
lakás
Albérletet KERESEK megbízható csa

lád részére Székelyudvarhelyen, Szom
batfalva előnyben. Telefon: 0752–170335, 
0743–031116.

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík
szeredában, az M. Sadoveanu utcában. 
Telefon: 0742–839868.

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan tömb
házlakás a Decemberi forradalom utcá
ban hosszú távra. Telefon: 0748–906121.

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, 50 
m2es tömbházlakás, I. emeleten, a Test
vériség sgt. 28. szám alatt (termopán 
ajtók, ablakok, beépített erkély, modern 
konyhabútor új állapotban, hőszigetelt 
konyha, előszoba, kitűnő állapotban 
stb.). Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0728–012611.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
ház lakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi forradalom utcá
ban. Te le fon: 0742–489265.

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

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 
szobás, alapfelszereltségű, földszinti, 
valamint egy 3 szobás, felújított, saját 
hőközponttal, IV. emeleti tömbházlakás. 
Irányár: 27 000, illetve 37 000 euró. Te
lefon: 0758–060375.

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

KIADÓ földszinti, felújított, 25 m2es 
üzlethelyiség a Szív utcában. Irányár: 600 
lej/hó. Telefon: 0741–035654. (20228)

KIADÓ részben bútorozott garzon
lakás. Bér: 350 lej/hó. Telefon: 0727–
891145. (20227)

KIADÓ kétszobás, saját hőközponttal 
rendelkező, szigetelt, központi fekvé
sű, bútorozott tömbházlakás. Telefon: 
0740–889483.

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

ELADÓ kétszobás, 50 m2es, jó fek
vésű tömbházlakás, külön bejáratú szo
bákkal a Jégpálya negyedben. Telefon: 
0741–390957.

telek
ELADÓK telkek Szécsenyben. Tele

fon: 0730–502517. (20220)
ELADÓ Csíkszentléleken 46 ár beltelek 

a falu központjában, 100 méterre a főúttól. 
Beszámítok I. osztályú, 2 szobás lakást. 
Irányár: 6 euró/m2. Telefon: 0742–648606. 
(20210)

jármű
ELADÓ 2003as évjáratú Volkswa

gen Golf IV. TDi, elektromos ablakok, 
tükrök, tempomat, 10 légzsák, vonóho
rog, 6+1 sebességváltó stb. Telefon: 
0742–253317. (20223)

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

ELADÓ 2001es évjáratú papucs Da
cia, 5+1 személyes, jó állapotban. Ára: 
1350 euró. Telefon: 0744–786147.

ELADÓ 1994es évjáratú Opel Astra 
jó állapotban (központi zár, rádiómagnó). 
Ára: 1650 euró. Telefon: 0744–786147.

ELADÓ 2000es Volkswagen Golf 
4es, 1.4 motor, kombi, Euro4es. Ext
rák: elektromos ablak, 4 légzsák, ABS, 
szervo, központi zár, dupla klíma, fris
sen behozva, kevés illetékkel, karc és 
rozsdamentes. Irányár 3950 euró, be
számítok olcsóbb autót. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468.

ELADÓ 2008as évjáratú, 125 cm3
es Suzuki Burgman, 5600 kmben. Ára: 
2300 euró, alkudható. Telefon: 0724–
089775. (20219)

ELADÓ 1998as évjáratú Daewoo 
Tico jó állapotban (központi zár, riasz
tó). Ára: 1200 euró. Telefon: 0744–
786147.

ELADÓ 1990es évjáratú Suzuki 
Vitara, 4 x 4es, vonóhoroggal, elekt
romos ablakok, központi zár. Ára: 1650 
euró. Érdeklődni lehet a 0744–786147
es telefonszámon. (20214)

vegyes
ELADÓ Csíkszeredában 6 kecske. 

Telefon: 0751–085771. (20222)
ELADÓ vegyes tűzifa (nyír, nyár és 

égerfa), valamint hasogatott bükkfa. Te
lefon: 0742–086904. (20218)

ELADÓ Csíkszeredában télire el
tett tárkony – 370 ml/10 lej, 700 ml/20 
lej. Rendelhető bazsalikom és kapor 
– 12 szál/5 lej. Telefon: 0758–343064. 
(20217)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847.

állás

Csíkszeredai, munkájára igényes, 
varrógéppel rendelkező bedolgozó 
varrónőt KERESÜNK. Telefon: 0745–
323327.

Alkalmazunk PÉKEKET vagy pék 
szakmában jártas személyeket. A 
jelentkezőket várjuk szakmai önélet
rajzzal a cég székhelyén, Csíkszereda, 
Szentlélek utca 63. szám. Telefon: 
0374–014412.

ALKALMAZUNK előkönyvelői és 
titkárnői állásra egy személyt 4 órás 
munkaidővel. Telefon: 0742–086904. 
(20218)

szolgáltatás
VÁLLALKOZÓT KERESÜNK kint lévő 

adósságok behajtására. Ajánlatokat le
vélben kérünk a következő címre: pos
tafiók száma 133, Csíkszereda, Hargita 
megye. (6402)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

MIKLÓS PÁL

temetésén részt vettek, segítő kezet 
nyújtottak, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek. A gyászoló család.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Amikor a lelkem 
roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten.

(Ady)

Fájdalomtól megtört szívvel, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága 
jó feleség, édesanya, nagyma-
ma, sógornő, anyós, rokon és jó 
szomszéd,

BAKÓ ANTALNÉ
Korodi Magdolna

életének 77., házasságának 53. 
évében 2011. augusztus 15-én 
éjjel 1 órakor súlyos betegség 
után nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk 
földi maradványait ma 10 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
az újtusnádi római katolikus te-
metőbe. Munkás kezed örökre 
megpihen, mosolygós arcod már 
csak emlékként él kitörölhetet-
lenül szívünkben. Fájó szívvel 
kísérünk utolsó utadra, értünk ál-
dozott fáradságos életedért kér-
jük a jó Isten jutalmát. Nyugodjál 
békességben! A gyászoló család 
– Újtusnád.

E pillanatban mégis béke van,
A szívemben is béke, 
semmi más.
Ó lenne ez a pillanat örök,
S a szívem is 
egy ily végállomás.

(Reményik Sándor)

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratába belenyugodva tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a szeretett 
édesapa, nagyapa, dédapa, férj, 
testvér, rokon, barát, szomszéd 
és ismerős,

özv. CSEDŐ ISTVÁN

életének 82., özvegységének 3. 
évében 2011. augusztus 16-án 
csendesen elhunyt. Megfáradt 
testét augusztus 18-án 14 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyászoló 
család.

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
Míg élünk, velünk lesz szép emléked.

Szemünkben könnyel, 
szívünkben örök fájdalom
mal emlékezünk 2007. au
gusztus 17re,

DARVAS JÓZSEF
ügyvéd

halálának 4. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei. (20209)

Hálás szívvel mondunk köszöne
tet dr. Kovács Rozália családorvosnak, 
a jó és segítőkész szomszédoknak,  
dr. Kurkó Csilla tüdőgyó
gyász főorvosnak, Kurkó 
Csabának, Lázár Lenké
nek, Szőcs Illésnek, akik 
szeretett édesapánk,

IMRE JÓZSEF

szenvedését enyhítették. A jó Isten 
áldja meg érte őket. Ugyanitt mon
dunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága halottunk temetésén részt vet
tek, fájdalmunkban osztoztak és sírjá
ra a kegyelet virágait hozták. Emlékét 
szívünkben megőrizzük. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család. (20213)
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KÜLÖNLEGES HITELAJÁNLAT 
A MIKÓ HITELBANKNÁL

AKCIÓS HITELKAMATOK 
júliusban és augusztusban    

Kirendeltségek és munkapontok:

Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714
Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437
Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057
Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439
Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143
Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055
Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101
Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773

MADARÁSZ CSABA ÉS MADARÁSZ ÉVA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Alfalu község, Borzont falu, 
szám nélkül található Lakóház építése című tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 2011. augusztus 16-án döntésterveze-
tet hozott – a környezetvédelmi hatástanulmány kérése nélkül. 

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hir-
detés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040), 
Márton Áron utca 43. szám. A döntéstervezet tanulmányozható a 
következő webcímen: http://apmhr.anpm.ro.

GYIMESKÖZÉPLOK KÖZSÉG BERUHÁZÓ
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség a Községi utak feljavítása Gyimesközéplok, Borospatak, Sötétpa-
tak tervére vonatkozóan 2011. augusztus 16-án döntést hozott (nem szüksé-
ges a környezetvédelmi 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, a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A CSÍKSOMLYÓI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

licitet hirdet 
a somlyói sípálya 

bérbeadására.

A licit időpontja: 
■ 2011. augusztus 29-én 19 óra.

Helyszín: 
■ Csíksomlyói Köz birtokosság, 
Szék út 123.

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.


