
lakás
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 0742–041900as 
telefonszámokon kaphatók.  

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz
pontban, a Majláth Gusztáv Károly 
tér 1. szám alatt 2 szobás lakás sa
ját hőközponttal, felújítva és részben 
bútorozva. 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)

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

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás, föld
szinti, tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Decemberi forradalom utcában. Ár: 
40 000 euró. Telefon: 0742–076598.

ELADÓ Csíkszeredában II. emeleti, 
4 szobás lakás saját hőközponttal, fel
újítva. Telefon: 0724–222984.

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház, igényesen el
készítve, azonnal beköltözhető, 5 ár 
udvarral. Ára: 75 000 euró. Részletfize
tési lehetőség. Telefon: 0743–364929.

ELADÓ ultraközponti, III. emeleti, 
3 szobás, kéterkélyes, déli fekvésű 
tömbházlakás. Telefon: 0753–846010.

ELADÓ Magyarország legnagyobb 
turisztikai centrumában, a fürdővárosban, 
Hajdúszoboszlón 200 m2es, új építésű 
lakóház garázzsal, esztétikus kis kerttel. 
Irányár: 110 000 euró. Telefon: 0745–
475872, +36–30–5710501. (20807)

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor ut
cában 2 szobás, 51 m2es tömbházlakás 
pincével. Ugyanitt ELADÓ vitrin, kana
pé, Arctic hűtőszekrény, fehér, ötrészes 
konyhabútor, nagyasztal, székek, két 
fotel, kisasztal, ruhacentrifuga. Telefon: 
0742–400391. (20771)

ELADÓ téliesített hétvégi ház 
Szelterszen csodálatos környezetben, 
jutányos áron. Alkalmi vásár! Telefon: 
0744–537628.

KIADÓ I. osztályú, I. emeleti, búto
rozott tömbházlakás saját hőközponttal. 
Bér megegyezés alapján. A szobák kü
lön is kiadók. Telefon: 0722–488640.

telek
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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)

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

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett, gáz az udvaron. Te
lefon: 0742–838386.

BÉRELNÉK szántóföldet a rádióle
adó környékén. Telefon: 0741–124275. 
(20810)

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú Ford Fusion 

1.4es, 16 V, benzines, RARvizsgával, 
64 000 kmben. Extrák: elektromos ab
lakok, BAS, AC, CD rádió, imobilayzer, 
szervo. Ára: 4190 euró. Telefon: 0751–
219766. (20815)

ELADÓ 1997es 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: 1999es 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 állapot
ban. Telefon: 0722–342429. (20729)

ELADÓ frissen behozott, 1.6os 
benzines, kombi Opel B Vectra kevés il
letékkel (multivolán, légkondi, ABS, ESP, 
szervo, elektromos tükrök és ablakok, 
négy légzsák, központi zár távirányító
val). Irányár: 2650 euró. Beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0736–943035, 
0266–334468. (–)

ELADÓ 2005ös évjáratú Matiz 
jó állapotban, téli gumikkal. Telefon: 
0742–838386.

ELADÓ 1997es Daewoo Cielo ki
tűnő állapotban, benzines + gázüze
melésű, 2013 áprilisáig érvényes mű
szaki vizsgával, téligumikkal. Irányár: 
1700 euró. Telefon: 0744–559649.

ELADÓ 45 LEs Massey Ferguson 
traktor eredeti állapotban háromhenge
res Perkinsmotorral – 12 500 lej; U650
es traktor erőhenger és tiránt karok nél
kül – 7500 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2005ös évjáratú Renault 
Master 2,5 TDi első tulajdonostól (7 
személy+1,5 t teher) kitűnő állapotban. 
Csere is érdekel. Telefon: 0751–095979.

Vegyes
Töltse az óév utolsó napját nosztal

gikus falusi környezetben Pottyandon. 
Részletek a www.asociatiariehen.ro 
honlapon.

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

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 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 0755–606340es 
telefonszámon.

ELADÓ nagyon jó állapotban lévő 
Samsung porszívó vagy ELCSERÉLNÉM 
jó állapotban lévő, kétszemélyes kihúz
hatós minikanapéra. Irányár: 15 lej. Tele
fon: 0753–269541.

ELADÓ két süldő vagy ELCSERÉL
NÉM gabonára Csíkszeredában. Tele
fon: 0742–590099.

ELADÓ két 200 literes lemezhor
dó, valamint egy JR utánfutó. Telefon: 
0266–311221.

ELADÓ: kitűnő állapotban lévő, két
soros füstölő vastag lemezből – 250 lej; 
jó állapotban lévő, hosszú borjúbőr kabát 
– 300 lej; zománcozott 1 x 0,70 mes für
dőkád – 200 lej. Telefon: 0266–311139.

ELADÓ: kártyafüggetlen Nokia 
6300as – 175 lej; éjszaka foszforeszká
ló esőkabát – 150 lej; ezüst nyaklánc, 
karkötő, medál – 800 lej (13 gramm); 
XXLes fekete nem vászonból készült 
nadrág – 35 lej. Telefon: 0755–780251.

ELADÓ ágy és kényelmes ülőalkal
matosság Csicsó 134. házszám alatt. 
Telefon: 0756–111112.

elveszett
ELVESZTETTEM egy Opel személy

autó slusszkulcsát a Fenyő és a Nár
cisz sétány körül. A becsületes meg
találót jutalomban részesítem. Telefon: 
0751–812093. (20822)

társkereső
27 éves, csíkszeredai fiatalember 

házasság céljából megismerkedne fia
tal hölggyel. Telefon: 0757–727793.

szolgáltatás
Szakképzett csempekályharakó 

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

VÁLLALOK szállítást, költöztetést 
1,5 tig. Telefon: 0751–095979.

megemlékezés

Hirdetések

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 15re, a drága fele
ségre és édesanyára,

KOPACZ ISTVÁNNÉ
Márton Margit

halálának 6. hónapján. Lelke üdvössé
géért az engesztelő szentmise novem
ber 15én, kedden reggel 7 órakor lesz 
a Szentkereszttemplomban. Legyen 
Istentől áldott pihenésed! Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szeretet. 
Gyászoló szerettei – Csíkszereda.

Soha el nem múló fájdalommal, 
emlékezünk 2003. november 14re,

PÉTER ETELKA
szül. Orbán

halálának 8. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Lánya. (20816)

Fájó szívvel emlé
kezünk 2008. novem
ber 14re

ifj. VARGA ISTVÁN

halálának harmadik évfordulóján.

„Istenem, óvd őt, 
öleld át helyettünk,
Mert csak te tudod, 
mennyire szerettük.”

Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (20823)
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A Sóvidék–Hegyalja Helyi Akciócsport Egyesület 
versenyvizsgát hirdet a LEADER-munkaszervezet 

alábbi munkaköreire, 
parajdi és oroszhegyi munkavégzéssel:

 adminisztratív felelős (1 fő);
 technikai felelős (2 fő);
 animátor (5 fő);
 titkár (1 fő).

A versenyvizsga feltételeiről a www.sovidek-hegyalja.ro cí-
men lehet érdeklődni.

A LEADER-térség engedélyszáma: 62224/01.09.2011.

A KÁSZONFELTÍZI KÖZBIRTOKOSSÁG
eladásra kínál 

40 m3 erdei fenyőt rámpáról.
Bővebb felvilágosítás: 

0266–333024, 0724–094421.

JOÓ SÁNDOR és GERGELY ATTILA
– Székelyudvarhely, Kuvar utca 53. sz. alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Székelyudvarhely, Rózsák utca szám nélküli 
4567 m2-re vonatkozó részletes rendezési tervet (PUD) – lakóházak építé-
se céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében 
nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség  által kiadott 7999/2011.11.08. 
számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30–16.30 
óra között.

Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám). 
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A döntés megtalálható az ügynökség internetes oldalán: www.apmhr.
ro/Autorizări/aviz de mediu pentru planuri/programe.

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.


