
lakás

KIADÓ 2 szobás lakás teljesen be-
rendezve, extrákkal. Érdeklődni a 0751–
085805-ös telefonszámon lehet.

Kiadó 2 szobás lakást KERESEK 
Csík szeredában, reális áron. Ajánlatokat 
a 0745–378567-es számra várok 18 óra 
után.

ELADÓ 80 m2-es lakás Tap lo cán, a 
Hollók utcában. Irányár: 33 ezer euró. 
Telefon: 0723–365084. (20674)

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

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Tele-
fon: 0745–079589. (20656)

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

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás tömb-
házlakás a Temesvári sugárút 63. szám 
alatt, első emeleten, a 4-es lakrész. Tele-
fon: 0755–910942.

ELADÓ vagy KIADÓ a Temes vári 
sugárúton IV. emeleti tömb házlakás (2 
szoba, manzárdszoba, pince). Ár meg-
egyezés alapján. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127. (20546)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík sze-
redában. Telefon: 0740–054976.

ELADÓ családi kertes, 2 szobás, kony-
hás, fürdőszobás ház Csicsó-Olt faluban, 
háromfázis bevezetve. CSERE is érdekel 2 
szobás lakásra Csíkszeredában. Irányár: 91 
000 lej. Telefon: 0747–565745. (20672)

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

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti, bútoro-
zott, felújított tömbházlakás a Jégpálya 
negyed 77. szám alatt. Ára: 145 000 lej. 
Telefon: 0741–090610. (20644)

ELADÓ manzárdos családi ház Csíksze-
redában, a Taploca utcában (230 m2 lakó-
felület + 930 m2 telek), alkalmas cégszék-
helynek is. Telefon: 0722–435542. (20404)

telek

ELADÓ 1600 m2-es beltelek Csík -
szentlélek központjában. Telefon: 0740– 
054976. (20583)

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Polo 1.4, légkondi, elektromos ab-
lakok és tükrök, multivolán, ABS, EPC 
stb., téli gumikkal, megkímélt állapot-
ban. Ára: 3400 euró, alkudható. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓ 1992-es évjáratú Ford Fiesta 
1.6-os dízel. CSERE is érdekel (Kovászna 
megyében). Telefon: 0769–156260, 
0744–279662.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
G fullextrás (ára: 3250 euró, nincs beírat-
va) és 2001-es évjáratú, 1.7-es dízel Opel 
Astra (ára: 3650 euró, beíratva) Kovászna 
megyében. Telefon: 0748–433869 .

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel Corsa, 
2004-es Daewoo Matiz és 2007-es évjáratú 
Citroën Berlingo. CSERE is érdekel olcsóbb 
autóra (Kovászna megyében). Telefon: 
0744–337814.

ELADÓ 2002-es évjáratú Peu geot 
Partner nagyon jó állapotban eladó. CSE-
RE is érdekel kisebb autóra (Kovászna 
megyében). Telefon: 0722–811561.

ELADÓ 2002-es évjáratú Dacia Su-
perNova (Kovászna megyében). Telefon: 
0768–009900.

vegyes

ELADÓ egy 200 kg-os disznó Csík-
szentmihályon – 6,50 lej/kg. Te lefon: 
0743–664059.

Betonpiskóta a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól! Járdának, gépkocsibejáró-
nak, térburkolásnak, különböző színek-
ben. Mennyiségi kedvezmények! Szál-
lítás ked vezményesen megrendelhető. 
Térburkolási munkákat vállalunk! Cím: 
Csík  szereda, Rét utca 83. szám alatt. 
Telefon: 0745–475872 és a 0744–
755124. (20691)

ELADÓ franciaágyra való, ezüst szí-
nű, 10 m2 huzat, két vörösréz gumi he-
gesztőkábel, valamint rendelhető tárkony 
Csíkszeredában. Telefon: 0758–343064. 
(20684)

ELADÓ sárgarépa, burgonya, pi-
ros hagyma, ezüstfenyő, tuja termelői 
árban, valamint Steyr 45 LE traktor. 
Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(20664)

ELADÓ raklapozott, száraz hasított 
bükkfa. Ára: 110 lej/m3. Telefon: 0741–
967179.

ELADÓ dióbél előnyös áron. Telefon: 
0723–176232. (20644)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszá lógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461.

ELADÓ Fahr kockabálázó, takarmány-
kiosztó, körkaszák, vontatott és fügesztett 
körgereblyék, permetezők, szénafelfúvó, 
2-es és 3-as ekék, kombinátor, pityó-
kapergető stb. Telefon: 0744–514745. 
(20688)

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük -
séges iratok hiteles fordítá sa ked vező 
áron, rövid határidővel, a kon zulátussal 
szembeni for dító iro dá ban. Telefon: 
0266– 372433, 0744–664364.

állás

A bukaresti Total Post Services pos-
tásokat ALKALMAZ a következő hely-
ségekben: Csík sze reda, Székelyudvar-
hely, Gyer gyó szent miklós, Maroshévíz, 
Szé kely ke  resztúr, Csíkszent do mo kos. 
Az ön életrajzokat a resurseumane@
totalpost.ro e-mail címre kérjük elkül-
deni. Érdeklődni a 0266–371175-ös 
telefonszámon lehet.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

SÁRIG LAJOS

temetésén részt vettek, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek és mély fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család. (20688)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

özv. TOMPA JÁNOSNÉ
Vitos Ágnes

temetésén részt vettek, sírjára ko szorút, 
virágot helyeztek, mély fáj dalmunkban 
osztoztak, a nehéz per cekben mellet-
tünk álltak és se gítő kezet nyújtottak. A 
gyászoló család. (20686)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, 2010. október 25-re,

özv. TAMÁS JÓZSEFNÉ
szül. Boros Anna

halálának 1. évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szeretet. 
Szerettei – Csíkvacsárcsi.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. ok-
tóber 31-re,

DEÁK GYULÁNÉ
Bálint Ibolya

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. október 
27-én 19 órakor lesz a csíkzsögödi 
templomban. Szerettei. (20687)

Fájó szívvel és örök szeretettel em-
lékezünk

BÁNYÁSZ GÉZÁRA,

aki október 25-én 9 éve távozott az élők 
sorából. Pihenése legyen csendes, emlé-
ke áldott! Felesége és a család. (20677)

Hirdetések

Lelked, reméljük, békére találta,
S Te már a mennyekből
vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk,
szívünkben szeretünk,
S örökkön örökké emlékezünk Rád.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. ok tóber 
24-re,

ANTAL MÁRIA
szül. Kacsa

halálának első évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise 2011. október 26-án, szerdán 
18 órakor lesz a csíkrákosi római kato-
likus templomban. Nyugodjál békében! 
Gyászoló szerettei. (20690)
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A POLIGEN POWER ENERGY Kft. Csíkszereda 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gázmotoros kogenerációs berende-
zések telepítése a csíkszeredai Tudor 3. kazánháznál megvalósítandó tervét 
benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezet-
védelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, vala-
mint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

A GYERGYÓALFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐSÉGE
meghívja tagságát  

a 2011. november 5-én 10 órakor tartandó közgyűlésre 
a gyergyóalfalvi kultúrotthonba.

Abban az esetben, ha a közgyűlés határozatképtelen, 2011. no-
vember 12-én 10 órakor lesz megtartva.

Napirendi pontok:
1. A 2012- es évi költségvetés megvitatása.
2. Különfélék.

A jelenlét igazolása a tagsági könyvek alapján történik.

A CLEAN WORLD Kft.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. októ-
ber 31-én 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tu-
dor Vladimirescu utca 47. szám) nyilvános árverésre kerül a csődbe 
ment cég Iveco Eurocargo márkájú haszonjárműve, amelynek indu-
lási ára 5800 euró – áfa nélkül.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut hétfői napon 
11 órakor megismétlik. 

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

A ROTAPRINT Kft. 
értesíti az érintetteket, hogy a Szentegyháza, Köztársaság utcai 
telke rendezési tervének bemutatott változatára környezetvé-
delmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcso-
latos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltün-
tetésével naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám) 2011. november  4-ig.

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.

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagy mama, 
anyós, ro kon és barát,

BIRÓ ROZÁLIA
(DUNDI)

szerető szíve életének 68., boldog házasságának 45. évében, 2011. októ-
ber 22-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2011. 
október 26-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai rava-
talozóból a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! Jelen értesítést 
gyászjelentőnek is szánjuk. A gyászoló család.

elhalálozás


