
lakás
ELADÓ 4 szobás kertes ház műhely-

házzal együtt a Hétvezér negyedben. 
Irányá r: 74 000 euró. Telefon: 679717.

BÉRELNÉK alapfelszereltségű garzont 
Csíkszeredában. Telefon: 0745–848024.

ELADÓ 2 szobás, felújított lakás a 
Kárpátok sétányon, Marosvásárhelyen. 
Ára: 35 000 euró, alkudható. Telefon: 
0748–124066.

ELADÓ Csíkszeredában III. emeleti, fel-
újított, jó fekvésű, bútorozott garzonlakás 
a Szív utcában. Telefon: 0740–216685.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíkszere-
dában, a Decemberi forradalom utcá-
ban. Telefon: 0742–489265.

KIADÓ 2 szobás, saját hőközponttal 
rendelkező lakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0747–946202.

ELADÓ IV. emeleti, kétszobás tömb ház
lakás a Jégpálya negyedben. Irányár: 28 
ezer euró. Telefon: 0740–095215. (20201

ELADÓ Csíkszeredában III. emeleti, 
felújított, jó fekvésű, bútorozott garzon-
lakás a Szív utcában. Telefon: 0740–
216685.

Lakótársat KERESÜNK egy Brassói 
út mellett található 3 szobás lakásba, az 
állomás mellett. Telefon: 0744–709635.

KIADÓ október 1től ultraközponti, 2 
szobás, bútorozott tömbházlakás hosszú 
távra, komoly érdeklődőknek. Telefon: 
0731–010108 vagy 0740–374837, na-
ponta 17–20 óra között. (20273)

ELADÓ Csíkcsicsóban új, 145 m2-es 

családi ház központi fűtéssel, bútorozva 
vagy anélkül, 7,60 ár rendezett, szép ud-
varral, 115 m2 gazdasági épülettel. Meg-
felel két család számára vagy bármilyen 
tevékenységnek, azonnal beköltözhető. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0740–
898669. (20293)

KIADÓ 25 m2es, felújított, földszinti 
üzlet, irodahelyiség a Szív utcában. Ára: 
550 lej/hó. Telefon: 0741–035654. 

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Lendület sé-
tányon új műanyag, hőszigetelő nyílás-
zárókkal. Irányár: 37 000 euró. Telefon: 
0748–114630.

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 Csíkszeredában, az Olt utca 
3. szám alatt 140 m2es ház 7 ár terület-
tel (cégeknek is megfelel). Beszámítok 
háromszobás tömbházlakást. Irányár: 120 
ezer euró. Telefon: 0742–029135. (20248)

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 
szobás, alapfelszereltségű, földszinti, 
va lamint egy 3 szobás, felújított, saját 
hő központtal rendelkező, IV. emeleti 
tömbházlakás. Irányár: 27 ezer, illetve 
37 000 euró. Telefon: 0758–060375.

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

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

ELADÓ ház 14 ár telekkel, kedve-
ző áron Székelykeresztúr, Berde Mózes 
utca 38. szám alatt. Telefon: 0266–
243320, 0740–821587. (20258)

ELADÓ magánház Szécsenyben (170 
m2 lakható felülettel, legkevesebb 700 
m2es kerttel, garázzsal, terasszal, mel-
léképületekkel). Telefon: 0744–783218.

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett, gáz az udvaron. Tele-
fon: 0742–838386. (20247)

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

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

jármű
ELADÓ 2003as évjáratú Dacia 

Super Nova 1.4i jó állapotban. CSERE 
is érdekel. Irányár: 1600 euró. Telefon: 
0742–623945. (20273)

ELADÓ 2006os évjáratú Renault 
Symbol 1.4i extrákkal (ABS, szervo, 
elektromos ablak és tükör, klíma, CD, 
multivolán, légzsákok, központi zár, ri-
asztó, állítható kormány). Irányár: 3850 
euró. Telefon: 0745–507313. (20273)

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

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

vegyes
ELADÓ Massey Fergusson aratógép 

2,80 mes vágóasztallal, kitűnő állapot-
ban. Ára: 4800 euró. Telefon: 0747–
220944.

ELADÓK 9 hetes malacok Csíkszent
mihályon. Telefon: 0746–195425.

ELADÓ 135 cmes, négykarikás 
körkasza, 2–3as váltóekék, kultivátor, 
Deutz Same, Ford, International, 20–85 
LEs traktorok. Telefon: 0722–342429. 
(20288)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá-
ban új, német Stema utánfutók, 550–
3000 kg össztömegig, valamint vasvágó 
fűrészgép. BÉRELHETŐ utánfutó. Érdek-
lődni lehet a 0740–508460as telefon-
számon. (20242)

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

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyártó-
tól! Járdának, kocsibejárónak, térburko-
lásnak, különböző színekben. Szállítás 
megrendelhető Csíkszeredában, a Rét ut-
ca 83. szám alatt. Telefon: 0745–475872, 
0744–755124. (20287)

ELADÓ Arctic típusú, négyfiókos 
fagyasztó, valamint két fotel. Telefon: 
0266–311699. (20256)

ELADÓK bernáthegyi kiskutyák olt-
va, féregtelenítve, szülők a helyszínen 
megtekinthetők. Telefon: 0744–433917. 
(20279)

 állás

ALKALMAZUNK asztalost és ácsot, 
szakképzetlen munkást Csíkszépvízen. 
Telefon: 0722–372372.

Szeptember 1jén induló kereske-
delmi egységünkbe (játéküzlet) KERE-
SÜNK munkatársakat. Érdeklődni le-
het a 0741–133297es telefonszámon 
10–18 óra között.

KERESÜNK tehenek mellé komoly, 
megbízható, géppel fejni tudó csalá-
dot. Lakás, étel biztosítva. Bérezés 
megegyezés alapján. Telefon: 0721–
086325. (20288)

KERESEK festőt és gipszkarton
szerelőket bukaresti munkapontra. 
1500–1800 lej kereseti lehetőség + 
étel, szállás. Telefon: 0744–691692. 
(20292)

Raktári munkára női személyt 
KERESÜNK (fizikai munkát igényel). 
Jelentkezni önéletrajzzal a 0266–
371083as telefonszámon vagy a 
general_invest@freemail.hu email 
címen.

szolgáltatás

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

megemlékezés

Egy édesapa drága kincs,
Csak az tudja, kinek már nincs.
Megáll a szív, mely élni vágyott,
Pihen két áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. au-
gusztus 29re,

BENDE ANDRÁS

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. augusztus 
28án 19 órakor lesz a csíkmenasági 
templomban. 

Két keze munkáját mindenhol látjuk,
Áldott szép emlékét 
míg élünk, szívünkbe zárjuk.

Felesége, leánya, unokái és déduno-
kái. (20297)

Fájó szívvel emlékezünk 1995. au-
gusztus 28ra,

GERE MÁRIA

halálának 16. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei – Fitód. (20201)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, rokon és jó 
szomszéd,

FOGAS PIROSKA

szerető szíve életének 87. évében 
2011. augusztus 25-én megszűnt 
dobogni. Temetése 2011. augusz-
tus 27-én 15 órakor lesz az állomás 
melletti régi temető ravatalozójá-
ból. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család.

Áldás volt életed, elmúlásod álom,
ragyogó emléked győz a zord halálon.
Angyali jó lelked itt lebeg felettünk,
kiket te szerettél 
és kik forrón szerettünk.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, dédnagymama, anyós, 
testvér, rokon és jó szomszéd,

CSEDŐ LÁSZLÓNÉ
szül. Silló Berta

szerető szíve életének 85. évében 
2011. augusztus 24-én 19.45-kor 
megszűnt dobogni. Temetése 2011. 
augusztus 27-én, 12 órakor lesz a 
Szentlélek utcai temető ravatalozó-
jából. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Jelen 
értesítést gyászjelentőnek is szán-
tuk. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.
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Tusnádfürdői 
3 csillagos szálloda
 

SZÁLLODARECEPCIÓST 
és 

SZAKÁCSOT 

alkalmaz. 

Telefon: 
0751–188046.

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.


