
lakás
KIADÓ Bukarestben egyetemis

tának egy szoba kétszobás lakás
ban. Telefon: 0745–848024.

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

KIADÓ csíkszeredai tömbház la
kásban egy szoba. Telefon: 0744–
804417. 

ELADÓ kétszintes, 80 m2es lakás 
Taplocán, a Hollók utcában. Teljes 
konyhai felszerelés, saját autóbeálló, 
közös udvar. Irányár: 33 000 euró. Te
lefon: 0723–365084. (20459)

KIADÓ egy vagy két egyetemis
tának egy szoba összkomfortos ud
vari házban Marosvásárhely közpon
ti zónájában. Telefon: 0265–215226, 
0748–419436. (20451)

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

ELADÓ Csíkszeredában I. emele
ti, 3 szobás lakás a Testvériség sgt. 
17. szám alatt. Irányár: 80 000 lej. 
Telefon: 0745–594008. (20447)

ELADÓ a Temesvári sugárúton IV. 
emeleti, 2 szobás, manzárdos, pincés 
tömbházlakás akár első lakásprogram
mal is. Ár megegyezés alapján. Te
lefon: 0742–294650, 0745–167127. 
(20343)

ELADÓ Csíkszeredában, a Har
gita út 2/25 szám alatt 2 szobás 
tömbházlakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0742–210282, 0744–625735 
(10–20 óra között).

ELADÓ vagy KIADÓ 2 szintes csa
ládi ház, 500 m2 lakófelülettel Csíksze
redában, a poliklinika mellett, a Mikó 
utcában. Alkalmas orvosi rendelőnek, 
laboratóriumnak. Komoly érdeklődők 
jelentkezését várom a 0727–805680
as telefonszámra 8–13 óra között.

ELADÓ központi fekvésű, földszinti, 
hőszigetelt, 2 szobás tömb ház lakás. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0740–
438794, 0751–038967. (20435)

ELADÓ manzárdos családi ház 
Csíkszeredában, a Taploca utcában 
(230 m2 lakófelület + 930 m2 telek), 
alkalmas cégszékhelynek is. Telefon: 
0722–435542. (20404)

telek
ELADÓ 2700 m2es telek a tap

lo cai út mellett, a benzinkúttal szem
ben. Telefon: 0266–333764, 20–22 
óra között. (20447)

ELADÓ 900 vagy 1000 m2 telek 
Csíkszeredától 8 kmre Csíkszépvíz 
irányában. Víz, villany, szennyvízcsa
torna a telek bejáratánál. Telefon: 
0746–231871. (20387)

VÁSÁROLNÉK 510 hektár vagy 
nagyobb felületű szántóterületet. Tele
fon: 0727–805680, 8–15 óra között.

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú, metál

szürke Daewoo Matiz, friss műsza
kival, új akkuval, télinyári gumikkal. 
Irányár: 1800 euró. Telefon: 0743–
781738.

ELADÓ 2001es évjáratú Re
nault Laguna 1,6 i kitűnő állapotban, 
fullextrás. CSERE is érdekel. Irányár: 
3900 euró. Telefon: 0723–53777, 
0727–529135.

ELADÓ 2000es évjáratú Opel Astra 
limuzin E6 (16 szelepes ecotec motor, 4 
légzsák, 4 elektromos ablak, multivolán, 
ABS, szervo, klíma, központi zár) na
gyon jó állapotban. Irányár: 2750 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2004es évjáratú, szür
ke Matiz. Ára: 1600 euró, valamint 
2,15 m széles vetőgép jó állapotban. 
Telefon: 0740–964145.

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Astra 1,7 DTi, beíratva, útadó, biztosí
tás jövő évig érvényes, friss műszaki
val, megkímélt állapotban, alkudható. 
Ár: 3450 euró. Telefon: 0723–536777.

vegyes
Vágómarhát és selejtjuhot VÁ

SÁROLNÉK. Telefon: 0745–184962.
ELADÓK malacok. Telefon: 

0743–664059, Csíkszentmihály.
ELADÓ bio piroshagyma, sárga

répa, burgonya, valamint ezüstfe
nyő, tuja, rózsatő és gyümölcsfacse
mete. Házhoz szállítás megoldható. 
Telefon: 0758–898989. (20394)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461. 

Betonpiskóta a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól! Járdának, gépkocsibejá
rónak, térburkolásnak, különböző szí
nekben. Mennyiségi kedvezmények! 
Szállítás ked vezményesen. Megren
delhető: Csík  szereda, Rét utca 83. 
szám alatt. Tele fon: 0745–745872, 
0744–755124. (20436)

állás

Erdélyben most induló, négy kon
tinensen ismert világhírű cég agilis 
MUNKATÁRSAKAT KERES kiemelt 
és garantált pénzkereseti lehetőség
gel hálózatépítéshez. Legyél az elsők 
között, várunk egy remek lehetősé
get adó, egymást segítő csapatba! 
Érdeklődni: sportkft@freemail.hu.

Magyarországra erdei munkáso
kat KERESÜNK. Jelentkezni: +36–
30–6181000es telefonszámon hét
főtől péntekig 9–18 óra között lehet.

Magyarországra műanyagipari 
szerszámkészítőket, illetve szerszám
készítő mérnököket KERESÜNK. Jó 
kereseti lehetőség, ingyenes szállás. 
Telefon: 0751–043802.

ALKALMAZOK tapasztalattal 
rendelkező autószerelőt, hároméves 
tapasztalattal a szakmában. Előnyt 
jelent autóvillamossági szakértelem. 
Amit biztosítunk: kiemelt bérezés, 
kitűnő feltételek, fejlődési lehetősé
gek. Önéletrajzot a mssitp@yahoo.
com email címre várunk. (20458)

A Met&Met területi képvise
lőt ALKALMAZ. Telefon: 0758–
224083.

43 éves nő délutáni munkát 
VÁLLAL. Minden tisztességes mun
ka érdekel. Telefon: 0756–930648.

A Termosanit Kft. (Gál Sándor 
utca 16. szám) ALKALMAZ vízgáz 
szerelőt, hegesztőt. Telefon: 0745–
661891, 0744–766821. (20446)

Elárusítónőket ALKALMAZUNK 
csíkmadarasi üzletekbe. Telefon: 
0748–113575.

Nemzetközi szállításra, tapasz
talattal rendelkező, C kategóriás 
gépkocsivezetőt ALKALMAZOK 
ka mionra. Bővebb felvilágosítást 
a 0745–331410es telefonon, CVt 
a 0266–244447es faxra vagy a 
victors_euromania@yahoo.com 
email címre. 

megemlékezés

Hirdetések

Az idő múlik,
feledni nem tudunk,
könnyes szemmel
mindig rád gondolunk.
Nagyon fáj,
de örökre így marad,
Mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Hiába borult rád
a temető csendje,
Emléked szívünkben itt él örökre.

Fájó szívvel emlé
kezünk

CSISZÉR JULIANNA
szül. Horváth

halálának 21. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
Szerettei – Csíkszereda. (20445)

Eltelt három év, pedig mintha 
most lett volna az a drámai nap, 
amikor hirtelen megállt egy jó
ságos szív, örökre elnémult egy 
gondviselő, szeretetet árasztó 
szó. Az ő szíve már nem fáj, 
csak a miénk érzi, hogy akit sze
rettünk, nincs többé közöttünk. 
Imádtad családod, mindenkit 
szerettél, az volt boldogságod, 
ha férjednek, gyermekeidnek, 
unokáidnak örömet szereztél. 
Három éve tapossuk az utat, 
amely sírodhoz vezet, kérjük a 
jó Istent, őrködjön pihenésed 
felett.

Fájó szívvel, soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk a 
marosvásárhelyi

MIKLÓS MARGITRA
szül. Nemes,

akit 2008. szeptember 18án 
ragadt el a kegyetlen halál. Bá
natos férje Tamás, lányai Ildikó 
és Manyika, fia Tibor és neje 
Erika, vejei Costel és Zsolt, uno
kái Szilárd, Oana, Alina, Nóra, 
Timike, Andika, Botika és Norbi, 
valamint a nagyszámú rokonság. 
(20452)
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Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
értesíti az érdekelteket, hogy az általános rendezési terv, Szé kely
udvarhely bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észre-
vételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével, megtehetik 
naponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2011. október 31-ig.

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 0266–352101es telefonszámon lehet.

A HARSIAL Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Hargita utca 113. szám alatt található autó
alkatrész gyártó műhely működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélye-
zési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi 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. 

A ROMESPA KFT.
BIKA- ÉS ÜNŐBORJAKAT VÁSÁROL!

Bikaborjak esetében 225 kg-ig is.
Telefon: 0757–022712.

Gyergyóditró önkormányzata
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Járdák feljavítása Gyergyóditró 
központjában című tervet, Gyergyóditróban, a Szabadság, Szépdomb, Maros 
utcákban, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából. A javasolt tervek környezeti 
hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, valamint Gyergyóditró önkor-
mányzatának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám. (Fax: 0266–310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro)

BÚTORGYÁR
alkalmaz 

SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁSOKAT

meghatározott időre,
bútorok csiszolására,

felületkezelésére
és csomagolására.

Biztosítunk:
– teljes havi bérletet;
– ételjegyet.

Jelentkezni
a cég székhelyén lehet,

Csíkszereda,
Hargita út 97. szám

vagy a 0266–314994es
telefonszámon.

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.


