
lakás
KERESEK kiadó komfortos családi 

házat hosszú távra Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–556594.

ELADÓ Csíkmindszenten (Nagytí-
zes) családi ház 10 ár telekkel és gaz-
dasági épületekkel, főút mellett. Tele-
fon: 0755–397264. (19483)

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, tég-
lából épült tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Nárcisz sétányon, CSERE is 
érdekel 3 szobással vagy környékbeli 
házzal. Telefon: 0744–519692.

ELADÓ 3 szobás, 100 m2-es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás sa-
ját hőközponttal. Ára alkudható. Tele-
fon: 0740–837546.

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház 
mel léképületekkel, illetve garázzsal 
együtt. Telefon: 0266–378461, 0744–
185130. (19426)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Fűzfa utcában. Irányár: 30 500 euró. 
Telefon: 0744–706935. (19417)

ELADÓ egy II. osztályú, I. emele-
ti, 2 szo bás tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Tudor negyedben. Telefon: 
0753–740030.

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás 
tömb házlakás a központban hosszú 
távra. Telefon: 0741–659457.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Szív utca 7/B szám alatt. Tele-
fon: 0767–232488, 15–17 óra között.

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 

Astra 1.6 benzines, megkímélt álla-
potban. CSERE is érdekel. Ára: 3800 
euró. Telefon: 0723–365866.

BÉRBE ADÓ 2005-ös évjáratú, 
gázas-benzines Hyundai Accent 1.3-
as személyautó, valamint ELADÓK 
Deutz Fahr, John Deere, International, 
Iseki, Kubota, Yanmar, Ford traktorok. 
Telefon: 0722–342429. (19427)

ELADÓ 2003-as évjáratú, kétsze-
mélyes Renault Kangoo 1.9, dízel, HR 
rendszámmal, minden adó fizetve, 
tulajdonostól, jó állapotban, szervo, 
rádió CD, fogyasztás 5,5%, ITP 2013-
ig. Ára: 3200 euró. Telefon: 0745–
172710. (19454)

vegyes
VÁSÁROLOK két Tico gumiabroncsot. 

Telefon: 0266–314626, 0745–395763.
ELADÓ fekete puli kiskutya egész-

ségügyi könyvvel. Telefon: 0743–
869014. (19478)

ELADÓ ültetni való feketeborsó. 
Telefon: 0742–699665. (19439)

ELADÓ minőségi étkezési és ültetni 
való burgonya, őszi búza Csíkszentimrén. 
Telefon: 0749–285708. (19474)

ELADÓ ballaszt, tört kő (0-63, 
16-30, 40-63, 150-300), valamint 
bruta kő. Telefon: 0756–156684, 
0756–156680. (19296)

ELADÓ 2000-es évjáratú, 22 kW-os 
ISEKI kerti traktor – 22 000 lej; három-
hengeres, fülkés Ford traktor kitűnő álla-
potban – 16 000 lej; trágyalészippantó, 
horganyzott, 4 m3-es utánfutó – 10 000 
lej. Telefon: 0722–342429. (19336)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
ladewagenek, rendforgatók, kaszálógé-
pek, kalapácsmalom, kockabálázó, bo-
rona, ekék, műtrágyaszóró. Érdeklődni 
a 0723–120396 és a 0743–878596-os 
telefonszámokon lehet. (19471)

idézés
SZÁSZGÁSPÁR MÁRIÁT és SZÁSZ-

GÁSPÁR RÓZÁT volt ditrói lakosokat 
vagy hozzátartozóikat felszólítjuk, hogy 
jelenjenek meg 2011. május 12-én a 
Gyergyószentmiklósi Bíróságon az 
1640/234/2010-es számú ügyben al-
peresként területi jogviszony-megál-
lapítás és határmegállapítás tárgyá-
ban. (19468)

találkozó

Április 30-án az Élet a Lélekben 
plébániai imacsoportok megtartják 
az évi nagytalálkozót a csíkszeredai 
sportcsarnokban, amely 9.30-kor 
kezdődik. Az imanap programjá-
ban elmélkedések, tanúságtételek, 
imaszolgálat és szentségimádás 
szerepel, majd a 17 órakor kezdődő 
hálaadó szentmisével zárul. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt. Az 
imanap programja a Gyulafehérvári 
Főegyházmegye pasztorációs tervé-
nek része. A szervezők. (19482)

állás
ALKALMAZOK egy személyt fejős-

tehenek mellé. Szállás, étkezés meg-
oldva, bérezés megegyezés alapján. 
Telefon: 0742–699665. (19439)

KERESEK 1,5 éves kisgyerek mellé 
gondozónőt napi 9 óra munkaidővel, 
egy hónapban 10 napra. Telefon: 0768–
552805, 0758–526414. (19467)

szolgáltatás
VÁLLALJUK lakóházak, gazdasági, 

ipari és pihenő (hétvégi) házak terve-
zését. Telefon: 0366–105629, Csíksze-
reda. (19480)

A FLUVIUS Second Hand garan-
ciával ELAD használt mosógépeket, 
hűtőket, mosogatógépeket, fagyasztó-
kat, bútorokat, ülőgarnitúrákat és sok 
minden mást. Megtalál: Zsögöd u. 49. 
szám alatt, a volt Mikó bútor udvarán. 
Érdeklődni a 0744–173661-es telefon-
számon. (19406)

VÁLLALOM rendezvények teljes 
körű ellátását 25 személyig (első 
áldozás, konfirmálás, ballagás és 
más rendezvény). Szükség esetén 
szállást is biztosítok. Telefon: 0745–
345963.

VÁLLALOM gyümölcsfák metszé-
sét Csíkszeredában és környékén. Te-
lefon: 0758–343064. (19416)

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra 
fájó emlék marad.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafönt örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. 
április 29-re,

dr. JAKAB KÁLMÁN
belgyógyász főorvos, szívgyógyász,

az orvostudományok doktora

halálának 7. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (19476)

elhalálozás

Hirdetések

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csendesen és váratlanul 
átölelt az Isten.

(Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága 
édesanya, nagymama, dédmama, 
rokon, jó szomszéd,

özv. MOLNÁR JÁNOSNÉ
Zágoni Emma

életének 93., özvegységének 14. 
évében türelemmel viselt betegség 
után 2011. április 26-án szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
temetése április 29-én 15 órakor lesz 
a csíkkarcfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Drága emléke szívünkben 
él. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Imádtad családod, 
mindenkit szerettél,
Az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, 
de legyőzött a halál.

Megrendült lélekkel, mélységes 
fájdalommal, de a jó Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, test vér, déd-
apa, rokon és jó szom-
széd,

TŐKE JÁNOS

szerető szíve életének 78. évében 
hosszas, de türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. április 26-án 18 óra-
kor megszűnt dobogni, nemes lelkét 
visszaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait április 
29-én 15 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkzsögödi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Búcsúznak tőle a sírjára könnyeket 
hullató szerettei. Jelen értesítést 
gyászjelentőnek is szántuk. A gyá-
szoló család – Csík zsögöd.

A halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, 
nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen.

(Gárdonyi Géza)

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a szerető feleség, 
drága jó édesanya, nagymama, jó 
testvér, anyós, anyatárs, rokon és 
jó szomszéd,

KÓSA KOVÁCS ANTALNÉ
Fodor Aranka

szorgalmas munkás életének 78., 
házasságának 54. évében türe-
lemmel viselt betegség után 2011. 
április 27-én hajnalban visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára 
április 29-én 10 órakor kísérjük a 
csíkvacsárcsi ravatalozóból a he-
lyi temetőbe. Drága jó feleségem, 
édesanyánk, nagymamánk, testvé-
rünk, fájó szívvel búcsúzunk tőled! 
Szeretteidért aggódó jóságos szíved 
melegét nem érezzük többé. Leha-
nyatlott fáradhatatlan dolgos két 
kezed. Pihenésed legyen csendes, 
emléked áldott. A gyászoló család – 
Csíkvacsárcsi.

Két évvel ezelőtt egy áprilisi napon
Nagyon kegyetlen volt 
a sors hozzánk,
Egy váratlan pillanat 
megállította szívedet,
Melyben nem volt más, 
mint jóság és szeretet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szerettünk, 
s nem feledünk téged.
Nyugodjál békében, 
drága jó édesanyánk!

Fájó szívvel emléke-
zünk 2009. április 20-ra,

MÁRTON MÁRIA RITA

halálának 2. évforduló-
ján. A megemlékező szentmise ma 
18 órakor lesz a madéfalvi Szent 
Anna-kápolnában. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes. Gyá-
szoló szerettei. (19446)

Egy év telt el azóta, 
hogy itt hagytál minket,
Boldogok lennénk, 
ha ma is láthatnánk téged.
Ha egy könnycsepp gördül végig 
az arcunkon, az azért van,
Mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Telhetnek a hónapok, 
múlhatnak az évek,
Örökké szeretünk 
és nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2010. április 
29-re,

GÁBOR JÁNOS
nyug. buszsofőr

halálának első évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise 2011. május 2-án 19 óra-
kor lesz a csíktaplocai templomban. 
Az ég angyalai őrizzék álmodat!
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Április 22-én éjjel elloptak egy 
10 éves közép-ázsiai juhászkutyát. 
Nagyon nagy termetű, vörös-fehér 
színű szőre van, kan kutya. A kutya 
nyomravezetőjét 500 lej jutalomban, 
a tettes(ek) nyomravezetőjét pedig 
1000 lej jutalomban részesítem. Te-
lefon: 0730–614088. (19485)

A gyergyóalfalvi  
közbirtokosság vezetősége  

közli, hogy tekintettel 
a tragikus eseményekre, 

a meghirdetett 
közbirtokossági közgyűlés 

elmarad 
egy későbbi időpontra. 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé

kely udvarhelyen: Győrfi And
rás: 0744–391537, Jakab Zol
tán: 0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu
zsanna – 0746–350229, Csík
szépvíz: László 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 (lapkihor
dóinknál): 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. Környezetvédelmi hirde
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen
tő: INGYENES! Maximális terjede
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.

Péter István bírósági végrehajtó
2011. május 5én 10 órakor
ELADÁSRA BOCSÁTJA

az Egyed István és Kovács Emőke vagyonát képező
INGATLANT  

(MANZÁRDOS TÉGLAHÁZ),
mely Gyergyószentmiklóson a 4es kmnél található.

Irányár: 187 000 lej.

Érdeklődni a végrehajtó székhelyén, 
Gyergyószentmiklós,  

Virág negyed 43/E/1. szám alatt. 
Telefon: 0266–361267


