
lakás
ELADÓ családi ház Kászonjakab

falván a 338. szám alatt, főút mellett. 
Telefon: 0740–450339.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyed 16. szám alatt 2. emeleti, 3 szo
bás tömbházlakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0748–921491, 0726–268000.

ELADÓ felújításra szoruló ház, mellék
épületekkel, 35 ár telekkel Csíkjenőfalva, 
Köves utca 88. szám alatt. Telefon: 
0266–378070. (19880)

ELADÓ I. osztályú garzonlakás Csík
szeredában, a Decemberi forradalom 
utcában. Érdeklődni a 0724–230645-ös 
telefonszámon. (19837)

KIADÓ 2 szobás lakás Csíkszere
dában. Telefon: 0745–196110, 0752–
314429. (19831)

ELADÓ Szeltersz-fürdőn új építesű 
ingatlan, 70 ár telekkel, amelyen erdő és 
patak is található. Telefon: 0731–583244.

ELADÓ egy 4 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Szabadság tér 8. szám 
alatt. Érdeklődni a 0745–513533-as tele
fonszámon. (19841)

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan gar
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utcában. 
Telefon. 0741–258164.

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház 
melléképületekkel és garázzsal. Telefon: 
0740–087347. (19873)

ELADÓ kertes, családi ház mellék
épületekkel Újtusnád 411. szám alatt. 
Telefon: 0266–334180. (19855)

ELADÓ Szécsenyben hétvégi ház 
2100 m2 területtel, nagyon jó környé
ken vagy ELCSERÉLEM csíkszeredai 
tömbházlakással (víz és elektromos 
áram bevezetve). Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0754–317705. (19817)

KIADÓ 3 szobás, földszinti tömb
házlakás Gyergyóban (alkalmas üzletnek, 
irodának). Telefon: 0745–966062. (19851)

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Szív utcában. Telefon: 0735–929773. 
(19851)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári su
gárúton IV. emeleti, 3 szobás tömbházlakás. 
Telefon: 0745–167127. (19777)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, a 
Testvériség sugárút 17. szám alatt. Irány
ár: 52 000 lej. Telefon: 0745–310405. 
(19850)

telek
ELADÓ Marosfőn 800 m2 beltelek, 

vízzel, elektromos árammal, valamint 50 
tonna kővel. Irányár: 5500 euró. Telefon: 
0747–820271.

ELADÓ 1300 m2 terület, nagyon jó 
környéken (elektromosáram-ellátás
sal). Irányár: 35 000 lej. Telefon: 0754–
317705. (19817)

ELADÓ 2550 m2 (994 m2+800 
m2+755 m2) terület érvényes PUD-dal a 
Fortuna lakópark mellett, a Fenyő utcában. 
Irányár: 18 euró/m2. Telefon: 0744–688828. 
(19870)

ELADÓ Zsögödfürdőn gyönyörű kör
nyezetben 650 m2 telek bekerítve. Tele
fon: 0742–821898.

ELADÓ 9 ár beltelek Taplocán, vala
mint 31 ár Csíkszentkirály bejáratánál. 
Víz, gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. 
Csere is érdekel autóra, lakásra. Telefon: 
0741–534730.

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz  

50 000 km-ben tulajdonostól extrákkal 
(légkondi, elektromos ablakemelők, köd
lámpa stb.) megkímélt állapotban. Irány
ár: 2150 euró. Telefon: 0749–518475. 
(19855) 

ELADÓ 2001-es évjáratú, 1.6-os ben
zinmotoros Skoda Octavia Combi extrák
kal. Telefon: 0744–470318. (19879)

ELADÓK: Fiat-Same 3 hengeres, 
48 LE-s traktor kitűnő állapotban; ISEKI 
22 kW-os 4x2-es, 2000 évjáratú traktor 
(3500 euró), 2003-as évjáratú Ford Focus 
1,8 dízel, sok extrával, frissen behozva, 
névre íratva (3300) euró, 1998-as évjáratú 
VW T4 5 személyes, 101 LE-s, valamint 
szippantók, váltóekék, 165 cm-es körka
sza. Telefon: 0749–155155. (19841)

szolgáltatás

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

VÁLLALOK belső felújítást, glet -
telést, meszelést, régi épület felújítását, 
cserépcserét és -átforgatást. Telefon: 
0758–343064. (19876)

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, össze-
vonását és teljes körű ügyintézését. 
Nyugdíjasoknak kedvezményesen. Tele
fon: 0722–967539. 

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester- kép-

zés (maistru energetician/elec tri cian, 
cod COR: 311301) indul Csíkszeredá-
ban. Beiratkozás és tájékoztatás a 0744– 
646550-es telefonszámon.

vegyes
VÁSÁROLOK roncsprogram-értékje

gyet. Telefon: 0758–764847. (19823)

ELADÓK: New Holland aratógép, 3 
m-es vágóasztal, rendsodró, rendforgató, 
3 m-es körborona (fréza), körkasza, 3-as 
forgóeke, 45 LE-s International oldalkaszás 
kistraktor. Telefon: 0745–923779. (19852)

ELADÓK akciós áron mezőgazdasá
gi gépek: ladewagenek, kaszálógépek, 
kockabálázó, kalapácsmalom, rendforga
tók, valamint egy esztergagép. Telefon: 
0743–878596, 0723–120396. (19829)

ELADÓ 300 literes tejhűtő újsze
rű állapotban. Telefon: 0745–816642. 
(19848)

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) na
gyon jó állapotban. Telefon: 0745–325054.

VÁSÁROLNÉK kocka bálát. Telefon: 
0730–112805. (19878)

ELADÓ egy alig használt 88 billentyűs 
Yamaha DGX 640 kalapácsmechanikás 
digitális zongora (irányár 3000 lej), va
lamint egy 2x60 wattos Behringer GMX 
210 gitárkombó (600 lej). Érdeklődni a 
0743-077444-es és a 0746-149266-os 
telefonszámokon lehet egész nap.

ELADÓ traktor utáni függesztett 
vegyszerező gép. Telefon 0723–227961. 
(19864)

ELADÓ STEYR 30LE traktor Gyergyó-
csomafalván. Ára: 12 300 lej. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓK: használt hűtők, mosógé
pek, TV-k, ülőgarnitúrák, bútorok, mat
racok, ágyak, szekrénysorok és sok 
más minden. Megtalál Zsögöd 49. szám 
alatt. Telefon: 0744–173661. (19884)

ELADÓK: 2 db 180x120-as dupla 
ablak, 1 db 100x120-as dupla ablak, 2 
db 150x120-as verandaablak  mind be
üvegezve, nagyon jó állapotban, vitrines 
szobabútor (szekrény, asztal, tálaló). Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0266–
315969.

megemlékezés

Ki volt nekünk
az el nem mondható
Nincs rá szó,
nincs rá fogalom.

Könnyes szemmel, szívünkben 
az örök szeretet és hála fényével 
emlékezünk

özv. SZAKÁCS LAJOSNÉ
szül. Imreh Terézia

halálának első évfordulóján. Lelki 
üdvéért az megemlékező szentmise 
2011. június 24-én, pénteken 19 
órakor lesz a csíkszépvízi templom
ban. Legyen Istentől áldott, csendes 
pihenésed! Szeretteid – Csíkszere
da. (19865)

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

GÖRBE MIKLÓS
ny. könyvelő

halálának 9. évfordulóján. Emlé
két szívünkben őrizzük. Hiányát 
nap mint nap érezzük. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja – Csíkszereda. 
(19867)

A sírból, mely ránk borul,
hiszem, hogy feltámaszt az Úr.

ÁCS JÓZSEF
halálának 5. évfordulóján emléke
zünk. Családja és barátai.

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik drága édesapánk,

VÉCSEY GYULA
temetésén részt vettek, elhozták a 
szeretet virágait és mély fájdalmunk
ban osztoztak. Felesége, fiai és csa
ládjaik. (19885)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk,

özv. JAKAB ERZSÉBET
szül. Szögi

2011. április 6-án, hosszas beteg-
ség után Magyarországon elhunyt. 
Hamvait a csíkzsögödi temető ra-
vatalozó kápolnájából június 24-én, 
pénteken 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a helyi temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Gyászoló gyermekei: Ferenc, 
Ildikó és a család.

Az Úrjézus vigyázta életében
lépteit
a bajban csak mosolygott,
Hogy itt szüntelenül, nem ismerte 
a szót: reménytelenül.
Egyszerű mosolya áradt mindenkire,
nagy ajándék volt ez annál,
ki ismerte.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették a volt oktatómestert.

BEDE FERENC
életének 83., özvegységének 10. 
évében türelemmel viselt, hosszas 
betegség után, 2011. június 20-án 
hajnali 1 órakor szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait június 23-án, 15 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszeredai Kalász negyedi te-
metőbe református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott, pihené-
se csendes! Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadunk. 
A gyászoló család.

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. 
Csodák.
Nem téve semmit, 
nem akarva semmit,
Hatnak tovább.

(Kosztolányi Dezső)

Mély fájdalommal 
em lékezünk 2010. június 
23-ra, a drága jó, szere
tő férj, édesapa, após, 
nagytata,

LŐRINCZ ÁRPÁD
nyug. almérnök

elhunytának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2011. jú
nius 24-én 19 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Legyen ál
dott, csendes pihenése! Emlékét 
kegyelettel megőrizzük. Szerettei.

....Éjszaka majd felnézel a csilla
gokra. Az enyém sokkal kisebb, 
semhogy megmutathatnám, hol 
van. De jobb is így. Számodra az én 
csillagom egy lesz valamerre a töb
bi csillag között. Így aztán minden 
csillagot szívesen nézel majd.

(Antoine de Saint Exupéry)

Szomorúan emlékezünk 2011. 
május 10-re,

özv. MÁRTON 
FERENCNÉ

szül. Baczoni Erzsébet
ny. tanítónő

halálának 6. hetén. A megemlé
kező szentmise 2011. június 24-
én du. 6 órakor lesz a csíkpálfalvi 
templomban. Csendes álma fölött 
őrködjön az örök szeretet és meg
emlékezés. Szerettei. (19874)
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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.

JOÓ SÁNDOR és GERGELY ATTILA
értesíti az érdekelteket, hogy a Székelyudvarhely, Rózsák utca szám nél
küli RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) bemutatott változatá
ra környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével megte
hetik naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 2011. 
július 5ig.

A CO-MOD Kft.
MENEDZSER-ASSZISZTENST ALKALMAZ.

Elvárások:
 – minimum középfokú végzettség;
 – számítógépes ismeretek;
 – tökéletes román, magyar nyelvtudás;
 – jó megjelenés.
Az önéletrajzokat kérjük eljuttatni a comod@hr.astral.ro e-mail 

címre vagy a cég székhelyére: Csíkszereda, Fürdő utca 108/B. szám 
alá 2011. június 24-ig. Érdeklődni a 0266–314969 vagy a 0745–
634045-ös telefonszámon.

ALKALMAZUNK
INFORMATIKUST.

Feltételek:
– informatikai végzettség;
– 2 év régiség;
– Linux rendszerkarbantar

tási ismeretek.
Az önéletrajz leadási határ

ideje: 2011. június 24.
Érdeklődni a cég székhelyén, 

Szentlélek utca 39. szám vagy az alábbi 
telefonszámokon: 0266–371420, 
0748–115464, 8–15 óra között.


