
lakás

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes-
vári sgt.-on 3 szobás tömbházlakás, 
teljesen felújítva. Telefon: 0744–
696372.

Székelyudvarhely szombatfalvi ré-
szében áron alul ELADÓ új építésű, 
rusztikus, téglából épült, hőszigetelt 
családi ház. A földszinten nagy nappa-
li, konyha, ebédlő, kamra, fürdőszoba, 
kazánház, debaré. Az emeleten egy 
nagy és két kisebb szoba, fürdőszoba, 
wc, ruhatár. Csendes környezet, 16 
ár telek, fásszín, kocsibeálló. Telefon: 
0745–351089.

KIADÓK irodák (14 m2, 14,5 m2, 24 
m2, 29 m2) a Gál Sándor u. 16. szám 
alatt, valamint raktárnak és műhely-
nek megfelelő helyiségek a Rét u. 83. 
szám alatt, Csíkszeredában. Telefon: 
0266–371082, 0744–696514. (85368)

ELADÓ Gyergyószentmiklóson ker-
tes családi ház 15 ár területtel. Ára: 25 
500 euró, alkudható. Telefon: 0740–
473739, 0753–902561. (21001)

ELADÓ gyors szerkezetű faház (lebont-
ható, felrakható) 10 x 10, 12 x 12 szá-
raz épületfa. Telefon: 0746–589832. 
(20997)

KIADÓ I. osztályú, bebútorozott 
garzonlakás a törvényszékkel szem-
ben. Telefon: 0721–128675.

ELADÓ Újtusnád 411. szám alatt 
kertes családi ház. Telefon: 0266–
334180.

telek

ELADÓ 25 ár építkezésre alkal-
mas beltelek Csíkszentmárton köz-
pontjában. Víz, gáz a közelben. Ára: 
megegyezés alapján. Telefon: 0740–
234339. (21004)

ELADÓK telkek a csíkszépvízi tó 
közelében. Telefon: 0758–865600. 
(20963)

ELADÓ 12 ár beltelek Csíkszent-
királyon, a főút mellett. Víz, gáz, vil-
lany, kanalizálás a telken. Telefon: 
0752–776662.

jármű

ELADÓ 1998-as, négyajtós, 4-es 
Volkswagen Golf 1.4, benzines, piros 
színben, frissen behozva, kitűnő álla-
potban. Irányár: 2350 euró, illeték 900 
euró. Telefon: 0744–109145.

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os, euró 4-es, benzin- és 
GPL-üzemelésű, gyárilag beszerelve, 
frissen behozva, kevés illetékkel (köz-
ponti zár, légzsák, ABS, szervo, ESP, 
állítható kormány, elektromos abla-
kok, karc- és rozsdamentes). Irányár: 
3750 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0729–257421, 0724–
175640. (–)

ELADÓ Same kistraktor kettőseké-
vel együtt vagy külön. Telefon: 0752–
446997. (20988)

ELADÓ 2001-es évjáratú, beíratott, 
metálzöld Opel Astra kombi, 1.4-es 
motorral (ABS, szervo, négy légzsák, 
elektromos ablakok, fa műszerfal, 160 
ezer reális km, rozsda- és karcmen-
tes). Ára: 3300 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0266–334364, 
0733–840369. (20981)

ELADÓ egy 1999-es évjáratú 
Dacia és egy 1997-es papucs Dacia 
hargitai rendszámmal, érvényes ira-
tokkal, jó állapotban. Telefon: 0753–
053869.

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Astra kombi, 1.7-es dízel, frissen beír-
va, Hargita megyei rendszámmal, na-
gyon szép, karc- és rozsdamentes ál-
lapotban. Extrák: ABS, szervo, hat lég-
zsák, ESP-kipörgésgátló, multivolán, 
központi zár, kevés fogyasztással. 
Irányár: 4200 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20994)

ELADÓ 1996-os évjáratú Daewoo 
Espero, beírva, 1.5-ös motorral, gáz- 
+ benzinüzemelésű (jóváhagyással), 
2013-ig érvényes műszakival. Irányár: 
1450 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20994)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf kombi, 1.4-es motorral, 
benzines, frissen behozva, kevés il-
letékkel, nagyon szép, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, klimatronik, négy 
légzsák, elektromos ablakok és tükrök, 
kipörgésgátló. Irányár: 3200 euró, be-
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (20994)

ELADÓ Dacia 1310-es kitűnő álla-
potban, kétéves műszakival, valamint 
dízel Aro alkatrészek: reduktorváltóval 
együtt, motor, differenciál, hátsóhíd, 
kormányszerkezetek, első agyak, pom-
pa, önindító. Telefon: 0742–404912. 
(20998)

ELADÓ 2008-as évjáratú Chevrolet 
Spark, 800 cm3, benzines, euro 4-es. 
Extrák: négy légzsák, elektromos abla-
kok, CD rádió, központi zár, ABS, szer-
vo, új állapotban. CSERE is érdekel ol-
csóbb autóra. Telefon: 0741–534730.

vegyes
ELADÓ Carpatina Rotax kaszá-

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

ELADÓ hét anyajuh. Telefon: 
0742–124785. (21007)

ELADÓ egy 200 kg-os hússertés 
Csíkszentmárton, Csekefalva 35. szám 
alatt. Telefon: 0266–332049. (21006)

A Csíkpálfalva község Szar-
vasmarhatartó Gazdák Egyesü-
letének vezetősége köszönetet 
mond Hargita Megye Tanácsának, 
Csíkpálfalva község polgármes-
terének, Csíkpálfalva Zöld Erdő 
Közbirtokosságának, az Emercom 
Kft.-nek, az egyesület alkalmazott-
jának és minden adományozó és 
segítő gazdának a támogatásáért, 
segítségéért, amivel hozzájárultak 
a tejeladó autómata megvásárlásá-
hoz és üzembe lyezéséhez.

ELADÓ vadonatúj, cserefából fa-
ragott 6 szék és asztal. Ára: 2000 
(ajándék kettős faragott polc). Telefon: 
0266–320003.

ELADÓK 100 kg körüli manga-
lica disznók. Helyszínen levágha-
tók és megpörkölhetők, a szalmát 
biztosítjuk. Érdeklődni a 0744–
276333-as telefonszámon.

ELADÓ bontásból nyert vascső 
(Ø50–219), vaslemez konténer (800 
x 1200 x 1000 mm, 100 kg önsúly), 
szerszámos vasszekrény (1000 x 
1000 x 500 mm, 75 kg önsúly), vas 
munkaasztalok (100–200 kg önsúly), 
traszáló asztalok (2 m x 1 m, 700 kg 
önsúly) „i” profilok (i220, i300, i200, 
4–8 m hosszúságban) és csarnoképí-
tésre alkalmas 4 m-es vasoszlopok 
(U180 mm-es profilból). Ár: 2 lej/kg 
+ áfa. Ugyanitt eladók: összerakható 
polcelemek 40 mm-es vinklivas lá-
bakkal (4,8 lej/m +áfa), polckeretek 
20 mm-es vinklivasból (2,30 lej/m 
+ áfa), 0,5 négyzetméter nagyságú 
forgácslemez polcok 9 lej + áfa/db. 
Érdeklődni a 0747–638531-es tele-
fonszámon, hétköznapokon 8–16 óra 
között.

ELADÓ 220 V-os, 2200 kW-os 
áramfejlesztő (generátor). Telefon: 
0266–312550, 0743–915574.

ELADÓ 46–48-as méretű, hosszú, 
szürke nutria szőrmebunda hozzávaló 
sapkával. Telefon: 0758–415524.

ELADÓ 10 fiatal fejős juh. Telefon: 
0747–114860.

ELADÓ herélt ló, egyes eke, egyes 
hám. Telefon: 0266–334180.

VÁSÁROLNÉK kilenc lépcsőfo-
kos, három elemből álló alumínium 
létrát. Ugyanitt ELADÓ két 50 száza-
lékos Michelin 215/60/16 99 H nyári 
autógumi olcsón. Telefon: 0744–
267396.

ELADÓ 3 x 2 x 6 soros lebontott 
csempekályha rostéllyal, ajtókkal 
együtt. Egy télen volt használva. Ára: 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
360740.

ELADÓK 7 hetes bichon bolognese 
kiskutyák oltva, féregtelenítve. 
Pöttömke méretűek, szőrük nem 
allergén, így ideális gyerekek szá-
mára is. Ára: 700 lej. Telefon: 0745–
475440.

ELADÓ kanapé jutányos áron 
Csicsó 134-es házszám alatt. Telefon: 
0756–111112.

tanfolyam

KÖNYVELŐKÉPZÉS INDUL január 
folyamán Csíkszeredában és Gyergyó-
szent miklóson a Kreativ Kontir Kft. 
szervezésében. Érdeklődni a 0721–
605266-os telefonszámon lehet.

szolgáltatás

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, ösz-
szevonását és teljes körű ügyintézé-
sét. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. 
Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál.
Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Úgy voltál jó, ahogy voltál,
Bárcsak lennék, bárcsak volnál.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. 
december 15-re,

KORODI PÁL
nyug. molnár

halálának 8. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Családja – Csíksomlyó. (20980)

Hirdetések

Ne álljatok sírva a síromnál,
Nem vagyok ott lent, nem alszom.
Ezernyi fújó szél vagyok,
S hóban a Nap csillogása vagyok.

(Mary Frye)

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2011. novem-
ber 3-ra, a drága jó 
gyermek, férj, édes-
apa, testvér, sógor, ro-
kon, koma, szomszéd és ismerős,

KINDA MIKLÓS
(Öcsi)

halálának 6. hetén. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2011. de-
cember 16-án, pénteken 16 óra-
kor lesz a csatószegi római kato-
likus templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Álma 
fölött őrködjön az örök szeretet! 
Gyászoló szerettei. (21006)

Engem az erdő véd s szeret,
utaimat erdők kísérték,
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek, fenyők is. Égig értek.
S majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omlottam,
egy hang közelről súgja még,
én is az erdő fája voltam.

(Áprily Lajos)

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2006. decem-
ber 13-ra,

KORODI DÉNES

halálának 5. évfordulóján. Lelke 
nyugalmáért az engesztelő szent-
mise december 17-én 17 óra-
kor lesz bemutatva az újtusnádi 
templomban. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei – Újtusnád. (20985)

Fájó szívvel emlé-
kezünk

KÖLLŐ JÁNOSRA

halálának 6. hetén. Lel-
kéért az engesztelő szentmise 2011. 
december 17-én, szombaton 17 óra-
kor lesz a borszéki kápolnában. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család. (20995)
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Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala
– Szabadság tér 27. szám, Hargita megye,

telefon: 0266–364494, fax: 0266–364753 –
NYÍLT ÁRVERÉST HIRDET

2011. december 29-én 14 órakor a hivatal székhelyén 2306 m3 lábon 
álló lucfenyő eladására (gyérítés, széltörés, tarvágás).

Az árverésen csak erdőkitermelési engedéllyel rendelkező cégek jelent-
kezhetnek.

Az árverésre a dokumentációt 2011. december 27-én 9 óráig lehet le-
adni.

Az előválogatás ugyanebben az időpontban lesz megtartva.
Részvételi feltételek: 100 lej részvételi díj lefizetése; a kikiáltási ár 5%-át 

képező garancia lefizetése.
Érdeklődni lehet a hivatal közbeszerzési osztályán.

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.

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
Még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap;
 a nagyobb tételben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A sz.
Telefon: 0266–336226
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751

Felszámolócég
TITKÁRNŐT KERES.

Feladatok, elvárások: 
n kapcsolattartás a cég ügyfeleivel;
n kapcsolódó határidős feladatok koordinálása;
n különböző engedélyeztetési eljárások lebonyolítása;
n egyéb jogi feladatok ellátása;
n precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs
 készség, problémamegoldó képesség, rugalmasság, 
 önálló munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói ismeretek – MS Office alkalmazások.
Előny: n jogi végzettség n hajtási jogosítvány n hasonló munka-

körben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.
Jelentkezési határidő: 2011. december 23.

Fényképes szakmai önéletrajzát, rövid motivációs levelét 
a következő e-mail címre várjuk: diz_hr@yahoo.com


