
lakás
ELADÓ felújításra szoruló családi ház 

Csíkszenttamás központjában 5 ár terü
lettel. Ára megegyezés alapján. Telefon: 
0744–605253, 0755–180196.

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

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

ELADÓ magánház Szécsenyben (170 m2 
lakható felület), legkevesebb 700 m2es kert
tel, garázzsal, te rasszal, melléképületekkel.  
Telefon: 0744–783218. (20098)

ELADÓ Büdösfürdőn téglából épített, 
3 szobás, fürdőszobás lakóház + garázs 
és melléképület, a hozzá tartozó 716 m2 
beltelekkel együtt. Irányár: 25 000 euró. Te
lefon: 0749–564571.

ELADÓ Csíkszentdomokoson családi ház 
46 ár belterülettel és gazdasági épületekkel. 
Irányár: 32 000 euró. Telefon: 0742–388143.

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvá
ri su gárúton 2 szobás + manzárdszobás 
lakás. Érdeklődni a 0742–294650 vagy a 
0745–167127es telefonszámokon. 

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

ELADÓ Csíkszereda központi részé
ben 4 szobás, II. emeleti, teljesen felújított 
tömbházlakás. Beszámítok központi fek
vésű, I. osztályú garzonlakást is. Telefon: 
0751–065822. (20058)

ELADÓ hétvégi ház Szelterszen, a 
nádasszéki gyógyfürdő szomszédságában, 
az ásványvíz közelében, 12 ár területen, 
csodálatos környezetben, jutányos áron. 
Telefon: 0744–537628.

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás Csík
sze re dában, a Jégpálya negyedben, II. 
emeleten. Ára: 33 000 euró. Telefon: 
0726–268000, 0748–924491.

telek
ELADÓ 87 ár parcellázható terület 

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

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszentkirály 
bejáratánál, főút mellett, víz, gáz, villany, 
kanalizálás a kapunál, zonális rendezési 
tervvel. Telefon: 0722–967539.

jármű
ELADÓ 2003as évjáratú Volkswagen 

Golf IV, TDi, beírva (6+1 sebességváltó, 
elektromos ablak és tükör, tempomat, 10 
légzsák, vonóhorog stb.). Telefon: 0742–
253317. (20108)

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

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

ELADÓ 2001es évjáratú Volkswagen 
Golf kombi 1.6, metálszürke, frissen be
hozva, kevés illetékkel, kitűnő állapotban. 
Extrák: 4 elektromos ablak, tükrök, 4 lég
zsák, elektromosan állítható ülések stb. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Ár: 4150 eu
ró. Telefon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2005ös évjáratú Opel Agila 
1.0 benzines, fekete színű (CDrádió, elekt
romos ablakok, elektromos tükrök, ABS, 
lopásgátló, szervo, légzsák), tökéletes álla
potban. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2006os évjáratú Opel Corsa 
1.0, benzines, kétajtós, szép állapotban. 
Extrák: elektromos tükör, CDrádió, lég
zsák, szervo, ABS, központi zár. Forgalom
ba be van írva. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ Ford 47 LE, valamint Steyr 30 LE 
traktor – mindkettő 12 300 lej, frissen behoz
va, kitűnő állapotban, Gyergyócsomafalva 
701. szám alatt. Telefon: 0752–135883.

Vegyes
ELADÓ sürgősen jutányos áron cse

refa faragott bejárati ajtó, teljes tokozattal 
Csíkszeredában. Telefon: 0366–110452.

Kutyatartó gazdák figyelmébe! EL
ADÓ fagyasztott pulykaalsócomb 15 kg 
körüli kiszerelésben (2,3 lej/kg), valamint 
kisebb adagokban péppé darált formában 
(2,5 lej/kg). Érdeklődni a 0740–218323as 
(Székelyudvarhely) vagy a 0740–849814
es (Csíkszereda) telefonszámokon.

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

ELADÓ vegyes tüzelésű fa (bükkfa, 
nyírfa és nyárfa) 90–110 lej között méte
re. Telefon: 0742–086904, 0740–937302. 
(20082)

ELADÓ két 94/24es gumikerék felni
vel, valamint egy magasnyomású pumpa 
650es motorhoz. Telefon: 0729–051165.

ELADÓ 1310es Dacia alkatrészek: ön
indítók, vonóhorog, hűtő, tetőcsomagtar
tó, kerekek gumistól, műszerfalmelegítő. 
Telefon: 0745–986890, Madéfalva.

ELADÓ Dacia vonóhorog. Telefon: 
0742–874783.

elveszett
ELVESZTETTEM Zsombori Kálmán név

re, a Hargita Megyei Pénzügyi Hivatal által 
a 2008as évben kiállított 666os számú 
végrehajtói igazolványomat. Érvénytelen
nek nyilvánítom. (20113)

állás

ALKALMAZOK ÜZLETVEZETŐT autó
alkatrész eladására csíkszeredai autószer
vizbe. Feltételek: számítógépes ismere
tek haladó fokon; magyar és román nyelv 
ismerete anyanyelvi szinten; szakirányú 
ismeretek; minden egyéb, szakmához 
fűződő ismeret, végzettség előnyt jelent. 
Önéletrajzot a goldautocenter@clicknet.
ro email címre várok. (20112)

ALKALMAZUNK gyógyszerészt és 
gyógyszerészasszisztenst. Önéletrajzot 
a következő email címre lehet külde
ni: locuridemuncafarma@yahoo.com. 
(84513)

ALKALMAZUNK élelmiszer szakis
kolai vagy középiskolai végzettséggel 
rendelkező személyt termelésbe. Tele
fon: 0744–291176. (20111)

ALKALMAZOK nagyon jó KŐMŰVESE
KET bukaresti munkára azonnali kezdéssel. 
Fizetés: 1800–2000 lej/hó, kaja, szállás. 
Telefon: 0744–691692. (20075)

ALKALMAZUNK szakmai tapaszta
lattal rendelkező kőműveseket és ácso
kat Csíkszereda környékéről azonnali 
kezdéssel. Telefon: 0742–620484.

szolgáltatás
Hűtők, mosógépek, aragázak javítását 

VÁLLALOM. Hívja a 0729–085290, vala
mint a 0266–323087es telefonszámot 
9–10 óra között. (20025)

VÁLLALOK augusztus 1jétől vasa
lást és gyerekgondozást. Telefon: 0743– 
677696.

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, összevonását, meg
osztását, kitűzését helyszínen és teljes 
körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak 15 
százalék kedvezmény. Telefon: 0722–
967539.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

BÖJTE LÁSZLÓ
nyug. tanár és jegyző

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és imáikkal mély fáj
dalmunkban osztoztak. Emlékét örökre a 
szívünkbe zárjuk. A gyászoló család.

megemlékezés

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

Szomorúan emlékezünk 2001. július 
28ra,

DOBOS BERTA

halálának 10. évfordulóján. Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések

Fájó szívvel, de a jó Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagytata, 
testvér, rokon és szomszéd,

GYÖRGYJAKAB FERENC
életének 66. évében 2011. július 
29-én csendesen elhunyt. Temetése 
augusztus 1-jén 14  órakor lesz a 
berecki (Háromszék) temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család, Csobotfalva.

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
Az volt a boldogságod, ha velünk lehettél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, de legyőzött a halál.

Szívünk mély fájdal-
mával, a jó Isten aka-
ratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága 
édesanya, nagymama, 
dédnagymama, testvér, 
rokon és szomszéd,

özv. VITOS LÁSZLÓNÉ
szül. Barabás Terézia

hosszas, de türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. július 28-án délelőtt 11 
órakor, 82 éves korában, özvegységé-
nek második évében elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 2011. 
augusztus 2-án, kedden 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a csíkszere-
dai temetőbe (a vasútállomás mellett). 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Jelen értesítést 
gyászjelentőnek is szántuk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!

Megrendülten, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, apa, nagytata, 
após, apatárs,  testvér, sógor,  rokon,  
koma, barát és jó szomszéd,

id. özv. SZÁNTÓ FERENC
életének 67., özvegységének 13. 
évében 2011. július 31-én hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2011. augusztus 2-án, 
délelőtt 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkkozmási római ka-
tolikus temetőbe. 
„Istenünk, vedd helyettünk
oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat nyugodni
vágyó szíve előtt!”
A boldog feltámadás reményében nyu-
godjék békében! A gyászoló család.

Fájó szívvel emléke
zünk 1997. augusztus 
1jére,

JAKAB GÁBOR

halálának 14. évfordulóján. 
Soha el nem múló szeretettel gondolnak 
rá szerettei. (20099)
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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.


