
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen fel-

újított, saját hőközponttal ren delkező, ne-
gyedik emeleti, 2 szo bás tömbházlakás a 
rendőrség szom széd ságában. Érdeklődni 
a 0743–156544-es telefonszámon.

ELADÓ Magyarország legnagyobb 
turisztikai centrumában, a fürdővárosban, 
Hajdúszoboszlón 200 m2-es, új építésű 
lakóház garázzsal, esztétikus kis kerttel. 
Irányár: 110 000 euró. Telefon: 0745–
475872, +36–30–5710501. (20807)

ELADÓ Csíkszeredában, ultraközpont-
ban, a Majláth Gusztáv Károly tér 1. szám 
alatt 2 szobás lakás saját hőközponttal, 
felújítva és részben bútorozva. Telefon: 
0747–494505, 0746–371204. (20806)

ELADÓ Csíkszeredában (a Márton 
Áron Gimnázium környékén) azonnal 
beköltözhető, korszerűen bebútorozott, 
kétszintes (plusz földszint) családi ház, 
a hozzá tartozó garázzsal és 7 ár kerte-
sített udvarral. Bővebb információk a 
0740–267512 és a 0742–041900-as te-
lefonszámokon kaphatók.  

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás, földszin-
ti tömbházlakás Csíkszeredában, a De-
cemberi Forradalom utcában. Ár: 40 000 
euró. Telefon: 0742–076598.

Csíkszeredában, a központtól 5 perc 
sétára 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, 50 
m2-es lakás. Irányár: 29 990 euró. Tele-
fon: 0741–781105. (20801)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Majláth 
Gusz táv Károly tér 4. szám alatt. Telefon: 
0266–312380.

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett, gáz az udvaron. Tele-
fon: 0742–838386.

ELADÓ Csíkszereda környékén pa-
norámás környezetben 22 ár beépíthető 
terület könnyen megközelíthető helyen. 
Irányár: 4000 euró. Telefon: 0747–
494505. (20806)

ELADÓ Felsőboldogfalván 10 ár, 
építésre alkalmas telek. Telefon: 0753–
116360.

VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK szán-
tóterületet Csíkkozmás környékén 0,50 
hektár fölött. Telefon: 0745–506268.

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó 

állapotban, téli gumikkal. Telefon: 0742–
838386.

ELADÓ frissen behozott, 1.6-os 
benzines, kombi Opel B Vectra kevés il-
letékkel (multivolán, légkondi, ABS, ESP, 
szervo, elektromos tükrök és ablakok, 
négy légzsák, központi zár távirányító-
val). Irányár: 2950 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0736–943035, 
0266–334468. (–)

ELADÓ 2007-es évjáratú Dacia 
Logan extrákkal. Irányár: 4500 euró. Te-
lefon: 0746–653804.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Corsa 
1.0i, szürke színű, nagyon szép állapot-
ban, magánszemélyre beírva. Extrák: 
ABS, légzsák, szervo, rádió-CD stb.). Te-
lefon: 0744–102837. (20784)

ELADÓ 1996-os évjáratú Dacia. 
Irányár: 2100 lej. Telefon: 0744–102837. 
(20784)

ELADÓ: 1999-es évjáratú Suzuki Va-
gon R+; Volkswagen Golf friss műszaki-
val, forgalomba beírva – 1500 euró, be-
számítok öreg Daciát; Deutz Fhare fülkés 
traktor, kultivátor, váltóeke kitűnő álla-
potban. Telefon: 0722–342429. (20729)

ELADÓ 1997-es évjáratú Opel Astra 
Caravan 1.7 TDi, kitűnő állapotban, tu-
lajtól, sok extrával, rendezett iratokkal. 
2010-ben volt behozva és beírva, tökéle-
tes műszaki állapotban, télre előkészítve 
A-tól Z-ig (Tusnádfalu 162. szám). Ára: 
2150 euró. CSERE is érdekel. Telefon: 
0755–889507, 0730–206538, 0266–
334188.

vegyes
ELADÓ: lakható, UMTF típusú fém-

barakk; férfi mountainbike kerékpár; 17 
darab Ø110/3m vascső; 43-as kemény 
szárú bőrcsizma; 4 x 4-es Nissan terep-
járó. Telefon: 0741–433185.

ELADÓK kedvező áron Matiz erede-
ti alkatrészek: hátsó teleszkóp, első és 
hátsó fékpofa, első csapágy. Telefon: 
0746–353049.

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny-
ben jó állapotú, 500 m2-es téglaistálló,11 
ár területtel, főút mellett, közművesítve. 
Irányár: 25 000 euró. Érdeklődni lehet a 
0745–849989-es telefonszámon.

ELADÓ egy Acer Extensa 5220 
laptop. Memória 2 Gb, 80 Gb HDD, 5 
in 1 kártyaolvasó. 15,4” WXGA, 15,4” 
WXGA TFT LCD, képernyő. Irányár: 750 
lej. Érdeklődni a 0755–606340-es tele-
fonszámon.

ELADÓ Csíkszentsimonban nagyobb 
mennyiségben sárgarépa, át ültethető, 
Csíkban nevelt tuják, ezüst fenyők, ró-
zsatövek, gyümölcsfacsemete, étkezési 
bur gonya, Sa me traktor 48 LE, váltóeke. 
Telefon: 0749–155155. (20729)

ELADÓ vagy KIADÓ garázs Csík-
szeredában, a Hargita utcában. Telefon: 
0751–533263.

ELADÓK hathetes malacok. Telefon: 
0743–878596, 0266–379172. (20774)

ELADÓ bontásból származó jó mi-
nőségű segesvári cserép. Ára: 0,40 
lej – lapos, 0,80 – lej kupás. Érdeklődni 
lehet a 0266–313324-es telefonszámon. 
(20777)

ELADÓ bélyeggyűjtemény. Telefon: 
0746–653804. (20789)

ELADÓK használt Dell, Fujitsu, 
Compaq laptopok. Telefon: 0746–
219248. (20757)

állás

A Randevú Panzióba KERESEK 
egy személyt takarítani (szobalányt). 
Érdeklődni naponta 12–13 óra között 
személyesen önéletrajzzal és kéréssel. 
(20767)

szolgáltatás
Szakképzett csempekályharakó VÁL-

LALJA csempekályha és csempe kandalló 
rakását Csíkszereda környékén. Telefon: 
0266–322669, 0742–423856. (20794)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
május 10-re,

GYÖRGY IMRE

halálának 6. hónapjában. A megemlé-
kező szentmise 2011. november 12-
én 18 órakor lesz a gyimesközéploki 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. (20802)

elhalálozás

Hirdetések
A szenvedő Jézus keresztjéből
Neked is jutott egy pillanat,
S megállt a szíved,
Melyben nem volt más,
Csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved,
Munka az életed,
A jó Isten hívott, mert szeretett.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

FÜLÖP IMRÉNÉ
Gagyi Margit

nyug. tanítónőre

halálának 2. évfordulóján. Lelki 
üdvéért a szentmiseáldozat 2011. 
november 12-én, szombaton reggel 
7.30-kor lesz a Szentkereszt-temp-
lomban. Pihenésed legyen Istentől 
áldott! Örök álmod felett őrködjön 
a soha el nem múló szeretet. Férjed 
Imre és szeretteid. (20791)
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A csíkpálfalvi ZÖLD ERDŐ KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐTANÁCSA 
meghívja tagságát a 2011. november 19-én de. 10 órától  

tartandó közgyűlésre a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pontok:
– a 2012-es évi költségvetés megvitatása és jóváhagyása;
– a tulajdonjogok átruházásának jóváhagyása;
– a vezetőtanács javaslata a közbirtokosság működésének javítá-

sára, részleges tisztújítás;
– különfélék;
– a 2011. évi pénzbeni jutalékok kiosztása.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz döntőképes, 2011. november 

26-án ugyanebben az órában és helyszínen megismételjük. 
Tisztelettel várunk minden tagot!

A VÉDELMI MINISZTÉRIUM
a 01158-as Csíkszeredai Katonai Alakulat révén 

kikiáltásos nyílt árverést szervez  
egy 39,18 m2-es felület bérbeadására  

élelmiszerkioszk rendeltetéssel.
Az árverésre 2011. december 6-án 10 órakor kerül sor a 01158-as 

katonai alakulat székhelyén, Csíkszereda, Hargita u. 203. szám alatt.
Oda nem ítélés esetén az árverést megismételjük december 13-

án 10 órakor és december 20-án 10 órakor a fenti címen.
A részvételi és odaítélési feltételek megtalálhatók a feladatfüzet-

ben, melyet a 01158-as katonai alakulat székhelyén, Csíkszereda, 
Hargita u. 203. szám alatt lehet megvásárolni december 14-től kez-
dődően 5 lej ellenértékben (befizetni az egység pénztáránál lehet).

Bővebb felvilágosítás az egység székhelyén 
vagy a 0266–314006-os telefonszámon kapható. 

Fax: 0266–312985, e-mail: unitatea01158@clicknet.ro

A Vasláb-Gyergyóújfalu Közösségi Fejlesztési Társulás 
versenyvizsgát hirdet 

egy meghatározott időre szóló munkaszerződéses állás betöltésére.
Részvételi feltételek:

– egyetemi végzettség (előnyt jelent közgazdasági, jogi, műszaki);
– számítógép-kezelői ismeretek;
– magyar és román nyelv kitűnő ismerete;
– jó kommunikációs készség;
– min. 3 éves munkarégiség;
– B kategóriás hajtási jogosítvány.

Az iratcsomó letételének határideje: 2011. november 21., 12 óra
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2011. november 22., 10 óra 
Az interjú időpontja: 2011. november 23., 10 óra.
Bővebb felvilágosítás Gyergyóújfalu Polgármesteri Hivatalának 
titkárságán vagy a 0266–350004-es telefonszámon igényelhető.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé-
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya és 
nagymama,

MUNTEANU ILEANA
(Lenuţa)

77 éves korában, hosszas szen-
vedés után szíve megszűnt do-
bogni. Utolsó útjára ma 16 órakor 
kísérjük az állomás melletti régi 
temetőbe. Isten áldása legyen 
rajta! Fia Cornel, unokája Andrei 
és a gyászoló hozzátartozók. 
Kedves Lenuţa Munteanu, hűsé-
ges voltál mint feleség, anya és 
nagymama. Nyugodjál békében! 
– Goja Traian.

Jelet, hogy voltunk, hagyni kell,
mert nyomtalanná lesz létünk,
engedd, Uram, hogy kicsit még
szeretteinkben tovább éljünk.

(G. Bánovszky József)

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, szeret-
ték, tisztelték, hogy tü-
relemmel viselt, hosszú 
betegség után

FODOR SÁNDOR
nyug. tanár

életének 84., házasságának 53. 
évében 2011. november 9-én vég-
leg eltávozott közülünk. Utolsó 
útjára november 11-én 14 órakor 
kísérjük református szertartás 
szerint a Szentlélek utcai temető 
ravatalozójából. Emlékét kegye-
lettel megőrizzük! A gyászoló csa-
lád – Csíkszereda.

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó édesanya, 
dédmama, testvér, rokon,

özv. SILYE JÓZSEFNÉ
Fazakas Ilona

életének 82., özvegységének 6. 
évében rövid, de méltósággal vi-
selt betegség után csendesen 
megpihent. A végső nyugvóhelyre 
2011. november 11-én 14 órakor 
helyezzük a lövétei római katolikus 
temető ravatalozójából. A gyászoló 
család – Lövéte.


