
lakás

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön, az új 
egyetemi kampusz közelében, panorámás 
kilátással, négyemeletes tömbházban 
első emeleti, hőközpontos, négyszobás 
tömbházlakás. Telefon: 0740–631243.

KIADÓ hosszú távra igényes bérlőknek 
Sepsiszentgyörgy központjában, I. osztályú, 
feljavított, 3 szobás, kéterké lyes, saját pin-
cés, külön bejáratú, egyéni hőközpontos, 
termopán ablakos, padlócsempés lakás 
bútorozva vagy bútorok nélkül. Telefon: 
0745–180250, 18 óra után.

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

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás a Sza-
badság tér 8. szám alatt. Érdeklődni lehet a 
0745–513533-as telefonszámon. (19947)

ELADÓ Marosfőn ház 42 ár területtel, 
főút mellett jutányosan. Autót is beszá-
mítok. Telefon: 0744–414745. (19809)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Testvériség sugárút 17. szám 
alatt. Irányár: 52 000 lej. Telefon: 0745–
310405. (19850)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti téglala-
kás pincével Csíkszeredában, a Nárcisz 
sétányon. Irányár: 23 000 euró. Telefon: 
0741–275007, 0744–295763.

KIADÓK felvételiző diákoknak Ma
ros vásárhelyen teljesen felszerelt 
tömb házlakásban külön bejáratú, zár-
ható szobák. Ár: 10 euró/fő/nap. Tele-
fon: 0740–191922.

telek

ELADÓ építkezésre alkalmas 64 és 1,19 
ár terület akár parcellázva Csíksomlyón. Te-
lefon: 0743–426775. (19945)

ELADÓK Bözödújfaluban, a tó partján 
(a templom mellett) 2,5–4–5 áras beépít-
hető területek. Ára: 3000 lej/ár. Telefon: 
0265–578287, 0746–841652. (19949)

jármű

ELADÓK: Volkswagen Transpor te-
rek, Ford Transitok, Mercedes Sprinterek 
1900–2800 cm3-es motorral, 2850–5500 
euróig; 2003-as évjáratú Ford Focus TDi, 
teheres, nagy felszereltséggel 2850 eu-
róért; Lada Niva 900 euróért; 2005-ös 
évjáratú Hyundai Accent gáz+benzines, 
beíratva. Telefon: 0722–342429. (19931)

ELADÓK: Fiat-Same 3 hengeres, 48 
LEs traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22 
kW-os 4 x 2-es, 2000-es 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)

vegyes

A csíkszeredai Kós Károly Építő-
ipari Szakközépiskola köszönetét feje-
zi ki Csíkszereda Városi Tanácsának az 
iskolanapok megszervezéséhez nyúj-
tott támogatásért.

ELADÓ kiváló minőségű, 54 fokos tisz-
ta szilvapálinka. Telefon: 0748–160660.

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

ELADÓ háromhengeres Fiat trak-
tor kitűnő állapotban, javítást igénylő 
Mengele ladewagen, körkaszák, körge-
reblyék, rendforgatók, gabonafelfúvók, 
ekék, kalapácsmamok, silókiosztó stb. 
Telefon: 0744–514745. (19809)

ELADÓK ír szetter kiskutyák. Telefon: 
0747–036021.

ELADÓ 2,5 m3, 12 cm vastag, 2 m 
hosszú tölgyfa fűrészáru. Telefon: 0744–
594409. (6215)

állás

Sürgősen ALKALMAZUNK Unex 
kotrógépkezelőt. Telefon: 0740–
158994. (19944)

Sürgősen ÁCSOKAT, KŐMŰVE-
SEKET KERESEK bukaresti munkára. 
Bérezés megegyezés alapján. Telefon: 
0720–327901. (19926)

ALKALMAZUNK autómosásban 
jár  tas szakembert. Telefon: 0744–
594409. (6215)

Asztalost KERES a csíkszépvízi 
Pal prodex. Telefon: 0730–149149. 
(19948)

találkozó

Tisztelt 1971ben Gyimesfelső lo 
kon született vagy Gyimesfelsőlokra 
honosodott kortársak! Tisztelettel 
értesítünk, hogy 2011. július 30-án 
(szombat) 40 éves kortárstalálkozót 
tartunk Gyimesfelsőlokon. Szeretettel 
várjuk azon kortársainkat is, akiknek 
nem tudtuk személyesen átadni a 
meghívót. Érdeklődni lehet az alábbi 
telefonszámon vagy személyesen a 
Gyimesfelsőloki Polgármesteri Hiva-
talnál. Timár Zsombor-László, telefon-
szám: +40–745–372107. Szeretettel 
várunk! (19941)

elveszett

ELVESZETT László Mónika névre 
szóló aktacsomó (talon, személyi és 
hajtási). Megtalálója hívja a 0743–
426775-ös telefonszámot.

szolgáltatás

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2004. júli-
us 5-re,

KERTÉSZ JULIANNA
szül. Korody

halálának 7. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise ma 19 órakor lesz a 
csíkszeredai Szent Ágoston-templom-
ban. Csendes és szeretetteljes lelked 
fájó emlékét szívünkben örökké meg-
őrizzük. Szerettei. (19909)

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk,

dr. ÉLTETŐ CSABA LEVENTE

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, segítő kezet 
nyújtottak és mély fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család.

elhalálozás

Hirdetések

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett jó édesanya, testvér, 
rokon, barát és jó szomszéd,

KINDA KATALIN

életének 51. évében türelemmel viselt 
betegség után 2011. július 4-én nemes 
lelkét visszaadta Teremtőjének. Drá-
ga halottunk földi maradványait július 
6-án 17 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkszeredai Kalász negyedi 
temető ravatalozójából. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Jelen 
értesítést gyászjelentőnek is szántuk. 
A gyászoló család.

Szomorú az út,
Mely sírodhoz vezet.
Megpihen a te jóságos szíved,
Köszönjük, hogy éltél,
S minket szerettél,
Nem haltál meg,
Csak álmodni mentél.
Bennünk örökké élsz egy életen át,
S odaföntről vigyázol reánk.

Szívünk mély fájdalmával, de 
men nyei atyánk akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó gyer-
mek, hűséges, családjának élt feleség, 
anya, nagymama, testvér és rokon,

LEHOCKY FERENCNÉ
szül. Sárkány Terézia

életének 63., boldog házasságának 
39. évében, 2011. június 30-án rö-
vid szenvedés után elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait Aradon 
helyezzük örök nyugalomra. Álma 
legyen nyugodt és csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Szomorú szívvel és soha el nem 
múló fájdalommal emlékezünk a 11 
éve elhunyt

DORGÓ JÓZSEFRE,

a szeretett férjre, a drága 
édesapára, apósra, nagy-
apára és testvérre. Akik 
ismerték és szerették, 
gon doljanak rá kegyelet-
tel. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Az engesztelő szentmise 
2011. július 6-án reggel 7 órakor lesz 
a Szent Kereszt plébániatemplomban. 
Szerettei. (19875)
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Maroshévíz ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Călimani út aszfaltozása című ter-
vét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környe-
zetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám (fax: 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

Magyarországra 

autóbuszsofőröket

keresünk.

Gyakorlat szükséges. 
Ingyenes szállás  

jó kereseti lehetőség. 

Telefon: 0755–067689 
munkanapokon 
9-17 óra között.

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.

AZ AMIGO & 
INTERCOST Kft.

tapasztalattal rendelkező  

JOGÁSZT alkalmaz.
Önéletrajzokat  

a personal@amint.ro 
e-mail címre várunk.

A CSÍKCSICSÓI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

árverés útján értékesít 
600 m3 egészségügyi  
vágásból származó  
lábon álló fenyőfát. 

Az árverésre július 8-án 10 
órakor kerül sor a közbirtokos-
ság székhelyén.

ELTŰNT egy arany színű, feke-
te Fox teleszkópos Giant Cypher 
bicikli a csíksomlyói kegytemplom 
elől csütörtök este. A kerítéshez 
volt kötözve. A nyomravezető 200 
lej jutalomban részesül! Telefon: 
0721–975704.


