
lakás
KIADÓ garzonlakás a Szív utca 9. 

szám alatt. Telefon: 0745–506597. 
(19570)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyed 16. szám alatt II. emeleti, 3 szo-
bás tömbházlakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0748–921491, 0726–268000.

ELADÓ Csíkszereda központjában 
földszinti, két külön bejáratú szobás, 
külső szigetelésű tömbházlakás. Ér-
deklődni lehet a 0740–032798-as te-
lefonszámon. (19551)

ELADÓ 3 szobás, 100 m2-es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás sa-
ját hőközponttal. Ára alkudható. Tele-
fon: 0740–837546.

ELADÓ Kászonimpérben családi 
ház melléképületekkel. Telefon: 0752–
081191.

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

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, tég-
lából épült tömbházlakás a Nárcisz 
sétányon, CSERE is érdekel 3 szobás-
sal vagy környékbeli házzal. Telefon: 
0744–519692.

ELCSERÉLNÉM 2 szobás, konyha, 
fürdőszobás csicsói (Olt falu) családi há-
zamat 2 szobás tömbházlakásra Csíksze-
redában. Telefon: 0728–196141. (19505)

telek
ELADÓK 9 és 10 áras beltelkek 

Csík szent léleken, az Alszegi út men-
tén. Érdeklődni lehet a 0744–160231-
es telefonszámon. (19475)

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)

ELADÓK 45, illetve 58 lóerős kis-
traktorok ár alatt, sürgősen. Telefon: 
0752–446997. (19562)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel 
Corsa, téli-nyári gumival, alufelnivel, 
nincs beíratva. Ára: 1050 euró. Tele-
fon: 0751–585949.

ELADÓ dízel IMS Aro személygép-
kocsi. Ára: 2500 lej. Telefon: 0756–
211169. (19494)

ELADÓ 1998-as évjáratú Da-
cia 1310 L 30 000 km-ben. Irány-
ár: 4500 lej. Telefon: 0740–184557 
(Balánbánya). (19542)

ELADÓ 2008-as évjáratú Opel Combo 
1.3 CDTi beíratva, extrákkal (légzsák, 
szervo, állítható kormány, rádió-CD stb.) 
megkímélt állapotban. Irányár: 5850 eu-
ró. 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, rádió-
CD, elektromos ablak, vonóhorog, gally-
törő, küszöb stb.) jó állapotban. Irány-
ár: 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 eu-
ró. Telefon: 0749–518475. (19496)

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

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Vivaro 1.9 TDi, 8+1 személyes, nap-
rakész szervizkönyvvel, tulajdonostól. 
Telefon: 0749–195992.

vegyes

Tisztelt hölgyeim és uraim! Már 
régóta betegségben szenvedek, nehe-
zen tudok mozogni. Az egyetlen szóra-
kozásom a zongorázás volt, de sajnos 
elromlott a zongorám. Ha lehetőségük 
engedi, kérem, segítsenek ki egy 100 
lejes zongorával. A jó Isten köszön-
je meg szívességüket. Címem: Post 
Restant, Oficiul Postal M-Ciuc 2.

ELADÓK: német Lenken 2-es, 3-as 
váltóekék, 135–160 cm-es körka-
szák, New Holland szénaprés kitűnő 
állapotban, kultivátor 30-50 literes 
tejhűtőedénnyel, Iseki International, 
Deutz, Fendt traktorok. Rendelésre 
hozok mezőgazdasági vagy élelmiszer-
ipari gépet. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19495)

ELADÓ négy jó minőségű, 70 szá-
zalékos 195 x 65 x 15-ös gumiabroncs, 
gyári csomagolásban lévő Dacia Logan 
vonóhorog, valamint multivolános CD-
lejátszó Toyota Yaris-ba. Telefon: 0749–
195992.

ELADÓK használt mosógépek, moso-
gatógépek, hűtőszekrények, fagyasztók, 
ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekrények, 
matracok, új és használt termékek. Ér-
deklődni lehet Csíkzsögöd 49. szám alatt 
vagy a 0744–173661-es telefonszámon. 
(19561)

ELADÓ kiváló minőségű, eperhordó-
ban érlelt, tiszta, 54 fokos szilvapálinka. 
Ára: 30 lej/l. Telefon: 0748–160660.

ELADÓ új, szép, világosszürke férfi 
szövet rendruha és keveset használt szö-
vet öltönyök, rendruhák olcsón, valamint 
szép szobanövények (2 m magas fikusz). 
Telefon: 0266–322209, 0744–979723.

elveszett
A rendőrséggel szembeni félkör 

alakú tömbházak előtti padon felejtet-
tünk egy Provolej Röplabda Klub do-
kumentumokat tartalmazó piros map-
pát. Megtalálója, kérem, értesítsen a 
0746–244325-ös telefonszámon.

állás

Budapest melletti lovardába LO-
VÁSZT KERESÜNK, 25-35 év közti 
férfiak jelentkezését várjuk. Kizárólag 
hosszú távra. Tel.: +36–30–6922613.

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

Masszőrt keresek csíkszeredai 
szépségszalonba. Telefon: 0742–
061813.

A csíkszépvízi Pálprodex Kft. AL-
KALMAZ ÁCS és ASZTALOS szakmun-
kásokat, illetve szakképzetlen munká-
sokat. Telefon: 0722–372372. (19552)

Reklámgyártó cég középkorú KI-
SEGÍTŐ MUNKATÁRSAT keres mű-
helymunkára, előnyt jelent reklámgyár-
tásban szerzett tapasztalat. Szakmai 
önéletrajzokat az office@galastudio.
ro e-mail címre várunk vagy a Hargita 
út 77. szám alatti székhelyünkre (a régi 
Arta épülete).

Nagyon jó KŐMŰVESEKET KERE-
SEK bukaresti munkapontra 1800–
2000 lejes fizetéssel, étkezéssel, 
szállással. Telefon: 0758–610172, 
0742–349643. (19567)

Állatgondozót KERESEK tehén-
farmra Borzsovába. Telefon: 0740–
255179. (19564)

Állatgondozót KERESEK fejős-
tehenek mellé, akár családosat is. 
Szállás, étel biztosítva. Komoly sze-
mélyek jelentkezését várjuk. Telefon: 
0729–815285. (19563)

szolgáltatás
13 év tapasztalattal VÁLLALJUK 

fürdőkádak újrazománcozását ga-
ranciával, helyszíni kiszállással, min-
den színben. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (19479)

VÁLLALOK: kőművesmunkát, fa-
lazást, betonozást, glettelést, gipsz-
kartonozást, régi ház felújítását, 
cserépcserét vagy átforgatást Csík-
szeredában és környékén. Telefon: 
0758–343064. (19500)

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna 
élni még köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
Szeretteim, Isten veletek.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, test-
vér, só gor, rokon, 
koma, szom széd és 
jó barát,

FÜLÖP ÁKOS

életének 69., házasságának 46. 
évében 2011. május 9-én 21.30-kor  
szerető szíve megszűnt dobogni.

Velünk sírnak a harangok, 
mert akit nagyon szerettünk, 
az minket itt hagyott.
Elköltözött tőlünk az örök hazába,
csendes temetőbe, 
holtak otthonába.
Koporsója fölött 
a szeretet könnyeit ontjuk, 
áldozatos életéért 
köszönetet mondunk.

Drága halottunkat 2011. má-
jus 12-én, délután 14 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi temető ravatalozójából a 
római katolikus egyház szertar-
tása szerint. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával foga-
dunk. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Örök álom zárta le
Drága két szemed,
És megpihenni tért 
dolgos két kezed.
A földön küzdöttél, 
de már nem lehet,
Odaát csönd ölel át 
és szeretet.
Istenünk, vedd helyettünk 
oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat 
nyugodni vágyó lelke előtt.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték, 
hogy a drága jó férj, édesapa, após, 
nagyapa, dédapa, rokon, barát és 
jó szomszéd,

FERENCZ LAJOS

életének 89., házasságának 62. 
évében 2011. május 9-én hosszú, 
de türelemmel viselt betegség 
után szerető szíve megszűnt do-
bogni. Drága halottunk földi ma-
radványait május 12-én 10 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentléleki római katolikus 
temető ravatalozójából. Fájó szív-
vel búcsúznak szerettei. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csen-
des. A gyászoló család – Fitód.
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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.

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
– Vár tér 1. szám –

versenytárgyalást szervez
2011. május 30-án 11.00 órakor

a piaccsarnok épületének emeletén található  
50 m2-es felület bérbeadására. 

Indulási ár: 6 euró/m2/hónap. 
A tenderfüzet ára: 15 lej. 

Bővebb információt a Piacgondnokság székhelyén,  
valamint a 0266–315938-as telefonszámon kaphatnak, 

ugyanitt vásárolható meg a tenderfüzet is. 

TUSNÁD ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Tusnád község vízellátá-
sa című tervére Nagytusnád és Újtusnád területén a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. május 10-én 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek metekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, szerdán 8.30–16.30 között, valamint a http://apmhr.anpm.ro 
címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

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.


