
lakás
ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakó-

felületű családi ház 930 m2-es telekkel 
Csíkszeredában, a Taploca utcában. Cég-
székhelynek is alkalmas. Telefon: 0722–
435542.

ELADÓ egy 2 szobás, I. emeleti 
tömbházlakás Csíkszeredában. Irányár: 
16 ezer euró. Telefon: 0753–740030.

KIADÓ azonnal beköltözhető, bútoro-
zatlan, I. emeleti, 3 szobás lakás hosszú 
távra a Temesvári sugárúton (az Óceán 
nonstop üzlethez közel). Érdeklődni le-
het a 0722–388179-es telefonszámon. 
(19701)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás Ba-
lánbányán, az Új utca 10/I számú lépcső-
házban felújított állapotban, termopán ab-
lakokkal, saját hőközponttal, bebútorozva. 
Ára: 30 ezer euró. Telefon: 0751–227671, 
+39–32–98796707. (19723)

ELADÓ családi ház melléképületek-
kel Csíkszentgyörgy 174. szám alatt. 
Érdeklődni a 0727–396855-ös telefon-
számon. (19716)

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

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás 
tömb házlakás saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal a központban, 
valamint hétvégi ház Hargitafürdőn 
pünkösdre. Telefon: 0741–659457. 
(19656)

ELADÓ Csíkszeredában, a Nagy-
rét u. 24/B/12. szám alatti 4 szobás, I. 
osztályú tömbházlakás a III. emeleten, 
pincével és szárítóval. Irányár: 42 000 
euró. Telefon: 0749–090600. (19687)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás 
a Ka lász negyedben, valamint telkek 
Szécseny ben. Érdeklődni lehet a 0730–
502517-es telefonszámon. (19677)

ELADÓ 2 szobás, VI. emeleti, felúj í-
tatlan lakás a központban. Irányár: 25 500 
euró. Telefon: 0744–680857. (19726)

ELADÓ 4 szobás ház Ditróban, 
melléképületekkel, nagy kerttel vagy 
ELCSERÉLEM 2 szobás marosvásár-
helyi tömbházlakásra. Telefon: 0365–
412089.

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbház-
lakás a Testvériség sgt.-on útra néző ab-
lakokkal. Telefon: 0747–393946. (19703)

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben. 
Telefon: 0757–622313. (19722)

telek
ELADÓ legelő, szántó Székely-

keresztúr körzetében. E-mail: lorinczyzs@ 
invitel.hu.

ELADÓ 730 m2 központi, belső te-
rület Csíkszeredában, a rajta lévő kő-
épülettel, víz, gáz az udvaron. Telefon: 
0742–466937. (19712)

jármű
ELADÓ veterán Volkswagen Trans-

porter 2 működőképes állapotban, for-
galomba beírva. Telefon: 0266–362688.

ELADÓ 2000-es évjáratú Hyundai 
Coupe 2.0 RD, 140 LE, extrákkal (elekt-
romos ablak, elektromos tükrök, szervo, 
MP3-as lejátszó, ABS, légkondi, alufelni, 
légzsák), 2013-ig érvényes műszaki-
val. Irányár: 3200 euró. Telefon: 0758–
953001. (19673)

ELADÓ 66 LE-s, 4 x 4-es homlok-
rakodó Fiat traktor kitűnő állapotban, 
multifunkcionális villával, 4000 munka-
órával, valamint 15-35 LE-s traktorok és 
egy öreg Lada Niva hargitai rendszám-
mal. Telefon: 0722–342429.

ELADÓK: Lada Niva, Suzuki Samurai, 
Suzuki Vitara hargitai rendszámmal, va-
lamint 2006-os évjáratú Hyundai Atos, 
Hyundai Accent, 4 ajtós, Euro IV-es, 
1.1, illetve 1.3-as motorral, gázüzemmel. 
Beszámítok Trabantot vagy 1300-as 
Daciát. Telefon: 0749–155155, 0722–
342429. (19698)

ELADÓ: 2005-ös Nissan Navara 
2.5 TDi, 4 x 4-es, ötszemélyes + teher, 
fullextrás, 174 000 km-ben, beírva. Ár: 
7950 euró; 2004-es évjáratú Mazda B2500, 
4 x 4-es. Ára: 7400 euró; 2002-es évjáratú 
Volkswagen Golf Variant 1.9 TDi, 116 LE, 
6+1 kapcsolással, beírva. Ára: 4950 euró; 
2002-es évjáratú Skoda Octavia 1.8i, 150 
LE, fullextrás, beírva. Ára: 4850 euró. Tele-
fon: 0744–220405. (19732)

ELADÓ 2002-es évjáratú Matiz ki-
fogástalan, rozsdamentes, eredeti álla-
potban. CSERE is érdekel drágább au-
tóval. Ár: 1850 euró, alkudható. Telefon: 
0723–536777.

VÁSÁROLNÉK régi MZ/Simson mo-
torkerékpárhoz eredeti alumínium oldal-
kocsit (csónakot), javításra szorulót is. 
Telefon: 0745–849989. (19715)

ELADÓ 1996-os évjáratú BMW 316i 
(benzines), ötajtós, tökéletes állapot-
ban. Extrák: négy légzsák, elektromos 
tükrök, tetőablak, ABS, központi zár, 
esőszenzor. CSERE is érdekel. Telefon: 
0741–534730.

Sürgősen ELADÓ 1995-ös évjáratú 
Opel Astra 1.6 frissen behozva, valamint 
gumik felnistől minden méretben. Tele-
fon: 0743–632991. (19724)

vegyes

Tisztelt nyolcadikosok! Ha biztosak 
akartok lenni a jövőtökben, válasszátok 
a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar 
Szakközépiskolát! Végleges döntés 
előtt, kérünk, látogassatok iskolánkba, 
hogy meggyőződjetek, Kovászna megye 
legjobb iskolája vár benneteket kitűnő 
tanulási, szakoktatási és bentlakási fel-
tételekkel. Érdeklődni a 0267–313771, 
0267–318743-as telefonszámokon le-
het naponta 8–16 óra között.

ELADÓ Volkswagen benzines, hor-
dozható motorpumpa-szivattyú nagy tel-
jesítménnyel. Telefon: 0266–362688.

Kutyatartó gazdák figyelmébe! 
EL ADÓ kiváló minőségű kutyaeledel 
(fagyasztott pulyka alsócomb). Ára: 
2,3 lej/kg. Telefon: 0740–218323.

ELADÓK: mosogatógépek, fagyasztók, 
ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. Megta-
lál Zsögöd 49. szám alatt vagy a 0744–
173661-es telefonszámon. (19751)

Minőségi gyermek- és felnőtt pe len kák 
(Pampers, Seni) kaphatók a legalacsonyabb 
áron. Telefon: 0740–851649. (19700)

ELADÓ sürgősen bontásra váró fém-
garázs Csíkszeredában. Telefon: 0744–
502373. (19736)

ELADÓ roncsprogram-értékjegy. Te-
lefon: 0749–571577.

ELADÓK Csíkban nevelt, hidegtűrő, 
cserepes, átültethető tuják, ezüstfenyők. 
Telefon: 0722–342429, 0727–874009, 
0266–346834.

ELADÓ négy, keveset használt 
Falken 235/75R15 All Terrain gumiab-
roncs. Telefon: 0724–349595.

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 
új, német Stema típusú utánfutók 550–
3000 kg össztömegig, valamint vasvágó 
fűrészgép. Telefon: 0740–508460. (19745)

ELADÓ kerti fű és sarjú a lábáról, 4,5 
ha területen Oltfalu és Csaracsó között. 
Telefon: 0722–432715. (19707)

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny-
ben jó állapotban lévő 500 m2-es tég-
laistálló 11 ár területtel, főút mellett, 
közművesítve. Megfelel többféle tevé-
kenységnek is. CSERE is érdekel lakás-
ra. Telefon: 0745–849989.

ELADÓ 180 cm-es rotációs kapa 
(fréza), 4,2–5,4 m3-es horganyzott trá-
gyalészippantó utánfutó, 2-s, 3-as vál-
tóeke, kultivátor, 135–165–215 cm-es 
körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 
LE-s traktorokat vagy más mezőgazda-
sági gépeket. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19698)

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

ELADÓ pellet. Telefon: 0740–021823. 

állás

GONDOZÓNŐT KERESÜNK idős 
nő mellé. Szállás biztosítva. Telefon: 
0740–549383. (19725)

Saját autóval rendelkező ÜGYNÖ-
KÖT (nőt) ALKALMAZUNK szépségipari 
termékek forgalmazására. Életkor: 20–
35 év között. Telefon: 0760–687601, 
0743–470855. (19713)

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak építését, 

felújítását és faházak építését, gombá-
sodás elleni kezelését és felújítását. Te-
lefon: 0742–404912. (19746)

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

KÉSZÍTÜNK egyedi menyasszonyi 
csokrokat és esküvői virágdekorációt. 
Telefon: 0757–622313. (19721)

VÁLLALUNK teljes körű villanyszere-
lési munkálatokat a következő területe-
ken: belső szerelés, ipari villanyszerelés, 
földelés és mérés, valamint villámhárító-
szerelés. Telefon: 0742–998663. (4874)

Magyar állampolgársághoz szükséges 
iratok hiteles fordítása kedvező áron, 
rövid határidővel, a konzulátussal 
szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet a Már-
ton Áron Gimnáziumban 1961-ben vég-
zett osztálytársaknak

BÖJTHE JÁNOS
(Gál)

megemlékezéséért és imádságukért. Sze-
rettei. (19749)

Hálás szívvel mondok köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottam,

GYÖRGY BRIGITTA

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó 
földi útján, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek és mély fájdalmamban osztoztak. 
Külön köszönöm a Mérleg utca 6. szám 
B lépcsőház lakóinak, akik önzetlen segít-
séget nyújtottak a megpróbáltatás nehéz 
idején. Élettársa, M. László. (19744)

Hálás köszönetemet szeretném kife-
jezni dr. Bartalis Barna, dr. Kraft Zsolt, dr. 
Varga Péter kezelőorvosoknak és mun-
katársaiknak, akik önzetlen odaadásuk-
kal mindent megtettek

GYÖRGY BRIGITTA

gyógyulásáért. Élettársa, M. László. (19744)

megemlékezés

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Elfeledni téged nem lehet,
Csak megszokni élni nélküled.
Megállunk néma sírod mellett,
Könnyes szemmel áldjuk emlékedet.
Te voltál a jóság, a szeretet,
Téged elfeledni nem lehet,
Mert csak az hal meg, akit elfelednek,
De örökké él, kit igazán szeretnek.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. júni-
us 5-re,

BALÁZS JÁNOS
nyug. főerdész

halálának első évfordulóján. Az engesz-
telő szentmise 2011. június 4-én, szom-
baton 19 órakor lesz a csíkszentmártoni 
római katolikus templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Gyá-
szoló szerettei. (19737)

Nem múlnak ők el,
Kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2010. jú-
nius 3-ra, szeretett nővérünk,

PUSKÁS ATTILÁNÉ
Máthé Éva Gertrud

nyug. vegyészmérnök

halálának első évfordulóján. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott! Szeretett 
testvérei és családjuk. (19728)

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)

Szeretettel emlékezünk

SALLÓ LÁSZLÓ

földi búcsújának 13. évfordulóján. Sze-
rettei – Csíkszereda. (19709)

Tisztelettel és kegyelettel emléke-
zünk az 1961-ben végzett esti tagozat 
végzősei osztályfőnökünkre:

BARTALIS ÁRPÁDRA,
valamint osztálytársainkra:

BARA ZOLTÁNRA,
BINDER GABRIELLÁRA,

DOBOS MIHÁLYRA,
MARTINI ISTVÁNRA,

NURIDSÁN ANDRÁSRA,
SALAMON ISTVÁNRA,

SZABÓ LÁSZLÓRA.
Emléketeket örökre megőrizzük. Volt 
osztálytársaitok.

elhalálozás

Hirdetések

Megrendült szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, anyós és nagymama,

KOZMA VERONIKA
szül. Dájbukát

hosszú, de méltósággal viselt 
betegség után 2011. június 1-jén 
Marosvásárhelyen eltávozott az 
örökkévalóságba. Drága halot-
tunk örök nyugalomra helyezése 
ma 14 órakor lesz a csíkszépvízi 
örmény temetőbe, az örmény ka-
tolikus templomban tartott gyász-
szertartás után. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! A 
gyászoló család.

Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál.
Árván maradt minden,
Amit annyira szerettél,
Dolgos kezeiddel, amit teremtettél.
Munka, őszinteség
és küzdelem volt életed,
Legyen áldott, csendes pihenésed.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. június 3-ra,

VÁJMAN LAJOS

halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei – Csíksomlyó. 
(19753)

Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül 
csendesen elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. június 5-re,

IMRE GÉZA

halálának 3. évfordulóján. 
Emléked szívünkben örökké megőriz-
zük. Szerettei – Csíkszereda. (19743)

Könnycsepp gördül végig
az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk
és hiányzol nagyon.
Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
Mindig rád gondolunk,
nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk 2002. jú-
nius 3-ra,

özv. MÁRTON ANDRÁSNÉ
Kovács Anna

halálának 9. évfordulóján. Jósága, ér-
tünk való gondoskodása szívünkben 
örökké élni fog. Nyugodjon csendesen, 
emléke legyen áldott! Bánatos hozzá-
tartozói. (19739)

Bús temető csendes susogása,
Oda megyünk hozzád,
az marad csak hátra.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. június 3-ra,

id. SZŐCS GERGELY

halálának első évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmise 2011. június 7-én 
18.30-kor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! Szerettei – Csíkszereda. 
(19706)

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék marad.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2006. június 4-re,

id. ANDRÉ SÁNDOR

halálának 5. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2011. júni-
us 4-én 19 órakor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – Csík-
szereda. (19672)
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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.


