
lakás
ELADÓ egy központi fekvésű, 

2 szobás, alapfelszereltségű, föld-
szinti, valamint egy 3 szobás, felújí-
tott, saját hőközponttal, IV. emeleti 
tömbházlakás. Irányár: 27 000, illetve 
37 000 euró. Telefon: 0758–060375.

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ garzon
lakásra 2 szobás, felújított, saját fűtéssel 
rendelkező lakrész a Gyermek sétányon. 
Telefon: 0740–059380. (20128)

ELADÓ felújításra szoruló családi 
ház Csíkszenttamás központjában 5 
ár területtel. Ára megegyezés alapján. 
Telefon: 0744–605253, 0755–180196.

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

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

ELADÓ Csíksomlyón összkom-
fortos kulcsrakész 160 m2es családi 
ház, 450 m2 udvarral, dupla garázzsal. 
Ugyanitt eladó egy 2200 m2, illetve 
egy 3300 m2es beltelek. Telefon: 
0744–902945.

ELADÓ családi ház 16 ár telekkel 
Ma  défalva 822. szám alatt. Telefon: 
0740–769198. (20106)

KIADÓ szobakonyhafürdőszobás 
szükséglakás Csíkszeredában, önálló 
fafűtéssel. A házbér részben ledolgoz-
ható építkezési és háztáji munkákkal. 
Telefon: 0744–575063.

ELADÓ Csíkszeredában 3 szobás 
tömbházlakás a Jégpálya negyedben. 
Irányár: 33 000 euró. Telefon: 0748–
921491, 0726–268000.

telek
ELADÓ 87 ár parcellázható terület 

Ma rosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, 
a közelben horgászási lehetőséggel. 
Telefon: 0745–107621, 0755–180196.

jármű
ELADÓ 2006os évjáratú Dacia Lo

gan 1.4es. Irányár: 2600 euró. Tele-
fon: 0757–416310.

ELADÓ Kawasaki ER5 (naked) mo-
torkerékpár, 500 ccm, 16000 kmben. 
Ideális kezdőknek, vagy kisebb moto-
rosoknak. Érdeklődni a 0745–896211
es telefonszámon.

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volks-
wagen Golf kombi 1.6, metálszürke, 
frissen behozva, kevés illetékkel, ki-
tűnő állapotban. Extrák: 4 elektromos 
ablak, tükrök, 4 légzsák, elektromosan 
állítható ülések stb. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Ár: 4150 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2006os évjáratú Daewoo 
Matiz megkímélt, jó műszaki állapot-
ban, első tulajdonostól. Telefon: 0747–
036335.

ELADÓ 2003as évjáratú Volkswa-
gen Golf IV, TDi, beírva (6+1 sebes-
ségváltó, elektromos ablak és tükör, 
tempomat, 10 légzsák, vonóhorog 
stb.). Telefon: 0742–253317. (20108)

ELADÓ 2006os évjáratú Opel 
Corsa 1.0 benzines, két + egy aj-
tós, szép állapotban, forgalomba 
beírva, sok extrával: négy légzsák, 
MP3 + rádió, központi zár, riasz-
tó, elektromos ablakok + tükrök, 
multivolán, ABS, szervo. Telefon: 
0722–967539.

vegyes

A Nefelejcs Egyesület köszö-
ni Csíkszereda Helyi Tanácsának a 
Fürge ujjak program támogatását. 
(20131)

ELVIHETŐK bontásból származó 
nagyobb betonelemek (töltésnek). Te-
lefon: 0744–562397. (20121)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor új-
szerű állapotban, teljes körű informá-
ciókkal a gyártással kapcsolatban. Ár: 
2700 euró. Telefon: 0723–536777.

állás

ALKALMAZUNK éle lmiszer 
szakiskolai vagy középiskolai vég-
zettséggel rendelkező személyt ter-
melésbe. Telefon: 0744–291176. 
(20111)

ALKALMAZUNK gyógyszerészt 
és gyógyszerészasszisztenst. Önélet-
rajzot a következő email címre le-
het küldeni: locuridemuncafarma@
yahoo.com. (84513)

szolgáltatás
VÁLLALOM tetőszerkezetek kivite-

lezését, régi tetők felújítását, bádogo-
zást és cserepezést! Nyílászárók beépí-
tése garanciával! Elérhetőség: 0746–
380028, www.bartaluniversal.hu.

Hűtők, mosógépek, aragázak ja-
vítását VÁLLALOM. Hívja a 0729–
085290, valamint a 0266–323087
es telefonszámot 9–10 óra között. 
(20025)

részvétnyilvánítás

Megrendülve értesültünk
ADORJÁNI KÁROLY,

színházunk megalapításának ötlet-
adója, működésének támogatója, 
pártolója elhunytáról. Részvétünket 
fejezzük ki a gyászoló családnak. 
Emléke legyen áldott! A Csíki Játék-
szín társulata.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
augusztus 4re,

ILLYÉS LÁSZLÓNÉ
Kosztándi Etelka

halálának 3. évfordulóján. Lel-
ki nyugalmáért az engesztelő 
szentmise 2011. augusztus 4én 
reggel 7 órakor lesz a Szent Ke-
reszttemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (20127)

elhalálozás

Hirdetések

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk;
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Azért akár éljünk, akár haljunk,
az Úréi vagyunk.”

(Római levél 14,8)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 

szerető férj, édesapa, após, nagy-
apa és dédapa,

KELLER VILMOS
életének 85. évében visszaadta lel-
két Teremtőjének. Drága halottunkat 
2011. augusztus 4-én, csütörtökön 
15 órakor helyezzük örök nyugalom-
ra református szertartás szerint a 
csíkszeredai Kalász negyedi teme-
tőbe. Gyászolják: felesége, lánya, 
veje, unokái, rokonai és mindazok, 
akik szerették és tisztelték.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a jó édesanya, testvér, anyós, 
nagymama, dédanya, ükanya, ro-
kon, ismerős,

BODOR ERZSÉBET
szül. Bokor

életének 102., özvegységének 26. 
évében 2011. augusztus 1-jén lel-
két visszaadta Teremtőjének. Te-
metése augusztus 3-án 11 órakor 
lesz a gyimesfelsőloki családi ház-
tól a gyimesközéploki temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Megállt a drága szív,
mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú
a házunk,
Nem hisszük el,
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel,
de abban reménykedünk,
hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat
érdemeltél.

Fájdalomtól megtört szívvel, de 
a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, testvér, rokon és jó szomszéd,

KERESZTES JÁNOS
életének 61., házasságának 37. évé-
ben rövid szenvedés után, augusztus 
2-án lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 
2011. augusztus 4-én 11 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a családi háztól 
az újtusnádi római katolikus temető-
be. Emléke legyen áldott nyugalma 
csendes. A gyászoló család.

Sebzett szívünk mély fájdal-
mával és a hiány leküzdhetetlen 
érzésével imádkozva 
emlékezünk a drága jó 
férjre, szeretett édes-
apára, apósra és imá-
dott nagytatára,

VEZSENYI SÁNDORRA,
akinek ma 3 éve utolsót dobbant 
szerető szíve.  A búcsúszó, amit 
nem mondtál ki, elmaradt, elmen-
tél, de lelkünkben velünk vagy. 
Legyen olyan csendes pihenésed, 
amilyen áldott marad számunk-
ra emléked. Szerető családod. 
(20130)
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A CSÍKSZEREDAI MEGYEI
SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ

versenyvizsgát szervez
a következő állás betöltésére 

2011. augusztus 25-én:

JOGTANÁCSOS 1 hely.

Beiratkozás a Csíkszeredai  
Megyei Sürgősségi Kórház

titkárságán.
Bővebb felvilágosítást 

a 0266–324193/109-es belső  
telefonszámon kaphatnak

az érdeklődők. 

A S.C. ELECTRICA S.A. – S.D.E.E. Harghita az A.I.S.E. M. Ciuc képviseletében
– Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti székhellyel – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy A Madarasi-Hargitán villamoshá-
lózat létesítése című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából. A javasolt 
terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között (fax: 0266–310041).

Az ELECTRICA Rt. 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Feszültség feljavítása Csíksomlyón, a 
Szék és Sarkadi Elek utcában című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, 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 (fax: 
0266–310041), valamint az Electrica cég székhelyén, Csíkszereda, Kossuth 
Lajos utca 1. szám alatt. 

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

AZ ELECTRICA Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyóalfalu község, Borzont falu kül- 
és belterületén megvalósítandó Villamoshálózat létesítése Borzont településen 
című tervére vonatkozóan a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás alapján 2011. július 26-án döntést hozott (nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány, és  szükséges a természetvédelmi hatásfelmérés 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 között, szerdán 8.30–18.30 
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, augusztus 8-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Az érdekeltek javaslataikat a környezeti hatástanulmány jelentésének tar-
talmát illetően a hirdetés megjelenésétől számított 10 nap alatt nyújthatják 
be, augusztus 12-ig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 
0266–310040) vagy az office@apmhr.anpm.ro e-mail címen.

A csíkszeredai
Hargita Nemzeti Székely Népi

Együttes

főállású (munkakönyves)
KELLÉKES-RAKTÁROST

alkalmaz.
Jelentkezni lehet 2011. au-

gusztus 19-ig az intézmény szék-
helyén: Csíkszereda, Temesvári 
sugárút 6. szám alatt. 

A jelentkezéshez szükséges
saját kézzel írott önéletrajz, 
személyazonossági másolat, 
végzettséget igazoló okirat

másolata.

CSÍKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszentgyörgy, Pottyond, 
Csíkmenaság, Menaságújfalu, Csíkbánkfalva helységek ivóvízellátása 
című tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, a környezetvédelmi 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).

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.


