
lakás

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház köz-
ponti fűtéssel és garázzsal. Ára: 50 000 
euró, alkudható. Telefon: 0746–065190.

KERESEK lakótársakat (két lányt) 
hosszú távra 2 szobás, tágas, jól felsze-
relt lakásba. Ára: 180 + rezsi/hó. Telefon: 
0726–370378 (Csíkszereda). (20159)

ELADÓ kétszintes, 200 m2 lakófelületű 
kertes családi ház Csíkszeredában, 70 m2 
pincével, 6 áras telekkel, csendes környe-
zetben. Megfelel két család részére vagy 
kialakítható bármilyen üzleti tevékenység-
re. Telefon: 0745–115932. (20167)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa ládi 
ház 46 ár belterülettel és gazdasági épü-
letekkel. Irányár: 32 000 euró. Telefon: 
0742–388143.

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 szobás, 
alapfelszereltségű, földszinti, valamint egy 
3 szobás, felújított, saját hőközponttal, IV. 
emeleti tömbházlakás. Irányár: 27 000, illet-
ve 37 000 euró. Telefon: 0758–060375.

Sürgősen ELADÓ családi ház Szé-
kelyudvarhelyen, a Varga Katalin utcában. 
Telefon: 0752–170335, 0743–031116.

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

ELADÓ Csíkszereda központjában 4 
szobás tömbházlakás pincével. Ár meg-
egyezés szerint. Telefon: 0726–392843. 
(20144)

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredában 2 
szobás tömbházlakás. Irányár: 120 euró/
hó. Telefon: 0744–786147. (20156)

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

KIADÓ szoba-konyha-fürdőszobás szük-
séglakás Csíkszeredában, önálló fafűtéssel. 
A házbér részben ledolgozható építkezési és 
háztáji munkákkal. Telefon: 0744–575063.

KIADÓ I. osztályú garzonlakás a Szív 
utcában hosszú távra, elérhető áron. Tele-
fon: 0741–659457. (19966)

KIADÓ két 25 m2-es üzlethelyiség a 
Piac utca 3. szám alatt, forgalmas helyen. 
Telefon: 0745–093015. (20136)

telek

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

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú, beíra-
tott Ford Fiesta 1.3, benzines, 4 ajtós, 
légkondis, reális 90 000 km-ben. Ára: 2300 
euró. Telefon: 0744–598057. (20153)

ELADÓ 2006-os évjáratú Daewoo 
Matiz megkímélt, jó műszaki állapotban, 
első tulajdonostól. Telefon: 0747–036335.

ELADÓ 2006-os évjáratú Dacia Lo gan 
1.4-es. Irányár: 2600 euró. Telefon: 0757–
416310.

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

ELADÓ Kawasaki ER5 (naked) motor-
kerékpár, 500 ccm, 16 000 km-ben. Ideá-
lis kezdőknek vagy kisebb motorosoknak. 
Érdeklődni a 0745–896211-es telefonszá-
mon.

ELADÓ Volvo XC90, 217 LE SUV cégre 
bejegyezve, kitűnő állapotban, teljes fel-
szereltséggel. Telefon: 0724–349595.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Opel Agila 
1.0 benzines, frissen behozva Németor-
szágból, szép állapotban, 94 000 km-ben. 
Extrák: két légzsák, szervo, CD-rádió, ABS, 
lopásgátló stb. Telefon: 0722–967539.

vegyes

Érdekli egy fémvázas erkélyablak? Ha 
leszereli, ingyen elviheti. Hívjon a 0740–
455402-es telefonszámon (Csíkszereda).

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 0740–218323-as 
(Székelyudvarhely) vagy a 0740–849814-
es (Csíkszereda) telefonszámokon.

ELADÓK nyulak élve vagy vágva. Tele-
fon: 0746–133263. 

ELADÓ CP12-es arató-cséplő gép jó, 
üzemeltethető állapotban, valamint SAD-
4-es krumpliültető jó állapotban. Telefon: 
0745–839675. (20133)

ELADÓK hathetes rottweiler kisku-
tyák kiváló törzskönyvezett szülőktől. 
Telefon: 0721–470348. (20147)

állás

Ácsokat, kőműveseket KERESEK bu-
karesti munkára. Telefon: 0720–327901. 
(20158)

ALKALMAZUNK gyógyszerészt és 
gyógy szerészasszisztenst. Önéletrajzot a 
következő e-mail címre lehet küldeni: lo-
curidemuncafarma@yahoo.com. (84513)

szolgáltatás

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

VÁLLALOK ácsmunkát, tetők, valamint 
faházak építését. Telefon: 0743–687850. 
(20138)

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

köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, akik 

id. SZÁNTÓ FERENC

temetésén részt vettek és fájdalmunk-
ban osztoztak, akik segítettek az előké-
születekben és azoknak is, akik csak lé-
lekben tudtak velünk lenni. Isten fizesse 
meg fáradságukat. A Szántó családok. 
(20160)

megemlékezés

Az igaz ember elbúcsúzik,
de fénye megmarad.

(Dosztojevszkij)

Fájó szívvel emlékezünk 2006. au-
gusztus 9-re,

RANCZ ZSUZSANNA

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2011. augusztus 9-én 19 órakor 
lesz a csíktaplocai templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Lánya 
és családja, valamint férje. (20149)

elhalálozás

Hirdetések

„A testétől búcsúzunk,
a lelke tovább vigyáz ránk.”

Fájó szívvel tudat-
juk, hogy

DÉNES ENDRE

életének 54., házassá-
gának 31. évében augusztus 5-én 
16 órakor elhunyt. Temetése ked-
den, augusztus 9-én 13 órakor lesz 
a csíkszeredai Kalász negyedi új 
temetőben. Részvétnyilvánítást 12 
órától fogadunk. A gyászoló család.

Mindenkit szerettél,
nem leszel feledve!
Bűneidnek az Úrnál
megvan a kegyelme.
Mikor összeroskadsz,
bízzál benne bátran,
Rád mosolyog és hív:
Jöjj, mert várlak.

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

LAKATOS ERZSÉBET
Korodi (Noé)

életének 67. évében türelemmel vi-
selt hosszas betegség után 2011. 
augusztus 4-én 23.30 órakor vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Utolsó út-
jára augusztus 9-én 13 órakor kísér-
jük a Szentlélek utcai ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Isten adjon örök 
nyugodalmat neki! Bánatos lánya, 
fia, Dénes tata, valamint unokái.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

BALÁZS BÉCSI ISTVÁN

56 éves korában elhunyt. Sze ret-
tünktől a római katolikus egyház 
szertartása szerint 2011. augusztus 
9-én 16.30 órakor a gyergyóremetei 
temetőben veszünk végső búcsút. A 
gyászoló család.

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Munka, szeretet és küzdelem volt életed,
Legyen áldott, csendes pihenésed.

Fájó szívvel emlékezem 
életem legszomorúbb nap-
jára, 2008. augusztus 9-re,

KECSKÉS SÁNDOR

halálának 3. évfordulóján. Lelki nyugalmá-
ért az engesztelő szentmise 2011. augusz-
tus 9-én 18 órakor lesz a tusnádfürdői ka-
tolikus templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Bánatos özvegye.
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Alkalmazunk
PROGRAMOZÓ MUNKATÁRSAT.

Elvárások:
               – programozói munkakörben szerzett tapasztalat;
               – PHP, HTML, CSS, Java nyelvek ismerete;
               – angol nyelvtudás.

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKÖT.
Elvárások:
               – informatikai ismeretek;
               – felsőfokú angol nyelvtudás.

Önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével a contact@meanpixel.com 
e-mail címre fogadunk. Telefon: 0266–371135.

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.


