
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

felújított, saját hőközponttal ren
delkező, negyedik emeleti, 2 szo bás 
tömb házlakás a rendőrség szom széd
ságában. Érdeklődni a 0743–156544
es telefonszámon lehet.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2es területen fekvő 
ház központi fűtéssel és garázzsal. 
Telefon: 0746–065190.

ELADÓ Csíkdelnén lakható csa
ládi ház 0,16 ha beltelekkel és 0,34 
ha szántóval. Víz, gáz bevezetve, 
szennyvíz kivezetve. Telefon: 0266–
333739. (20872)

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2es, 
5 szobás, téglából, 2007ben épült 
ház konyhával, fürdővel, garázzsal, 
két befödött terasszal, udvarral, fel
szerelve saját fás hőközponttal. Ára: 
45 000 euró. Telefon: 0744–783218. 
(20828)

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

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház, igényesen 
elkészítve, azonnal beköltözhető, 5 
ár udvarral. Ára: 75 000 euró, rész
letfizetési lehetőség. Telefon: 0743–
364929.

KIADÓ vagy ELADÓ bútorozott, 
félig felszerelt garzonlakás. Bér: 85 
euró/hó. Telefon: 0724–537505. 
(20840)

Csíkszeredában, a központtól 5 
perc sétára a Sadoveanu utcában 
felújított, hőszigetelt, termopán ab
lakos, saját játszóteres, 4 emele
tes téglaépület I. emeletén ELADÓ 
2 szobás, világos, csendes, belső 
udvarra néző, beépített erkély
lyel, saját pincével, mérőórákkal, 
alacsony fenntartási költségekkel 
rendelkező, 50 m2es lakás. Irány
ár: 29 990 euró. Telefon: 0741–
781105. (20801)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti 
tömb házlakás Csíkszeredában, a 
Len dület sétányon új műanyag hő
szigetelő nyílászárókkal. Irányár: 29 
ezer euró. Telefon: 0748–114630. 
(20621)

ELADÓ Budapesten a Hősök te
re közelében I. emeleti, 114 m2es, 
három és fél szobás lakás saját 
hőközponttal, tulajdonostól. Ára: 
20,2 millió forint. Telefon: 0036–06–
203657587, 0036–13–211231.

telek
A csíkszépvízi tó közvetlen kö

zelében ELADÓ 46 ár telek. Telefon: 
0758–865600. (20851)

  jármű
ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4es, 

fele zős, forgalomba beírva – irányár: 
3500 euró; 1994es évjáratú Volkswa
gen Golf III. érvényes műszakival, út
adóval – 1500 euró; 1999es évjáratú 
Suzuki Vagon R+, négyajtós, frissen 
behozva, beíratva – 1600 euró, vala
mint Deutz Fahre traktor. Érdeklődni a 
0722–342429es telefonszámon lehet. 
(20767)

ELADÓ sürgősen 1992es évjáratú 
Audi 80 B4 2.i, jó állapotban, rendezett 
papírokkal Csíkszeredában. Irányár: 
1700 euró. Telefon: 0744–107163.

ELADÓ 1996os évjáratú Daewoo 
Espero 1.5 benzin + gáz üzemelésű 
(jóváhagyással), 2013ig érvényes 
műszakival, nagyon jó, rozsdamentes 
állapotban. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
elektromos ablakok, légzsákok, köz
ponti zár. Irányár: 1750 euró. Beszá
mítok olcsóbb autót is. Telefon: 0266–
334468, 0721–773479. (20862)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra 1.6 nagyon jó állapotban, 
frissen behozva, kevés illetékkel. 
Extrák: ABS, szervo, elektromos ab
lakok és tükrök, klíma, multivolán, 
központi zár, ESP, téligumik. Irányár: 
2850 euró. Beszámítok olcsóbb au
tót is. Telefon: 0733–840369, 0721–
773479, 0266–334468. (20863)

vegyes
ELADÓ 30 éves F&W ASP 106 

automata kőcsiszoló gép. Az 1,7 x 10 m 
munkaterületű, leszerelt gép meg
tekinthető Csíkszeredában. Telefon: 
0745–695556.

ELADÓ egy nagyon borjadzó te
hén. Telefon: 0742–886591.

ELADÓK Carpaţi hátsóhídreduk
tor, kapcsolószekrény, különböző gar
dán yok, valamint 651es oldalgrup Su
zu ki ponyva. Telefon: 0266–331818.

ELADÓK használt Dell, Fujitsu, 
Compaq laptopok. Telefon: 0746–
219248. (20757)

állás

Érettségizett? Befejezte az egye
temet? Németül tud, de tudását 
szeretné bővíteni, közben pénzt sze
rezni? Au Pair rendszerben vigyázhat 
gyerekekre Németországban. Már 
januárban kezdhet. Információk a 
0769–224251es telefonon.

megemlékezés

Sebzett szívem mély fájdalmá
val és a hiány leküzdhetetlen érzé
sével emlékezem férjem

GERGELY IMRE

halálának 16. évfordulóján. Akik 
ismerték, áldozzanak egy percet 
emlékének. Csíkszereda. (20881)

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

BENCZE ADALBERT

elhunytának 7. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2011. novem
ber 25én reggel 7 órakor lesz a Szent 
Kereszttemplomban. Csendes álma 
fölött őrködjön az örök szeretet. Em
léke legyen áldott! Szerettei.

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk sze
retett és mindenki által tisztelt mun
katársunk, barátunk, főnökünk,

SÜKET JENŐ
polgármester

hirtelen távoztáról. Lélekben együtt 
érzünk a gyászoló családjával és 
hisszük, hogy

„Ami bennem lélek, veletek megy. 
Ott fog köztetek lenni mindig. Meg
találsz virágaid között, mikor elher
vadnak; megtalálsz a falevélben, 
mikor lehull; meghallasz az esti 
harangszóban, mikor elenyészik, s 
mikor megemlékezel rólam, mindig 
arccal szemközt fogok veled állani.” 

Csíkdánfalva Önkormányzata

elhalálozás

Hirdetések
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökké megmarad.

Fájó szível emlékezünk 1996. 
december 2ra, drága halottunk

VASZI ANDRÁS
(a Nemlátók 

Szövetségének elnöke)

halálának 15. évfordu
lóján. Lelkéért az en
gesztelő szentmise 2011. november 
27én 9 órakor lesz a csík zsö gödi 
templomban. Szerettei. (20795)
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Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala 
2011. december 23-án délelőtt 10 órakor nyílt árverést szervez 

338 m³ fővágásból, valamint 85 m³ gyérítésből származó 
lucfenyő eladására 

a Libán Magánerdészet székhelyén.
Az árverésen azon jogi személyek képviselői vehetnek részt, akik 

legalább 10 nappal az árverés előtt leteszik az előválogatási doku-
mentációt. Az előválogatás december 16-án 10 órától lesz a polgár-
mesteri hivatal székhelyén.

Amennyiben az első árverés érvénytelen lesz, úgy a licit a tör-
vényes határidőn belül megismétlődik. Az árveréssel kapcsolatosan 
érdeklődni lehet a 0266–247601, 0266–247524, illetve a 0266–
241192-es telefonszámokon, vagy személyesen a polgármesteri hi-
vatal székhelyén: Kápolnásfalu 352. szám, illetve a Libán Magáner-
dészet székhelyén: Zetelaka 1313.   szám alatt.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé-
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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.

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy

özv. SEBESTYÉN MIKLÓS

súlyos betegség után életének 88., 
özvegységének 2. évében hazatért 
Megváltó Urához. Szeretett ha-
lottunktól 2011. november 25-én 
14 órakor veszünk végső búcsút a 
csíkszépvízi temető ravatalozójá-
ból. Emléke örökké szívünkben él! 
A gyászoló család – Csíkszépvíz.

A szenvedő Jézus keresztjéből
Neked is jutott egy pillanat,
S megállt a szíved, 
melyben nem volt más,
Csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, 
munka az életed,
A jó Isten hívott, mert szeretett.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó 
gyermek, férj, édes-
apa, testvér, rokon, jó 
barát és szomszéd,

id. BÁLINTH ÁRPÁD
Pici

életének 62., házasságának 35. 
évében rövid, de súlyos beteg-
ség után 2011. november 22-én 
szerető szíve megszűnt dobog-
ni. Szeretett halottunktól ma 13 
órakor veszünk végső búcsút a 
csíkzsögödi temető ravatalozó-
jában. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke szívünkben örökké él. 
Nyugodjál békességben! A gyá-
szoló család – Csíkszereda.


„Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratába belenyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték, szerették és tisz-
telték, hogy a szere-
tett jó édesapa, drága 
jó nagytata, testvér, 
sógor, apatárs, rokon 
és jó szomszéd,

özv. SIPOS MIHÁLY

életének 78., özvegységének 12. 
évében 2011. november 23-án 7 
órakor csendesen elhunyt. Utol-
só útjára 2011. november 25-én, 
pénteken 13 órakor kísérjük a 
csíkszeredai Kalász negyedi te-
metőbe. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei.

Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben.

Mély megrendü-
léssel vettük tudomá-
sul, hogy

ifj. SÜKET JENŐ

a drága jó gyermek, testvér, só-
gor, nagybácsi, életének 51. évé-
ben hirtelen elhunyt. Fájó szívvel 
búcsúznak szülei, testvére és 
családja.

Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, 
és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, 
mi éltet és vezet,
hogy egyszer 
majd találkozunk veled.

Mély fájdalomtól lesújtva, 
de a Jóisten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mindazok-
kal, akik tisztelték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata,

ifj. SÜKET JENŐ
polgármester

életének 51., házas-
ságának 29. évében 
2011. november 23-
án hirtelen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait novem-
ber 26-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkdánfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Felesége, gyermekei 
és unokája.


