
lakás
ELADÓ vagy KIADÓ a Temesvári 

sugárúton IV. emeleti tömbházlakás (2 
szoba, manzárdszoba, pince). Ár meg-
egyezés alapján. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127. (20546)

ELADÓ Szécsenyben legkevesebb 
170 m2-es magánház, öt szobával, 
fürdővel, konyhával, teljes felszerelt-
séggel, fa tüzelésű központi fűtés, 800 
m2-es udvarral. Telefon: 0744–783218. 
(20543)

ELADÓ földszinti garzonlakás. Tele-
fon: 0744–695551. (20511)

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Tele-
fon: 0748–079589. (20538)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, három különbejáratú szobával, 
felújított (padlócsempe, szalagparketta, 
termopán ablakok), saját hőközpontú, 
IV. emeleti tömbházlakás. Irányár: 37 000 
euró. Telefon: 0758–060375, 0755–
519991. (20531)

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

BÉRELEK 6 hónapra, november 
1-től egy 3 szobás vagy egy nagyobb 
felületű 2 szobás, teljesen felszerelt 
és bebútorozott lakást. Telefon: 0744–
652638.

ELADÓ lakóház Zsögödfürdőn 550 
m2-es telekkel. Telefon: 0745–079589. 
(20537)

telek
ELADÓ 1,15 hektár házépítésre al-

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

ELADÓ kb. 11 ár telek Csíksze-
redában, a Szék úton, a Márton Áron 
Gimnázium szomszédságában. Telefon: 
0747–230283.

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-

gen Polo 1.4, légkondi, elektromos ablak 
és tükrök, állítható székek és kormány, 
ABS, EPC stb., megkímélt állapotban. 
Ára: 3600 euró, alkudható. Telefon: 
0723–365866.

ELADÓ 2001-es évjáratú Ford 
Focus Ghia 1.6-os motorral, Euro 4-es, 
kombi, metalizált bordó, első tulajdo-
nostól, vezérműszíj-cserével és szer-
vizkönyvvel, nagyon jó, karcmentes 
állapotban. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
négy elektromos ablak, hat légzsák, 
multivolán, fabetét, vonóhorog. Bár-
milyen tesztet vállalok, beszámítok 
olcsóbb autót. Irányár: 2800 euró. Te-
lefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(20493)

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

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)

vegyes
ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, Deutz, 

Iseki traktorok, trágyalészippantó, hid-
raulikus váltóeke, kultivátor. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszámon. 
(20511)

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

ELADÓK 100–110 kg-os disznók. Te-
lefon: 0753–720598. (20490)

állás

ALKALMAZOK cukrászt és pé-
ket. Érdeklődni a 0744–541107 és a 
0744–515509-es telefonszámokon 
lehet.

Budapest melletti igényes lovarda 
ló- és munkaszerető leinformálható 
gyakorlott lovászt KERES hosszú táv-
ra. Telefon: 0036-30-3359947 vagy 
info@lovasfarm.com.

Német munkaterületre szalag-
rendszerű sertésvágásban, comb-, la-
pocka-, fej-, karaj-, tarjacsontozásban 
jártas dolgozókat keresünk.Érdeklődni: 
00491727467252. E-mail: aniko.bodi.
primahus@gmail.com

Őrző-védő cég tapasztalattal ren-
delkező személyt ALKALMAZ disz-
pécserállásra. Elvárások: román és 
magyar nyelv tökéletes ismerete; 
alapfokú számítógép-kezelői ismere-
tek. Ezen hirdetés október 5–12. kö-
zött érvényes. További információkkal 
a 0758–081219-es telefonon szolgá-
lunk munkanapokon 8.30–16 óra kö-
zött. (6650)

elveszett
Elveszett a csíkszeredai Mikó Szak-

szervezet bélyegzője. Érvénytelennek 
nyilvánítjuk.

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁLLA-

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

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal minden színben (13 év tapasztalat). 
Telefon: 0746–639363. 

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága édesapánk,

BIRÓ VILMOS

temetésén részt vettek, sírjára el-
hozták a szeretet virágait, és mély 
fájdalmunkban osztoztak, utolsó 
útjára elkísérték, és segítő kezet 
nyújtottak. Köszönet mindenkinek 
mindenért. Felesége és három gyer-
meke. (20559)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

özv. SIMON GYULÁNÉ
szül. Ferencz Ilona

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mély fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló csa-
lád. (20556)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

CSEDŐ BERTA

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesz-
telő szentmise pénteken, október 7-én 
17.30-kor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Szerettei. (20550)

Kegyelettel emlékezünk 2010. ok-
tóber 6-ra,

AMBRUS ZOLÁN

halálának első évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szeretet. 
Akik ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel. Nyugodjon békében. Szerettei, 
Csíkszereda. (20555)

elhalálozás

Hirdetések

Nem az a fájdalom,
melytől könnyes lesz a szem,
Hanem amelyet szívünkben
hordozunk
egy életen át csendesen.

Mély fájdalom-
mal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a szeretett férj, drága 
jó édesapa, após, nagytata, test-
vér, apatárs, rokon, szomszéd és 
jó barát,

CSEDŐ VILMOS
(Öcsi)

életének 72., házasságának 45. 
évében 2011. október 2-án hosz-
szas szenvedés után elhunyt. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait október 5-én, ma 15 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a csíktaplocai ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást temetés előtt egy órával 
fogadunk. Búcsúzunk tőled. 
Em lékedet örökre szívünkbe 
zárjuk! Nyugodjál békében! A 
gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó  édes-
apa, nagyapa, após, sógor, ro-
kon és jó szomszéd,

RAVASZ JENŐ

életének 84., özvegységének 3. 
évében 2011. október 3-án, hét-
főn az Úr hívásának eleget téve 
befejezte földi életét. Drága ha-
lottunk földi maradványait ok-
tóber 6-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a családi ház-
tól az újtusnádi római katolikus 
temetőbe. Gyászolják családja, 
rokonai, barátai, s mindazok, 
akik szerették és tisztelték – 
Újtusnád.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 1987. október 
5-re,

HELLA ANTALNÉ
szül. Salamon Mária

halálának 24. évfordulóján. Nyugod-
jék békében. Szerettei, Csíkszereda. 
(20540)
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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.

Csíkszeredai székhelyű 
magáncég alkalmaz 

tapasztalattal rendelkező 
villany, víz, fűtésszerelésben 

jártas megbízható  
szakembert (szerelőt). 

Az önéletrajzokat, jelent
kezési szándékokat a 0266–
312112es faxszámra várjuk. 

Jelentkezési határidő: 2011. 
október 10.


