
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal Csíkszeredá
ban, a Decemberi Forradalom utcában. 
Telefon: 0742–489265.

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

ELADÓ kétszintes, 80 m2es lakás 
Taplocán, a Hollók utcában. Teljes kony
hai felszerelés, saját autóbeálló, közös 
udvar. Irányár: 33 000 euró. Telefon: 
0723–365084. (20459)

KIADÓ egy vagy két egyetemistának 
egy szoba összkomfortos udvari házban 
Marosvásárhely központi zónájában. Tele
fon: 0265–215226, 0748–419436. (20451)

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 3 
szobás lakás a Testvériség sugárút 17. 
szám alatt. Irányár: 80 000 lej. Telefon: 
0745–594008. (20447)

ELADÓ ház. Víz, gáz, szennyvízcsa
torna bevezetve. Telefon: 0755–268825. 
(20460)

ELADÓ négyszobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a törvényszék mellett. 
Telefon: 0744–299749. (20480)

ELADÓ Csíkszeredában, a központ
tól 5 perc sétára, a Sadoveanu utcában 
felújított, hőszigetelt, termopán abla
kos, saját játszóteres, négyemeletes 
téglaépület 1. emeletén egy kétszobás, 
világos, csendes, belső udvarra néző, 
lakás, beépített erkéllyel, saját pincével, 
mérőórákkal, alacsony fenntartási költ
ségekkel. Irányár: 33 700 euró. Telefon: 
0758–953660. (20479)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, I. eme
leti, felújított tömbházlakás a Temesvári 
sgt. 63. szám alatt. Telefon: 0755–910942.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Tele
fon: 0723–313485. (20460)

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben II. emeleti, felújított 2 szobás 
tömbházlakás, megújuló környezetben. 
Telefon: 0752–153810. (20384)

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 IV. emeleti, bútorozott gar
zonlakás a Szív utca 9/A/60. szám alatt. 
Telefon: 0743–380819. (20439) 

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

Sürgősen ELADÓ felújított, sa
ját hőközponttal rendelkező, 4 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0744–558686.

KIADÓ lakás a Fűzfa utcában. Tele
fon: 0749–241119. (20454)

ELADÓ 3 szobás, III. emeleti, déli 
fekvésű, termopán nyílászárós tömb
házlakás és garázs a Testvériség sugár
úton. Telefon: 0734–900120 este 8 óra 
után. (20420)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb
házlakás a rendőrséggel szemben. Al
kunál fiatal párok előnyben. Telefon: 
0744–339894. (20427)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon I. osztályú, IV. emeleti, 4 szobás 
tömbházlakás saját hőközponttal és pin
cével. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0744–871604, 0744–777493. (20444)

ELADÓ Csíkszeredában központi fek
vésű (a megyeháza szomszédságában) 
4 szobás, I. emeleti, saját hőközponttal 
rendelkező, felújított lakás bebútorozva. 
Érdeklődni 8–20 óra között a 0758–
225002es telefonszámon.

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

KIADÓ Csíkszeredában 67 m2es, 
irodának, rendelőnek vagy szépségsza
lonnak megfelelő I. emeleti, 3 szobás 
tömb házlakás a Piac utcában. Telefon: 
0745–181262.

KIADÓ Csíkszeredában 226 m2es 
kereskedelmi felület (tartalmaz 2 irodát, 
1 bemutató üzlethelyiséget és raktárt a 
Dózsa György utcában – volt borvízüz
let). Telefon: 0745–181262.

telek
ELADÓ 1,15 hektár házépítésre al

kalmas kaszáló a lövétei Kékvize határ
ban, a főúttól 250 mre. Telefon: 0744–
696765. (20416)

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

Eladó 1450 m2es, teljesen közmű
vesített telek Szováta központjában, 21 
mes utcafronttal, 3 kmre a Medvetó
tól. Irányár: 28 euró/m2. Ideális családi 
ház vagy panzió építésére, de bármilyen 
rendeltetésnek megfelel. Telefon: 0727–
344344.

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú Hyundai 

Accent 1.3, gáz+benzin üzemelésű, 
73 000 kmben, nagy felszereltséggel, 
hargitai rendszámmal, valamint 2003as 
évjáratú Ford Focus 1.8 TDi, kétszemé
lyes (teherszállító) kitűnő állapotban, 
351 eurós regisztrációs illetékkel. Beíra
tását vállalom. Telefon: 0749–155155. 
(20367)

vegyes

Szilágyi Erzsébet bírósági végre
hajtó 2011. szeptember 26án 11 óra
kor elárverezi a gyergyószentmiklósi 
Sport szállodát, valamint 375 834 db 
Kontakt Turism Kft. részvényt. Érdek
lődni az iroda székhelyén: Csíkszere
da, Bălcescu u. 2/12 szám alatt vagy 
a 0266–314956os telefonszámon. 
(84802)

ELADÓ bio piroshagyma, sárgarépa, 
burgonya, valamint ezüstfenyő, tuja, ró
zsatő és gyümölcsfacsemete. Házhoz 
szállítás megoldható. Telefon: 0758–
898989. (20394)

ELADÓ új Motorola Ex223as dual SIM
es mobiltelefon garanciával (3Mpx kamera, 
érintőképernyő, qwerty gombok). Irányár: 
640 lej. Telefon: 0743–378591. (20403)

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

Vágómarhát és selejtjuhot VÁSÁ
ROLNÉK. Telefon: 0745–184962.

ELADÓ 1991es évjáratú Incase 844, 
85 LEs traktor, 39 LEs DeutzFhare, 
Same Minitaur 48 LE, 2002es évjáratú 
27 LEs Iseki Land Hope, váltóekék, Volf
Garten 10 LEs önjárós fűnyíró. Beszámí
tok gabonát vagy mezőgazdasági terüle
tet. Telefon: 0722–342429. (20367)

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

állás

Magyarországra műanyagipari szer
számkészítőket, illetve szerszámkészí
tő mérnököket KERESÜNK. Jó kereseti 
lehetőség, ingyenes szállás. Telefon: 
0751–043802.

Erdélyben most induló, négy kon
tinensen ismert világhírű cég agilis 
MUNKATÁRSAKAT KERES kiemelt és 
garantált pénzkereseti lehetőséggel 
hálózatépítéshez. Legyél az elsők kö
zött, várunk egy remek lehetőséget 
adó, egymást segítő csapatba! Érdek
lődni: sportkft@freemail.hu.

A Termosanit Kft. (Gál Sándor utca 
16. szám) ALKALMAZ vízgáz szerelőt, 
hegesztőt. Telefon: 0745–661891, 
0744–766821. (20446)

szolgáltatás
Hűtő és mosógépjavítást VÁLLA

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

Német magánórákat VÁLLALOK 
kezdőknek és haladóknak modern tan
anyaggal Csíkszereda, Szentegyháza és 
Székelyudvarhely környékén. Vállalok 
német nyelvvizsgára való felkészítést. 
Telefon: 0743–657945.

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

HAHN ÉVA
szül. Szilvássy

temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család.

megemlékezés

„Nem fogjuk már elgyöngült kezed,
nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Marad a csend...
Mindent köszönünk Neked!”

Fájó szívvel emlékezünk

KÓSA PÉTER

halálának 6. hetén. Lel ki üdvéért az 
en gesztelő szentmise 2011. szeptem
ber 24én, szombaton 7.30 kor lesz a 
csík szent tamási templomban. Emlé
ke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszenttamás.

„Emléke, mint lámpafény az estben,
Tündököl és ragyog egyre szebben,
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűsszelíden és örök fehéren.” 

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk

SALLÓ MÁRIA

földi búcsújának 1. évfordulóján. Sze
rettei, Csíkszereda.

Fájdalommal emlékezünk 2005. 
szeptember 23ra,

FERENCZ PÉTER

halálának 6. évfordulóján. Emlékét ke
gyelettel őrizzük szívünkben. Gyászoló 
családja.

„Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra,
el kellett indulni,
Szívetekben hagyom
emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre!”

Fájó szívvel emlékezünk

id. MOLNÁR ISTVÁN (Samuka)

halálának 6. hónapján. Az engesztelő 
szentmise szeptember 24én este 6 
órakor lesz a gyimesközéploki (megál
lói) templomban. Szerető családja.

Fájó szívvel emlékezünk augusz
tus 8ra,

HEGYI GYÖRGY

eltávozásának 6. hetén. A szentmise
áldozatot szeptember 24én, szomba
ton reggel 7 órakor tartjuk a Millenni
umitemplomban. Nyugalma legyen 
csendes! A gyászoló család.

„Eltelt négy év, pedig mintha most lett 
volna az a drámai nap, amikor hirte
len megállt egy jóságos szív, örökre 
elnémult egy gondviselő, szeretetet 
árasztó szó. Az ő szíve már nem fáj, 
csak a miénk érzi, hogy akit szeret
tünk, nincs többé közöttünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
szeptember 24re,

KOVÁCS LÁSZLÓ

halálának negyedik évfordulóján. Em
léke legyen áldott, nyugalma csendes. 
Szerettei, Csíkdánfalva.

elhalálozás

Hirdetések

„Megállt a szív, 
mely értünk dobogott,
Pihen a kéz,
 mely értünk dolgozott.
Számunkra te soha
nem leszel halott,
Örökké élni fogsz,
mint a csillagok.”

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

REZI LIDIA 
nyugalmazott szülésznő

dolgos életének 99. évében, 
rövid szenvedés után 2011. 
szeptember 21-én csendesen 
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése 2011. szeptember 24-én 
du.14 órakor lesz szülőfalujá-
ban, Rugonfalván, református 
szertartás szerint. Búcsúznak 
tőle: lánya, Juliánna, unokája, 
László és felesége, Ágota, déd-
unokái Levente és Bálint, vala-
mint a nagyszámú rokonság.

„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki,
panasz nélkül befelé könnyeztél,
búcsúzás nélkül csendesen, 
örökre elmentél.”

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. augusztus 
10re,

ANTAL ISTVÁN
(Bolha Pista)

halálának 6. hetére. Lel kéért az en
gesztelő szent mise szeptember 26án 
19 órától lesz a gyi mes felsőloki római 
katolikus templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! (20481)

„Annyira fáj, hogy el sem mondhatom,
nem látom többé, 
s nem is hallhatom.
Vágyakozva nézem a csillagos eget,
s remélem, 
hogy mindig köztünk lehet.”

Fájó szívvel emléke
zünk 2010. szeptember 
26ra,

SZABÓ ZOLTÁN

halálának első évfordulóján, amikor a 
Jó Isten akaratát teljesítve itt hagyott 
minket. Emlékére a szentmise szep
tember 26án este 19 órakor lesz a 
csíkzsögödi templomban. Akik szeret
ték és ismerték, áldozzanak egy percet 
emlékére. Nem vagyok árva, mert itt 
vagy velem, a lelkembe zártalak. Őriz
lek, védelek, míg felettem is elszállnak 
a hűtlen évek. Nyugodjék békesség
ben! Szerettei.
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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.


