
lakás
ELADÓ Csíkszereda, Szabadság tér 

13. szám alatt, a II. emeleti, 5-ös szám 
alatti, I. osztályú 59 m2-es, napos, térre 
néző, világos, teraszos tömbházlakás (lift 
van). Irányár: 13 millió forint. gergelymtt@
gmail.com. Telefon: 0036–20–9271876 
(Budapest).

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

KIADÓ főtéri fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2-es felü-
leten, 108 m2 raktár, 300 m2 pince. Kü-
lön bejáratú udvar és parkoló. Telefon: 
0740–084903. (20041)

ELADÓ előnyös áron Csíkszeredá-
ban, a Decemberi forradalom utcában 
4 szobás tömbházlakás (termopán 
ablakok, biztonsági ajtó). Azonnal be-
költözhető! Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0749–030242, 0749–067778. 
(20054)

ELADÓ Nagyvárad központjában elő-
nyös áron 44 m2 lakható felületű, emele-
tes, összkomfortos lakás bebútorozva 
vagy anélkül. Telefon: 0749–030242, 
0749–067778. (20054)

ELADÓ Szécseny Mélyárok részén 
előnyös áron 20 áras telken fekvő 4 
szobás, összkomfortos, téliesített ház 
gyönyörű kilátással, rendezett udvarral 
(patak és kút az udvaron). Telefon: 0749–
030242, 0749–067778. (20054)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíkszere-
dában, a Decemberi forradalom utcá-
ban. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ lakóház Szécsenyben (min. 
170 m2), udvarral, terasszal, garázzsal. 
Telefon: 0744–783218. (20037)

KIADÓ bútorozott, felszerelt, csempé-
zett garzonlakás. Telefon: 0724–537505. 
(20046)

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

ELADÓ kertes családi ház Újtus-
nádon, a 411. szám alatt, valamint egy 
lóra való hám. Telefon: 0266–334180.

ELADÓ családi ház Csíkszent ki rá lyon 
10 ár beltelekkel, gazdasági épületekkel. 
Telefon: 0743–140659, 0743–140661.

telek
ELADÓ Hargita megyében, Gü dücön 

egy ha terület építkezésre, akár feloszt-
va is. Telefon: 0725–516991.

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

ELADÓ Csíkszeredában egy 730 m2-es, 
központi fekvésű belterület, a rajta lévő 
épülettel. Gáz, víz az udvaron. Telefon: 
0742–466937. (20052)

VÁSÁROLNÉK építkezésre alkalmas 
belterületet Csíkszentléleken, főút mel-
lett. Telefon: 0744–793777. (20058)

jármű
ÁTVENNÉM roncsprogramra szánt, 

leadásra váró, jó állapotban lévő autóját 
használatba, értékjegyért, akár árkülön-
bözet-egyeztetéssel is. Telefon: 0744–
294397.

ELADÓ: 2005-ös évjáratú, ötszemé-
lyes, 4 x 4-es, dízel teher Dacia (CSE-
RE is érdekel); 2005-ös évjáratú Dacia 
Logan Preferance 1.4 MPi – irányár: 
2950 euró; 2005-ös évjáratú Daewoo 
Matiz kitűnő állapotban, metálszürke 
színben. Telefon: 0745–654923.

vegyes

A Csíksomlyói Kegytemplom Kó-
rusa Egyesület megköszöni Csíkszere-
da Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának támogatását a Koncertek 
Egerben nevű programjában. A veze-
tőség. (84453)

ELADÓ újszerű állapotban lévő kétlo-
vas lószállító új ponyvával, új gumikkal. 
Telefon: 0744–768406.

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák 
beoltva, féregtelenítve, egészségügyi 
könyvecskével. Ár: 100 euró. Érdeklődni 
lehet a 0745–594030-as telefonszámon. 
(20041)

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

ELADÓK ír szetter kiskutyák beoltva, 
féregtelenítve, egészségügyi könyvecs-
kével és héthetes malacok Csíkszent ta-
máson. Telefon: 0747–036021.

ELADÓ Same 3 hengeres, 48 LE-s 
traktor kitűnő állapotban; 2000-es évjá-
ratú, 27 LE-s Iseki Land Hope; 4,2 m3-es  
horganyzott szippantó utánfutó; váltó-
ekék; 165 cm-es körkasza; kultivátor; 
permetező. Rendelésre hozok 30–300 
LE-s traktorokat vagy más mezőgazda-
sági gépeket. Érdeklődni lehet a 0749–
155155-ös telefonszámon. (19931)

ELADÓ két 2 éves, betanított, vas-
tag fajta, sárga lámpás ló párban vagy 
külön is. Telefon: 0266–311754, 0747–
158432. 

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

előadás
2011. július 28-án este 7 órától Csík-

szeredában, a Szakszervezetek Művelődé-
si Házának márványtermében előadást tart 
ezvanzsac Pénz és tudatosság címmel, 
amelyre szeretettel meghívunk mindenkit. 
Téma: Amennyiben nem a pénz uralna en-
gem, hanem én tudnám kezelni, végre én 
irányítanám az életemet! (20009)

szolgáltatás
Hűtők, mosógépek, aragázak javítá-

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

VÁLLALJUK fürdőkádak újrazománco-
zását garanciával, minden színben, hely-
színi kiszállással, 13 éves tapasztalattal. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a szeretett édesapa, 
nagytata, após, rokon, szomszéd,

özv. GYÖRFI IGNÁC
nyug. vasutas

életének 84. évében csendesen 
elhunyt. Drága halottunkat 2011. 
július 25-én, ma reggel 9 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
madéfalvi temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott!  
A gyászoló család.

Ha egy könnycsepp gördül végig 
az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk 
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Fájó szívvel emléke-
zünk

FERENCZ SZILÁRD

halálának 4. évforduló-
ján. Lelki nyugalmáért az engesztelő 
szentmise 2011. július 26-án, kedden 
18 órakor lesz a csíkpálfalvi templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (20064)

Nem múlnak el ők, 
akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk 
csendesen még...

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emléke-
zünk 2009. július 26-ra,

FERENCZ ADOLF

halálának 2. évforduló-
ján. A megemlékező szentmise 2011. 
július 26-án reggel 7 órakor lesz a Mil-
lenniumi-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. 
(20057)
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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.

KÁSZONALTÍZ ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 2010-es árvíz sújtotta 
községi utak feljavítása Kászonaltíz község belterületére vonatko
zó tervet benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából. 

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron u. 43. szám alatt, munka
napokon 8.30–16.30 között, valamint Kászonaltíz Önkormány
zata székhelyén munkanapokon 8–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás 
teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környe
zetvédelmi Ügynökséghez. Telefon: 0266–371313, fax: 0266–
310041.

ELECTRICA – SERV Rt. 
DÉL-ERDÉLYI FIÓKJÁNAK CSÍKSZEREDAI KARBANTARTÓ ÜGYNÖKSÉGE

– Kossuth Lajos utca 1. szám –
versenyvizsgával alkalmaz

VILLANYSZERELŐT 
a csíkszeredai, székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi,  

illetve maroshévízi munkapontokhoz.
FELTÉTELEK:
– középfokú szakirányú végzettség.
A versenyvizsga 2011. július 29én 10 órakor lesz a cég székhelyén.
Jelentkezni lehet 2011. július 28ig az ügynökség HRfelelősénél 

(kérés, végzettséget igazoló oklevélmásolat, önéletrajz).
Bővebb felvilágosítás az ügynökség székhelyén 

vagy a 0266–205665ös telefonszámon.


