
lakás
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

For radalom negyedben egy 2 szobás 
tömb házlakás. Irányár: 43 000 lej. Tele-
fon: 0740–572833.

ELADÓ háromszintes, 300 m2-es 
lakás Gyergyószentmiklóson központi 
fűtéssel, 16 helyiséggel, 15 ár udvarral, 
berendezve panziónak. Ára: 70 000 euró. 
Telefon: 0266–362235, 0745–861593.

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
ház la kás felújítva Csíkszeredában, a 
Kossuth Lajos u. 46. szám (Állomás 
negyed). Irányár: 26 500 euró. Telefon: 
0749–486640. (20017)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes vári 
sugárút 63. szám (I. emelet, 4-es lak-
rész) alatti 3 szobás, teljesen felújított 
tömb házlakás. Telefon: 0755–910942.

KIADÓ magánház Csíkajnádon, 3 
szoba, konyha, kamra, nyári ház, gazda-
sági épületekkel, 6 ár udvarral. Irányár: 
400 lej/hó. Telefon: 0743–889552.

KIADÓ diákoknak 2 szobás, teljes 
berendezésű lakás a Kövesdombon, Ma-
ros vásárhelyen, egy hőszigetelt tömb-
házban. Telefon: 0771–260918, 0758–
678191.

KIADÓ Csíkszeredában két búto-
rozott szoba, az egyik fiatal párnak is 
megfelelő. Alacsony házbér. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

ELADÓ IV. emeleti, felújított, 2 szo-
bás tömbházlakás Csíkszeredában, a Pa-
csirta sétányon, azonnal beköltözhető, 
ár megegyezés alapján. Telefon: 0720–
01271. (19976)

Csíkszereda környékén levő faluban 
BÉRELNÉK hosszú távra kertes házat. 
Telefon: 0743–130237.

telek
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

Sláger áruház mögött 50 ár terület. Tele-
fon: 0733–674054, 0733–674051.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jókai 
Mór utcában 13 ár építésre alkalmas 
beltelek. Irányár: 38 euró/m2. CSERE is 
érdekel 4 szobás, Tudor negyedi lakásra. 
Telefon: 0743–516785. (20036)

ELADÓ beltelek Csíkszeredában, 
Szé cseny ben, csendes környezetben, 
gyö nyö rű kilátással, tiszta telekkönyvvel 
ren del kező beltelek tulajdonostól. Telefon: 
0742–040500, 0727–335734. (20026)

jármű
ELADÓ 2006-os évjáratú, fehér színű 

Ford Fiesta forgalomba beírva, jobb felén 
ütődött állapotban. Telefon: 0743–771799.

ELADÓ egy 640-es traktor trolival 
vagy anélkül jó állapotban. Irányár: 7500 
euró. Telefon: 0743–578990. (20035)

ELADÓK: 2006-os évjáratú, 1.9-es 
dízel Volkswagen Golf 5-ös, 1991-es 
évjáratú, 1.6-os dízel Volkswagen Jetta. 
Telefon: 0744–785076.

ELADÓ: 1999-es évjáratú Volkswa-
gen Transporter 2.5 TDi, 5 személy + 
teher, kitűnő állapotban; 2003-as évjára-
tú Ford Focus (klíma, ABS, elektromos 
ablak, tükör, két személy + teher) reális 
kilométerben, sérülésmentes. Beszámí-
tok 1300-as Daciát, Trabantot. Telefon: 
0722–342429. (20027)

ELADÓ 1997-es évjáratú, EL 250 B 
típusú, fekete színű Kawasaki motorke-
rékpár. Telefon: 0743–018824.

vegyes
ELADÓK ír szetter kiskutyák és hat-

hetes malacok Csíkszenttamáson. Tele-
fon: 0747–036021.

ELADÓK két hónapos Airdale Terri-
er kiskutyák, oltási könyvvel. Telefon: 
0740–705467.

ELADÓK öntény fűtőtestek, fenyőfa 
konyhabútor, alsó szekrénysor beépített 
inox mosogatóval és beépíthető főzőlappal. 
Telefon: 0741–347235, 0745–485966.

ELADÓ: háromhengeres Fiat traktor 
kitűnő állapotban, ekék, körgereblyék, 
körkaszák, tejhűtők, 2,20 m-es vetőgép, 
gabonafelfúvó, silókiosztó, pityókaülte-
tő és -válogató, kapagépek, kalapács-
malmok stb. Telefon: 0744–514745. 
(200363)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor új-
szerű állapotban, teljes körű informáci-
ókkal a gyártással kapcsolatban. Ára: 
2700 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300  lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461. (19337)

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Telefon: 
0745–184962.

elveszett
Július 7-én éjszaka ELVESZETT Csík-

som lyóról két pej ló. A becsületes meg-
találó vagy nyomravezető pénzjutalom-
ban részesül. Telefon: 0720–012771. 
(19987)

állás

ALKALMAZOK B, C, E kategóriával 
rendelkező gépkocsivezetőt. Telefon: 
0742–086904. (20030)

szolgáltatás

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

Ultrahangos csontsűrűség (csont-
ritkulás) mérést végzünk július 22-én 
9–20 óra között a Best Line Protetic 
Kft. székhelyén, Csíkszereda, Temesvá-
ri sugárút 49/3. szám alatt. Iratkozni le-
het a 0266–313556, 0756–083992-es 
telefonszámokon. (20040)

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk volt 
osztálytársunk,

MIHÁLY ATTILA

tragikus elhunytáról. Ezúttal fejezzük 
ki őszinte részvétünket a gyászoló 
családnak. Az 1990-ben végzett osz-
tálytársai, valamint osztályfőnöknője.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak

KRISTÁLY JÁNOS

elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A 
Csíkszereda, Testvériség sgt. 9/B lép-
csőház lakóközössége. (20034)

elhalálozás

Hirdetések

Tudjuk, hogy bárki adhat 
kincset, palotát,
De senki nem adhat 
kétszer édesanyát.
Köszönjük, hogy éltél, 
s minket szerettél,
Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél.
Bennünk örökké élni fogsz 
egy életen át,
S odafentről vigyázol reánk.

Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, hogy a 
drága jó feleség, édesanya, meny, 
nagynéni, sógornő és rokon,

DIMA HAJNAL-ERZSÉBET
szül. Timár

életének 47., házasságának 25. 
évében türelemmel viselt hosszú 
betegség után 2011. július 17-én 
örökre eltávozott szerettei köréből, 
lelkét visszaadván Teremtőjének. 
Temetése július 19-én (ma) 12 óra-
kor lesz a gyimesfelsőloki családi 
gyászháztól a helyi temetőbe. Em-
lékét örökre megőrizzük! A gyászo-
ló család.

Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam.
Végezetre eltétetett nékem 
az igazság koronája,
amelyet megad nekem 
az Úr ama napon.

Megrendülten tu dat juk, hogy a 
szeretett és hűséges feleség, édes-
anya, nagymama, rokon, jó barát és 
ismerős,

KISS LAJOSNÉ
Fülöp Karola

életének 78., boldog 
házasságának 57. évé-
ben hosszas, de türelemmel viselt 
súlyos betegség után 2011. július 
17-én csendesen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait júli-
us 20-án 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház 
gyászszertartásának megfelelően a 
Kalász negyedi sírkertbe. Részvét-
nyilvánítást a temetési szertartás 
előtt egy órával fogadunk. Örök em-
léke legyen áldott. Akit szeretünk, 
szívünkben sosem hal meg. A gyá-
szoló család.

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető férj, drága 
jó édesapa, gyermek, testvér, só-
gor, rokon, szomszéd és jó barát,

MIHÁLY ATTILA

szerető szíve életének 39., házas-
ságának 13. évében tragikus körül-
mények között 2011. július 17-én 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait július 20-án, 
szerdán 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a kászonimpéri családi 
háztól a kászonaltízi római katoli-
kus temetőbe. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jé-
zus szent nevében! A gyászoló csa-
lád – Kászonimpér.

Aki szeretteinek szívében él,
az nem halt meg, csak távol van,
és mindenki, aki hazatér az Úrhoz,
a családban marad.

(Szt. Ágoston)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy

JUHÁSZ ANNA
szül. Péter

2011. július 12-én, életének 70. 
évében elhunyt. Felejthetetlen ha-
lottunk hamvait július 21-én 15 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíktaplocai temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család.

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

Szívünk mély fájdal-
mával, a jó Isten aka-
ratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, déd-
apa, rokon és szomszéd,

BENŐ LÁSZLÓ ANTAL

életének 87., boldog házasságának 
63. évében 2011. július 18-án haj-
nali 3 órakor rövid szenvedés után 
elhunyt. Példás élete véget ért, 
megszűnt dobogni szerető szíve, 
mellyel úgy szeretett minket. Meg-
pihen dolgos két keze, amely egész 
életében fáradtságot nem ismerve 
munkálkodott az ő szeretteiért. Drá-
ga halottunkat július 20-án 11 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkdelnei ravatalozóból a helyi te-
metőbe. Pihenésed legyen csendes, 
emléked áldott! A gyászoló család.

hargitanépe2011. július 19., kedd  | 13. oldal 

Tusnádfürdő Város Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát hirdet 

a következő közalkalmazotti állás betöltésére, 
meghatározott időre, 2011. július 25-én 10 órától

1 felügyelő (inspector).
Részvételi feltételek:

– felsőfokú közalkalmazotti végzettség;
– számítógép-kezelői ismeretek;
– 5 év szakmai tapasztalat.
Bővebb felvilágosítás és könyvészet a 0266–335006-os  
telefonszámon vagy a polgármesteri hivatal székhelyén.

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.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Company International Kft. (Maroshévíz, 1. Decembrie 1918. 
utca 33. szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2011. jú-
lius 28-án 11 órától nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós 
ingó javait csíkszeredai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó javak:  2 db IVECO Stralis tehergépkocsi;  1 db 
IVECO Eurotech tehergépkocsi;  3 db Kogel típusú haszongépjár-
mű;  1 db digitális másológép;  különböző bútorzat (polcok, író-
asztal, székek) – az indulási ár a legkisebb ajánlott ár, de nem lehet 
kisebb 154 880 lejnél, amely a felértékelési ár 40%-át jelképezi. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árve-
rés megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a ki-
kiáltási ár 10 százalékát képező garanciát és az 50 lejes résztvételi 
illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél 
megnyitott RO04RNCB0157110389960001 különleges eljárási 
folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál 
vagy a 0266–310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon. 


