
jókívánság

Az ember értékét nem az esze, 
a műveltsége, nem a hatalma vagy a 
tehetsége, hanem a lényéből áradó 
melegség minősíti.

(Müller Péter)

MÁTÉ ZSUZSANNA tanítónő min-
den végzős diákjának SOK SIKERT KÍ-
VÁN AZ ÉLETBEN. (19634)

lakás
KIADÓ hosszú távra 3 szobás, I. 

eme leti, bútorozatlan tömbházlakás a Te
mesvári sugárúton, az Óceán nonstop 
üzlet szomszédságában. Telefon: 0722–
388179. (19662)

ELADÓ egy II. osztályú, I. emeleti, 2 
szo  bás tömbházlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0753–740030.

ELADÓ Csíkszentdomokoson kertes 
családi ház 900 m2 gazdasági épülettel. 
CSERE is érdekel csíkszeredai tömb ház la
kással. Telefon: 0745–055045.

ELADÓ Csíkszenttamáson, a 97. 
szám alatti családi ház gazdasági épüle-
tekkel, valamint 8 ár területtel. Telefon: 
0741–346376. (19657)

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Nár cisz sé-
tányon. Telefon: 0744–519692.

KIADÓ hosszú távra 2 szobás tömb
házlakás bútorozva, saját hő köz ponttal. 
Telefon: 0742–415438.

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb
házlakás a Fűzfa utcában. Irányár: 115 
ezer lej. Telefon: 0744–706935. (19666)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás 
a Kalász negyedben, valamint telkek 
Szécsenyben. Érdeklődni lehet a 0730–
502517es telefonszámon. (19677)

KIADÓ: 52 m2es ház a hozzá tartozó 
27 m2es pincével (vagy különkülön) a 
Petőfi u. 11. szám alatt, valamint ugyanott 
(külön épületben) kiadó 17 m2es, raktár-
nak használható helyiség. Telefon: 0748–
648355, +36–20–2794166. (19610)

ELADÓ kéterkélyes, 3 szobás, I. osz-
tályú, IV. emeleti tömbházlakás a Jég
pálya negyedben saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal, fém bejárati ajtó-
val. Ár berendezéssel együtt 38 000 eu-
ró. Telefon: 0744–657824. (19603)

ELADÓ II. emeleti garzonlakás Csík-
szeredában, a Testvériség sugárút 17. 
szám alatt. Irányár: 13 000 euró. Tele-
fon: 0745–310405. (19578)

ELADÓ Csíkszentmárton–Cseke falva 
130. szám alatt egy 4 szobás családi 
ház melléképületekkel, kerttel. Telefon: 
0744–995540.

KIADÓK raktározási felületek és 
irodák Csíkszeredában, az Akác utcá-
ban. Részletekért érdeklődjön a 0744–
575211es telefonszámon.

telek
ELADÓ 13 ár beltelek Csíkszent

léleken, az új negyedben, csodálatos 
panorámával. Esetleg beszámítok egy jó 
állapotban lévő személygépkocsit. Tele-
fon: 0724–526356. (19688)

ELADÓ 12,5 ár beltelek Csíkmind-
szenten, a főút mellett. Víz, villany, gáz a 
telken. Telefon: 0752–234756. (19688)

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 
Sláger mögött 50 ár terület. Telefon: 
0733–674054, 0733–674051. (19647)

ELADÓ 2100 m2 terület Szécseny
ben hétvégi házzal, nagyon jó zónában. 
Ára: 35 000 euró, alkudható. Telefon: 
0743–521878. (19627)

ELADÓ 1300 m2 terület Szécseny
ben, nagyon jó zónában. Ára: 35 000 lej. 
Telefon: 0743–521878. (19627)

ELADÓ 58 ár bekerített beltelek 
Csíkdelnén, a főút mellett, gáz be van 
vezetve. Telefon: 0742–838386, 0741–
622972. (19667)

ELADÓK 700–800 m2es, magán-
ház építésére alkalmas, közművesített, 
panoramikus fekvésű telkek Csíkmind-
szent határában, rendezett aktákkal, 
rendezési tervvel. Érdeklődjön a 0744–
575211es telefonszámon.

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú, szürke 

Matiz, rozsdamentes, hibátlan, ere-
deti állapotban, 80 000 kmben. Ára: 
1950 euró, alkudható. Telefon: 0723–
365866.

ELADÓ 1995ös évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf III, megkímélt állapot-
ban, extrákkal (központi záras, ABS, 
négy elektromos ablakemelő, szervo, te-
tőablak). Irányár: 2200 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 1995ös évjáratú Daihatsu 
Feroza 1.6i, beíratva, rozsdamentes álla-
potban. Extrák: 4 x 4, felező, elektromos 
ablak, gallytörő, vonóhorog stb. Irány-
ár: 3700 euró. Telefon: 0740–216680. 
(19678)

ELADÓ 2005ös Opel Combo 1.3 
CDTi, két személy + teher, frissen be-
hozva (légzsák, elektromos ablak, szervo 
stb.) Irányár: 3600 euró. Telefon: 0749–
518475. (19678)

ELADÓ 2001es Skoda Fabia 1.2 
TDi, frissen behozva, újszerű állapotban, 
1100 kmben, extrákkal. Irányár: 7900 
euró. Érdeklődni a 0749–518475ös te-
lefonszámon. (19678)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Astra 
1.6i frissen behozva, extrákkal (közpon-
ti zár, fedélzeti számítógép, rádióCD). 
Irányár: 2650 euró. Telefon: 0740–
216680. (19678)

VÁSÁROLOK forgalomban lévő öreg 
autót. Telefon: 0753–092433.

ELADÓ 2008as évjáratú Sko-
da Superb 1,9 TDi, 170 000 kmben. 
Irányár: 9000 euró. Telefon: 0745–
126015.

vegyes
ELADÓ pellet. Telefon: 0740–021823. 

(19585)

ELADÓK: német Lenken 2es, 
3as váltóekék, 135–160 cmes kör-
kaszák, New Holland szénaprés kitű-
nő állapotban, kultivátor 3050 literes 
tejhűtőedénnyel, Iseki International, 
Deutz, Fendt traktorok. Rendelésre ho-
zok mezőgazdasági vagy élelmiszeripari 
gépet. Telefon: 0722–342429, 0749–
155155. (19495)

ELADÓ alig használt Vivamax Ja-
deköves masszázságy. Ár: 3950 lej. 
Telefon: 0746–069166, 0746–588329. 
(19616)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le-
het a 0745–510386 és a 0266–244461
es telefonszámokon. (19337)

VÁSÁROLNÉK bárányokat. Telefon: 
0745–184962.

állás

Nemzetközi építőipari cég ta-
pasztalattal rendelkező építőmér-
nököt (épületgépészt) ALKALMAZ 
teljes munkaidőben. Felsőfokú 
szakirányú képzettség, román–
magyar nyelvtudás, B-kategóriás 
jogosítvány kötelező, angol nyelv 
ismerete előnyt jelent. Önéletraj-
zokat a jobcluj2011@yahoo.com 
címre várunk, egyéb információ-
kért a 0727–366663-as telefon-
számon lehet jelentkezni.

szolgáltatás
VÁLLALOK 2 éves garanciával hű-

tő és mosógépjavítást az ön lakásán. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

VÁLLALUNK teljes körű villany-
szerelési munkálatokat a következő 
területeken: belső szerelés, ipari vil-
lanyszerelés, földelés és mérés, va-
lamint villámhárítószerelés. Telefon: 
0742–998663. (4874)

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunkat,

özv. DEMETER BALÁZSNÉ
Tamás Ilonát

Utolsó utjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, segítő kezet 
nyújtottak és fájdalmunkban osztoz-
tak. Köszönjük azoknak is, akik nem 
lehettek ott, de lélekben velünk tartot-
tak. A gyászoló család – Csíkdelne és 
Csíkborzsova. (19692)

megemlékezés

Minden nap az emlékezés napja,
Értetek imádkozom halkan zokogva.
Nyugodjatok csendesen, 
legyen békés álmotok,
Találjatok odafent örök boldogságot.

Fájdalomtól megtört szívvel emlé-
kezem május 28ra, drága szüleim,

MIHÁLY ISTVÁN
és

MIHÁLY ILONA 

halálának második évfordulóján.  A meg-
emlékező szentmise 2011. június 21én 
19 órától lesz a Szent Ágostontemplom-
ban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes. Fiatok – Csíkszereda. 

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk 
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

(Juhász Gyula)

Szomorúan emlékezünk 2010. má-
jus 27re, egy éve ölelte magához az 
Úr a szombatfalvi származású

SÁNDOR ISTVÁNT.

Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! Szeretteid, Csíkszereda. 

Sohasem veszíthetjük el,
amiben egyszer örömünket leltük,
Mindazok, akiket mélyen szeretünk,
részünkké válnak.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. jú-
nius 1jére,

BOMHER SÁNDOR

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. május 
30án 19 órakor lesz megtartva a 
zsögödi templomban. Nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott! Szeret-
tei – Csíkszereda.

Hirdetések

Szeretettel emléke-
zünk

DÁNÉL EDITKÉRE

földi búcsújának 14. év-
fordulóján. Szentmisével 
emlékezünk rá ma 18.30 órakor a 
Szent Ágostontemplomban. Emlé-
ked szívünkben örökre megőrizzük! 
Szerettei – Csíkszereda.

Fájdalom szívünknek távozásod,
Amíg csak élünk őrizzük álmod.
Hiányzik mosolyod, üres a házunk,
Életünket adnánk, 
hogy még egyszer lássunk.

Fájó szívvel emlékezünk május 
29én a szeretett gyermek, testvér és 
jó barát,

DÁVID ATTILA
(Dunda)

halálának 2. évforduló
ján. Emléke legyen ál
dott, pihenése csendes! A meg-
emlékező szentmise 2011. május 
30án 19 órakor lesz a Millenniumi
templomban. Édesapja, testvére, az 
ismerősök és a barátok – Csíksze-
reda. (19684)

Fájdalomtól megtört 
szívvel emlékezünk 2011. 
november 28ra,

FAZAKAS ISTVÁN

halálának 6. hónapjá-
ban. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Felesége, Cornelia és 
szerettei.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
május 28ra,

BIRÓ JÓZSEF

halálának első évforduló-
ján. A megemlékező szent-
mise 2011. május 28án 
19 órakor lesz a Szent Ágostontemp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bánatos felesége, 
gyerekei és testvérei. (19661)
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A SZÁRHEGY KÖZBIRTOKOSSÁG 
évi közgyűlését 2011. június 3-án, pénteken 14 órakor tartjuk 

a művelődési házban.
Ha az első gyűlés nem lesz határozatképes, akkor a másodikat 

június  4-én, szombaton tartjuk 14 órakor.
Napirendi pontok:
 a vezetőtanács beszámolója;
 az ellenőrző bizottság (cenzorbizottság) beszámolója;
 a 2010-es évi pénzügyi mérleg jóváhagyása;
 a 2011-es évi költségvetés-tervezet megvitatása;
 tisztújítás az ellenőrző bizottságban;
 különfélék.

Vezetőtanács

Alkalmazok egy házaspárt egy nagyváradi birtok gondozására
A férj – gondnok, a feleség – házvezetőnő.

Elvárások:
– mindketten legyenek gazdálkodó, szorgalmas emberek;
– a férj értsen a kertészkedéskez, állattartáshoz, elvégezze a kisebb 

ház körüli munkákat, karbantartsa a szerszámokat, valamint a ház 
elektromos és fűtési  berendezéseit; 

– a feleség legyen jó háziasszony, takarítson, főzzön.
Biztosítok:

– havi juttatást;
– családi házban való lakhatást;
– földet gyümölcs és zöldség termelésére; 
– autót a napi bevásárlások elvégzésére.

További információ naponta 8–16 óra között 
a 0727–227839 telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd és 
környéke), Elekes Csaba: 0745–
544590 (Csíksomlyó és környéke), 
Imre István: 0745–107618 (köz-
pont), 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.


