
lakás

ELADÓ 3 szobás, teljesen felújított 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Te-
mesvári sgt. 63. szám alatt (I. emelet, 
4-es lakrész). Telefon: 0744–696372.

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a 
Sziget negyedben egy földszinti, 30 
m2-es, 2 szobás lakás (kicsi konyha, 
fürdőszoba, előszoba). Irányár: 20 500 
euró. Telefon: 0727–536747.

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

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 telefonszámokon.

KIADÓ földszinti lakás, akár cég-
nek is. Telefon: 0725–548016, 0748–
092370. (20863)

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

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

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)

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

telek

ELADÓK építésre alkalmas telkek 
a Fortuna lakópark szomszédságában, 
valamint Csíktaplocán a Rét utcában 
tiszta telekkönyvvel. Telefon: 0722–
967539. (20920)

ELADÓ 19 ár beltelek Csíkpálfalva 
bejáratánál. Ár: 12 euró/m2. Telefon: 
0743–134891. (20901)

jármű

ELADÓ 2004-es évjáratú Volks-
wagen Passat break, 131 LE, dízel, 
tiptronic váltós, gyárilag emelt futó-
művel, tulajdonostól. Telefon: 0745–
906527. (20919)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es fris-
sen behozva, jó állapotban, egy tu-
lajdonos, kevés illeték. Extrák: ABS, 
szervó, ülésfűtés, elektromos ablakok, 
tükrök, 6 légzsák, multivolán, tetőab-
lak, központi zár, hétszemélyes, me-
tálkék. Ára: 3600 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364.

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4-es, 
fele zős, forgalomba beírva – irányár: 
3500 euró; 1994-es évjáratú Volkswa-
gen Golf III. érvényes műszakival, út-
adóval – 1500 euró; 1999-es évjáratú 
Suzuki Vagon R+, négyajtós, frissen 
behozva, beíratva – 1600 euró, vala-
mint Deutz Fahre traktor. Érdeklődni a 
0722–342429-es telefonszámon lehet. 
(20767)

ELADÓ 1997-es évjáratú Volks-
wagen Polo 1.4-es motorral, ötajtós, 
15 000 reál km-ben, téli gumikkal, na-
gyon jó állapotban, nincs beírva. Ára: 
1100 euró. ELADÓ két új 195/65/R15-
ös téli gumi, valamint két új Goodyear 
Performance 225/45-17-es gumi. Tele-
fon: 0745–943331. (20890)

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra 1.6, kombi nagyon jó állapot-
ban, frissen behozva, kevés illeték-
kel. Extrák: ABS, szervo, elektromos 
ablakok és tükrök, klíma, multivolán, 
központi zár, ESP, téli gumik). Irányár: 
2750 euró. Beszámítok olcsóbb au-
tót is. Telefon: 0733–840369, 0721–
773479, 0266–334468. 

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

ELADÓ 1997-es évjáratú Dacia 
Berlina 1.4-es, benzines, gyári állapot-
ban, 56 000 km-ben, első tulajdonos-
tól, vonóhoroggal felszerelve. Telefon: 
0741–534730. (20920)

ELADÓ 2001-es évjáratú Citroën 
Saxo, benzines, 1124 cm3-es, 2/3 aj-
tós. Irányár: 2200 euró. Telefon: 0754–
542851, 0728–023108. (20900)

vegyes

Eladó Nokia 6303 típusú, kártya füg-
getlen mobiltelefon újszerű állapotban, 2 
GB-os memóriakártyával, 3,2 megapixeles 
kamerával, magyar menüvel. Ár: 300 lej, 
alkudható. Tel: 0742–985428.

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinte-
tizátor. Érdeklődni a 0753–037610-es 
telefonszámon.

ELADÓ jó minőségű sajt – 12 lej/kg. 
Telefon: 0747–557491. (20916)

ELADÓ a következő fémmegmun-
káló géppark: gyalugép: SH-425c; 
marógép: FUS-22; oszlopos fúrógép: 
4CON/MORSE; eszterga: SN-321/1500 
(5kW-os motorral); eszterga: SNA-
560/1000 (7 kW-os motorral); köszö-
rű: 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. Te-
lefon: 0730–118701.

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

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.

ELADÓK német őz törpe pinscher 
kiskutyák oltva, féregtelenítve. Felnőtt 
súlyuk 2,5 kg, nagyon ragaszkodó és 
jó jelző kutyafajta, igazi öleb. Ár: 300 
lej. Telefon: 0748–104005.

ELADÓ 100 literes cserefa boros-
hordó, háromkarikás aragázkályha jó 
állapotban. Ár: megegyezés alapján. 
Telefon: 0266–315969.

ELADÓ kézzel szedett és csavarni 
való alma. Telefon: 0266–346515.

ELADÓ dióbél előnyös áron. Tele-
fon: 0723–176232. (20644)

állás

2 év tapasztalattal rendelkező 
taxisofőröket ALKALMAZUNK Csík-
szeredában (B kategória). Telefon: 
0755–899990. (20221)

szolgáltatás

VÁLLALOM sílécek, hódeszkák 
talpfelújítását, kantniélezést, meleg-
va xolást, valamint ELADÓK használt 
sílécek, bakancsok kitűnő állapotban. 
Síszerviz Csíkszeredában, a Tavasz 
utca 8. szám alatt. Telefon: 0728–
971800. (20825)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
október 16-ra,

SÁRIG LAJOS

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise december 1-jén 18 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család. (20915)

Sok-sok idő, mi elmúlt már,
de szívünkben itt maradtál.
Nehéz feledni vagy tán nem is lehet,
hisz a fájdalom mindennél erősebb.
Hiába a könny, hiába már minden,
Te nem vagy itt és már nem is leszel.
De tudd, hogy mindig a jók mennek el!

Könnyes szemmel és soha el nem 
múló fájdalommal emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2009. 
november 30-ra, amikor tragikus 
munkabalesetben elhunyt

LÁSZLÓ ZOLTÁN,

a drága jó gyermek, férj, édesapa, 
testvér és jó barát. Emléke örökre szí-
vünkben marad. Szerettei. (20906)

Istennek országa lett a te hazád,
Nyugodjál békében!
Drága jó feleség és édesanyánk!

Mély fájdalommal emlékezünk 
2010. december 5-re,

BARA ERZSÉBET
szül. Boér

nyug. tanítónő

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. december 
4-én, vasárnap 9.30-kor lesz megtartva 
a madéfalvi Szent Anna-kápolnában. 
Emléked legyen áldott, pihenésed 
csendes! Bánatos szerettei. (20896)

elhalálozás

Hirdetések

Hiányzol közülünk,
a helyed üres lett,
Egy váratlan pillanat
a sírba temetett.
Úgy mentél el,
hogy nem is búcsúztál,
Csak a sok emlék maradt,
amit itt hagytál.
Nap mint nap elfogadtad
a sors ezernyi baját,
Kérjük a jó Istent,
adja meg jutalmát.

Szívünk mély fáj
dalmával, de a jó Isten 
akaratát elfogadva tu
datjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze
rették, hogy a drága jó férj, édes
apa, nagytata, dédtata, testvér, 
após, rokon, koma és jó szomszéd,

MÓZES VILMOS

életének 79., házasságának 53. 
évében, 2011. november 28án hir
telen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait december 1jén 10 
órakor helyezzük örök nyugalom
ra a csíkkarcfalvi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! A gyászo
ló család.

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett édes
anya, nagymama, anyós, anyatárs, 
testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. BOTH ROZÁLIA
szül. Orbán

életének 79., özvegységének 5. 
évében, 2011. november 28án 
11 órakor elhunyt. Temetése de
cember 1jén 13 órakor lesz az 
állomás melletti régi temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Je
len értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. A gyászoló család.

Az élet elmúlik, de akit szerettünk,
arra életünk végéig emlékezünk.

Fájdalommal emlé-
kezünk

KERESZTES MIHÁLY
erdőmester

halálának 9. évfordulóján. Pihené-
sed legyen csendes, emléked ál-
dott! Lélekben még mindig velünk 
vagy. A megemlékező szentmise 
2011. december 30-án 19 óra-
kor lesz a csíkzsögödi templom-
ban. Felesége, fia és családja. 
(20903)

Ez a nap az emlékezés napja,
Névnapod és születésnapod
alkalmából
Érted imádkozunk halkan zokogva,
Nyugodj csendesen,
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.

NAGY ANDRÁS

névnapja és születés-
napja alkalmával kérjük 
a jó Istent, adja meg 
neki, hogy méltóképpen ünnepel-
hessen odafent az égiek otthonában. 
Szerettei – Csíkszereda. (20889) 
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Projektmenedzsmentképzés
(Manager proiect – cod COR:  241919)

Időpont: 2011. december 9–18. között (5 nap)
Helyszín: Csíkszereda
Jelentkezési határidő: 2011. december 5.

Jelentkezés és további információk: 
www.edutechconsulting.ro

Tel.: 0740–367023, e-mail: office@ edutechconsulting.ro
A helyek száma korlátozott!

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.

A HÍD ÉS ÚTÜGYI 
IGAZGATÓSÁG, BRASSÓ

értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy az Utak feljavítása Gyer gyó
szentmiklós és Kászonaltíz külterü
letére vonatkozó tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynök
ség eseti elbírálás alapján 2011. no
vember 29én döntéstervezetet ho
zott (nem szükséges a környezeti ha
tástanulmány elkészítése). A döntés 
tervezete és az azt megalapozó érvek 
megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség szék
helyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30 
–18.30 óra között valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen. Az érintettek 
észrevételeiket a döntés tervezetét il
letően a hirdetés megjelenésétől szá
mított 5 napon belül nyújthatják be 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax. 0266–310040).


