
lakás

ELADÓ családi ház 16 ár telekkel 
Madéfalva 822. szám alatt. Telefon: 
0740–769198. (20106)

KIADÓ Csíkszeredában I. osztályú 
garzonlakás. Telefon: 0723–313485. 
(20074)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház 46 ár belterülettel és gazda-
sági épületekkel. Irányár: 32 000 euró. 
Telefon: 0742–388143.

ELADÓ Csíkszereda, Szabadság tér 
13. szám alatt, a II. emeleti, 5-ös szám 
alatti, I. osztályú 59 m2-es, napos, térre 
néző, világos, teraszos tömbházlakás 
(lift van). Irányár: 13 millió forint. 
gergelymtt@gmail.com. Telefon: 
0036–20–9271876 (Budapest).

ELADÓ Büdösfürdőn téglából épí-
tett, 3 szobás, fürdőszobás lakóház 
+garázs és melléképület, a hozzá tar-
tozó 716 m2 beltelekkel együtt. Irányár: 
25 000 euró. Telefon: 0749–564571.

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb
házlakás a rendőrséggel szemben. Te-
lefon: 0744–339894. (20100)

ELADÓ magánház Szécsenyben 
(170 m2 lakható felület), legkevesebb 
700 m2-es kerttel, garázzsal, felszerel-
ve, te rasszal, melléképületekkel.  Tele-
fon: 0744–783218. (20098)

KIADÓ kereskedelmi felület, illetve 
garzonlakás. Telefon: 0725–548016, 
0748–092370. (20079)

ELADÓ 4 szobás, II. emeleti, két 
fürdőszobás, kétteraszos, nagy kony-
hás, tágas előszobás lakás pincével, 
központi zónában, csendes környe-
zetben. Telefon: 0742–040500, 0727–
335734. (20026)

ELADÓ kiváló helyen lévő ház. Ára 
alkudható. Telefon: 0726–338112. 
(20093)

ELADÓ előnyös áron Csíkszeredá-
ban, a Decemberi forradalom utcában 
4 szobás tömbházlakás (termopán 
ablakok, biztonsági ajtó). Azonnal be-
költözhető! Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0749–030242, 0749–067778. 
(20054)

ELADÓ Nagyvárad központjában 
előnyös áron 44 m2 lakható felületű, 
emeletes, összkomfortos lakás bebú-
torozva vagy anélkül. Telefon: 0749–
030242, 0749–067778. (20054)

ELADÓ Szécseny Mélyárok részén 
előnyös áron 20 áras telken fekvő 4 
szobás, összkomfortos, téliesített ház 
gyönyörű kilátással, rendezett udvar-
ral (patak és kút az udvaron). Telefon: 
0749–030242, 0749–067778. (20054)

ELADÓ manzárdos, 230 m2-es 
lakófelületű családi ház 930 m2-es 
telekkel Csíkszeredában, a Taploca 
utcában. Cég székhelynek is alkalmas. 
Telefon: 0722–435542. (19954)

ELADÓ felújításra szoruló családi 
ház Csíkszenttamás központjában 5 
ár területtel. Ára megegyezés alapján. 
Telefon: 0744–605253, 0755–180196.

BÉRELNÉK Csík és Felcsík környé-
kén kertes házat. Telefon: 0755–
801381. (20107)

telek
ELADÓ Csíkszeredában egy 730 

m2es, központi fekvésű belterület, a 
rajta lévő épülettel. Gáz, víz az udva-
ron. Telefon: 0742–466937. (20052)

ELADÓK Csíkcsicsóban, a főút 
mel lett, 161 szám alatti építkezés alatt 
álló telkek (1400 m2 + kaszáló, 10 ár 
+ 24 ár szántó). Irányár: 14 000 eu-
ró. Telefon: 0755–170524, 0036–20–
4149840. (20080)

VÁSÁROLNÉK építkezésre alkal-
mas belterületet Csíkszentléleken, 
fő út mellett. Telefon: 0744–793777. 
(20058)

ELADÓ Csíkszeredában, Szécseny-
ben, csendes környezetben, gyönyörű 
kilátással, tiszta telekkönyvvel ren del-
kező beltelek tulajdonostól. Telefon: 
0742–040500, 0727–335734. (20026)

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Marosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, 
a közelben horgászási lehetőséggel. 
Telefon: 0745–107621, 0755–180196.

jármű
ELADÓ 2006os Opel Corsa 1.0, 

benzines, kétajtós, szép állapotban, 
forgalomba beírva, 74 000 km-ben. 
Extrák: légzsák, ABS, CD-rádió, elekt-
romos ablakok, központi zár. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf kombi 1.6, metálszürke, 
frissen behozva, kevés illetékkel, ki-
tűnő állapotban. Extrák: 4 elektromos 
ablak, tükrök, 4 légzsák, elektromosan 
állítható ülések stb. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Ár: 4150 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

VÁSÁROLOK roncsautóprogramba 
való öreg autót. Telefon: 0753–
092433. (19971)

ELADÓ 2002-es évjáratú Skoda 
Fabia Elegance 83 000 km-ben, extrák-
kal, megkímélt állapotban. Irányár: 3500 
euró. Telefon: 0755–098933. (20077)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.7, dízel, forgalomba beírva, tu-
lajdonostól, jó állapotban. Ára: 3000 
euró. Telefon: 0744–497287. (20078)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel 
Corsa, nincs beírva. Telefon: 0751–
585949.

ELADÓ 2003-as évjáratú Volks-
wagen Golf IV, TDi, beírva (6+1 se-
bességváltó, elektromos ablak és 
tükör, tempomat, 10 légzsák, vonó-
horog stb.). Telefon: 0742–253317. 
(20108)

vegyes

Ha valaki talált egy piros távirányí-
tós autómodellt a poliklinika melletti 
mentőállomás bejáratánál, jutalom el-
lenében kérem hívjon a 0744–483510-es 
telefonszámon.

ELADÓ vegyes tüzelésű fa (bükk-
fa, nyírfa és nyárfa) 90–110 lej között 
métere. Telefon: 0742–086904, 0740–
937302. (20082)

ELADÓK 185-ös körkaszák és Ra-
pid négyütemű kaszálógépek Ko vászna 
megyében. Telefon: 0754–460873.

ELADÓ versenyeken eredményes 
Beagle tenyészszuka. Telefon: 0729–
898355.

ELADÓ öt 50 kilogrammos süldő 
Csíkszentkirályon. Telefon: 0744–
912658.

ELADÓ Same 3 hengeres, 48 LE-s 
traktor kitűnő állapotban; 2000es év-
járatú, 27 LEs Iseki Land Hope; 4,2 
m3es horganyzott szippantó utánfutó; 
váltóekék; 165 cmes körkasza; kulti-
vátor; permetező. Rendelésre hozok 
30–300 LE-s traktorokat vagy más 
mezőgazdasági gépeket. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszá-
mon. (19931)

ELADÓ jó állapotban párban levő 
lóhám, valamint mintás rongyszőnyeg. 
Telefon: 0722–250728.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300  lej. Te-
lefon: 0745–510386, 0266–244461. 
(19337)

állás

ALKALMAZOK nagyon jó KŐMŰ-
VESEKET bukaresti munkára azon-
nali kezdéssel. Fizetés: 1800–2000 
lej/hó, kaja, szállás. Telefon: 0744–
691692. (20075)

szolgáltatás

VÁLLALJUK fürdőkádak újrazo-
máncozását garanciával, minden szín-
ben, helyszíni kiszállással, 13 éves 
tapasztalattal. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777.

Hűtők, mosógépek, aragázak ja-
vítását VÁLLALOM. Hívja a 0729–
085290, valamint a 0266–323087-
es telefonszámot 9–10 óra között. 
(20025)

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

VÁLLALOK kocka álmennyezetra-
gasztást (poliészterplafon), meszelést, 
diszperziós festést. Telefon: 0745–
986890.

elveszett

ELVESZTETTEM egy autókulcsot. 
Megtalálója hívjon a 0744–121274-es 
telefonszámon.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 1982. jú-
lius 19-re,

CSÓTI GÉZA
cipészmester,

valamint 2006. július 25-re,
özv. CSÓTI GÉZÁNÉ

Kovács Julianna
sebésznővér

halálának évfordulóján. Nyugodjanak bé-
kében! Szerettei – Csíkszereda. (20105)

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

(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk drága jó 

szüleink, a gyergyócsomafalvi
CSATA FERENCZNÉ

Páll Erzsébet
halálának 20.,

CSATA FERENCZ
halálának 29. és drága nővéreink,

KERESZTES ROZÁLIA
halálának 8. évfordulóján, valamint

TREUER KRISZTINA
halálának 4. hónapjában. Emlékük le-
gyen áldott, nyugalmuk csendes. Sze-
retteik.

Fájó szívvel, kegyelettel emléke-
zünk

BÚZÁS LÁSZLÓ
elhunytának első évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmise 2011. július 30án 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumitemplomban. Gyászoló 
hozzátartozói. (20096)

Fájó szívvel emlékezünk 2001. júli-
us 31-re,

MAJOR DOMOKOS
halálának 10. évfordulóján. Nyugodjon 
békében! Felesége és fiai – Csíkszere-
da. (20073)

Hirdetések

Az én időm előbb lejárt,
mint szerettem volna,
Bocsássatok meg,
nem tehetek róla.
Ne sírjatok,
többé már nem szenvedek,
Fájdalmam már csak az,
hogy nem lehetek veletek.

Kegyelettel emléke-
zünk

NAGY VIKTÓRIA
halálának első évfordu-
lóján. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise 2011. július 30
án, szombaton 7.30-kor lesz a Szent 
Kereszt-templomban. Emléke legyen 
áldott. Szerettei. (20097)

Megtört szívünk mély 
fájdalmával emlékezünk 
2002. július 29-re, fiunk
dr. BIRÓ BÉLA-FERENC

halálának 9. évfordu-
lóján. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. Bánatos 
szülei. (20087)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
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:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde 
– 0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi roska – 
0744–912658, Csík szentmárton: 
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.


