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

#291660

Eladók 9 hetes malacok Csíkszentkirályon. Tel.: 
0757-465018.

#291733

Eladók 1 éves, piros tojótyúkok, valamint előne-
velt tojócsirkék: piros, fekete, fehér és kender-
magos színben, valamint 1,2 kg-os húscsirkék. 
Szállítás megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0744-597003.

#291737

Eladók 120-150 kg közötti disznók Agyagfalván. 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0742-906582.

#291751

Eladó 19 család méh kaptárral, mézűrrel, kiépí-
tett keretekkel együtt Csíkszentlélek 30. szám 
alatt. Tel.: 0749-103161.

#291773

Eladók Csíkkozmás 238. szám alatt 8 hetet töltött 
malacok. Tel.: 0727-707583.

#291774

Eladók 50 kg körüli süldők. Tel.: 0743-630895.
#291782

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bikabor-
jakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 0747-
663378.

#291787

BÉRBE ADÓ

Bérbe adók Székelyudvarhelyen, a Nicolae 
Bălcescu utca 69. szám alatt, a Cérnagyár épü-
letében: ipari felület, termelési, kereskedelmi, 
raktározási lehetőséggel, 1000 nm, irodahelyi-
ségek. Érdeklődni a helyszínen vagy telefonon. 
Tel.: 0751-638368.

#291771

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szak-
orvos a Sananova klinikán rendel, Csíksze-
reda, Lejtő utca 2. szám alatt. Hetente egy 
alkalommal (szerda/csütörtök) 15 - 20 óra 
között. Érdeklődni az alábbi telefonszámo-
kon lehet. Tel.: 0749-553853, 0754-838838.

#290441

Idegenvezetői tanfolyam kezdődik Székelyud-
varhelyen 2021. április végén. A képzést követő-
en a Munkaügyi, valamint a Tanügyi Minisztéri-
um által kibocsájtott, a Turisztikai Minisztérium 
által is elismert oklevelet kapnak a végzősök. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 
0266-313799, 0740-421407.

#291755

A Homoródszentpéteri Közbirtokosság 2021. 
április 18-án 10 órakor a helyi kultúrotthonban 
tartja évi rendes közgyűlését. Napirendi pontok: 
éves beszámoló, a költségvetés elfogadása, a 
földalapú támogatás igénylésével kapcsolatos 
kérdések és tudnivalók. Ha a 10 órai gyűlés nem 
lesz határozatképes, a gyűlést 12 órai kezdettel 
megismétlik. A vezetőség.

#291769

A Székelyszentkirályi Bükkszél Közbirtokosság 
vezetősége meghívja tulajdonosait a 2021. ápri-
lis 17-én, szombaton 11 órától tartandó évi köz-
gyűlésére, a helyi kultúrotthonba vagy az iskola 
udvarára. Napirendi pontok: beszámoló a 2020-
as évi tevékenységről, a pénzügyi helyzetről, a 
tagság névsorának jóváhagyása, a vezetőtanács 
megválasztása, különfélék. A maszk és a távol-
ságtartás kötelező! Vezetőtanács.

#291777

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Mi-
ele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, háznál 
is. Székelyudvarhely, 1918. december 1 u. 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825, 0722-495625, 0722-626495.

#291589

INGATLAN

Kiadó Csíkszereda központjában 2 szobás, 
bútorozott lakás megbízható bérlőnek hosszú 
távra, valamint 50 nm könnyűáru-lerakatnak 
alkalmas felület magánudvarban, Csíkszere-
dában. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0724-526333.

#291738

Csíkszeredai család családi házat vásárolna 
Csíkszentgyörgyön vagy környékén, készpénzfi -
zetéssel. Tel.: 0740-851649.

#291741

Kiadó családi lakás udvarral Csíkszeredában. 
Tel.: 0728-795166.

#291746

Eladó teljesen felújított és hőszigetelt, saját hő-
központtal rendelkező, azonnal beköltözhető, jó 
állapotban 3 szobás, első emeleti tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Fenyő utcában, a Fortuna la-
kóparkkal szemben. Érdeklődni csak telefonon. 
Tel.: 0736-891658.

#291779

Kiadó Székelyudvarhelyen április 15-től I. osz-
tályú, I. emeleti, bútorozott garzonlakás a köz-
pontban, igényeseknek. Tel.: 0766-999496.

#291788

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Fenyéd község, Fenyéd falu 294. szám alatt 
található Evergreen Agroturism Kft . értesíti az 
érintetteket, hogy a Fenyéd község, Fenyéd falu 
294. szám alatt található "Játékgyártás" tevé-
kenységéhez az engedélyezési eljárást elindítot-
ta. A tevékenység előrelátható környezeti hatá-
saival kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, valamint pénteken 
8-14 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 0266-312454, 
0266-371313; fax: 0266-310041. Észrevételeket a 
hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül, írásban lehet közölni naponta a környezet-
védelmi ügynökséggel, az észrevételező szemé-
lyi adatainak feltüntetésével.

#291767

MEZŐGAZDASÁG

Tejtermelők, fi gyelem! Szeretné tejhozam-
növelését elősegíteni? Vásároljon megfelelő 
takarmányt, 43 % fehérjetartalommal: söré-
lesztő-borhot keveréket, sörélesztőt 100%-ost 
(saccharomyces cerevisiae) Székelyudvarhe-
lyen. Hízóborjúknak való takarmány is van, 
valamint kukoricadara, takarmányliszt, korpa, 
Purina-koncentrátumok. Ugyanitt tyúkok el-
adók. Tel.: 0744-610197.

#291532

Eladó kétsoros pityókaültető gép, húzatógép, 
mariska ciraverő, sürgősen. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0757-683919.

#291696

Eladó piros, nagy és ültetnivaló pityóka Csík-
szentkirály 187. szám alatt. Tel.: 0748-633626.

#291739

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, kősó, 
vegyes dara, kukoricadara, napraforgó-pogá-
csa, napraforgómag, szójapogácsa, búzatakar-
mányliszt, 35 kg/42 lej, korpa 25 kg/28 lej, nagy 
pityóka. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 
0754-948176.

#291747

Eladó tavaszi, vetnivaló árpa, tritikálé, búza, 
zab, fekete zab, lucernamag, bükköny, borsó. 
Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 0754-948176.

#291748

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen 
akkreditált diplomával a következő szakterüle-
teken: női- és férfi fodrászat, manikűr-pedikűr, 
műkörömépítés, kozmetika, masszőr-technikus. 
Akció a sminktetováló képzésre (-40%). Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0755-354240.

#291689

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák el-
készítését, valamint belsőépítészeti mun-
kálatokat, előnyös árakon. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0753-473256.

#291768

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, an-
dezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap ön-
tését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés 
készítését, régi sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését – Csíkszeredában és környékén, elér-
hető áron. Tel.: 0752-386256.

#291455

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, valamint 
ablakpárkány, illetve ezek átalakítását vállal-
juk. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0741-464807.

#291578

Vállalunk autóalváz-kezelést, minőségi anya-
gokkal (paraffi  n, viasz, antifon), olajcserét stb., 
valamint eladó kiváló minőségű bükkfa bütlés 
25 cm-re felvágva. Csíkszereda, Felcsík. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0755-182889.

#291620

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. április 6-án és április 20-án. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#291631

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center Templom ut-
cai rendelőjében. Programálás telefonon. Tel.: 
0721-010350.

#291632

Dr. Balló István reumatológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0775-141855, 0748-
100554.

#291633

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

#291634

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554.

#291635

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. Programá-
lás telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-100554.

#291636

Dr. Fancsali Edina endokrinológus rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291637

Allergológus rendel 2021. április 16-án a székely-
udvarhelyi Polimed Center rendelőben. Progra-
málás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291638

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szak-
orvos rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi 
út 3. szám alatti Polimed Centernél (a Kaufl and 
mellett) szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670.

#291654

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.

#291784

VÁSÁROLNÉK

Gyűjtő vásárolna magyar és román alkotók-
tól festményeket (Páll Lajos, Nagy Imre, Incze 
János, Nagy István és Nagybányai), szobrokat 
(Benczédi Sándor, Szerváciusz, Vass Áron), tu-
lipános bútorokat, órákat, népi kerámiát, 1900 
év előtti könyveket, kézi csomózású szőnyeget. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0757-716036.

#291585

VEGYES

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa, cserefa cándra, 
fenyőfa cándra, illetve prémium minőségű Ruf 
bükkbrikett. A házhoz szállítás ingyenes. Tel.: 
0746-369387.

#291174

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, haso-
gatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítás-
sal. Tel.: 0751-257700.

#291367

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (300 lej). Ugyanitt el-
adók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), ba-
rack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű bics-
ka (125 lej), alumíniumlétrák (380/480/670 lej), 
autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: endyba-
ba@freemail.hu.

#291721

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és bükk tűzi-
fa, valamint vegyes hasogatott tűzifa. Ára: 800/
öl nyír, 950/öl bükk, 800/öl vegyes, házhoz szál-
lítás megoldható. Tel.: 0740-292961.

#291710

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-
gek (áruk: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt – 
házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0744-937920.

#291764

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méte-
res hosszúra vágva, valamint vegyes méretű, 
olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, csempébe 
való). Bükk tűzifa korrekt, becsületes, tisztessé-
ges kiszolgálással, kis és nagy mennyiségben! 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#291791

Olyan csend van így nélküled,/Hogy szinte hallani,/Amit még utoljára akartál mondani.
Váci Mihály 

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édesapa, nagypapa, rokon és jó barát, 

id. BIRÓ LAJOS 
2021. április 8-a napján, életének 87. évében visszaadta lelkét 
a Jóistennek. Utolsó útjára 2021. április 10-én 13 órától kísérjük 
a zsögödi temetőben. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében. 

A gyászoló család – Zsögöd
291795

Egy könnycsepp a szemünkben érted él,/egy gyertya az asztalon érted ég./
Egy fénykép, mely őrzi emlékedet,/s egy út, mely elvitte az életed./
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,/mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó gyermek, édesapa, testvér, élettárs, rokon 
és jó barát, 

LÁSZLÓ PÉTER 
szerető szíve életének 50. évében, 2021. április 5-én Németországban 
megszűnt dobogni. Temetése részleteiről a későbbiekben tájékozta-
tunk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíksomlyó
291790

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagytata, testvér, rokon és jó szomszéd, 

SZENTES CSABA 
szerető szíve életének 61., özvegységének 3. évében, 2021. április 7-én 
hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2021. április 10-én, délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkkarcfalvi temetőbe. Nyugodjék békességbe! 

Gyászoló gyermekei
291796




