
lakás
KIADÓ 30 m2-es helyiség raktár-

nak vagy bármilyen tevékenységre (há-
romfázis, nullfázis a helyszínen). Telefon: 
0752–131156.

ELADÓ/KIADÓ Csíkszeredában há-
romszobás, első emeleti tömbházlakás a 
Temesvári sugárút 63. sz. alatt. Telefon: 
0755–910942.

ELADÓ négyszobás tömbházlakás 
Csíkszeredában. Telefon: 0746–211563. 
(20562)

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

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

telek
ELADÓK építésre alkalmas telkek a 

Fenyő utcában, Taplocán, Szentkirályon, 
Csibában tulajdonostól. Csere is érdekel. 
Telefon: 0722–967539. (20567)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen 

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 1998-as évjáratú Ford Escort 
1.6, kombi, meggypiros színű, elektromos 
ablakok, ABS, szervo, klíma, beíratva 8 hó-
napja, 1 tulajdonos, alufelnikkel, nagyon jó 
állapotban. Beszámítok olcsóbb autót. Ára 
1900 euró. Telefon: 0736–978287. (20493)

ELADÓ hatszemélyes+teher platós 
1997-es Mercedes Sprinter nettó 3700 
euró, és kétszemélyes Ford Focus 2550 
euró. Telefon: 0749–155155. (20573)

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

ELADÓ 2007-es Dacia Logan, ext-
rákkal: ABS, légzsák, központi zár, CD-
rádió, euro4-es, forgalomba beírva, szép 
állapotban. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 1.6-os, 
háromajtós, hargitai rendszámmal – 1650 
euró, valamint 2003-as évjáratú, kétszemé-
lyes Ford Focus 1.8 TDi nagy felszereltség-
gel – 2650 euró. Beszámítok olcsóbb sze-
mélyautót. Telefon: 0722–342429. (20511)

ELADÓ 2007-es Dacia Logan 1.4 benzi-
nes motorral, 2012-ig érvényes műszakival, 
jó állapotban. Irányár 3150 euró, beszámítok 
olcsóbb autót is, valamint 2001-es Opel B. 
Vectra kombi E6-os benzines euro4-es mo-
torral (ABS, szervo, klíma, fedélzeti számí-
tógép, 4 légzsák, központi zár, távirányítás), 
frissen behozva, kevés illetékkel. Ára 2950 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

vegyes
ELADÓ négykarikás aragázkályha, 

jutányos áron. Telefon: 0742–388143.

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

állás

ALKALMAZOK cukrászt és péket. 
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. 0036–30–3359947 vagy info@
lovasfarm.com.

Német munkaterületre szalag-
rendszerű sertésvágásban, comb-, la-
pocka-, fej-, karaj-, tarjacsontozásban 
jártas dolgozókat keresünk. Érdeklőd-
ni: 0049–1727467252. E-mail: aniko.
bodi.primahus@gmail.com

megemlékezés

Szomorúan emlékezünk 2010. októ-
ber 8-ra, amikor drága jó barátunk és 
sporttársunk,

FEHÉR CSABA

örökre itt hagyott. Lelki üdvösségé-
ért a szentmiseáldozat 2011. október 
7-én pénteken du. 18 órától lesz a 
csíkcsobotfalvi római katolikus temp-
lomban. Nyugodjék csendesen. A 
Hobby Kisállattartók Egyesülete

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, rokon 
és jó barát,

NAGY LAJOS
életének 57. évében 2011. október 4-én türelemmel viselt szenvedés után 
csendesen elhunyt. Temetése október 7-én 15 órakor lesz a tusnádfürdői te-
mető ravatalozójából. Pihenése legyen csendes! A gyászoló család.

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 tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drá-
ga jó édesanya, nagymama, dédmama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd,

özv. SAJGÓ BÉLÁNÉ
Becze Teréz

életének 83., özvegységének 14. évében 2011. október 4-én türelem-
mel viselt betegség után elhunyt. Végső nyugalomra október 7-én, pén-
teken 15 órakor helyezzük a gyergyószárhegyi temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló 
család.

„Az Úr adjon hűséges fáradozása után égbe szállt lelkének örök nyugodalmat!”

Fájdalommal, de a gondviselő Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szerető férj, gondos édesapa, nagytata, 
após, rokon, jó barát és jó szomszéd,

BARTÓ LAJOS
nyug. vasutas

életének 70., házasságának 42. évében október 3-án 9 órakor szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2011. október 7-én de. 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkrákosi ravatalozóból a helyi teme-
tőbe. Fájó szívvel veszünk búcsút tőled, szívünk mélyén megőrizzük emléked. 
Nyugodjál békességben! A gyászoló család.

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

Fájó szívvel emlékezünk a drága férj, édesapa, nagyapa, após, ro-
kon, szomszéd és jó barát,

BÖJTE ÁRON

halálának 6. hetén. Lel ki üdvösségéért az en gesztelő szentmise ok tóber 8-án szomba-
ton 8 órától lesz a csíkmadarasi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des. Szerető családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

KANABÉ BÉLA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban 
osztoztak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család. 
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Magyarországra

elektronikai céghez 

szakképzetlen női, férfi 

dolgozókat keresünk 

mobiltelefon- 

összeszerelésre. 

Szállás, utazás ingyenes.
Telefon: 0755–067689.

A Csíkszeredai
Állami Erdészet

2011. október 18-án
10 órától

árverést szervez
lábon álló fa

értékesítésére. 
Telefon: 0266–371076.

A Hargita Megyei

Orvoskollégium
értesíti tagjait, hogy 2011. 
október 7., 8., 9-én 8–20 óra 
között kerül sor a kollégium 
székhelyén a fegyelmi bizott-
ság tagjainak megválasztására.

A Hargita Megyei Sürgősségi Kórház
versenyvizsgát hirdet a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak 
meg felelően a következő üres állások betöltésére:

1. általános orvosi asszisztens – 1 hely – a kardiológia osztályon;
2. ápoló – 2 hely – az ortopédia és traumatológia osztályon.
A 2011. október 17-ig benyújtandó jelentkezési iratcsomónak meg kell fe-

lelnie a 2010/497-es határozat követelményeinek. A jelentkező személyeknek 
a 2010/497-es határozat általános követelményeinek kell eleget tenniük.

A versenyvizsgára 2011. október 25-én, 10 órakor kerül sor az intéz-
mény székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193/109-as telefonszámon.

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.

ALKALMAZUNK
erdőkitermelésre

hozzáértő láncfűrészkezelőt (druzsbást), 2 személyt.
Telefon: 0723–365052, 0723–827563.

Csíkszeredai székhelyű 
magáncég alkalmaz 

tapasztalattal rendelkező 
villany-, víz-, fűtésszerelésben 

jártas megbízható  
szakembert (szerelőt). 

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

Jelentkezési határidő: 2011. 
október 10.

elhalálozás

köszönetnyilvánítás


