
lakás
ELADÓ Csíkszeredában, Müller Lász-

ló utcában 2 szobás, IV. emeleti lakás a 
napos oldalon, felújított állapotban. Csak 
komoly érdeklődők hívjanak. Irányár: 100 
000 lej. Telefon: 0743–693645. 

ELADÓ egy II. osztályú, I. emeleti, 2 
szobás tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Tudor negyedben. Telefon: 0753–740030.

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

ELADÓ Csíkmindszenten (Nagytízes) 
családi ház 10 ár telekkel és gazdasági 
épületekkel, főút mellett. Telefon: 0755–
397264. (19483)

KERESEK kiadó komfortos családi há-
zat hosszú távra Csíkszeredában. Telefon: 
0744–556594.

ELADÓ 2 szobás, felújított tömbház
la kás a Festő Nagy István utcában, hő szi
getelve. Ára: 35 000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0752–091040. (19464)

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás lakás 
az I. emeleten, a rendőrség mellett igé-
nyes személynek. Bér: 200 euró. Telefon: 
0744–592500. (19439)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csíksze-
redában, a Lendület sétány 9/B/1es szám 
alatt. Telefon: 0724–320499. (19456)

ELADÓ Bükszádon, a halastóval szem-
ben nyaralónak is megfelelő kertes családi 
ház. Irányár: 85 000 lej. Telefon: 0745–
807871. (19460)

ELADÓ vagy BÉRELHETŐ Csíkszeredá-
ban, a Szérű utca 6. szám alatti, 1300 m2-es 
ingatlan, a hozzá tartozó 15 000 m2-es te-
rülettel. Telefon: 0754–500730, +36–30–
7374085. (19462)

ELADÓ sürgősen, alkalmi áron Tusnád
für dőn központi, felújítandó villa. Telefon: 
+36–20–4297493.

ELADÓ Gyimesközéplokon, Fő út 716 
szám alatt kertes családi ház gazdasági 
épületekkel, gyümölcsössel, villany, kút, 
vezetékes víz, tiszta telekkönyv. Telefon: 
0752–061951. (19338)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
nagyon szép beosztású, II. emeleti, 4 szo-
bás lakás, két fürdőszobával, két terasszal, 
nagy konyhával. Telefon: 0727–335734, 
0742–040500, 0742–436748. (19221)

VÁSÁROLNÉK I. osztályú garzonlakást 
Csíkszeredában. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya ne-
gyed 10. szám alatt, napos oldalon II. eme-
leti, 3 szobás tömbházlakás felújítva, víz és 
fűtésszabályozóval felszerelve, bútorokkal. 
Ára: 38 000 euró. Telefon: 0266–310208, 
0266–321170, 0749–559827.

ELADÓ Delnén, a 97es szám alatt 
félkész ház 16 ár telekkel. Telefon: 0744–
311696.

ELADÓ 4 szobás családi ház Gyergyó
szentmiklóson, valamint 0,70 ha első osztá-
lyú szántóföld. Telefon: 0745–618728.

ELADÓ 4 szobás, 3 emeleti, téglaból 
épült tömbházlakás Csíkszeredában, Nárcisz 
sétányon, csere is érdekel 3 szobással vagy 
környékbeli házzal. Telefon: 0744–519692.

telek
ELADÓK 9 és 10 áras beltelkek Csík

szent léleken, az Alszegi út mentén. Tele-
fon: 0744–160231. (19475)

ELADÓ 23 ár belterület Madéfalván, a 
volt futballpálya területén és 36 ár szántó a 
Kőkeresztdűlőben. Telefon: 0266–311862. 
(19486)

ELADÓ 10,4 áras beltelek Csíksom
lyón, a Huba vezér utcával szemben. Tele-
fon: 0730–710656. (19434)

ELADÓ 4,5 ha erdő Maroshévízen 
üzemtervvel, valamint 4,33 ha erdő Bor-
széken szintén üzemtervvel ellátva. Ára: 
30 000 lej/ha. Telefon: 0265–219130, 
0265–251203.

ELADÓ Székelyudvarhelyen, a Cser-
háton 80 ár építkezésre alkalmas terület, 
parcellázva is. Ár megegyezés szerint. Te-
lefon: 0744–393374.

ELADÓ Zsögödfürdőn, gyönyörű kör-
nyezetben 650 m2es bekerített telek. Te-
lefon: 0742–821898.

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú Logan 

Ambiance 1.4 Mpi, megkímélt állapotban, 
67 000 kmben, + négy téli gumival, rá-
dió CD, MP3as lejátszó, metálfestés, első 
tulajdonostól, naprakész szervizzel. Ára: 
3000 euró. Telefon: 0723–648791.

ELADÓ 1995ös évjáratú Fiat Punto 
1.3 benzines motorral, extrákkal, első tu-
lajdonostól (beíratva). Irányár: 1850 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468.

BÉRBE ADÓ 2005ös évjáratú, gázas
benzines Hyundai Accent 1.3as személy-
autó, valamint ELADÓK Deutz Fahr, John 
Deere, International, Iseki, Kubota, Yanmar, 
Ford traktorok. Telefon: 0722–342429. 
(19427)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Astra 
1.6 benzines, megkímélt állapotban. CSE-
RE is érdekel. Ára: 3800 euró. Telefon: 
0723–365866.

ELADÓ fehér színű, 2000es évjáratú 
Renault Kangoo 1.9 D, ötszemélyes, köz-
ponti záras, + téli gumikkal, 203 000 km
ben. Telefon: 0744–693452. (19474)

ELADÓ kétszemélyes Dacia kisteher-
autó, téli, nyári gumival, jó állapotban. Te-
lefon: 0745–072235. (19486)

ELADÓ 2003as évjáratú Citroën 
Xsara Picasso 1.8 benzines, riasztóval, 
központi zárral, alumínium felnikkel, beír-
va (climatronic, MP3), valamint Daewoo 
Espero 1.8 benzines + GPL, központi zár-
ral, riasztóval, alumínium felnikkel, beírva. 
Telefon: 0745–506585. (19387)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Corsa 
1.2i, frissen behozva. Extrák: légkondi, 
légzsák, radió, CD stb. Beíratási illeték 
190 euró. Irányár: 2900 euró. Telefon: 
0740–216680. (19390)

ELADÓ Steyr 30 LE traktor kitűnő ál-
lapotban, kevés fogyasztással, Fritzmeier
tetővel. Ár: 12 300 lej. Telefon: 0752–
135883, Gyergyócsomafalva 701. szám.

vegyes
ELADÓ tavalyi, házi cséplésű, 95 szá-

zalékos csíraképességű lucernavetőmag. 
Ára: 15 lej/kg. Telefon: 0744–511481.

ELADÓ fehér és piros, nagy és ültetni 
való Santé burgonya Csíkszeredában. VÁL-
LALOK szántást lovakkal Csíkszereda kör-
nyékén. Telefon: 0740–778717. (19488)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: lade
wagenek, rendforgatók, kaszálógépek, ka-
lapácsmalom, kockabálázó, borona, ekék, 
műtrágyaszóró. Érdeklődni a 0723–120396 
és a 0743–878596os telefonszámokon le-
het. (19471)

ELADÓ 2000es évjáratú, 22 kWos 
ISEKI kerti traktor – 22 000 lej; háromhen-
geres, fülkés Ford traktor kitűnő állapot-
ban – 16 000 lej; trágyalészippantó, hor-
ganyzott, 4 m3es utánfutó – 10 000 lej. 
Telefon: 0722–342429. (19336)

ELADÓ vetni való feketeborsó. Telefon: 
0742–699665. (19439)

KIADÓ 50 m2, 105 m2, 120 m2, va-
lamint 150 m2es helyiség. Megfelelnek 
irodáknak, cégszékhelynek, üzletnek, or-
vosi rendelőknek vagy szépségszalon-
nak. Telefon: 0744–424825. (19479)

ELADÓK cserepes, átültethető tujafe-
nyők, ezüstfenyők, 22 LE Iseki, Fiat, Fendt, 
John Deere traktorok, 2es, 3as forgóeke, 
rotációs kapa, Grimme HL750es burgo-
nyaszedő kombájn. Rendelésre behozunk 
mezőgazdasági gépeket. Telefon: 0749–
155155, 0266–346834 (este). (19344)

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár-
mazó értékjegyet. Telefon: 0753–092433. 
(19447)

ELADÓ két 80 kgos süldő, valamint 
egy 150 és 130 kgos disznó. Érdeklőd-
ni Csíkcsekefalva 35. szám alatt vagy a 
0266–332049es telefonszámon.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461. (19337)

KIADÓK kereskedelmi felületek pün-
kösdre Csíksomlyón, a Szék útján, a fő-
út mellett. Parkolás biztosítva. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ Laura étkezési burgonya. Ára: 
2,20 lej/kg. Telefon: 0741–662636.

ELADÓ  jó minőségű széna és sarjú, 
szobabiciklik, futópadok, sportfelszerelé-
sek, oxigén hegesztőkészülékek, gázbojler, 
utánfutónak való anyagok. Telefon: 0746–
195430.

ELADÓ használt teleszkópos terep-
bicikli. Ára: 300 lej. Érdeklődni a 0745–
676123as telefonszámon.

találkozó

Április 30án az Élet a Lélekben plé-
bániai imacsoportok megtartják az évi 
nagytalálkozót a csíkszeredai sportcsar-
nokban, amely 9.30 órakor kezdődik. Az 
imanap programjában elmélkedések, 
tanúságtételek, imaszolgálat és szent-
ségimádás szerepel, majd a 17 órakor 
kezdődő hálaadó szentmisével zárul. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
Az imanap programja a Gyulafehérvári 
Főegyházmegye pasztorációs tervének 
része. A szerevezők. (19482)

állás

A Super Bingo Metropolis szemé-
lyeket ALKALMAZ Bingoszelvények 
árusítására. Érdeklődni a Petőfi utca 27. 
szám alatt vagy a 0758–224277es te-
lefonszámon. 

ALKALMAZOK egy személyt fejőste-
henek mellé. Szállás, étkezés megoldva, 
bérezés megegyezés alapján. Telefon: 
0742–699665. (19439)

szolgáltatás
A FLUVIUS Second Hand garanciával 

ELAD használt mosógépeket, hűtőket, mo-
sogatógépeket, fagyasztókat, bútorokat, 
ülőgarnitúrákat és sok minden mást. Meg-
talál: Zsögöd u. 49. szám alatt, a volt Mikó 
bútor udvarán. Érdeklődni a 0744–173661
es telefonszámon. (19406)

VÁLLALJUK lakóházak, gazdasági, 
ipari és pihenő (hétvégi) házak tervezé-
sét. Telefon: 0366–105629, Csíkszereda. 
(19480)

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

13 év tapasztalattal fürdőkádak újrazo-
máncozását VÁLLALJUK garanciával, hely-
színi kiszállással, minden színben. Telefon: 
0746–639363, 0745–269777. (19393)

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

VÁLLALJUK területek felmérését, telek-
könyvezését, megosztását és teljes körű ügy-
intézését. Nyugdíjasoknak kervedményesen. 
Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk drága édes-
anyánk,

özv. OLTI ZOLTÁNNÉ
Csiszér Margit

halálának 6. hetén. Lelkéért az engeszte-
lő szentmise május 2án 19 órakor lesz 
a csíkvacsárcsi templomban. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Gyerme-
kei és családjaik.

Szomorúan emlékezünk

KOZMA JÁNOS
nyug. kántortanító, tanfelügyelő

halálának 15. évfordulóján és

KOZMA JÁNOSNÉ
Bálint Gizella

nyug. tanítónő

halálának 8. évfordulóján. Kérünk Is-
tenünk, jutalmazd atyai jóságoddal 
és végtelen boldogsággal mindazt, 
amit értünk tettek. Minket pedig se-
gíts és add kegyelmedet, hogy egy-
kor majd nálad találkozzunk és együtt 
legyünk boldogok! Csíkkarcfalváról, 
Csíknagyboldogasszony községből gyer-
mekük és unokáik.

elhalálozás

Hirdetések

Ha a könny gördül le az arcunkon,
Az azért van, mert szerettünk 
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
A sors nagyon kegyetlen volt veled,
Erős nagy bánattal vitted az életed.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
Csak muszáj az életet élni nélküled.

Szívünk legmélyebb fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
gyermekeiért halála utol-
só percéig aggódó édes-
anya, testvér, anyós, 
nagymama, dédmama, 
anyatárs, rokon, ismerős 
és jó szomszéd,

SOLYOM ÁRONNÉ
Gyergyai Margit

szerető szíve életének 85., házas-
ságának 61. évében 2011. április 
27-én 20 órakor megszűnt dobogni. 
Fáradtságot nem ismerve dolgoztál, 
küzdöttél családodért, a jó Isten ju-
talmazzon meg érte és adjon neked 
örök boldogságot. Drága halottunkat 
április 30-án 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentsimoni 
római katolikus templomból a helyi 
temetőbe. Nyugodjál békességben, 
az úr Jézus szent nevében! A gyá-
szoló család.

Imádtad családod, 
mindenkit szerettél,
Az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, 
de legyőzött a halál.

Megrendült lélekkel, mélységes 
fájdalommal, de a jó Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, déd-
apa, rokon és jó szom-
széd,

TŐKE JÁNOS

szerető szíve életének 78. évében 
hosszas, de türelemmel viselt be-
tegség után 2011. április 26-án 18 
órakor nemes lelkét visszaadta Te-
remtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait ma 15 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkzsögödi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Búcsúznak 
tőle a sírjára könnyeket hullató 
szerettei. Jelen értesítést gyász-
jelentőnek is szántuk. A gyászoló 
család – Csíkzsögöd.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. május 2ra,

DARVAS BÉLA

halálának első évfordu-
lóján. Emléke legyen ál-
dott, pihenése csendes. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2011. május 
2án 19 órakor lesz a csíkzsögödi 
templomban. Szerető felesége és 
családja. (19489)

Egy éve, hogy nincs közöttünk ő,
Azóta otthona neki a temető.
Itt maradtunk nélküle, 
semmi sem olyan már,
Éljük a napokat, de belül valami fáj.

Fájó szívvel emléke-
zünk életünk legszomo-
rúbb napjára, 2010. április 
29re,

RÁCZ ZSIGMOND

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. április 30
án reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Kereszt-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (19466)

hargitanépe2011. április 29., péntek  | 13. oldal 

Április 22én éjjel elloptak egy 10 éves 
középázsiai juhászkutyát. Nagyon nagy 
termetű, vörösfehér színű szőre van, 
kan kutya. A kutya nyomravezetőjét 
500 lej jutalomban, a tettes(ek) nyom-
ravezetőjét pedig 1000 lej jutalomban 
részesítem. Telefon: 0730–614088. 
(19485)

Hibaigazítás

A Hargita Népében 2011. 
április 19 és 22-én megjelent 
hirdetésekben Kalamár Béla 
Részletes Rendezési Tervére vo-
natkozóan nem releváns a víz-
ügyi hatás megemlítése, ugyanis 
a terv környezeti hatásait vizs-
gálják. Az érintettek szíves elné-
zését kérjük. 

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 Zol-
tán: 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: ma-
gán személyeknek 20 szó alatt 7 lej, 

20 szó fölött 14 lej, cégeknek duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirde-
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen-
tő: INGYENES! Maximális terjede-
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy-
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.


