
lakás

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház köz-
ponti fűtéssel és garázzsal. Ára: 50 ezer 
euró, alkudható. Telefon: 0746–065190. 

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utcában. 
Érdeklődni a 0741–258164-es telefonszá-
mon lehet.

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton 4. emeleti, kétszobás, manzár-
dos tömbházlakás, pincével, jó állapotban. 
Telefon: 0742–294650, 0745–167127.

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

ELADÓ ultraközponti kétszobás tömb-
házlakás a Kossuth utcában. Irányár: 
32 000 euró, alkudható. Telefon: 0742–
050225.

ELADÓ Csíkszeredában, az Olt utca 
3. szám alatt 140 m2-es ház 7 ár terület-
tel (cégeknek is megfelel). Beszámítok 
háromszobás tömbházlakást. Irányár: 120 
ezer euró. Telefon: 0742–029135.

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

VÁSÁROLNÉK kétszobás tömbház la-
kást Csíkszeredában, az Első lakás prog-
ram keretében. Telefon: 0747–142285.

KIADÓ irodahelyiségek a központ-
ban 12–30 m2 alapterülettel. Érdeklődni 
munkanapokon 7.00–15.30 óra között a 
0266–312409 vagy a 0744–472591-es 
telefonszámon.

telek

ELADÓ 58 ár bekerített beltelek Del-
nén, a főút mellett, gáz bevezetve. Telefon: 
0742–838386.

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Ma rosfő Do mokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, a 
közelben horgászási lehetőséggel. Telefon: 
0745–107621, 0755–180196.

ELADÓ 10,5, valamint 27 áras terület 
Csíksomlyón. Telefon: 0266–324574 este 
8 után.

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú, beíra-
tott Ford Fiesta 1.3, benzines, 4 ajtós, 
légkondis, reális 90 000 km-ben. Ára: 2300 
euró. Telefon: 0744–598057. (20153)

ELADÓ 2006-os évjáratú Ford Fiesta 
forgalomba beíratva, fehér színű, 3 ajtós, 
ütődött állapotban. Telefon: 0743–771799.

VÁSÁROLOK roncsautó-programba 
való öreg autót a legjobb áron. Telefon: 
0753–092433. (020173)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Vectra 
megkímélt állapotban, extrákkal: 2 légzsák, 
tetőablak, alufelni, 4 téli gumi stb. Irányár: 
1600 euró. Telefon: 0745–184067.

ELADÓ 2006-os évjáratú Dacia Lo-
gan 1.4-es. Irányár: 2600 euró. Telefon: 
0757–416310.

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

vegyes

ELADÓ egy ír szetter kiskutya, valamint 
9 hetes malacok. Telefon: 0747–036021.

ELADÓK nyulak élve vagy vágva. Tele-
fon: 0746–133263. 

ELADÓ szép, nagy, 2 m magas fikusz, 
szép, nagylevelű szobanövények olcsón, 
új és keveset használt férfiruhák, öltönyök 
(20–80 lej). Telefon: 0266–322209, 0744–
979723.

ELADÓ épületfa, cserép, konyhabútor 
Csíksomlyón. Telefon: 0266–324574 este 
8 után.

ELADÓ elektromos cigaretta 1 éves 
garanciával, töltővel és hozzávalókkal. Te-
lefon: 0758–705720. (20148)

ELADÓ 60 LE-s John Deere homlokra-
kodós traktor, körgereblyék, rendsodrók, 
pityókaültető, kis vetőgép, ekék, kalapács-
malom, silókiosztó, műtrágyaszórók stb. 
Telefon: 0744–514745. (20137)

ELADÓK hathetes rottweiler kisku-
tyák kiváló törzskönyvezett szülőktől. 
Telefon: 0721–470348. (20147)

ELADÓK 6 hetes húsmalacok, dup-
lasonkásak, nagy fajták. Telefon: 0266–
339310 vagy 0758–437995.

ELADÓK használt Toshiba, Dell, Fujitsu 
laptopok. Telefon: 0746–219248.

ELADÓ Carpatina kaszálógép, acélhü-
vely, új kontrakésekkel, nagyon jó állapot-
ban. Telefon: 0745–402392.

ELADÓ feketeribizliszörp. Telefon: 0266– 
311318, 0744–266814.

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági 
gépek: Ladewagen, rendforgatók, kaszá-
lógép, kalapácsmalom. Telefon: 0743–
878596.

árverés

A Csíkpálfalvi Zöld Erdő Közbirto-
kosság vezetőtanácsa 2011. augusztus 
19-én 10 órától a Csíki Magánerdészet 
székhelyén árverést tart 1595 m3 fatömeg 
értékesítésére a Keresztes-patakában, a 
kosteleki részen. Telefon: 0747–230268, 
0747–230278.

állás

Alkalmazunk PÉKEKET vagy pék 
szakmában jártas személyeket. A jelent-
kezőket várjuk szakmai önéletrajzzal a 
cég székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek 
utca 63. szám. Telefon: 0374–014412.

Alkalmazunk bedolgozó AUTÓVEZE-
TŐT rönkszállító autóra. Telefon: 0758–
052192. (020191)

Ácsokat, kőműveseket KERESEK bu-
karesti munkára. Telefon: 0720–327901. 
(20158)

szolgáltatás

VÁLLALOK lakásfelújítást, festést, 
burkolást Csíkszereda környékén, kedvező 
áron. Telefon: 0749–791387.

VÁLLALUNK szőnyegmosást, 2,5 lej/
m2 szállítás nélkül, 3,5 lej/m2 szállítással 
Csíkszereda területén. Telefon: 0266–
311245, 0741–503526.

VÁLLALUNK víz- és fűtésszerelést. Te-
lefon: 0740–209978 vagy 0747–165334.

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását és teljes 
körű ügyintézést. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, hogy

id. HEGYI GYÖRGY
szobafestő

életének 92., özvegységének 18. 
évében, egy beteljesedett élet után 
2011. augusztus 8-án délután hirte-
len elhunyt. Drága halottunkat 2011. 
augusztus 11-én, ma 13 órakor kísér-
jük utolsó útjára a csíkszeredai állo-
más melletti régi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! A 
gyászoló család.

„Hittünk az Istenben, bíztunk a gyó-
gyul ásban. De ha már abban sem, 
akkor a csodában. Csoda volt, hogy 
éltél, és minket szerettél, nem is hal-
tál te meg, csak álmodni mentél”.

Szomorú szívvel tu datjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nevelő-
apa, nagy tata, testvér, após, apatárs, 
rokon és jó szomszéd,

ANTAL ISTVÁN
(Bolha Pista)

életének 61., házasságá-
nak 37. évében türelem-
mel viselt súlyos beteg-
ség után 2011. augusztus 10-én 5 óra-
kor elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2011. augusztus 12-én 11 
óra kor helyezzük örök nyugalomra a 
családi háztól a gyimesfelsőloki teme-
tőbe. Drága Pista tati! Szomorú szívvel 
és könnyes szemmel álljuk körül ko-
porsódat, megköszönve mindent, amit 
értünk tettél. Emberséged, szereteted 
és jóságod emlékét hagyod nekünk 
örökségül. Áldott legyen az anyaföld, 
mely fáradt tested takarja! Nyugodjál 
békében! Szerettei, Gyimesfelsőlok.

Egy évvel ezelőtt,
egy augusztusi napon
kegyetlen volt a sors
hozzánk nagyon.
Egy váratlan pillanat
megállította szívedet,
melyben nem volt más,
mint jóság és szeretet.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,
szívből szeretünk,
s nem feledünk téged.

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk 2010. augusztus 
11-re,

HORVÁTH ANTAL

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise ma 19 órakor 
lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. Gyászoló szerettei.
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A Transilvania Interconsult IPURL
felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –
kikiáltásos nyílt árverést hirdet az adós S.C. DERATEX S.R.L.  

vagyonát képező ingatlan eladására:
BELTELEK, 732 m2, Csíkszereda, Haladás u. 18. sz. 

Kikiáltási ár: 106 505 lej+TVA.
Az árverésre 2011. augusztus 18-án, 10 órakor kerül sor a felszámo-

ló cég székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.
Oda nem ítélés esetén az árverés megismétlődik 2011. augusztus 

25-én 10 órakor, ugyanazzal az árral.
Kapcsolatszemély és bővebb információk:  
Lőrincz Lukács, telefon: 0744–600542.

A Székelykeresztúri SZASZISERV Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Hargita megye, Székelykeresztúr, 
Timafalvi utca 116/B alatt található Autókarbantartó és -javító mű-
hely működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindí-
totta.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. sz. Tel.: 312454, 371313; fax: 310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közöni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az ész-
revételező személyi adatainak feltüntetésével.

Csíkkozmás Község
Polgármesteri Hivatala

nyílt árverést szervez
2011. augusztus 23-án

10 órai kezdettel
a hivatal székhelyén 

866 m3 haszonfa
eladására. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–326668-as 

telefonszámon.

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.


