
lakás

ELADÓ családi ház Csatószeg 
központjában 50 ár  telekkel és mel-
léképülettel. Telefon: 0724–938386.

ELADÓ vagy KIADÓ cégszékhely 
Csíkszeredában, a Fürdő utca 77/A 
szám alatt. Telefon: 0358–101803, 
0762–206745. (19833)

Sürgősen ELADÓ Hargitafürdőn 
egy háromszintes, 230 m2 hasznos 
alapterületű, 2010-ben igényesen 
megépített családi ház 550 m2-es te-
lekkel, szélerőművel, beépített bútor-
ral, féláron. Telefon: 0741–752970. 
(19832)

KIADÓ 2 szobás lakás Csíkszere-
dában. Telefon: 0745–196110, 0752–
314429. (19831)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíkszere-
dában, a Decemberi forradalom utcá-
ban. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb-
ház lakás a Fűzfa utcában. Telefon: 
0744–706935. (19824)

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakó-
felületű családi ház 930 m2-es telekkel 
Csík szeredában, a Taploca utcában. 
Cég székhelynek is alkalmas. Telefon: 
0722–435542.

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb-
ház la kás termopán ablakokkal, saját 
hő köz ponttal, bebútorozva Balán bá-
nyán, az Új utca 10. szám alatt, az 
I-es lépcsőházban. Ára: 30 000 euró. 
Telefon: 0751–227671, +36–32–
98796707. (19780)

KIADÓ Costineşti-en kulcsos nya-
raló két-három család részére. Telefon: 
0740–194786. (19809)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0745–983283. 
(19798)

ELADÓ vagy KIADÓ III. emeleti, 3 
szobás tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Müller László utca 4. szám alatt. Te-
lefon: 0728–289743, 0726–300603. 
(19820)

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás tömb-
házlakás saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal a törvényszék közelében. 
Ára: 48 ezer euró. Telefon: 0726–
288418. (19762)

KIADÓ különálló épület a Szentlé-
lek utca 66. szám alatt (a tejgyárral 
szemben). Megfelel irodahelyiségnek, 
cégszékhelynek, rendelőnek vagy 
bármilyen hasonló célra. Az összesen 
100 m2, felújított helyiség saját köz-
ponti fűtésrendszerrel és parkolóval is 
rendelkezik. Telefon: 0741–098922. 

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
ház lakás Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton út ra néző ablakokkal. 
Érdeklődni lehet a 0747–393946-os 
telefonszámon. (19703)

Csíkszereda környékén levő falu-
ban bérelnék hosszú távra kertes há-
zat. Telefon: 0743–130237

telek
ELADÓ 800 m2 beltelek, vízzel, 

elektromos árammal, valamint 50 ton-
na kővel. Irányár: 5500 euró. Telefon: 
0747–820271.

jármű
ELADÓ 2006-os Dacia Logan 1.4 

MPI, 46 000 km-ben, frissen behoz-
va, RAR-vizsgával. Telefon: 0757–
416310.

ELADÓ 2003-as évjáratú Matiz, 
me talizált szürke, eredeti, rozsdamen-
tes, gyári állapotban, 80 000 km-ben. 
Csere is érdekel drágább Opellel, Volks-
wagennel. Ára: 1750 euró. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Volkswa-
gen Golf 3, 1.8-as, kombi, benzines, 
megkímélt állapotban, 2013-ig érvé-
nyes friss műszakival, minden illeték 
kifizetve. Extrák: ABS, szervo, tető-
ablak, elektromos ablak, központi zár, 
négy alufelni, rádió-CD. Irányár: 1850 
euró. Telefon: 0266–334468, 0727–
654803. (19663)

ELADÓ 1998-as évjáratú Dacia ki-
tűnő állapotban, friss műszakival, min-
den illeték kifizetve. Irányár: 2000 lej. 
Érdeklődni lehet a 0266–334364-es 
telefonszámon. (19800)

ELADÓ lakókocsi. Telefon: 0743–
780911. (19830)

ELADÓ 2002-es évjáratú Ford 
Mondeo, fullextrás felszereltség. 
Irányár: 5200 euró. Telefon: 0744–
612506. (19825)

ELADÓ papucs Dacia 4000 lejért, 
valamint kéttengelyes utánfutó 2000 
euróért. Telefon: 0266–371217, 8–16 
óra között. (84190)

ELADÓ Same típusú 45 LE-s kis-
traktor kabin nélkül, léghűtéses motor-
ral, jó állapotban. Ára: 2300 euró, nem 
alkudható. Telefon: 0752–446997.

vegyes

Értesítjük, hogy 2010. febru-
ár 9-én elhunyt RUSU GHEORGHE 
(utolsó lakcíme Balánbánya, Virág 
utca 64. szám, Hargita megye) ha-
gyatéki tárgyalása 2011. július 1-jén 
9 órai kezdettel lesz. Az örökösöket, 
RUSU CLAUDIÁT és RUSU VALEN-
TINT kérjük, jelenjenek meg Oproiu 
Dragomir közjegyzői irodájában, 
Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 
8. szám alatt. (19826)

ELADÓK: mosogatógépek, fagyasz-
tók, ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. 
Meg talál Zsögöd 49. szám alatt vagy 
a 0744–173661-es telefonszámon. 
(19751)

ELADÓK Csíkszentmihályon 6 és 8 
hetes herélt malacok 12–20 kg-ig – ár: 
130–160 lej/db, valamint két süldő. Ér-
deklődni lehet a 0743–664059-es tele-
fonszámon. (19802)

ELADÓK akciós áron mezőgazda-
sági gépek: ladewagenek, kaszáló-
gépek, kockabálázó, kalapácsmalom, 
rendforgatók, valamint egy eszterga-
gép. Telefon: 0743–878596, 0723–
120396. (19829)

VÁSÁROLOK roncsprogram-ér-
tékjegyet. Telefon: 0758–764847. 
(19823)

ELADÓ jól menő vegyesüzlet Ba-
lánbányán saját helyiségben, árukész-
lettel, bútorzattal. Ára: 30 000 euró. 
Telefon: 0741–029731, 0746–073832. 
(19821)

ELADÓ 180 cm-es rotációs kapa 
(fré za), 4,2–5,4 m3-es horganyzott 
trágyalészip pantó-utánfutó, 2-es, 
3-as váltóeke, kultivátor, 135–165–
215 cm-es körkaszák. Rendelésre 
hozok 15–300 LE-s traktorokat vagy 
más mezőgazdasági gépeket. Tele-
fon: 0722–342429, 0749–155155. 
(19698)

VÁSÁROLNÉK régi kerítésdeszkát 
és csűröket. Telefon: 0763–666774, 
0267–346013.

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

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2000 lej. Ér-
deklődni lehet a 0745–510386 és a 
0266–244461-es telefonszámokon. 
(19337)

Engedélyekkel rendelkező KŐBÁ-
NYA BÉRBE ADÓ vagy ELADÓ Ho mo-
ródalmáson. Telefon: 0744–798270, 
0265–267295.

elveszett
ELVESZETT Orbán Réka Mária 

névre szóló hajtási engedélyem (per-
mis de conducere) és az SM–06–
SNJ rendszámú Chevrolet Spark sze-
mélygépkocsi törzskönyve (certificat 
de înmatriculare). Érvénytelennek 
nyilvánítom.

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester- kép-

zés (maistru energetician/elec tri cian, 
cod COR: 311301) indul Csíkszeredá-
ban. Beiratkozás és tájékoztatás a 
0744–646550-es telefonszámon.

állás

Saját autóval rendelkező ÜGYNÖ-
KÖT (nőt) ALKALMAZUNK szépségipari 
termékek forgalmazására. Életkor: 20–
35 év között. Telefon: 0760– 687601, 
0743–470855. (19807)

Franchise-típusú üzleti ajánla-
tok, rizikómentes befektetések 4600 
euróval kezdődően. Bővebb informá-
ciók a kobakdoki@gmail.com e-mail 
címen. 

szolgáltatás
Az ARNOLD cég lapos tetők hő- 

és vízszigetelését VÁLLALJA. Telefon: 
0729–141879. (84213)

VÁLLALOM családi házak építé-
sét, felújítását, faházak építését, gom-
básodás elleni kezelését és felújítását. 
Telefon: 0742–404912. (19746)

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

megemlékezés

A Márton Áron Gimnázium 1956-
ban végzett diákjai, az 55 éves érett-
ségi találkozónk alkalmából kegyelettel 
emlékezünk elhunyt tanárainkra és 
osztálytársainkra. Csendes álmuk fölött 
őrködjön a szeretet és megemlékezés. 
A hálaadó és megemlékező szentmise 
2011. június 18-án 12 órakor lesz a 
Szent Kereszt-templomban. (19816)

Drága emlékét lelkünkben mindig 
megőrizve, kegyelettel emlékezünk 
2007. június 19-re, a szentegyházai 

AMBRUS LÁSZLÓ

halálának 4. évfordulóján. Özvegye, 
gyermekei, unokái.

Fájó szívvel emlékezünk 1990. 
június 18-ra, a csíkszentléleki

MOLNÁR ANDRÁSNÉ
Csoboth Mária

halálának 21. évfordulóján. Legyen 
Istentől áldott, csendes pihenése! 
Szerettei. (19727)

elhalálozás

Hirdetések

Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben
Tovább élhetek.

Mély fájdalommal, 
de a jó Isten akara-
tában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rettél, hogy

BOGOS LÁSZLÓ

58. születésnapján a déli harangszó 
idején nehéz betegségével méltó-
sággal küzdve 2011. május 26-án 
Budapesten elhunyt. Drága halot-
tunk hamvasztás utáni búcsúztatása 
június 19-én, vasárnap 14 órakor 
kezdődik az engesztelő szentmisével 
a csíkszépvízi római katolikus temp-
lomban. Innen kísérjük utolsó útjára 
a családi sírhelyre, a szépvízi nagy-
temetőbe. Emléked legyen áldott! A 
gyászoló család – Csíkszépvíz.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, test-
vér, rokon és jó szomszéd,

BOROS GYÖRGY

életének 73., házasságának 45. 
évében 2011. június 15-én hosszas, 
de türelemmel viselt betegség után 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 
ma 10 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszentkirályi temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Nyugalmad legyen csendes! A gyá-
szoló család – Csíkszentkirály.
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A CO-MOD Kft.
MENEDZSER-ASSZISZTENST ALKALMAZ.

Elvárások:
– minimum középfokú végzettség;
– számítógépes ismeretek;
– tökéletes román, magyar nyelvtudás;
– jó megjelenés.
Az önéletrajzokat kérjük eljuttatni a comod@hr.astral.ro e-mail címre vagy a 

cég székhelyére: Csíkszereda, Fürdő utca 108/B. szám alá 2011. június 24-ig.
Érdeklődni a 0266–314969 vagy a 0745–634045-ös 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.

Kézzel varrott  
cipők készítésében  

jártas  
CIPÉSZT  
keresünk  

budapesti munkahelyre.
Magas fizetési lehetőség! 

Telefon:  
+36–30–2511142.

ALKALMAZUNK
INFORMATIKUST.

Feltételek:
– informatikai végzettség;
– 2 év régiség;
– Linux rendszer-karbantartási 

ismeretek.
Az önéletrajz leadási határide-

je: 2011. június 24.
Érdeklődni a cég székhelyén, 

Szentlélek utca 39. szám 
vagy az alábbi telefonszámokon: 

0266–371420, 0748–115464, 
8–15 óra között.


