
lakás
KIADÓ bútorozott, felszerelt, csem

pézett garzonlakás. Telefon: 0724–
537505. (20046)

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

KIADÓ főtéri fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2es fe
lületen, 108 m2 raktár, 300 m2 pince. 
Külön bejáratú udvar és parkoló. Tele
fon: 0740–084903. (20041)

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

ELADÓ Delnén, a 97es szám alat
ti félkész ház 16 ár telekkel, egyben 
vagy külön (10 ár beépített + 6 ár 
kert). Telefon: 0744–311696.

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa
ládi ház 46 ár belterülettel és gazda
sági épületekkel. Irányár: 32 000 euró. 
Telefon: 0742–388143.

KIADÓ Gyergyószentmiklóson 
110 m2 üzlethelyiség a Bucsin ne
gyedben, a katolikus templom szom
szédságában. Telefon: 0744–260028. 
(6203)

ELADÓ 4 szobás, II. emeleti, két 
fürdőszobás, kétteraszos, nagy kony
hás, tágas előszobás lakás pincével, 
központi zónában, csendes környe
zetben. Telefon: 0742–040500, 0727–
335734. (20026)

ELADÓ CsíkszentlélekBoroszlóban, 
a 97. szám alatt családi ház mellék
épületekkel, 20 ár beltelekkel. Info ár: 
46 000 euró. Telefon: 0745–772227.

telek
ELADÓ Csíkszeredában, a Jókai 

Mór utcában 13 ár építésre alkalmas 
beltelek. Irányár: 38 euró/m2. CSERE 
is érdekel 4 szobás, Tudor negyedi la
kásra. Telefon: 0743–516785. (20036)

ELADÓ Csíkcsicsóban, a főút mel
lett 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 36 ár, építésre alkalmas 
terület Csíksomlyón. Telefon: 0266–
324574, 0740–433558.

ELADÓ 13,5 és 10,5 áras terület 
Csíksomlyón, valamint épületfa, cserép, 
konyhabútor. Telefon: 0266–324574.

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszent
királyon, valamint 30 ár beltelek Csík
tap locán egyben vagy parcellázva. Víz, 
gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. 
Telefon: 0722–967539.

ELADÓK építésre alkalmas telkek 
Csíkszeredában, a Fortuna lakópark 
szomszédságában, tiszta telekkönyv
vel. CSERE is érdekel autóra, garzon
lakásra. Telefon: 0741–534730.

vegyes
ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák 

beoltva, féregtelenítve, egészségügyi 
könyvecskével. Ár: 100 euró. Telefon: 
0745–594030. (20041)

A Boszorka bábcsoport köszöni 
Csíkszereda város önkormányzatá
nak, hogy pályázati úton támogatta 
a június elsejei játszóház megvalósí
tását, és az interaktív előadássoro
zatot, amelynek keretében a város 
óvodásaival közösen énekelnek, ját
szanak, báboznak.

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

ELADÓK akciós áron mezőgazda
sági gépek: kockabálázó, ladewagen, 
rendforgatók, kalapácsmalom, kaszá
lógép. Érdeklődni a 0743–878596, 
valamint a 0723–120396os telefon
számokon lehet. (20006)

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

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

ELADÓ fából készült bicikli. Tele
fon: 0265–714846.

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár
ma zó értékjegyet. Telefon: 0758–764847. 

ELADÓK németjuhász kiskutyák 
(két szuka és egy kan). Telefon: 0745–
678081.

ELADÓ kb. 2000 kg idei széna. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0266–
312592.

ELADÓK szép, nagy levelű szoba
növények és 2 méter magas fikusz, 
valamint női, 39es méretű fekete 
cipzáras új bőrcsizma 50 lejért, új 
férfiöltönyök. Telefon: 0744–979723, 
0266–322209.

ELADÓ egy 8 éves herélt ló – 3500 
lej, valamint egy 9 éves fejőstehén – 
2500 lej. Telefon: 0746–349994.

szolgáltatás

Ultrahangos csontsűrűség (csont
ritkulás) mérést végzünk július 22én 
9–20 óra között a Best Line Protetic 
Kft. székhelyén, Csíkszereda, Temes
vári sugárút 49/3. szám alatt. Iratkozni 
lehet a 0266–313556, 0756–083992
es telefonszámokon. (20040)

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

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik drága halottunk,

SZABÓ DÉNES

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, segítő ke
zet nyújtottak és mély fájdalmunk
ban osztoztak. A gyászoló család 
– Csíkszentmiklós.

megemlékezés

Szeretnénk emlékeztetni min
denkit, aki tisztelte, becsülte, sze
rette, hogy

FERENCZ MÁRTA

hat hete hunyt el. A megemlékező 
szentmisére 2011. július 21én 19 
órától kerül sor a csíkszentmártoni 
római katolikus templomban. Sze
rettei. (20047)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagytata, após, rokon, szomszéd,

CSOBOTH ANDRÁS

életének 69. évében csende-
sen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2011. július 
21-én 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a kászonújfalusi 
temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család. 

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, 
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, 
nézzetek az égre.

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drá-
ga jó feleség, édesanya, szere-
tő nagymama, testvér, rokon és 
jó szomszéd,

CSEDŐ FERENCNÉ
Lacz Ilona

életének 76., boldog házassá-
gának 53. évében 2011. július 
18-án hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait július 21-én 10 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkszentgyörgyi Kál-
vária-ravatalozóból a helyi te-
metőbe. Lelkéért az engesztelő 
szentmiseáldozatot ugyanakkor 
mutatjuk be az Egek Urának. 
Fájó szívvel és könnyes szem-
mel búcsúzunk tőled és kísé-
rünk utolsó utadra, ahol nincs 
többé fájdalom. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Je-
len értesítést gyászjelentőnek 
is szántuk. A gyászoló család – 
Csíkszentgyörgy.

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy 

CZITROM 
ALEXANDRINA

életének 79. évében elhunyt. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2011. július 21-én 12 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a Szentlélek utcai temetőben. 
Pihenése legyen csendes, emlé-
ke áldott! A gyászoló család.
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A TOP BUILDERS Kft.
 értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Sátorozóhely létesítése, 
adminisztratív épület, mellékhelyiség, turistaházak, filegória 
építése Gyergyószentmiklóson a Gyilkostónál című tervre a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 
2011. július 19-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a kör-
nyezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekint-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanap-
okon 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 megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–
310040).

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.


