
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi Forradalom utcá
ban. Telefon: 0742–489265.

Csíkszeredában, a központtól 5 
perc sétára, a Sadoveanu utcában 
felújított, hőszigetelt, termopán ab
lakos, saját játszóteres, 4 emeletes 
téglaépület I. emeletén ELADÓ 2 szo
bás, világos, csendes, belső udvarra 
néző, beépített erkéllyel, saját pincé
vel, mérőórákkal, alacsony fenntartási 
költségekkel rendelkező lakás (50 m2). 
Irányár: 33 700 euró. Telefon: 0741–
781105. (20508)

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

KIADÓK irodahelyiségek a központ
ban 12–30 m2 alapterülettel. Érdeklőd
ni munkanapokon 7–15.30 óra között 
a 0266–312409 és 0744–472591-es 
telefonokon.

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0746–211563. 
(20562)

ELADÓ sürgősen 2 szobás, bútoro
zott tömbházlakás a központban. Tele
fon: 0746–765695. (20587)

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

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

KIADÓ Csíkszereda központjában 
I. osztályú, bútorozatlan garzonlakás. 
Telefon: 0726–573808. (20595)

ELADÓ családi ház Csicsó -Oltfa-
lu ban 11 ár kerttel, három fázis beve
zetve. Irányár: 91 000 lej. CSERE is ér
dekel kétszobás csíkszeredai lakásra. 
Telefon: 0747–565745.

Fiú vagy lány lakótársat KERE
SÜNK egy csíkszeredai, Lendület 
sétányon található bútorozott szobá
ba. Alacsony házbér. Telefon: 0266–
372176, 0742–510914.

VÁSÁROLOK garzont vagy 2 szo
bás tömbházlakást. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ kúria típusú családi ház 
a Szék útján 30 ár telekkel. Telefon: 
0742–929938.

telek
ELADÓ hétvégi ház vagy lakó

ház építésére alkalmas beltelek a 
szécsenyi zónában. Telefon: 0744–
121302. (20563)

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

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett (gáz az udvaron). 
Telefon: 0741–622972.

Rendkívüli előnyös feltételek mel
lett BÉRBE ADÓ 1,20 hektár, I. osz
tályú szántó és 5,25 hektár kaszáló 
Gyergyóalfaluban és Borzonton. Tele
fon: 0748–330763.

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszent-
király bejáratánál, főút mellett egyben 
vagy parcellázva. Víz, gáz, villany, ka
nalizálás a helyszínen. Telefon: 0741–
534730.

ELADÓ 29 ár beltelek Taplocán, 
aszfaltút mellett. Víz, gáz, villany, ka
nalizálás, közvilágítás a helyszínen. 
CSERE is érdekel lakásra, autóra. Tele
fon: 0722–967539.

ELADÓ 10 ár beltelek a Fortuna 
Park szomszédságában, szép környe
zetben. Autót is beszámítok. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 54 ár építkezésre alkalmas 
terület, telekkönyvezve Csíkszereda 
Udvarhely felőli kijáratánál az út mel
lett. Telefon: 0723–036890.

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

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 1998-as évjáratú Ford 
Escort 1.6-os, kombi, meggypiros 
színben, 8 hónapja beírva, első tulaj
donostól, nagyon jó állapotban. Ext
rák: elektromos ablakok, ABS, szer
vo, klíma, alufelnik. Ára: 1900 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 
0733–840369, 0266–334364. (20493)

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Ford Fi
esta, forgalomba beírva, ütődött álla
potban. Telefon: 0743–771799.

VÁSÁROLNÉK használt utánfutót 
550 kg-is. Telefon: 0742–525623.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó 
állapotban. Telefon: 0741–622972.

ELADÓ 2007 novemberi Renault 
Clio Symbol 1.4 MPi, 17 000 reális 
km-ben, szervizkönyvvel, kirendeltség
től vásárolva, full felszereltséggel, gyá
ri állapotban. Telefon: 0743–780296.

ELADÓ Nissan 4 x 4-es terepjáró. 
Telefon: 0741–433185.

ELADÓ 2007-es évjáratú Da
cia Logan 1.4 benzines, Euro 4-es. 
Extrák: ABS, CD-rádió, központi zár, 
lopásgátló, légzsák. CSERE is érdekel. 
Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 1999-es évjáratú Dacia 
Nova GTi, 1600 cm3-es, Euro 2-es. 
Ára: 5000 lej. Telefon: 0751–081567.

vegyes
ELADÓ kézzel szedett alma Csík-

szeredában. Nagyobb mennyiséget ház
hoz is szállítunk. Telefon: 0748–376959.

A Hargita Megyei Orvoskollégi-
um értesíti tagjait, hogy október 14-
én, 15-én és 16-án 8–20 óra között 
a kollégium székhelyén a fegyelmi 
bizottsági tagok megválasztásának 
második fordulójára kerül sor.

ELADÓ Singer varrógép. Telefon: 
0728–852660.

ELADÓK körkaszák, körgereblyék, 
permetező, 2-es, 3-as ekék, műtrágya
szóró, takarmánykiosztó, kombinátor 
stb. Telefon: 0744–514745. (20609)

ELADÓ juhsajt. Ára: 12 lej. Szál
lítás megoldható. Telefon: 0747–
557491. (20567)

ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, Deutz, 
Iseki traktorok, trágyalészippantó, hid
raulikus váltóeke, kultivátor. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszá
mon. (20511)

ELADÓ egy 350 kg-os, továbbte
nyésztésre alkalmas bikaborjú (most 
jött a legelőről), valamint egy három
hengeres Fiat motor. Telefon: 0266–
331818, 0723–460530.

ELADÓ egy háromkarikás és kétka
rikás aragázkályha, egy rezsó jutányos 
áron, valamint egy kitűnő állapotban 
lévő kétsoros füstölő fémlemezből. Ára: 
250 lej. Telefon: 0266–311139.

ELADÓ drapp női, férfi balonkabát, 
őszi-tavaszi szürke férfikabát, sötét
kék szövet télikabát, mindegyik kitű
nő állapotban, jutányos áron. Telefon: 
0266–311402, 0745–185838.

ELADÓ két 180 x 120-as, beüve
gezett dupla ablak nagyon jó állapot
ban. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0266–315969.

ELADÓ lakható fémbarakk Tip-
UMTF, 17 db vascső Ø 110 x 3m, 43-
as számú bőrcsizma, férfi Mountain 
Bike kerékpár. Telefon: 0741–433185.

ELADÓ háromégős aragázrezsó 
két palackkal. Telefon: 0266–316028, 
0742–642840.

INGYEN ÁTADOM 2006-ban be
iktatott kft.-met, amelyen nincs te
vékenység folytatva a mai napig. 
Minden papír rendben van. Telefon: 
0266–363879, 0744–642217.

ELADÓ fa, termopán teraszablak 
(bukó, nyíló) – 500 lej; termopán szoba
ablak (bukó, nyíló) – 300 lej; termopán 
konyhaablak (bukó, nyíló) – 200 lej. Te
lefon: 0744–979723, 0266–322209.

ELADÓK féregtelenített, beoltott, 
10 hetes moszkvai őr kiskutyák elő
nyös áron. Telefon: 0744–433669.

ELADÓ új, minőségi kolbásztöltő, 
valamint körfűrésztengely null- és há
rom fázisra. Telefon: 0755–180668.

ELADÓ kiváló minőségű, eperfa
hordóban érlelt, 54 fokos tiszta szilva
pálinka. Telefon: 0748–160660, 0740–
791848.

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ 40 
kg jó minőségű, fehér olajfesték ga
bonára vagy egyébre. Telefon: 0749–
301664.

ELADÓ kétszemélyes kanapé, ét
kezőasztal (összecsukva 78 x 70 cm, 
kinyitva 78 x 140 cm), buklészőnyeg 
(2 x 3 m). Ár megegyezés szerint. Te
lefon: 0748–891076.

ELADÓK boroshordók (60, 70 és 
80 literesek), egy tévéasztalka, vala
mint étburgonya – 150 kg (0,50 lej/
kg). Telefon: 0266–322853.

ELADÓ 20, 25, 50 literes zománco
zott fazék, lábas, zsírosbödön, 70 lite
res, cínezett fazék és két borvizesláda. 
Telefon: 0266–312831.

ELADÓ 6 új, cserefából faragott 
hátas szék és asztal. Ára: 2200 lej, al
kudható. Telefon: 0266–320003.

ELADÓK Csíkszeredában nyulak 
élve vagy levágva. Telefon: 0746–
133263.

állás

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

szolgáltatás

VÁLLALOK ácsmunkát, valamint 
tetőterek kiépítését. Telefon: 0753–
687850.

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

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, ösz
szevonását és teljes körű ügyintézé-
sét. Nyugdíjasoknak 20 százalék ked
vezmény. Telefon: 0722–967539.

részvétnyilvánítás

A Csíkszeredai Nyugdíjasok Ön
segélyző Pénztár munkaközössége 
megrendülten vette tudomásul

FINTA BÉLA

elhunytát. Részvétét fejezi ki a gyá
szoló családnak. (20607)

megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk 2006. 
október 12-re,

KERESZTES PÉTER

halálának 6. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Özve
gye és gyermekei – Csík szent márton. 
(20523)

elhalálozás

Hirdetések

Elcsitult a szívem, 
mely értetek dobogott,
Megpihent a kezem, 
mely értetek dolgozott.
Annyira akartam élni, 
veletek együtt lenni.
Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett.
Most szívemből 
csak azt kérem tőletek:
Úgy szeressétek egymást, 
ahogy én szerettelek titeket,
Úgy éljetek, 
mintha itt lennék veletek.

Mi, akiket itt hagyott, akiknek 
legdrágább kincsünk volt, fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, sógor, 
após, apatárs, rokon és jó barát,

KERESZTES B. IMRE
nyug. gépkocsivezető

életének 71., házas-
ságának 44. évében 
2011. október 11-én 
türelemmel viselt hosszú beteg-
ség után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Munkás keze örökre 
megpihent, jóságos arca már 
csak drága emlékként él szívünk-
ben. Eltávozásod örök gyászt bo-
rított ránk. Drága halottunk földi 
maradványait október 13-án 10 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra az újtusnádi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
A gyászoló család.

Betegségben is türelmes voltál,
fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél 
és minket szerettél,
Nem haltál te meg, 
csak álmodni mentél.

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

id. MÁRTON DEZSŐ

életének 66., házasságának 42. 
évében 2011. október 11-én rövid, 
türelemmel viselt betegség után 
elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2011. október 13-án 15 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
Szentlélek utcai temetőbe. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. A gyászoló család.

Könnycsepp gördül végig 
az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk 
és hiányzol nagyon.
Telhetnek a hónapok, 
múlhatnak az évek,
Mindig rád gondolunk, 
nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. 
október 12-re,

özv. MOCZÁS 
JÁNOSNÉ
Fűzi Eszter

halálának 10. évfordulóján. Jósága, 
értünk való gondoskodása szívünk
ben élni fog. Nyugodjon csendesen, 
emléke legyen áldott! Leánya és 
családja. (20601)

Szomorúan emlé
kezünk 2001. október 
12-re,

MOCZÁS JÁNOSNÉ
Fűzi Eszter

halálának 10. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük. Lánya, két fia és 
családjaik – Székely ud var hely.
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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.


