
lakás
ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, IV. 

emeleti tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Lendület sétányon új műanyag hő
szigetelő nyílászárókkal. Telefon: 0748–
114630. (20621)

ELADÓ újonnan épült családi ház 
Lókodban 35 ár gyümölcsössel. Tele
fon: 0740–186614. (20581)

Csíkszeredában, a központtól 5 
percnyire, a Sadoveanu utcában fel
újított, hőszigetelt, termopán ablakos, 
saját játszóteres, 4 emeletes tégla
épület I. emeletén ELADÓ 2 szobás, 
világos, csendes, belső udvarra néző, 
beépített erkéllyel, saját pincével, mé
rő órákkal, alacsony fenntartási költ
ségekkel rendelkező lakás (50 m2). 
Irányár: 33 700 euró. Telefon: 0741–
781105. (20508)

ELADÓ Csíkszentsimonban 3 szo
bás ház, gazdasági épületekkel a 132es 
szám alatt. Telefon: 0745–313090.

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík
szeredában. Telefon: 0746–211563.

ELADÓ sürgősen 2 szobás, bútoro
zott tömbházlakás a központban. Tele
fon: 0746–765695. (20587)

Sürgősen ELADÓ Csíkszentmárton, 
Csekefalva 30. szám alatti, 4 szobás 
családi ház melléképületekkel, pincével, 
10 ár kerttel. Telefon: 0748–872814. 
(20579)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti, 47 
m2es tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Nárcisz sétányon. Irányár: 25 000 euró. 
Telefon: 0743–591218, 0758–011606. 
(20569)

ELADÓ sürgősen 3 szobás, ultra
központi tömbházlakás kedvező áron. 
Telefon: 0745–510654, 0742–865470. 
(20612)

KIADÓ Csíkszereda központjában 
I. osztályú, bútorozatlan garzonlakás. 
Telefon: 0726–573808. (20595)

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

telek
ELADÓ közművesített, 8000 m2es 

kültelek Csíkszentkirály területén. Tele
fon: 0724–393348.

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

ELADÓ hétvégi ház vagy lakó
ház építésére alkalmas beltelek a 
szécsenyi zónában. Telefon: 0744–
121302. (20563)

jármű
ELADÓ 2006os évjáratú Daewoo 

Matiz. Irányár: 1650 euró. Telefon: 
0742–188346, 0753–814114.

ELADÓ 2002es évjáratú Volks
wagen Polo 1.4, légkondi, elektromos 
ablakok és tükrök, állítható székek és 
kormány, ABS, EPC stb., alkudható, 
megkímélt állapotban. Ára: 3600 euró. 
Telefon: 0723–365866.

ELADÓ hatszemélyes+teher pla
tós, 1997es évjáratú Mercedes Sprin
ter – nettó 3700 euró, és kétszemélyes 
Ford Focus – 2550 euró. Érdeklődni le
het a 0749–155155ös telefonszámon. 
(20573) 

ELADÓ 2007es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 
3500 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is, valamint 2001es Opel B. Vectra 
kombi E6os benzines Euro4es motor
ral (ABS, szervo, klíma, fedélzeti szá
mítógép, 4 légzsák, központi zár, táv
irányítás), frissen behozva, kevés ille
tékkel. Ára 2950 euró, beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra limuzin, Euro4es, 1.6os mo
torral, frissen behozva, kevés kilomé
terben, nagyon jó állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, központi zár, négy elekt
romos ablak, hat légzsák, klíma, négy 
alufelni. Ára: 3300 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót. Telefon: 0266–334364, 
0733–840369. (20600)

ELADÓ 2000 júniusi, Euro4es Opel 
Vectra–B–Sedan 1.6 – 16 V, frissen 
behozva, 240 eurós illetékkel, kitűnő 
állapotban, bőrön kívül fullextrás. Ára: 
2650 euró. Csere is érdekel. Telefon: 
0755–889507, 0730–206538.

ELADÓ 1998as évjáratú Ford 
Escort 1.6os, kombi, meggypiros szín
ben, 8 hónapja beírva, első tulajdonos
tól, nagyon jó állapotban. Extrák: elekt
romos ablakok, ABS, szervo, klíma, 
alufelnik. Ára: 1900 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364. (20493)

vegyes
ELADÓK 20 kgos malacok és 

egy 200 kgos disznó. Telefon: 0743–
664059, Csíkszentmihály.

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa a megye területén házhoz szállít
va. Ára: 125130 lej/m. Felvágva (25
30 cm), palettázva megegyezés alap
ján. Telefon: 0757–249143. (20588)

ELADÓ egy sárga, két és fél éves, 
betanított mén. Telefon: 0266–311754, 
0747–158432. (20628)

ELADÓ négykarikás aragázkályha 
jutányos áron. Telefon: 0742–388143.

ELADÓ SPL 32A másoló eszterga 
teljes elektromos dokumentációval, vala
mint alkatrészek. Telefon: 0743–521668. 
(20482)

ELADÓ piros és feketeribizlibor 
Csíkkarcfalván, a 136. szám alatt. Te
lefon: 0747–044204. (20632)

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny
ben jó állapotú, 500 m2es téglaistálló, 
11 ár területtel, főút mellett, közműve
sítve, megfelel többféle tevékenység
nek is. Irányár: 26 000 euró. Telefon: 
0744–385496.

állás
KERESÜNK kárpitozott bútor ter

vezésében jártas szakembereket. Tele
fon: 0744–598200. (20590)

Kazánfűtőt ALKALMAZUNK. Érdek
lődni a 0752–211321es telefonszá
mon. Önéletrajzokat a laszlo.gagyi@
issfs.ro email címre várunk. (20606)

szolgáltatás

VÁLLALUNK minőségi szoba
festést, mázolást, gipszkartonozást, 
hőszigetelést, valamint teljes körű 
lakásfelújítást olcsón, garanciával! 
Telefon: 0743–903527.

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

megemlékezés

Mikor a jó Isten magához szólított,
Kik téged szerettünk, 
mindenki zokogott.
Álmod fölött őrködjön 
a szeretet és béke,
Viszontlátunk egyszer fent 
a magas égben.

Fájó szívvel emlékezünk 1994. 
október 17re,

MIHÁLCZ TAMÁSNÉ
Vargyas Éva

halálának 17. évfordulóján. Drága 
gyermekünk, nyugodjál csendesen!

Bármennyire is múlnak az évek,
Mi akkor is 
nagyon szeretünk Téged.
Emléked soha el nem halványul,
Szenvedő lelkünkben velünk vagy,
Örökre szívünkbe zárunk.

Szerettei – Kászonaltíz, Csíkszereda.

Egyszer minden útnak vége,
Elfogy majd a könny is véle.
És ha volt is jóban részem,
Szétfoszlik a messzeségben.
Emlékekkel bús szívemben
Eltűnök a végtelenben.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. 
október 17re,

PÁL LÁSZLÓ

halálának 7. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise október 19én 
17.30 órakor lesz a Szent Ágoston
templomban. Szerettei. (20641)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, rokon és jó szomszéd,

CSISZÉR MÁRIA

életének 82., házasságának 57. évé-
ben 2011. október 14-én türelemmel 
viselt betegség után elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 2011. 
október 17-én 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csobotfalvi 
temető ravatalozójából a helyi te-
metőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család – 
Csíksomlyó.

A szeretet örök cél és erő,
El nem veszti sem a jövő se múlt.
Ki szeretett úgy, mint te szerettél,
Akkor is él ha már a sírba hullt.

(Ady Endre)

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy a drá-
ga jó édesapa, nagy-
apa, após, testvér, ro-
kon, szomszéd és jó 
ismerős,

PETRES LÁSZLÓ

nemes lelkét életének 74., özvegy-
ségének 7. évében, 2011. október 
14-én, rövid, de türelemmel viselt 
betegség után visszaadta Terem-
tőjének. Drága halottunk földi ma-
radványait kedden, 2011. október 
18-án, délután 3 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkzsögödi te-
mető ravatalozójából. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes! A gyászoló 
család – Csíkszereda.
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Transilvania Interconsult I.P.U.R.L.
felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –
kikiáltásos nyílt árverést hirdet

az adós S.C FORESTMER PROD S.R.L. vagyonát képező ingatlan eladására: 
fafeldolgozó csarnok: 200 m2 

és a hozzá tartozó terület: 1000 m2, Bélbor falu 561-es szám.
Kikiáltási ár: 35 800 lej (TVA nélkül).
Az árverésre 2011. október 20-án 11.00 órakor kerül sor a felszámoló cég 

irodájában, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.
Kapcsolatszemély és bővebb információk: 

Lőrincz Lukács, telefonszám: 0744–600542.

A Distrib Sab Serv Kft. 
– székhelye Balánbánya, Források utca, 3/A/16. szám, Hargita megye – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Balánbánya, December 1. utca 27/A. 
szám alatt megvalósítandó Mozgó üzemanyagtöltő állomás létesítésére vonat-
kozó tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás  
alapján 2011. október 11-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a kör-
nyezeti hatástanulmány elkészítése). 

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30, szer-
dán pedig 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, 2011. október 24-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 186. szám alatti székhelyű 
RELENO Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. november 17-én 11 óra-
kor a székhelyén – Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész – megszervezi az adós tulajdonát képező ingóság nyilvános kikiáltásos 
árverésen történő eladását. 

Az eladásra kerülő ingóság: 2002-es, gázolajjal működő Renault 
Kangoo 1.9D személygépkocsi, fehér színű, értéke 9750 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkez-
dése előtt legalább egy órával be kell fizetniük az indulási ár 10%-át képező 
garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket. 
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940-es 

és a 0744–362148-as telefonokon, fax: 0266–317373.

Gyergyóditró Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Járdák feljavítása Gyergyóditró köz-
pontjában című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás alapján 2011. október 11-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges 
a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, valamint 
a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez.

Fax: 0266–310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

A Csíktaplocai „Nagy Erdő” Közbirtokosság 
vezetőtanácsa

értesíti tagságát, hogy 2011. október 17-én este 20 órától 
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST tart 

a csíktaplocai kultúrotthonban, 
amelyre tisztelettel meghívja és várja minden tagját. 

Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, azt meg-
ismételjük kedden, október 18-án este 20 órai kezdettel ugyanott.

BÚTORGYÁR 
alkalmaz 

ASZTALOST, 
SZAKKÉPZETLEN FÚJÓT 

bútorok felületkezelésére.

Biztosítunk:
– teljes havi bérletet;
– ételjegyet.
Jelentkezni a cég székhe-

lyén lehet, Csíkszereda, Har-
gita út 97. szám vagy a 0266–
314994-es 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.


