
lakás
ELADÓ családi ház Kászonjakab falván, 

a 338. szám alatt, főút mellett. Telefon: 
0740–450339.

ELADÓ Csíkdelnén panorámás környe-
zetben 10 áras beltelek saját úttal, dupla 
kijárattal (főútra és faluútra), vagy egyben 
58 ár. Irányár: 850 euró/ár. Telefon: 0752–
110871. (19889)

ELADÓ I. osztályú garzonlakás a De-
cemberi forradalom utcában. Érdeklődni a 
0724–230645-ös telefonszámon. (19837)

ELADÓ egy 4 szobás tömbházlakás 
a Sza badság tér 8. szám alatt. Érdeklődni a 
0745–513533-as telefonszámon. (19841)

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utcában. 
Telefon. 0741–258164.

ELADÓ kertes, családi ház melléképü-
letekkel Újtusnád 411. szám alatt. Telefon: 
0266–334180. (19855)

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakófelüle-
tű családi ház 930 m2-es telekkel Csíksze-
redában, a Taploca utcában. Cégszékhely-
nek is alkalmas. Telefon: 0722–435542.

Sürgősen ELADÓ Hargitafürdőn egy 
háromszintes, 230 m2 hasznos alapterüle-
tű, 2010-ben igényesen megépített csa-
ládi ház 550 m2-es telekkel, szélerőművel, 
beépített bútorral, féláron. Telefon: 0741–
752970. (19832)

KIADÓK felvételiző diákoknak Ma-
ros vásárhelyen teljesen felszerelt tömb-
házlakásban különbejáratú, zárható szobák. 
Ár: 10 euró/fő/nap. Telefon: 0740–191922.

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

ELADÓ Csíkszereda központjában 130 
m2-es családi ház, 5,5 ár telekkel. Irány-
ár: 220 000 euró. Telefon: 0722–533027. 
(19856)

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

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

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

ELADÓ családi ház Csatószeg központ-
jában 50 ár telekkel és melléképülettel. Te-
lefon: 0724–938386.

ELADÓ Csíkszeredában központi fekvé-
sű, irodának vagy rendelőnek is alkalmas, 
2 szobás tömbházlakás. Irányár: 120 000 
lej. Telefon: 0758–060375.

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb ház-
lakás Csíkszeredában, a Testvériség su-
gárúton. Telefon: 0747–393946. 

KIADÓK Csíkszeredában szobák 100 
euró/hó rezsivel augusztustól. Telefon: 
0726–311352. (19882)

KIADÓ magánház Csíkszeredában 
(4 szoba, fürdő, központi fűtés, víz, gáz). 
Ár: 500–600 euró/hónap. Telefon: 0726–
311352. (19882)

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 4 szo-
bás családi ház csendes környezetben 
(központi fűtés, víz, kanalizálás, fűthető 
garázs). Telefon: 0745–618728.

ELADÓ 2 szobás, földszinti la-
kás a Kalász negyedben és telkek 
Szécsenyben. Telefon: 0730–502517. 
(19883)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, a 
Testvériség sugárút 17. szám alatt. Irány-
ár: 52 000 lej . Telefon: 0745–310405. 
(19850)

telek
ELADÓ Csíkszentsimonban, a főút 

mellett, a volt szeszgyár közelében 2000 
m2 telek, amelyre egy 510 m2 tömbházalap 
van építve alagsorral. Rendezett telek-
könyv és az épülethez teljes dokumentáció 
van. Telefon: 0266–334631. (19892)

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz  50 000 

km-ben tulajdonostól extrákkal (légkondi, 
elektromos ablakemelők, ködlámpa stb.) 
megkímélt állapotban. Irányár: 2150 euró. 
Telefon: 0749–518475. (19855) 

ELADÓK: Fiat-Same 3 hengeres, 48 
LE traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22 
kW-os 4x2-es, 2000 évjáratú traktor 
(3500 euró), 2003-as évjáratú Ford Focus 
1,8 dízel, sok extrával, frissen behozva, 
névre íratva (3300) euró, 1998-as évjára-
tú VW T4 5 személyes, 101 LE, valamint 
szippantók, váltóekék, 165 cm-es körka-
sza. Telefon: 0749–155155. (19841)

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

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

ELADÓ 2004-es évjáratú Fiat Panda 
1.1i, forgalomba beírva, nagyon jó állapot-
ban, friss műszakival. Irányár: 2350 euró. 
Telefon: 0741–168043. (19841)

VÁSÁROLOK roncsprogramba való 
öreg autót. Telefon: 0753–092433. (19823)

ELADÓK: 2004-es évjáratú VW Passat 
1,9 TDi, 101 LE kitűnő állapotban tulajdo-
nostól. Ára: 5200 euró. Telefon: 0752–
135883.

ELADÓ 1995-ös évjáratú benzines VW 
Golf 1,6 extrákkal 2200 euróért, vagy EL-
CSERÉLNÉM Opel Astra Combi-val. Tele-
fon: 0745–674422.

vegyes 
ELADÓ STEYR 30LE traktor Gyergyó-

csomafalván. Ára: 12 300 lej. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) na-
gyon jó állapotban. Telefon : 0745–325054.

ELADÓ traktor utáni függesztett 
vegy szerező gép. Telefon: 0723–227961. 
(19864)

VÁSÁROLNÉK kockabálát. Telefon: 
0730–112805. (19878)

ELADÓK: használt hűtők, mosógépek, 
TV-k, ülőgarnitúrák, bútorok, matracok, 
ágyak, szekrénysorok és sok más minden. 
Megtalál Zsögöd 49. szám alatt. Telefon: 
0744–173661. (19884)

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

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

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

ELADÓ 180 cm-es rotációs ka-
pa (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. Telefon: 0722–342429, 0749–
155155. (19698)

ELADÓK: Singer varrógép F. 1694948 
irányár: 2000 euró, és LAUBEAGER-
GROSS zongora, irányár: 1500 euró. Tele-
fon: 0722–533027. (19856)

ELADÓ háromnyílós vaskapu kitűnő 
állapotban, 5 db Lada-felni, 13 éves foszni 
deszka, egy bikaborjú Csíkszenttamáson. 
Telefon: 0748–776360.

ELADÓK: öntvény fűtőtestek, fenyőfa 
konyhabútor (alsó szekrénysor) beépített 
inox mosogatóval és beépíthető főzőlappal 
(280  cm hosszú). Telefon: 0745–485966, 
0741–347235.

ELADÓ szántóeke, kivetőeke és taliga 
Gyimesközéplokon. Ingyen 3 szekér szé-
nafű a fürdőn alul. Telefon: 0266–339896 
(este 8-ig)

állás

A Csíki Játékszín gyerekszereplőket 
keres a következő évadban bemutatan-
dó mesejáték, a Minndennapi varázsla-
tok című előadásához. 9–13 év közötti 
fiúk és lányok jelentkezését várják június 
29-én, szerdán 11–14 óra között a csík-
szeredai színház épületében.

Építkezési cég segédmunkást alkal-
maz. Telefon: 0785–441524. (19886)

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester- kép-

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

VILLANYSZERELŐ tanfolyamot szerve-
zünk. Telefon: 0726–300576.

szolgáltatás

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

Az ARNOLD cég lapos tetők hő- és 
vízszigetelését VÁLLALJA. Telefon: 0729–
141879. (84213)

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk elhunyt osz-
tályfőnökeinkre,

MÁTÉFFY GYŐZŐRE
és

BERECZK LAJOSRA
tanárainkra, osztálytársainkra:

BELUK MÁRIA
SZABÓ GABRIELLA
KACSA PIROSKA
BOTÁR MÁRIA

SZÖGI ERZSÉBET.

Nyugalmuk legyen csendes! Az 1956-ban 
végzett tanítóképzős osztálytársak.

Kegyelettel emlékezünk elhunyt kol-
léganőnkre,

dr. BOTH IDÁRA.

A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Intézet 1991-es végzősei. 
(19860)

Reménységünk csillagát fedi
a sírhalom,
Övé a csend, a béke,
Miénk a könny, a fájdalom.

Fájó szívvel emlékezünk június 25-re,

id. KÖVÉR GYÖRGY

halálának 25. évfordulóján. Bánatos sze-
rettei. (19862)

Fájó szívvel emlékezünk 2010. júni-
us 10-re,

RAVASZ DEZSŐ

halálának első évfordulóján. Az engesztelő 
szentmise 2011. június 25-én, 19 órakor 
lesz a Kalász negyedi Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei. (19877)

Fájó szívvel emlékezünk kortársunkra, 
a 6 héttel ezelőtt Csíkjenőfalván elhunyt 

ALMÁSI MIKLÓSRA.

Lelki üdvéért az engesztelő szentmi-
se június 26-án, reggel 8 órakor lesz a 
csíkszenttamási templomban. Megkérjük, 
vegyenek részt azok a kortársak is, akik a 
temetésen nem voltak jelen. Az 1955-ben 
születettek nevében Albert József.

Hála neked Urunk! Atya,
Fiú és szentlélek egy Isten.
Te átvezetted őket az élet tengerén.
Irgalmasságodban remélve hisszük,
és bízva tudjuk, hogy értetted
és tudtad a sóhajaikat.

Id. ANDRÉ MIKLÓS

halálának 8. és neje,

GYÖRGY ROZÁLIA

halálának első közeli évfordulójára a 
megemlékező szentmise június 26-án 
17 órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Várjuk szeretettel rokonainkat, 
ismerőseinket és az engesztelni szándé-
kozó felebarátainkat. Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések

Szenvedő Jézus keresztjéből
egy picike neked is jutott
Egy pillanat, s megállt a szíved,
melyben nem volt más,
csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved,
munka az életed,
Isten hívott, mert nagyon szeretett.

Szívünk mély fáj
dal mával tudatjuk, hogy 
a drága jó testvér, ro
kon és jó szomszéd,
özv. BÁNDI BÉLÁNÉ

szül. Kézdi Ottilia
életének 82., özvegységének 13. 
évében hosszas, de türelemmel vi
selt betegség után 2011. június 22-
én, 15 órakor szerető szíve meg
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2011. június 
25-én, délelőtt 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkmenasági 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Jelen értesítést gyászjelentőnek 
is szántuk. Nyugalma legyen csen
des, emléke áldott! A gyászoló 
család – Csíkmenaság.

Nem is az emléke, a hiánya él bennünk,
És ezt a hiányt érezzük, amíg csak élünk.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2009. június 24-re,

JÁNOS KÁLMÁN

halálának második évfor-
dulóján. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise 2011. június 25-én 
szombaton 18.30-kor lesz a csíkszeredai 
szent Ágoston-templomban. Nyugodjál 
békében az Úr Jézus szent nevében! A 
gyászoló család. (19890)
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A PROD-DANY-MAR Kft.
a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. júli-
us 7-én 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a csőd-
be ment cég fából készült garázsépülete, amelynek összára 210 euró, áfa 
nélkül. Ugyanakkor 12 órától nyilvános árverésre kerül a fenti cég Mi-
tsubishi L200 márkájú haszonjárműve, amelynek indulási ára 7320 euró, 
Áfa nélkül. Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut és árverést 
csütörtöki napokon 11 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon kapható.

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.


