
lakás
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík

szeredában. Telefon: 0742–415438.

ELADÓ vagy KIADÓ 2 szobás tömb
ház lakás Gyergyószentmiklóson, a Forra
dalom negyedben. Telefon: 0721–717998, 
0749–092042.

ELADÓ 3 szobás, 100 m2es, összkomfor
tos, 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 4 szobás, III. emeleti, téglából 
épült tömbházlakás a Nárcisz sétányon, 
CSERE is érdekel 3 szobással vagy kör
nyékbeli házzal. Telefon: 0744–519692.

ELADÓ vagy BÉRELHETŐ Csíkszere
dában, a Szérű utca 6. szám alatti, 1300 
m2es ingatlan, a hozzá tartozó 15 000 
m2-es területtel. Telefon: 0754–500730, 
+36–30–7374085. (19462)

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás tömb
ház lakás a központban hosszú távra. Tele
fon: 0741–659457.

ELADÓ Delnén, a 97es szám alatt egy 
félkész ház 16 ár telekkel. Telefon: 0744–
311696. (19490)

jármű

ELADÓ 2008as évjáratú Skoda 
Superb 1,9 TDI, 170 000 km-ben. Irány
ár: 9950 euró. Telefon: 0745–126015.

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel Corsa 
1.2i, frissen behozva (elektromos ablak, 
tükör, légzsák, CD rádió, ABS stb.). Irányár: 
3150 euró. Telefon: 0751–112521. (19518)

ELADÓ 2008-as évjáratú Opel Combo 
1.3 CDTi beíratva, extrákkal (légzsák, 
szervo, állítható kormány, rádió CD stb.) 
megkímélt állapotban. Irányár: 5850 euró. 
Telefon: 0751–112521. (19518)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Corsa 
1.2i frissen behozva (elektromos ablak, 
tükör, légkondi, légzsák, állítható kormány 
stb.). Beíratási illeték: 200 euró. Irány
ár: 2900 euró. Telefon: 0740–216680. 
(19518)

ELADÓ 1995ös évjáratú Daihatsu 
Feroza 1.6i, beíratva, 4 x 4, felező, rádió CD, 
elektromos ablak, vonóhorog, gallytörő, kü
szöb stb.) jó állapotban. Irányár: 4100 euró. 
Telefon: 0740–216680. (19496)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
G 1.6i, frissen behozva. Extrák: légkondi, 
légzsák, elektromos ablak, tükör, rádió CD 
stb.). Irányár: 2950 euró. Telefon: 0749–
518475. (19496)

ELADÓ 1993-as évjáratú Opel Astra 
1.6 benzines, fekete metálszínű, 197 000 
km-ben, nagyon jó műszaki és esztétikai 
állapotban, frissen beíratva, reális km-ben. 
Ára: 1600 euró. Telefon: 0751–553551. 
(19515)

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.

ELADÓ: U–650es traktor. Ára: 8500 lej; 
Steyr 30 LE traktor. Ára: 12 300 lej, 2002es 
évjáratú Volkswagen Passat 1.9 TDi 101 LE, 
kitűnő állapotban. Ára: 5200 euró; 2002-es 
évjáratú Dacia Pick-up 1.9 dízel. Ára: 
7200 lej. Telefon: 0752–135883, Gyergyó
csomafalva.

vegyes
ELADÓ fekete puli kiskutya egész

ségügyi könyvvel. Telefon: 0743–869014. 
(19478)

ELADÓ 400 kgos, kockafarú, jó tes
tű, 150 cm magas, 6 éves pej ménló. 
Csendes, minden munkára alkalmas, lo
vaglásra is. Beszámítók vágni való lovat 
vagy más állatot is. Irányár: 2600 lej, al
kudható. Telefon: 0753–269541, Csíksze
reda. (19514)

ELADÓK: John Deere kombájn 2,50 
m-es vágóasztallal, kitűnő állapotban, 
International motorhibás kistraktor, kör
kaszák, vontatott körgereblye, kétsoros 
pityókaültető és kapák, szénafelfújó, 2-es 
és 3as ekék, ladewagenek, takarmányki
osztó, kis kultivátor, kalapácsmalmok stb. 
Érdeklődni a 0744–514745-ös telefonszá
mon. (19521)

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

KIADÓ 40 m2-es üzlethelyiség önálló 
hőközponttal Csíkszereda központjában. 
Telefon: 0741–317431. (19506)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le
het a 0745–510386 és a 0266–244461es 
telefonszámokon. (19337)

KIADÓK: 50 m2, 105 m2, 120 m2, 
150 m2, valamint 400 m2es helyiségek. 
Megfelelnek irodáknak, cégszékhelynek, 
üzletnek, orvosi rendelőknek vagy szép
ségszalonnak. Telefon: 0744–424825. 
(19479)

ELADÓK 7 hetes malacok. Telefon: 
0742–869757.

találkozó

Kedves osztálytársunk! Áll mögöt
tünk 50 évünk rengetegje, hiszen vala
mennyien 1961-ben végeztünk a mai 
Márton Áron Főgimnáziumban. Hogy 
rövid időre ismét együtt lehessünk egy 
kedves, meghitt beszélgetésre, AZ ÖT
VENÉVES VÉNDIÁKTALÁLKOZÓRA TÉ
GED IS SZERETETTEL VÁRUNK június 
4-én. Kérjük, küldd vissza a részvételi 
szelvényt május 10ig, esetleg értesíts 
a következő telefonszámokon: 0266–
323638, 0741–200218. (19512)

állás
ALKALMAZOK három nagyon jó szo

bafestőt, gipszkartonozót bukaresti mun
kapontokra. Fizetés: 1600–1800 lej/hó
nap. Szállás, étkezés biztosítva. Telefon: 
0758–610172, 0742–349643. (19519)

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)

KERESEK 1,5 éves kisgyerek mel
lé gondozónőt napi 9 óra munkaidővel, 
egy hónapban 10 napra. Telefon: 0768–
552805, 0758–526414. (19467)

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. Telefon: 0744–173661. 
(19406)

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

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

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

részvétnyilvánítás

Az RMDSZ képviselőházi frakciója 
együttérzését fejezi ki Pál Árpád képvi
selő úr szeretett édesapja elhunyta mi
att érzett fájdalmában.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2010. ápri
lis 30ra, 

BORSOS BÉLA
nyug. statisztikus

halálának első évfordulóján. Az emléke
ző szentmise 2011. május 4-én 18.30-
kor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, pihenése csen
des! Szerettei.

Nem dobog már jó apai szíved,
Dolgos két kezed örökre megpihen.
Nincs több jaj, szenvedés, fájdalom,
Csak béke és nyugalom.
Emléked bennünk él,
Hozzád jövünk újra.
Fájó szívvel sírodra virágot helyezünk,
Könnyezve elmondjuk,
Hogy nagyon hiányzol nekünk.

Szomorúan emlékezünk

ÁBRAHÁM JÓZSEF

halálának 2. évfordulóján.

Úgy voltál jó, ahogy voltál,
bárcsak lennél, bárcsak volnál.

Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkkarc fal va.

elhalálozás

Hirdetések
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagyapa, testvér, após, sógor, 
apatárs, szomszéd és ismerős,

KACSÓ DEZSŐ

életének 72., házasságának 50. évé-
ben, hosszú szenvedés után vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Drága ha-
lottunkat 2011. május 4-én 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római 
katolikus egyház szertartása szerint 
a tusnádfürdői ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes. A gyászoló család – 
Tusnádfürdő.

Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet,
De a betegség, 
holdjárás, kegyetlen halál
Mindent összetépett.
Egy reményünk van, 
ami éltet és vezet,
Hogy egyszer majd 
találkozunk veled.

Fájdalomtól megtört szívvel, 
de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, vő, 
após, apatárs, sógor, 
rokon, koma, barát és 
jó szomszéd,

id. FODOR BÉLA
nyug. vasutas

szorgalmas, munkás életének 64., 
házasságának 38. évében hosszas 
betegség után 2011. május 1-jén 
23.30-kor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait május 4-én 10 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkrákosi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Drága jó férjem, édes-
apánk, nagytatánk, testvérünk, fájó 
szívvel búcsúzunk tőled! Szerettei-
dért aggódó jóságos szíved mele-
gét többé nem érezzük. Pihenésed 
legyen csendes, emléked áldott! A 
gyászoló család – Csíkrákos.

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

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó édesanya, 
gyermek, nagymama, testvér, anya-
társ, sógornő, keresztmama, rokon és 
jó szomszéd,

özv. PÁL ATTILÁNÉ
Páll Mária Magdolna

életének 63., özvegységének 11. 
évében 2011. április 29-én szerető 
szíve váratlanul megszűnt dobogni. 
Drága halottunk temetése május 
5-én, csütörtökön 14 órakor lesz a 
csíkszépvízi római katolikus temp-
lomból a helyi temetőbe. Részvét-
nyilvánítást ugyanott fogadunk 13 
órától. Nyugodjál csendesen drága 
hitvestársad mellett. Emléked szí-
vünkben élni fog. Isten veled! A 
gyászoló család – Csíkszépvíz.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.

Szomorú szívvel emlékezünk

MOLNÁR ANNA

halálának 30. évfordulóján, valamint

id. MOLNÁR ISTVÁN

halála 6. évfordulójának 6. hónapjá
ban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes! (19520)

hargitanépe2011. május 3., kedd  | 13. oldal 

Magyarországra 
elektronikai cégekhez 

szakképzetlen 
női és férfidolgozókat 

keresünk, 
azonnali kezdéssel.

Szállás, utazás ingyenes. 
Telefonszám: 

0755–067685.

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

amely az emberiesség jegyében 
önkéntesei által 
pártatlanul segít 

a bajbajutottakon.
Bankszámlaszámunk: 
RO44RNCB0152042374870001, 
adószámunk 4366790.

BAJKÓ MIKLÓS
értesíti az érdekelteket, hogy a Barátság utca szám nélküli 
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcso-
latos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltün-
tetésével megtehetik naponta 9–15 óra között Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, 2011. május 19-ig.

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.

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


