
lakás
ELADÓ újonnan épült családi ház 

Lokodban 35 ár gyümölcsössel. Tele-
fon: 0740–186614. (20581)

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

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

Sürgősen ELADÓ Csíkszentmárton, 
Csekefalva 30. szám alatt 4 szobás 
családi ház melléképületekkel, pin-
cével, 10 ár kerttel. Telefon: 0748–
872814. (20579)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti, 47 
m2-es tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Nárcisz sétányon. Irányár: 25 000 
euró. Telefon: 0743–591218, 0758–
011606. (20569)

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te-
lefon: 0748–079589. (20538)

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

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

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, I. 
emeleti tömbházlakás a Testvériség 
sgt. 28. szám alatt, jó állapotban. Tele-
fon: 0728–012611. (20486)

ELADÓ vagy KIADÓ a Temesvári 
sugárúton IV. emeleti tömbházlakás 
(2 szoba, manzárdszoba, pince). Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (20546)

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.

telek
ELADÓK építésre alkalmas telkek a 

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

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

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

ELADÓ hétvégi ház vagy lakóház épí-
tésére alkalmas beltelek a szécseni zóná-
ban. Telefon: 0744–121302. (20563)

jármű
ELADÓ 2007-es Dacia Logan, 

extrákkal: ABS, légzsák, központi zár, 
CD-rádió, euro4-es, forgalomba beír-
va, szép állapotban. Telefon: 0741–
534730.

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

ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 
1.6-os, háromajtós, hargitai rendszám-
mal – 1650 euró, valamint 2003-as 
évjáratú, kétszemélyes Ford Focus 1.8 
TDi nagy felszereltséggel – 2650 euró. 
Beszámítok olcsóbb személyautót. Te-
lefon: 0722–342429. (20511)

ELADÓ 1998-as évjáratú Ford 
Escort 1.6, kombi, meggypiros színű, 
elektromos ablakok, ABS, szervo, klí-
ma, beíratva 8 hónapja, 1 tulajdonos, 
alufelnikkel, nagyon jó állapotban. Be-
számítok olcsóbb autót. Ára 1900 eu-
ró. Telefon: 0736–978287. (20493)

ELADÓ hatszemélyes+teher pla-
tós, 1997-es évjáratú Mercedes Sprin-
ter – nettó 3700 euró, és kétszemé-
lyes Ford Focus – 2550 euró. Telefon: 
0749–155155. (20573)

ELADÓ 2007-es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 3150 
euró, beszámítok olcsóbb autót is, va-
lamint 2001-es Opel B Vectra kombi 
E6-os benzines euro4-es motorral (ABS, 
szervo, klíma, fedélzeti számítógép, 4 
légzsák, központi zár, távirányítás), fris-
sen behozva, kevés illetékkel. Ára 2950 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2006-os évjáratú Daewoo 
Matiz. Irányár: 1650 euró. Telefon: 
0742–188346, 0753–814114.

ELADÓ 5 tonnás, 1998-as évjára-
tú RM2-es traktorutánfutó jó állapot-
ban. Telefon: 0727–375343.

vegyes
ELADÓ kézzel szedett alma Csík-

szeredában. Nagyobb mennyiséget ház-
hoz is szállítunk. Telefon: 0748376959.

ELADÓ négykarikás aragázkályha, 
jutányos áron. Telefon: 0742–388143.

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

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

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

ELADÓ roncsautóértékjegy előnyös 
áron. Telefon: 0753–092433. (20534)

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

állás

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

Német munkaterületre szalag-
rendszerű sertésvágásban, comb-, 
lapocka-, fej-, karaj-, tarjacsontozás-
ban jártas dolgozókat keresünk.Ér-
deklődni: 00491727467252. E-mail: 
aniko.bodi.primahus@gmail.com

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-

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

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítá sa kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni for dítóirodában. Tele-
fon: 0266–372433, 0744–664364.

megemlékezés

Eljött az emlékezés napja,
Neked szól a templom harangja.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyezték,
Búcsúzás nélkül csendesen elmentél.

Köszönjük neked, Uram,
Hogy ő a miénk volt és az is marad,
Mert aki szerettei szívében él,
Az nem hal meg, csak távol van...

(Augustinus)

Szívünk nem szűnő fájdalmával, 
kegyelettel emlékezünk 2010. október 
9-re, a csíkszentimrei születésű

id. JAKAB LÁSZLÓ

halálának első évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmiseáldozat az ő emlé-
kére 2011. október 8-án, szombaton 
18 órától lesz a csíkszentimrei temp-
lomban. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel és mondja-
nak el egy imát a lelki üdvösségéért. 
Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! Bánatos, szerető családja és a 
nagyszámú rokonság. (20575)

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!

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédtata, após, koma, sógor, rokon, szomszéd, 
jó barát és ismerős,

GERGELY JAKAB
életének 81., házasságának 55. évében rövid, de türelemmel viselt betegség után 
szerető szíve 2011. október 5-én este megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait október 8-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyu-
godjon békességben, az Úr Jézus szent nevében! A gyászoló család.

Elcsitult egy szív,
mely értünk dobogott,
Pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Imádta családját,
mindenkit szeretett,
Akkor volt boldog,
ha örömet szerzett.
Arany volt a szíve,
munka az élete,
A jó Isten hívta,
mert nagyon szerette.

Mély fájdalom-
mal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a szeretett gyer mek, 
testvér, édes anya, feleség, ro kon, 
szomszéd és jó barát,

INCZE GIZELLA
szül. Borka

életének 57., házasságának 31. 
évében 2011. október 5-én hosz-
szas, de türelemmel viselt beteg-
ség után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait október 8-án 10 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkmenasági ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Búcsúzunk tő-
led, nyugodjál békében! A gyá-
szoló 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 türelemmel vi-
selt betegség után elhunyt. Végső nyugalomra ma 15 órakor helyezzük a 
gyergyószárhegyi temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.         (Victor Hugo)

Mély fájdalommal, de az Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett gyermek, feleség, anya, nagymama,

CSATÓ ÁGNES
2011. október 6-án, életének 56. évében türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után eltávozott közülünk. Felejthetetlen halottunkat utolsó útjára a 
csíkszeredai Kalász negyedi temetőben kísérhetik el mindazok, akik részt 
vesznek a 2011. október 8-án, 13 órakor kezdődő temetésén. Drága emlé-
ke szívünkben él! A gyászoló család!

És az Istenem úgy szeretem, hogy a szívemet földbe vetem.
Megérik, akkor learatom, fölösét pedig másnak adom.
Aztán csak amikor dolgoznak, rólam is el-elgondolkoznak.
S hogy munka közben megpihennek erejét érzik a szívemnek. (József Attila)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, rokon és jó szomszéd,

KONCZ JÓZSEF
életének 81., házasságának 52. évében türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. október 6-án hajnalban elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait október 8-án, szombaton 10 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkajnádi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, szomszéd, jó barát és ismerős,

özv. ÖLVEDY KÁROLYNÉ
Petky Matild

életének 95., özvegységének 18. évében türelemmel viselt betegség után 2011. 
október 6-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait október 
8-án 15 órakor kísérjük utolsó útjára a Szentlélek utcai temető ravatalozójából a 
helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Emlé-
kedet örökre szívünkbe zárjuk! Nyugodjál békében! A gyászoló család.

Velünk vagy nyáron is
a virágok illatában,
Ősszel a lehulló levelek sóhajában.
Télen a didergő fákban,
tavasszal pedig a nyíló orgonában.
Csak a lelked ragyog fenn
a szivárványban,
Ha majd egyszer napjaink 
el fognak telni,
Odamegyünk mi is hozzád
megpihenni.
Addig is hiányodat mindennap érezzük,
Sebzett szívünkben emléked
örökre megőrizzük.
Egy őrző csillag voltál nekünk,
az is maradsz, amíg élünk.
A szeretet örök cél és erő,
El nem veszi sem a jövő, sem a múlt.
Ki szeretett úgy, mint te szerettél,
Akkor is él, ha már a sírba hull.

Kegyelettel emléke-
zünk

MÁKSZEM LÁZÁRRA,

halálának 4. évfordulóján. 
A megemlékező szentmi-
se 2011. október 8-án reggel 7 órakor 
lesz a csíkszenttamási templomban. 
Nyugodjál békében! Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! Bánatos 
felesége, két fia és családjaik. (20578)
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