünk a Pécsi 
Tudományegyetem jóvoltából székely és ör-
mény leszármazottak számára. Érdeklődni és 
programáltatni lehet a székelyudvarhelyi Vi-
tality Klinikánál, a Budvár utca 41. szám alatt. 
Tel.: 0786-498093.

#286301

A Gagyi Erdőtársulás évi közgyűlését tartja 
2020. március 14-én, szombaton 10 órai kez-
dettel a helyi kultúrotthonban, melyre meg-
hívja és elvárja minden tagját.

#286305

Az Énlaki Közbirtokosság vezetősége évi köz-
gyűlésre hívja tagságát 2020. március 21-ére, 
szombaton 10 órára, az egység székházába. Na-
pirenden: beszámoló a 2019-es évi tevékenység-
ről; a 2020-as évi tevékenység és költségvetés 
előterjesztése és megvitatása; az ellenőrző bi-
zottság jelentése; határozat a Gazdakörrel való 
egyesülésről, határozat a Magtár megvásárlá-
sáról. Amennyiben a gyűlés nem lesz határo-
zatképes, akkor aznap 11 órától megismétlődik.

#286334

Házi betegápolásban, gondozásban jártas sze-
mélyt keresünk mozgássérült, idős szülő mellé 
Csíkszentmihályra. Érdeklődni lehet a követke-
ző telefonszámokon: 0753665832, 0751081518.

#286345

Az agyagfalvi VEDE Erdőgazdálkodási Társulás 
2020. március 21-én, délelőtt 10 órára összehívja 
tagságát a 2019-es éves beszámoló közgyűlésre 
és a 2020-as költségvetés megbeszélésére a helyi 
kultúrotthonba. Amennyiben nem döntőképes, 
ugyanezen a dátumon 11 órától a közgyűlés meg-
ismétlődik. Minden tagot szeretettel várunk.

#286356

A Városfalvi Egres Közbirtokosság 2020. már-
cius 21-én, szombaton 10 órától tartja rendtar-
tó közgyűlését. Napirendi pontok: 2019-es évi 
beszámoló, pásztor- és majorfogadás, a 2020-
as évi tevékenység megbeszélése.

#286361

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Ugyanitt sífelszerelések is kap-
hatóak. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca, 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879.

#285506

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 1 
utca, 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#286258

INGATLAN

Eladó Gyimesközéplokon ház nagy udvar-
ral, 35 ár a főúttól 300 m-re, a telken van két 
ház. Egyik 100 m2 (3 szoba, előszoba, konyha, 
fürdő), a másik 40 m2 fürdővel ellátva. Az in-
gatlan papírjai rendezettek, azonnal birtokba 
vehető. Irányár 35 000 euró. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámokon: 0036 203440818, 
0040 746234403.

#285741

Kiadó bútorozatlan, első emeleti, kétszobás 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Müller László 
utcában. Saját hőközpont, termopán nyílás-
zárók, napos oldal. Bér 150 euró/hó. Tel.: 0743-
414920.

#285823

Eladó vagy kiadó 14 km-re Székelyudvarhely-
től kereskedelmi felület. Érdeklődni telefonon: 
0744-559391, 0740-034820.

#286048

Eladó jó tájolású, napos, zöldövezetre néző, 
2. emeleti garzonlakás Székelyudvarhelyen, 
a Szabók utcában. Beépített terasszal, bővített 
nappali, részben felújítva. Akár befektetési 
célra is ajánlott. Irányár: 29 900 euró, alkud-
ható. Tel.: 0742-062486.

#286179

Eladó Kadicsfalván, a Gát utcában 5,5 áras 
telek, rajta egy új építésű kis ház (földszint, 
manzárd, össz. 60-62 m2). Víz, villany, ka-
nalizálás hivatalosan beszerelve, gáz a kapu 
előtt. Egyenes felületű, saroktelek, kerítéssel, 
kapuval, mindkét utcáról bejárattal. Irányár: 
68 500 euró. Tel.: 0742-139737.

#286353

Eladó 3 szobás tömbázlakás a Tudor negyed-
ben (Aranyalma Napközivel szemben). Saját 
hőközpont, III. emelet, II. osztályú beosztás. 
Irányár 45.000 euró. Tel.: 0765-234644.

#286357

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Bajkó Ernő értesíti az érdekelteket, hogy az 
”U P I Depresiunea Giurgeului” üzemtervének a 
kezdeti változatára környezetvédelmi vélemé-
nyezést kérelmezett. Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével megtehetik naponta 08.30 és 16.30 
óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca, 
43. szám) 2020. március 28-ig.

#286253

MEZŐGAZDASÁG

Eladók kocka szénabálák, 5 ron/darab.Tel. 
0740-966682.

#286224

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújí-
tást, cserépátforgatást, cserépmintájú Lind-
ab-lemezből födést, trapézlemezes födést, 
ereszcsatorna készítését és szerelését külön-
féle anyagokból (Lindab, alumínium, hor-
ganyzott, réz). Ingyenes kiszállás Hargita 
megyében. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi): 
0747-758498, 0753-960310.

#285900

Dr. Fehérvári Lajos kardiológiai szakorvos 
rendelést tart március 21-én Székelyudvarhe-
lyen, a Bethlenfalvi út, 1-3. szám alatti új Sa-
med Polimed rendelőben (a Kaufl and mellett). 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0727-001202.

#286090

Vállalok Székelyudvarhelyen és környékén 
asztalos- és ácsmunkákat, tetőszerkezetek, 
kocsibeállók, teraszok készítését, tömörfa bú-
tor készítést, szalagparketta készítést, parket-
tacsiszolást, faházak festését és átalakítását, 
stb. Minőségi munka, elérhető áron. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 0752-416886.

#286102

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtlení-
tését, újraépítését, valamint családi házak épí-
tését, javítását A-Z -ig. Tel.0742-404912.

#286143

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#286227

Dr. Nagy Imre-Zoltán, Németországban szak-
vizsgázott és dolgozó ideggyógyász széleskö-
rű műszeres vizsgálatokkal várja a betegeket 
(nyaki és agyalapi erek, echos vizsga, EEG, 
ENG, EMG) Székelyudvarhelyen, a Bethlen-
falvi út 1-3. szám alatti Samed Polimed ren-
delőben. Programálás 10-12 óra között. Tel.: 
0748-100554.

#286287

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel már-
cius 24-én és 31-én Csíkszeredában, a Fenyő 
utca 1. szám alatt. Programálás az alábbi tele-
fonszámon: 0748-100551.

#286360

A székelyudvarhelyi Samed Polimed rendelő 
új szolgáltatásokkal bővül: - tüdőgyógyászat 
(dr. Bakó Márta), - idegsebészet (dr. Kerekes 
Tamás), - allergológia (dr. Bán Erika). Cím: 
Bethlenfalvi út 1-3. szám, programálás 10-12 
óra között, telefonon: 0748-100554.

#286363

Vállalunk szobafestést, parkettázást, csem-
pézést, szigetelést, glettelést stb Tel.: 0728-
835965.

#286374

TELEK

Eladó Székelyudvarhely mellett a Kerekerdő 
közelében kaszáló, tiszta telekkönyvvel, 42.44 
ár. Irányár 200 lej/ár. Tel: 0746-348322.

#285947

Eladók Bikafalván közművesített beltelkek; 
aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis (gáz, kana-
lizálás folyamatban). Igény szerint választhat 
5-20 áras parcellákat. Vonatállomás a faluban, 
főúthoz közel, napos, panorámás oldal. Tel.: 
0744-559895.

#286164

Eladó 12,5 ár beltelek Csíksomlyón, a Nagy-
mező utcában, a Hét Vezér-negyed közelében. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0740-966682.

#286223

Eladó 48,5 ár építkezésre alkalmas telek Zete-
váralján. Víz, villany a telken, naprakész pa-
pírok, tiszta telekkönyv. Akár parcellázva is. 
Érdeklődni telefonon: 0754-269271.

#286278

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 
deszkavégek, bütlés, valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Ér-
deklődni telefonon lehet: 0744-937920.

#286222

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, 
ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#285938

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 
lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748-603802.

#285939

Eladó száraz bükk tűzifa, összevágva kandal-
ló méretre. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.

#286101

Eladó 8 tonnás fahasító gép (ékes, fentről 
nyom lefele, ipari árammal működik), 3 ke-
rekű elektromos bicikli, egy nem elektromos 3 
kerekű bicikli is (pedálhajtással, felnőttnek), 
2 kerekű elektromos bicikli (jó akkuval és töl-
tővel), villanymotoros ágdaráló gép, mellyel 
gyümölcsöt is lehet darálni, benzinmotoros 
kerti kapálógép (fréza, 5 lóerős, 4 ütemű mo-
torral), 1 éves friss vetőmag krumpli (fehér és 
piros – annak ajánlom, aki jó termést akar el-
érni), 150 literes pálinkafőző rézüst (kiöntővel, 
kavaróval, új állapotban). Szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0759-391589.

#286182

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x3 m-es 
(85 lej), 8x4 m-es (155 lej), 8x6 m-es (215 lej), 
10x8 m-es (365 lej). Ugyanitt eladók jó minő-
ségű pálinkák: szilva (40 lej/l), barack (45 
lej/l), aggancsnyelű bicska (125 lej), autó te-
tőcsomagtartó, 62 kg-os kovácsüllő (1250 lej). 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858.

#286202

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa és haso-
gatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a hasítatlan nyír/, 
750 lej/öl, 200 lej/m hasított nyír/, 800 lej/öl, 
230 lej/m hasogatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, 
az árban benne van a házhoz szállítás is. Tel.: 
0740-292961.

#286215

Házhoz szállítunk jó minőségű kályhaméretre 
vágott bükkfa bütlést (kóka), valamint válla-
lunk autóalváz parafínozást (kezelést). Tel. 
0755-182889.

#286248

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk tűzifa, ára: 
225 lej/m, valamint hasogatott nyírfa, fenyő 
cándra. Az ár tartalmazza a szállítást is. A 
megrendelt mennyiséget 1 napon belül szállít-
suk. Telefon: 0742-590269.

#286264

Eladó hasogatott bükk tűzifa, házhoz szállít-
va 1 öltől Csíkszereda és környékén, valamint 
szállítunk kavicsot, betonkavicsot 3,5 tonnás 
billenős autóval. Tel.: 0744-805411.

#286269

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa, házhoz szállí-
tás megoldható, már egy öltől. Hasogatott ka-
lodás (csomagolt) 33 centire vágva, kazánba, 
kandallóba, vagy csempekályhába, szintén 
bükk tüzifa, valamint bütlés, cándra, deszka-
vég. Érdeklődni a: 0745-648517.

#286291

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-
reda környékén. Tel.: 0746-778543.

#286296

Árcsökkentés a vágott tűzifánál (bütlés), most 
400 lej egy öl (4 méter) házhoz szállítva. Egy-
szeri szállítás 8 méter (Csíkszereda). Tel.: 0743-
663536.

#286321

Eladó International 844 S traktor, frissen be-
hozva Svájcból, valamint HDG 40 kw-os fael-
gázasító kazán. Tel.: 0742-464101.

#286350

Eladó 14 hónapos, garanciában lévő BERNA-
FON hallókészülék, negyedárban. Tel.: 0744-
559066.

#286355

Eladó betonkavics és fekete föld. Tel.: 0748-
092133.

#286381




