
lakás
KIADÓ november 1-jétől Csíksze-

redában, a Testvériség sugárút 26. 
szám alatt 2 szobás, teljesen beren-
dezett lakás extrákkal. Érdeklődni a 
0751–085805-ös telefonszámon.

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

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

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 vagy KIADÓ 4 szobás 
tömbházlakás a Szabadság tér 8. szám 
alatt. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0726–392843. (20651)

jármű
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.

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 1998-as évjáratú Ford 
Escort 1.6-os, 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

Az Orvosi Kollégium Vezetőtaná-
csának 2012–2015-ös mandátumi 
választására november 11–12-én 
8–20 óra között kerül sor az orvosi kol-
légium székhelyén. A jelölési szándék-
nyilatkozatokat október 24–28. között 
lehet leadni a kollégium székhelyén. 
További információk a 0266–371688-
as telefonszámon kaphatók.

ELADÓ sárgarépa, burgonya, 
piroshagyma, ezüstfenyő, tuja terme-
lői árban, valamint Steyr 45 LE traktor. 
Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(20664)

ELADÓ roncsprogramból szárma-
zó értékjegy. Telefon: 0753–092433. 
(20625)

Betonpiskóta a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyár-
tótól! Járdának, gépkocsibejárónak, 
térburkolásnak, különböző színekben. 
Mennyiségi kedvezmények! Szállítás 
ked vezményesen. Megrendelhető: Csík -
szereda, Rét utca 83. szám alatt. Érdek-
lődni lehet a 0745–745872 és a 0744–
755124-es telefonszámokon. (20580)

szolgáltatás
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

Sírod előtt állunk, talán te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Eljöttünk újra tisztelni téged,
Szívünkben hordjuk örök emléked.
Isten óvd őt és öleld át helyettünk,
Mert csak te tudod, mennyire szerettük.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
október 21-re,

PÉTER JÓZSEFNÉ
Sólyom Marcella

halálának első évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. október 21-én 
18 órakor lesz a csíktaplocai templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei. (20658)

Legtöbb, amit ember elérhet, 
hogy hiányzik.

(Szilágyi Domokos)

Szomorúan emlékezünk 2001. 
október 25-re,

V. ORBÁN MIHÁLY

halálának 10. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben hordozzuk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Az 
Orbán család. (20657)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Fájó szívvel emlékezünk 2005. 
október 20-ra,

SALAMON GIZELLA

halálának 6. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott! Szerettei – Csík cse-
ke falva. (20655)

Kegyelettel emlékezünk

ILLÉS JÓZSEF
és neje,

ILLÉS JULIANNA
szül. Kovács

haláluknak évfordulóján. Szeretteik 
– Csíkcsicsó. (20666)

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek!

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a jó férj, 
édesapa, nagyapa, 
testvér, após, rokon, 
szomszéd, jó barát és 
ismerős,

JAKAB FERENC

életének 80., házasságának 54. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2011. októ-
ber 19-én lelkét visszaadta Te-
remtőjének. Drága halottunk föl-
di maradványait október 21-én 
15 órakor kísérjük utolsó útjára 
a zsögödi temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Elmentél egy 
végtelen hosszú útra, melyről 
visszanézni lehet, de visszatér-
ni soha. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes! A gyászoló 
család.

Szerettem volna élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
A halál erőmet 
lassan hervasztotta,
Készíté utamat már egy idő óta.
Szeretteim, Isten veletek!

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, dédapa, apa-
társ, rokon és jó szomszéd,

id. BÁLINT ÁRPÁD

életének 89., özvegységének 8. 
évében 2011. október 19-én 9.30 
órakor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait október 21-én dél-
előtt 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkmadarasi te-
mető ravatalozójából. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 
Gyászoló szerettei.

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, anyós, 
testvér, rokon,

özv. TOMPA JÁNOSNÉ
Vitos Ágnes

életének 81., özvegységének 19. 
évében hosszú, de türelemmel vi-
selt betegség után szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2011. október 
21-én 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentmártoni 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenésed legyen csendes, em-
léked áldott! A gyászoló család – 
Csíkszentmárton.

Hiába álmodtunk öregkort,
boldogot és szépet,
Ha a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Minden évben eljön ez a nap,
Amely számunkra fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 2006. 
október 23-ra,

KISS ERNŐNÉ
Nika Sárika

halálának 5. évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szeretet 
és megemlékezés. A megemléke-
ző szentmise 2011. október 22-én, 
szombaton reggel 7 órakor lesz a 
Szent Kereszt-templomban. Emléke 
legyen áldott! Bánatos férje és a gyá-
szoló rokonság. (20638)
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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.

A HILAGO CONSULTING Kft., 
– melynek székhelye Csíkszereda, Hargita utca 77. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszentsimon 711/B szám alatt 
megvalósítandó Ásványvíztöltöde építése című tervére a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. október 18án döntés
tervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Me
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30 óra között, 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 a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

ELADÓ
telekkönyvezett, üzemtervezett, őrzésbe adott 

40 hektár fenyőerdő  
Gyergyócsomafalván, a Háromutágadűlőben.

Érdeklődni lehet napközben. 
Telefon: 0744–696100.

Az RVA MUREŞ INSOLVENCI SPECIALIST S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gr. Gheorghe Avrămescu u. 4. szám –

a csődbe ment PANLACTA Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt árverést szer
vez a Maroshévíz, Sportolók utca 1. szám alatt található ingatlan egyben történő 
eladására.

Az ingatlan a maroshévízi telekkönyvben 8000/C szám alatt van bejegyez
ve, s a következőkből tevődik össze: kőalapzatra záradékkőből épült földszint + 
emeletes iroda, a földszinten két garázzsal, 80 m2es területen; tejgyár hét helyi
séggel, betonalapzatú téglából épült cseréppel fedett 170 m2es területet elfoglaló 
építmény; négy helyiségből álló pékség, amely záradékkőből épült betonalapzaton, 
azbocement lapokkal fedve, 80 m2es területen; 73 m2es fából készült eresz. 

Az ingatlannal együtt eladandó ingóságok a következő tejfeldolgozási tech
nológiai berendezésekből (gépek, munkaeszközök és felszerelések) tevődnek ösz
sze: vákuumozógép; kenyérsütő, pasztörizáló; szivattyú; vízeljegesítő agregát; 
hűtőbazin; tejszeparátor; automata hűtőtank; vajköpülő; két pasztörizáló tartály; 
három alumínium ciszterna; két inox ciszterna.

Az építmény által elfoglalt és az ahhoz tartozó 635 m2es terület állami tulaj
donban van.

Kikiáltási ár: 37 230 euró.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2011. október 28án 9 

órakor, s azt hetente pénteki napokon ugyanabban az órában megismétlik a javak 
értékesítéséig.

Az árverésen azok a jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt, akik befize
tik a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garanciát, a részvételi illetéket, és megvásá
rolják a feladatfüzetet.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019, a 0265–269700  
és a 0745–146096os telefonszámokon.


