
jókívánság

Csíkszeredába – RÁCZ ER-
ZSÉBETNEK névnapja alkalmából 
jó egészséget és sok boldogságot 
kívánnak férje Dezső, gyerekei, me-
nyei, veje és hat unokája.

Csíkkarcfalvára – RÁCZ AND-
RÁSNAK örömteli, egészségben 
gazdag névnapot kívánnak szülei, 
testvérei és a nagyszámú rokonság. 

Csíkkarcfalvára – ZERKULA AND-
RÁSNAK a legjobbakat kívánja apa-
társa és családja Csíkszeredából.

Csíkszentmiklósra – DEMETER 
GYULÁNAK és ETELKÁNAK 50 éves 
házassági évfordulójuk alkalmából 
sok boldogságot, erőt, egészséget 
és boldog öregkort kívánnak gyer-
mekeik: Gabi, Imi, Kata családjaik-
kal, valamint unokáik: Sarolta, Adi 
és Szilárdka.

Isten éltesse névnapja alkal-
mából IMRE ERZSÉBETET! Férje 
Vilmos, fia Lacika, Editke, szülei: 
Tankó József, Tankó Erzsébet és 
testvére Zoltán.

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.

KIADÓ 2 szobás, I. osztályú, búto-
rozott tömb házlakás Csíkszeredában, a 
Tudor negyedi Amigo üzlet fölött. Tele-
fon: 0751–085805.

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 
telefonszámo kon kaphatók.

ELADÓ 80 m2-es lakás sorházban 
Taplocán, a Hollók utcában. Irányár: 
33 000 euró. Telefon: 0723–365084. 
(20831)

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

KIADÓ garzon a Szív utcában, I. 
emeleten, bútorral vagy anélkül. Tele-
fon: 0744–229024.

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

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

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

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)

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

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

ELADÓ Szelterszen hétvégi ház 
téliesítve: nappali, konyha, fürdő, 
kamra és három szoba az emeleten, 
12 ár rendezett területtel. Telefon: 
0744–537628.

telek
A csíkszépvízi tó közvetlen közelé-

ben ELADÓ 46 ár telek. Telefon: 0758–
865600. (20851)

Szántóterületet VÁSÁROLOK vagy 
BÉRELNÉK Csíkszentimrén, a Nagy-
mező vagy Csíkszentkirály alsó részén 
és Csíkszentsimon felső részén. Tele-
fon: 0749–285708. (20836)

Szántóföldet BÉRELNÉK a rádióle-
adó környékén. Telefon: 0741–124275.

jármű
ELADÓ 2001-es kombi Dacia, 

gázüzemeltetésű, működőképes álla-
potban. Ára: 2500 lej. Telefon: 0744–
557831.

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4-es, 
felezős, forgalomba beírva – irányár: 
3500 euró; 1994-es évjáratú Volks-
wagen Golf III. érvényes műszakival, 
útadóval – 1500 euró; 1999-es év-
járatú Suzuki Vagon R+, négyajtós, 
frissen behozva, beíratva – 1600 euró, 
valamint Deutz Fahre traktor. Telefon: 
0722–342429. (20767)

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia 
Logan extrákkal (légzsákok, CD, té-
li-nyári gumik, GPS stb.), 40 000 
km-ben. Irányár: 4500 euró. Telefon: 
0746–653804. (20839)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra limuzin B, 1.6-os motorral, 
metálkék színű, Euro 4-es, első tulaj-
donostól. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
elektromos tükör és ablakemelők, 
multivolán, hat légzsák, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Irányár: 
2950 euró. Beszámítok olcsóbb au-
tót is. Telefon: 0266–334364, 0733–
840369.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel G 
Astra, 1.6-os ecotec-motorral, fris-
sen behozva, kevés illetékkel, karc- 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, négy elektromos ablak 
és tükör, négy légzsák, klíma, közpon-
ti zár távirányítóval, fa műszerfallal, 
új téli gumikkal. Irányár: 2850 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Tele-
fon: 0266–334468, 0736–943035. 
(20830)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Daewoo 
Espero 1.5-ös motorral, benzines, be-
írva, 2012-ig érvényes műszakival, 
nagyon jó állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, klíma, légzsák, központi zár 
távirányítóval, riasztóberendezés. 
Irányár: 1750 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0736–943035, 
0266–334468. (20830)

ELADÓ 1999-es évjáratú papucs 
Dacia 4 x 4, benzin-gáz üzemelésű. 
Érdeklődni lehet a 0745–667510-es 
telefonszámon.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.6, frissen behozva, nagyon jó 
állapotban, első piros rendszámmal, 
minden papíra rendben van. Extrák: 
négy légzsák, ABS, ESP, elektromos 
tetőablak, központi zár távirányító-
val, kinti hőmérsékletmérővel. Ára: 
2900 euró (keveset alkudható). CSE-
RE is érdekel. Telefon: 0734–184951. 
(20837)

ELADÓ 2000-es évjáratú, tökélete-
sen működő Honda CR-V, fekete színű, 
benzines, automata 4 x 4-es, differen-
ciálzár, központi zár, elektromos tető-
ablak, bőrülések, ABS, ESP, négy lég-
zsák, CD-lejátszó, fogyasztás 8 l/100 
km, eredeti alufelnikkel. Ára: 6500 
euró, alkudható. CSERE is érdekel. 
Telefon: 0722–484996 (Nagytusnád). 
(20837)

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

vegyes
Töltse az óév utolsó napját nosztal-

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

ELADÓ jó minőségű kukorica – 
0,80 lej/kg, zab – 0,90 lej/kg. Érdeklőd-
ni Csíkmadaras, Állomás utca 234/A 
házszám alatt 9–17 óra között vagy a 
0755–252228, 0758–052192-es tele-
fonszámokon. (20846)

ELADÓK 8 hetes herélt malacok 
– 160 lej/db. Telefon: 0746–195425, 
Csíkszentmihály.

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 zsákokban pelletet – 12 lej/
zsák. További felvilágosítást a cég 
székhelyén naponta 7–15 óra között 
vagy a 0266–314021-es és a 0749–
935250-es telefonszámokon kaphat-
nak. (85147)

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

ELADÓ háromkarikás aragázrezsó 
két butéliával együtt, kanapék, ebéd-
lő- és hálószoba-bútorok, kárpitozott 
fotelek és székek. Érdeklődni lehet a 
0266–316028 és a 0722–642840-es 
telefonszámokon.

elveszett
November 13-án, vasárnap ELVE-

SZETT egy fekete pulikutya Szentlélek 
új negyedéből. Becsületes megtalá-
lóját vagy nyomravezetőjét nagy ju-
talomban részesítem. Telefon: 0744–
122654, 0266–323873.

állás

A Budapesti Thália Produkciós 
Iroda előadásainak szervezésére 
szervezőt keres Hargita megyében. 
(Előnyben nyugdíjas pedagógus.) Je-
lentkezni lehet a papay-nagyistvan@
freemail.hu elektronikus postací-
men vagy 0728–632630, 0036–
20–2185097, 0036–52–250059-es 
telefonszá mokon.

Tehenek mellé gondozót KERE-
SEK. Telefon: 0751–045601. (20832)

Szatmári cég állatgondozókat AL-
KALMAZ szarvasmarhatelepre. Szállást 
biztosítunk. Telefon: 0745–362080.

Nemzetközi cég gyergyószent-
miklósi irodába KERES IRODAVEZE-
TŐ MUNKATÁRSAT. Angol nyelvtu-
dás, számítógépes felhasználói is-
meretek és jogosítvány szükséges. 
Fényképes CV-t kérünk a következő 
címre: office.job.ro@gmail.com.

Az Ameco Renewable Energy 
Kft., brikettet és pelletet termelő cég 
ALKALMAZ közgazdasági főiskolai 
végzettséggel és megfelelő szakmai 
tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT. 
Követelmények: számítógép-kezelői 
ismeretek, az angol és a német nyelv 
ismerete. Szakmai önéletrajzot a kö-
vetkező e-mail címre várjuk: info@
ameco.ro. Bővebb felvilágosítás a 
0266–363457-es telefonszámon.

Hargita Megye Tanácsa – Har-
gita Megyei Érdekeltségű Létesít-
ményeket Őrző-védő Közszolgálata 
(Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám, 324-es iroda) VERSENYVIZS-
GÁT HIRDET egy szakfelügyelő – I 
fokozat, KÖNYVELŐI ÁLLÁS betölté-
sére meghatározatlan idejű munka-
szerződéssel. Részvételi feltételek: 
felsőfokú közgazdász végzettség; 
minimum 3 év szakmai tapaszta-
lat; számítógép-kezelési ismeretek. 
Előnyt jelent, ha a jelentkező tagja a 
CECCAR szervezetnek. A verseny-
vizsga 2011. december 16-án 10 
órakor lesz Hargita Megye Tanácsa 
székhelyén, a 324-es irodában. A be-
iratkozás határideje: 2011. december 
12., 15 óra. Bővebb felvilágosítást és 
a könyvészeti anyagot a Hargita Me-
gyei Érdekeltségű Létesítményeket 
Őrző-védő Közszolgálatnál, a 324-
es irodában, vagy a 0266–207773, 
0752–175505-ös telefonszámon kap-
hatnak az érdeklődők.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-

LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal, minden színben, 13 év tapasztalattal. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20824)

Mosógépjavító kerestetik! Kevés 
tapasztalattal rendelkező, de tanulni 
vágyók jelentkezését várom. Telefon: 
0744–889376. (20847)

VÁLLALOK ácsmunkát, tetők, 
tetőterek kiépítését, szalagparketta, 
hajópadló lerakását. Telefon: 0743–
687850. (20836)

megemlékezés

Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se léve hozzá hasonló.

(Kosztolányi)

Fájó szívvel emlékezünk 1997. 
november 20-ra, drága édesanyám,

PÓTSA IRMA

halálának 14. évfordulóján. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes! 
Lánya és családja.

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre….
Köszönjük neked, Uram,
Hogy ő a miénk volt és az is marad,
Mert aki szerettei szívében él,
Az nem hal meg csak távol van…

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben örök fájdalommal emlékezünk

INCZE GÁSPÁRNÉ
Borka Gizella

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise 2011. november 
19-én, szombaton, 17 órától lesz 
Csík me na ságon. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes. Családja. 
(20850)

elhalálozás

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.

Szívünk mély fájdalmával, 
de a sors akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szere-
tett gyermek, édesapa, élettárs, 
testvér, a szeretett Jancsi tata, 
nagybácsi, rokon, jó barát és jó 
szomszéd,

KÖLLŐ JÁNOS
gépkocsivezető

szerető szíve életének 61. 
évében 2011. november 17-én 
megszűnt dobogni. Végső bú-
csút november 19-én 12 órakor 
veszünk a borszéki ravatalozó-
ból. Temetésére ugyanaznap 
14 órakor kerül sor a salamási 
családi temetőben. Örök álmod 
felett őrködjön a soha el nem 
múló szeretet. A gyászoló csa-
lád – Borszék.

Hirdetések

Isten éltesse TAN-
KÓ ERZSÉBETET, ál-
dott, boldog névna-
pot és egészségben 
gazdag hosszú életet 
kíván férje József, fia Zoltán és az 
Imre család: Vilmos, Erzsébet, La-
cika és Editke.

Hat éve már, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel 
szívünkben maradtál.
Árván maradt minden, 
amit annyira szerettél.
Dolgos kezeiddel, amit teremtettél.
Ha még egyszer megkérdeznéd, 
hogy mi a bajunk,
Mi csak azt felelnénk, 
hogy hiányzol nagyon-nagyon.

Könnyes szemmel szívünkben 
örök szeretet fényével emlékezünk 
a csíkcsicsói

id. DOBOS DÉNESRE.

Szerettei. (20833)

Van egy szó, van egy hang, 
nem hallom rég,
Akárhogy keresem, megfakult kép
Csak egy perc, csak egy szín, 
fáradt álom.
Van egy szó, van egy hang, 
nem találom.

(Omega)

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2007. novem-
ber 20-ra, a csík pál fal vi 
születésű

FERENCZ CSABA

halálának 4. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. novem-
ber 20-án reggel 9 órakor lesz a 
Szent Ágoston-templomban. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (20827)
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A HÍD- ÉS ÚTÜGYI IGAZGATÓSÁG, BRASSÓ
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Utak feljavítása Gyergyó szent
miklós és Kászonaltíz külterületére vonatkozó terveit benyújtotta a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint a tervben szereplő önkormányzatok székhelyén 
munkanapokon 8–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő-
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).


