
lakás
KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 

a Szív utca 9. szám alatt. Érdeklődni a 
0741–258164-es telefonszámon lehet.

KIADÓ: 52 m2-es ház a hozzá tartozó 
27 m2-es pincével (vagy külön-külön) a 
Petőfi u. 11. szám alatt, valamint ugyan-
ott (külön épületben) kiadó 17 m2-es, 
raktárnak használható helyiség. Telefon: 
+36–20–2794166. (19610)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás 
hosszú távra Csíkszeredában. Telefon: 
0742–415438.

ELADÓ Csíkszereda központjában 
földszinti, két külön bejáratú szobás, kül-
ső szigetelésű tömbházlakás. Érdeklődni 
lehet a 0740–032798-as telefonszámon. 
(19551)

ELCSERÉLNÉM 2 szobás, konyha, 
fürdőszobás csicsói (Oltfalu) családi há-
zamat 2 szobás tömbházlakásra Csíksze-
redában. Telefon: 0742–848124. (19505)

ELADÓ Csíkmindszenten kertes ház: 
3 szoba, előszoba, pince, gazdasági 
épületek. Autót is beszámítok. Irányár: 
27 500 euró. Telefon: 0744–109145.

KIADÓK Csíkszeredában 24, 36, 44 
m2-es irodák (magántulajdon). Megfelel-
nek székhelynek, raktározásra, műhely-
nek vagy átalakíthatók más tevékeny-
ségnek, egyben vagy külön. Ár: 2 euró/
m2. Telefon: 0744–568598.

KIADÓ Csíkszeredában két bútorozott 
szoba, az egyik megfelel fiatal párnak is. 
Alacsony házbér, csak lakók vannak a 4 
szobás lakásban. Telefon: 0266–372176, 
0742–510914.

ELADÓ Csíkszeredában, a Müller 
László utcában 2 szobás, IV. emele-
ti tömbházlakás külön bejárattal a 
szobákba, felújított állapotban. Csak 
komoly érdeklődők hívjanak. Telefon: 
0743–693645.

telek
ELADÓ Szécsenyben 10 ár beltelek 

rajta 52 m2 házalap, panorámás kilátás-
sal, út, víz, villany a telken, tiszta papí-
rokkal. Telefon: 0747–813262.

ELADÓ Csíkszeredában 30 ár köz-
művesített beltelek teljes dokumentá-
cióval, főút mellett. Irányár: 9 euró/m2. 
Telefon: 0740–469114. (19620)

Sürgősen eladó Palotailván, Maros 
megyében 19 ár kert, rajta régi házzal 
és 50 ár fenyőerdő. Telefon: 0266–
243948.

ELADÓ Csíksomlyón 36 áras, vala-
mint egy 27 áras terület. Telefon: 0266–
324574, 0740–433558.

jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Corsa 

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

ELADÓ 1993-as évjáratú Hyundai 
GSI beíratva, extrákkal. Irányár: 1000 
euró. Érdeklődni lehet a 0727–898725-
ös telefonszámon. (19599)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Daihat-
su Feroza 1.6i, beíratva, extrákkal, 4 x 
4-es, felezős, elektromos ablakok, rádió- 
CD, gallytörő stb. Irányár: 3950 euró. 
Érdeklődni lehet a 0740–216680-as te-
lefonszámon. (19586)

ELADÓ 2001-es évjáratú Peugeot 
406, 1986 HDi, klimatronic, négy elekt-
romos ablak, tükör, légzsák, vonóhorog, 
új gumikkal. Irányár: 3200 euró. Telefon: 
0749–518475. (19586)

ELADÓ 1992-es évjáratú Suzuki 
Vitara nagyon jó állapotban, magyaror-
szági, érvényes iratokkal. Irányár: 2300 
euró. Érdeklődni lehet a 0744–109145-
ös telefonszámon.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Yamaha 
R1-es sportmotor és 600 m2 építke-
zéshez való zsaluanyag. Telefon: 0742–
620484.

vegyes
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 0744–173661-es telefonszá-
mon. (19561)

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

ELADÓ juhsajt. Szállítás megoldható. 
Ára: 11 lej/kg. Telefon: 0747–557491. 
(19600)

ELADÓ alig használt Vivamax Ja-
de köves masszázságy. Ár: 3950 lej. 
Telefon: 0746–069166, 0746–588329. 
(19616)

ELADÓ Uzonban (Kovászna megye), 
a főút mellett 300 férőhelyes disznóhiz-
lalda. EU-normáknak megfelel, valamint 
ELADÓ 7 személyes, teher-rakfelületes, 
2001-es évjáratú Iveco. Telefon: 0745–
159801.

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

ELVIHETŐ töltésnek való föld Csík-
szent miklós 73-as szám alól. Telefon: 
0744–763503.

árverés

A csíkpálfalvi Zöld Erdő Közbirto-
kosság 2011. május 19-én 10 órától 
árverést szervez a Csíki Magánerdé-
szet székhelyén 732 m2 gyérítésből 
származó fatömeg kitermelésére. Te-
lefon: 0747–230268, 0747–230278. 
(19615)

társkereső
50 éves, nőtlen férfi élettársat KE-

RES egy komoly, őszinte, becsületes nő 
személyében. Telefon: 0744–837389. 
(19577)

26 éves, csíkszeredai fiatalember 
megismerkedne egyedülálló hölggyel. 
Telefon: 0740–417373.

állás

A Bálint-Trans Kft. csíkszentkirályi 
autómosó műhelybe ALKALMAZ: egy 
személyt adminisztratív munkakörbe; 3 
személyt autómosói munkakörbe. Je-
lentkezni önéletrajzzal a cég székhelyén: 
Csíkszentkirály 1/A szám alatt. (19623)

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)

KERESÜNK fejőstehenek mellé 
egy személyt. Szállás, étkezés bizto-
sítva, bérezés megegyezés alapján. 
Telefon: 0742–699665. (19434)

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

szolgáltatás
VÁLLALOK belső felújítást, glet-

telést, meszelést, régi épület lebontását, 
cserépcserét vagy -átforgatást. Telefon: 
0758–343064. (19611)

AJÁNLATOKAT VÁROK egy 120 m2-es 
családi ház építésére Csíkcso mor-
tánban. Telefon: 0744–626688. (19622)

VÁLLALOK 2 éves garanciával hű-
tő- és mosógépjavítást az ön lakásán. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

megemlékezés

Engem az erdő véd s szeret, 
útjaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek. 
Fenyők is. Égig értek.
S majd mélyebbre költözöm, 
érzéstelen rommá omoltan,
Egy hang közelről súgja még 
Én is az erdő fája voltam.

(Áprily Lajos)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk 2009. május 18-ra,

KECSKÉS ANTAL
Anti bácsi

halálának 2. évfordulóján. Emléked szí-
vünkben örökre megmarad. Szerettei. 
(19618)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket és együttérzé-
sünket fejezzük ki a gyászoló családnak 
osztálytársunk és évfolyamtársunk,

dr. DÉNES LÁSZLÓ

halála miatt érzett fájdalmukban. A 
Márton Áron Gimnázium 1971-ben 
végzett diákjai. (19615)

elhalálozás

Hirdetések

Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani.

(Váci Mihály)

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, édesapa, nagyapa, 
dédapa, após, apatárs, rokon és 
jó szomszéd,

KÓSA JÓZSEF
nyug. vasutas

életének 80., házasságának 54. 
évében türelemmel viselt hosszas 
szenvedés után 2011. május 16-
án délelőtt 10 órakor szerető szí-
ve megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk földi maradványait május 
19-én délelőtt 9 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkvacsárcsi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Mély fájdalommal, de a gond-
viselő Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, hogy a drága, szerető 
férj, szelíd szívű, gon-
dos édesapa, nagyta-
ta, dédi, testvér, após, 
nagybácsi, sógor, ro-
kon, 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 ma 16 
órakor lesz a Szentlélek utcai te-
mető ravatalozójából a helyi teme-
tőbe. Drága jó férjem, édesapánk, 
nagytatánk, dédink, köszönjük, 
hogy a miénk voltál, és tudjuk, hogy 
szerető, jóságos tekinteteddel oda-
fentről követsz minket. Nyugodjál 
békében! A gyászoló család.

Nyolc éve már, 
hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel 
szívünkben maradtál.
Árván maradt minden, 
amit annyira szerettél,
Dolgos kezeiddel, amit teremtettél.
Munka, őszinteség 
és küzdelem volt életed,
Legyen áldott, csendes pihenésed.

Fájdalommal, de a 
vi szont látás reményében 
em lékezünk 2003. május 
18-ra,

FAZAKAS ISTVÁN

halálának 8. évfordulóján. Jóságát, 
dolgos kezét, szeretetét soha el nem 
feledjük. Nyugalma legyen csendes. 
Szerettei – Csíkszentmiklós. (19606)
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LÖVÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez a Hargita Keresztény Központ környékén megvalósítandó „Autó-
busz-állomás létesítése a DN 13/A km 106 úton” című tervét a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerezhetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint Lövéte köz-
ség önkormányzata székhelyén, Lövéte, Fő út 1397. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama 
alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Telefon: 0266–371313. Fax: 0266–310041.

NAGYBANI 
ZÖLDSÉGLERAKAT 

nyílik 
Tusnádfürdőn 
május 19-től 

az Olt utca 117. szám 
alatt, 

a volt pékség 
Harmopan
épületében.

Magyarországra elektronikai céghez  
hibajavító műszerészeket keresünk azonnali kezdéssel.

Szállás, utazás ingyenes.
Jó kereseti lehetőség.

Érdeklődni a 0755–067689-es 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 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 csíkszeredai 
PANDORA cipőüzlet

képzett elárusítót  
alkalmaz.

Jelentkezni lehet  
személyesen  

a Tulipán Áruház  
félemeletén található  

cipőüzletben,  
fényképes önéletrajzzal.


