
lakás
ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb

házlakás a rendőrséggel szemben. Tele
fon: 0744–339894. (19748)

ELADÓ Delnén, a 97es szám alatt 
egy félkész ház 16 ár telekkel, valamint 
egy bontásra szánt pléhgarázs Csíkszere
dában. Telefon: 0744–311696. (19721)

ELADÓ felújított, összkomfortos, 4 
szobás tömbházlakás (kétemeletes) sa
ját hőközponttal, termopán ablakokkal, 
fa belső ajtókkal stb. Ár: 39 500 euró. 
Telefon: 0724–222984.

telek
ELADÓ 535 m2 telek Tusnádfürdőn 

rendezett telekkönyvvel, a főút mellett, a 
sípálya közelében, közel a központhoz, a no
vemberben induló élményfürdőhöz és keze
lőbázisokhoz. Irányár: 33 euró/m2. Telefon: 
0734–307881, 0725–815945. (19762)

ELADÓ 36, valamint 27 áras terü
let Csíksomlyón, valamint épületfa és 
cserép. Telefon: 0266–324574, 0740–
433558.

jármű
ELADÓ egy 1300as Dacia 2012 áp

rilisáig érvényes műszakival, nagyon jó 
állapotban. Telefon: 0741–382463.

ELADÓK: Lada Niva, Suzuki Sa mu
rai, Suzuki Vitara hargitai rendszámmal, 
valamint 2006os évjáratú Hyundai 
Atos, Hyundai Accent, 4 ajtós, Euro 
IVes, 1.1, illetve 1.3as motorral, gáz
üzemmel. Beszámítok Trabantot vagy 
1300as Daciát. Telefon: 0749–155155, 
0722–342429. (19698)

ELADÓ 1995ös évjáratú Volkswa
gen Golf 3as, kombi, minden illeték 
kifizetve, 2013ig érvényes friss mű
szakival, nagyon jó állapotban. Ext
rák: ABS, szervo, elektromos ablak, 
tetőablak, központi zár, négy alufelni. 
Ára: 1950 euró. Beszámítok olcsóbb 
autót is. Telefon: 0727–654803, 
0266–334468.

ELADÓ 2002es évjáratú Matiz ki
fogástalan, rozsdamentes, eredeti álla
potban. CSERE is érdekel drágább au
tóval. Ár: 1850 euró, alkudható. Telefon: 
0723–536777.

vegyes
KIADÓ kisebb üzlethelyiség forgal

mas helyen, a Hargita utca elején. Meg
felel bármilyen célra. Telefon: 0740–
074926.

ELADÓK beoltott, középázsiai ju
hászkutyakölykök. Kitűnő házőrzők és 
játszótársak. Telefon: 0745–981710. 
(19790)

ELADÓ egyes lóra való hám, vala
mint Dacia vonóhorog. Telefon: 0266–
334180, 0742–874783.

ELADÓ egy 160 kg körüli disznó 
(koca) jutányos áron. Telefon: 0747–
411216.

KIADÓ garázs. Érdeklődni a 0266–
315545ös telefonszámon.

ELADÓK Csíkban nevelt, hidegtűrő, 
cserepes, átültethető tuják, ezüstfenyők. 
Telefon: 0722–342429, 0727–874009, 
0266–346834.

ELADÓ kőfejtésből származó, kőala
pú töltés, akár házhoz szállítva. Érdek
lődni lehet a 0767–282281es telefon
számon.

Kutyatartó gazdák figyelmébe! EL
ADÓ kiváló minőségű kutyaeledel (fa
gyasz tott pulykaalsócomb). Ára: 2,3 
lej/kg. Telefon: 0740–218323 (Szé
kelyudvarhely), 0740–849814 (Csík
szereda).

ELADÓK: mosogatógépek, fagyasz
tók, ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. 
Meg talál Zsögöd 49. szám alatt vagy 
a 0744–173661es telefonszámon. 
(19751)

VÁSÁROLNÉK vágómarhát és bárá
nyokat. Telefon: 0745–184962.

ELADÓK háromféle, nagyméretű 
(ember magasságú) szobanövények. 
Érdeklődni este a 0366–104639es tele
fonszámon.

ELADÓ Csíkszeredában 1158 m2es 
irodaház, 760 m2 kereskedelmi felület, 
14 ár telekkel, átalakítható hotel, meg
felel egészségügyi klinika, termelés 
vagy más egységnek, valamint befek
tetésnek is. Ára: 190 euró/m2. Telefon: 
0744–568598.

ELADÓ 2010es Centurion férfibi
cikli, japán agyváltós, alumínium vázzal. 
Megfelel 1,70–2,05 m magasságú sze
mélynek. Ár: 200 euró. Telefon: 0744–
568598.

állás

Franchise típusú üzleti ajánla
tok, rizikómentes befektetések 4600 
euróval kezdődően. Bővebb informá
ciók a kobakdoki@gmail.com email 
címen. (19763)

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmesterkép

zés (maistru energetician/electrician, 
cod COR: 311301) indul Csíkszere
dában. Beiratkozás és tájékoztatás a 
0744–646550es telefonszámon.

szolgáltatás
LEVÉLTÁROZÁSI munkát (arhivare) 

VÁLLALUNK intézmények, községi ta
nácsok, iskolák, magánvállalkozások 
(kft.) részére. Telefon: 0744–708458. 
(19708)

Jól olvasható, tiszta kézirat számító
gépbe való bevitelére várok árajánlatot 
Csíkszeredában (otthoni munkával) a 
0744–477029, 0266–372087es tele
fonszámokra.

PÁLYÁZATÍRÁS INGYEN – 2011. jú
niusi szesszió. PNDR 141es intézkedés 
„a félig önellátó gazdaságok támoga
tása” 2011. júniusi szessziójára ingyen 
készítünk el pályázatokat az intézkedés 
juttatásainak megpályázására. Gazda
ságának fejlesztésére 5 évig évi 1500 
eurós támogatásban részesülhet. Érdek
lődni lehet naponta a 0756–934931es 
telefonszámon.

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk volt 
osztálytársunk,

VÉCSEY GYULA

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte 
részvétünket a gyászoló családnak. 
Volt osztálytársai.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

id. ORENDI EMIL ISTVÁN

halálának 10. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei. (19779)

Fájó szívvel, kegyelettel emléke
zünk a hat hete elhunyt édesanyámra,

SZAKÁCS JULIANNÁRA.

Az engesztelő szentmise ma 18.30
kor lesz a madéfalvi Szent Annaká
polnában. Emléke legyen áldott, nyu
godj békességben! Leánya. (19781)

Fájó szívvel emlékezünk 1999. jú
nius 9re,

id. LENGYEL ÁRPÁD

halálának 12. évfordulóján. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (19772)

Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell, s akit szerettünk,
Azt nem feledjük el.
Érted imádkozunk halkan zokogva,
Bár a sír eltakar, de tudjuk, 
Hogy mindig itt vagy köztünk.
Velünk vagy tavasszal 
a nyíló orgonában,
Nyáron a virágok illatában,
Ősszel a lehulló levelek sóhajában,
Télen a didergő fákban.
Csak a lelked ragyog 
fenn a szivárványban,
Számunkra te sose leszel halott,
Örökké élni fogsz, akár a csillagok.

Soha nem szűnő lelkünk gyászával 
emlékezünk június 9re,

AMBRUS SZABOCS
(Szubek)

halálának 6. évfordulóján. Akik is
merték és szerették, áldozzanak 
egy percet az emlékének. Szerettei. 
(19770)

elhalálozás

Hirdetések

Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
Mert én már Istennél vagyok.

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és 
szerették, hogy a sze-
retett férj, édesapa, 
nagyapa, testvér, ro-
kon, szomszéd és jó barát,

id. KELEMEN MIKLÓS

életének 69., boldog házasságá-
nak 45. évében, 2011. június 7-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunkat június 10-én 
13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temető ravatalozójából. 
A gyászoló család.

Értesítjük azokat, akik számon 
tartották életét és munkásságát, 
hogy

id. dr. BŐJTHE ISTVÁN
állatorvos

életének 72. évében elhunyt. Vég-
tisztességét 2011. június 18-án, 
szombaton 15 órakor tartjuk a 
székely udvarhelyi református te-
metőben. A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség, 
édesanya, anyós, nagymama, 
anyatárs, rokon, jó szomszéd és 
barát,

FERENCZ MÁRTA
szül. Blénessy

életének 54., házasságának 33. 
évében 2011. június 7-én este 9 
órakor, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2011. június 10-én 
10 órakor, katolikus szertartás 
szerint helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszentmártoni ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott. A 
gyászoló család.

Viszontlátásra:
mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra – holnap.
Vagy ha nem holnap
– hát holnapután.
Vagy ha nem akkor 
– hát majd azután.
És ha aztán sem
– talán egy év múlva.
És ha még akkor sem
– hát ezer év múlva.
Viszontlátásra
A földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban,
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán –
„Vidám viszontlátásra”
mégis, mégis!

(Reményik Sándor)

Szívünk legmé-
lyebb fájdalmával tu-
datjuk, hogy a szerető 
férj, édesapa, nagyta-
ta, testvér, rokon, ba-
rát és ismerős,

VÉCSEY GYULA

életének 75., házasságának 52. 
évében 2011. június 7-én sze-
rető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi marad-
ványait 2011. június 10-én 15 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkszeredai vasútál-
lomás melletti régi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Fájó 
szívvel búcsúzunk tőled, emlé-
ked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család: fe-
lesége Marika, fiai: Gabi és Zol-
tán, menyei: Hajnika és Zsófika, 
unokái: Boglárka és Zselyke, 
testvére Béla.
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HARGITA MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE
versenyvizsgát szervez  

2011. június 4. és 2011. augusztus 5. között  
a szabad pedagógusi állások elfoglalására.

A meghirdetett 487 pedagógusi állás listája megtekint
hető a minisztérium honlapján, a tanfelügyelőség székhe
lyén és a vizsgaközpontokban.

A szentegyházi Karsai Hargita Plast Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Szentegyháza, Köztársaság u. 47. sz. alatt 
található TERMELŐCSARNOK – MŰANYAG FRÖCCSÖNTÉSE 
működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

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 An
drás: 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.


