
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

BÉRELEK 6 hónapra, november 
1-től egy 3 szobás vagy egy nagyobb 
felületű 2 szobás, teljesen felszerelt 
és bebútorozott lakást. Telefon: 0744–
937359 vagy 0744–652638.

ELADÓ lakóház Zsögödfürdőn 550 
m2-es telekkel. Telefon: 0745–079589. 
(20537)

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te-
lefon: 0748–079589. (20538)

ELADÓ Csíkszeredában, a köz-
ponttól 5 perc sétára, a Sadoveanu ut-
cában felújított, hőszigetelt, termopán 
ablakos, saját játszóteres, négyeme-
letes téglaépület 1. emeletén egy 
kétszobás, világos, csendes, belső 
udvarra néző lakás, beépített erkély-
lyel, saját pincével, mérőórákkal, 
alacsony fenntartási költségekkel. 
Irányár: 33 700 euró. Telefon: 0758–
953660. (20479)

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

KIADÓ 30 m2-es helyiség raktár-
nak vagy bármilyen tevékenységre 
(háromfázis, nullfázis a helyszínen). 
Telefon: 0752–131156.

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű (a megyeháza szomszédsá-
gában), 4 szobás, I. emeleti, saját 
hő köz ponttal rendelkező, felújított 
lakás bebútorozva. Érdeklődni 8–20 
óra között a 0758–225002-es tele-
fonszámon.

KIADÓ földszinti, 2 szobás, bútoro-
zott tömbházlakás Csíkszeredában. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
088031. (20506)

ELADÓ kertes családi ház Újtusnád 
411. szám alatt, 39 ár összterülettel. 
Telefon: 0266–334180. (20529)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, három különbejáratú szobá-
val, felújított (padlócsempe, szalag-
parketta, termopán ablakok), saját 
hőközpontú, IV. emeleti tömbházlakás. 
Irányár: 37 000 euró. Telefon: 0758–
060375, 0755–519991. (20531)

jármű
ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 

1.6-os, háromajtós, hargitai rendszám-
mal – 1650 euró, valamint 2003-as 
évjáratú, kétszemélyes Ford Focus 1.8 
TDi nagy felszereltséggel – 2650 euró. 
Beszámítok olcsóbb személyautót. Te-
lefon: 0722–342429. (20511)

ELADÓ 2001-es évjáratú Ford 
Focus Ghia 1.6-os motorral, Euro 
4-es, kombi, metalizált bordó, első 
tulajdonostól, vezérműszíj-cserével és 
szervizkönyvvel, nagyon jó, karcmen-
tes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, négy elektromos ablak, hat lég-
zsák, multivolán, fabetét, vonóhorog. 
Bármilyen tesztet vállalok, beszámítok 
olcsóbb autót. Irányár: 2800 euró. Te-
lefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(20493)

ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel Re-
nault Kangoo előnyös áron, beíratva 
Hargita megyében, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó felszereltséggel. Tele-
fon: 0744–180798.

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo 
újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
valamint 2006-os Seat Ibiza jó álla-
potban, téli, nyári gumikkal. Telefon: 
0728–012615.

ELADÓ 2008-as évjáratú Ford 
Ranger terepjáró. Telefon: 0748–330854. 
(20524)

vegyes
ELADÓ roncsautóprogramból szár-

mazó értékjegy. Érdeklődni a 0747–
285964-es telefonszámon.

Öt kosárlabdázást szerető nő to-
vábbi CSAPATTÁRSAKAT KERES he-
tenkénti egyszeri kosárlabdázásra. 
Nem baj, ha még nem tudsz kosarazni. 
Telefon: 0742–586626. (20236)

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

ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, 
Deutz, Iseki traktorok, trágyalészip-
pantó, hidraulikus váltóeke, kultivátor. 
Érdeklődni lehet a 0749–155155-ös 
telefonszámon. (20511)

ELADÓ 1992-es évjáratú Grimee 
már kájú egysoros burgonyaszedő kom-
bájn. Érdeklődni lehet a 0723–227961-
es telefonszámon. (20485)

ELADÓ: igavontatású szakeke és 
kapálógép; 3,40 m-es kultivátor; új 
hármas csőeke (lengyel); 650-es trak-
torfőtengely; kocsiszán; 1000–500 
kg-os mérleg; két körfűrész háromfá-
zisos, valamint monofázisos motor-
ral; villanymotor 30 kW 900 F/P; egy  
7 kW-os, valamint egy 2,2 kW-os ka-
lapácsmalom; forgózsámolyos, 5–8 
tonnás utánfutó; 5000 literes üveg-
szálas tartály; 2000 literes vastartály;  
110 x 0,50-es vascső; 6,5 m-es ga-
bonafelhordó spirál; hármas vasszek-
rény; esztergapad SU321; gatter 53ø; 
automata fenőgépek; köszörű; körfű-
rész; Ifron; Lada Niva alkatrészek. Te-
lefon: 0723–545263. (20506)

ELADÓ roncsautó-értékjegy elő-
nyös áron. Telefon: 0753–092433. 
(20534)

ELADÓK 100–110 kg-os disznók. 
Telefon: 0753–720598. (20490)

ELADÓ egy 9 éves pej kanca, 
100–130 kg körüli disznók, valamint 
6 hetes malacok. Telefon: 0740–
980752.

elveszett
ELVESZETT egy zsemle színű lab-

rador kutyakölyök a magyar konzulá-
tus környékén. Aki tud róla, értesítsen 
a 0752–247827-es telefonon. Megta-
lálója jutalomban részesül.

állás

Varrónőket KERESEK buda-
pesti kis családi varrodába. Kere-
set 100–120 ezer Ft, teljesítmény 
szerint. Szállást helyben biztosí-
tok díjmentesen. Telefon: 0036–
1–2280629, 0036–70–3911183, 
0745–485861.

Budapest melletti igényes lovar-
da ló- és munkaszerető leinformál-
ható gyakorlott lovászt keres hosz-
szú távra. 0036–30–3359947 vagy 
info@lovasfarm.com.

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

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

MIHÓK PÉTER FEHÉR

halálának 21. évfordulóján, valamint

MIHÓK ILONA
szül. Antal

halálának 5. évfordulóján. Áldott 
emléküket szívünkbe zárjuk. Szeret-
tei – Csíkszereda. (20539)

A lélek és az emlék örök,
Csak az halt meg, akit elfelejtettek.

Fájó szívvel emlékezünk

CSISZÉR ADÉL
tanárnő

halálának 9. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (20236)

Hogy milyen volt? 
Különb, mint a többi,
százszor is, meg ezerszer is.
És mennyi jót tudott volna tenni.
Az ég is csak az ilyent szereti,
az ilyent szereti.

(Edda: Szeretni)

Fájdalommal emlékezünk 2003. 
október 3-ra,

NEMES ERZSÉBET
szül. Veress

halálának 8. évfordulóján. Szerető 
családja – Csíkszereda. (20509)

elhalálozás

Hirdetések

Nagy bánat van a szívünkben,
mikor rád gondolunk.
Oly üres lett, oly árva lett 
a mi kis otthonunk.
Emlékekből fogunk élni, 
hisz örökké velünk vagy. 
Egy reményünk van, 
mi éltet és vezet, 
hogy egyszer találkozunk veled. 
Úgy voltál jó, ahogy voltál, 
bárcsak lennél, bárcsak volnál.

Fájdalomtól megtört szívvel, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagymama, anyós, 
testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. PÓRA JAKABNÉ
szül. Tankó Erzsébet

szerető szíve életének 83., öz-
vegységének 4. évében 2011. 
október 1-jén, 12.10-kor meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
temetése 2011. október 4-én, 
de. 11 órakor lesz a csibai 
templom ravatalozójából a helyi 
temetőben. Nyugodjon békes-
ségben! A gyászoló család.
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Csíkszeredai székhelyű 
magáncég alkalmaz 

tapasztalattal rendelkező 
villany-, víz-, fűtésszerelésben 

jártas megbízható  
szakembert (szerelőt). 

Az önéletrajzokat, jelent-
kezési szándékokat a 0266–
312112-es faxszámra várjuk. 

Jelentkezési határidő: 2011. 
október 10.

GYÖRGY MÁTYÁS
értesíti az érdekelteket, hogy a virágmező zonális rendezési terv be-
mutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban az észrevételező adatainak feltüntetésével meg-
tehetik naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél 2011. október 10-ig. (Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám, tel.: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041).

A Gyulafehérvári Caritas  
– Otthoni Beteggondozó programja 

Csíkszeredai mozgáskompetencia-fejlesztő központ, 
Nappali foglalkoztató alkalmaz

szociális munkást meghatározott időre.

Szükséges iratok:
 szakirányú végzettséget igazoló oklevél (másolat);
 személyazonossági másolat;
 B kategóriás jogosítványmásolat;
 kézzel írott önéletrajz. 

Jelentkezésüket 2011. október 10-ig várjuk a Csíkszereda, Szék út 147. 
szám alatti irodában, hétköznap 9.00–12.00 óra között.

Telefon: 0266–315763, valamint 0732–830032.
További információ a www.caritas-ab.ro weboldalon található.

ALBERT GABRIELLA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszentlélek község, Csíkmind-
szent település szám nélküli telken megvalósítandó MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPTÁROLÓ LÉTESÍTÉSE című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. szeptember 27-én döntést 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta 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 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, október 8-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Az Akarat Szövetkezeti 
Társaság 

eladásra kínálja 
Székelyudvarhely,  

Győzelem utca 
6. szám alatti  

116,6 m2 kereskedelmi  
felületét. 

Az eladás időpontja 2011. 
október 14. de. 9 óra. 

Bővebb információ  
a 0266–212394, 0266–218328 

telefonszámokon,  
munkanapokon 8–14 óra között.

A csíkcsicsói  
közbirtokosság vezetősége  

összehívja tagságát  
RENDKÍVÜLI  

KÖZGYŰLÉSRE  
2011. október 9-én 14 órára  

a helyi kultúrotthonba.

Nem határozatképes je-
lenlét esetén a gyűlést egy hét 
múlva megismételjük ugyan-
azon helyen, ugyanabban az 
órában.

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.


