
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

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

KIADÓ hosszú távra 3 szobás, I. 
emeleti, bútorozatlan tömbházlakás a 
Temesvári sugárúton, az Óceán nonstop 
üzlet szomszédságában. Telefon: 0722–
388179. (19662)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, I. 
e meleti, 2 szobás tömbházlakás a Len
dület sétányon. Telefon: 0742–497368. 
(19635)

ELADÓ Kászonimpérben családi 
ház melléképületekkel. Telefon: 0752–
081191.

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

ELADÓ kertes családi ház főút mel
lett. Telefon: 0266–316021.

ELADÓ Csíkszenttamáson, a 97. 
szám alatti családi ház gazdasági épüle
tekkel, valamint 8 ár területtel. Telefon: 
0741–346376. (19657)

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás tömb
házlakás saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal a központban, valamint hét
végi ház Hargitafürdőn pünkösdre. Tele
fon: 0741–659457. (19656)

ELADÓ 3 szobás, 100 m2es, össz
komfortos, felújított tömbházlakás saját 
hőközponttal. Ára alkudható. Telefon: 
0740–837546.

telek
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

Skála mögött 50 ár terület. Telefon: 
0733–674054, 0733–674051. (19647)

jármű
ELADÓ 2008as évjáratú, nagy tes

tű, keveset használt, német, 250 cm3es 
ATV, vízhűtéssel, csomagtartóval, elöl
hátul ráccsal, tárcsafékekkel. Ár: 1150 
euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2005ös évjáratú Yamaha 
R1es sportmotor és 600 m2 építke
zéshez való zsaluanyag. Telefon: 0742–
620484.

VÁSÁROLOK forgalomban lévő öreg 
autót. Telefon: 0753–092433.

ELADÓ 2001es évjáratú Seat Ibiza, 
beíratva, érvényes műszakival, jó álla
potban. Érdeklődni a 0740–533327es 
telefonszámon.

ELADÓ 1995ös évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf III., megkímélt álla
potban, extrákkal (központi záras, ABS, 
négy elektromos ablakemelő, szervo, te
tőablak). Irányár: 2200 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ Suzuki VZ Marauder Chopper 
kitűnő állapotban (Kovászna megyében). 
Telefon: 0741–209334 .

Daciát VÁSÁROLNÉK 700 lejig (Ko vász
na megyében). Telefon: 0728–067941.

ELADÓ új, piros Dacia Logan 
Ambiance 1.4, benzines, CSERE érdekel 
olcsóbb autóra (Kovászna megyében). 
Telefon: 0744–337814.

ELADÓ 2002es évjáratú, háromaj
tós Ford Fiesta1.3as, benzines, kitűnő 
állapotban. Ára: 1850 euró (Kovászna 
megyében). Telefon: 0732–156935.

ELADÓ 1998as évjáratú Seat Arosa 
1.0, benzines, forgalomba beírva, kitűnő 
állapotban (szervo, rádió, CD, Kovászna 
megyében). Telefon: 0732–156935.

ELADÓ 2007es évjáratú, szürke 
Citroën Berlingo 1.4, benzines, ötszemé
lyes, újszerű állapotban (Kovászna me
gyében). Telefon: 0744–337814.

ELADÓ 1993as évjáratú Volks
wagen T4es háromszemélyes, nagy 
platós, kitűnő állapotban, forgalomba 
beírva (Kovászna megyében). Telefon: 
0732–156935, 0744–337814.

ELADÓ sürgősen 2001es évjáratú 
beíratott Daihatsu YRV kevés fogyasz
tással (Kovászna megyében). Telefon: 
0741–143231.

ELADÓ 2005ös évjáratú Opel Vectra 
C 1.9CTDI sok extrával, kitűnő állapot
ban (Kovászna megyében), CSERE is 
érdekel. Telefon: 0752–271871.

ELADÓ nagyon jó állapotban levő 
Skoda Octavia (Kovászna megyében). 
Telefon: 0747–771776.

ELADÓ jó állapotban levő, 1988as 
évjáratú Dacia (Kovászna megyében). 
Telefon: 0744–813493.

ELADÓ 2006os évjáratú Fiat Ducato 
2.3 JTD, 155 ezer kmben, személygép
kocsi is beszámítható (Kovászna me
gyében). Telefon: 0733–562900, 0742–
648420.

vegyes
ELADÓ egyszemélyes sírhely a ré

gi temetőben. Telefon: 0757–691220. 
(19665)

ELADÓ Rába és Aro magasnyomású 
pumpák, valamint Arodifferenciál. Tele
fon: 0740–295548. (19664)

ELADÓ házi tej és tehéntúró. Tele
fon: 0742–590099.

ELADÓK használt mosógépek, 
mo sogatógépek, hűtőszekrények, fa
gyasztók, ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, 
szekrények, matracok, új és használt 
termékek. Érdeklődni lehet Csíkzsögöd 
49. szám alatt vagy a 0744–173661es 
telefonszámon. (19561)

ELADÓK: német Lenken 2es, 3as 
váltóekék, 135–160 cmes körkaszák, 
New Holland szénaprés kitűnő álla
potban, kultivátor 3050 literes tejhűtő 
edénnyel, Iseki International, Deutz, Fendt 
traktorok. Rendelésre hozok mezőgazda
sági vagy élelmiszeripari gépet. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19495)

ELADÓ egy 8 éves, nagy tejhozamú, 
nagyon borjadzó tehén Csíkszentkirály 
407. szám alatt. Telefon: 0266–332583. 
(19636)

ELADÓK: gyalugép, maró, gyalupad, 
asztalos kézi szerszámok, kalapácsma
lom, kések a maróhoz. Telefon: 0266–
316021.

ELADÓ Csíkszenttamáson egy piros
tarka, előhasú tehén kéthetes bikaborjú
val, egy egyhetes ünőborjú, valamint öt 
Ladafelni. Telefon: 0748–776360.

VÁSÁROLOK roncsautóprogramból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847. (19637)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni lehet 
a 0745–510386 és a 0266–244461es te
lefonszámokon. (19337)

szolgáltatás
VÁLLALJUK lakóházak, melléképüle

tek és hétvégi házak tervezését Csíksze
redában. Telefon: 0366–105629. (19604)

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

megemlékezés

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 2009. május 24re,

PŐTYŐ MIKLÓS
tanító

halálának 2. évfordulóján. Pihenése le
gyen csendes, emléke áldott! Gyászoló 
családja – Gyergyószentmiklós. (19598)

elhalálozás

Hirdetések

Volt egy hang, egy mosolygós arc,
Életed munka volt és harc.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Mikor már nem bírtad, 
mert nagyon fájt minden,
Akkor csendesen átölelt az Isten.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó 
Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó édesanya, szerető 
nagymama, anyós, anyatárs, testvér, 
sógornő, rokon és jó szomszéd,

özv. FÜSTÖS BÉNJÁMNÉ
Gergely Erzsébet

életének 89., özvegységének 23. évé-
ben hosszú betegség után 2011. má-
jus 23-án délelőtt 8 órakor szerető szí-
ve utolsót dobbant. Temetése az érte 
bemutatott szentmisével május 25-én 
délelőtt 10 órakor lesz a csíkbánkfalvi 
Szent János-kápolna sírkertjének ra-
vatalozójából. A gyászoló család.

hargitanépe2011. május 24., kedd  | 13. oldal 

Mély fájdalommal 
emlékezünk 2010. május 
24re,

BEDŐ ERZSÉBET

halálának első évfordulóján. Nyugodjon 
békében! A gyászoló család. (19611)

Magyarországra  
elektronikai céghez  

hibajavító műszerészeket  
keresünk  

azonnali kezdéssel.
Szállás, utazás ingyenes.

Jó kereseti lehetőség.
Érdeklődni a 0755–067689-es 

telefonszámon.

A DIS PROD Kft.
alkalmaz  

szakképzett fújót  
és munkásokat

bútorok felületkezelésére 
és festésére.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–314994-es  

telefonszámon.

A Hunnia Filmstúdió Kft. 
játékfilmet készít elő A nagy füzet címmel,  

a Kossuth-díjas Agota Kristof világhírű regénye nyomán,  
a kiváló művész Szász János rendezésében. 

A Hunnia Filmstúdió Kft. keresi a film gyermekszereplőit, 
10 és 14 év közötti fiúkat. 

Csíkszeredában, május 26-án, csütörtökön, délután 16 órakor lesz a sze-
replőválogatás a Csíki Játékszín előcsarnokában. Várjuk a fiatalokat.

Az érdeklődő gyerekekről, első körben, egy-két portréfénykép készül.
A próbafelvételeket kizárólag a Hunnia Filmstúdió rendezői csapata tekint-

heti meg!

BENEDEK LUKÁCS
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Úszómedence építése (250 m2) 
című tervét, Homoródfürdő 39/A szám alatt benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 186. szám alatti székhelyű RELENO 
Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. június 3-án 11 órakor a székhelyén – 
Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész – megszervezi az 
adós tulajdonát képező ingóságok nyilvános kikiáltásos árverésen történő eladását. 
Az eladásra kerülő ingóság: 2002-es, gázolajjal működő Renault Kangoo 1.9D 
személygépkocsi, fehér színű, értéke 13 000 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdése 
előtt legalább egy órával be kell fizetniük az indulási ár 10%-át képező garanciát és 
a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynöksé-
génél megnyitott RO 49 RNCB 0157 1187 6113 0001 csődszámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940-es  
és a 0744–362148-as telefonokon, fax: 0266–317373.

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. sz., Maros megye – 

mint a TERMO HARGITA Kft. (Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca 4. szám) 
jogi felszámolója 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ  
az adós javainak értékesítésére: 

 nagy és kis termolemezek, hőközponti kéményhuzat-szabályozó. 
A kikiáltási ár 1287 lej + TVA.

Az árverésre 2011. május 30-án  10 órai kezdettel kerül sor és megismétlődik 
hetente, minden hétfői napon ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig. Hely-
szín: Tricohar MC Rt., Csíkszereda, Szentlélek utca 66. szám, Hargita megye.

Részt vehetnek az árverésen mindazon magán- és jogi személyek, akik kifizetik 
a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi biztosítékot és a részvételi díjat az 
árverés előtti napig.

Bővebb felvilágosítással a következő telefonszámokon szolgálunk:  
0265–261019, valamint 0756–086283. 

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, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/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.

Fáj, hogy nem vagy közöttünk többé,
De szívünkben élni fogsz örökké.

Fájdalomtól megtört szívvel, de 
a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága édesanya, 
nagymama, dédmama, anyós, test-
vér, sógornő, komaasszony, rokon 
és jó szomszéd,

özv. DEMETER BALÁZSNÉ
Tamás Ilona

szerető szíve életének 80., özvegy-
ségének 9. évében türelemmel viselt 
betegség után 2011. május 23-án 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait május 25-én 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkborzsovai ravatalozóból a he-
lyi temetőbe. Drága jó édesanyám, 
nagymamánk, dédnagymama! Köny-
nyes szemmel és fájó szívvel bú-
csúzunk tőled. Pihenésed legyen 
csendes, emléked áldott! Nyugodjál 
békességben, az úr Jézus szent ne-
vében! Jelen értesítést gyászjelentő-
nek is szántuk. A gyászoló család.


