
lakás
KIADÓ hosszú távra 2 szobás tömb

házlakás bútorozva, saját hő köz ponttal. 
Telefon: 0742–415438.

ELADÓ Csíkszenttamáson, a 97. 
szám alatti családi ház gazdasági épüle
tekkel, valamint 8 ár területtel. Telefon: 
0741–346376. (19657)

ELADÓ egy II. osztályú, I. emeleti, 
2 szo  bás tömbházlakás Csíkszeredá
ban. Telefon: 0753–740030.

KIADÓ hosszú távra 3 szobás, I. eme
leti, bútorozatlan tömbházlakás a Temes
vári sugárúton, az Óceán nonstop üzlet 
szomszédságában. Telefon: 0722–388179. 
(19662)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi forradalom utcá
ban. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb
házlakás a Fűzfa utcában. Irányár: 
115 000 lej. Telefon: 0744–706935. 
(19666)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Temesvári sugárút 
57. szám alatt. Telefon: 0741–157189. 
(19663)

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)

ELCSERÉLNÉM 2 szobás, konyha, 
fürdőszobás csicsói (Oltfalu) csalá
di házamat 2 szobás tömbházlakásra 
Csíkszeredában. Telefon: 0742–848124. 
(19505)

telek
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

Sláger mögött 50 ár terület. Telefon: 
0733–674054, 0733–674051. (19647)

ELADÓ 58 ár bekerített beltelek 
Csíkdelnén, a főút mellett, gáz be van 
vezetve. Telefon: 0742–838386, 0741–
622972. (19667)

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)

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

jármű
ELADÓ 2000es évjáratú Hyundai 

Coupe 2.0 RD, 140 LE, extrákkal (elekt
romos ablak, elekromos tükrök, szervo, 
MP3as lejátszó, ABS, légkondi, alufelni, 
légzsák), 2013ig érvényes műszaki
val. Irányár: 3200 euró. Telefon: 0758–
953001. (19673)

ELADÓ 1995ös évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf III., megkímélt álla
potban, extrákkal (központi záras, ABS, 
négy elektromos ablakemelő, szervo, te
tőablak). Irányár: 2200 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 2008as évjáratú, nagy tes
tű, keveset használt, német, 250 cm3es 
ATV, vízhűtéssel, csomagtartóval, elöl
hátul ráccsal, tárcsafékekkel. Ár: 1150 
euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 1993as 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
ELADÓK: német Lenken 2es, 3as 

váltóekék, 135–160 cmes körkaszák, 
New Holland szénaprés kitűnő állapotban, 
kultivátor 3050 literes tejhűtőedénnyel, 
Iseki International, Deutz, Fendt trakto
rok. Rendelésre hozok mezőgazdasá
gi vagy élelmiszeripari gépet. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19495)

ELADÓK használt mosógépek, mo
sogatógépek, hűtőszekrények, fagyasztók, 
ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekrények, 
matracok, új és használt termékek. Ér
deklődni lehet Csíkzsögöd 49. szám alatt 
vagy a 0744–173661es telefonszámon. 
(19561)

ELADÓ Rába és Aro magasnyomású 
pumpák, valamint Arodifferenciál. Tele
fon: 0740–295548. (19664)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847. (19637)

ELADÓK nyolchetes malacok. Érdek
lődni a 0743–878596, 0266–379172es 
telefonszámokon lehet. (19668)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
ladewagenek, rendforgatók, rendsod
rók, kaszálógépek, ekék, borona, kala
pácsmalom, kockabálázó, valamint egy 
kétsoros kukoricaültető gép. Telefon: 
0743–878596, valamint 0723–120396. 
(19668)

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

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

KIADÓK kereskedelmi felületek 
pünkösdre Csíksomlyón, a Szék útján. 
Parkolás biztosítva. Telefon: 0722–
967539.

szolgáltatás
VÁLLALJUK lakóházak, melléképüle

tek és hétvégi házak tervezését Csíksze
redában. Telefon: 0366–105629. (19604)

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

VÁLLALUNK teljes körű villanysze
relési munkálatokat a következő terüle
teken: belső szerelés, ipari villanyszere
lés, földelés és mérés, valamint villám
hárítószerelés. Telefon: 0742–998663. 
(4874)

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, kitűzését és teljes 
körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak ked
vezményesen. Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökké itt marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. 
május 25re,

KELEMEN GÉZA

halálának 10. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük. Gyermekei és 
unokái.

elhalálozás

Hirdetések

Nehéz a kezem – leteszem.
Nehéz a szemem – lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok,
Földi életemből csak ennyi jutott.

Szívem mély fájdalmával tu-
datom, hogy drága élettársam,

GYÖRGY BRIGITTA

szerető szíve életének 57. évé-
ben hosszú, de türelemmel viselt 
betegség után 2011. május 24-én 
7.30-kor megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait má-
jus 26-án 12.30-kor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temető ravatalozójából a 
helyi temetőbe. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! Élet-
társad, László.

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

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

FERENCZ JULIÁNNA
szül. Kopacz

életének 61., házasságának 39. 
évében türelemmel viselt, hosszas 
betegség után 2011. május 24-én 
hajnali 4 órakor szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait május 26-án 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csík-
szeredai Szentlélek utcai ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emléke legyen áldott, pi-
henése csendes! A gyászoló család 
– Csíkszereda.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága 
jó férj, édesapa, testvér, rokon, 
barát és jó szomszéd,

CSILLAG KÁROLY

szerető szíve életének 60. évében, 
rövid betegség után 2011. május 
23-án megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait ma 16 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a hidegségi római katolikus teme-
tőbe. Nyugodj csendesen, legyen 
békés álmod, találj odafönn örök 
boldogságot. A gyászoló család, 
Gyimesközéplok, Hidegség 1124.
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Nem tudunk mi neked,
Csak virágot vinni.
Nem tudunk mi érted,
Csak imádkozni.
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmod.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 
2007. május 25re,

CSEDŐ SÁNDORNÉ
György Ilona

halálának 4. évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2011. május 28án 
reggel 7.30kor lesz. Akik ismerték 
és szerették, mondjanak egy imát 
érte! Emlékét őrizzük. Szerettei – 
Csíkbánkfalva. (19660)

A Hargita Megyei Rendőrfelügyelőség
A Közigazgatási és Belügyminisztérium kötelékeibe tartozó oktatási intéz-

mények által szervezett felvételi versenyvizsgán való részvétellel kapcsolatos 
május 19-én megjelent hirdetést illetően a következőket pontosítja:

A román állampolgárságú, de más nemzetiségű jelentkezők számára fenn-
tartott helyek a következők:

a.) a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia:
– közbiztonság és -rendszakosodás 200 hely, amelyből 15 hely román ál-

lampolgárságú, magyar nemzetiségű jelentkezőknek, 6 hely román állampol-
gárságú roma nemzetiségűeknek és 9 hely román állampolgárságú más nem-
zetiségű jelölteknek. 

b.) a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrügynöki iskola:
– 650 hely, amelyből 1 hely román állampolgárságú roma nemzetiségű 

jelentkezőnek és egy hely román állampolgárságú más nemzetiségű jelentke-
zőnek.

c.) a kolozsvári Septimiu Mureşan Rendőrügynöki iskola:
– 150 hely, amelyből 1 hely román állampolgárságú roma nemzetiségű je-

lentkezőnek és 1 hely román állampolgárságú más nemzetiségű jelentkezőnek.
A magyar nemzetiségű jelentkezők esetében a toborozás kizárólag azokra 

vonatkozik, akik magyar nyelvű líceumot végeztek, s azt igazolni kell az érett-
ségi diplomával/iskolai bizonyítvánnyal, valamint az etnikai hovatartozást egy 
olyan törvényesen létrehozott érdekképviseleti szervezet által, amelyből kitű-
nik, hogy az adott jelentkező ahhoz az etnikumhoz tartozik (ebből a bizonyít-
ványból nem az kell kitűnjön, hogy a jelölt tagja annak az adott szervezetnek, 
hanem etnikumi minősége).

A másabb nemzetiségűek – beleértve a roma nemzetiségű jelentkezőket 
is – igazolást kell benyújtsanak egy törvényesen létrehozott kisebbségi szerve-
zet részéről, amelyből ki kell tűnnie, hogy az adott jelentkező ahhoz az etni-
kumhoz tartozik (az igazolásból nem annak kell kitűnnie, hogy tagja annak a 
szervezetnek, hanem etnikumi minősége).

Bővebb felvilágosítás a Megyei Rendőrfelügyelőség  
humánerőforrás-osztályán. Telefon: 0266–205111 vagy 0266–205112, 

honlap: www.hr.politiaromana.ro.

A Hunnia Filmstúdió Kft. 
játékfilmet készít elő A nagy füzet címmel,  

a Kossuth-díjas Agota Kristof világhírű regénye nyomán,  
a kiváló művész, Szász János rendezésében. 

A Hunnia Filmstúdió Kft. 
keresi a film gyermekszereplőit, 10 és 14 év közötti fiúkat.
Csíkszeredában, május 26-án, csütörtökön, délután 16 órakor lesz a sze-

replőválogatás a Csíki Játékszín előcsarnokában. Várjuk a fiatalokat.
Az érdeklődő gyerekekről, első körben, egy-két portréfénykép készül.

A próbafelvételeket kizárólag a Hunnia Filmstúdió 
rendezői csapata tekintheti meg!

CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA 
– melynek székhelye Csíkszereda, Vár tér 1. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszeredában, a Piac környé-
kén megvalósítandó Parkoló című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. május 17-én döntéster-
vezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése). 

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénte-
ken 8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

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 Erdészeti 
Igazgatóság

árverést szervez
100 m3 elkobzott  

fenyőrönk értékesítésére 
2011. június 3-án  

10 órától.

Érdeklődni  
a 0266–371076-os  

telefonszámon.

A DIS PROD Kft.
alkalmaz  

szakképzett fújót  
és munkásokat

bútorok felületkezelésére 
és festésére.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–314994-es  

telefonszámon.


