
lakás
ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, I. 

emeleti, 2 szobás tömbházlakás a Len-
dület sétányon. Telefon: 0742–497368. 
(19635)

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

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)

ELADÓ kéterkélyes, 3 szobás, I. osz-
tályú, IV. emeleti tömbházlakás a Jég-
pálya negyedben saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal, fém bejárati ajtó-
val. Ár berendezéssel együtt 38 000 eu-
ró. Telefon: 0744–657824. (19603)

KIADÓK raktározási felületek és 
irodák Csíkszeredában, az Akác utcá-
ban. Részletekért érdeklődjön a 0744–
575211-es telefonszámon.

ELADÓ Bükszádon, a halastóval 
szemben nyaralónak is megfelelő kertes 
családi ház. Irányár: 85 000 lej. Telefon: 
0745–807871. (19460)

ELADÓ Csíkszentmárton–Cseke falva 
130. szám alatt egy 4 szobás családi 
ház melléképületekkel, kerttel. Telefon: 
0744–995540.

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

telek
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

Skála hátánál 50 ár terület. Telefon: 
0733–674054, 0733–674051. (19647)

ELADÓK 700–800 m2-es, magán-
ház építésére alkalmas, közművesített, 
panoramikus fekvésű telkek Csíkmind-
szent határában, rendezett aktákkal, 
rendezési tervvel. Érdeklődjön a 0744–
575211-es telefonszámon.

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 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)

VÁSÁROLOK forgalomban lévő öreg 
autót. Telefon: 0753–092433.

ELADÓ 2008-as évjáratú Skoda 
Superb 1,9 TDi, 170 000 km-ben. Irány-
ár: 9000 euró. Telefon: 0745–126015.

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

ELADÓ működőképes platós Aro 
forgalomból kiíratva. Telefon: 0724–
285944. (19585)

vegyes

SÁRIG ATTILA BÍRÓSÁGI VÉGRE-
HAJTÓ 2011. június 2-án 11 órakor 
a végrehajtó székhelyén eladásra bo-
csátja a Madéfalva 804-es tömbház I. 
emeleti, 4-es lakrészét. A lakrész ren-
dezett iratokkal ellátott, három szoba, 
konyha, kamra, fürdő, mosdó, debaré, 
beüvegezett erkély, nagy pince tarto-
zik hozzá (csempekályhás fűtéssel). 
Irányár: 65 000 lej. Érdeklődni lehet a 
végrehajtó székhelyén: Csíkszereda, 
Szász Endre utca 11. szám. Telefon: 
0266–371336, 0744–985611.

ELADÓK: mezőgazdasági gépek, lade-
wa genek, rendforgatók, kaszálógépek, 
ekék, borona, kockabálázó, kalapácsma-
lom, szénafelforgató, valamint egy két-
soros kukoricavetőgép. Telefon: 0723–
120396, valamint 0743–878596. (19592)

ELADÓK használt mosógépek, mo-
sogatógépek, hűtőszekrények, fagyasztók, 
ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekrények, 
matracok, új és használt termékek. Érdek-
lődni 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, kulti-
vátor 30-50 literes tejhűtő edénnyel, Iseki 
International, Deutz, Fendt traktorok. Ren-
delésre hozok mezőgazdasági vagy élel-
miszeripari gépet. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19495)

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

ELADÓ egy 8 éves, nagy tejhozamú, 
nagyon borjadzó tehén Csíkszentkirály 
407. szám alatt. Telefon: 0266–332583. 
(19636)

VÁSÁROLOK roncsautó-programból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847. (19637)

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

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

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni lehet 
a 0745–510386 és a 0266–244461-es te-
lefonszámokon. (19337)

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

ELADÓ pellet. Telefon: 0740–021823. 
(19585)

állás

A Bálint-Trans Kft. csíkszentkirályi 
autómosó műhelybe ALKALMAZ: egy 
személyt adminisztratív munkakörbe; 
3 személyt autómosói munkakörbe. 
Jelentkezni önéletrajzzal a cég székhe-
lyén: 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. 

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

szolgáltatás
VÁLLALOM kerti sütők készítését, 

kemencék rakását, főzőkályhák újrabé-
lelését Csíkszeredában és környékén. 
Telefon: 0758–343064. (19645)

VÁLLALJUK lakóházak, melléképü-
letek és hétvégi házak tervezését Csík-
szeredában. Telefon: 0366–105629. 
(19604)

VÁLLALUNK teljes körű villanyszere-
lési munkálatokat a következő területe-
ken: belsőszerelés, ipari villanyszerelés, 
földelést és mérést, valamint villámhá-
rító-szerelést. Telefon: 0742–998663. 
(4874)

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)

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunkat,

VITOS DOMOKOST

utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak és fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönjük azoknak is, akik 
nem lehettek ott, de lélekben velünk 
tartottak. A gyászoló család – Csík-
szereda.

megemlékezés

Fáj, hogy nem vagy közöttünk többé,
De szívünkben élni fogsz örökké.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 25-re,

id. AMBRUS ENDRE

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise május 21-én 18 órakor lesz 
a csíkkarcfalvi templomban. Legyen 
Istentől áldott, csendes pihenése. 
Szerettei. (19625)

Az 1968–1971-ben Gyergyószent-
mik lóson végzett asztalosok osztály-
közössége kegyelettel megemlékezik:

GYÖRGY JENŐ,
KOVÁCS LÁSZLÓ és

IMRE JÓZSEF 
osztálytársainkról, valamint

MÁN GÉZA és
KARY ANDRÁS oktatóinkról.

Az 1966-ban végzett XI. E osztály 
volt tanulói, a 45 éves érettségi talál-
kozó alkalmából kegyelettel emléke-
zünk elhunyt osztálytársainkra:

AMBRUS ANTAL,
BENEDEK PÉTER,

FARKAS KÁLMÁN,
KEREKES ANDRÁS,
SZAKÁCS ATTILA.

Csendes álmuk fölött őrködjön az 
igaz szeretet. (19589)

Fájdalommal emlékezünk

SALAMON ANTALRA

halálának 2. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise ma 19 órakor lesz a 
csíksomlyói kegytemplomban. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Csíksomlyó.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. 
május 20-ra,

KOVÁCS B. MIHÁLY

halálának 7. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. Sze-
rettei. (19550)

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalommal, de Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy az újtusnádi

KORODI ADALBERT

életének 75. évében hazatért Meg-
váltó Urához. Szeretett halottunk-
tól 2011. május 21-én, szombaton 
10 órakor veszünk végső búcsút. 
Emléke szívünkben él. A gyászoló 
család.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
Nyomában élő seb fakad,
De vér-rubinttól fényes útja
Örökre fáj a fény alatt.

(Wass Albert)

Fájó szívvel emléke-
zünk 2011. április 1-jére,

GÁL JÓZSEF

halálának 6. hetén. A 
megemlékező szentmise 
2011. május 21-én 18.30-kor lesz a 
csíkszeredai Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (19628)

Bármennyire is múlnak az évek,
Mi akkor is nagyon szeretünk téged.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Téged elfeledni soha nem lehet,
Csak muszáj az életet élni nélküled.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2008. május 21-re,

PÁNCZÉL ZOLTÁN

halálának 3. évforduló-
ján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda. (19640)
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Jó kereseti lehetőség, 
ragadd meg az alkalmat!

Szeretnél ügynökünk lenni 
a ROMTELECOM  

szolgáltatásainak eladásában?

Jelentkezz most!

Várjuk önéletrajzodat 
a gyorgy. szebeni@romtelecom.ro 

e-mail címre 
vagy a csíkszeredai 

Romtelecom üzletbe.

A CONSUMCOOP 
FEDERALCOOP HARGITA 

Szövetkezeti Társulat vezetőta-
nácsa a 2005/1-es szövetkezeti 
törvény alapján összehívja a 
szövetkezeti tagság évi köz-
gyűlését 2011. június 15-én 
11 órára. Napirendi pontok az 
5/18.03.2011 levél szerint. 

Magyarországra  
elektronikai céghez  

hibajavító műszerészeket 
keresünk 

azonnali kezdéssel.
Szállás, utazás ingyenes.

Jó kereseti lehetőség.
Érdeklődni 

a 0755–067689-es 
telefonszámon.

Az EGRES IMPEX Kft.
értesíti az érdekelteket, hogy a 
BÁNYAKITERMELÉS Csicsó 
kültelek rendezési terv bemuta-
tott változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével naponta 9–15 óra 
között, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségnél 
tehetik meg (Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám) 2011. 
június 3-ig. (2432)

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd és 
környéke), Elekes Csaba: 0745–
544590 (Csíksomlyó és környéke), 
Imre István: 0745–107618 (köz-
pont), 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.


