
lakás
ELADÓ I. emeleti, II. osztályú, 2 szo-

bás tömbházlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0753–740030.

ELADÓ II. emeleti garzonlakás Csík-
szeredában, a Testvériség sgt. 17. szám 
alatt. Irányár: 13 000 euró. Telefon: 
0745–310405. (19578)

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

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

KIADÓ I. osztályú, bútorozatlan gar-
zonlakás. Telefon: 0723–313485. (19545)

ELADÓ Delnén, a 97-es szám alatt 
egy félkész ház 16 ár telekkel. Érdeklőd-
ni lehet a 0744–311696-os telefonszá-
mon. (19490)

ELADÓ egy 3 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Temesvári sgt. 47/9. 
szám alatt, II. emeleten, külön kazánnal, 
termopán ablakokkal. Irányár: 47 000 
euró, alkudható. Telefon: 0746–632629. 
(19517)

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

ELADÓ Csíkszereda központjában 
felújított, III. emeleti, déli fekvésű, 3 
szobás tömbházlakás. Telefon: 0366–
566181, 0753–846010.

jármű
ELADÓ Nissan Terrano II terepjáró, 

2012. augusztusig érvényes műszakival, 
cégre bejegyezve, kitűnő állapotban, sok 
extrával. Telefon: 0724–349595.

ELADÓ 1997-es évjáratú Kawasaki 
EL200B motorkerékpár. Irányár: 1400 
euró, alkudható. Telefon: 0266–314617, 
0743–018827. (19576)

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

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Corsa, 
téli-nyári gumival, alufelnivel, nincs be-
íratva. Ára: 1050 euró. Telefon: 0751–
585949.

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

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel Corsa 
1.2, benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, minden illeték kifizetve, na-
gyon jó, rozsdamentes állapotban. Beszá-
mítok olcsóbb autót is. Irányár: 1950 eu-
ró. Telefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(19524)

ELADÓ 1995 novemberi Renault 
Twingo megkímélt állapotban, elektromos 
ablakokkal, tükrök, távirányítós központi 
zár, homologált, fóliázott ablakokkal, hi-fi-
rendszerrel. Ára: 1590 euró, alkudható. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0745–771725.

vegyes
ELADÓ roncsautó-értékjegy. Telefon: 

0720–257948.
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)

ELADÓK: német Lenken 2-es, 3-as vál-
tóekék, 135–160 cm-es körkaszák, New 
Holland szénaprés kitűnő állapotban, kul-
tivátor 30-50 literes tejhűtőedénnyel, Iseki 
International, Deutz, Fendt traktorok. Ren-
delésre hozok mezőgazdasági vagy élel-
miszeripari gépet. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19495)

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.

Kiadó helyet KERESEK pünkösdre 
a Szék útján. Telefon: 0748–033220. 
(19571)

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár-
mazó értékjegyet. Telefon: 0753–092433.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS, -ELADÁS Csík-
szent domokoson, Garadosalja 1825-ös 
házszám (gyergyói út). Időpont: 2011. má-
jus 22., vasárnap 10–20 óra között. Tele-
fon: 0741–695809, Szabó Endre. (19524)

SÁRIG ATTILA BÍRÓSÁGI VÉGRE-
HAJTÓ 2011. május 16-án 10 órakor 
a végrehajtó székhelyén ELADÁS-
RA BOCSÁTJA a Madéfalva 804-es 
tömbház I. emeleti 4-es lakrészét. A 
lakrész rendezett iratokkal ellátott, 3 
szoba, konyha, kamra, fürdő, mosdó, 
debaré, beüvegezett erkély, nagy pin-
ce tartozik hozzá (csempekályhás fafű-
téssel). Irányár: 80 000 lej. Érdeklődni 
a végrehajtó székhelyén: Csíkszereda, 
Szász Endre utca 11. szám alatt lehet. 
Telefon: 0266–371336. (19527)

ELADÓK hullámos papagájok Csík-
szeredában. Ár: 30 lej/db. Telefon: 0743–
049701.

találkozó

Kedves osztálytársunk! Szeretet-
tel meghívunk az 1966-ban végzett 
XI. F osztály 45 éves érettségi talál-
kozójára, amely 2011. június 16-án 
lesz megtartva 12 órakor a Márton 
Áron Gimnáziumban. Bővebb felvilá-
gosítást a 0755–896295-ös vagy a 
0747–982045-ös telefonszámokon 
lehet kérni. (19557)

állás

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).

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

Masszőrt KERESEK csíkszeredai szép-
ségszalonba. Telefon: 0742–061813.

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)

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

KERESEK villanyszerelő-, hegesz-
tő- vagy kőművesmunkát építkezés-
ben. Telefon: 0753–408902.

megemlékezés

Egy év telt el, mióta

KÖTELES BALOGH ZSUZSA

el kellett hagyja ezt a gyarló világot. 
Akik ismerték, azóta egy kicsit szomo-
rúbbak... Álma legyen szép és békés... 
(19129)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, testvér, rokon, 
szomszéd és jó barát,

GYÖRGY IMRE

szerető szíve életének 74. évében 
2011. május 10-én megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi maradványa-
it május 12-én 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a gyimesközéploki 
temetőbe. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Mi elmegyünk, de lelkünk itt marad,
S körüllengi titkon a falakat.

(Reményik Sándor)

Mély fájdalommal, de a jó Is-
ten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagy-
mama, anyós, testvér, 
sógornő, anyatárs, ro-
kon és jó szomszéd,

özv. MÁRTON FERENCNÉ
Baczoni Erzsébet

nyug. tanítónő

szerető szíve életének 84., öz-
vegységének 15. évében 2011. 
május 10-én rövid, de türelemmel 
viselt szenvedés után megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait május 13-án 14 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a családi háztól a csíkpálfalvi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei.

Mély fájdalommal, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, rokon, szomszéd és 
jó barát,

id. ANTAL LÁSZLÓ

hosszú, de türelemmel viselt beteg-
ség után életének 65., házasságá-
nak 42. évében 2011. május 2-án 
12.25-kor csendesen elhunyt. Drá-
ga halottunk földi maradványainak 
nyugalomra helyezéséről a későbbi-
ekben rendelkezünk. Hisszük, hogy 
nem hagytál el örökre, hogy találko-
zunk egykor az igazak országában. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes. A gyászoló család.
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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.

Az EXPRESS LOGISTICS Kft., 
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. május 
18án 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a 
csődbe ment cég árukészlete (Fenice márkájú bőr, fabútor ápolószerek 
és folttisztító szerek), amelynek összára 11 467,10 lej – nem tartalmaz
za az áfát. Amennyiben nem kerülne sor értékesítésre, az áralkut szerdai 
napokon 11 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével). 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216 és a 0758–060243-as telefonszámokon.

A Mondo Forest Kft.
a Lex Fori IPURL jogi felszámoló révén 2011. május 24től kezdődő
en a keddi napokon 11 órakor közvetlen alku útján eladja a következő 
ingóságokat:  körfűrész – 1860 lej;  két RD 8 típusú munkás lakó
kocsi – 620 lej/db;  duplametsző körfűrész – 3720 lej;  25,36 m3 fe
nyő fűrészáru – 124 lej/m3;  12,55 m3 fenyő fűrészáru – 248 lej/m3; 
 különböző fa készáru (zöldségespolcok, palackospolcok, polcok, 
játékosdobozok, szórólaptartó stb.) – 37 467 lejes összértékben.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–372216 és a 0758–060243-as telefonszámokon.

Csíkszereda önkormányzata, 
– Csíkszereda, Vár tér 1. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez Csíkszeredában a Kossuth Lajos – 
Hargita – Liviu Rebreanu utcák kereszteződésében megvalósítandó 
Útkereszteződés rendezése című tervét a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint az önkormányzat székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök
séghez. Tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041.

A Mondo Forest Kft.
a Lex Fori IPURL révén 2011. június 14től kezdődően minden 
keddi napon 12 órakor nyílt árverést szervez a következő ingatlanok 
eladása végett:  a Csíkszentdomokos, fő út 90. szám alatt található 
10 578 m2es beltelek, amelyen adminisztrációs épület található a 
hozzá tartozó építményekkel – 292 500 lej (áfa nélkül);  470 m2es 
terület üzlettel, kapusszobával és raktárral – 76 500 lej (áfa nélkül); 
 vasbetonból és fémből készült eresz, terület nélkül – 39 323 lej 
(áfa nélkül).

Valamint 2011. május 24től kezdődően minden keddi napon 12 
órakor nyílt árverést szervez a következő ingóságok eladása végett: 
 Dacia 1307es haszongépjármű – 3503 lej (áfa nélkül);  Roman 
típusú billenős tehergépkocsi – 6285 lej (áfa nélkül);  Roman típu
sú célgépjármű – 10 283 lej (áfa nélkül);  MFL 50 típusú oldalra
kodó – 8978 lej (áfa nélkül);  IFRON 204D típusú homlokrakodó 
– 7185 lej (áfa nélkül).

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–372216 és a 0758–060243-as telefonszámokon.


