
lakás
KIADÓ Bukarestben egyetemis-

tának egy szoba kétszobás lakásban. 
Telefon: 0745–848024.

KIADÓ lakás Csíkszeredában, a 
Fűzfa utcában. Telefon: 0749–241119. 
(20454)

ELADÓ központi fekvésű, föld-
szinti, hőszigetelt, 2 szobás tömb ház
lakás. Ár megegyezés alapján. Tele-
fon: 0740–438794, 0751–038967. 
(20435)

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 
3 szobás lakás a Testvériség sugárút 
17. szám alatt. Irányár: 80 000 lej. Te-
lefon: 0745–594008. (20447)

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

ELADÓ kétszintes, 80 m2-es la-
kás Taplocán, a Hollók utcában. Teljes 
konyhai felszerelés, saját autóbeálló, 
közös udvar. Irányár: 33 000 euró. Te-
lefon: 0723–365084. (20459)

ELADÓ IV. emeleti bútorozott gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utca 
9/A/60. szám alatt. Telefon: 0743–
380819. (20439)

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

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb
házlakás a rendőrséggel szemben. Al
kunál fiatal párok előnyben. Telefon: 
0744–339894. (20427)

KIADÓ hosszú távra 2 szobás, bú-
torozott lakás saját hőközponttal Csík-
szeredában. Telefon: 0721–717830.

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

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hőközponttal rendelkező, 4 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 0744–
558686.

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

KIADÓ október 1jétől ultraközpon-
ti, 2 szobás, bútorozott tömbházlakás 
hosszú távra, komoly érdeklődőknek. 
Telefon: 0731–010108 vagy 0740–
374837, naponta 17–20 óra között. 
(20273)

ELADÓ Csíkdánfalván a 223. 
szám alatti családi ház gazdasági 
épületekkel, valamint Csíkjenőfalván 
a Kenderes-kertben építkezésre al-
kalmas, 12,5 ár terület, villanybe-
kötési lehetőséggel. Telefon: 0744–
368457.

telek
ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 

alkalmas kaszáló a lövétei Kékvize 
határban, a főúttól 250 mre. Telefon: 
0744–696765. (20416)

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú Hyundai 

Accent 1.3, gáz+benzin üzemelésű, 
73 000 km-ben, nagy felszereltség-
gel, hargitai rendszámmal, valamint 
2003as évjáratú Ford Focus 1.8 TDi, 
kétszemélyes (teherszállító) kitűnő 
állapotban, 351 eurós registrációs il-
letékkel. Beíratását vállalom. Telefon: 
0749–155155. (20367)

ELADÓ 2004-es évjáratú, szürke 
Matiz. Ára: 1600 euró, valamint 2,15 
m széles vetőgép jó állapotban. Tele-
fon: 0740–964145.

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Astra 1,7 DTi, beíratva, útadó, biz-
tosítás jövő évig érvényes, friss 
műszakival, megkímélt állapotban, 
alkudható. Ár: 3450 euró. Telefon: 
0723–536777.

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú, metál-
szürke Daewoo Matiz, friss műszaki-
val, új akkuval, téli és nyári 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: 0727–529135.

vegyes
ELADÓ 1991es évjáratú Incase 

844, 85 LEs traktor, 39 LEs Deutz
Fhare, Same Minitaur 48 LE, 2002-
es évjáratú 27 LEs Iseki Land Hope, 
váltóekék, VolfGarten 10 LEs önjárós 
fűnyíró. Beszámítok gabonát vagy me-
zőgazdasági területet. Telefon: 0722–
342429. (20367)

ELADÓ bio piroshagyma, sárga-
répa, burgonya, valamint ezüstfenyő, 
tuja, rózsatő és gyümölcsfacsemete 
(házhoz szállítás megoldható), vala-
mint VÁSÁROLNÉK mezőgazdasági 
területet Csíkszentsimon–Csík szent-
imre között. Telefon: 0758–898989. 
(20394)

VÁSÁROLNÉK jó állapotban lévő 
aragázkályhát, előnyös áron. Telefon: 
0740–216667.

ELADÓK malacok. Telefon: 0743–
664059, Csíkszentmihály.

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

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

ELADÓ 200 tonna bálázott friss 
idei széna a csíkcsicsói határban 
(Csíkszereda felőli részen). Telefon: 
0723–383310. (20383)

állás

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 várunk. 

Elárusítónőket ALKALMAZUNK 
csíkmadarasi üzletekbe. Telefon: 
0748–113575.

Erdélyben most induló, négy 
kontinensen ismert világhírű cég 
agilis MUNKATÁRSAKAT KERES 
kiemelt és garantált pénzkereseti le-
hetőséggel hálózatépítéshez. Legyél 
az elsők között, várunk egy remek 
lehetőséget adó, egymást segítő 
csapatba! Érdeklődni: sportkft@
freemail.hu.

Magyarországra erdei munkáso-
kat KERESÜNK. Jelentkezni a +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.

KERESEK egy megbízható sze-
mélyt egy 6 éves gyerek gondozásá-
ra. Telefon: 0745–250921. (20467)

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

szolgáltatás
Hűtő és mosógépjavítást VÁL-

LALOK kétéves garanciával. Telefon: 
0729–085290. (20298)

KOPACZMADARÁSZ KINGA hi-
vatalos fordító iratok, jogi dokumen-
tumok fordítását vállalja románról 
magyarra, illetve magyarról román-
ra. Telefon: 0742–586626, fordito@
kmkinga.ro, www.kmkinga.ro.

Német magánórákat VÁLLALOK 
kezdőknek és haladóknak modern tan-
anyaggal Csíkszereda, Szentegyháza 
és Székelyudvarhely környékén. Válla-
lok német nyelvvizsgára való felkészí-
tést. Telefon: 0743–657945.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1993. 
szeptember 21re,

id. RUSZ SÁNDOR
mérnök-közgazdász

halálának 18. évfordulóján. Soha 
nem feledünk. Szeretteid – Szent-
egyháza.

Emléke mint lámpafény az éjben,
Tündököl, ragyog egyre szebben.

Ma két éve, hogy a csíkszent
simoni

INCZE JENŐ

elment közülünk. Gondoljanak rá ke-
gyelettel! Emléke legyen áldott! Sze-
rettei – Csíkszentsimon. (20490)

elhalálozás

Hirdetések

„Mert én elmúlok,
te is elmúlsz,
De a föld és az ember 
megmarad.” 

(Dsida Jenő)

Szomorú szívvel, de a jó Is-
ten akaratába belenyugodva tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség, 
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, sógornő, rokon 
és jó barát,

HAHN ÉVA
szül. Szilvássy

életének 77. évében, házasságá-
nak 52. évében, sok szenvedés 
után 2011. szeptember 20-án 
elhunyt. Temetése 2011. szep-
tember 22-én, csütörtökön 3 
órakor lesz a maroshévízi római 
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. 
A gyászoló család.

Rövid életemben 
oly sokat mentem,
Négy évvel ezelőtt 
örökre elmentem.
De ne fájjon nektek, 
hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen 
nektek ragyogok.
Az esti széllel átkarollak,
S halk susogással álomba ringatlak.
A teliholdból mutatom este utatok,
A fényes csillagból 
vigyázom álmotok.

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 2007. 
szeptember 20-ra,

FERENCZI ZSOLT

halálának 4. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. szep-
tember 23án, pénteken 19 órakor 
lesz a Szent Ágoston-templom-
ban. Akik szerették és ismerték, 
áldozzanak egy percet emléké-
nek. Nyugodjál békében! Szeret-
tei. (20466)
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Hydroenergy Zrt. csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

VILLAMOSMÉRNÖK MŰVEZETŐT 
Elvárások:

– a pozíció betöltéséhez erősáramú villamosmérnöki diploma 
    elengedhetetlen; 
– a megfelelő szakembernek rendelkeznie kell villamos kivitelezés 
    szakterületen szerzett tapasztalattal;
– ANRE-s engedély;
– AutoCAD, Word, Excel ismerete.

Bővebb információ: 0740–981819.

A FORRÁSKÖZE KÖZBIRTOKOSSÁGI TÁRSULÁS
Székelyvarság 347. sz. alatti székhellyel értesíti az érintett nyilvános-
ságot, hogy az Andezit kitermelése Székelyvarság belterületén című 
tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség az eseti 
elbírálás alapján 2011. szeptember 20-án döntéstervezetet hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00 –16.30 
óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirde-
tés megjelenésétől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

A Sylvania Tours
értesíti az érintetteket, hogy a Tusnádfürdő, Fenyő utca 12. szám alatt 
található PANZIÓ működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési 
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 torjai VOJNA Kft. Kovászna megyéből
FOGATOSOKAT KERES 

500–1500 m3 vegyes fa kitermeléséhez az erdő szélé-
hez és taszonba rakására.

Érdeklődni a 0744–161414, 0742–955522,  
valamint 0267–367347-es telefonokon lehet 

8 és 17 óra között.

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.


