
lakás
ELADÓ Csíkszeredában 3 szobás, 

II. emeleti tömbházlakás a Jégpálya ne-
gyedben. Irányár: 33 000 euró. Telefon: 
0748–921491, 0726–268000.

ELADÓ faház bontásra, 6,5 x 8 m. 
Telefon: 0744–924301. (19990)

ELADÓ nagyon jó beosztású, 2 szo bás 
tömbházlakás a központban (Kos suth La-
jos utca). Telefon: 0742–050225. (19970)

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan 
garzonlakás Csíkszeredában, a Szív ut-
cában. Telefon: 0741–258164.

telek
ELADÓ Csíkcsicsóban, a főút mellett 

161-es számú építés alatt lévő telek, 
1400 m2 + 10 ár kaszáló, 24 ár szántó. 
Irányár: 14 000 euró. Telefon: 0755–
170524, +36–20–4149840. (19980)

ELADÓ 13,5 és 10,5 ár földterület 
Csík somlyón, valamint cserép és épü-
letfa. Telefon: 0266–324574.

ELADÓ 2,26 ha erdőterület Nagy ga-
lambfalva határában. Tulajdonjog ren-
dezve! Telefon: 0761–602102.

 

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Cagiva 

Canyon 500 cm3-es túra enduro mo-
torkerékpár 21 000 km-ben, megkímélt 
állapotban. CSERE is érdekel 2001 utá-
ni autóra különbözetfizetéssel. Irányár: 
1650 euró. Telefon: 0745–261082.

ELADÓ 1997-es évjáratú Dacia, akár 
roncs programba is. Telefon: 0748–307515.

ELADÓ 1995 novemberi, megkímélt 
állapotban lévő Renault Twingo (metalizált 
festés, elektromos ablak/tükör, fóliázott 
ablakok, téli/nyári gumik, hi-fi-felszerelés). 
CSERE is érdekel. Ára: 1590 euró, alkud-
ható. Telefon: 0745–771725.

ELADÓ 2003-as évjáratú Volkswagen 
Gold IV-es, 1.9 TDi, beírva (ABS, ESP, tíz 
légzsák, elektromos ablak és tükör, 6+1 
sebességváltó). Telefon: 0742–253317.

ELADÓ 2006-os évjáratú Nissan 
Navara. Telefon: 0745–171854.

vegyes
ELADÓK ír szetter kiskutyák és hat-

hetes malacok. Telefon: 0747–036021.
ELADÓ elektromos cigaretta összes 

tartozékával együtt. Ára: 60 lej. Telefon: 
0746–174282.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461. (19337)

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Telefon: 
0745–184962.

ELADÓ: kovácssatu, valamint egy-
tengelyes utánfutó, forgalomba nincs 
beírva. Telefon: 0745–186431. (19964)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor új-
szerű állapotban, teljes körű informáci-
ókkal a gyártással kapcsolatban. Ára: 
2700 euró. Telefon: 0723–536777.

elveszett
ELVESZTETTEM Szász József névre 

szóló irataimat és tárcámat. Megtalálóját 
jutalomban részesítem. Telefon: 0741–
053900.

állás

A Zöld és Tsai vállalat pillepalack-
válogatókat és homlokrakodóhoz kezelőt 
ALKALMAZ. Jelentkezni csak személye-
sen a vállalat székhelyén, Csíkszereda, 
Hargita u. 103/a szám alatt. (6175)

A Producţie Prestări Sela távköz-
lési cég SÜRGŐSEN ALKALMAZ há-
lózatkezelőt (kábeltévé és internet). 
Bővebb információ a 0722–524299-es 
telefonszámon vagy a cég székhelyén: 
Csíkszereda, Szentlélek utca 56. szám 
alatt, Tudor negyed. (84405)

szolgáltatás

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

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk kollé-
ganőnk,

dr. ADY ÉVA

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte 
részvétünket. A Marosvásárhelyen 1963-
ban végzett évfolyamtársak. (19991)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. július 
12-re, amikor oly hirtelen itt hagyott 
drága gyermekünk,

ifj. ORBÁN DOMOKOSNÉ
Demeter Marika.

Már csak álmainkba jársz el hozzánk,
Számunkra ez mégis valóság.
Nekünk te sose leszel halott,
Élni fogsz, mint a csillagok.
Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsú nélkül csendesen elmentél.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Pihenj csendesen a porló hant alatt,
Mi őrizzük szomorúan édes álmodat.
Vigasztalásunk, hogy mi is 
pihenni ide térünk,
És az örök hazában 
megint együtt leszünk,
Mert a halál után jön az örök élet,
Ott majd te vársz ránk és mi átölelünk 
téged.

Pihenj csendesen! Összetört szülei és 
testvérei, Lövéte. 

Fájó szívvel emlékezünk 2002. jú-
lius 12-re,

KONCSAG GIZELLÁRA
szül. Pál

halálának 9. évfordulóján. Akik ismerték, 
szerették és tisztelték, gondoljanak rá ke-
gyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkszereda. 

elhalálozás

Hirdetések

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten.

(Ady Endre)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy

NAGY LAJOS

életének 71., házasságának 43. évé-
ben 2011. július 10-én 15.40-kor sze-
rető szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk temetése ma 10 órakor lesz 
a kászonújfalvi temetőben. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család – Kászonújfalu.

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó édesapa, após, 
nagytata, testvér, apatárs, rokon és 
jó szomszéd,

RAVASZ SÁNDOR

életének 74., özvegységének 11. 
évében türelemmel viselt betegség 
után 2011. július 11-én szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait július 13-án 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! Nyugodjál békesség-
ben! A gyászoló család.

Édes jó Istenem,
kinek kezébe adtam életemet,
vezéreld tovább lelkemet!

Szívünk mély fájdalmával, de a jó 
Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó feleség, édesanya, 
testvér, anyós, nagymama, dédnagy-
mama, rokon, szomszéd és jó barát,

id. RUCZUJ IMRÉNÉ
szül. Dávid Rozália

életének 75., házasságának 55. évé-
ben hosszas betegség után 2011. jú-
lius 11-én 0.30-kor visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait július 13-án, szerdán 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkpálfalvi családi háztól a helyi te-
metőbe. Emléked legyen áldott, nyu-
galmad csendes! A gyászoló család.

Az igaznak azonban, ha időnap előtt 
hal is meg, nyugalomban lesz része.

Megrendülten tu-
dat juk, hogy a szeretett 
gyermek, testvér, unoka, 
unokatestvér, unokahúg, 
rokon és jó barát,

BARABÁS KRISZTINA MÁRIA

életének 24. évében hosszas, de 
türelemmel viselt betegség után va-
sárnap hajnalban lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait július 13-án, szerdán 
15 órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíktaplocai katolikus temető-
be. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Akit sze-
retünk, szívünkben sosem hal meg. 
A gyászoló család.

Mély fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 2010. 
július 13-ra,

BALOGH ANDRÁS
nyug. mérnök

halálának első évfordulóján. 
Legyen Istentől áldott csen-
des pihenése! A megemlékező szentmi-
se július 13-án 18.30-kor lesz megtartva 
a Szent Ágoston-templomban. Csendes 
és szeretetteljes lelked fájó emlékét 
örökre szívünkben megőrizzük. Bánatos 
feleséged és szeretteid. (19989)

Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál.
Nélküled is eljön mindig a tavasz,
De bármilyen szép is, 
többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. június 28-ra, 
a drága jó édesanyára, 
anyósra és nagymamára,

BARTÓK ERZSÉBETRE

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. július 
12-én este lesz a csíkszentsimoni 
templomban. A gyászoló család – 
Csíkszentsimon, Csíkszereda.
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A VIOMAR TOP Kft.
– Hargita megye, Maroshévíz, Zenkáni út 59. sz. –

értesíti az érintetteket, hogy fakitermelés tevékenységet – 0220 kód –  
folytat Hargita és Maros megyék adminisztratív területein „Activitate 
de exploatare forestieră – cod CAEN 0220 in partizi situate pe teritoriul 
administrativ al jud. Harghita si Mureş”.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra közöt a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén : Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. (tel.: 0266–31425454, 0266–3671313, fax: 0266–310041).

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Az Electrica Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Villamoshálózat létesítése Borzont 
településen megnevezésű tervét Gyergyóalfalu község, Borzont falu 
kül- és belterületén a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, va-
lamint az Electrica Rt. székhelyén, Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 1. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 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 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.

A CSÍKSZENTKIRÁLY 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

IGAZGATÓTANÁCSA
2011. július 14én 10 órától 

nyílt árverést szervez 
a közbirtokosság székhelyén 

100 m3 végvágásból származó 
famennyiség eladására  

az út mellett. 
Érdeklődni lehet  

a 0266–332880-as  
telefonszámon vagy 

a közbirtokosság székhelyén.


