
lakás
KIADÓ Sepsiszentgyörgy központjá-

ban, a villanyrendőr mellett, I. emeleti, 
2 szobás, igényes cégnek. Termopán, 
saját hőközpont, parketta, lépcsőházte-
lefon (interfon), kitűnő parkolási lehető-
ség. Telefon: 0745–024789.

ELADÓ családi ház Csatószeg köz-
pontjában 50 ár telekkel és melléképü-
lettel. Telefon: 0724–938386.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
ház lakás saját hőközponttal Csíkszeredá-
ban, a Decemberi forradalom utcában. 
Csere is érdekel garzonlakásra különbö-
zetfizetéssel. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ felújításra szoruló családi 
ház Csíkszenttamás központjában 5 ár 
területtel. Ára megegyezés alapján. Te-
lefon: 0744–605253, 0755–180196.

ELADÓ Csíkszeredában központi fek
vésű, irodának vagy rendelőnek is alkal-
mas, 2 szobás tömbházlakás. Irányár: 
120 000 lej. Telefon: 0758–060375.

KIADÓ központi fekvésű üzlethelyi-
ség Gyergyószentmiklóson, 340 m2 ke-
reskedelmi felület, 108 m2 raktárfelület, 
300 m2 pince, külön bejáratú udvar, par-
kolási lehetőség. Telefon: 0740–084903. 
(19893)

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 2 szobás, földszinti lakás a 
Kalász negyedben és telkek Szécsenyben. 
Telefon: 0730–502517. (19883)

ELADÓ családi ház (szoba, kony-
ha, előszoba, pince) 1366 m2 területtel 
Csíkcsomortán 51. szám alatt. Azonnal be-
költözhető. Telefon: 0752–521167, 0266– 
333683. (19859)

telek
ELADÓ 20 ár beltelek Csiba központi 

részén. Telefon: 0745–373536. (19910)

ELADÓ Csíkdelnén panorámás kör-
nyezetben 10 áras beltelek saját úttal, 
dupla kijárattal (főútra és faluútra), vagy 
egyben 58 ár. Irányár: 850 euró/ár. Tele-
fon: 0752–110871. (19889)

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Marosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerrel. Megfelel hétvégi háznak, a 
közelben horgászási lehetőséggel. Tele-
fon: 0745–107621, 0755–180196.

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

ELADÓ Csíkszentsimonban, a főút 
mellett, a volt szeszgyár közelében 2000 
m2 telek, amelyre egy 510 m2 tömbházalap 
van építve alagsorral. Rendezett telek-
könyv és az épülethez teljes dokumentáció 
van. Telefon: 0266–334631. (19892)

jármű
ELADÓ 1999es évjáratú, fehér 

Ford Fiesta 1.3i, 2+1 ajtós, jó állapot-
ban. Irányár: 1550 euró. Telefon: 0741–
124275. (19809)

ELADÓ Daewoo Tico jó állapotban. 
Ára: 1250 euró. Telefon: 0744–786147. 
(19899)

ELADÓ: 2005ös évjáratú Dacia Logan 
1.4 Preferance – irányár: 2850 euró; 
2005ös Daewoo Matiz – irányár: 1850 
euró; 2003as évjáratú Dacia Supernova; 
1999es évjáratú Dacia 1310 jó állapotban 
első tulajdonostól. Telefon: 0745–654923. 
(19823)

ELADÓK: FiatSame 3 hengeres, 48 
LEs traktor kitűnő állapotban; ISEKI 
22 kWos 4x2es, 2000 évjáratú trak-
tor (3500 euró), 2003as évjáratú Ford 
Focus 1,8 dízel, sok extrával, frissen be-
hozva, névre íratva (3300) euró, 1998as 
évjáratú VW T4 5 személyes, 101 LEs, 
valamint szippantók, váltóekék, 165 
cmes körkasza. Telefon: 0749–155155. 
(19841)

ELADÓ 1995ös évjáratú Suzuki 
Vitara, 4x4es, jó állapotban. Ára: 3650 
euró. Telefon: 0744–786147. (19899)

ELADÓ 2003as évjáratú Daewoo 
Matiz jó állapotban, légkondival. Ára: 2350 
euró. Telefon: 0744–786147. (19899)

ELADÓ 1995ös évjáratú Audi A4es 
jó állapotban. Ára: 2650 euró. Telefon: 
0744–786147. (19899)

ELADÓ 2001es évjáratú, 1,6os ben-
zinmotoros, kombi Skoda Octavia extrák-
kal. Telefon: 0744–470318. (19879)

vegyes

Kutyatartó gazdák figyelmébe! 
ELADÓ fagyasztott pulykaalsócomb 
15 kg körüli kiszerelésben (2,3 lej/kg), 
valamint kisebb adagokban péppé da-
rált formában (2,5 lej/kg). Érdeklődni a 
0740–218323as (Székelyudvarhely) 
vagy a 0740–849814es (Csíkszere-
da) telefonszámokon.

ELADÓ ötfiókos Arctic fagyasztószek-
rény. Telefon: 0745–373536. (19910)

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

ELADÓK: használt hűtők, mosó-
gépek, tévék, ülőgarnitúrák, bútorok, 
matracok, ágyak, szekrénysorok és sok 
más minden. Megtalál Zsögöd 49. szám 
alatt. Telefon: 0744–173661. (19884)

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny
ben jó állapotú, 500 m2-es téglaistálló, 
11 ár területtel, lakrésszel, főút mel-
lett, közművesítve. Telefon: 0745–
849989.

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák. 
Telefon: 0745–594030. (19893)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá-
ban új, német Stema típusú utánfutók 
550–3000 kg össztömegig, valamint 
vasvágó fűrészgép. Telefon: 0740–
508460. (19745)

ELADÓ 180 cmes rotációs ka-
pa (fréza), 4,2–5,4 m3-es horganyzott 
trágyalészip pantó utánfutó, 2es, 3as 
váltóeke, kultivátor, 135–165–215 cm
es körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 
LEs traktorokat vagy más mezőgazda-
sági gépeket. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19698)

VÁSÁROLOK roncsprogramértékje-
gyet. Telefon: 0758–764847. (19823)

állás

Budapesti székhelyű, minőség-
ellenőrzéssel foglalkozó részvénytár-
saság hosszú távú együttműködési 
szándékkal, magyarországi mun-
kavégzésre KERES EN 473 szerinti, 
elsősorban UT, ET végzettségű, gya-
korlattal rendelkező anyagvizsgáló-
kat. Az önéletrajzokat, motivációs 
leveleket a fizetési igény megjelölé-
sével az agmivig@tonline.hu ema-
il címre várjuk.

szállás
HORGÁSZÓK és kikapcsolódni vá-

gyók figyelmébe! Szálláslehetőség, illet-
ve szobák bérlése Homoródszentpálon 
a 0745–890902es telefonszámon.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

A jó harcot megharcoltam,
a pályát megfutottam,
a tűket megtartottam.

Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, 
hogy a drága jó édesapa, após, 
nagyapa, dédapa és rokon,

PETRES ANDRÁS-ISTVÁN
nyug. szabómester

dolgos életének 98., özvegységé-
nek 14. évében rövid szenvedés 
után az utolsó szentséggel meg-
erősítve 2011. június 27-én csen-
desen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait június 30-án 
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkszeredai régi római 
katolikus temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés napján 13 órá-
tól fogadunk a temető ravatalozó-
jában. Mindannyiunk nagyapója! 
Befejezted szorgalmas, példás, 
munkás életed, fáradhatatlan 
dolgos kezeid most már örökre 
megpihennek. Emberséged, sze-
reteted, jóságod emlékét hagyod 
nekünk örökségül. Fájó szívvel 
veszünk végső búcsút tőled. Nyu-
galmad legyen csendes, emléked 
szívünkben megőrizzük! A gyá-
szoló család – Csíkszereda.
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Ha ébren vagyok,
Fáj, lüktet a hiányod.
Hangtalan szavakkal
Utánad kiáltok.
Mint átlátszó köd
Körbevesz a fájdalom,
Mennyire hiányzol,
Azt csak én tudom.

LUKÁCS NOÉMI

halálának első évfordulóján a szent-
mise 2011. július 1jén, pénteken 19 
órakor lesz megtartva a Szent Ágos-
tontemplomban. A gyászoló család. 
(19905)

A HARGITA BÁNYAVÁLLALAT
– Csíkszereda, Hargita utca 98. szám alatti székhellyel – 

értesíti az érdekelteket, hogy Csíkszentkirály, Kövesoldal szám nélkül található 82947 
m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – andezitkőtörő gépsor telepítése céljá-
ból a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véle-
ményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
által kiadott 9200/2011.06.21. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka-
napokon 8.30–16.30 között, valamint a apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu 
internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–371313). 

A Csíkszeredai
Székely Károly

Szakközépiskola
esti oktatást indít:

– a líceum felső tagozatára 
(két és fél év), konfekció szakon;

– posztliceális (technikum) 
osztályban, autó-elektromecha-
nika szakon.

Érdeklődni az iskola 
titkárságán lehet

a 0266–310627-es telefonszámon.

AZ AMIGO & INTERCOST Kft.

tapasztalattal rendelkező 

jogászt alkalmaz.

Önéletrajzokat 
a personal@amint.ro e-mail 

címre várunk.

A Kolozsvári Rádiótávközlési Kirendeltség
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség döntést hozott Csíkszentmihály község, Lóvész belterületen 
megvalósítandó Internetközvetítő antenna létesítése című terve eseti elbírálása 
nyomán.

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30 – 
18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, július 4-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

A csíkszeredai Goscom Rt.
értesíti ügyfeleit, hogy ha 2011. június, július, augusztus hónapok-
ban a fizetési határidőben egyenlítik  közösköltség-számláikat, ak-
kor 5% kedvezményben részesülnek a költségfelosztási és -beszedési  
díjból.

 Kérjük azon lakástulajdonosokat, akik kifizették elmaradt közöskölt-
ség-számláikat a 2010/175-ös számú törvény szabta 12 hónapos határ-
időn belül, mentesülve ezáltal a cégünk felé felhalmozódott késedelmi 
kamat kifizetése alól, hogy a továbbiakban is fizessék rendszeresen szám-
láikat, hogy részesülhessenek a fent ajánlott 5% kedvezményben. 

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.


