
lakás
ELADÓ egy II. osztályú, I. emeleti, 2 

szobás tömbházlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0753–740030.

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

KIADÓ: 52 m2es ház a hozzá tartozó 
27 m2es pincével (vagy különkülön) a 
Petőfi u. 11. szám alatt, valamint ugyan
ott (külön épületben) kiadó 17 m2es, 
raktárnak használható helyiség. Telefon: 
+36–20–2794166. (19610)

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

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, I. 
e meleti, 2 szobás tömbházlakás a Lendület 
sétányon. Telefon: 0742–497368. (19635)

ELADÓ új hétvégi ház a szentimrei 
Büdösfürdőn, a szentkirályi részen a 
643/C szám alatt telekkönyvezett terü
lettel. Telefon: 0744–763372. 

KIADÓ 45 m2es kereskedelmi felület 
Csíkszeredában. Telefon: 0758–358242, 
0752–841682. (19634)

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)

KIADÓ június 1-jétől teljesen bebú
torozott, 2 szobás tömbházlakás (saját 
hőközponttal, termopánnal, padlófűtéssel). 
Telefon: 0746–597497, 0744–860796.

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

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

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Gyer
gyószentmiklóson, a Forradalom negyed
ben. Beszámítok autót. Irányár: 13 500 eu
ró. Telefon: 0721–717998, 0749–092042.

telek
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

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

ELADÓ 2000 m2 belterület Szé
cseny ben. Telefon: 0758–358242, 0752–
841682. (19634)

ELADÓ 2100 m2 terület Szécseny
ben hétvégi házzal, nagyon jó zónában. 
Ára: 35 000 euró, alkudható. Telefon: 
0743–521878. (19627)

ELADÓ 1300 m2 terület Szécseny
ben, nagyon jó zónában. Ára: 35 000 lej. 
Telefon: 0743–521878. (19627)

KIADÓ 50 ár megművelésre alkal
mas földterület Csíktaplocán, a felső 
mezőben. Telefon: 0266–311483.

jármű
ELADÓ 1993as évjáratú Hyundai 

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

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

vegyes
ELADÓ három méhcsalád. Telefon: 

0720–100615.

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

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

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

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

ELADÓ két 100 kgos disznó és egy 
ötnapos bikaborjú. Telefon: 0740–980752.

ELADÓK: német Lenken 2es, 3as 
váltóekék, 135–160 cmes 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, fagyasztók, 
ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekrények, 
matracok, új és használt termékek. Érdek
lődni lehet Csíkzsögöd 49. szám alatt vagy 
a 0744–173661es telefonszámon. (19561)

ELADÓK: mezőgazdasági gépek, 
lade wa genek, rendforgatók, kaszálógé
pek, ekék, borona, kockabálázó, kala
pácsmalom, szénafelforgató, valamint 
egy kétsoros kukoricavető gép. Telefon: 
0723–120396, valamint 0743–878596. 
(19592)

ELADÓ egyes lóra való hám. Telefon: 
0266–334180, 0742–874783.

ELADÓ mézpörgető gép. Telefon: 
0733–319423.

ELADÓ hathetes szopós bikaborjú 
vagy ELCSERÉLHETŐ hasonló ünőborjú
ra. Ugyanitt ELADÓ öt méhkaptár. Tele
fon: 0758–610433, 0758–610433.

állás

Építkezésben jártas kereskedelmi 
ügynököt ALKALMAZUNK. Érdeklődni 
a 0266–379140es telefonszámon le
het naponta 9–15 óra között.

szolgáltatás
VÁLLALOK 2 éves garanciával hű

tő- és mosógépjavítást az ön lakásán. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

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

VÁLLALOM angol nyelv tanítását 
kezdőknek és haladóknak egyaránt. Ér
deklődni a 0753–872564-es telefonszá
mon.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÉ 
RE LEMHEZ szükséges IRATOK FOR DÍ
TÁSÁT VÁLLALOM kedvezményes áron. 
Telefon: 0756–521887.

köszönetnyilvánítás

Szívből jövő hálás köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak, akik felejthe
tetlen drága halottunkat,

KOPACZ MARGITOT

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszo
rút, virágot helyeztek, segítő kezet 
nyújtottak és mérhetetlen fájdalmunk
ban osztoztak. Köszönjük azoknak is, 
akik nem lehettek ott, de lélekben 
velünk voltak. A jó Isten fizesse meg 
mindenkinek! A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

özv. MÁRTON FERENCNÉ
Baczoni Erzsébet
nyug. tanítónő

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek és a nehéz 
percekben segítő kezet nyújtottak. 
Köszönetet mondunk Csíkpálfalva 
doktornőjének, asszisztensnőjének, 
gyógyszerésznőjének, valamint a 
Caritas alkalmazottjának lelkiis
meretes munkájukért. A gyászoló 
család.

megemlékezés

Nélküled is eljön mindig a tavasz,
De bármilyen szép is,
Többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. áp
rilis 5re, drága jó édesanyánk,

BODÓ IGNÁCNÉ
Balázs P. Mária

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise május 24én 19 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. Nyu
galma legyen csendes, emléke áldott! 
Gyászoló szerettei.

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

(Reményik Sándor)

Szomorúan emlékezünk 2008. má
jus 23ra,

MÁRTON ERZSÉBET
szül. Bara

halálának 3. évfordulóján. Jóságát és 
szeretetét szívünkben őrizzük. Szeret
tei – Csíkszereda. (19646)

elhalálozás

Hirdetések

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

özv. OLTI ANTALNÉ
szül. Incze Terézia

életének 85. évében 2011. május 
20-án elhunyt. Drága halottunk 
temetése 2011. május 24-én 9 
órakor lesz a csíkcsicsói teme-
tőben. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

„S ha majd jő a halál,
szóljon hozzám szépen,
s ne a hátán vigyen,
hanem az ölében.”

(Falu Tamás)

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy

SZABÓ IDA
szül. Miklós

nyug. kereskedő

életének 82. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Drága halot-
tunkat 2011. május 23-án, ma 15 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszeredai régi (állomás 
melletti) temetőben. Részvétnyil
vánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. Emléked örökké 
megőrizzük, nyugodjál békében! 
A gyászoló család.
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A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
A SIGMA TEAM Kft. (Maroshévíz, 1. Decembrie 1918. utca 33. szám) jogi 
felszámolói minőségében közli, hogy 2011. június 2-án 10 órakor a jogi fel-
számoló székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 
2-es lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerülnek az adós ingatlan 
javai.

Ingatlanok: 
 2 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. tömbház, 33-as 

lakrész), kikiáltási ár 42 750 lej;
 3 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. tömbház, 34-es 

lakrész), kikiáltási ár 89 187,30 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legkésőbb az árverés 

időpontja előtt egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10%-át képező garan-
ciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott RO 31 RNCB 0157 1147 9322 0001 különleges 
eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál 
a 0266–310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon 

vagy a 0266–317373-as faxszámon. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hargita megyei szakmai egyesületek részére 

(méhész-, haltenyésztő- és más szakmai egyesületek támogatása)

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa által 
támogatott Vidékfejlesztési Egyesület

Pályázhatnak: Hargita megyében hivatalosan bejegyzett mezőgaz-
dasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek, feldolgozó 
és értékesítési szövetkezetek.

A 2011-es évre előirányzott keretösszeg: 39 000 lej.
Pályázatok leadási határideje: 2011. augusztus 30.
Bővebb információ igényelhető: a közhasznú egyesület székhe-

lyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt, Hargita Megye Taná-
csának 244/B irodájában,  telefonszám 0740–169850, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro, valamint Hargita Megye Tanácsának 
honlapján a Pályázatok menüpont alatt, illetve a következő linken: 
http://www.hargitamegye.ro/index.php?pg=menu_590.

Magyarországra  
elektronikai céghez  

hibajavító műszerészeket  
keresünk  

azonnali kezdéssel.
Szállás, utazás ingyenes.

Jó kereseti lehetőség.

Érdeklődni a 0755–067689-es 
telefonszámon.

Ujlaky Gy. Tibor 
értesíti az érintetteket, hogy a Vaslábi 
Tanulmányi Központ felépítésére ké-
szült rendezési terv bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak feltün-
tetésével naponta 9 és 15 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) 2011. június 7-ig.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. 
Fax: 0266–310041. 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
június 8-án 10 órára versenyvizsgát hirdet 

a következő ideiglenesen megüresedett állások betöltésére:
– általános orvosi asszisztensek, 

3 állás az ideggyógyászaton és 1 állás az elmegyógyászaton.

A versenyvizsgán való részvétel végett minden egyes jelentkezőnek 
be kell nyújtania a beiratkozási ügycsomót, amelynek a következő okira-
tokat kell tartalmaznia: személyazonossági igazolvány másolata; beirat-
kozási űrlap; tanulmányi diplomák másolata, valamint másabb olyan 
okiratok másolatai, amelyek igazolják bizonyos szakosodások meglétét; 
a munkakönyv másolata vagy olyan bizonylat, amelyből kiderül a szak-
mai tapasztalat; erkölcsi bizonyítvány; az egészségi állapotra vonatkozó 
bizonylat; szakmai önéletrajz; ajánlás az utolsó munkahelyről.

A fentebbi okiratok másolatához mellékelni kell azok eredetijét is, a 
versenyvizsgai bizottság titkársága általi hitelesítés végett vagy a máso-
latokat előzetesen hitelesíteni kell.

A beiratkozási ügycsomót a kórház székhelyére kell benyújtani, 
Csíkszereda, Dr. Dénes László u. 2. szám.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–324190-es (109-es belső) telefonon.

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.


