
lakás
KIADÓK irodahelyiségek a központ-

ban 12–30 m2 alapterülettel. Érdeklőd-
ni munkanapokon 7–15.30 óra között 
a 0266–312409 és 0744–472591-es 
telefonokon.

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

Csíkszeredában, a központtól 5 perc-
nyire, a Sadoveanu utcában felújított, 
hőszigetelt, termopán ablakos, saját ját-
szóteres, 4 emeletes téglaépület I. eme-
letén ELADÓ 2 szobás, világos, csendes, 
belső udvarra néző, beépített erkéllyel, 
saját pincével, mérőórákkal, alacsony 
fenntartási költségekkel rendelkező lakás 
(50 m2). Irányár: 33 700 euró. Telefon: 
0741–781105. (20508)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíkszeredá-
ban, a Decemberi forradalom utcában. 
Érdeklődni lehet a 0742–489265-ös te-
lefonszámon.

Fiú vagy lány lakótársat KERESÜNK 
egy csíkszeredai, Lendület sétányon ta-
lálható bútorozott szobába. Alacsony 
házbér. Telefon: 0266–372176, 0742–
510914.

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

ELADÓ pince a Kossuth Lajos utca 
26. szám alatt. Telefon: 0742–044446.

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

telek
ELADÓ 5 ár belterület Csíksom-

lyón. Telefon: 0266–324574, 0745–
104660.

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett (gáz az udvaron). 
Telefon: 0742–838386.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 
Sláger áruház mögött 50 ár terület. Te-
lefon: 0733–674054.

jármű
ELADÓ 2000 júniusi, Euro4-es 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 2007-es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 
3500 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is, valamint 2001-es Opel B. Vectra 
kombi E6-os benzines Euro4-es 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 2006-os évjáratú Daewoo 
Matiz. Irányár: 1650 euró. Telefon: 
0742–188346, 0753–814114.

ELADÓ 2002-es 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 2000-es évjáratú, dízel Re-
nault Kangoo előnyös áron, beíratva 
Hargita megyében, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó felszereltséggel. Tele-
fon: 0744–180798.

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

ELADÓ 1999-es évjáratú Dacia 
Nova GTi, 1600 cm3-es, Euro 2-es. 
Ára: 5000 lej. Érdeklődni lehet a 0751–
081567-es telefonszámon.

ELADÓ 2007 novemberi Renault 
Clio Symbol 1.4 MPi, 17 000 reális 
km-ben, szervizkönyvvel, kirendelt-
ségtől vásárolva, full-felszereltséggel, 
gyári állapotban. Telefon: 0743–
780296.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó 
állapotban. Telefon: 0742–838386.

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 Astra 
limuzin, Euro4-es, 1.6-os motorral, fris-
sen behozva, kevés kilométerben, na-
gyon jó állapotban. Extrák: ABS, szer-
vo, központi zár, négy elektromos ablak, 
hat légzsák, klíma, négy alufelni. Ára: 
3300 euró. Beszámítok olcsóbb autót. 
Telefon: 0266–334364, 0733–840369. 
(20600)

vegyes
ELADÓ kézzel szedett alma Csík-

szeredában. Nagyobb mennyiséget 
házhoz is szállítunk. Telefon: 0748–
376959.

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

ELADÓ roncsprogram-értékjegy. Te-
lefon: 0720–050238.

ELADÓ egy német gyártmányú 
áramfejlesztő (2200 W, 220 V-os) új 
állapotban. Telefon: 0743–915574.

ELADÓ nagy méretű gyalupad, 
asztalos kézi szerszámok, házi gyárt-
mányú famarógép függőleges tengely-
lyel. Telefon: 0266–316021.

ELADÓK cocker spaniel kiskutyák. 
Telefon: 0266–332320, 0748–162409, 
0753–855114.

ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, Deutz, 
Iseki traktorok, trágyalészippantó, hid-
raulikus váltóeke, kultivátor. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszá-
mon. (20511)

ELADÓ juhsajt. Ára: 12 lej/kg. Szállí-
tás megoldható. Telefon: 0747–557491. 
(20567)

ELADÓ Singer varrógép. Telefon: 
0728–852660.

ELADÓ két 180 x 120-as beüve-
gezett dupla ablak nagyon jó állapot-
ban. Ár: megegyezés alapján. Telefon: 
0266–315969.

ELADÓ téli bőrkabát, XXL-es fekete 
nadrág, Nokia 6300, kártyafüggetlen, 
valamint ezüst nyaklánc, karkötő és 
medál. Nem román áru. Telefon: 0755–
780251.

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)

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

ELADÓ négykarikás aragázkály-
ha jutányos áron. Telefon: 0742–
388143.

ELADÓ 7 hónapos borjadzó tehén, 
bikaborjak és 100–120 kg-os disznók. 
Telefon: 0740–188093. (20595)

társkereső
27 éves, csíkszeredai, megbízható 

fiatalember házasság céljából megis-
merkedne hozzá illő, fiatal hölggyel. 
Telefon: 0743–378746.

állás

Varrónőket KERESEK budapesti 
kis családi varrodába. Kereset 100–
120 ezer Ft, teljesítmény szerint. 
Szállást helyben biztosítok díjmen-
tesen. Telefon: +36–1–2280629, 
+36–70–3911183, 0745–485861.

Budapest melletti igényes lovar-
da ló- és munkaszerető, leinformál-
ható gyakorlott lovászt KERES hosszú 
távra. Telefon: 0036–30–3359947 
vagy info@lovasfarm.com.

KERESÜNK kárpitozott bútor 
tervezésében jártas szakembereket. 
Telefon: 0744–598200. (20590)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik

dr. BIRÓ ZOLTÁN
családorvos

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek és mély fáj-
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család.

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

özv. ÖLVEDY KÁROLYNÉ
Petky Matild

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és fáj-
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család.

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

KARÁCSONY GÉZA

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, fájdalmunk-
ban osztoztak és nehéz perceinkben 
segítő kezet nyújtottak. A gyászoló 
család. (20626)

részvétnyilvánítás

A Hargita Megyei Családorvo-
sok Szövetsége megrendülten vette 
tudomásul kollégánk,

dr. BIRÓ ZOLTÁN

váratlan elhunytát. A gyászoló csa-
ládnak ezúton fejezzük ki őszinte 
részvétünket.

megemlékezés

Menni, csak menni.
Másokért tenni,
Őértük lenni
Mindhalálig.

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk a drága jó édesapa, 
após és nagyapa,

RÁDULY KÁLMÁN

halálának 4. évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá sze-
retettel. Csendes álma fölött őrköd-
jön az örök szeretet. A megemlékező 
szentmise pénteken, október 14-én 
19 órától lesz a Millenniumi-temp-
lomban. Szerettei – Csíkszereda.

Fiatal életed 
egy váratlan percben véget ért,
Mint vihar a rózsát, 
a halál tépte szét.
Nélküled az élet 
csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér egy életen át.

A sors kegyetlen csapásába soha 
bele nem nyugodva emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2009. 
október 13-ra,

DOMBI ATTILA ÁRPÁD

tragikus halálának 2. évfordulóján. 
Csendes álmod fölött őrködjön az 
örök szeretet és az emlékezés. Nyu-
godj békében! Szülei, testvére, nagy-
mamája és a nagyszámú rokonság – 
Segesvár, Székelyudvarhely, valamint 
Kőrispatak.

elhalálozás

Hirdetések

Betegségben is türelmes voltál,
fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél 
és minket szerettél,
Nem haltál te meg, 
csak álmodni mentél.

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, após, apatárs, 
rokon, szomszéd és jó barát,

id. MÁRTON DEZSŐ

életének 66., házasságának 42. 
évében 2011. október 11-én rö-
vid, türelemmel viselt betegség 
után elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait ma 15 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a Szentlélek utcai temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A 
gyászoló család.

A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – 
és mindenütt leszek.

(Reményik Sándor – Végrendelet)

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. október 
13-ra,

FÁBIÁN MÁRIA
tanítónő

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. október 
14-én 18 órakor lesz a csíkszentsimoni 
római katolikus templomban. Gyer-
mekei és családjaik. (20611)
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Magyarországra  
elektronikai céghez  

szakképzetlen  
női, férfi dolgozókat  

keresünk  
mobiltelefon-összeszerelésre. 

Szállás, utazás ingyenes.

Telefon:  
0755–067689.

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 FERENCES RENDHÁZ
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a PARKÍROZÓ LÉTESÍ-
TÉSE című tervére Csíkszereda, Szék útja sz. n. telephelyre a Hargi
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. 
október 11én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek metekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere
da, 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 a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).


