
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

KIADÓ csíkszeredai tömbház la kásban 
egy szoba. Telefon: 0744–804417. 

ELADÓ első osztályú, I. emeleti 
garzonlakás. Irányár:70 000 lej. Telefon: 
0722–546923. (20483)

ELADÓ vagy KIADÓ 2 szintes csa-
ládi ház, 500 m2 lakófelülettel Csíksze-
redában, a poliklinika mellett, a Mikó 
utcában. Alkalmas orvosi rendelőnek, 
laboratóriumnak. Komoly érdeklődők 
jelentkezését várom a 0727–805680-
as telefonszámra 8–13 óra között.

ELADÓ felújított garzonlakás Csíksze-
redában. Telefon: 0746–213315. (20377)

ELADÓ Csíkszeredában, a Har-
gita út 2/25 szám alatt 2 szobás 
tömbházlakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0742–210282, 0744–625735 
(10–20 óra között).

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben II. emeleti, felújított 2 szo-
bás tömbházlakás, megújuló környezet-
ben. Telefon: 0752–153810. (20384)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben II. emeleti, felújított 2 szo-
bás tömbházlakás, megújuló környezet-
ben. Telefon: 0752–153810. (20384)

ELADÓ központi fekvésű, földszinti, 
hőszigetelt, 2 szobás tömbházlakás. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0740– 
438794, 0751–038967. (20435)

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

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)

KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás a 
Kossuth Lajos utcában diáklányoknak. 
Telefon: 0266–372703, 0266–314800. 
(20406)

KIADÓ 2 szobás, összkomfortos, 
bú torozott, jól felszerelt lakás Kolozs-
váron, a Györgyfalvi negyedben két 
vagy három komoly, megbízható 
egyetemi hallgató részére. Irányár:180 
euró. Telefon: 0264–442719, 0748–
664473. (20405)

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

ELADÓ kétszobás, II. emeleti, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Testvériség sugárúton. Irányár: 
21 000 euró. Telefon: 0747–867427. 
(20438)

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett (gáz az udvaron). 
Telefon: 0742–838386. (20487)

ELADÓ Csíkmindszenten építésre 
alkalmas 25 ár beltelek rendezett ira-
tokkal a főút mellett (ipari célra vagy 
lakóháznak). Telefon: 0724–526356. 
(20336)

VÁSÁROLNÉK 5-10 hektár vagy 
nagyobb felületű szántóterületet. Tele-
fon: 0727–805680, 8-15 óra között.

ELADÓ 900 vagy 1000 m2 telek 
Csíkszeredától 8 km-re Csíkszépvíz 
irányában. Víz, villany, szennyvízcsa-
torna a telek bejáratánál. Telefon: 
0746–231871. (20387)

KIADÓ Csíkszeredában 67 m2-es 
irodának, rendelőnek vagy szépség-
szalonnak megfelelő, I. emeleti, 3 
szobás tömb házlakás a Piac utcában. 
Telefon: 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.

ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 
alkalmas kaszáló a lövétei Kékvize 
határban, a főúttól 250 m-re. Telefon: 
0744–696765. (20416)

ELADÓ Csíkszentléleken 46 ár 
telekkönyvezett beltelek, 100 m-re a 
főúttól, akár ipari célra is. Beszámítok 
I. osztályú, 2 szobás lakást. Irányár: 
6 euró/m2. Telefon: 0742–648606, 
0743–378591. (20403)

ELADÓ Csíkdelnén panorámás kör-
nyezetben 54 ár beltelek egyben vagy 
parcellázva, két kijárattal falusi útra és 
főútra. Irányár: 850 euró/ár. Telefon: 
0752–110871. (20339)

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

jármű
ELADÓ 2004-es szürke Matiz – 1600 

euró, valamint 2,15 m széles vetőgép jó 
állapotban.Telefon: 0740–964145.

ELADÓ 2002-es Opel Astra 1,7 
DTI, beíratva, útadó, biztosítás jövő 
évig érvényes, friss műszakival, meg-
kímélt állapotban. Ár: 3450 euró. Al-
kudható. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2002-es évjáratú, meggy-
piros Opel B Vectra combi E6, (16 
szelepes ecotec motor, 4 elektromos 
ablak, 6 légzsák, klíma, ABS, ESP, 
szervo multivolan, központi zár, 4 
alufelni) kevés illetékkel, rozsdamen-
tes állapotban. Irányár: 2950 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra limuzin E6 (16 szelepes ecotec 
motor, 4 légzsák, 4 elektromos ablak, 
multivolán, ABS, servo, klíma, közpon-
ti zár) nagyon jó állapotban. Irányár: 
2750 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 2001-es évjáratú, piros, 
Euro4-es Opel Vectra kombi. Extrák: 
servo, ABS, 6 légzsák, klíma, elektro-
mos tükrök, központi zár, új vezérlőszíj, 
szervizkönyv. Frissen behozva, nagyon 
jó állapotban. Irányár: 2950 euró, be-
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0733–840369, 0266–334364.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó 
állapotban. Telefon: 0742–838386. 
(20437)

vegyes
Szezon végi kiárusítás! ELADÓK 

mezőgazdasági gépek: ladewagen, ka-
szálógép, rendforgató, kockabálázó, ka-
lapácsmalom. Telefon: 0743–878596. 
(20389)

ELADÓ bio piroshagyma, sárga-
répa, burgonya, valamint ezüstfenyő, 
tuja, rózsatő és gyümölcsfacsemete. 
Házhoz szállítás megoldható. Telefon: 
0758–898989. (20394)

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

ELAÓ szép étkezési pityóka 0,7 
lei/kg, 500 kg fölött 0,6 lei/kg, 1000 
kg fölött 0,5 lei/kg, az apró 0,3 lei/kg, 
valamint tavaszi búza 0,9 lei/kg és 
tritikálé. Telefon: 0745–986890.

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa hasogatva. Szállítását vállalom 
bárhova a megye területén. Ára: 90 
lej–125 lej métere. Telefon: 0757–
249143.

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

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor 
újszerű állapotban. Irányár: 3150 euró. 
Telefon: 0723–536777. (203959

ELADÓ új Motorola Ex223-as 
dual SIM-es mobiltelefon garanciá-
val (3Mpx kamera, érintő képernyő, 
qwerty gombok). Irányár: 640 lej. Te-
lefon: 0743–378591. (20403)

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

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-

LALOK kétéves garanciával. Telefon: 
0729–085290. (20298)

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. 

állás

Varrónőket keresek budapesti 
varrodába. Kereset 100-120 ezer 
forint teljesítmény szerint. Szállást 
helyben biztosítok díjmentesen. Te-
lefon: 0036–1–2280629, 0036–70–
3911183, 0745–485861.

A Met&Met területi képviselőt 
ALKALMAZ. Telefon: 0758–224083.

Német munkaterületre szalag-
rendszerű sertésvágásban, comb-, 
lapocka-, fej-, karaj-, tarjacsonto-
zásban jártas dolgozókat keresünk. 
Telefon: 0036–1–7809456, 0036–
30–5925135

megemlékezés

A gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja semmi.

Soha el nem múló fájdalommal em-
lékezünk

LŐRINCZ FERENC

halálának 6. hetén. Az engesztelő szent-
mise szeptember 17-én, 19 órakor lesz 
a csíktaplocai templomban. Bánatos 
édesanyja, öccse és annak családja. 
(20484)

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna még élni
köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
A halál erőmet lassan
hervasztotta,
Készíté utamat már egy idő óta.
Szeretteim, Isten veletek.

Fájó szívvel tu-
datjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a drá-
ga, jó férj, édesapa, 
nagyapa, após,

id. BOTH LÁSZLÓ

életének 72. évében, 2011. szep-
tember 14-én, türelemmel viselt 
betegség után elhunyt. Végső 
nyugalomra szeptember 16-án, 
15 órakor helyezzük a taplocai 
temető ravatalozójából. Szomo-
rú szívvel és könnyes szemmel 
búcsúzunk és köszönünk min-
dent, amit értünk tettél. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család.

„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.” 

(Juhász Gyula)

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
2004. szeptember 18-ra,

SZABÓ BALÁZSNÉ
szül. László Borbála

halálának 7. évfordulóján. Lelki üdvé-
ért a szentmiseáldozat 2011. szep-
tember 19-én, 19 órakor lesz a csík-
zsögödi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. 
(20424)

Könnyes szemmel, 
gyertyával és virágokkal 
emlékezünk

MICU GRIGORE
(darukezelő)

halálának 6. hetén. Emléke szívünkben 
örökre élni fog. A gyászoló család.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja
kab Zoltán: 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: Lász
ló 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 (lapki
hordóinknál): 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. Környezetvé
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé
nyen). Egyszerre maximum 5 szel
vény vehető igénybe.


