
lakás
KIADÓ 40 m2-es üzlethelyiség önál-

ló hőközponttal Csíkszereda központjá-
ban. Telefon: 0741–317431. (19506)

ELADÓ egy 3 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Temesvári sgt. 47/9 
szám alatt, II. emeleten, külön kazán-
nal, termopán ablakokkal. Irányár: 47 
ezer euró, alkudható. Telefon: 0746–
632629. (19517)

KERESEK kiadó, komfortos családi 
házat hosszú távra Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–556594.

ELADÓ Újtusnádon, a főút mellett 
felújított, 4 szobás, konyhás családi 
ház melléképületekkel, nagy kerttel 
és tágas udvarral. Érdeklődni lehet a 
0730–118456-os telefonszámon 18–
20 óra között. (19529)

ELADÓ egy I. emeleti, II. osztályú, 
2 szobás tömbházlakás Csíkszeredá-
ban. Telefon: 0753–740030.

ELADÓ Csíkszeredában III. eme-
leti, felújított garzonlakás a Szív utcá-
ban. Érdeklődni a 0740–216685-ös 
telefonszámon.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíksze-
redában, a Decemberi forradalom ut-
cában. Érdeklődni a 0742–489265-ös 
telefonszámon.

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás 
tömb ház lakás a központban hosszú 
távra. Telefon: 0741–659457.

KIADÓK: 50 m2, 105 m2, 120 m2, 
150 m2, valamint 400 m2-es helyi-
ségek. Megfelelnek irodáknak, cég-
székhelynek, üzletnek, orvosi ren-
delőknek vagy szépségszalonnak. 
Telefon: 0744–424825. (19479)

ELADÓ I. osztályú, 3 szobás tömb-
ház lakás a Kossuth Lajos utcában. Te-
lefon: 0753–846010, 0366–566181. 
(19526)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, Szív utca 7/B szám alatt. Telefon: 
0767–232488, 15–17 óra között.

jármű
ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 

Corsa 1.2, benzines motorral, 2012-ig 
érvényes műszakival, minden illeték 
kifizetve, nagyon jó, rozsdamentes 
állapotban. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Irányár: 1950 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (19524)

ELADÓ 1990-es évjáratú Dacia 
1310-es megkímélt állapotban, friss 
műszakival, minden illeték kifizetve, 
ötös kapcsolószekrény. CSERE is érde-
kel. Irányár: 2200 lej. Telefon: 0266–
334364, 0733–840369. (19524)

ELADÓ 1993-as évjáratú Opel 
Astra 1.6, benzines, fekete metálszí-
nű, 197 000 km-ben, nagyon jó mű-
szaki és esztétikai állapotban, frissen 
beíratva, reális km-ben. Ára: 1600 eu-
ró. Telefon: 0751–553551. (19515)

ELADÓ 2003-as évjáratú Ford 
Focus 1.6, 16v, nagyon jó, újszerű 
állapotban, hargitai rendszámmal, no-
vemberben beírva, téli-nyári gumikkal. 
Irányár: 4200 euró. Telefon: 0749–
571577.

ELADÓ 1993-as évjáratú Hyundai 
Pony extrákkal. Ára: 999 euró. Tele-
fon: 0727–898725. (19534)

ELADÓ 2008-as évjáratú Opel 
Combo 1.3 CDTi beíratva, extrákkal 
(légzsák, szervo, állítható kormány, 
rádió CD stb.) megkímélt állapotban. 
Irányár: 5850 euró. Telefon: 0751–
112521. (19518)

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Corsa 1.2i, frissen behozva (elektro-
mos ablak, tükör, légzsák, CD rádió, 
ABS stb.). Irányár: 3150 euró. Telefon: 
0751–112521. (19518)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Daihatsu 
Feroza 1.6i, beíratva, 4 x 4, felező, rá-
dió CD, elektromos ablak, vonóhorog, 
gallytörő, küszöb stb.) jó állapotban. 
Irányár: 4100 euró. Telefon: 0740–
216680. (19496)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra G 1.6i, frissen behozva. Extrák: 
légkondi, légzsák, elektromos ablak, 
tükör, rádió CD stb.). Irányár: 2950 
euró. Telefon: 0749–518475. (19496)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra H 1.3 CDTi, frissen behozva, 
kitűnő állapotban extrákkal (légkondi, 
multivolán, fedélzeti számítógép, 
ABS, elektromos ablak, szervo, rádió 
CD stb.). Irányár: 5850 euró. Telefon: 
0749–518475. (19496)

ELADÓ 1992-es évjáratú Suzuki 
Vitara 1.6i nagyon jó állapotban, érvé-
nyes magyar iratokkal. Ára: 2300 eu-
ró. Telefon: 0744–109145. (19496)

ELADÓ 2001-es évjáratú Peugeot 
406, 1998 HDi (klimatronik, ABS, elekt-
romos ablakok, xenon, új gumikkal) 
nagyon jó műszaki állapotban, fizikai 
személyre írva. Irányár: 3200 euró. Te-
lefon: 0751–112521. (19518)

vegyes

Értesítjük, hogy a 2010. febru-
ár 9-én elhunyt RUSU GHEORGHE 
(utolsó lakcíme Balánbánya, Virág 
utca 64. szám, Hargita megye) ha-
gyatéki tárgyalása 2011. június 6-án 
9 órai kezdettel lesz. Az örökösöket, 
RUSU CLAUDIÁT és RUSU VALEN-
TINT kérjük, jelenjenek meg Oproiu 
Dragomir közjegyző irodájában, 
Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 
8. szám alatt. (19536)

ELADÓ minőségi vetőmag- és ét-
kezési burgonya, búza vagy ELCSE-
RÉLHETŐ 30-40 kg-os süldőre Csík-
szentimrén. Telefon: 0749–285708. 
(19535)

ELADÓ roncsautó-értékjegy. Tele-
fon: 0720–257948.

ELADÓ fekete puli kiskutya egész-
ségügyi könyvvel. Telefon: 0743–
869014. (19478)

állás
A csíkmadarasi székhelyű IN-

COM EURO Kft. elárusítókat alkalmaz 
élelmiszerüzletbe. Érdeklődni lehet a 
0748–113590-es telefonszámon. (–)

ALKALMAZUNK árumozgatót egy 
bukaresti lerakathoz. Szállást biztosí-
tunk Bukarestben, 1000 lejes fizetés-
sel, munkaszerződéses viszonnyal. 
Érdeklődni a 0760–293134-es telefon-
számon május 15-ig. (83948)

ALKALMAZOK három nagyon jó 
szobafestőt, gipszkartonozót bukaresti 
munkapontokra. Fizetés: 1600–1800 
lej/hónap. Szállás, étkezés biztosítva. 
Telefon: 0758–610172, 0742–349643. 
(19519)

megemlékezés

40 éves osztálytalálkozónk alkal-
mával szeretettel emlékezünk

ERŐS ELEMÉR,

KATÓ MÁRIA,

KEDVES ÉVA

elhunyt osztálytársainkra. Nyugod-
janak csendesen! Az 1971-es év 
végzősei, Csíkdánfalva. (19531)

Az idő telik, feledni nem tudunk,
Könnyes szemmel 
mindig rád gondolunk.
Pihenj csendesen, 
hol nincs fájdalom,
Szívünkben itt leszel, 
míg élünk e világon.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. 
május 5-re,

id. KOVÁCS ANDRÁS

halálának 8. évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szeretet 
és megemlékezés. Szerettei – Csík-
szereda. (19511)

elhalálozás

Hirdetések

Szenvedő Jézus keresztjéből 
egy picike neked is jutott,
Egy pillanat és megállt a szíved,
mely értünk dobogott.
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
Amelyet tőlünk senki 
soha el nem vehet.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagyapa, testvér, após, 
sógor, apatárs, koma, rokon és jó 
szomszéd,

özv. SÁNDOR JÓZSEF

fáradtságot nem ismerő munkás 
életének 82., özvegységének 13. 
évében türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. május 3-án 17 
órakor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat má-
jus 6-án 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentgyörgy-
bánkfalvi temető ravatalozójából. 
Lelkéért az engesztelő szentmi-
seáldozatot ugyanakkor mutatjuk 
be az Egek Urának. Fájdalomtól 
lesújtva búcsúzunk Tőled! Kö-
szönjük a sok gondoskodást, fá-
rad ságos munkát, amit értünk 
tettél. Nyugodjál békességben! 
Emlékedet szívünkben örökre 
megőrizzük! A gyászoló család – 
Csíkszentgyörgy.

Szívünk legmélyebb fájdalmá-
val, de az Úr akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a melegszívű, szerető 
édesapa, após, nagy-
tata, dédapa, rokon, 
koma, barát és jó 
szomszéd,

id. SZŐKE DÁVID

életének 82., özvegységének 14. 
évében 2011. május 3-án reggel 
10 órakor nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Lelkéért az engesz-
telő szentmisét május 6-án 10 óra-
kor mutatjuk be az Egek Urának, 
majd drága halottunk földi marad-
ványait a csíkszentsimoni római 
katolikus temető ravatalozójából 
helyezzük örök nyugalomra. Drá-
ga jó édesapánk, egy dolgos élet 
után nyugalomra tértél. Érettünk 
hozott áldozatodért, szeretetedért 
most a búcsú pillanatában köny-
nyes szemmel mondunk köszöne-
tet. Nyugodjál békességben, az Úr 
Jézus szent nevében! A gyászoló 
család – Csíkszentsimon.

Nélküled is eljön mindig a tavasz,
De bármilyen szép is, 
többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

LÁSZLÓ IMRE

halálának 8. évfordu-
lóján. A megemlékező szentmise 
2011. május 7-én, szombaton 
reggel 7.30-kor lesz a csíkszere-
dai Szent Kereszt-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkszereda. 
(19530)
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INSTHAR Rt.
Bérbe adók egyben  

vagy külön-külön irodahelyiségek  
a Márton Áron utca 21. szám alatt,  

6 helyiség egyenként 20-24 m2  
az első és a második emeleten,  
1 helyiség 75 m2 a földszinten,  

amely üzletnek is megfelel.
Bérköltség megegyezés alapján.

Parkírozás biztosított az udvarban.
Telefon: 0266–371785,  

0744–625736, 0745–380499.

A HEINEKEN ROMANIA Rt.

3 VILLÁSTARGONCA- 
KEZELŐT ALKALMAZ

augusztus 31-ig. 

Jelentkezni lehet  
a cég székhelyén,  

Hargita utca 86. szám  
vagy a v.biro@heineken.ro  
e-mail címen május 11-ig.

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 An
drás: 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.

A PARAJDI KÖZBIRTOKOSSÁG 
a tagság tudomására hozza, hogy 2011. május 6-án este 8 órakor 

a kultúrotthon előcsarnokában tartja 
a 2010-es évi beszámoló közgyűlését.

Napirendi pontok:
– gazdasági és pénzügyi beszámoló;
– az ellenőrző bizottság beszámolója;
– a 2011es évi költségvetés megvitatása és elfogadása;
– különfélék
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, május 13án megismétel

jük ugyanazon a helyen és órában.

A STYLUS Kft.
értesíti az érdekelteket, hogy Csíkszereda, Taploca Zonális Ren
dezési Terv (PUZ) bemutatott változatára környezetvédelmi vé
leményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsola
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltünteté
sével megtehetik naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökségnél 2011. május 15ig (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám, tel.: 0266–312454, 0266–371313, 
fax: 0266–310041).


