
jókívánság

MIKLÓS CSABÁNAK 60. szüle
tésnapja és nyugdíjba vonulása alkal
mából jó egészséget és hosszú bol
dog életet kíván a Tipo Press Orizont 
nyomda munkaközössége. (20379)

lakás

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

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárút 63. szám alatti, 4-es lakrész, tel
jesen felújítva. Telefon: 0755–910942.

Hosszú távra kiadó 3 szobás, für
dőszobás, kertes családi házat KERE
SEK Csíkszereda 20 kmes körzeté
ben. Alcsík előnyben. Telefon: 0755–
519991. (20367)

KIADÓ diákoknak vagy irodának 
52 m2 ház saját hőközponttal és 27 m2 
pincével (külön is), valamint a Petőfi u. 
11. szám külön épületben 17 m2 helyiség 
raktárnak. Telefon: 0720–736435, 0748–
648355. (20344)

KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás a 
Kossuth Lajos utcában diáklányoknak. 
Telefon: 0266–372703, 0266–314800. 
(20355)

ELADÓ Kászonjakabfalván családi 
ház mellékhelyiséggel, csűr, fásszín és 
kert, 10 ár területen. Telefon: 0722–
997072. (20336)

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

ELADÓ központi fekvésű, 3 szobás, 
IV. emeleti, felújított (padlócsempe, 
szalagparketta, termopán ablakok) 
tömbházlakás saját hőközponttal. 
Irányár: 35 000 euró. Telefon: 0758–
060375. (20381)

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Testvériség sugárúton. Irányár: 21 000 
euró. Telefon: 0747–867427. (20303)

Üzlethelyiséget keresek Csíksze
reda bármely részében, lehet ipari 
jellegű is, de rendelkezzen szociális 
helyiségekkel. 70–200 m2 körüli ér
dekel. Írásos ajánlatokat ide kérek: 
aladoraparty@gmail.comra (alaprajz, 
képek, pontos bérlési feltételek, utca, 
házszám). Telefon: 0742–220726.

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
tömb házlakás egyetemisták részére. 
Telefon: 0744–590697. (20372)

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás tömb
ház lakás a Testvériség sugárút 17. 
szám alatt. Irányár: 21 000 euró. Tele
fon: 0745–594008. (20319)

KIADÓ 2 szobás, bútorozott tömb
házlakás a Kossuth Lajos utca 40. szám 
alatt. Telefon: 0744–681674. (20350)

KIADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, 2 szobás, szigetelt, bútoro
zott tömb ház lakás saját hőközponttal. 
Telefon: 0740–889483. (20350)

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

KIADÓ Csíkszeredában 67 m2es 
irodának, rendelőnek vagy szépség
szalonnak megfelelő I. emeleti, 3 szo
bás tömb házlakás a Piac utcában. Te
lefon: 0745–181262.

KIADÓ Csíkszeredában 226 m2
es kereskedelmi felület (tartalmaz 2 
irodát, 1 bemutató üzlethelyiséget és 
raktárt a Dózsa György utcában – volt 
borvízüzlet). Telefon: 0745–181262.

KIADÓ október 1-jétől ultraközponti, 
2 szobás, bútorozott tömbházlakás hosz
szú távra, komoly érdeklődőknek. Tele
fon: 0731–010108 vagy 0740–374837, 
naponta 17–20 óra között. (20273)

ELADÓ Gyergyóújfaluban, a 613-as 
szám alatti beltelek a rajta lévő épüle
tekkel. Telefon: 0743–520301, 0741–
518363.

ELADÓ a Temesvári sugárúton IV. 
emeleti, 2 szobás, manzárdos, pincés 
tömbházlakás akár első lakásprogram
mal is. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (20343)

ELADÓ Kápolnáson, a főút mellett 
a 10-es számú ház, csűr, külső és bel
ső kerttel. A víz és gáz be van vezetve. 
Az összterület 22 ár. Ugyanitt ELADÓ 
parasztszobabútor, s konyhabútor. A 
szobabútor alkalmas festett bútor ké
szítésére. Telefon: 0720–903808.

jármű

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Astra 1,7 DTi, beíratva, útadó, biztosí
tás jövőig érvényes, friss műszakival, 
megkímélt állapotban. Ára: 3600 euró, 
alkudható. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2002es évjáratú Volkswa
gen Golf IV, Euro 4-es, 1,4 benzines, 
16 szelepes, frissen behozva, kevés il
letékkel, megkímélt állapotban. Extrák: 
bordkompúter, ABS, szervo, négy elekt
romos ablak, négy légzsák, elektromos 
tetőablak, központi zár, állítható kormány, 
kipörgésgátló. Irányár: 3950 euró. Be
számítok olcsóbb autót. Telefon: 0266–
334468, 0723–740684. (20356)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Hyundai 
Accent, klímás, 80 000 km-ben, gázas 
– 3850 euró; 2003-as Ford Focus 1.8 
TDi, kétszemélyes, kitűnő állapotban, 
sérülésmentes, reális kilométerben, nagy 
felszereltséggel – 3200 euró; Mercedes 
Sprinter – 5500 euró. Beszámítok 1989–
1991-es évjáratú Trabantot. Telefon: 
0758–898989. (20319)

ELADÓ 2006os Volkswagen Polo új
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala
mint 2006os Seat Ibiza jó állapotban, té
li, nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

vegyes

ELADÓ egy pár papucs Dacia lap
rugó. Telefon: 0749–278984. (20388)

ELADÓ Compaq Presario 1200 
laptop: AMD-K6 448 Mhz, 188 MB 
RAM, 6 GB HDD, XP. Irányár: 290 lej. 
Ajándék: táska és 4 GB-os USB-stick. 
Telefon: 0755–033878.

ELADÓ hasogatott tűzifa (száraz, 
félszáraz bükkfa, nyírfa) – 100–130 
lej/m3. Telefon: 0742–086904, 0742–
168588. (20369)

ELADÓK váltóekék, kultivátor, Ise
ki, Deutz-Fhare, Same, Ford, IH 27-85 
LEs traktorok, horganyzott trágya lé
szippantó, valamint Honda kerti kapa. 
Telefon: 0722–342429. (20319)

Teljesen vegyszermentesen! AL KAL
MAZZON mikrobiológiai készítményeket 
gyökér-, levélbetegségek, rovarkártevők 
ellen. Ültessen fitoftóra, alternária és 
vírusrezisztens burgonyát. Már most 
kezdje meg a fonálférgek elleni védeke
zést, ne halassza tavaszra. Hívjon biza
lommal: Szabó György, Uzon, Kovászna 
megye, telefon: 0744–538025, e-mail: 
szabogyorgy68@yahoo.com. (28326)

ELADÓ szép étkezési pityóka – 0,7 
lej/kg, 500 kg fölött – 0,6 lej/kg, 1000 kg 
fölött – 0,5 lej/kg, valamint tavaszbúza, 
tritikále, búza – 0,9 lej/kg, 500 kg fölött 
– 0,8 lej/kg. Telefon: 0745–986890.

ELADÓK 20–25 kg-os süldők. Tele
fon: 0747–191944. (20361)

ELADÓ 200 tonna idei, bálázott 
friss idei széna a csíkcsicsói határban 
(Csíkszereda felőli részen). Telefon: 
0723–383310. (20383)

ELADÓ jó minőségű, Ausztriá
ból származó árpavetőmag. Telefon: 
0742–707390. (20362)

ELADÓ szürke betoncserép (1 lej/
db), valamint bontásból származó fa
anyag. Telefon: 0722–432715. (20347)

Akciós áron ELADÓK Csíkszere
dában új, német Stema utánfutók, 
550–3000 kg össztömegig, valamint 
vasvágó fűrészgép. BÉRELHETŐ után
futó. Érdeklődni lehet a 0740–508460-
as telefonszámon. (20242)

Szeretne egy különösen termé
szetes, meleg és varázslatos otthont, 
ami minden kényelmet biztosít? Akkor 
kattintson a www.hunor.ro weboldal
ra, ahol megtekintheti munkáinkat. 
Berendezéstől a rönkházig. Telefon: 
0740–0527197.

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor új
szerű állapotban. Ár: 3150 euró, alkud
ható. Érdeklődni lehet a 0723–536777-es 
telefonszámon. (20310)

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

állás

Németországba keresek kültéri 
szigetelésre szakembereket azonnali 
kezdéssel – 1200 euró/hó, szállás 
biztosítva. Telefon: 0749–791387.

A Met&Met szupervizort ALKAL
MAZ. Telefon: 0758–224083.

Bejárónőt KERESEK. Csak meg
bízható személy jelentkezzen. Ér
deklődni 18–20 óra között a 0745–
072235-ös telefonszámon. (20380)

A Termosanit Kft. (Gál Sándor 
utca 16. szám) ALKALMAZ víz-gáz
szerelőt, hegesztőt, segédmunkást. 
Telefon: 0745–661891, 0744–766821. 
(84718)

Német munkaterületre szalagrend
szerű sertésvágásban, comb-, lapoc
ka, fej, karaj, tarjacsontozásban jártas 
dolgozókat keresünk. Telefon: 0036–1–
7809456, 0036–30–5925135.

szolgáltatás

Német magánórákat VÁLLALOK 
kezdőknek és haladóknak, modern 
anyaggal Csíkszereda, Szentegyháza 
és Székelyudvarhelyen vagy környé
kén. VÁLLALOK érettségire és német 
nyelvvizsgákra való felkészítést.

Hűtő- és mosógépjavítást VÁLLA
LOK kétéves garanciával. Telefon: 0729–
085290. (20298)

KOPACZ-MADARÁSZ KINGA hi
vatalos fordító iratok, jogi dokumen
tumok fordítását vállalja románról 
magyarra, illetve magyarról román
ra. Telefon: 0742–586626, fordito@
kmkinga.ro, www.kmkinga.ro.

megemlékezés

Hirdetések

Egy évvel ezelőtt 
egy szeptemberi napon,
Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon.
Egy váratlan pillanat 
megállította szívedet,
Melyben nem volt más, 
mint jóság és szeretet.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,
Szívből szerettünk, 
s nem feledünk téged!

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
szeptember 7re,

ALBERT PIROSKA
szül. Török

halálának első évfordu
lóján. A megemlékező 
szentmise 2011. szeptember 10-én 
7 órakor lesz a csík szent tamási ka
tolikus templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Gyászo
ló szerettei.

Bús temető csendes susogása,
Oda megyünk hozzád.
Az maradt csak hátra,
Minden évben eljön a nap,
Mely számunkra
fájó emlék marad.

Fájó szívvel, köny
nyes szemmel emléke
zünk szeptember 11-én

GRÁNCSA BARNIKA

halálának 20. évfordulóján. Em lé két 
örökre megőrizzük. Bá na tos szülei és 
testvérei – Csík szent már ton. (20368)
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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.


