
lakás

ELADÓ magánház Szécsenyben (170 
m2 lakható felület), legkevesebb 700 
m2-es kerttel, garázzsal, felszerelve, 
te rasszal, melléképületekkel.  Telefon: 
0744–783218. (20098)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb
házlakás a rendőrséggel szemben. Te-
lefon: 0744–339894. (20100)

ELADÓ Büdösfürdőn téglából épí-
tett, 3 szobás, fürdőszobás lakóház 
+garázs és melléképület, a hozzá tar-
tozó 716 m2 beltelekkel együtt. Irányár: 
25 000 euró. Telefon: 0749–564571.

ELADÓ Csíkszereda, Szabadság tér 
13. szám alatt, a II. emeleti, 5ös 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).

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

ELADÓ sürgősen 3 szobás tömb
házlakás. Telefon: 0724–447798.

KIADÓ Csíkszeredában I. osztályú gar-
zonlakás. Telefon: 0723–313485. (20074)

ELADÓ Csíkszereda központi részé-
ben 4 szobás, II. emeleti, teljesen felújí-
tott tömbházlakás. Beszámítok közpon-
ti fekvésű, I. osztályú garzonlakást is. 
Telefon: 0751–065822. (20058)

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

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

ELADÓ Csíkszépvízen, Templom 
utca 182/A szám alatt kertes családi 
ház (3 szoba, konyha, kamra, pince) 
34 ár telekkel. Telefon: 0748–891076.

ELADÓ Újtusnád 411. szám alatti 
kertes családi ház, valamint egyes ló-
ra való hám. Telefon: 0266–334180.

telek

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

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 7 ár építésre alkalmas te-
rület. Telefon: 0751–267363.

jármű

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel Corsa, 
nincs beírva. Telefon: 0751–585949.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.7, dízel, forgalomba beírva, tu
lajdonostól, jó állapotban. Ára: 3000 
euró. Telefon: 0744–497287. (20078)

ELADÓ 2003as évjáratú Volkswa-
gen Golf IV TDi, beírva (6+1 sebes ség, 
elektromos ablak és tükör, tempomat, 
10 légzsák stb.). Telefon: 0742–
253317. (20083)

ELADÓ 2002es évjáratú Skoda 
Fabia Elegance 83 000 kmben, extrák-
kal, megkímélt állapotban. Irányár: 3500 
euró. Telefon: 0755–098933. (20077)

ELADÓ: 1999es évjáratú Volkswa-
gen Transporter 2.5 TDi, 5 személy + 
teher, kitűnő állapotban; 2003as évjá-
ratú Ford Focus (klíma, ABS, elektro-
mos ablak, tükör, két személy + teher) 
reális kilométerben, sérülésmentes. 
Be  számítok 1300as Daciat, Traban-
tot. Telefon: 0722–342429. (20027)

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

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

vegyes

ELADÓ 2 db. ifjúsági söberágy. Te-
lefon: 0742–394519.

ELADÓK 185ös körkaszák és Ra-
pid négyütemű kaszálógépek Ko vászna 
megyében. Telefon: 0754–460873.

ELADÓ vegyes tüzelésű fa (bükk-
fa, nyírfa és nyárfa) 90–110 lej között 
métere. Telefon: 0742–086904, 0740–
937302. (20082)

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

ELADÓ 7 m-es, toronyblokkra való 
termopán erkélykeret ablakostól. Érdek-
lődni a 0742–989588as telefonszámon 
lehet.

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

ELADÓK szép nagy levelű szoba-
növények olcsón és két méter magas 
fikusz, új és keveset használt ruhane-
mű (10 lej/kg). Telefon: 0744–979723, 
0266–322209.

ELADÓ széna nagy mennyiségben, 
félédes vörös és fehér minőségi szőlő-
bor, valamint futópadok, szobabiciklik. 
Telefon: 0746–195430.

ELADÓ: két 180 x 120as, valamint 
egy 100 x 120as duplaablak, két 150 x 
120as verandaablak, mind beüvegezve 
nagyon jó állapotban, szobabútor (szek-
rény, asztal, tálaló). Ár megegyezés 
alapján (100–200 lej között). Telefon: 
0266–315969.

ELADÓ ravatal. Telefon: 0751–
585793.

előadás

2011. július 28án este 7 órától Csík
szeredában, a Szakszervezetek Mű velődési 
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)

állás

VÁLLALOK augusztus 1jétől vasa
lást és gyerekgondozást. Telefon: 0743– 
677696.

Gyerekgondozónőt KERESEK Csíksze-
redában (vonatállomás környéke előny-
ben). Telefon: 0740–799867. (20092)

megemlékezés

Igazából csak az hal meg,
akit elfelednek.

Fájó szívvel emlékezünk 1997. jú-
lius 28ra, édesapánk, a csíkpálfavi

id. FÜLÖP ÁRON

halálának 14. évfordulóján. Akik is-
merték és tisztelték, áldozzanak egy 
percet emlékének. Hozzátartozói.

elhalálozás

Hirdetések

Elmentem szeretteim,
nehéz volt már élni,
Kopogok a jó Istennél
bebocsátást kérni.
Búcsúzom tőletek,
nekem így már könnyebb,
Értem néhanapján
ejtsetek egy könnyet.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy

GÁL JULIANNA
szül. Juhász 

életének 75., házasságának 55. 
évében hosszú, de türelemmel vi-
selt betegség után 2011. július 26-
án lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Temetése július 29-én 16 órakor 
lesz a Szentlélek utcai temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Egy édesanya drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.
Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen két áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
Áldott szép emlékét, 
amíg élnünk,
Szívünkbe zárjuk.

Mély fájdalommal 
emlékezünk a csík me
na sági

DÁNÉL TERÉZIÁRA,

akit ma egy éve kísértünk utolsó 
útjára. A megemlékező szentmise 
2011. július 28án 19 órakor lesz a 
csíkmenasági templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei. (20090)

Az én időm előbb lejárt,
mint szerettem volna,
Bocsássatok meg,
nem tehetek róla.
Ne sírjatok,
többé már nem szenvedek,
Fájdalmam már csak az,
hogy nem lehetek veletek.

Kegyelettel emlékezünk

NAGY VIKTÓRIA

halálának első évforduló-
ján. Lelki üdvéért az en-
gesztelő szentmise 2011. 
július 30án, szombaton 
7.30 órakor lesz a Szent 
Kereszt-templomban. Emléke legyen 
áldott. Szerettei. (20097)
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KARCFALVA ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 82-es és 85-ös községi utak, vala-
mint az Olt hídjának feljavítása és modernizálása Karcfalván című tervének 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. 
július 27-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30– 
18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, március 16-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

GYIMESFELSŐLOK ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyimesfelsőlok község, Ugra-
patakán megvalósítandó 150-es községi út feljavítása című tervére a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. július 
27-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30– 
18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, március 16-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

NYÁRI PROMÓCIÓ

A PANDORA CIPŐÜZLETBEN

20-60% KEDVEZMÉNY

A NYÁRI ÁRUKÉSZLETRE!

KERESSE ÜZLETÜNKET

A TULIPÁN ÁRUHÁZ FÉLEMELETÉN!

Az EXPLOCOM GK Kft.,
melynek székhelye Farkaslaka, Fő út 571. szám, Hargita megye

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Székelykeresztúr, Fiátfalvi út 102/D. 
szám alatt megvalósítandó Biomasszából faszenet előállító üzem bővítésére 
vonatkozó tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, vala-
mint a cég székhelyén.

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

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2011. augusztus 17-én 10 órai kezdettel

NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ
a tulajdonában levő felületek bérbeadására

a Szabadság tér 22. szám alatt található ingatlanból,
a helyi tanács 2011/96-os számú határozatának alapján.

Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás a részvételi feltételekről
a hivatal 17-es számú irodájában kapható.

Telefon: 0266–364494/belső 247.

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:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde 
– 0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi roska – 
0744–912658, Csík szentmárton: 
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.


