
lakás
KIADÓ hosszú távra igényes bérlőknek 

Sepsiszentgyörgy központjában, I. osztályú, 
feljavított, 3 szobás, kéterké lyes, saját pin-
cés, külön bejáratú, egyéni hőközpontos, 
termopán ablakos, padlócsempés lakás 
bútorozva vagy bútorok nélkül. Telefon: 
0745–180250, 18 óra után.

ELADÓ vagy KIADÓ 2 szobás, részben 
bútorozott lakrész. Telefon: 0751–131207. 
(19911)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti téglalakás 
pincével a Nárcisz sétányon. Irányár: 23 000 
euró. Telefon: 0741–275007, 0744–295763.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb ház
lakás saját hőközponttal Csíkszeredában, 
a Decemberi forradalom utcában. Csere is 
érdekel garzonlakásra különbözetfizetéssel. 
Telefon: 0742–489265.

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház 
melléképületekkel és garázzsal. Telefon: 
0740–087347. (19873)

KIADÓ központi fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2 kereske-
delmi felület, 108 m2 raktárfelület, 300 m2 

pince, külön bejáratú udvar, parkolási lehe-
tőség. Telefon: 0740–084903. (19893)

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

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

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

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

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

Sürgősen ELADÓ Hargitafürdőn egy 
háromszintes, 230 m2 hasznos alapterüle-
tű, 2010ben igényesen megépített csa-
ládi ház 550 m2es telekkel, szélerőművel, 
beépített bútorral, féláron. Telefon: 0741–
752970. (19832)

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)

KIADÓ 4 ha kaszáló. Érdeklődni a 
0266–314063, 0744–554061es telefon-
számokon. (19916)

ELADÓ 20 ár beltelek Csiba központi 
részén. Telefon: 0745–373536. (19910)

jármű
ELADÓK: Volkswagen Transporterek, 

Ford Transitok, Mercedes Sprinterek 1900–
2800 cm3 motorral, 2850–5500 euróig; 
2003as évjáratú Ford Focus TDi, teheres, 
nagy felszereltséggel 2850 euróért; Lada 
Niva 900 euróért; 2005ös évjáratú Hyundai 
Accent gáz+benzines, beíratva. Telefon: 
0722–342429. (19931)

ELADÓK: FiatSame 3 hengeres, 48 LEs 
traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22 kWos 4 x 
2es, 2000 évjáratú traktor (3500 euró), 2003
as évjáratú Ford Focus 1,8 dízel, sok extrával, 
frissen behozva, névre íratva (3300) euró, 
1998as évjáratú VW T4 5 személyes, 101 
LEs, valamint szippantók, váltóekék, 165 cm
es körkasza. Telefon: 0749–155155. (19841)

ELADÓ 2001es évjáratú, 1,6os ben-
zinmotoros, kombi Skoda Octavia extrák-
kal. Telefon: 0744–470318. (19879)

ELADÓ 1999es évjáratú, fehér Ford Fi-
esta 1.3i, 2+1 ajtós, jó állapotban. Irányár: 
1550 euró. Telefon: 0741–124275. (19809)

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

ELADÓ 3 éves Dacia Logan 20 000 
kmben. Telefon: 0740–996862.

vegyes
Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 

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

ELADÓ 6 éves, sárga, világos hajú, 
jó testű, kockafarú, 450 kgos ménló. 
Csendes, minden munkára alkalmas. Be-
számítok csikót vagy vágni való lovat is. 
Irányár: 2800 lej. Telefon: 0753–269541, 
Csíkszereda. (19930)

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

ELADÓ Csíkszeredában, Szécseny ben 
jó állapotú, 500 m2es téglaistálló, 11 ár 
területtel, lakrésszel, főút mellett, közmű-
vesítve. Telefon: 0745–849989.

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák. Te-
lefon: 0745–594030. (19893)

ELADÓ ötfiókos Arctic fagyasztószek-
rény. Telefon: 0745–373536. (19910)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Érdeklődni le-
het a 0745–510386 és a 0266–244461es 
telefonszámokon. (19337)

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

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

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

ELADÓ egy 120 literes mélyhűtő. Ára: 
200 lej. Telefon: 0751–081567.

ELADÓ kiváló minőségű, 54 fokos tisz-
ta szilvapálinka. Telefon: 0748–160660.

ELADÓ: 40 darab fehér csempe (15 x 15); 
10 darab zöld falicsempe (25 x 40); 13 darab 
zöld padlócsempe (30 x 30); kerek poentlász 
(csipke) terítő (átmérője 110 cm), valamint 
egy szarvasagancs. Telefon: 0266–321512.

ELADÓ négyhengeres kürtőskalács-
sütő gép kedvező áron. Telefon: 0746–
107408.

szállás
HORGÁSZÓK és kikapcsolódni vágyók 

figyelmébe! Szálláslehetőség, illetve szo-
bák bérlése Homoródszentpálon a 0745–
890902es telefonszámon.

állás

Sürgősen ÁCSOKAT, KŐMŰVESEKET 
KERESEK bukaresti munkára. Bérezés 
megegyezés alapján. Telefon: 0720–
327901. (19926)

Budapesti székhelyű, minőségel-
lenőrzéssel foglalkozó részvénytársaság 
hosszú távú együttműködési szándékkal, 
magyarországi munkavégzésre KERES 
EN 473 szerinti, elsősorban UT, ET vég-
zettségű, gyakorlattal rendelkező anyag-
vizsgálókat. Az önéletrajzokat, motivációs 
leveleket a fizetési igény megjelölésével az 
agmivig@tonline.hu email címre várjuk.

szolgáltatás
VÁLLALOK meszelést, glettelést, par-

kettázást és minden tisztességes munkát 
garanciával, kedvezményesen (megegyezés 
alapján). Telefon: 0728–835965. (19906)

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

VÁLLALJUK területek felmérését, telek-
könyvezését, megosztását, összevonását 
és teljes körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak 
kedvezményesen. Telefon: 0722–967539.

részvétnyilvánítás

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

(Juhász Gyula)

Megrendülten értesültünk tisztelt és 
szeretett munkatársunk, évtizedekig lel-
kiismeretes, emberséges vezetőnk,

dr. ÉLTETŐ CSABA

elhunytáról. Szomorú szívvel búcsúzunk 
tőle és mély együttérzéssel osztozunk a 
gyászoló család fájdalmában. A Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 
munkaközössége.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2009. július 
1jére,

BARICZ ZSUZSÁNNA

halálának 2. évfordulóján. Nagyon hi-
ányzol! Legyen Istentől áldott, nyugodt 
pihenésed! Szerettei.

Por fedi már rég,
sűrű, vastag por.
De emléke, míg élek,
kísért a fénylő csillagokból.

(Bartalis János)

Kegyelettel és fájó szívvel emléke-
zünk 2007. július 4re,

BAKÓ LÁSZLÓ
tanár

halálának 4. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. július 4én 19 
órakor lesz Csíkszeredában, a Millenni-
umitemplomban. Nyugodjál békében! 
Bánatos felesége és hozzátartozói. 
(19927)

Fájó szívvel emlékezünk 2009. július 
4re,

id. TÖRZSÖK TIBOR

halálának 2. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. július 3án, 
vasárnap reggel 8.30 órakor lesz a 
csíkszentimrei templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (19922)

A Csíkszeredai Tanítóképző 1951
ben végzett diákjai a 60 éves találkozó 
alkalmából kegyelettel emlékeznek el-
hunyt tanáraikra és osztálytársaikra. 
Csendes álmuk fölött őrködjön a szere-
tet és megemlékezés. A hálaadó szent-
mise 2011. július 5én, kedden 10.30 
órakor lesz a Szent Kereszttemplomban. 
(19918)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. július 
2ra,

ANTAL GYÖRGY
kántor

halálának 4. évfordulóján. Szeretet-
tel őrizzük emlékét. Nyugalma le-
gyen csendes! Szerettei – Csíkdelne. 
(19925)

Szomorú szívvel emlékezünk 2010. 
július 2ra,

KRISTÓ BÉLA

halálának első évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet az emlékére. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszentkirály.

A sír nyugalma áldott nyugalom...
Virágot dajkál, emléket ültet,
S könnyel becézi az elhunyt ifjat.

Kegyelettel és emlékét áldva emlé-
kezünk az 1992es Ezer Székely Leány 
Napja áldozatára,

ifj. GYÖRGY FERENCZ

halálának 19. évfordulóján. Gondoljunk 
Rá szeretettel, imával. Az érte bemu-
tatott szentmise a csíkzsögödi kegy-
templomban lesz július 3án 9 órakor. 
Bánatos édesanyja, testvérei és akik 
szerették. (19903)

Fájó szívvel emlékezünk 1986. július 
3ra,

ifj. DEÁK DÉNES

halálának 25. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Szeret-
tei – Alsóboldogfalva.

 

elhalálozás

Hirdetések

„Szomorú az út,
Mely sírodhoz vezet.
Megpihen a te jóságos szíved,
Köszönjük, hogy éltél,
S minket szerettél,
Nem haltál meg, 
Csak álmodni mentél.
Bennünk örökké élsz egy életen át,
S odaföntről vigyázol reánk.”

Mély fájdalommal, 
de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a 
drága jó édesanya, anyós, anyatárs, 
nagymama, dédnagymama, sógor-
nő,  rokon és jó szomszéd,

özv. TÖRÖK GÁBORNÉ
szül. Bőjte Erzsébet

türelemmel viselt hosszú betegség 
után 2011. június 30-án életének 78., 
özvegységének 19. évében lelkét visz-
szaadta Teremtőjének. Drága halot-
tunk földi maradványait 2011. július 
3-án, vasárnap 15.30 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíktaplocai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Sze-
rető szíved utolsót dobbant, de em-
léked szívünkben örökké megmarad. 
Nyugodjál békességben! A gyászoló 
család – Csíktaploca.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

dr. ÉLTETŐ CSABA LEVENTE
járványtanász főorvos

67 éves korában nehéz küzdelem 
után ez év június 30-án örökre eltávo-
zott szerettei köréből. Temetése július 
2-án 13 órakor lesz református szer-
tartás szerint a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőben. Emlékét örökre 
megőrizzük. A gyászoló család.

Szomorú szívvel, de 
Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, 
hogy a drága jó férj, 
édesapa, após, nagytata és rokon,

SIMON DOMOKOS

szerető szíve életének 81., házassá-
gának 56. évében türelemmel viselt 
betegség után 2011. június 30-án 
megszűnt dobogni. Temetése július 
2-án, szombaton 11 órakor lesz a 
Kalász negyedi temetőben. Részvét-
nyilvánítást a te metés előtt egy órá-
val fogadunk. Nyugodjon békében! A 
gyászoló család.

Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a lelkünkben marad.

Fájó szívvel emléke-
zünk életünk legszomorúbb 
napjára, 1999. július 2ra, 
amikor eltávozott szerettei 
köréből a drága jó gyermek 
és testvér,

ANTAL KÁROLYRÓBERT.

Emléke legyen áldott, pihenése csen-
des! Lelkéért az engesztelő szentmise 
2011. július 3án, vasárnap 9 órakor lesz 
a Szent Ágostontemplomban. Nyugod-
jál békében, drága gyermekünk! Szülei 
és testvére. (19840)
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AZ AMIGO & INTERCOST KFT.

tapasztalattal rendelkező 
jogászt alkalmaz.

Önéletrajzokat  
a personal@amint.ro 
e-mail címre várunk.

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.


