
lakás

KIADÓ Bukarestben 2 szobás la-
kásból egy szoba egyetemista részére. 
Telefon: 0745–848024.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ 3 szobás, III. emeleti, déli 
fekvésű, termopán nyílászárós tömb-
házlakás és garázs a Testvériség su-
gárúton. Telefon: 0734–900120 este 8 
óra után. (20420)

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. Al-
kunál fiatal párok előnyben. Telefon: 
0744–339894. (20427)

ELADÓ központi fekvésű, azonnal 
beköltözhető, 85 m2-es, 4 szobás, tel-
jesen felújított, II. emeleti tömbázlakás. 
Beszámítok első osztályú garzonlakást. 
Telefon: 0751–065822. (20443)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon I. osztályú, IV. emeleti, 4 szobás 
tömbházlakás saját hőközponttal és pin-
cével. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0744–871604, 0744–777493. (20444)

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hőközponttal rendelkező, 4 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben II. emeleti, felújított 2 szo-
bás tömbházlakás, megújuló környezet-
ben. Telefon: 0752–153810. (20384)

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
tömbházlakás az Óceán üzlet közelé-
ben. Telefon: 0744–590697. (20439)

KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás a 
Kossuth Lajos utcában diáklányoknak. 
Telefon: 0266–372703, 0266–314800. 
(20406)

KIADÓ Csíkszeredában 67 m2-es 
irodának, rendelőnek vagy szépség-
szalonnak megfelelő I. emeleti, 3 szo-
bás tömb házlakás a Piac utcában. Te-
lefon: 0745–181262.

KIADÓ Csíkszeredában 226 m2-
es kereskedelmi felület (tartalmaz 2 
irodát, 1 bemutató-üzlethelyiséget és 
raktárt a Dózsa György utcában – volt 
borvízüzlet). Telefon: 0745–181262.

telek

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Marosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi ház építé-
sére, a közelben horgászási lehetőséggel. 
Telefon: 0745–107621, 0755–180196.

ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 
alkalmas kaszáló a lövétei Kékvize 
határban, a főúttól 250 m-re. Telefon: 
0744–696765. (20416)

ELADÓ Csíkdelnén panorámás kör-
nyezetben 54 ár beltelek egyben vagy 
parcellázva, két kijárattal falusi útra és 
főútra. Irányár: 850 euró/ár. Telefon: 
0752–110871. (20339)

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett (gáz az udvaron). 
Telefon: 0742–838386. (20487)

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú, meggy-
piros Opel B Vectra combi E6, (16 
szelepes ecotec motor, 4 elektromos 
ablak, 6 légzsák, klíma, ABS, ESP, 
szervo multivolan, központi zár, 4 
alufelni) kevés illetékkel, rozsdamen-
tes állapotban. Irányár: 2950 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra limuzin E6 (16 szelepes ecotec 
motor, 4 légzsák, 4 elektromos ablak, 
multivolán, ABS, servo, klíma, közpon-
ti zár) nagyon jó állapotban. Irányár: 
2750 euro, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 2001-es évjáratú, piros, 
euro4-es Opel Vectra kombi. Extrák: 
servo, ABS, 6 légzsák, klíma, elektro-
mos tükrök, központi zár, új vezérműszíj, 
szervizkönyv. Frissen behozva, nagyon 
jó állapotban. Irányár: 2950 euró, be-
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0733–840369, 0266–334364.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó 
állapotban. Telefon: 0742–838386. 
(20437)

vegyes

ELADÓK fajtiszta komondor kisku-
tyák oltva és féregtelenítve, valamint 
bükk és fenyő darabos cándra ház-
hoz szállítva. Telefon: 0745–846624. 
(20288)

ELADÓK beoltott puli kiskutyák 
egészségügyi könyvvel. Telefon: 0743– 
869014. (20402)

ELADÓ bio piroshagyma, sárga-
répa, burgonya, valamint ezüstfenyő, 
tuja, rózsatő és gyümölcsfacsemete. 
Házhoz szállítás megoldható. Telefon: 
0758–898989. (20394)

ELADÓK váltóekék, kultivátor, Ise-
ki, Deutz-Fhare, Same, Ford, IH 27-85 
LE-s traktorok, horganyzott trágya lé-
szippantó, valamint Honda kerti kapa. 
Telefon: 0722–342429. (20319)

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa hasogatva. Szállítását vállalom 
bárhova a megye területén. Ára 90 
lej–125 lej métere. Telefon: 0757–
249143.

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor 
újszerű állapotban. Irányár: 3150 euró. 
Telefon: 0723–536777. (20395)

állás

Nemzetközi szállítmányozási válla-
lat dinamikus, kommunikatív, felelős-
ségteljes személyt keres a csíkszere-
dai munkapontjára VÁMÜGYINTÉZŐI 
feladatkör betöltésére. Előnyt jelent a 
szakterületen szerzett tapasztalat, va-
lamint német vagy angol nyelv isme-
rete. Önéletrajzokat a 0266–206340-es 
faxszámra vagy a contabilitate@elka-
international.com e-mail címre várunk.

Nemzetközi szállításra, tapasztalat-
tal rendelkező, C kategóriás gépkocsi-
vezetőt alkalmazok kamionra. Bővebb 
felvilágosítást a 0745–331410-es te-
lefonon, CV-t a 0266–244447-es faxra 
vagy a victors_euromania@yahoo.
com e-mail címre. 

A Met&Met területi képviselőt 
ALKALMAZ. Telefon: 0758–224083.

Varrónőket keresek budapesti var-
rodába. Kereset 100-120 ezer forint 
teljesítmény szerint. Szállást hely-
ben biztosítok díjmentesen. Telefon: 
0036–1–2280629, 0036–70–3911183, 
0745–485861.

szolgáltatás

Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-
LALOK kétéves garanciával. Telefon: 
0729–085290. (20298)

megemlékezés

Szomorúan emlékezünk 2007. 
szeptember 19-re,

IMRE RÁCZ ISTVÁN

halálának 4. évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmise szeptember 
19-én, 19 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja.(20434)

Fájó szívvel emlékezünk

LAKATOS ERZSÉBET

halálának 6. hetén. Az engesztelő 
szentmise 2011. szeptember 20-
án, 19 órakor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. Szerettei – Csík-
szereda. (20442)

Hirdetések

„Valaki végleg elmehet,
Őrizd meg emlékét a szívedben,
Akkor veled lesz mindig,
Lelke szabadon száll,
Vár a túlsó parton,
Hol nincsen már több határ.
Várj a túlsó parton,
lelked szabadon szálljon!”

Fájó szívvel emlé-
kezünk a drága férj, 
édesapa, nagyapa, após, 
rokon, szomszéd és jó 
barát,

MIKLÓS PÁL

halálának 6. hetén. Lelki üdvös-
ségéért az engesztelő szentmise 
szeptember 20-án, kedden 19 
órától lesz a csíktaplocai temp-
lomban. Emléke legyen áldott és 
nyugalma csendes! Szerető csa-
ládja.

Üres és rideg nélküled otthonunk, 
Nincs kivel megosztanunk örö-
münk, bánatunk.

Fájó szívvel emléke-
zünk szeptember 19-re, 
szerető édesanyánk,

özv. TÓDOR IBOLYA 
ny. tanítónő

halálának első évfordulóján. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Gyermekei, unokái és mind-
azok, akik szerették. (20428)
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A parajdi JAKAB és TÁRSA Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Parajd 1145. szám alatt található turisz-
tikai panzió működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. 
sz., telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséggel, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

A tibódi Bálint D. Mária II.

értesíti az érintetteket, hogy a Tibód 1/A szám alatt található panzió mű-
ködtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. 
sz., telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséggel, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. 

Gyergyóremete önkormányzata
nyílt árverésen, kéthetente, 200 m3-es tételekben, kitermelt fenyőfát ad el. 

Az első árverés 2011. szeptember 29-én, du. 13 órától lesz megtartva a 
gyergyóremetei községháza tanácstermében.

Az eladásra bocsátott fa a licit napján a reggeli órákban megnézhető. 
Ezzel kapcsolatosan bővebb információt a következő számon kaphatnak: 
0744–548210. Az árverezett fa kifizetése elszállítás előtt történik.

Érdeklődni a 0266–352101-es telefonszámon lehet. 

A GENNY-FER IMPEX KFT.

értesíti az érintetteket, hogy az Újfalu rendezési terv bemutatott változatá-
ra környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észre-
vételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 9 és 
15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél adhatják 
le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2011. szeptember 30-ig.

Csíkszereda önkormányzata
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Ivóvízhálózat létesítése a Barom 
tér, Hajnal, Kút, Olt, Eminescu, Tető, Fenyő, Lendület sétány és Miron 
Cristea utcákban című tervet benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, valamint Csíkszereda Önkormányzatának székhelyén. Az érin-
tettek észrevételeiket, a környezetvédelmi szabályozás alatt nyújthatják be 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám, fax: 0266–310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

A COMAT HARGHITA Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Akácfa utca 5. szám alatt talál-
ható kereskedelmi egység működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélye-
zési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 
0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041. 

Gyergyóújfalu község
– Gyergyóújfalu 212. szám alatti székhellyel, telefon/fax: 0266–350004 – 

2011. szeptember 30-án 10 órától előválogatást
és október 2-án 10 órától nyílt árverést szervez bruttó 714 m3  

gyérítésből származó fenyő gömbfa eladására.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 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: Lász-
ló 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 (lapki-
hordóinknál): 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. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.


