
lakás
ELADÓ Gyergyóremete központjában, 

a 853-as házszám alatti családi ház terü-
lettel együtt, tiszta telekkönyvvel. Érdek-
lődni a 0266–331628, 0752–871529-es 
telefonszámokon.

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, téglából 
épült tömbházlakás a Nárcisz sétányon, 
CSERE is érdekel 3 szobással vagy kör-
nyékbeli házzal. Telefon: 0744–519692.

ELADÓ 3 szobás, 100 m2-es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás saját 
hőközponttal. Ára alkudható. Telefon: 
0740–837546.

ELADÓ Csíkszentmiklóson családi ház 
15 ár telekkel, víz, gáz bevezetve. Telefon: 
0735–534074. (19411)

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan, 2 szo-
bás tömbházlakás a Jégpálya negyedben, 
valamint a Kossuth Lajos utcában. Érdeklőd-
ni a 0721–394381, 0741–548973-as telefon-
számokon. (19403)

ELADÓ garzonlakás. Ára: 25 000 euró. 
Telefon: 0766–673001. (19277)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedi csillag-tömbházban, földszinti, 
3 szobás lakás saját központi fűtés-
sel, beköltözhető állapotban. Irányár: 
40 000 euró. Telefon: 0721–916408, 
0757–109888.

ELADÓ Csíkszeredában központi fek-
vésű, négyszobás tömbházlakás. Telefon: 
0743–096649.

ELADÓ Csíkszentléleken, Boroszlóban 
a 97. szám alatti, kisebb javításra szoruló 
családi ház, 258 m2 gazdasági épülettel, 
20 ár beltelekkel. Az árba beszámítok csík-
szeredai 3 szobás tömbházlakást is. Tele-
fon: 0745–772227.

telek
ELADÓ Delne 97. szám alatt 16 ár 

telek egy félkész házzal. Telefon: 0744–
311696. (19387)

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Seat Ibiza 

1.4, benzines, extrákkal, háromajtós, kitű-
nő állapotban. Telefon: 0740–533327.

ELADÓ 2001-es évjáratú, kombi Opel 
Astra 1.6i, 101 LE, metalizált fekete, lég-
kondival, kevés km-ben, szervizkönyvvel, 
kifogástalan állapotban. Ára: 3150 euró. 
Beíratási ügyintézését vállalom. Telefon: 
0753–516373. (19416)

ELADÓ 2003-as évjáratú Seat Cordoba 
1.4i, 16v, 109 000 km-ben, frissen behozva – 
3300 euró. Telefon: 0740–014846. (19413)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Corsa 
1.2i, 4+1 ajtós, extrákkal (légkondi, 
rádiókazettofon, elektromos ablak, állítha-
tó kormány stb.) frissen behozva. Beíra-
tási illeték 185 euró, beíratását vállalom. 
Irányár: 2900 euró. Telefon: 0740–216680. 
(19390)

ELADÓ: 2006-os évjáratú Hyundai 
Atos 24 000 km-ben; 2005-ös évjáratú 
Hyundai Accent, benzines, gázas; 2001-es 
Opel Astra nagyon sok extrával; 2001-es 
évjáratú Fiat Seicento frissen behozva és 
beíratva; 2004-es évjáratú Volkswagen 
Golf. Beszámítok öregebb Daciát. Telefon: 
0749–155155. (19344)

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Frontera 2.2 DTi, fekete színű, 4+1 ajtós, 
4 x 4-es személygépkocsi. Extrák: klíma, 
elektromos ablakok, bőrülés, ülésfűtés 
stb. – 8700 euró, beíratva, valamint egy 
1993-as évjáratú Opel Astra F 1.6, ben-
zines, 2+1 ajtós, vonóhoroggal, frissen 
beíratva, nagyon jó műszaki állapotban. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0751–553551. 
(19402)

ELADÓ 2008-as évjáratú Opel Combo 
1.3, CDTi, frissen beíratva, kitűnő állapot-
ban. Extrák: légzsák, rádiókazettofon, ál-
lítható kormány, ABS stb.). Irányár: 5950 
euró. Beszámítok olcsóbb Opelt. Telefon: 
0740–216680. (19390)

ELADÓ 2004-es évjáratú, Euro 4-es 
Volkswagen Golf beíratva, tulajdonos-
tól. Felszereltség: tíz légzsák, tempomat, 
ABS, EPS, esőérzékelő, központi zár, bőr-
kormány, négy elektromos ablak és tükör, 
vontatóhorog stb., téli gumik, nyári gumik 
80%-os. Irányár: 5850 euró, olcsóbb autót 
beszámítok 1000 euróig. Telefon: 0726–
325170, 16 óra után. (19336)

vegyes
ELADÓK 10-15 kg-os (élősúlyban) 

kecskegidák Homoródkarácsonyfalván. Te-
lefon: 0749–111332.

ELADÓ bontásból származó hód- és 
fecskefarkú tetőcserép. Érdeklődni a Csíki 
Székely Múzeumnál. Telefon: 0266–311727.

ELADÓ gömbölyű és hegyes végű 
bontott aprócserép. Érdeklődni a 0742–
648606-os telefonszámon. (19412)

ELADÓ vastag fajta, sárga, lámpás, 
betanított méncsikó, lábán hosszú szőrök-
kel. Telefon: 0266–311754, 0747–158432. 
(19404)

ELADÓK cserepes, átültethető tujafe-
nyők, ezüstfenyők, 22 LE Iseki, Fiat, Fendt, 
John Deere traktorok, 2-es, 3-as forgóeke, 
rotációs kapa, Grimme HL750-es burgo-
nyaszedő kombájn. Rendelésre behozunk 
mezőgazdasági gépeket. Telefon: 0749–
155155, 0266–346834 (este). (19344)

ELADÓK: Opel Astra F, G; Ford Fiesta, 
Mondeo, Ka, Peugeot Partner, Audi B4, 
Opel Combo, Opel Frontera, VW Golf, VW 
Vento bontott alkatrészek. Telefon: 0751–
553551. (19382)

ELADÓ kétéves, betanított hátas 
Welsh póniló  nyergestől. Telefon: 0744–
585167. (19397)

ELADÓ minősített Santé vetőmag-
burgonya. Telefon: 0744–693820, 0266–
372236.

ELADÓ vetni való fekete borsó, vala-
mint étkezési burgonya. Telefon: 0742–
699665. (19393)

ELADÓK törzskönyves moszkvai őr kis-
kutyák minőségi tenyészszülőktől. Telefon: 
0751–550063, www.erdoalji.ro. (19348)

ELADÓ 2000-es évjáratú, 22 kW-os 
ISEKI kerti traktor – 22 000 lej; háromhen-
geres, fülkés Ford traktor kitűnő állapot-
ban – 16 000 lej; trágyalészippantó, hor-
ganyzott, 4 m3-es utánfutó – 10 000 lej. 
Telefon: 0722–342429. (19336)

ELADÓK fekete puli kutyakölykök 
egészségügyi könyvvel. Telefon: 0751–
334653. (19385)

ELADÓ ballaszt, tört kő (0-63, 16-30, 
40-63, 150-300), valamint bruta kő. Telefon: 
0756–156684, 0756–156680. (19296)

ELCSERÉLNÉM 150 db jó minőségű 
szénabálámat állatra (juh, disznó stb.), 
valamint ELADÓ egy Inverter 300 W (12 
W-220 W) áramátalakító. Ára: 150 lej. Te-
lefon: 0758–610433.

szolgáltatás
Mosógép- és hűtőjavítást VÁLLALOK 

az ön lakásán, két év garanciával. Telefon: 
0729–085290, 0266–323087. (19328)

VÁLLALJUK lakóházak, hétvégi házak 
és gazdasági épületek tervezését. Telefon: 
0366–105629, Csíkszereda. (19390)

VÁLLALOM angol nyelv tanítását kez-
dőknek és haladóknak egyaránt. Érdeklőd-
ni a 0753–872564-es telefonszámon.

A FLUVIUS Second Hand garanciá-
val ELAD használt mosógépeket, hűtőket, 
mosogatógépeket, hűtőket, fagyasztókat, 
bútorokat, ülőgarnitúrákat és sok minden 
mást. Megtalál: Zsögöd u. 49. szám alatt, 
a volt Mikó bútor udvarán. Telefon: 0744–
173661. (19406)

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÉ  RE-
LEMHEZ szükséges IRATOK FOR DÍ TÁSÁT 
VÁLLALOM kedvezményes áron. Telefon: 
0756–521887.

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna élni még,
Érezni szívetek melegét.
Búcsú nélkül kellett mennem,
Őrizzetek meg szívetekben.

Szívünk mély fájdal-
mával, de a sors akara-
tába megnyugodva tu-
datjuk, hogy a szeretett 
édesapa, férj, nagytata, 
rokon,

BORBÉLY MIHÁLY

életének 81., házasságának 55. 
évében 2011. április 15-én éjjel 
1 órakor hirtelen elhunyt. Drága 
édesapánk temetése ma 14 órakor 
lesz a csíkkozmási családi háztól. 
Emlékét szívünkbe zárjuk. A gyá-
szoló család.

„Az igaz ember eltávozik, de fénye 
megmarad.”

Dosztojevszkij

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a 
szeretett férj, édesapa, 
nagyapa, déd nagyapa, 
testvér, após, apatárs 
és jó szomszéd,

BÁNDI ALBERT
Berci

nyugalmazott tanító

életének 83., házasságának 58. évé-
ben hosszas és súlyos betegség után 
2011. április 16-án 12 órakor nemes 
lelkét visszaadta Teremtőjének. Te-
metése április 19-én 14 órakor lesz a 
csíkszentsimoni római katolikus te-
mető ravatalozójából a helyi temető-
be, a református egyház szertartása 
szerint. Drága halottunk, fájó szívvel 
búcsúzunk, Isten veled! Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes! 
A gyászoló család.

Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál.
Árván maradt minden, 
amit annyira szerettél,
Dolgos kezeiddel amit teremtettél.
Munka, őszinteség és küzdelem 
volt életed,
Legyen áldott, csendes pihenésed.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. április 18-ra,

GULÁCSI ATTILA

halálának első évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – Csíksze-
reda. (19400)

hargitanépe2011. április 18., hétfő  | 13. oldal 

Ajánlja fel adója 2%-át  
a Hargita Megyei  
Vöröskeresztnek,  

amely az emberiesség jegyében 
önkéntesei által pártatlanul segít 

a bajbajutottakon.

Bankszámlaszámunk:  
RO44RNCB0152042374870001, 

adószámunk 4366790.

Magyarországra  
elektronikai cégekhez  

szakképzetlen  
női és férfidolgozókat  

keresünk,  
szállás, utazás ingyenes,  

azonnali kezdéssel,  
telefonszám:  

0755–067685.

Az 1971-ben végzett 
Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola

román–magyar szakos hallgatóit találkozóra hívjuk. 

A szálak elszakadtak. Kapcsolatfelvételre jelentkezzetek a követke-
ző telefonszámokon vagy e-mail címen:

 Koszorus Tót Erzsébet: 0742–732329
 Tordai Árpád: 0744–390637, e-mail:tordaiarpad@vipmail.hu

A parajdi Szekeres Attila PFA 
értesíti az érintetteket, hogy a Parajd 1010. szám alatt található tu-
risztikai panzió működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési 
eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. sz. Telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni napota a környezetvédelmi ügynökséggel, az ész-
revételező személyi adatainak feltüntetésével.

Hibaigazítás
Pénteki lapszámunkban tévesen jelent meg az alábbi hirdetés. Az érintettek 

szíves elnézését kérjük. (szerk.)

A csíkszentléleki SUTA II kőbánya 
eladásra kínálja a következő termékeket: 

 Nemes zúzalék (criblură): 0-8, 8-16, 16-25 mm
 Zúzalék (piatră spartă): 0-90, 0-63, 80-300 mm.
 Tömbkő (piatră brută).
 Hulladékkő (deşeu carieră).

Érdeklődni hétfőtől péntekig 8–16 óra között 
a 0745–841788-as telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz-
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé-

kely udvarhelyen: Győrfi And-
rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu-
zsanna – 0746–350229, Csík-
szépvíz: László 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 (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 
110 és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
magánszemélyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégek-
nek duplája. Keret: 3 lej. Környe-
zetvédelmi hirdetések: 1lej/cm2 + 
TVA. Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem 80 szó. Tele-
fon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (lejárati 
dátum a szelvényen). Egyszerre maxi-
mum 5 szelvény vehető igénybe.


