
lakás
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csíkszere

dában. Telefon: 0745–983283. (19798)

ELADÓ II. emeleti garzonlakás Csík
szeredában, a Testvériség sgt. 17. szám 
alatt. Irányár: 13 000 euró. Telefon: 0745–
310405. (19711)

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás tömb
házlakás saját hőközponttal, termopán ab
lakokkal a törvényszék közelében. Ára: 48 
ezer euró. Telefon: 0726–288418. (19762)

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben. Te
lefon: 0757–622313. (19722)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb ház
lakás a Testvériség sugárúton út ra néző ab
lakokkal. Telefon: 0747–393946. (19703)

ELADÓ kertes családi ház Csíkszere
dában, a Fürdő utcában. Érdeklődni 17 óra 
után a 0745–952997es telefonszámon. 
(19752)

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb ház
la kás termopán ablakokkal, saját hő köz
ponttal, bebútorozva Balán bá nyán, az Új 
utca 10. szám alatt Ies lépcsőházban. 
Ára: 30 000 euró. Telefon: 0751–227671, 
+36–32–98796707. (19780)

ELADÓ 4 szobás, 85 m2es tömb
házlakás a Kalász negyedben, II. emele
ten, teljesen felújított állapotban. Gar
zonlakást is beszámítok. Telefon: 0751–
065822.

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

ELADÓ 4 szobás ház Ditróban, mellék
épületekkel, nagy kerttel vagy elcserélem 
2 szobás marosvásárhelyi tömbházlakásra. 
Telefon: 0365–412089.

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakófelüle
tű családi ház 930 m2es telekkel Csíksze
redában, a Taploca utcában. Cégszékhely
nek is alkalmas. Telefon: 0722–435542.

telek
ELADÓ 22 ár beltelek Csicsó és Csi

ba között, a várostól 6 kilométerre. Ár: 17 
ezer lej. Telefon: 0732–500780

ELADÓ 535 m2 telek Tusnádfürdőn 
rendezett telekkönyvvel, a főút mellett, a 
sípálya közelében, közel a központhoz, a 
novemberben induló élményfürdőhöz és 
kezelőbázisokhoz. Irányár: 33 euró/m2. 
Telefon: 0734–307881, 0725–815945. 
(19762)

jármű
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, gázüzemmel. Be
számítok Trabantot vagy 1300as Daciát. 
Telefon: 0749–155155, 0722–342429. 
(19698)

ELADÓ 1995ös évjáratú Volkswagen 
Golf 3as, kombi, minden illeték kifizetve, 
2013ig érvényes friss műszakival, na
gyon jó állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
elektromos ablak, tetőablak, központi zár, 
négy alufelni. Ára: 1950 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0727–654803, 
0266–334468.

vegyes

A Nefelejcs Egyesület köszöni 
Csíkszereda Helyi Tanácsának és a 
Remat Rt. vezetőségének a gyermek
napi rendezvénysorozat támogatását. 
(19797)

ELADÓ 650es traktor, valamint két
kannás Banat fejőgép. Telefon: 0757–
426385. (001848)

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

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

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

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

ELADÓK beoltott, középázsiai juhász
kutyakölykök. Kitűnő házőrzők és játszó
társak. Telefon: 0745–981710. (19790)

ELADÓ 180 cmes rotációs kapa (fré
za), 4,2–5,4 m3es horganyzott trágyalészip
pantó utánfutó, 2es, 3as váltóeke, kultivátor, 
135–165–215 cmes körkaszák. Rendelésre 
hozok 15–300 LEs traktorokat vagy más me
zőgazdasági gépeket. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19698)

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

VÁSÁROLNÉK régi kerítésdeszkát és 
csűröket. Telefon: 0763–666774, 0267–
346013.

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági 
gépek: ladewagenek, rendforgatók, kaszá
lógépek, ekék, borona, kockabálázó, ka
lapácsmalom, valamint egy esztergagép. 
Érdeklődni lehet a 0743–878596, valamint a 
0723–120396os telefonszámokon. (19764)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le
het a 0745–510386 és a 0266–244461es 
telefonszámokon. (19337)

ELADÓK: kis és nagy ladewagenek, 
3 mes vetőgép, körgereblyék, kalapács
malmok, permetező, műtrágyaszórók, 2es 
és 3as ekék, pityókaültető, répadaráló, 
tejhűtő, takarmánykiosztó stb. Telefon: 
0744–514745. (19801)

ELADÓK Csíkszentmihályon 6 és 8 
hetes herélt malacok 12–20 kgig – ár: 
130–160 lej/db, valamint két süldő. Tele
fon: 0743–664059. (19802)

Panzióknak ajánlom. ELADÓ Csík
szeredában nagy teljesítményű, 70x70x100
as mosógép, valamint egy ugyanakkora ru
haszállító. A kettő együtt 3000 lej. Telefon: 
0744–371743.

Engedélyekkel rendelkező KŐBÁNYA 
BÉRBE ADÓ vagy ELADÓ Ho mo ródalmáson. 
Telefon: 0744–798270, 0265–267295.

állás

Franchise típusú üzleti ajánlatok, 
rizikómentes befektetések 4600 euróval 
kezdődően. Bővebb információk a 
kobakdoki@gmail.com email címen. 
(19763)

A Termosanit Kft. ALKALMAZ VÍZ
GÁZ SZERELŐT, HEGESZTŐT, SEGÉD
MUNKÁST. Telefon: 0745–661891, 
0744–766821. (19785)

A Super Bingo Metropolis Bka
tegóriával rendelkező személyt ALKAL
MAZ. Érdeklődni a 0758–224083as 
telefonszámon. Román nyelvű önélet
rajzokat a cég székhelyén, Petőfi Sándor 
utca 27. szám alatt várunk. (84189)

szolgáltatás
PÁLYÁZATÍRÁS INGYEN – 2011. jú

niusi szesszió. PNDR 141es intézkedés 
„a félig önellátó gazdaságok támogatása” 
2011. júniusi szessziójára ingyen készítünk 
el pályázatokat az intézkedés juttatásainak 
megpályázására. Gazdaságának fejleszté
sére 5 évig évi 1500 eurós támogatásban 
részesülhet. Érdeklődni lehet naponta a 
0756–934931es telefonszámon.

VÁLLALOM családi házak építését, 
felújítását és faházak építését, gombáso
dás elleni kezelését és felújítását. Telefon: 
0742–404912. (19746)

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

KÉSZÍTÜNK egyedi menyasszonyi 
csokrokat és esküvői virágdekorációt. 
Telefon: 0757–622313. (19721)

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

megemlékezés

(János evangéliuma
11. rész 25–26. vers)

Jézus mondja: Én vagyok a feltá
madás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is él; és aki él és hisz bennem, az 
nem hal meg soha.

Jézus ajándéka a benne vetett hit 
által az örök élet, amely felett nincs ha
talma a halálnak.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. júni
us 11re,

özv. ANTAL FERENCNÉ
Gál Mária

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2011. június 14én, 
kedden este 19 órakor lesz a csíkszépvízi 
katolikus templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei. (19799)

elhalálozás

Hirdetések

Fáradtságom adom az esti árnynak,
színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom az őszi verőfénynek.
Holtom után ne keressetek,
leszek sehol – és mindenütt leszek.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető testvér, 
feleség, édesanya, anyós, anya-
társ, rokon és jó szomszéd,

SZABÓ ZOLTÁNNÉ
szül. Péter Magdolna

életének 54., házassá-
gának 35. évében, tragi-
kus körülmények között 
szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait 
ma 16 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkcsicsói ravatalozóból a 
helyi temetőbe.

Az édesanya tud legjobban szeretni,
gyermekének jó s balsorsán örülni, 
könnyezni.
Örömében is sír, bánatában is sír...
hol anyai szív porladoz,
legszentebb a sír.

Nyugodjál békességben, az Úr 
Jézus szent nevében! A gyászoló 
család.
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BENEDEK LUKÁCS

értesíti az érdekelteket, hogy Az úszómedence építése (250 m2) című 
tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírá-
lás alapján 2011. június 7-én döntéstervezetet hozott (nem szüksé-
ges a környezeti hatástanulmány elkészítése.)

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

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

MÁRTON KÁROLY ÉS MÁRTON KOVÁCS ANNA
– Székelykeresztúr, Hargita utca P5/3 sz. alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Szentegyháza, Homoródfürdő 17/A 
szám alatt található 1694 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet 
(PUZ) – villa és garázs építése céljából a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség által kiadott 7401/2011.06.01. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint 
az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

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

BAJKÓ MIKLÓS
– Csíkszereda, Hargita utca 4/28. szám alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Barátság utca szám nélkül található 
1180 m2-re vonatkozó részletes rendezési tervet (PUD) – lakóház, fila-
gória építése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
a környezetre jelentős hatást nem gyakorló tervek közé sorolta, melyek 
esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibo-
csátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 
7270/2011.06.07. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint 
az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd és 
környéke), Elekes Csaba: 0745–
544590 (Csíksomlyó és környéke), 
Imre István: 0745–107618 (köz-
pont), 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.


