
lakás
ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás Csík sze

redában, a Ka lász negyedben, valamint telek 
Szé cseny ben. Telefon: 0730–502517. 

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb
házlakás Csíkszeredában. Ára: 35 000 eu
ró. Telefon: 0754–707585. (19759)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton IV. emeleti, 3 szobás tömb ház
lakás. Telefon: 0745–167127. (19777)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csíkszere
dában. Telefon: 0745–983283. (19798)

ELADÓ kertes családi ház Csíkszere
dában, a Fürdő utcában. Érdeklődni 17 
óra után a 0745–952997es telefonszá
mon. (19752)

ELADÓ 4 szobás ház Ditróban, mel
lék épületekkel, nagy kerttel, vagy ELCSE
RÉLEM 2 szobás marosvásárhelyi tömb
házlakásra. Telefon: 0365–412089.

ELADÓ 4 szobás, 85 m2es tömb ház
lakás Csíkszeredában, a Kalász negyed
ben, II. emeleten, tel jesen felújított állapot
ban. Garzonlakást is beszámítok. Telefon: 
0751–065822.

KIADÓ különálló épület a Szentlélek utca 
66. szám alatt (a tejgyárral szemben). Megfe
lel irodahelyiségnek, cégszékhelynek, rendelő
nek vagy bármilyen hasonló célra. Az össze
sen 100 m2, felújított helyiség saját központi 
fűtésrendszerrel és parkolóval is rendelkezik. 
Telefon: 0741–098922. 

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb ház lakás 
a Testvériség sugárúton út ra néző ablakokkal. 
Telefon: 0747–393946. (19703)

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb ház
la kás termopán ablakokkal, saját hő köz
ponttal, bebútorozva Balán bá nyán, az Új 
utca 10. szám alatt, az Ies lépcsőházban. 
Ára: 30 000 euró. Telefon: 0751–227671, 
+36–32–98796707. (19780)

telek
ELADÓ 535 m2 telek Tusnádfürdőn 

rendezett telekkönyvvel, a főút mellett, 
a sípálya közelében, közel a központ
hoz, a novemberben induló élményfür
dőhöz és kezelőbázisokhoz. Irányár: 33 
euró/m2. Telefon: 0734–307881, 0725–
815945. (19762)

ELADÓ 22 ár beltelek Csicsó és Csi
ba között, a várostól 6 kilométerre. Ár: 17 
ezer lej. Telefon: 0732–500780

ELADÓ Csíkmindszenten 35 ár sima 
terület 25 mes fronttal, aszfaltozott, csen
des kis utcában. CSERE is érdekel gar
zonlakásra. Irányár: 17 500 euró. Telefon: 
0746–012220.

jármű
ELADÓ (Kovászna megyében) 2007es 

évjáratú Volkwagen Polo 1.2 benzines 36 
ezer kmben. Irányár: 6900 euró. Telefon: 
0728–048132.

ELADÓ (Kovászna megyében) roncs
programba való üzemképes Dacia. Telefon: 
0744–976371.

ELADÓ (Kovászna megyében) 2001
es évjáratú Ford Focus. Telefon: 0745–
147010.

ELADÓ (Kovászna megyében) 1997es 
évjáratú Opel Combo jó állapotban. Irány
ár: 1700 euró, csere is érdekel. Telefon: 
0743–304668.

ELADÓ (Kovászna megyében) 2005
ös évjáratú Daewo Matiz 41 000 kmben 
2013ig érvényes műszakival nagyon jó 
állapotban. Telefon: 0748–506902.

ELADÓ sürgősen (Kovászna megyé
ben) 2001es évjáratú Opel Agila tulaj
donostól, Daciát is beszámítok. Telefon: 
0746–091299.

ELADÓ (Kovászna megyében)1997es 
évjáratú Cielo légkondival, érvényes mű
szakival. Ára: 1400 euró. Telefon: 0742–
148714. 

ELADÓ 2006os Dacia Logan 1,4 MPI, 
46 000 kmben, frissen behozva, RAR vizs
gával. Telefon: 0757–416310.

vegyes

Az erdőalji Xántus János Általános 
Iskola munkaközössége és tanulói ez
úton is köszönetüket fejezik ki a csíksze
redai városi tanácsnak a segítségért és 
az anyagi támogatásért, ami által eljut
hattak a marosvásárhelyi állatkertbe.

Az MKB Romexterra Bank meghir
deti a következő javak árverésen való 
eladását 2011. június 27én: egy fából 
készült lakóház, amely egy kamrából, 
konyhából, teraszból áll és hozzá tarto
zik egy 388 m2es beltelekudvar, elhe
lyezkedése: Csíkszereda, Zsák utca 1. 
szám. Érdeklődni a 0720–660498as 
telefonszámon, Cosmin Toma banki vég
rehajtónál.

ELADÓ egy Giocei (szovjet) típusú, 
háromfiókos hűtőláda. Telefon: 0751–
081567.

ELADÓK Csíkszentmihályon 6 és 8 
hetes herélt malacok 12–20 kgig – ár: 
130–160 lej/db, valamint két süldő. Tele
fon: 0743–664059. (19802)

ELADÓK: kis és nagy ladewagenek, 
3 mes vetőgép, körgereblyék, kalapács
malmok, permetező, műtrágyaszórók, 2es 
és 3as ekék, pityókaültető, répadaráló, 
tejhűtő, takarmánykiosztó stb. Telefon: 
0744–514745. (19801)

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

VÁSÁROLNÉK régi kerítésdeszkát és 
csűröket. Telefon: 0763–666774, 0267–
346013.

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá
ban új, német Stema típusú utánfutók 
550–3000 kg össztömegig, valamint vas
vágó fűrészgép. Telefon: 0740–508460. 
(19745)

ELADÓ 180 cmes rotációs ka
pa (fré za), 4,2–5,4 m3es horganyzott 
trágyalészip pantó utánfutó, 2es, 3as 
váltóeke, kultivátor, 135–165–215 cmes 
körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 LEs 
traktorokat vagy más mezőgazdasági gépe
ket. Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(19698)

ELADÓK: mosogatógépek, fagyasz tók, 
ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. Meg
talál Zsögöd 49. szám alatt vagy a 0744–
173661es telefonszámon. (19751)

ELADÓ 650es traktor, valamint két
kannás Banat fejőgép. Telefon: 0757–
426385. (001848)

ELADÓ Steyr traktor kitűnő állapot
ban kevés fogyasztással – 12 300 lej, 
2001es évjáratú Volkswagen Passat 1.9 
TDi 101 LE, tulajtól – 5200 euró. Telefon: 
0752–135883, Gyergyócsomafalva 701. 
szám.

ELADÓ: roncsprogramértékjegy, 2006
ban bejegyzett kft. és félkész állapotban lé
vő épület panziónak. Telefon: 0744–642217, 
0266–363879.

VÁSÁROLNÉK gyári, egytengelyes, 
önürítős utánfutót 3 tonnáig traktor után. 
ELADÓ egy pár papucs Dacia laprugó. Te
lefon: 0749–278984.

idézés
Megidéztetnek RÁDULY FRANCISC 

(lakhelye Tusnád 279. szám); MIKLÓS 
MARTIN (lakhelye Tusnád, Újtusnád 389. 
szám), valamint ÉLTES EMIL (lakhelye 
Tusnád, Újtusnád 357. szám) alperesi mi
nőségben a Csíkszeredai Bíróságnál lévő 
1362/258/2011es ügycsomóban 2011. 
június 17ére, a megjelenés kötelező.

állás

A Termosanit Kft. ALKALMAZ VÍZ
GÁZ SZERELŐT, HEGESZTŐT, SEGÉD
MUNKÁST. Telefon: 0745–661891, 
0744–766821. (19785)

A Super Bingo Metropolis B ka
tegóriás hajtási jogosítvánnyal rendel
kező személyt ALKALMAZ. Érdeklődni 
a 0758–224083as telefonszámon. Ro
mán nyelvű önéletrajzokat a cég székhe
lyén, Petőfi Sándor utca 27. szám alatt 
várunk. (84189)

Franchisetípusú üzleti ajánlatok, rizikó
mentes befektetések 4600 euróval kezdő
dően. Bővebb információk a kobakdoki@
gmail.com email címen. 

Saját autóval rendelkező ÜGYNÖ
KÖT (nőt) ALKALMAZUNK szépségipari 
termékek forgalmazására. Életkor: 20–
35 év között. Telefon: 0760–687601, 
0743–470855. (19807)

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester kép

zés (maistru energetician/elec tri cian, 
cod COR: 311301) indul Csíkszeredá ban. 
Beiratkozás és tájékoztatás a 0744–
646550es telefonszámon.

szolgáltatás

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

VÁLLALOM családi házak építését, 
felújítását és faházak építését, gombáso
dás elleni kezelését és felújítását. Telefon: 
0742–404912. (19746)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1998. jú
nius 11re a csíkszeredai

LUKÁCS SÁNDOR
református kántor

halálának 13. évfordulóján. Legyen Is
tentől áldott, csendes pihenése. Szeret
tei. (19727)

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra fájó emlék marad.
Nyugodj csendesen,
Legyen békés álmod,
Találj odafönt örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. júni
us 13ra,

dr. JAKAB KÁLMÁNNÉ
Takács Ilona

tanítónő

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Gyermekei, 
Bibó Mária és családja. (19692)

elhalálozás

Hirdetések hargitanépe2011. június 14., kedd  | 13. oldal 

Csak az hal meg igazán, kit elfelednek.

Szomorú szívvel em
lékezünk

FÜLÖP ÁRON

halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen
des! Szerettei – Csíkpálfalva.

Csíkszenttamás Község
Önkormányzata
nyílt árverésre bocsát 

kon cesszionálás céljából a helyi 
kultúrotthonból 276 m2  

hasznos felületet. 

Bővebb információt 
a polgármesteri hivatalban 

vagy a 0266–376118-as telefon-
számon kérhetnek az érdekeltek.

A Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
– Csíkszereda,  

Kossuth Lajos utca 94. szám –

2011. június 24-én 10 órakor, illetve július 27-én 13 órakor (az előbbi 
időpontban írásbeli, az utóbbi időpontban pedig interjú) versenyvizs-
gát szervez a következő ideiglenesen megüresedett állás betöltésére:

Felügyelő, I. osztály, vezető szakmai fokozat.
Részvételi feltételek: 
– gazdasági főiskolai végzettség záróvizsgával; 
– ötéves szakirányú tapasztalat; 
– számítógép-kezelői ismeretek (Windows XP, Office, adatbázis). 
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a köztisztviselők jogállására 

vonatkozó utólag módosított és kiegészített 1999/180-as törvény 54. 
szakasza előírta feltételeknek. 

A jelentkezőknek a versenyvizsga-hirdetésnek a Hivatalos Közlöny 
III. részében való megjelenését követő nyolc napon belül be kell nyújta-
niuk a beiratkozási ügycsomót a nyugdíjpénztár székhelyére.

A részvételi feltételeket, az ügycsomó tartalmát, a könyvészetet és a 
beiratkozási feltételeket kifüggesztették a nyugdíjpénztár székházánál.

Bővebb felvilágosítás a 0266–371204-es 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, 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.

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett jó édesanya, 
nagymama, dédnagymama, anyós, 
anyatárs, komaasszony, rokon és jó 
szomszéd,

özv. id. LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ
szül. Pál Margit

életének 86., özvegységének 18. 
évében rövid betegség után, 2011. 
június 12-én nemes lelkét visz-
szaadta Teremtőjének. Drága ha-
lottunk földi maradványait 2011. 
június 14-én 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentimrei 
temetőben a helyi ravatalozóból. 
Nyugodalmad legyen csendes, em-
léked áldott! A gyászoló család.


