
lakás
ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás 

tömb házlakás a Temesvári sugárút 
63. szám alatt, első emeleten, a 4-es 
lakrész. Telefon: 0755–910942.

ELADÓ családi kertes, 2 szobás, 
konyhás, fürdőszobás ház Csicsó-
Olt faluban, háromfázis bevezetve. 
CSERE is érdekel 2 szobás lakásra 
Csíkszeredában. Irányár: 91 000 lej. 
Telefon: 0747–565745. (20672)

ELADÓ vagy KIADÓ 4 szobás 
tömb házlakás a Szabadság tér 8. 
szám alatt. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0726–392843. (20651)

Csíkszeredában, a központtól 5 
percnyire, a Sadoveanu utcában fel-
újított, hőszigetelt, termopán ablakos, 
saját játszóteres, 4 emeletes tégla-
épület I. emeletén ELADÓ 2 szobás, 
világos, csendes, belső udvarra néző, 
beépített erkéllyel, saját pincével, 
mé rő órákkal, alacsony fenntartási 
költségekkel rendelkező lakás (50 m2). 
Irányár: 33 700 euró. Telefon: 0741–
781105. (20508)

ELADÓ sürgősen előnyös áron 
2 szobás, földszinti tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Fenyő utcában. 
Telefon: 0745–364775.

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

KIADÓ 4 szobás lakásban 2 szo-
ba, a Mérleg utcában. Bér: 140 lej + 
közköltség. Telefon: 0755–606340.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. 
Telefon: 0745–079589. (20656)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Szász Endre utcá-
ban. Telefon: 0744–299749. (20640)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztá-
lyú, földszinti garzonlakás a Tető utcá-
ban. Telefon: 0743–509756. (20633)

ELADÓ Csíkszentsimonban 3 szo-
bás ház, gazdasági épületekkel a 132-
es szám alatt. Telefon: 0745–313090.

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, 
IV. emeleti tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Lendület sétányon új mű-
anyag 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. 
Telefon: 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 mel-
lett a 10-es számú ház, csűr, külső 
és belső kerttel. A víz és a gáz be 
van vezetve. Az összterület 22 ár. 
Ugyanitt ELADÓ parasztszobabútor 
és -konyhabútor. A szobabútor alkal-
mas festett bútor készítésére. Tele-
fon: 0720–903808.

telek
ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 

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

ELADÓ közművesített, 8000 m2-es 
kültelek Csíkszentkirály területén. Tele-
fon: 0724–393348.

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

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

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volks-

wagen Polo 1.4, légkondi, elektro-
mos ablakok és tükrök, multivolán, 
ABS, EPC stb., téli gumikkal, meg-
kímélt állapotban. Ára: 3400 euró, 
alkudható. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 1998-as évjáratú Ford 
Escort 1.6-os, kombi, meggypiros 
színben, 8 hónapja beírva, első tu-
lajdonostól, nagyon jó állapotban. 
Extrák: elektromos ablakok, ABS, 
szervo, klíma, alufelnik. Ára: 1900 
euró. Beszámítok olcsóbb autót. Te-
lefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(20493)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
B Vectra 1.6, Euro 4-es és ecotec- 
motorral (16 szelepes). Extrák: 
ABS, központi zár, klíma, elektro-
mos ablakok és tükrök, multivolán, 
ködlámpák, téli gumik). Ára: 2750 
euró. Beszámítok olcsóbb autót. 
Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra 1.7 TDi, kombi, megkímélt 
állapotban, 2012-ig érvényes mű-
szakival, karc- és rozsdamentes, 
kevés fogyasztással (4,5 l/km). Ára: 
3850 euró. Beszámítok olcsóbb au-
tót. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

vegyes

Értesítjük az örökösöket, hogy 
a 2005. október 19-én elhunyt 
GYÖRGY TIBOR (utolsó lakcíme: 
Csíkszereda, Lendület sétány 12. 
szám, Hargita megye) hagyatéki 
tárgyalása 2011. október 25-én 
9 órai kezdettel lesz. Kérjük, je-
lenjenek meg az Oproiu Dragomir 
közjegyzői irodában: Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu utca 8. szám 
alatt. (20660)

ELADÓ roncsprogramból szárma-
zó értékjegy. Telefon: 0753–092433. 
(20625)

ELADÓ sárgarépa, burgonya, pi-
ros hagyma, ezüstfenyő, tuja termelői 
árban, valamint Steyr 45 LE traktor. 
Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(20664)

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

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

ELADÓ piros- és feketeribizli-bor 
Csíkkarcfalva 136. szám alatt. Tele-
fon: 0747–044204. (20632)

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

ELADÓ dióbél előnyös áron. Tele-
fon: 0723–176232. (20644)

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

ELADÓK használt laptopok mű-
ködőképes állapotban. Érdeklődni 
lehet a 0746–219248-as telefonszá-
mon. (20529)

szolgáltatás
Súlyos beteg gondozását VÁL-

LALOM akár ott-lakással is. Telefon: 
0756–693526. (20669)

BELSŐ DEKORÁCIÓ! Kerámia, 
ikebana, kollázs, grafika stb. www.
klevidesign.blogspot.com. Telefon: 
0745–496031. (20660)

Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-
LALOK kétéves garanciával. Telefon: 
0729–085290. (20298)

Magyar állampolgársághoz 
szük séges iratok hiteles fordítá sa 
ked vező áron, rövid határidővel, 
a kon zulátussal szembeni for dító-
iro dá 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)

VÁLLALUNK minőségi szoba-
festést, mázolást, gipszkartono-
zást, hőszigetelést, valamint teljes 
körű lakásfelújítást olcsón, garan-
ciával! Telefon: 0743–903527.

megemlékezés

Legtöbb, amit ember elérhet, 
hogy hiányzik.

(Szilágyi Domokos)

Szomorúan emlékezünk 2001. 
október 25-re,

V. ORBÁN MIHÁLY

halálának 10. évfordulóján. Emlé-
két szívünkben hordozzuk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Az Orbán család. (20657)

Fájó szívvel emlékezünk

KARÁCSONY KÁLMÁN

tragikus halálának 26. évforduló-
ján, valamint drága szüleink,

BENEDEK JÓZSEF

és BENEDEK VERONIKA

haláluk évfordulóján. Adjon a jó Isten 
örök nyugodalmat nekik! Szeretteik – 
Csíkszereda, Tekerőpatak. (20501)

A szeretet örök cél és erő,
El nem veszti sem jövő, se múlt,
Ki szeretett úgy, mint te szerettél,
Akkor is él ha már a sírba hull.

(Ady Endre)

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
október 23-ra,

NAGY MIHÁLY
(Misike)

halálának 3. évfordulóján. Akik 
ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet az emlékére. Szerettei 
– Csíkszereda.

Szomorú szívvel, de örökre szí-
vünkbe zárva emlékezünk

AMBRUS ISTVÁN
nyug. technikus

és AMBRUS MAGDOLNA
nyug. óvónő

haláluk 6. évfordulóján. Emlékük 
örökre szívünkben marad. Szeret-
teik. (20668)

Fájó szívvel, beárnyékolt tu-
datunkkal tekintünk vissza 2006. 
október 21-re, amikor a végzet ha-
talma elszakította tőlünk

KARDA BIRÓ MARGITOT.

Mindig köztünk leszel titkon, 
észrevétlen. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(20667)

Könnyes szemmel és fájó szív-
vel emlékezünk 2010. október 21-
re, amikor elkísértük utolsó útjára 
a drága gyermeket, édesapát, test-
vért, sógort, nagytatát, nagybácsit 
és barátot,

NAGY LÁSZLÓT.

Akik ismerték és szerették gon-
doljanak rá kegyelettel. Adjon a jó 
Isten örök nyugodalmat neki! Gyá-
szoló szerettei.

Hirdetések

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
anyós, testvér, rokon,

özv. TOMPA JÁNOSNÉ
Vitos Ágnes

életének 81., özvegységének 19. évében hosszú, de türelemmel viselt be-
tegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi marad-
ványait ma 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmártoni rava-
talozóból a helyi temetőbe. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! A 
gyászoló család – Csík szentmárton.

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül könnyeztél,
Búcsúzás nélkül örökre elmentél.

Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy az önfeláldozó feleség, édesanya, nagymama, testvér, sógornő, 
anyatárs, rokon és szomszéd,

NAGY GYÖRGYNÉ
Kiss Rozália

életének 81. évében 2011. október 20-án hosszú szenvedés után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait október 22-én délelőtt 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! A gyászoló család.

Hiába álmodtunk öregkort,
boldogat és szépet,
Ha a kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Minden évben eljön ez a nap,
Amely számunkra 
fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 2006. 
október 23-ra,

KISS ERNŐNÉ
Nika Sárika

halálának 5. évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szere-
tet és megemlékezés. A megemlé-
kező szentmise 2011. október 22-
én, szombaton reggel 7 órakor lesz 
a Szent Kereszt-templomban. Em-
léke legyen áldott! Bánatos férje 
és a gyászoló rokonsága. (20638)

A lélek és az emlék örök,
csak az halt meg, 
akit elfelejtettek.

Fájó szívvel emlékezünk

VÁNCSA LÁSZLÓ

halálának 10. évfor-
dulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma 
csen des! Szerettei – Csíkmadaras. 
(20673)
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