
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen fel-

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

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

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

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

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

KIADÓ külön bejáratú szoba lá-
nyoknak 2 szobás tömbházlakásban a 
Decemberi forradalom utcában. Tele-
fon: 0744–870502. (–)

ELADÓ vagy KIADÓ hosszú távra 
Csíkszeredában I. osztályú, I. emeleti, 
2 szobás téglalakás, pormentes kör-
nyezetben, fűtésmérőkkel, vízórákkal. 
Telefon: 0756–323956. (20808)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás, termopán ablakokkal, közpon-
ti fűtéssel Csíkszeredában, a Kossuth 
Lajos u. 22/A/2. szám alatt, a II. emele-
ten. Telefon: 0767–503662. (20755)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Len dület 
sétányon új műanyag hőszigetelő nyí-
lászárókkal. Irányár: 29 000 euró. Tele-
fon: 0748–114630. (20621)

ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ kétszin-
tes, 500 m2-es családi ház Csíksze-
redában, a poliklinika mellett, a Mikó 
utcában. Megfelel orvosi rendelőnek, 
laboratóriumnak. Komoly érdeklődők 
jelentkezését a 0727–805680-as te-
lefonszámon várom 8–13 óra között. 
(20750)

ELADÓ Budapesten, a Hősök tere kö-
zelében 114 m2-es 3 és fél szobás, I. eme-
leti lakás saját hőközponttal. Ára: 20,2 
millió forint. Telefon: 0036–0623657587, 
0036–13–211231. (20793)

ELADÓ központi fekvésű, 3 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában (Szabad-
ság tér). Telefon: 0744–661676. (20767)

KIADÓ Csíkszeredában 3 szobás 
tömbházlakás a Hargita utcában meg-
bízható személyeknek. Telefon: 0722–
967057. (20758)

ELADÓ 3 szobás, ultraközponti, 65 
m2-es tömbházlakás, téglából épült. 
Ára alkudható. Telefon: 0745–510654, 
0742–865470. (20761)

ELADÓ családi ház Csicsóban. Te-
lefon: 0743–856146. (20790)

Kedvező áron KIADÓ 3 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Tudor Vla-
dimirescu utcában. Telefon: 0741–
559715. (20744)

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás, déli 
fek vésű tömbházlakás a Testvériség 
sugárút 17. szám alatt. Ára: 21 000 
euró. Telefon: 0747–867427. (20711)

ELADÓ ház (víz, gáz bevezetve, 
szenny vízcsatorna). Telefon: 0755–
268825.

telek
ELADÓ beltelek Csíksomlyón, a 

Hétvezér negyed szomszédságában 
(3x6 ár vagy egyben 18 ár). Ára: 25 
euró/m2. Telefon: 0742–871094.

ELADÓK építésre alkalmas te-
lek: Taplocán, a Fenyő utcában és 
Csíkszentkirályon tiszta telekkönyvvel, 
tulajdonostól. Telefon: 0741–534730. 
(20819)

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

ELADÓ Csíkszereda környékén 
panorámás környezetben 22 ár beépít-
hető terület könnyen megközelíthető 
helyen. Irányár: 4000 euró. Telefon: 
0747–494505. (20806)

ELADÓ Csíkcsicsóban a főút mel-
letti 161. szám építés alatt lévő 14 ár 
telek + 10 ár kaszáló, valamint 24 ár 
szántó. Irányár: 14 000 euró. Telefon: 
0036–20–4149840, 0755–170524. 
(20736)

jármű
ELADÓ Forgalomba beírt, nagyon 

jó állapotban lévő kis terepjáró (téli és 
nyári gumiabroncsokkal + pótkerék, 
központi zárral), valamint egy pár hám. 
Telefon: 0722–250728.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Ford Fusion 
1.4-es, 16 V, benzines, RAR-vizsgával, 
64 000 km-ben. Extrák: elektromos ab-
lakok, BAS, AC, CD rádió, imobilayzer, 
szervo. Ára: 4190 euró. Telefon: 0751–
219766. (20815)

ELADÓ 1997-es évjáratú Volks-
wagen Polo 1.4, ötajtós, benzines 
motorral, téli gumikkal, 150 000 km-
ben, frissen behozva, sötétkék szín-
ben. Ára: 1350 euró. Telefon: 0751–
219766. (20815)

 ELADÓ: 1999-es évjáratú Suzu-
ki Vagon R+; Volkswagen Golf friss 
műszakival, forgalomba beírva – 1500 
euró, beszámítok öreg Daciát; Deutz 
Fhare fülkés traktor, kultivátor, váltó-
eke kitűnő állapotban. Telefon: 0722–
342429. (20729)

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

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

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

vegyes
ELADÓK hathetes malacok. Te-

lefon: 0743–878596, 0266–379172. 
(20774)

ELADÓ Csíkszentsimonban na-
gyobb mennyiségben sárgarépa, 
át ültethető, Csíkban nevelt tuják, 
ezüst fenyők, rózsatövek, gyümölcs-
facsemete, étkezési bur gonya, Sa me 
traktor 48 LE, váltóeke. Telefon: 0749–
155155. (20729)

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

ELADÓ bélyeggyűjtemény. Tele-
fon: 0746–653804. (20789)

KIADÓ vagy ELADÓ garázs Csík-
szeredában, a Tető utcában. Érdeklőd-
ni lehet a 0740–136351-es telefonszá-
mon. (20756)

A csíkszeredai székhelyű PHOE NIX 
COMPANY Rt. – Hajnal u. 44/A szám 
– ELAD: 25 kg-os zsákokban brikettet 
– 10,90 lej/zsák, valamint 15 kg-os zsá-
kokban pelletet – 12 lej/zsák. További 
felvilágosítást a cég székhelyén naponta 
7–15 óra között vagy a 0266–314021-
es és a 0749–935250-es telefonszám-
okon kaphatnak. (85147)

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

ELADÓ minőségi méz termelőtől. 
Ára: 18 lej/kg. Telefon: 0748–358152. 
(20707)

állás

KERESÜNK kőműveseket, hi-
degburkolókat, segédmunkásokat 
franciaországi munkapontra azonna-
li kezdéssel. Telefon: 0755–216726. 
(20814)

szolgáltatás
Szakképzett csempekályharakó 

VÁLLALJA csempekályha és csempe-
kandalló rakását Csíkszereda környé-
kén. Telefon: 0266–322669, 0742–
423856. (20794)

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.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak,

dr. KISGYÖRGY ÁRPÁD

volt ideggyógyász kolléga és évfo-
lyamtárs elhalálozása miatt érzett fáj-
dalmában. Nemes lelkű ember volt. 
Dr. Barabás Dénes ideggyó gyász 
főorvos és dr. B. Pány Éva szemész 
főorvos. (20809)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
november 13-ra,

id. BARICZ GERGELY

halálának 3. évfordulóján. Akik is-
merték és tisztelték, gondoljanak 
rá kegyelettel. Emlékét szívünkben 
őrizzük. Nyugodjon békében! Sze-
rettei. (20803)

elhalálozás

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, hosz-
szú betegség után

FODOR SÁNDOR
nyug. tanár

életének 84., házasságának 53. 
évében 2011. november 9-én 
végleg eltávozott közülünk. Utol-
só útjára ma 14 órakor kísérjük 
református szertartás szerint a 
Szentlélek utcai temető ravata-
lozójából. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük! A gyászoló család 
– Csíkszereda.

Hirdetések

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra fájó emlék marad.

Szomorúan, köny-
nyes szemmel emléke-
zünk 1994. november 
11-re,

id. MÁRTON ANDRÁS

halálának 17. évfordulóján. Drága 
emlékét szívükben örökre megőriz-
zük. Legyen Istentől áldott csendes 
pihenése! Bánatos hozzátartozói. 
(20811)

Arany volt a szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
A jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Mély fájdalommal 
emlékezünk 2011. má-
jus 15-re, a drága fele-
ség és édesanya,

KOPACZ ISTVÁNNÉ
Márton Margit

halálának 6. hónapján. Lelke üdvös-
ségéért az engesztelő szentmise 
november 15-én, kedden reggel 7 
órakor lesz a Szentkereszt-temp-
lomban. Legyen Istentől áldott 
pihenésed! Csendes álma fölött 
őrködjön az örök szeretet. Gyászoló 
szerettei – Csíkszereda.

Ez a földi élet csak egy futó kaland,
elbúcsúzni időm talán 
nem is maradt.
Ha síromnál jártok, 
hozzatok egy szál virágot,
hisz szívetekből, tudom, 
hogy hiányzom.
Szeressétek egymást, 
s összetartsatok,
hisz lélekben én is veletek vagyok.
Ha gyötör az élet, 
sose csüggedjetek el, 
hisz az Isten fentről titeket is figyel.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de őt nem hozhatjuk vissza.

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 1974. 
november 11-re,

id. JAKAB ELEK

halálának 37. évfordulóján. Pihené-
se legyen csendes, emléke áldott! 
Gyermekei: Zoltán és Judith, vala-
mint családjaik – Székelyudvarhely, 
Siménfalva.
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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.

A VÉDELMI MINISZTÉRIUM
a 01158as Csíkszeredai Katonai Alakulat révén 

kikiáltásos nyílt árverést szervez  
egy 39,18 m2es felület bérbeadására  

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

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

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

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

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

Fax: 0266–312985, email: 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);
– számítógépkezelői 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 0266–350004es telefonszámon igényelhető.


