
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 garzon-
lakás Csíkszeredában, a Szív utcában. Érdek-
lődni a 0741–258164-es telefonszámon lehet.

ELADÓ kiváló helyen lévő ház. Ára al-
kudható. Telefon: 0726–338112. (20093)

ELADÓ kétszintes, 200 m2 lakófelületű 
kertes családi ház Csíkszeredában, 70 m2 
pincével, 6 áras telekkel, csendes környe-
zetben. Megfelel két család részére vagy 
kialakítható bármilyen üzleti tevékenységre. 
Telefon: 0745–115932. (20167)

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredában 
egy bútorozott szoba. Alacsony házbér, 
és csak lakók vannak a lakásban. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

KIADÓ diákoknak vagy irodának alkal-
mas, 52 m2-es ház a hozzá tartozó 27 m2-
es pincével (vagy külön-külön is) Csíksze-
redában, a Petőfi u. 11. szám alatt. Ugyan-
ott külön épületben kiadó egy 17 m2-es 
raktárnak használható helyiség. Telefon: 
0720–736435, 0748–648355. (20141)

KERESEK lakótársakat (két lányt) 
hosszú távra 2 szobás, tágas, jól felsze-
relt lakásba. Ára: 180 + rezsi/hó. Telefon: 
0726–370378 (Csíkszereda). (20159)

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 szobás, 
alapfelszereltségű, földszinti, valamint egy 
3 szobás, felújított, saját hőközponttal, IV. 
emeleti tömbházlakás. Irányár: 27 ezer, il-
letve 37 000 euró. Telefon: 0758–060375.

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredában 2 
szobás tömbházlakás. Irányár: 120 euró/
hó. Telefon: 0744–786147. (20156)

ELADÓ Csíkszereda központjában egy 4 
szobás tömbházlakás pincével. Ár megegye-
zés szerint. Telefon: 0726–392843. (20144)

KIADÓ I. osztályú garzonlakás a Szív 
utcában hosszú távra, elérhető áron. Tele-
fon: 0741–659457. (19966)

ELADÓ háromszobás ház Marosfőn, a 
kolostor mellett, saját hőközponttal, parket-
tázva, padló- és falicsempézve, pince, man-
zárd, garázs, 500 m2 udvar. Ár: 35 000 euró, 
alkudható. Telefon: 0743–526934.

KIADÓ kétszobás, saját hőközponttal 
rendelkező, szigetelt, központi fekvésű, búto-
rozott tömbházlakás. Telefon: 0740–889483.

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

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

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb ház-
lakás saját hőközponttal Csíkszeredában, 
a Decemberi Forradalom utcában. Telefon: 
0742–489265.

ELADÓ IV. emeleti, kétszobás tömb-
házlakás a Jégpálya negyedben. Irányár: 
28 000 euró. Érdeklődni a 0740–095215-
ös telefonszámon.

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.

KIADÓ üzlethelyiség Karcfalva köz-
pontjában. Telefon: 0742–350396.

KIADÓ földszinti, felújított 25 m2-es 
üzlethelyiség a Szív utcában augusztus 15-
től. Ára 600 lej/hó. Telefon: 0741–035654.

KIADÓ két 25 m2-es üzlethelyiség a 
Piac utca 3. szám alatt, forgalmas helyen. 
Telefon: 0745–093015. (20136)

telek

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszentkirály 
bejáratánál egyben vagy parcellázva, víz, 
gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. Tele-
fon: 0722–967539.

jármű

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

ELADÓ 2000-es Volkswagen Golf 4-es, 
1.4 motor, kombi, Euro4-es. Extrák: elektro-
mos ablak, 4 légzsák, ABS, szervo, központi 
zár, dupla klíma, frissen behozva, kevés ille-
tékkel, karc- és rozsdamentes. Irányár 3950 
euró, beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

 ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo, új-
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala-
mint 2006-os Seat Ibiza jó állapotban, téli, 
nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

vegyes

ELADÓ egy ír szetter kiskutya oltva és 
féregtelenítve. Telefon: 0747–036021.

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

ELADÓ egy pár Papucs Dacia laprugó. 
Telefon: 0749–278984.

VÁSÁROLOK roncsautóprogramból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847.

ELADÓK hathetes rottweiler kiskutyák 
kiváló törzskönyvezett szülőktől. Telefon: 
0721–470348. (20147)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461. 

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági gé-
pek: Ladewagen, rendforgatók, kaszálógép, 
kalapácsmalom. Telefon: 0743–878596.

ELADÓ kedvezményes áron hősza bályzó 
 csap (repartitor). Telefon: 0751–392613.

állás

Alkalmazunk PÉKEKET vagy pék 
szakmában jártas személyeket. A 
jelentkezőket várjuk szakmai önélet-
rajzzal a cég székhelyén, Csíkszere-
da, 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

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

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

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

VÁLLALOK lakásfelújítást, festést, bur-
kolást Csíkszereda környékén, kedvező 
áron. Telefon: 0749–791387.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

JÁNOS ANNA

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, együttérzésük-
kel fájdalmunkban osztoztak, és segítő 
kezet nyújtottak. A gyászoló család, 
Csíkdelne (20200)

megemlékezés

Fájó szívvel gondolunk 2000. au-
gusztus 13-ra,

BENKŐ LÁSZLÓ

halálának 11. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. Sze-
rettei.

Mély fájdalommal emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2006. au-
gusz tus 15-re,

SALLÓ GYÖRGY

halálának 5. évfordulóján. Legyen Istentől 
áldott, csendes pihenése. A megemlé-
kező szentmise augusztus 15-én, hétfőn 
19 órától lesz a zsögödi templomban, a 
család halottaiért egyben. Csendes és 
szeretetteljes lelked fájó emlékét örökre 
szívünkbe zárjuk. Szerettei (20202)

Fájó szívvel emlékezünk 2000. au-
gusztus 14-re,

LADÓ ÁRPÁD

halálának 11. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. Szeret-
tei, Csíkszentmihály (20203)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu
datjuk, hogy a szeretett férj, édes
apa, nagytata, após, sógor, ro kon 
és barát,

MIKLÓS PÁL
szabómester

életének 67., házasságának 33. 
évé ben, 2011. augusztus 11én 
súlyos betegség után Marosvá
sárhelyen szerető szíve megszűnt 
dobogni. Temetéséről később ér
tesítést adunk. A gyászoló család 
– Csíktaploca.

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

Fájó szívvel emlékezünk 
2000. augusztus 15-re,

BÍRÓ ISTVÁN

halálának 5. évfordulóján. A megemlé-
kező szentmise 2011. augusztus 14-én, 
vasárnap 19 órakor lesz az újtusnádi 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. Szerettei (20180)

Kegyelettel emlékezünk 
2001. augusztus 14-re,

MIKLÓS KÁROLY
nyug. erdészeti technikus

halálának 10. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Nyugodjál békében! Sze-
rettei, Csíktaploca, München (20175)
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Csíkszenttamás Polgármesteri 
Hivatala

nyílt árverés útján elad
76 m3 lábon álló fenyőfát

a tarvészi legelőről.
Az árverés időpontja 2011. au
gusztus 18., de. 10 óra a hivatal 
székhelyén.

Bővebb információt 
a 0266–378118-as telefonszámon 

kérhetnek az érdekeltek.

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.

Csíkszentmihály

Község Polgármesteri

Hivatala

– Csíkszentmihály,  
288/A szám – 

a helyi tanács 2011/34es 
számú határozata értelmében

nyílt árverést szervez 

2011. augusztus 22én 
10 órától a hivatal székhelyén

a következő famennyiség
eladására:

GÖRBEI erdőrész – 99 m3;
CSORGÓI erdőrész – 121 m3.

Érdeklődni lehet 
a 0266–326063-as 

telefonszámon.


