
lakás
ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ kü-

lönbözetfizetéssel Csíkszeredában, Tu-
dor negyedi, 3 szobás, földszinti lakás 
központi fekvésű garzonra. Telefon: 
0744–804417.

ELADÓ a Tudor Vladimirescu ut-
cában III. emeleti, 3 szobás tömb
házlakás. Telefon: 0745–345039.

Sürgősen ELADÓ egy II. osztályú, 
I. emeleti, 2 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Tudor negyedben. 
Telefon: 0753–740030.

ELADÓ 3 szobás, 100 m2es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás sa-
ját hőközponttal. Ára alkudható. Tele-
fon: 0740–837546.

KIADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
III. emeleti bútorozott garzonlakás, 
hosszú távra. Telefon: 0745–522488.

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház 
melléképületekkel, illetve garázzsal 
együtt. Telefon: 0266–378461, 0744–
185130. (19426)

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan, 
2 szobás tömbházlakás a Jégpálya 
negyedben, valamint a Kossuth Lajos 
utcában. Érdeklődni lehet a 0721–
394381, 0741–548973as telefonszá
mokon. (19403)

jármű
ELADÓ 2004es évjáratú, Euro 

4es Volkswagen Golf beíratva, tulaj-
donostól. Felszereltség: tíz légzsák, 
tempomat, ABS, EPS, esőérzékelő, 
központi zár, bőrkormány, négy elekt-
romos ablak és tükör, vontatóhorog 
stb., téli gumik, nyári gumik 80%os. 
Irányár: 5850 euró, olcsóbb autót be-
számítok 1000 euróig. Telefon: 0726–
325170, 16 óra után. (19336)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Corsa 1.2i, 4+1 ajtós, extrákkal 
(légkondi, rádiókazettofon, elektromos 
ablak, állítható kormány stb.) frissen 
behozva. Beíratási illeték 185 euró, 
beíratását vállalom. Irányár: 2900 eu-
ró. Telefon: 0740–216680. (19390)

ELADÓ 2003as évjáratú Seat 
Cordoba 1.4i, 16v, 109 000 kmben, 
frissen behozva – 3300 euró. Telefon: 
0740–014846. (19413)

ELADÓ 2000es évjáratú Dacia 
Berlina 32 000 kmben, metálszürke 
színben, cserebordos, rozsdamentes, 
karcmentes, garázsban volt tartva, 
első tulajdonostól, egyéves műszaki 
vizsgával, biztosítással. Vállalok bár-
milyen tesztet. Beszámítok más autót 
is. Irányár: 4600 lej. Telefon: 0266–
334364, 0733–840369. (19393)

ELADÓ 1995ös évjáratú Fiat 
Punto 1.3 benzines motorral, ext-
rákkal, első tulajdonostól (beíratva). 
Irányár: 1750 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468.

ELADÓ: 2006os évjáratú Hyundai 
Atos 24 000 kmben; 2005ös évjára-
tú Hyundai Accent, benzines, gázas; 
2001es Opel Astra nagyon sok ext-
rával; 2001es évjáratú Fiat Seicento 
frissen behozva és beíratva; 2004es 
évjáratú Volkswagen Golf. Beszámí-
tok öregebb Daciát. Telefon: 0749–
155155. (19344)

BÉRBE ADÓ 2005ös évjáratú, 
gázasbenzines Hyundai Accent 1.3
as személyautó, valamint ELADÓK 
Deutz Fahr, John Deere, International, 
Iseki, Kubota, Yanmar, Ford traktorok. 
Telefon: 0722–342429. (19427)

ELADÓ 2001es évjáratú Seat 
Ibiza 1.4, benzines, extrákkal, há-
romajtós, kitűnő állapotban. Telefon: 
0740–533327.

ELADÓ 2003as évjáratú Citroën 
Xsara Picasso 1.8 benzines, riasztó-
val, központi zárral, alumínium felnik-
kel, beírva (climatronic, MP3), vala-
mint Daewoo Espero 1.8 benzines + 
GPL, központi zárral, riasztóval, alumí-
nium felnikkel, beírva. Telefon: 0745–
506585. (19387)

ELADÓ 2008as évjáratú Opel 
Combo 1.3, CDTi, frissen beíratva, 
kitűnő állapotban. Extrák: légzsák, 
rádiókazettofon, állítható kormány, 
ABS stb.). Irányár: 5950 euró. Beszá-
mítok olcsóbb Opelt. Telefon: 0740–
216680. (19390)

ELADÓ 2003as évjáratú Opel 
Frontera 2.2 DTi, fekete színű, 4+1 aj-
tós, 4 x 4es személygépkocsi. Extrák: 
klíma, elektromos ablakok, bőrülés, 
ülésfűtés stb. – 8700 euró, beíratva, 
valamint egy 1993as évjáratú Opel 
Astra F 1.6, benzines, 2+1 ajtós, vo-
nóhoroggal, frissen beíratva, nagyon 
jó műszaki állapotban. CSERE is érde-
kel. Telefon: 0751–553551. (19402)

vegyes
ELADÓ Csíkkozmáson egy három 

hónapos piros tehénborjú. Telefon: 
0757–983139.

ELADÓ két 80 kgos süldő, va-
lamint egy 150 és 130 kgos disznó. 
Érdeklődni Csíkcsekefalva 35. szám 
alatt vagy a 0266–332049es telefon-
számon.

ELADÓ egy kétéves pej méncsi-
kó Gyimesfelsőlokon. Telefon: 0266–
339118, 0753–998805. (19437)

ELADÓ Csíkmadarason három te-
hén. Érdeklődni a 0740–377491es 
telefonszámon. (19436)

ELADÓ bontásból származó hód 
és fecskefarkú tetőcserép. Érdeklődni 
a Csíki Székely Múzeumnál. Telefon: 
0266–311727.

ELADÓ minősített Santé vetőmag-
burgonya. Telefon: 0744–693820, 0266–
372236.

ELADÓ 2000es évjáratú, 22 kW
os ISEKI kerti traktor – 22 000 lej; 
háromhengeres, fülkés Ford traktor ki-
tűnő állapotban – 16 000 lej; trágyalé-
szippantó, horganyzott, 4 m3es után-
futó – 10 000 lej. Érdeklődni a 0722–
342429es telefonszámon. (19336)

ELADÓK 10–15 kgos (élősúlyban) 
kecskegidák Homoródkarácsonyfal
ván. Telefon: 0749–111332.

ELADÓ gömbölyű és hegyes vé-
gű bontott aprócserép. Érdeklődni 
a 0742–648606os telefonszámon. 
(19412)

ELADÓ vastagfajta, sárga, lám-
pás, betanított méncsikó, lábán hosz-
szú szőrökkel. Telefon: 0266–311754, 
0747–158432. (19404)

ELADÓK cserepes, átültethető tu-
jafenyők, ezüstfenyők, 22 LE Iseki, Fi-
at, Fendt, John Deere traktorok, 2es, 
3as forgóeke, rotációs kapa, Grimme 
HL750es burgonyaszedő kombájn. 
Rendelésre behozunk mezőgazdasá-
gi gépeket. Telefon: 0749–155155, 
0266–346834 (este). (19344)

ELADÓK: Opel Astra F, G; Ford 
Fiesta, Mondeo, Ka, Peugeot Part-
ner, Audi B4, Opel Combo, Opel 
Frontera, VW Golf, VW Vento bon-
tott alkatrészek. Telefon: 0751–
553551. (19382)

ELADÓ kétéves, betanított hátas 
Welsh póniló nyergestől. Érdeklődni 
lehet a 0744–585167es telefonszá-
mon. (19397)

ELADÓK fekete puli kutyaköly-
kök egészségügyi könyvvel. Telefon: 
0751–334653. (19385)

ELADÓ ballaszt, tört kő (063, 
1630, 4063, 150300), valamint 
bruta kő. Telefon: 0756–156684, 
0756–156680. (19296)

KIADÓ kereskedelmi felület az 
állomás környékén. Telefon: 0743–
096543, 0724–205173. (19405)

ELADÓK előnevelt tojó és húsfajta 
csirkék. Érdeklődni lehet 18 óra után 
a 0266–333911es telefonszámon. 
(19209)

állás
KERESEK szépségszalonban mű-

körmös, manikűrös, pedikűrös helyet. 
Telefon: 0746–846971.

szolgáltatás
A FLUVIUS Second Hand garan-

ciával ELAD használt mosógépeket, 
hűtőket, mosogatógépeket, fagyasztó-
kat, bútorokat, ülőgarnitúrákat és sok 
minden mást. Megtalál: Zsögöd u. 49. 
szám alatt, a volt Mikó bútor udvarán. 
Érdeklődni a 0744–173661es telefon-
számon. (19406)

Mosógép és hűtőjavítást VÁLLA-
LOK az ön lakásán, két év garanciával. 
Telefon: 0729–085290, 0266–323087. 
(19328)

VÁLLALJUK lakóházak, hétvégi 
házak és gazdasági épületek tervezé-
sét. Telefon: 0366–105629, Csíkszere-
da. (19390)

VÁLLALOM angol nyelv tanítását 
kezdőknek és haladóknak egyaránt. 
Érdeklődni a 0753–872564es telefon-
számon.

részvétnyilvánítás

Megdöbbenve szereztünk tudo-
mást volt osztálytársunk,

BIBÓ ZITA
szül. Gondos

hirtelen elhunytáról. Őszinte rész-
vétünket fejezzük ki gyászoló hoz-
zátartozóinak. Nyugodjon békében. 
Egykori osztályfőnöke és osztály-
társai.

megemlékezés

Szomorúan emlékezünk 1986. 
április 20ra,

PÉTER ALBERT
mozdonyvezető

halálának 25. évfordulóján. Nyugod-
jék békében, emléke legyen áldott! 
Szerettei – Csíkrákos. (19425)

elhalálozás

Hirdetések

Úgy mentél el, ahogy éltél:
csendesen, szerényen,
Elfeledni téged soha nem lehet,
csak muszáj élni az életet nélküled.

Fájó szívvel, de a jó Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szerető édesapa, gondos 
nagytata, testvér, após, rokon, 
szomszéd és jó barát,

BÍRÓ MÁRTON

szerető szíve életének 84. évé-
ben 2011. április 17-én hosszas 
szenvedés után megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi marad-
ványait ma reggel 9 órakor kísér-
jük utolsó útjára a családi háztól 
a csíkszentdomokosi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család. 

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, 
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

Fájó szívvel, de a jó Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a csíkmadarasi születésű, 
volt tusnádfürdői lakos, drága jó 
feleség, testvér, rokon, komaasz-
szony, mindenkit szerető jó barát 
és szomszéd,

SZÁSZ ROZÁLIA
(Róza)

szül. Szőcs

életének 63., házasságának 38. 
évében türelemmel viselt súlyos 
betegség után 2011. április 18-án 
szíve megszűnt dobogni. Temeté-
se április 21-én délelőtt 10 órakor 
lesz a csíkmadarasi ravatalozóból 
a helyi temetőben.
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CSÍKSZEREDÁBAN.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ 
A 0744–475821-ES 

TELEFONSZÁMON.

TUSNÁDFÜRDŐ TANÁCSA
– melynek székhelye Tusnádfürdő, Olt utca 63. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Tusnádfürdő, Csukás utca 9. szám alatt 
megvalósítandó GEOTERMÁLIS FÚRÁS című tervére a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. április 19-én döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között vala-
mint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésé-
től számított 5 nap alatt nyújthatják be, április 25-ig a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A csíkszentléleki SUTA II kőbánya 
eladásra kínálja a következő termékeket: 

 Nemes zúzalék (criblură): 0-8, 8-16, 16-25 mm;   
 Zúzalék (piatră spartă): 0-90, 0-63, 80-300 mm;
 Tömbkő (piatră brută);
 Hulladékkő (deşeu carieră).

Érdeklődni hétfőtől péntekig 8–16 óra között 
a 0745–841788-as telefonszámon.

A Csíkdelnei Szalonka Közbirtokosság igazgatótanácsa 
tisztelettel meghívja tagságát 

a 2011. május 14-én 10 órától tartandó közgyűlésre, 
amely a helyi kultúrotthonban lesz megtartva.

Napirendi pontok:
– tevékenységi és pénzügyi beszámoló a 2010-es évről;
– ellenőrző bizottsági jelentés a 2010-es évről;
– tisztújítás;
– különfélék.

Döntésképtelen jelenlét esetén a közgyűlést egy hét múlva megismételjük 
ugyanazon a helyszínen és időpontban. Telefon: 0731–374667.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz-
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé-

kely udvarhelyen: Győrfi And-
rás: 0744–391537, Jakab Zol-
tán: 0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu-
zsanna – 0746–350229, Csík-
szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba 
– 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 
110 és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: ma-
gán személyeknek 20 szó alatt 7 lej, 

20 szó fölött 14 lej, cégeknek duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirde-
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen-
tő: INGYENES! Maximális terjede-
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy-
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.


