
lakás

KIADÓ 60 m2 kereskedelmi felület 
a központi zónában (a volt vulkanizáló, 
a Borvíz u.). Érdeklődni munkanapokon 
7–15.30 óra között a 0266–312409, 
0744–472591-es telefonokon.

KIADÓ vagy ELADÓ a Tudor ne-
gyedben III. emeleti, bútorozatlan gar-
zonlakás (300 lej/hó, illetve ára: 11 500 
euró). Telefon: 0749–082520.

KIADÓ nőnek központi fekvésű, 2 
szobás lakásban külön bejáratú, búto-
rozott szoba. Telefon: 0266–311365, 
0721–265019. (20909)

KIADÓ Csíkszereda központjában 
bútorozatlan, I. osztályú garzonlakás. 
Telefon: 0726–573808. (20907)

ELADÓ sürgősen téliesített hétvégi 
ház Szelterszen kitűnő állapotban, cso-
dálatos környezetben, jutányos áron. 
Telefon: 0744–537628.

telek

ELADÓ Borzsova központjában, a 
Máté-kertben egy hektár beépíthető 
kaszáló, valamint Fatában 5 ha erdős 
kaszáló. Irányár mindkettőnél 10 000 
euró. Telefon: +36–62–266703.

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf, kombi, 1.4-es motor, karc- és 
rozsdamentes (központi zár, klimatronic, 
ülésmelegítő, szervo, ABS, hat légzsák, 
ESP, téli gumik), frissen behozva, kevés 
illetékkel. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Ára: 3450 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 1996-os évjáratú Daewoo 
Espero 1.5 benzin + gáz üzemelésű 
(jóváhagyással), 2013-ig érvényes 
műszakival, nagyon jó, rozsdamentes 
állapotban. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
elektromos ablakok, légzsákok, központi 
zár. Irányár: 1550 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0724–175640, 0266–334468.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Vectra 
1.6 nagyon jó állapotban, frissen behoz-
va, kevés illetékkel. Extrák: ABS, szervo, 
elektromos ablakok és tükrök, klíma, 
multivolán, központi zár, ESP, téligumik). 
Irányár: 2750 euró. Beszámítok olcsóbb 
autót is. Telefon: 0733–840369, 0721–
773479, 0266–334468. (20863)

ELADÓ 1997-es évjáratú Volkswa-
gen Polo 1.4-es motorral, ötajtós, 15 
000 reál km-ben, téligumikkal, nagyon 
jó állapotban, nincs beírva. Ára: 1100 
euró. ELADÓ két új 105/65/R15-ös 
téli gumi, valamint két új Goodyear 
Performance 225/45-17-es gumi. Tele-
fon: 0745–943331. (20890)

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4-es, 
fele zős, forgalomba beírva – irányár: 3500 
euró; 1994-es évjáratú Volkswagen Golf 
III. érvényes műszakival, útadóval – 1500 
euró; 1999-es évjáratú Suzuki Vagon R+, 
négyajtós, frissen behozva, beíratva – 
1600 euró, valamint Deutz Fahre traktor. 
Érdeklődni a 0722–342429-es telefonszá-
mon lehet. (20767)

ELADÓ 79-es Massey Ferguson 45 
LE traktor, eredeti állapotban, három-
hengeres Perkins motorral – ára: 
12 500 lej; U650 traktor, tiránt karok 
nélkül – 7500 lej. Telefon: 0752–
135883.

vegyes

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

Szilágyi Erzsébet bírósági vég-
rehajtó 2011. november 30-án ár-
verésre bocsát: egy 1304-es Dacia 
gépjárművet, kikiáltási ár: 4000 lej; 
egy U650-es, favontatásra alkal-
mas traktort, kikiáltási ár: 13 000 
lej; Claas 2,2 m munkaszélességű 
kombájnt, kikiáltási ár: 9000 lej; 14 
kW-os szalagfűrészt, kikiáltási ár: 
3000 lej. Érdeklődni lehet a végrehaj-
tó székhelyén: Csíkszereda, Nicolae 
Bălcescu u. 2/12. szám. Telefon: 
0266–314956.

ELADÓ SLSS 751 típusú billenős 
lift VW LT-ről levéve egyben vagy külön 
alkatrészekre bontva. Telefon: 0741–
967179.

VÁSÁROLNÉK jutányos áron épí-
tőanyagot: habtégla, cement, vasak, 
cserép, víz-gázszereléshez szükséges 
anyagot. Telefon: 0755–606340.

ELADÓ: bontásból nyert vas cső (50–
219 mm méretekben), vaslemez-konténer 
(800 x 1200 x 1000 mm), szerszámos 
vasszekrény (1000 x 1000 x 500 mm), 
vas munkaasztalok, valamint „i” profilok 
(i220, i300, i200) és  csarnoképítésre 
alkalmas 4 m-es vasoszlopok (U180 mm-
es profilból). Ár: 2 lej/kg + áfa. Érdeklőd-
ni: 0747–638531-es telefonszámon.

ELADÓ a következő fémmegmunká-
ló géppark: gyalugép: SH-425c; maró-
gép: FUS-22; oszlopos fúrógép: 4CON/
MORSE; eszterga: SN-321/1500 (5kW-
os motorral); eszterga: SNA-560/1000 
(7 kW-os motorral); köszörű: PU-3800 
(kétköves); kicsi köszörű; vasvágógép; 
munkapad: 80-as és 120-as satukkal, 
valamint a gépekhez tartozó alkatrészek, 
felszerelések és szerszámok. Irányár: 12 
ezer euró. Telefon: 0730–118701.

állás

Érettségizett? Befejezte az egye-
temet? Németül tud, de tudását 
szeretné bővíteni, közben pénzt sze-
rezni? Au Pair rendszerben vigyázhat 
gyerekekre Németországban. Már 
januárban kezdhet. Információk a 
0769–224251-es telefonon.

 

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük -
séges iratok hiteles FORDÍTÁ SA 
ked vező áron, rövid határidővel, a 
kon zulátussal szembeni for dító iro-
dában. Telefon: 0266– 372433, 0744–
664364.

VÁLLALOM kisgyermek vagy 
idős emberek gondozását, takarítást. 
Telefon: 0751–875850. (20908)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Miklós Csabának és testvérének, Bar-
tis Ildikónak édesapjuk elvesztése mi-
att érzett fájdalmukban. A Tipo Press 
Orizont nyomda munkaközössége. 
(20910)

köszönetnyilvánítás

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

id. BÁLINT ÁRPÁD
Pici

temetésén részt vettek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
segítő kezet nyújtottak és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Isten fi-
zesse meg jóságukat! A gyászoló 
család.

megemlékezés

Hirdetések


Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.

Szívünk mély fáj dalmával tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
dédtata,após,sógor,rokon,jószomszédésismerős,

MIKLÓS ISTVÁN
nyug.gépkocsivezető

életének 89., második házasságának 37. évében, rövid szenvedés után 
2011.november27-énszeretőszívemegszűntdobogni.Drágahalottunkföl-
di maradványait ma 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a borszéki római 
katolikus temetőbeahelyi ravatalozóból.Emléke legyenáldott,nyugalma
csendes! A gyászoló család.


„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot.
Hiábaborulrádatemetőcsendje,szívünkbenélnifogszmindörökre.”

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szeretett nagybácsi, testvér, rokon, jó szom-
széd, jó barát,

SÁNTHAANDRÁS

szeretőszíveéletének95.évében,2011.november25-énhosszas,detürelem-
melviseltszenvedésutánmegszűntdobogni.Drágahalottunkföldimaradványait
2011. november 29-én, ma 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól 
acsíkpálfalvitemetőbe.Emlékelegyenáldott,nyugalmacsendes.–Szerettei.

A múltba visszanézve valami fáj,
Akit szeretünk, nincs köztünk már.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni,
Nem igaz, hogy el lehet feledni.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

BERECZKI ROZÁLIÁRA
szül. Gegő

halálának 15. évfordulóján. Nyugal-
ma legyen csendes, emléke áldott! 
A szentmise 2011. november 30-án 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumi-templomban. A gyá-
szo ló család. (20914)

Szomorúan emlé-
kezünk

BIRÓ FERENCNÉ
Péter Rozália

(Dundi)

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise 2011. novem-
ber 30-án, szerdán 18 órakor lesz 
a csíktaplocai templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei. (20913)
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Előfizetésérthívja 
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

Előfizetésiáraink 
1,3,6és12hónapra:

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.

AGORDONPRODKFT.
értesíti az érintetteket, hogy a Farkaslaka község, Székelyszentlélek 2/A. 
szám alatt található TEJFELDOLGOZÓ ÜZEM működtetéséhez a kör
nyezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

AZELECTRICART.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Elektromos hálózat javítása a 
Vár utcában, Gyergyószentmiklós municípiumában című beruházásával  
kapcsolatban a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség döntéster
vezetet hozott 2011. november 22én, melynek értelmében nem szükséges 
a ROSPA0033 madárvédelmi területre hatástanulmány készítése. Az érin
tettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől 
számított 5 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel
mi Ügynökséghez (fax. 0266–310040), Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 
óra között illetve a döntéstervezet a nyilvánosság számára hozzáférhető a 
http://apmhranpm.ro webcímen.

Gyapjú ágyneműk
karácsonyi akciója:

Mágneses derékalj, paplan és párna:
merinó birka = 990 lej 

Ingyenes házhoz szállítás, egyedi méretek is!
Tel.: 0267–340608, naponta 7–15 óra között.

Mobil: 0723–351075, naponta 9–20 óra között.

AGeneralMirConsultS.P.R.L.
a Com ADY IMPEX Kft. (Maroshévíz, Győzelem utca 8. szám) jogi fel
számolói minőségében közli, hogy a 2011. december 2án 12 órától  nyílt 
kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javait a csíkszeredai székhelyén, 
Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó jószág: VOLVO S 60 személygépkocsi, fekete színű, gyártási 
év 2002, gázolajas, 2400 cm3. 

A személygépkocsi értéke 15 300 lej áfával együtt. Az árverésen való 
részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdése előtt legalább 1 
órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező garanciát 
és az 150 lejes részvételi illetéket a különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál
vagy a 0266–310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon. 

AZAURVERDEKFT.
értesíti az érintetteket, hogy a Kápolnásfalu 106. szám alatt található fa-
megmunkáló műhely – gatter működtetéséhez a környezetvédelmi  enge
délyezési eljárást elindította. 

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt. 

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 
0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

elhalálozás


