
lakás

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

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utcában. 
Érdeklődni a 0741–258164-es telefonszá-
mon lehet. 

ELADÓ Csíkszeredában, az Olt utca 
3. szám alatt 140 m2-es ház 7 ár terület-
tel (cégeknek is megfelel). Beszámítok 
háromszobás tömbházlakást. Irányár: 120 
ezer euró. Telefon: 0742–029135. (20248)

ELADÓ Tusnádfürdőn 2 szobás, III. 
emeleti tömbházlakás saját hő köz pont-
tal. Telefon: 0757–676158.

ELADÓ Madéfalván, a főút mellett, a 
822. szám alatti ház 1604 m2 területtel. 
Telefon: 0036–20–5348276. (20246)

ELADÓ IV. emeleti, kétszobás tömb-
ház lakás a Jégpálya negyedben. Irány-
ár: 28 000 euró. Érdeklődni a 0740–
095215-ös telefonszámon. (20201)

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan tömb-
házlakás a Decemberi forradalom utcá-
ban hosszú távra. Telefon: 0748–906121.

KIADÓ részben bútorozott garzon-
lakás. Bér: 350 lej/hó. Telefon: 0727–
891145. (20227)

KIADÓ földszinti, felújított, 25 m2-es 
üzlethelyiség a Szív utcában. Irány-
ár: 550 lej/hó. Telefon: 0741–035654. 
(20228)

Albérletet KERESEK megbízható csa-
lád részére Székelyudvarhelyen, Szom-
batfalva előnyben. Telefon: 0752–170335, 
0743–031116.

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában, az M. Sadoveanu utcában. 
Telefon: 0742–839868.

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás saját 
hőközponttal, két fürdőszobával Csík-
szeredában, a Hargita utcában. Telefon: 
0746–896108. (20232)

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

KIADÓ kétszobás, saját hőközponttal 
rendelkező, szigetelt, központi fekvé-
sű, bútorozott tömbházlakás. Telefon: 
0740–889483.

ELADÓ háromszobás ház Marosfőn, 
a kolostor mellett, saját hőközponttal, 
parkettázva, padló- és falicsempézve, 
pince, manzárd, garázs, 500 m2 udvar. 
Ár: 35 000 euró, alkudható. Telefon: 
0743–526934.

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, 
50 m2-es tömbházlakás, I. emeleten, 
a Testvériség sugárút 28. szám alatt 
(termopán ajtók, ablakok, beépített er-
kély, modern konyhabútor új állapotban, 
hőszigetelt konyha, előszoba, kitűnő ál-
lapotban stb.). Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0728–012611.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben felújított, II. emeleti tömb-
házlakás, csendes és korszerűsített 
környezetben. Irányár: 29 500 euró. Te-
lefon: 0748–037830. (20225)

KIADÓ szeptembertől teljesen felújí-
tott és felszerelt garzonlakás. Telefon: 
0747–230283. (20124)

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

ELADÓ kiváló helyen lévő ház. Ára al-
kudható. Telefon: 0726–338112. (20093)

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

KIADÓ Sepsiszentgyörgy köz-
pontjában felújított, hőszigetelt, saját 
hőközpontú, termopán ablakos, kü-
lön bejáratú, háromszobás, bútorozott 
tömbházlakás hosszú távra  igényesnek. 
Érdeklődni a 0745–108250-os telefonon 
15 óra után.

KIADÓ 2 szobás, bútorozott lakás 
saját hőközponttal Csíkszeredában hosz-
szú távra. Telefon: 0721–717830.

ELADÓ Csíkdánfalván, a 223. szám 
alatti családi ház gazdasági épületekkel, 
valamint Csíkjenőfalván, a Kenderes-
kertben építkezésre alkalmas, 12,5 ár 
terület, víz- és villanybekötési lehető-
séggel. Telefon: 0744–368457.

KIADÓ különálló épület a Szentlélek 
utca 66. szám alatt (a tejgyárral szem-
ben). Megfelel irodahelyiségnek, cég-
székhelynek, rendelőnek vagy bármilyen 
hasonló célra. Az összesen 100 m2, 
felújított helyiség saját központi fűtés-
rendszerrel és parkolóval is rendelkezik. 
Telefon: 0741–098922. 

telek

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett, gáz az udvaron. Tele-
fon: 0742–838386. (20247)

ELADÓ beltelek Szécsenyben rende-
zett iratokkal, valamint Csíkszereda köz-
pontjában egy 4 szobás lakás. Telefon: 
0727–335734, 0742–040500. (20239)

ELADÓ Csíkszentléleken 46 ár beltelek 
a falu központjában, 100 méterre a főúttól. 
Beszámítok I. osztályú, 2 szobás lakást. 
Irányár: 6 euró/m2. Telefon: 0742–648606. 
(20210)

jármű

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó ál-
lapotban. Telefon: 0742–838386. (20247)

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo 
újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
valamint 2006-os Seat Ibiza jó állapot-
ban, téli, nyári gumikkal. Telefon: 0728–
012615.

ELADÓ 2008-as évjáratú, 125 cm3-es 
Suzuki Burgman, 5600 km-ben. Ára: 2300 
euró, alkudható. Telefon: 0724–089775. 
(20219)

ELADÓ 1994-es évjáratú Opel Astra 
jó állapotban (központi zár, rádiómagnó). 
Ára: 1650 euró. Telefon: 0744–786147.

ELADÓ 2002-es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4 x 4-es, reduk-
torral, légkondi, terepgumik, zárt raktér, 
friss műszakival, tulajdonostól. Telefon: 
0722–234840. (20251)

ELADÓ 2003-as évjáratú Volkswa-
gen Golf IV. TDi, elektromos ablakok és 
tükrök, tempomat, 10 légzsák, vonóho-
rog, 6+1 sebességváltó stb. Telefon: 
0742–253317. (20223)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramba 
való öreg autót a legjobb áron. Telefon: 
0753–092433.

vegyes

NAGY GÉZA a tulajdonjog betáb-
lázását kérelmezte elbirtoklás jogán a 
következő ingó és ingatlanra: Remete, 
Tolvajos 75. szám, Hargita megye, kb. 
13 ár belsőségre, amely a CF 50780 
Remete (régi CF 4236 Remete) telek-
könyvi számban szerepel, nyilvántart-
va a 6869/2011. június 15. és 2417, 
2418, 2419 helyrajzi szám alatt. Ezen 
hirdetésben a megnevezett személye-
ket is értesítem, hogy ez ügyben NAGY 
JÁNOS a Lajosé, SZABÓ RÓZA a Já-
nosé, Nagy Lajos felesége, született 
BALÁZS MÁRIA jelenjenek meg a tár-
gyaláson. A jelenlegi felhívás alapján 
kifogás nyújtható be 30 napon belül a 
gyergyószentmiklósi bíróságon, Kos-
suth Lajos u. 4 szám alatt. (20245)

ELADÓK 8 hetes malacok. Telefon: 
0758–437995. (20249)

ELADÓ vegyes tűzifa és hasoga-
tott bükkfa kedvező áron, megegyezés 
szerint. Kérésre fel is vágjuk és házhoz 
is szállítjuk. Telefon: 0757–249143. 
(20244)

ELADÓ 0 lejért nem áfa-fizető kft. 
rendezett papírokkal (adósságmentes). 
Telefon: 0748–240645. (20243)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá-
ban új, német Stema utánfutók, 550–
3000 kg össztömegig, valamint vasvágó 
fűrészgép. BÉRELHETŐ utánfutó. Tele-
fon: 0740–508460. (20242)

ELADÓ Csíkszeredában 6 kecske. 
Telefon: 0751–085771. (20222)

ELADÓ elektromos cigaretta, továb-
bá cigarettatöltő és hozzávalók. Telefon: 
0758–705720.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461. 

VÁSÁROLOK régi faházakat, vala-
mint gazdasági épületeket, csűröket. 
Telefon: 0743–687850.

VÁSÁROLOK jó állapotban lévő ka-
napét Csíkszeredában vagy környékéről. 
Telefon: 0721–717830.

állás

ALKALMAZUNK előkönyvelői és 
titkárnői állásra egy személyt 4 órás 
munkaidővel. Telefon: 0742–086904. 
(20218)

Kőművest KERESEK csíkszeredai 
munkapontra azonnali kezdéssel, jó 
fizetéssel. Előnyt jelent B kategóriás 
jogosítvány. Telefon: 0721–341493, 
0740–795704. (6406)

ALKALMAZUNK lakatos-, kőmű-
ves- és ácsmestereket. Bérezés dip-
lomás szakembereknek 8–10 lej/óra, 
teljesítménytől függően. Önéletrajzokat 
az alábbi címre várunk: bellcasa1@
gmail.com. (6407)

A BÁLINT-TRANS Kft. alkalmaz két 
személyt a csíkszentkirályi autómosó 
műhelybe. Női személyek előnyben. 
Jelentkezni lehet személyes önélet-
rajzzal naponta a cég székhelyén: 
Csíkszentkirály 1/A szám alatt. (20235)

szolgáltatás

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

KINDA KATALIN

halálának 6. hetén. Az engesztelő 
szentmise 2011. augusztus 20-án reg-
gel 7 órakor lesz a Szent Kereszt-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Szerettei. (20250)

Fájó szívvel emlékezünk szüleink,

TÓKOS ANNA
elhunytának első, valamint

TÓKOS ALBERT

elhunytának 3. évfordulóján. Az engesz-
telő szentmise 2011. augusztus 20-án 
reggel 7.30 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumi-templomban. Gyászoló 
gyermekeik. (20236)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szerető édesanya, testvér, 
nagymama, dédanya és rokon,

özv. GERGELY JENŐNÉ
Ráduly Anna

életének 81., özvegységének 28. 
évében hosszas, de türelemmel vi-
selt betegség után 2011. augusztus 
18-án szerető szíve megszűnt do-
bogni. Drága halottunk gyászszer-
tartása augusztus 20-án 13 órakor 
lesz a Kalász negyedi ravatalozóból, 
örök nyugalomra 16 órakor helyez-
zük a gyimesbükki cikolyai teme-
tőben. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.
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A csíkszeredai Székely Károly 
Szakközépiskola

esti oktatást indít 
a líceum felső tagozatára

(két és fél év)
konfekció szakon

– posztliceális (technikum)
osztályban, autó-eletro-

mechanika szakon.

Érdeklődni
az iskola titkárságán lehet

a 0266–310627-es telefonon.

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.


