
lakás
ELADÓ Csíkszeredában 170 m2-es 

ház, öt szobával, konyha, fürdőszoba, 
garázs, balkon, két terasz, felszerelve, 
saját fás központi fűtéssel. Ára: 45 000 
euró. Telefon: 0744–783218. (20718)

KIADÓ 3 szobás lakás Csíkszereda köz-
pontjában. Telefon: 0720–736860. (20679)

ELADÓ 80 m2-es lakás Tap lo cán, a 
Hollók utcában. Irányár: 33 ezer euró. 
Telefon: 0723–365084. (20674)

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

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás, déli 
fek vésű tömbházlakás a Testvériség sgt. 
17. szám alatt. Ára: 21 000 euró. Tele-
fon: 0747–867427. (20711)

Sürgősen ELADÓ I. osztályú, IV. eme-
leti garzonlakás a Hunyadi János utca 39. 
szám alatt, felújítás nélkül. Telefon: 0740–
314407, 0760–247239. (20688)

KIADÓ földszinti, 60 m2-es kereske-
delmi felület a Szív utcában. Irodának is 
megfelel. Telefon: 0748–114630. (20702)

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

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

ELADÓ vagy KIADÓ a Temes vári 
sugárúton IV. emeleti tömb házlakás (2 
szoba, manzárdszoba, pince). Ár meg-
egyezés alapján. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127. (20546)

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

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

ELADÓ ház (víz, gáz bevezetve, szenny-
vízcsatorna). Telefon: 0755–268825.

ELADÓ Kápolnáson, a főút mellett 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 alkalmas festett bútor készí-
tésére. Telefon: 0720–903808.

Sürgősen ELADÓ Szelterszen téliesí-
tett hétvégi ház: nappali, konyha, fürdő 
és szobák az emeleten, 12 ár rendezett 
terület, jutányos áron megegyezés sze-
rint. Telefon: 0744–537628.

telek
ELADÓ 15 ár beltelek Csíkszeredában, 

a Rét utcában. Telefon: 0266–324657, 
0743–384560. (20617)

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

jármű
ELADÓ Skoda Fabia 1.4, 16 v, kitűnő 

állapotban. Extrák: ABS, ASR, központi 
zár, elektromos ablakok, tetőablak, fűt-
hető tükrök, MP3-as lejátszó, négy lég-
zsák, szervo stb. Az ár névre íratva 3400 
euró. Telefon: 0742–497557. (20719)

ELADÓ 2002-es évjáratú Ford Fiesta 
1.4-es, benzines motorral, ötajtós, beír-
va. Telefon: 0722–381408.

ELADÓ kombi Opel Astra 1.6, benzi-
nes, Euro 4-es, frissen behozva (ecotec 
motor, multivolán, ABS, szervo, négy 
elektromos ablak, négy légzsák, klíma, 
ülésfűtés, fa műszerfal). Ára: 3250 euró. 
Telefon: 0736–943035.

ELADÓ 2001-es évjáratú, jó állapot-
ban lévő Opel Astra kombi, beírva (1.7-
es, dízelmotor, 2012-ig érvényes műsza-
kival, minden illeték kifizetve). Irányár: 
3350 euró. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Telefon: 0736–943035.

ELADÓ 2003-as évjáratú Dacia 
Solenza 1.4 MPi (alufelni, ködlámpa, téli-
gumi-garnitúra). Ára: 1800 euró. Telefon: 
0724–286944.

ELADÓ 1994-es évjáratú 1.6-os Opel 
Astra és 1993-as évjáratú 1.2-es Opel 
Corsa. Telefon: 0745–779859.

ELADÓ 2002-es évjáratú  Volkswa-
gen Polo 1.4, légkondival, sok extrával, 
téli gumikkal, gyönyörű állapotban. Ár: 
3300 euró. Telefon: 0723–536777.

vegyes
ELADÓK használt szobabútorok, egy-

személyes ágy előnyös áron. Telefon: 
0740–204457.

ELADÓ roncsprogram-értékjegy. Te-
lefon: 0744–699383. (20714)

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

Szezon végi akció! ELADÓK: lade-
wagen, kockabálázó, borona, rendforga-
tók, kaszálógép, kétsoros kukoricavető 
gép. Érdeklődni lehet a 0743–878596-os 
telefonszámon. (20693)

ELADÓ minőségi méz termelőtől. Ára: 
18 lej/kg. Telefon: 0748–358152. (20707)

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

ELADÓ Ikea rácsos babaágy, valamint 
egy egyszer használt menyasszonyi ruha. 
Fizetés megegyezés szerint (akár a lagzi 
után is). Telefon: 0745–838884. (20722)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszá lógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461.

ELADÓ dióbél előnyös áron. Telefon: 
0723–176232. (20644)

ELADÓK: 350 kg-os bikaborjú (lege-
lős továbbtartásra), egy 3 hengeres Fiat 
motor. Telefon: 0266–331818. (20723)

állás

Csíkszeredai székhelyű magáncég 
informatikus állás betöltésére MUNKA-
TÁRSAT KERES. Előnyt jelent a műszaki 
téren szerzett tapasztalat. Önéletrajzo-
kat a 0266–312112-es számon várunk 
november 7-ig.

Kőművest és segédmunkást AL-
KALMAZOK bukaresti munkapontra. 
Telefon: 0723–890971. (20712)

A Termosanit Kft. hegesztőt ALKAL-
MAZ. Telefon: 0745–661891, 0744– 
766821.

Fejőstehenek gondozásához csa ládot 
KERESEK. Telefon: 0266–331818. (20723)

szolgáltatás
Tapasztalattal rendelkező NÉMET 

tanárnő személyre szabott korrepetálást, 
vizsgákra való felkészítést vállal minden 
korosztály számára NÉMET nyelvből, 
Csíkszeredában és környékén, illetve 
Székelyudvarhelyen. Telefon: 0743–
657945.

Hűtő- és mosógépjavítást VÁLLA-
LOK kétéves garanciával. Telefon: 0729–
085290. (20298)

Fürdőkádak újrazománcozását vál-
laljuk garanciával, helyszíni kiszállással, 
minden színben. 13 év tapasztalat. Telefon: 
0746–639363, 0745–269777. (20721)

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.

VÁLLALUNK minőségi szobafes-
tést, mázolást, gipszkartonozást, hő-
szigetelést, valamint teljes körű lakás-
felújítást olcsón, garanciával! Telefon: 
0743–903527.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

BIRÓ ROZÁLIA
(Dundi)

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek és segítő kezet nyúj-
tottak. A gyászoló család. (20721)

megemlékezés

Áldva őrizzük emlékedet.
Mert szívedben nem volt, 
csak jóság és szeretet,
Munka és küzdelem volt életed!

Fájó szívvel emlékezünk 2010. ok-
tóber 28-ra,

özv. BÍRÓ ERZSÉBET
szül. Váncsa

halálának 1. évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkmadaras.

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 emlékezünk

VITOS TERÉZIA
óvónő

halálának 3. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. október 31-én 
reggel 7.30-kor lesz a csíkszentgyörgyi-
bánkfalvi templomban. Hozzátartozói. 
(20698)

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 1992. szep-
tember 17-re,

id. SATA LAJOS

halálának 19., valamint 2009. október 
30-ra,

SATA ANNA

halálának 2. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szerettei. (20551)

Hirdetések

Istenünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a szeretett jó férj, édesapa, nevelő-
apa, nagyapa, após, testvér, sógor, apatárs, rokon, koma és 
jó szomszéd,

LACZKÓ SÁNDOR
nyug. autóbuszvezető

életének 77., második házasságának 39. évében 2011. október 27-én 
7.40-kor szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradvá-
nyait október 29-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Szentlélek utcai temetőbe. Nyugodjál békében, az Úr Jézus szent nevé-
ben! A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, szerető testvér, rokon, szomszéd, koma és jó barát,

id. ANDRÁS PÉTER
szorgalmas munkás életének 55., házasságának 25. évében 
hosszas betegség után 2011. október 27-én hajnali 3.30-kor szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait október 29-én 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdelnei ravatalozóból a helyi te-
metőbe. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! A gyászoló család – 
Csíkdelne.

Köszönjük neked, Uram,
hogy ő a miénk volt
És az is marad,
mert aki él szerettei szívében,
Az nem hal meg, csak távol van!

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2003. október 
31-re, a székelydályai

id. ORBÁN FERENCNÉ
Bokor Juliánna

halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei.

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

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2010. október 30-ra,

KOS JÓZSEF
 

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. október 
29-én 17.30-kor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szerettei. 
(20726)

Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél
magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
Örökké megtart szívünkben
az emlékezés.

Kegyelettel emlékezünk 2006. no-
vember 2-ra, drága halottunk,

BÚZÁS LUCA

halálának 2. évfordulóján. A megemlé-
kező szentmise 2011. október 31-én 18 
órakor lesz a Szent Ágoston-templom-
ban. Legyen áldott, csendes pihenése! 
Szerettei – Csíkszereda. (2069)
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Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. (Ady Endre)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sze retett édesanya, 
nagymama, dédmama, rokon és jó szomszéd,

özv. BENDE ANDRÁSNÉ
Bálint Katalin

életének 74., özvegységének 2. évében 2011. október 26-án 21 órakor sze-
rető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait október 
29-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Egy gondos munkás élet után örök pihenőre tértél, értünk 
hozott áldozataidért a búcsú pillanatában könnyes szemmel és fájó szívvel 
mondunk köszönetet. Nyugalmad legyen csendes, áldott a föld, ahol poraid 
nyugszanak! Nyugodjál békességben! A gyászoló család – Csíkmenaság.

elhalálozás


