
lakás
ELADÓ kéterkélyes, 3 szobás, I. 

osztályú, IV. emeleti tömbházlakás a 
Jégpálya negyedben saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal, fém bejárati ajtó
val. Ár berendezéssel együtt 38 000 eu
ró. Telefon: 0744–657824. (19603)

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömb
házlakás a Kossuth Lajos u. 46. szám 
alatt, a nyugdíjosztály szomszédságá
ban, részben felújítva, akár bebútorozva 
is. Telefon: 0742–863545. (19602)

ELADÓ Csíkmindszenten kertes ház: 
3 szoba, előszoba, pince, gazdasági 
épületek. Autót is beszámítok. Irányár: 
27 500 euró. Érdeklődni lehet a 0744–
109145ös telefonszámon.

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

ELADÓ 3 szobás, VI. emeleti, fel
újított tömbházlakás a Testvériség su
gárúton saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal, fémajtóval, hosszú erkéllyel. 
A tömbház hőszigetelése folyamatban a 
nyár folyamán. Érdemes megnézni. Tele
fon: 0726–590569.

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárúton. Telefon: 0747–240959. 
(19609)

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Szív utca 9. szám alatt. Érdeklődni a 
0741–258164es telefonszámon lehet.

jármű
ELADÓ 1995ös évjáratú Opel Corsa 

1.3as motorral, 4+1 ajtós, áprilisban 
volt beírva, 2012-ig érvényes műszaki
val és minden illeték kifizetve, nagyon 
jó, karc- és rozsdamentes állapotban. 
Beszámítok olcsóbb autókat is. Irány
ár: 2150 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (19604)

ELADÓ 1988as évjáratú, 9 tonnás 
MAN 19.362 ponyvás teherautó 1995
ös évjáratú, 15 tonnás, ponyvás utánfu
tóval. Telefon: 0745–312948.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines, beírva, sok extrával, 
alufelnivel, új gumikkal, szervizkönyvvel. 
Beszámítok olcsóbb autót, terepmotort. 
Ára: 3600 euró. Érdeklődni a 0723–
365866os telefonszámon.

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

vegyes
ELADÓ juhsajt. Szállítás megoldható. 

Ára: 11 lej/kg. Telefon: 0747–557491. 
(19600)

ELADÓK: német Lenken 2es, 3as 
váltóekék, 135–160 cm-es körkaszák, 
New Holland szénaprés kitűnő álla
potban, kultivátor 30-50 literes tejhűtő 
edénnyel, Iseki International, Deutz, Fendt 
traktorok. Rendelésre hozok mezőgazda
sági vagy élelmiszeripari gépet. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19495)

ELADÓK használt mosógépek, mo
sogatógépek, hűtőszekrények, fagyasz
tók, ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekré
nyek, matracok, új és használt termékek. 
Érdeklődni lehet Csíkzsögöd 49. szám 
alatt vagy a 0744–173661es telefonszá
mon. (19561)

ELADÓK héthetes malacok. Telefon: 
0743–878596, 0266–379172. (19591)

ELADÓK: mezőgazdasági gépek, 
ladewagenek, rendforgatók, kaszálógé
pek, ekék, borona, kockabálázó, kala
pácsmalom, szénafelforgató, valamint 
egy kétsoros kukoricavetőgép. Telefon: 
0723–120396, valamint 0743–878596. 
(19592)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le
het a 0745–510386 és a 0266–244461
es telefonszámokon. (19337)

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

ELADÓ nagyméretű szobanövény 
(kukoricapálma) Csíkcsicsó 134. szám 
alatt. Telefon: 0756–111112.

ELADÓ: Csíkszeredában két masz
szív, motívumos irodaasztal igényesebb 
irodába; háromfázisos óra; eredeti CK 
Free 100 mles és egy Dune Christian 
Dior parfüm. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0744–568598.

ELADÓ Csíkszeredában 1150 m2es 
irodaház (magántulajdon), 760 m2ig 
kereskedelmi felület, 350 m2es iroda
helyiségek, 14 ár telekkel, betonozva, 
átalakítható hotelnek, egészségügyi 
klinikának vagy más kereskedelmi egy
ségnek, befektetésnek is ajánlott. Tele
fon: 0744–568598.

ELADÓK fekete pulikölykök és kis 
termetű kiskutyák AJÁNDÉKBA ADÓK. 
Telefon: 0743–869014. (19605)

ELADÓ Csíkszeredában Centurion 
férfi, országúti kerékpár: 8 sebességes, 
japán agyváltós, alumínium váz, 28’’os 
kerekek, 1,70–2 méter magasságú sze
mélyeknek való. Telefon: 0744–568598.

állás

Budapest melletti lovardába LO
VÁSZT KERESÜNK, 25–35 év közötti 
férfiak jelentkezését várjuk. Kizáró
lag hosszú távra. Telefon: +36–30–
6922613.

A Zöld és Tsai Vállalat pillepalack-
válogatásra MUNKÁSOKAT (nőket és 
férfiakat) ALKALMAZ.  Érdeklődni sze
mélyesen csak a vállalat székhelyén: 
Csíkszereda, Hargita út 103/A szám 
alatt. (19597)

szolgáltatás
VÁLLALUNK teljes körű villanyszere

lési munkálatokat a következő területe
ken: belsőszerelés, ipari villanyszerelés, 
földelést és mérést, valamint villámhá
rítószerelést. Telefon: 0742–998663. 
(4874)

Magyar állampolgársághoz szük
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

VÁLLALJUK lakóházak, melléképüle
tek és hétvégi házak tervezését Csíksze
redában. Telefon: 0366–105629.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Hanesz József munkatársunknak 
édesapja elvesztése miatt érzett mély 
fájdalmában. A Lampart Trade munka
közössége.

Őszinte részvétünket és együttér
zésünket fejezzük ki a gyászoló csa
ládnak lakótársunk,

dr. DÉNES LÁSZLÓ

váratlan elhunyta alkalmából. A Test
vériség sgt. 15/B lépcsőház lakói. 
(19607)

Megrendülten búcsúzunk kollé
gánktól,

dr. DÉNES LÁSZLÓTÓL.

Munkából távoztál, sietve. Nyugodjál 
békében! A Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság Ellenőrző Osztályának 
munkatársai. (19601)

elhalálozás

Hirdetések

Fájó szívvel tudat-
juk, hogy

TANKÓ ANDRÁS

életének 75. évében rö-
vid betegség után 2011. május 16-án 
elhunyt. Temetése május 18-án 10 
órakor lesz a gyimesfelsőloki teme-
tőben. A gyászoló család.

Elment egy lélek ma ismét a Földről,
Kit szívünk többé el sosem feled.
Csendesen figyelsz ránk 
már odafentről,
Legyen helyettünk Isten Veled!

Fájó szívvel, de a jó Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy

KOPACZ ISTVÁNNÉ
szül. Márton Margit

szerető szíve életének 
49., házasságának 22. 
évében 2011. május 
15-én elhunyt. Drága halottunk te-
metése 2011. május 18-án, szerdán 
14 órakor lesz a Szentlélek utcai 
temetőben. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugodjék békében! A gyászoló 
család.

Mély fájdalommal, de a gond-
viselő Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, hogy a drá-
ga, szerető férj, szelíd 
szívű, gondos édesapa, 
nagytata, dédi, testvér, 
após, nagybácsi, sógor, 
rokon, szomszéd és is-
merős,

VITOS DOMOKOS

életének 83., házasságának 50. 
évében 2011. május 15-én 15 óra-
kor szerettei köréből a jó Isten ma-
gához szólította. Temetése május 
18-án 16 órakor lesz a Szentlélek 
utcai temető ravatalozójából a 
helyi temetőbe. Drága jó férjem, 
édesapánk, nagytatánk, dédink, 
köszönjük, hogy a miénk voltál, 
és tudjuk, hogy szerető, jóságos 
tekinteteddel odafentről követsz 
minket. Nyugodjál békében! A gyá-
szoló család.

Az igaz ember eltávozik, de fénye 
megmarad.

(Dosztojevszkij)

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

id. HABA MIKLÓS

életének 85. évében (szül. 1926), 
második házasságának 37. évében 
türelemmel viselt rövid szenvedés 
után 2011. május 15-én szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait május 18-án, 
szerdán 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a gyergyócsomafalvi 
temető ravatalozójából. Fájó szív-
vel búcsúznak szerettei. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes. 
A gyászoló család.
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Az EGRES IMPEX Kft.
értesíti az érdekelteket, hogy a 
BÁNYAKITERMELÉS Csi csó 
kültelek rendezési terv bemuta-
tott változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írás-
ban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével naponta 9–15 
óra között, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség-
nél tehetik meg (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám) 
2011. június 3-ig. (2432)

Magyarországra 
elektronikai 

végzettségű dolgozókat 
keresünk. 

Telefonszám: 
0751–043802.

NAGYBANI 
ZÖLDSÉGLERAKAT 

nyílik 
Tusnádfürdőn 
május 19-től 
az Olt utca 

117. szám alatt, 
a volt pékség 

Harmopan épületében.

Alkalmazok egy házaspárt egy nagyváradi birtok gondozására.

A férj – gondnok, a feleség – házvezetőnő.
Elvárások:
 mindketten legyenek gazdálkodó, szorgalmas emberek;
 a férj értsen a kertészkedéskez, állattartáshoz, elvégezze a kisebb 
ház körüli munkákat, karbantartsa a szerszámokat, valamint a ház 
elektromos és fűtési  berendezéseit; 
 a feleség legyen jó háziasszony, takarítson, főzzön.

Biztosítok:
 havi juttatást;
 családi házban való lakhatást;
 földet gyümölcs és zöldség termelésére; 
 autót a napi bevásárlások elvégzésére.

További információ naponta 8–16 óra között
a 0727–227839 telefonszámon.

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 Zoltán: 
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: 
magánszemélyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + 
TVA. Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem 80 szó. Tele-
fon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (lejárati 
dátum a szelvényen). Egyszerre maxi-
mum 5 szelvény vehető igénybe.

Ez a gyertya most érted égjen,
ki fent vagy már a magas égben,
ki vigyázol onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.

Fájdalomtól megtört szívvel, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó feleség, édes-
anya, nagymama, dédanya, anyós,

CSÁSZÁR BÁLINTNÉ
Györffy Melánia
nyug. tanítónő

életének 77., házasságának 50. 
évében türelemmel viselt betegség 
után 2011. május 16-án szerető szí-
ve megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait május 18-
án 10 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkrákosi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Önfeláldozó példás 
életednek jutalma legyen a csen-
des nyugalom. Koporsód mellett 
mélyen lesújtva mondunk hálás 
köszönetet mindazért, amit értünk 
tettél. Drága emléked szívünkben 
örökké élni fog! Gyászoló szerettei 
– Csíkrákos.


