
lakás
KIADÓ diákoknak 2 szobás, teljes be-

rendezésű lakás a Kövesdombon, Maros
vásárhelyen, egy hőszigetelt tömb házban. 
Telefon: 0771–260918, 0758–678191.

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 2 
szobás tömházlakás a Lendület sétányon. 
Telefon: 0742–497368. (19998)

ELADÓ 3 szobás, központi fekvésű la-
kás. Telefon: 0740–399332. (19996)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, IV. emeleti 
lakás Csíkszeredában, a Jégpálya negyedben, 
termopán ablakokkal és saját hőközponttal. 
Ára: 38 000 euró. Telefon: 0744–657824. 

ELADÓ Csíkszeredában központi fekvésű, 
2 szobás, földszinti tömbházlakás, alkalmas 
irodának vagy orvosi rendelőnek is. Irányár: 
27 000 euró. Telefon: 0751–060375. (20009)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes vári 
sugárút 63. szám (I. emelet, 4es lakrész) 
alatti 3 szobás, teljesen felújított tömb
házlakás. Telefon: 0755–910942.

ELADÓ Delnén, a 97es szám alatti 
félkész ház 16 ár telekkel, egyben vagy kü-
lön (10 ár beépített + 6 ár kert). Telefon: 
0744–311696.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában. Te-
lefon: 0746–276767, 0744–786147. (19958)

ELADÓ Maroshévízen, a Szarvas u. 
12. szám alatti lakóház. Ára: 25 000 euró. 
Telefon: 0740–958615.

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb ház
la kás felújítva Csíkszeredában, a Kossuth 
Lajos u. 46. szám, állomás negyed. Irányár:  
26 500 euró. Telefon: 0749–486640. (20017)

ELADÓ Csíkszentdomokoson családi 
ház 46 ár belterülettel és gazdasági épü-
letekkel. Irányár: 32 000 euró. Telefon: 
0742–388143.

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári su
gárúton 2 szobás + manzárdszobás lakás. 
Érdeklődni a 0742–294650 vagy a 0745–
167127es telefonszámokon. (19946)

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a For
radalom negyedben egy IV. emeleti, 2 szo-
bás tömbházlakás. Irányár: 44 000 lej. Tele-
fon: 0740–972833.

KIADÓ hosszú távra 2 szobás, bebú-
torozott tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Temesvári sugárúton. Ára: 500 lej. Tele-
fon: 0756–115532, 0740–158994.

ELADÓ családi ház Csíkszenttamáson 
a központban, 7 ár építésre alkalmas te-
rület a kert végében, valamint egy fekete 
színű kanca. Telefon: 0751–267363.

VÁSÁROLNÉK I. osztályú garzonlakást 
Csíkszeredában. Telefon: 0722–967539.

telek
ELADÓ Csíkcsicsóban, a főút mellett 

161es 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 beltelek Taplocán. Víz, gáz, 
villany, kanalizálás a helyszínen. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszentkirály 
bejáratánál egyben vagy parcellázva. Víz, 
gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. Tele-
fon: 0741–534730.

ELADÓ 5 és 10 ár telek a Fortuna la-
kópark szomszédságában, szép környe-
zetben. CSERE is érdekel autóra. Telefon: 
0722–967539.

jármű
ELADÓ 2000es évjáratú Opel Astra for-

galomba beírva, fullextrás – 3000 euró, vala-
mint egy 1998as évjáratú Ford Ka kitűnő álla-
potban – 1600 euró. Telefon: 0744–497287. 

ELADÓ 2003as évjáratú SuperNova 
1.4es Renaultmotorral és kapcsolószek-
rénnyel. Telefon: 0742–623945. (20002)

ELADÓ 2000es évjáratú Dacia, injek-
toros, jó állapotban, friss műszakival. Tele-
fon: 0745–507313. (20002)

ELADÓK: 2006os évjáratú, 1.9es dí-
zel Volkswagen Golf 5ös, 1991es évjára-
tú, 1.6os dízel Volkswagen Jetta. Telefon: 
0744–785076.

ELADÓK: Volkswagen Transpor te
rek, Ford Transitok, Mercedes Sprinterek 
1900–2800 cm3es motorral, 2850–5500 
euróig; 2003as évjáratú Ford Focus TDi, 
teheres, nagy felszereltséggel 2850 euró-
ért; Lada Niva 900 euróért; 2005ös évjá-
ratú Hyundai Accent gáz+benzines, be-
íratva. Telefon: 0722–342429. (19931)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramba való 
öreg autót. Telefon: 0753–092433. (19971)

ELADÓ 2005ös évjáratú Daewoo 
Matiz jó állapotban. Ára: 1950 euró. Tele-
fon: 0741–027815. (19958)

ELADÓ 1996os évjáratú Audi A4es 
jó állapotban, érvényes papírokkal, sok 
extrával. CSERE is érdekel. Ára: 2650 eu-
ró. Telefon: 0741–027815. (19958)

ELADÓ 1994es évjáratú Suzuki Vitara 
4 x 4es, kemény tetős, jó állapotban. 
CSERE is érdekel. Ára: 3550 euró. Telefon: 
0741–027815. (19958)

ELADÓ 2003as évjáratú Daewoo 
Matiz légkondival, jó állapotban. Ára: 2000 
euró. Telefon: 0741–027815. (19958)

ELADÓ 2001es Volkswagen Passat 1.9 
TDi, 131 LEs nagyon jó állapotban, hargitai 
rendszámmal. Telefon: 0744–276012.

ELADÓ 1997es évjáratú Kawasaki mo-
torkerékpár EL 250 B típusú, fekete színű. Ára: 
1100 euró, alkudható. Telefon: 0743–018824.

ELADÓ Steyr 30 LE traktor kitűnő álla-
potban – 12 300 lej, valamint 2001es év-
járatú Volkswagen Passat 1.9 TDi – 5200 
euró. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Astra 
Break 1.6 légkondival, kitűnő állapotban. 
Ára: 3600 euró. Telefon: 0753–200745.

ELADÓ 2005ös évjáratú Opel Agila 
1.0, benzines, extrákkal, frissen behozva 
Németországból, kifogástalan állapotban, 
94 000 kmben. RARvizsgát, beíratást 
vállalok. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2006os évjáratú Opel Corsa 
1.0, benzines, kétajtós, szép állapotban. 
Extrák: elektromos tükör, CD rádió, lég-
zsák, szervo, ABS, központi zár. Forgalom-
ba be van írva. Telefon: 0741–534730.

vegyes
ELADÓK ír szetter kiskutyák és hathe-

tes malacok Csíkszenttamáson. Telefon: 
0747–036021.

ELADÓ vegyes tűzifa (nyárfa, nyírfa, 
egerfa) – 90 lej/m, valamint bükkfa – 120 
lej/m. Telefon: 0740–937302, 0742–086904. 

ELADÓ Same 3 hengeres, 48 LEs trak-
tor kitűnő állapotban; 2000es évjáratú, 27 
LEs Iseki Land Hope; 4,2 m3es horganyzott 
szippantó utánfutó; váltóekék; 165 cmes 
körkasza; kultivátor; permetező. Rendelésre 
hozok 30–300 LEs traktorokat vagy más 
mezőgazdasági gépeket. Telefon: 0749–
155155. (19931)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor újsze-
rű állapotban, teljes körű információkkal a 
gyártással kapcsolatban. Ára: 2700 euró. 
Telefon: 0723–536777.

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági gé-
pek: kockabálázó, ladewagen, rendforgatók, 
kalapácsmalom, kaszálógép. Érdeklődni a 
0743–878596, valamint a 0723–120396os 
telefonszámokon lehet. (20006)

ELADÓ: New Holland aratógép 3 mes 
vágóasztallal, rendsodró, összeverő, 3 mé
teres fréza (körborona), 3as forgóeke, mű
trágyaszóró. Telefon: 0745–923779. (20000)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában új, 
német Stema típusú utánfutók 550–3000 kg 
össztömegig, valamint vas vágó fűrészgép. 
Telefon: 0740–508460. (19931)

KIADÓ Gyergyószentmiklóson 110 m2 
üzlethelyiség a Bucsin negyedben, a kato-
likus templom szomszédságában. Telefon: 
0744–260028. (6203)

ELADÓ két 2 éves, betanított, vastag faj-
ta, sárga lámpás ló párban vagy külön is. Te-
lefon: 0266–311754, 0747–158432. (20004)

ELADÓ infralepedő (hőterápiás alsó-
takaró) és ShiatsuInfra masszázspárna 
(garanciában mindkettő). Telefon: 0745–
185838, 0266–311402.

állás

ALKALMAZUNK sürgősen női sze-
mélyt konyhai és háztartási munkára 
a Szatmár megyei Bikszádon. Román 
nyelvtudás szükséges. Érdeklődni lehet 
a 0744–697778as telefonszámon hét-
főtől péntekig 8–16 óra között.

Csíkszépvízi kft. LAKATOSOKAT AL-
KALMAZ. Telefon: 0730–149149. (19965)

szolgáltatás

Hűtők, mosógépek, aragázak javítá-
sát VÁLLALOM. Hívja a 0729–085290, 
valamint a 0266–323087es telefonszá-
mot 9–10 óra között. (20025)

VÁLLALJUK területek felmérését, te-
lekkönyvezését, összevonását, megosz-
tását, kitűzését helyszínen és teljes körű 
ügyintézését. Nyugdíjasoknak 15 százalék 
kedvezmény. Telefon: 0722–967539.

köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki a belgyó-
gyászat munkaközösségének és Elekes 
Olga doktornőnek az önzetlen segítségé-
ért, hogy drága halottunk,

RUCZUJ ROZÁLIA

betegségében mindenben segítségére vol-
tak, valamint köszönjük a kórteremtársak-
nak is. Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik drága halottunk temetésén részt 
vettek és fájdalmunkban osztoztak, segítsé-
günkre voltak. Isten fizesse meg mindenki-
nek! Gyászoló hozzátartozói. (2021)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

BARABÁS KRISZTINA MÁRIA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, segítő kezet nyújtot-
tak és mély fájdalmunkban osztoztak. 
Gyászoló szerettei.

megemlékezés

Szomorúan emlékezünk július 12én

ORBÁN ERZSÉBET

halálának 12., valamint július 17én

ORBÁN ANDRÁS

halálának 25. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott! Szerettei – Csíksomlyó, 
Csíkszereda. (20029)

elhalálozás

Hirdetések


Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szere-
tett férj, édesapa, após, 
nagyapa, dédapa, rokon 
és jó szomszéd,

KRISTÁLY JÁNOS

90 évesen, házasságának 67. évében, 
2011. július 15-én rövid szenvedés 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 
július 18-án, ma 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíktaplocai teme-
tőbe. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt 1 órával fogadunk. Búcsúzunk 
fájó szívvel – szeretteid. Nyugodjál 
békében, az Úr Jézus szent nevében!

Pihenek csendesen, 
hol nincs fájdalom.
Szívünkben itt leszel 
míg élünk e világon.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2001. július 18ra,

id. TÓTH ISTVÁN
nyug. jegyző

halálának 10. évfordulóján. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Sze-
rettei – Csíkszentgyörgy, Csíkszereda. 
(20019)
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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 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.

GYIMESFELSŐLOK ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 150-es községi út feljavítása 
Gyimesfelsőlok, Ugrapataka belterületén vonatkozó tervet benyújtotta 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédel
mi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

MAROSHÉVÍZ ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Maroshévíz beltelkében a 
Călimani út aszfaltozása című tervére a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. július 13án döntésterve
zetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, szerdán 8.30–18.30 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 a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

„A csend beszél tovább,
helyettem ő mondja el,
A csend beszél tovább,
helyettem ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat.
Akkor is hallod hangomat,
hogyha fáj, hogyha nem szabad.
Mindig itt vagy és ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet...”

(Republic)

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
2007. július 24re, a drá-
ga jó gyermek, testvér, 
nagynéni, sógornő, rokon 
és önzetlen jó barát,

GRÁNCSA EMESEADRIANA
(Mesi)

halálának negyedik évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2011. július 
19én reggel 7 órakor lesz a csíkszere-
dai római katolikus Millenniumitemp-
lomban. Áldott emlékét szívünkben 
őrizzük. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Szerettei.

Lehetőség! 
Eladó 95 000 m2 beltelek 

Dit ró – Remete környékén, 
ipari területen, hasznosítha
tó/lebontható építmények
kel: betonozott csarnok és 
tartozékai, közvetlen vasúti 
kijárat, könnyű hozzáférés a 
DN 12/E578ra – Gyer gyó
szentmiklós – Ma ros hévíz 
irányba. 

Ára 5,5 €/m2. 

Telefon: 0742–136266.

BETONPISKÓTA 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON  

ÉS A LEGJOBB 
MINŐSÉGBEN, 

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL 
(udvarra, járdára, 

különböző színekben).
Szállítás kedvezményesen 

megrendelhető.
Csíkszereda, 

Rét utca 83. szám.
Telefon: 0745–475872, 

0744–755124.


