
lakás
KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 

a Szív utca 9. szám alatt. Érdeklődni a 
0745–414876-os telefonszámon lehet.

ELADÓ I. emeleti, II. osztályú, 2 szo-
bás tömbházlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0753–740030.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás hosszú 
távra Csíkszeredában. Telefon: 0742–415438.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Len-
dület sétány 9/B/1-es lakrészen. Telefon: 
0724–320499.

ELADÓ Csíkdánfalván családi ház gaz-
dasági épületekkel, 11 ár területtel, vala-
mint 12,5 ár beltelek Jenőfalván, a Kende-
res-kertben. Telefon: 0744–368457.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Suta sétányon. Irányár: 35 000 lej. Tele-
fon: 0726–251993.

telek
ELADÓ Szécsenyben 10 ár beltelek 

rajta 52 m2 házalap, panorámás kilátással, 
út, víz, villany a telken, tiszta papírokkal. 
Telefon: 0747–813262.

ELADÓ 5 ár beltelek a Fortuna-park 
szomszédságában, szép környezetben. Te-
lefon: 0741–534730.

ELADÓ 9 ár beltelek Taplocán, va-
lamint 31 ár beltelek Csíkszentkirály 
bejáratánál, rendezési tervvel. Víz, gáz, 
villany, kanalizálás a helyszínen. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 35 ár terület Csíkmindszenten 
csendes, kis utcában, aszfaltút mellett, 
közmű 30 m-re. CSERE is érdekel garzon-
lakásra. Irányár: 5 euró/m2. Telefon: 0746–
012220.

jármű
Eladó 25 éves 1,3-as Opel Kadett. Ára 

1500 lej. Érdeklődni a 0742380289-es te-
lefonszámon lehet.

ELADÓ 1996-os évjáratú BMW 316 
(benzines), fekete színű. Extrák: négy 
légzsák, tetőablak, elektromos tükrök, CD 
rádió, lopásgátló, erőszenzor, ABS, köz-
ponti zár, forgalomba beírva, megkímélt 
állapotban. Érdeklődni a 0722–967539-es 
telefonszámon.

ELADÓ Nissan Terrano II terepjáró, 
2012. augusztusig érvényes műsza-
kival, cégre bejegyezve, kitűnő álla-
potban, sok extrával. Telefon: 0724–
349595.

ELADÓ 2003-as évjáratú, ötszemé-
lyes, dízel papucs Dacia 1.9-es, besztercei 
kóberrel. Telefon: 0266–331750.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel Corsa 
1.0, benzines, 2+1 ajtós, klímás, valamint 
egy 2001-es évjáratú Opel Astra 1.6, ben-
zines, kímás, sok extrával. Mindkét autó 
forgalomba beírva, első tulajdonostól. Te-
lefon: 0741–534730.

ELADÓ 2002-es évjáratú Skoda Fabia 
kombi, komfort osztály, 1.4-es, benzines, 
fullextrás, kitűnő műszaki és esztétikai ál-
lapotban. Telefon: 0740–897878.

ELADÓ 1998-as évjáratú Dacia 1310 
L 30 000 km-ben. Irányár: 4500 lej. 
Telefon: 0740–184557 (Balánbánya). 
(19542)

ELADÓ 1997-es évjáratú Kawasa-
ki EL200B motorkerékpár. Irányár: 1400 
euró, alkudható. Telefon: 0266–314617, 
0743–018827. (19576)

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel Corsa 
1.2, benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, minden illeték kifizetve, na-
gyon jó, rozsdamentes állapotban. Beszá-
mítok olcsóbb autót is. Irányár: 1950 eu-
ró. Telefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(19524)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines, beírva, sok extrával, 
alufelnivel, új gumikkal, szervizkönyvvel. 
Beszámítok olcsóbb autót, terepmotort. 
Ára: 3600 euró. Érdeklődni a 0723–
365866-os telefonszámon.

ELADÓ 1992-es évjáratú Suzuki Vitara 
nagyon jó állapotban, magyarországi, ér-
vényes iratokkal. Irányár: 2300 euró. Tele-
fon: 0744–109145.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Yamaha R1-
es sportmotor és 600 m2 építkezéshez való 
zsalu anyag. Telefon: 0742–620484.

ELADÓ 1988-as évjáratú, 9 tonnás 
MAN 19.362 ponyvás teherautó 1995-ös 
évjáratú, 15 tonnás, ponyvás utánfutóval. 
Telefon: 0745–312948.

vegyes
KIADÓK kereskedelmi felületek Csík-

som lyón, a Szék útján, főút mellett pün-
kösdre. Parkolás biztosítva. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓK: mezőgazdasági gépek, 
ladewagenek, rendforgatók, kaszálógé-
pek, ekék, borona, kockabálázó, kala-
pácsmalom, szénafelforgató, valamint 
egy kétsoros kukoricavetőgép. Telefon: 
0723–120396, valamint 0743–878596. 
(19592)

ELADÓK héthetes malacok. Telefon: 
0743–878596, 0266–379172. (19591)

ELADÓK használt mosógépek, mo-
sogatógépek, hűtőszekrények, fagyasz-
tók, ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekré-
nyek, matracok, új és használt termékek. 
Érdeklődni lehet Csíkzsögöd 49. szám 
alatt vagy a 0744–173661-es telefonszá-
mon. (19561)

ELADÓK: német Lenken 2-es, 3-as vál-
tóekék, 135–160 cm-es körkaszák, New 
Holland szénaprés kitűnő állapotban, kulti-
vátor 30-50 literes tejhűtő edénnyel, Iseki 
International, Deutz, Fendt traktorok. Ren-
delésre hozok mezőgazdasági vagy élel-
miszeripari gépet. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19495)

ELADÓ 1310-es Daciához vonóhorog, 
önindító, 100 AH akkumulátor, 155 / 165 
x 13-as gumik felnistől, tetőcsomagtar-
tó, valamint széna – 2,5 lej/kg. Telefon: 
0745–986890.

ELADÓ egyes lóra való hám, valamint 
Dacia vonóhorog. Telefon: 0266–334180, 
0742–874783.

ELADÓ roncsautó-értékjegy, valamint 
egy adósságmentes kft. (ingyen), iktatási 
év 2006. Telefon: 0266–363879, 0744–
642217.

ELADÓ Csíkszentgyörgy 34. ház-
szám alatt: körfűrész, billenős körfűrész, 
abrichter. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0752–314306, 0266–331628.

ELADÓ fa garázs és egy melléképület 
Csíkszeredában, azonnal lebontható. Ár: 
3000 lej. Érdeklődni a 0749–278886-os 
telefonszámon.

ELVIHETŐ töltésnek való föld Csík-
szentmiklós 73-as házszám alól. Érdek-
lődni lehet a 0744–763503-as telefon-
számon.

állás

Építőiparba segédmunkásokat KE-
RESÜNK. Érdeklődni a 0266–379140-es 
telefonszámon lehet 9–15 óra között. 
(19590)

Nagyon jó KŐMŰVESEKET KERE-
SEK bukaresti munkapontra 1800–2000 
lejes fizetéssel, étkezéssel, szállással. 
Telefon: 0758–610172, 0742–349643. 
(19567)

KERESÜNK fejőstehenek mellé egy 
személyt. Szállás, étkezés biztosítva, 
bérezés megegyezés alapján. Telefon: 
0742–699665. (19434)

Budapest melletti lovardába LO-
VÁSZT KERESÜNK, 25–35 év közötti 
férfiak jelentkezését várjuk. Kizáró-
lag hosszú távra. Telefon: +36–30–
6922613.

Önállóan dolgozni tudó ÁCSOKAT 
és KŐMŰVESEKET alkalmazok azon-
nali kezdéssel. Telefon: 0751–164745. 
(19594)

szolgáltatás
VÁLLALJUK területek felmérését, te-

lekkönyvezését, megosztását, összevoná-
sát és teljes körű ügyintézését. Nyugdíja-
soknak 10 százalék kedvezmény. Telefon: 
0722–967539.

VÁLLALOK 2 éves garanciával hű-
tő- és mosógépjavítást az ön lakását. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

VÁLLALOM háztartási gép, villanyhá-
lózat, ajtó-ablak zár, varrógép, kerékpár, 
csaptelep javítását Csíkszeredában és 
környékén. Telefon: 0746–476401, 0266–
314455.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2007. má-
jus 15-re,

TÓDOR FERENC

halálának 4. évfordulóján. Lelke üdvé-
ért a szentmise 2011. május 18-án 19 
órakor lesz bemutatva a Szent Ágos-
ton-templomban. Emléke mindörökre 
bennünk él. Szerettei.

Istenke,
Vedd térdedre Édesanyánkat, 
Ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt.
Ki adtál életet, 
adj most Neki álmot, 
És mivel ígértél,
Szavadat kell állnod.
Mert Ő mindig hitt
és sosem kételkedett, 
Szájára suttogva vette a Nevedet.

Fájdalommal emlékszünk 2011. 
március 28-ára,

özv. BŐJTE BALÁZSNÉ
szül. Mikó Rozália

halálának 6. hetén. Az engesztelő szent-
mise lelke üdvéért 2011. május 16-án 
19 órakor lesz a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós-templomban. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Gyászo-
ló gyerekei.

elhalálozás

Hirdetések
Megrendült szívvel, de a sors 

akaratába belenyugodva értesítjük 
mindazokat, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a csíkpálfalvi születésű

özv. LADÓ FERENCNÉ
Sántha Erzsébet

életének 82., özvegységének 28. 
évében 2011. május 10-én rövid szen-
vedés után visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése május 18-án 14 
órakor lesz a csíkdelnei temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Ezen értesítést 
gyászjelentőnek is szántuk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. A 
gyászoló család.

Igaz, hogy most ti engem temettek.
Én azért most is itt vagyok veletek!
Nem látom síró szemeiteket, 
hulló könnyeiteket.
Higgyétek el, 
nekem sem könnyebb! 
Nem érezhetem kezetek melegét,
Mint betegágyamnál, mikor még
Foghattuk egymás kezét. – Nehéz.
Nehéz a kezem – leteszem.
 Nehéz a szemem – lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete és hol a vége.

Szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, rokon, 
szomszéd és jó barát,

RABOCSKAI SÁNDOR

szerető szíve életének 70. évében 
hosszú, de türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. május 13-án 15.10-kor 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait május 17-én 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszeredai Kalász negyedi temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család.

Megadással viselt hosszú be-
tegség után életének 78. évében 
elhunyt 

MULICZ ENDRE.

Temetésére 2011. május 16-án, ma 
12 órakor a csíkszeredai Kalász 
negyedi új temetőben kerül sor. A 
gyászoló család: Tar Gyöngyi, Csu-
tak István, valamint unokái: Balázs, 
Gergő és Lilla.

Minden nehéz, 
amit a földön viselnünk kell,
csupán egy van, ami könnyű: 
a szemfödőnk fátyola,
de ezt már nem érezzük.

Fájdalomtól megtört szívvel, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a forrón szeretett, 
drága jó édesanya, nagymama, déd-
nagymama, rokon, komaasszony és 
jó szomszéd,

özv. BARTIS Á. JÓZSEFNÉ
szül. Udvari Ilona

szorgalmas munkás életének 84., 
özvegységének 2. évében rövid, de 
súlyos szenvedés után jóságos lel-
két visszaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 2011. 
május 17-én, kedden délelőtt 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Szerettei.
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A csíkszeredai 
PANDORA cipőüzlet

képzett elárusítót  
alkalmaz.

Jelentkezni lehet  
személyesen  

a Tulipán áruház  
félemeletén található  

cipőüzletben,  
fényképes  

önéletrajzzal.

Magyarországra 
elektronikai végzettségű 

dolgozókat 
keresünk. 

Telefonszám: 
0751–043802.

A Tusnádi Közbirtokosság 
2011. május 18-án  

árverést szervez  
1767 m3 fa eladására  

a közbirtokosság székhelyén 
11 órai kezdettel. 

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–334110-es  

és a 0723–155546-os  
telefonszámokon vagy 

a közbirtokosság  
székhelyén kapható.

Jó kereseti lehetőség, 
ragadd meg az alkalmat!

Szeretnél ügynökünk lenni 
a ROMTELECOM  
szolgáltatásainak  

eladásában?
Jelentkezz most!

Várjuk önéletrajzodat 
a gyorgy.szebeni@

romtelecom.ro  
e-mail címre vagy  

a csíkszeredai  
Romtelecom-üzletbe.

A Panoráma Turist 
kirándulást szervez Görögországba 

augusztus 23. és 29. között 
a Gyergyószentmiklós – Csíkszereda – Paralia – Athén – 

Korinthosz – Delphi – Meteorák útvonalon.

A körút ára 230 €/fő, ami tartalmazza a szállítást, 
szállást, reggelit + vacsorát és egy görög estet.

Telefon: 0266–365311, 0751–067414.

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.


