
AKCIÓ!
Nagy árcsökkentés a REVIS-nél.

Őszi promóciós termékeink:
 perzsa szőnyegek 4 m szélességben, igény szerint méretve vágva 49,5 lej/m2;
 gyapjú perzsák és műszálas modern szőnyegek 30-50%-kal olcsóbban;
 padlószőnyegek már 10 lej/m2-től;
 futószőnyegek 10-23 lej/m2;
 linóleum 2 m szélességben 10 lej/m2, 4 m szélességben 14 lej/m2;
 ágyterítők már 35 lejtől;
 kilós függöny 19 lej/kg;
 tüllfüggöny 16 lejtől;
 díszabroszok, damaszt abroszok, díszpárnák, 30-50% kedvezménnyel.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

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

ELADÓ sürgősen előnyös áron 2 
szobás, földszinti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Fenyő utcában. Telefon: 
0745–364775.

ELADÓ Tusnádfürdőn 2 szobás 
tömb házlakás a III. emeleten, saját 
hőközponttal. Telefon: 0757–676158.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyedben 3 szobás, 60 m2-es 
tömbházlakás a II. emeleten. Telefon: 
0748–921491.

KIADÓ 4 szobás lakásban 2 szoba, 
a Mérleg utcában. Bér: 140 lej + köz-
költség. Telefon: 0755–606340.

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te-
lefon: 0745–079589. (20656)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Szász Endre utcá-
ban. Telefon: 0744–299749. (20640)

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 sürgősen előnyös áron 2 
szobás, földszinti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Fenyő utcában. Telefon: 
0745–364775.

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Lendület sétányon új műanyag 
hőszigetelő nyílászárókkal. Telefon: 
0748–114630. (20621)

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

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)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
földszinti garzonlakás a Tető utcában. 
Telefon: 0743–509756. (20633)

ELADÓ vagy KIADÓ 4 szobás, III. 
emeleti tömbházlakás a Fenyő utca 
1. szám alatt (2 WC, termopán nyí-
lászárók). Irányár: 40 000 euró vagy 
100 euró/hó. Telefon: 0745–523356, 
0740–292488.

telek
ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 

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

ELADÓ közművesített, 8000 m2-es 
kültelek Csíkszentkirály területén. Tele-
fon: 0724–393348.

jármű
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 állapot-
ban, téli és nyári gumikkal. Telefon: 
0728–012615.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel B 
Vectra 1.6, Euro 4-es és ecotec mo-
torral (16 szelepes). Extrák: ABS, köz-
ponti zár, klíma, elektromos ablakok 
és tükrök, multivolán, ködlámpák, téli 
gumik). Ára: 2750 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra 1.7 TDi, kombi, megkímélt álla-
potban, 2012-ig érvényes műszakival, 
karc- és rozsdamentes, kevés fo-
gyasztással (4,5 l/km). Ára: 3850 eu-
ró. Beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

vegyes
ELADÓ raklapozott, száraz hasí-

tott bükkfa. Ára: 110 lej/m3. Telefon: 
0741–967179.

ELADÓ grafikai mélynyomó prés (100 
x 110 cm). Irányár: 3500 euró. Érdeklődni 
lehet a 0749–414181-es telefonszámon.

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

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa a megye területén házhoz szállít-
va. Ára: 125-130 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 piros- és feketeribizli-bor 
Csíkkarcfalva 136. szám alatt. Telefon: 
0747–044204. (20632)

ELADÓ 40 zsák nagy-, 10 zsák ül-
tetni való burgonya, valamint 200 kg 
árpa. Telefon: 0740–998731.

ELADÓ kiváló minőségi, eperfa-
hordóban érlelt 54 fokos tiszta szil-
vapálinka. Ára: 30 lej/liter. Telefon: 
0748–160660, 0740–791848.

ELADÓ: étkezési, ültetni való és ap-
róburgonya; vörös és fehér félédes sző-
lőbor, széna, sarjú nagy mennyiségben, 
valamint hokifelszerelések nagy válasz-
tékban. Telefon: 0746–195430.

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
október 19-re,

özv. ŞEVCENCO ERZSÉBET
szül. Boda

halálának 2. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család. (20639)

elhalálozás

Hirdetések

A legtöbb, amit ember elérhet, 
hogy hiányzik.

(Szilágyi Domokos)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó testvér, nagybácsi, 
sógor, rokon, szomszéd,

VÁGÁSSY VILMOS

életének 77. évében 2011. október 
17-én 14 órakor hosszú szenvedés 
után csendesen elhunyt. Drága ha-
lottunk földi maradványait október 
20-án 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a taplocai ravatalozó-
ból. Részvétnyilvánítást egy órával 
a temetés előtt fogadunk. Nyugod-
jál békében, az Úr Jézus szent ne-
vében! A gyászoló család.

Imádtad családod, 
mindenkit szerettél,
Az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél.
Beteg szíveddel is értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, 
de legyőzött a halál.
Az idő nem hoz gyógyulást,
Marad az emlék és a néma gyász.
Hogy egy gyermek és édesanya 
milyen drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. október 
21-re,

ACZÉL MÁRIA
szül. Timár

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise október 21-én 
18 órakor lesz a csíkszentmiklósi ró-
mai katolikus templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Családja – Csíkszentmiklós. (20647)

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2005. október 
19-re,

id. GYÖRGY TIBOR

halálának 6. évfordu-
lóján. Lelkéért az engesztelő szent-
mise 2011. október 20-án 17.30 
órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Nyugodjon békében! Sze-
rettei – Csíkszereda. (20649)

Már három éve keressük az arcod,
Már három éve nem halljuk a hangod.
Már három éve fáj minden gondolat,
Már három éve hiányod fojtogat.
Minden kis virágban 
mosolyodat látjuk,
Jöttödet mégis mindhiába várjuk.
A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, 
mécsest visz kezében,
Megnyugvást lelkünkben
még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod,
A szeretet mégis örökre megmarad.
Mindig velünk leszel,
Az idő bárhogy is halad.
Hogy egy jó feleség 
milyen drága kincs,
Csak az tudja, kinek már nincs.

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
2008. október 19-re,

DEMETER ROZÁLIA

halálának évfordulóján. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! Bánatos férjed Zoltán, fiad 
Zolika és lányod Babuci – Csíkszere-
da. (20659)
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Csíkszereda önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda ivóvíztartalékának 
felmérését és kutatását szolgáló fúrások létesítése című tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. októ-
ber 18-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése).

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

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetés-
től számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez (fax: 0266–310 041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro).

A csíkszeredai BELDIMAN GOLD Kft.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. október 25-én 
11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 47. szám) nyilvános árverés során eladásra kerül a csődbe ment cég 
alábbi ingatlanja: 

– Csíkszereda, Obor utca 47. sz. alatt található 264 m2 belterülete, a 
hozzá tartozó lakóházzal, a földszinten kereskedelmi helyiséggel és lakófe-
lülettel az emeleten. Indulási ár 82 920 euró (áfa nélkül).

Amennyiben nem kerülne sor odaítélésre, az árverést a keddi napokon 
11 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon.

Az AQUANOVA HARGITA Kft.
– Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca 4. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez Székelyudvarhelyen a vízvé-
telnél megvalósítandó Vízvételi küszöb megemelése című tervét a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, mun-
kanapokon 8.30–16.30 között, valamint az Aquanova Hargita Kft. 
székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

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.

Üzleteink:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226.

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.


