
lakás
KIADÓ Csíkszeredában, a Tudor 

negyedben egy szoba. Telefon: 0744–
804417.

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

ELADÓ kertes családi ház Újtusnád 
411. szám alatt, 39 ár összterülettel. 
Telefon: 0266–334180. (20529)

KIADÓ földszinti, 2 szobás, bútoro
zott tömbházlakás Csíkszeredában. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
088031. (20506)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű (a megyeháza szomszédságá
ban), 4 szobás, I. emeleti, saját hő köz-
ponttal rendelkező, felújított lakás be
bútorozva. Érdeklődni 8–20 óra között 
a 0758–225002-es telefonszámon.

KIADÓ kertes családi ház Csík tap-
lo cán, bútorozva vagy anélkül. Telefon: 
0724–226118, 0735–579495. (20498)

KIADÓ 30 m2-es helyiség raktár
nak vagy bármilyen tevékenységre 
(há romfázis, nullfázis a helyszínen). 
Telefon: 0752–131156.

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hőközponttal rendelkező, 4 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0744–558686.

KIADÓK szobák egyetemista lá
nyoknak Sepsiszentgyörgyön. Telefon: 
0741–069978. (20511)

ELADÓ Csíkszeredában, a köz
ponttól 5 perc sétára, a Sadoveanu ut
cában felújított, hőszigetelt, termopán 
ablakos, saját játszóteres, négyeme
letes téglaépület 1. emeletén egy 
kétszobás, világos, csendes, belső ud
varra néző, lakás, beépített erkéllyel, 
saját pincével, mérőórákkal, alacsony 
fenntartási költségekkel. Irányár: 33 
700 euró. Telefon: 0758–953660. 
(20479)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a törvényszék mel
lett. Telefon: 0744–299749. (20480)

ELADÓ földszinti garzonlakás. Te
lefon: 0744–695551. (20511)

ELADÓ Csíkszeredában, a Te mes
vári sugárúton IV. emeleti, 2 szo bás, 
man zárdos, pincés tömb ház lakás akár 
első lakásprogrammal is. Ár megegye
zés alapján. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127. (20343)

ELADÓ Csíkszeredában 140 m2es 
kertes családi ház 7 ár területtel. Be
számítok 3 szobás tömbházlakást. Te
lefon: 0742–029135. (20528)

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá
lya negyedben II. emeleti, felújított, 2 
szobás tömbházlakás megújuló kör
nyezetben. Telefon: 0752–153810. 
(20384)

ELADÓ ház. Víz, gáz, szennyvíz
csatorna bevezetve. Telefon: 0755–
268825. (20460)

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

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 
paraszt szobabútor és konyhabútor. A 
szobabútor alkalmas festett bútor ké
szítésére. Telefon: 0720–903808.

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

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.

telek
ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 

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

jármű
ELADÓ 2006os Volkswagen Polo 

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

ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 1.6-
os, háromajtós, hargitai rendszámmal 
– 1650 euró, valamint 2003-as évjáratú, 
kétszemélyes Ford Focus 1.8 TDi nagy 
felszereltséggel – 2650 euró. Beszá
mítok olcsóbb személyautót. Telefon: 
0722–342429. (20511)

ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel Re
nault Kangoo előnyös áron, beíratva 
Hargita megyében, 2012ig érvényes 
műszakival, jó felszereltséggel. Telefon: 
0744–180798.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra limuzin E6 (16 szelepes ecotec
 motor, négy légzsák, négy elektromos 
ablak, multivolán, ABS, szervo, klíma, 
központi zár) nagyon jó állapotban. 
Irányár: 2750 euró. Beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Ford Focus 
Ghia 1.6-os motorral, Euro 4-es, kom
bi, metalizált bordó, első tulajdonostól, 
vezérműszíj-cserével és szervizkönyv
vel, nagyon jó, karcmentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, négy elekt
romos ablak, hat légzsák, multivolán, fa
betét, vonóhorog. Bármilyen tesztet vál
lalok, beszámítok olcsóbb autót. Irányár: 
2800 euró. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364. (20493)

ELADÓ billenős Rába. Telefon: 
0745–801804. 

ELADÓ 2005-ös évjáratú Hyundai 
Accent 1.3, gáz+benzin üzemelésű, 
73 000 kmben, nagy felszereltséggel, 
hargitai rendszámmal, valamint 2003-
as évjáratú Ford Focus 1.8 TDi, kétsze
mélyes (teherszállító) kitűnő állapotban, 
351 eurós regisztrációs illetékkel. Beíra
tását vállalom. Érdeklődni lehet a 0749–
155155-ös telefonszámon. (20367)

ELADÓ 1991-es évjáratú, 5,6 tonnás, 
609/D Mercedes duba, nagyon jó állapot
ban, 197 000 km-ben. Ára: 2800 euró. 
Telefon: 0744–704400, 0265–267210.

vegyes

A Csíksomlyói Kegytemplom Kó
rusa Egyesület köszöni a  Communitas 
Alapítvány és a Hargita Megyei Ta
nács támogatását a Liturgikus zenét 
éneklők tábora szeptember 16–18. 
között sorra kerülő programjában.

A Csíkszeredai Hobby Kisállat
tenyésztők Egyesülete kisállatbörzét 
szervez 2011. október 1-jén 9 órától 
az autóbuszállomás és a Kaufland üz
let között, a cirkusz helyén. (20524)

ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, Deutz, 
Iseki traktorok, trágyalészippantó, hid
raulikus váltóeke, kultivátor. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszámon. 
(20511)

ELADÓ roncsautóprogramból szárma
zó értékjegy. Érdeklődni a 0747–285964-
es telefonszámon.

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

ELADÓ: igavontatású szakeke és 
kapálógép; 3,40 m-es kultivátor; új 
hármas csőeke (lengyel); 650-es trak
torfőtengely; kocsiszán; 1000–500 
kg-os mérleg; két körfűrész három
fázisos, valamint monofázisos motor
ral; villanymotor 30 kW 900 F/P; egy  
7 kW-os, valamint egy 2,2 kW-os ka
lapácsmalom; forgózsámolyos, 5–8 
tonnás utánfutó; 5000 literes üveg
szálas tartály; 2000 literes vastartály;  
110 x 0,50-es vascső; 6,5 m-es gabona
felhordó spirál; hármas vasszekrény; esz
tergapad SU321; gatter 53ø; automata 
fenőgépek; köszörű; körfűrész; Ifron; Lada 
Niva alkatrészek. Telefon: 0723–545263. 
(20506)

ELADÓ bio piroshagyma, sárga
répa, burgonya, valamint ezüstfe
nyő, tuja, rózsatő és gyümölcsfacse
mete (házhoz szállítás megoldható), 
illetve VÁSÁROLNÉK mezőgazdasági 
területet Csíkszentsimon–Csík szent
imre között. Telefon: 0758–898989. 
(20394)

ELADÓ 1992-es évjáratú Grimee 
már kájú egysoros burgonyaszedő kom-
bájn. Telefon: 0723–227961. (20485)

VÁSÁROLOK 20 m bükkfarönköt 
csicsói házhoz szállítással. Telefon: 
0742–586626. (20212)

ELADÓ 1991-es évjáratú Ih-Case 
844, 85 LE-s traktor, 39 LE-s Deutz-
Fhare, Same Minitaur 48 LE, 2002-
es évjáratú 27 LE-s Iseki Land Hope, 
váltóekék, Volf-Garten 10 LE-s önjárós 
fűnyíró. Beszámítok gabonát vagy me
zőgazdasági területet. Érdeklődni lehet 
a 0722–342429-es telefonszámon. 
(20367)

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

ELADÓK használt laptopok műkö
dőképes állapotban. Telefon: 0746–
219248. (20529)

elveszett
ELVESZETT egy zsemle színű lab-

rador kutyakölyök a magyar konzulá
tus környékén. Aki tud róla, értesítsen 
a 0752–247827-es telefonon. Megta
lálója jutalomban részesül.

 

állás

Varrónőket KERESEK budapes
ti kis családi varrodába. Kereset 
100–120 ezer Ft, teljesítmény 
szerint. Szállást helyben biztosí
tok díjmentesen. Telefon: 0036–
1–2280629, 0036–70–3911183, 
0745–485861.

Nemzetközi szállítmányozási 
vállalat dinamikus, kommunikatív, 
fe lelősségteljes személyt keres a 
csíkszeredai munkapontjára VÁM
ÜGYINTÉZŐI feladatkör betöltésére. 
Előnyt jelent a szakterületen szerzett 
tapasztalat, valamint német vagy 
angol nyelv ismerete. Önéletrajzokat 
a 0266–206340es faxszámra vagy 
a contabilitate@elkainternational.
com email címre várunk.

43 éves nő délutáni munkát 
VÁLLAL. Minden tisztességes mun
ka érdekel. Telefon: 0756–930648.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását 

VÁLLALJUK garanciával, helyszíni ki
szállással minden színben (13 év ta
pasztalat). Telefon: 0746–639363. 

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítá sa kedve
ző áron, rövid határidővel, a konzu
látussal szembeni for dítóirodában. 
Telefon: 0266–372433, 0744–
664364.

részvétnyilvánítás

Szomorúan értesültünk

SZABÓ KEVEND JÁNOS

tragikus elhunytáról. Őszinte részvé
tünket fejezzük ki a gyászoló család
nak. A Jégpálya negyed 10, 12es 
tömbház lakói. (20527)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

CSÍKI JUDIT ILDIKÓ
szül. Bors

halálának 4. évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2011. október 3-án 
reggel 7.30kor lesz a csík taplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló csa
lád. (20523)

elhalálozás

Hirdetések

Mert én elmúlok és te is elmúlsz,
de a föld és az ember megmarad.

(Dsida Jenő)

Szomorú szívvel, de a jó Isten 
akaratába belenyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett feleség, édesanya, 
nagymama, dédanya, rokon,

GÁL ANNA
szül. Fazakas

életének 84., házasságának 66. 
évében elhunyt. Temetése 2011. 
szeptember 30-án 9 órakor lesz a 
csíkdánfalvi római katolikus temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a szeretett jó 
férj, édesapa, nagytata, testvér, 
sógor, apatárs, rokon, koma, jó 
barát és szomszéd,

KANABÉ BÉLA

életének 72. évében 2011. szeptem-
ber 29-én reggel 9 órakor rövid be-
tegség után nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait 2011. október 1-jén 14 
órakor, a szentmiseáldozat bemuta-
tása után helyezzük örök nyugalom-
ra a csík szent simoni temető ravata-
lozójából. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! A gyászoló család.

Volt egy hang, egy ráncos arc,
Életed munka volt és harc,
Két dolgos meleg kéz, 
Tekinteted csak fentről néz.
Nem intesz már a jóra,
Nem ellenzed már a rosszat.
Elmentél tőlünk, 
pedig fontos voltál,
Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál,
Úgy voltál jó, ahogy voltál,
Bárcsak lennél, bárcsak volnál.
Jöjjön tavasz, nyár, ősz vagy tél,
Fájó emléked bennünk él.

Megrendülten, mély fájdalom-
mal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, szerették és tisztelték, 
hogy a hűséges férj, 
drága jó édesapa, 
nagyapa, após, test-
vér, rokon, jó szom-
széd, jó barát és is-
merős,

ANTAL LAJOS
(Laci)

fáradtságot nem ismerő munkás éle-
tének 70., boldog házasságának 47. 
évében rövid, de türelemmel viselt 
szenvedés után 2011. szeptember 
29-én 18.30-kor szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Becsületes, példás 
élete, önzetlen szeretete a legfájóbb 
és legszebb emlék marad, melyet 
soha el nem feledünk. Értünk hozott 
áldozataidért, jóságodért és szere-
tetedért most, a búcsú pillanatában 
könnyes szemmel mondunk köszö-
netet. Drága halottunk földi marad-
ványait október 1-jén, szombaton 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíktaplocai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott. Jelen értesítést 
gyászjelentőnek is szántuk. A gyá-
szoló család.

Ha egy könnycsepp gördül 
végig az arcunkon,
Az azért van, mert szerettünk 
és hiányzol nagyon.

Szomorú szívvel em
lékezünk 2007. október 
1-jére,

ALBERT ROZÁLIA
szül. Péterfy

halálának évfordulóján. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2011. októ
ber 3-án 7 órakor lesz a Millenniu
mitemplomban. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda. (20518)
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