
lakás
ELADÓ Csíkszentsimonban 3 szo-

bás ház, gazdasági épületekkel a 132-
es szám alatt. Telefon: 0745–313090.

KIADÓ 4 szobás lakásban 2 szoba, 
a Mérleg utcában. Bér: 140 lej + köz-
költség. Telefon: 0755–606340.

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
földszinti garzonlakás a Tető utcában. 
Telefon: 0743–509756. (20633)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíkszere-
dában, a Decemberi forradalom utcá-
ban. Érdeklődni lehet a 0742–489265-
ös telefonszámon.

Csíkszeredában, a központtól 5 perc-
nyire, a Sadoveanu utcában felújított, 
hőszigetelt, termopán ablakos, saját 
játszóteres, 4 emeletes téglaépület I. 
emeletén ELADÓ 2 szobás, világos, 
csendes, belső udvarra néző, beépített 
erkéllyel, saját pincével, mérőórákkal, 
alacsony fenntartási költségekkel ren-
delkező lakás (50 m2). Irányár: 33 700 
euró. Telefon: 0741–781105. (20508)

ELADÓ újonnan épült családi ház 
Lókodban 35 ár gyümölcsössel. Tele-
fon: 0740–186614. (20581)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Lendület sétányon új műanyag 
hőszigetelő nyílászárókkal. Telefon: 
0748–114630. (20621)

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

ELADÓ nagy családi ház gazda-
sági épülettel, gyümölcsössel (28 ár 
beltelek) Csíkszeredától 10 km-re. Te-
lefon: 0742–973300. (20584)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0740–054976.

ELADÓ ház (víz, gáz bevezetve, 
szennyvízcsatorna). Telefon: 0755–
268825. (20460)

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 háromszintes, 300 m2-es 
lakás Gyergyószentmiklóson teljesen 
elkészítve panziónak, berendezve, 15 
ár udvarral. Ára: 65 000 euró. Telefon: 
0266–362235.

ELADÓ Szelterszen csodálatos kör-
nyezetben téliesített hétvégi ház (nap-
pali, konyha, fürdő, kamra + 3 szoba 
az emeleten) 12 ár rendezett területtel. 
Telefon: 0744–537628.

ELADÓ Gyergyószentmiklós köz-
pontjában 80 m2 üzlethelyiség, 40 m2 

pincével, a tetőtér kiépíthető. Telefon: 
0749–666688.

telek
ELADÓ közművesített, 8000 m2-es 

kültelek Csíkszentkirály területén. Tele-
fon: 0724–393348.

ELADÓ 15 ár beltelek Csíkszere-
dában, a Rét utcában. Telefon: 0266–
324657, 0743–384560. (20617)

ELADÓ 1600 m2-es beltelek Csík-
szentlélek központjában. Telefon: 0740–
054976. (20583)

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

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár 
építésre alkalmas terület (villany, fo-
lyóvíz, forrás). Telefon: 0726–192660.

ELADÓ 10 ár beltelek Nagytusnád 
226. szám alatt. Ára: 6 euró/m2, nem 
alkudható. Telefon: 0742–874783.

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen 

Polo 1.4, megkímélt állapotban, légkondi, 
elektromos ablak és tükrök, állítható szé-
kek és kormány, ABS, EPC stb. Ára: 3450 
euró, alkudható. Telefon: 0723–365866.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra limuzin, Euro4-es, 1.6-os mo-
torral, frissen behozva, kevés kilomé-
terben, nagyon jó állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, központi zár, négy elekt-
romos ablak, hat légzsák, klíma, négy 
alufelni. Ára: 3300 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót. Telefon: 0266–334364, 
0733–840369. (20600)

ELADÓ 2000 júniusi, Euro4-es 
Opel Vectra–B–Sedan 1.6 – 16 V, fris-
sen behozva, 240 eurós illetékkel, ki-
tűnő állapotban, bőrön kívül fullextrás. 
Ára: 2650 euró. Csere is érdekel. Tele-
fon: 0755–889507, 0730–206538.

ELADÓ 2007-es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 
3500 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is, valamint 2001-es Opel B. Vectra 
kombi E6-os benzines Euro4-es motor-
ral (ABS, szervo, klíma, fedélzeti szá-
mítógép, 4 légzsák, központi zár, táv-
irányítás), frissen behozva, kevés ille-
tékkel. Ára 2950 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ hatszemélyes+teher pla-
tós, 1997-es évjáratú Mercedes Sprin-
ter – nettó 3700 euró, és kétszemélyes 
Ford Focus – 2550 euró. Érdeklődni le-
het a 0749–155155-ös telefonszámon. 
(20573) 

ELADÓ 2002-es évjáratú Volks-
wagen Polo 1.4, légkondi, elektromos 
ablakok és tükrök, állítható székek és 
kormány, ABS, EPC stb., alkudható, 
megkímélt állapotban. Ára: 3600 euró. 
Telefon: 0723–365866.

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

ELADÓ 4 m hosszú, platós, 
oblonos TV 35 duba brassói motorral, 
nagyon jó állapotban (dupla kerekes). 
Beszámítok személygépkocsit, fűrész-
árut, tűzifát. Telefon: 0757–689445. 
(20599)

ELADÓ: 47 LE-s Massey Ferguson 
traktor eredeti állapotban, Perkins mo-
torral – ára: 12 500 lej; 2001-es évjá-
ratú Volkswagen Passat 1.9 TDi, tu-
lajdonostól – ára: 5100 euró. Telefon: 
0752–135883.

vegyes
ELADÓK 20 kg-os malacok és 

egy 200 kg-os disznó. Telefon: 0743–
664059, Csíkszentmihály.

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny-
ben jó állapotú, 500 m2-es téglaistálló, 
11 ár területtel, főút mellett, közműve-
sítve, megfelel többféle tevékenység-
nek is. Irányár: 26 000 euró. Telefon: 
0744–385496.

ELADÓ raklapozott, száraz hasí-
tott bükkfa. Ára: 110 lej/m3. Telefon: 
0741–967179.

ELADÓ 7 hónapos borjadzó tehén, 
bikaborjak és 100–120 kg-os disznók. 
Telefon: 0740–188093. (20595)

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

ELADÓ juhsajt. Ára: 12 lej/kg. 
Szállítás megoldható. Telefon: 0747–
557491. (20567)

ELADÓ grafikai mélynyomó prés 
(100 x 110 cm). Irányár: 3500 euró. 
Érdeklődni lehet a 0749–414181-es 
telefonszámon.

ELADÓ Singer varrógép. Telefon: 
0728–852660.

ELADÓ egy sárga, két és fél éves, 
betanított mén. Telefon: 0266–311754, 
0747–158432. (20628)

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa a megye területén házhoz szál-
lítva. Ára 125-130 lei/m. Felvágva, 
(25-30 cm) palettázva megegye-
zés alapján. Telefon: 0757–249143. 
(20588)

ELADÓK használt laptopok műkö-
dőképes állapotban. Érdeklődni lehet 
a 0746–219248-as telefonszámon. 
(20529)

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

ELADÓK egy fekete és egy pisz-
kosfehér színű, három hónapos puli 
kiskutyák oltva, féregtelenítve. Ára: 
50 euró. Telefon: 0756–115532.

ELADÓ kanapé Csicsóban a 134-es 
házszám alatt. Érdeklődni lehet a 0756–
111112-es telefonszámon.

ELADÓK 8 hetes malacok Csík pál-
falva 134. szám alatt. Telefon: 0740–
490975.

ELADÓ Dacia vonóhorog. Telefon: 
0742–874783.

ELADÓ 11 éves, herélt ló hámostól 
vagy anélkül, valamint egyes ló után 
való eke. Telefon: 0266–334180.

ELADÓ kétfiókos, állítható baba-
ágy matraccal és pelenkázóval. Tele-
fon: 0744–707136. (20629)

ELADÓK: németóriás, fekete, szür-
ke, fehér lepkék; újzélandi, fehér, vörös 
nyulak; brama, világos fogoly; orping-
ton csirke és tyúk. Érdeklődni lehet a 
0747–286910-es telefonszámon.

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítá sa ked vező 
áron, rövid határidővel, a kon zulátussal 
szembeni for dítóirodá ban. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal, minden színben. 13 év tapasztalat. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20573)

állás

KERESÜNK kárpitozott bútor ter-
vezésében jártas szakembereket. Te-
lefon: 0744–598200. (20590)

Budapest melletti igényes lovar-
da ló- és munkaszerető, leinformál-
ható gyakorlott lovászt KERES hosz-
szú távra. Telefon: 0036–30–3359947 
vagy info@lovasfarm.com.

Varrónőket KERESEK budapesti 
kis családi varrodába. Kereset 100–
120 ezer Ft, teljesítmény szerint. 
Szállást helyben biztosítok díjmen-
tesen. Telefon: +36–1–2280629, 
+36–70–3911183, 0745–485861.

Kazánfűtőt ALKALMAZUNK. Ér-
deklődni a 0752–211321-es tele-
fonszámon. Önéletrajzokat a laszlo.
gagyi@iss-fs.ro e-mail címre vá-
runk. (20606)

KERESEK régi diófából készült, 
faragott bútor restaurálására szak-
mabeli asztalost Csíkszereda kör-
nyékén. Telefon: 0266–332540.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

KOVÁCS IRÉN

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és segítő 
kezet nyújtottak. A gyászoló család. 
(20635)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2006. 
október 15-re,

KARÁCSONY JENŐ

halálának 5. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük. Szerettei – Me-
na ságújfalu. (20614)

Istennek országa lett a te hazád,
Nyugodjál békében, 
drága jó édesapám.

Szemünkben könnyel, szívünkben 
örök fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2011. szep-
tember 1-jére,

KELEMEN ÁRPÁD
(Anti)

nyug. szabómester

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise 2011. november 
3-án, csütörtökön 18 órától lesz a 
Millenniumi-templomban. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak 
rá szeretettel. Csendes álma fölött 
őrködjön az örök szeretet. Családja 
– Csíkszereda. (20619)

Nem fogjuk már elgyöngült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk 
értünk aggódó szemed,
Marad a csend. 
Mindent köszönünk neked.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. 
október 14-re,

KÁNYA BENEDEK

halálának 8. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük. (20623)

Kegyelettel emlékezünk 2011. 
augusztus 29-re,

dr. ZIELINSKI RÓBERT

halálának 6. hetén. Lelki nyugalmá-
ért az engesztelő szentmise október 
15-én, szombaton 18 órakor lesz a 
csíkdánfalvi templomban. Szerettei. 
(20613)

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten.

(Ady Endre)

Szomorúan emlékezünk 2005. 
október 15-re,

LŐRINCZ TIBOR

halálának 6. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott! Felesége, leánya és 
veje. (20551)

elhalálozás

Hirdetések

Szomorú szívvel tudatjuk 
azokkal, akik ismerték és tisztel-
ték, hogy

RÁCZ ERZSÉBET
nyugalmazott védőnő

90 éves korában csendesen el-
hunyt. Temetése ma 14 órakor 
lesz a cso bot falvi Szent Péter-
temetőben.

Fájó szívvel emlékezünk

LAJOS BÉLA

halálának 5. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise október 17-én, 
hétfőn 17.30-kor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. Emlékét szívünk-
ben örökre megőrizzük. Szerető 
családja. (20610)
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új székhelye:  
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