
lakás
ELADÓ Tusnádfürdőn 530 m2 kereske-

delmi felület a központban. Ugyanitt eladó 
8 szobás, összkomfortos ház, rendezett 
udvarral, garázzsal, 3432 m2 beltelekkel. 
Telefon: 0744–902945.

KIADÓ: Szárhegy központjában, a volt 
kocsma épülete (150 m2) egészben vagy 
részben, valamint egy 250 m2-es felület. 
Telefon: 0730–955342.

ELADÓ Csíkszentdomokoson családi 
ház 46 ár belterülettel és gazdasági épü-
letekkel. Irányár: 32 000 euró. Telefon: 
0742–388143.

ELADÓ magánház Szécsenyben (170 
m2 lakható felület), legkevesebb 700 m2-es 
kerttel, garázzsal, te rasszal, melléképüle-
tekkel.  Telefon: 0744–783218. (20098)

KIADÓ szeptembertől teljesen felújított 
és felszerelt garzonlakás. Telefon: 0747–
230283. (20124)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb-
házlakás a rendőrséggel szemben. Telefon: 
0744–339894. (20100)

ELADÓ felújításra szoruló családi ház 
Csíkszenttamás központjában 5 ár terü-
lettel. Ára megegyezés alapján. Telefon: 
0744–605253, 0755–180196.

KIADÓ I. osztályú garzonlakás a Szív 
utcában hosszú távra, elérhető áron. Tele-
fon: 0741–659457. (19966)

KIADÓ szoba-konyha-fürdőszobás szük-
séglakás Csíkszeredában, önálló fafűtéssel. 
A házbér részben ledolgozható építkezési és 
háztáji munkákkal. Telefon: 0744–575063.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
ne gyedben egy 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás. Irányár: 33 000 euró. Telefon: 
0748–921491, 0726–268000.

telek
ELADÓ 87 ár parcellázható terület 

Ma rosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, a 
közelben horgászási lehetőséggel. Telefon: 
0745–107621, 0755–180196.

ELADÓ Csíkcsicsó 161. szám alatt, főút 
mellett építés alatt álló telek (1400 m2 + 
kaszáló, 10 ár + 24 ár szántó). Irányár: 14 
ezer euró. Telefon: 0755–170524, 0036–20–
4149840. (20080)

jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Corsa, 

nincs beírva. Telefon: 0751–585949.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Corsa 
1.0 benzines, két + egy ajtós, szép állapot-
ban, forgalomba beírva, sok extrával: négy 
légzsák, MP3 + rádió, központi zár, riasztó, 
elektromos ablakok + tükrök, multivolán, 
ABS, szervo. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2006-os évjáratú Daewoo 
Matiz megkímélt, jó műszaki állapotban, 
első tulajdonostól. Telefon: 0747–036335.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf kombi 1.6, metálszürke, frissen be-
hozva, kevés illetékkel, kitűnő állapotban. 
Extrák: 4 elektromos ablak, tükrök, 4 lég-
zsák, elektromosan állítható ülések stb. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Ár: 4150 eu-
ró. Telefon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Ford 47 LE traktor – 12 300 lej, 
Steyr 30 LE traktor – 12 300 lej, mindkettő 
kitűnő állapotban. Telefon: 0752–135883.

vegyes
ELADÓ vécépapírgyártó gépsor újsze-

rű állapotban, teljes körű információkkal a 
gyártással kapcsolatban. Ár: 2700 euró. 
Telefon: 0723–536777.

ELVIHETŐK bontásból származó na-
gyobb betonelemek (töltésnek). Telefon: 
0744–562397. (20121)

ELADÓ öt 50 kilogrammos süldő Csík-
szentkirályon. Telefon: 0744–912658.

ELADÓ jó állapotban párban levő ló-
hám, valamint mintás rongyszőnyeg. Tele-
fon: 0722–250728.

ELADÓ jó minőségű, használt apró-
cserép Csíkszentsimonban. Ára: 0,30 lej/
db. Telefon: 0266–334615.

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

ELADÓ Uzonban, a főút mellett sertés-
hizlalda, megfelel bármilyen tevékenység 
részére. Telefon: 0745–159801.

állás

Kőművest KERESEK azonnali kezdés-
sel csíkszeredai munkapontra. B kate-
góriás jogosítvány előnyt jelent. Telefon: 
0721–341493, 0740–795704. (20123)

ALKALMAZOK ÜZLETVEZETŐT 
au tó alkatrész eladására csíkszeredai 
autószervizbe. Feltételek: számítógé-
pes ismeretek haladó fokon; magyar 
és román nyelv ismerete anyanyelvi 
szinten; szakirányú ismeretek; min-
den egyéb, szakmához fűződő ismeret, 
végzettség előnyt jelent. Önéletrajzot a 
goldautocenter@clicknet.ro e-mail cím-
re várok. (20112)

ALKALMAZUNK szakmai tapaszta-
lattal rendelkező kőműveseket és ácso-
kat Csíkszereda környékéről. Telefon: 
0742–620484.

szolgáltatás

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

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétemet fejezem ki 
Verestóy Attilának édesanyja elhunyta 
alkalmából. Osztozom a gyászoló család 
fájdalmában. Markó Béla

Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyá szoló családnak

ADORJÁNI KÁROLY
nyug. igazgató

elhunyta miatt érzett fájdalmában. A víz-
ügyi hivatal munkaközössége

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 2000. au-
gusztus 2-ára,

CSISZÉR LÁSZLÓ

halálának 11. évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szeretet és 
megemlékezés. Nyugodjon békében! 
Szerettei – Csíksomlyó. (20089)

elhalálozás

Hirdetések

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

Szívünk mély fáj-
dalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
forrón sze retett gyer-
mekünk, unokánk,

KÓKA EMESE
(Mesike)

életének 13. évében, 2011. július 
29-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Drága halottunk földi marad-
ványait augusztus 3-án délután 16 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkzsögödi ravatalozóból a helyi te-
metőbe. Részvétnyilvánítást a teme-
tés előtt egy órával fogadunk. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Csíkzsögöd.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesapa, nagyapa, 
testvér, sógor, após, apatárs, rokon 
és jó barát,

özv. ADORJÁNI KÁROLY
nyugalmazott igazgató

életének 69., özvegységének 23. 
évé ben, 2011. július 30-án hirtelen 
el hunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2011. augusztus 3-án 12 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a marosvásárhelyi reformá tus te-
mető cinterméből. Emléke legyen 
áldott, nyu galma csendes! A gyá-
szoló család.

Ez az én hónapom,
Erről se jót, se rosszat.
Legjobban én tudom,
Mi jót, mi rosszat hozhat.

(Székely János)

Szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy

PETRES ENIKŐ

szerető szíve életének 54. évében 
2011. augusztus 1-jén megszűnt 
dobogni. Temetése au gusztus 3-án 
15 órakor lesz a csík csomortáni 
temető ravatalozójából. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.

hargitanépe2011. augusztus 2., kedd  | 13. oldal 

A Román Fejlesztési Bank Rt. – Groupe Societe Generale
Marosvásárhelyi Csoportja
– Călăraşilor u. 11. szám –

a banki végrehajtó, Demeter Tiberiu Claudiu révén nyilvános árverés útján 
eladja a következő ingatlant:

– 3 szobás, konyhás, kamrás, fürdőszobás, előszobás, erkélyes lakás a hozzá 
tartozó 20/678-as részarányú használatba adott területtel, 57,96 m2-es hasz-
nos felülettel, amely Csíkszeredában található, a Jégpálya u. 5. szám B lép-
csőház, 2-es lakrész alatt, és amely az ugyanazon a címen lakó Rusu Mihaela 
tulajdonát képezi. 

Kikiáltási ár: 104 250 lej. 
Az árverésre augusztus 4-én kerül sor, 12.30-kor.
Mindazon személyek, akik részt kívánnának venni az árverésen, a hitelező-

höz az árverés időpontját megelőzően megvételi ajánlatot kell benyújtaniuk. 

Bővebb felvilágosítás Demeter Tiberiu Claudiu banki végrehajtónál,
Marosvásárhely, Călăraşilor u. 11. szám,

telefon: 0265–207416 vagy 0746–246872.

A Lex Fori IPURL 
versenyvizsgát szervez egy KÖNYVELŐI ÁLLÁS betöltésére. 
A versenyvizsga időpontja 2011. augusztus 9., 11 óra (írásbeli vizsga jogi 

személyek számviteléből és szóbeli vizsga) a cég székhelyén.
Követelmény: szakirányú végzettség, min. 2 év tapasztalat (előny a Saga 

könyvelési program ismerete), B kategóriás jogosítvány.
A beiratkozási dossziékat 2011. augusztus 8-án 14 óráig lehet leadni.

Részletes információ a cég székhelyén kapható: Csíkszereda,
Tudor Vladimirescu utca 47. szám vagy a 0266–372216, 0748–217286, 

0748–217285-ös telefonszámokon.

A Csíkszeredai Börtön
jelentkezőket vár a Târgu Ocna-i Büntetés-végrehajtási Alkalmazotta-
kat Képző Iskola által meghirdetett 275 helyre (245 férfiaknak és 30 
nőknek) – 1 éves képzés. 

A pályaalkalmatossági felmérés után felvételi vizsgára kerül sor a kö-
vetkező tantárgyakból:

 – történelem;
  – román nyelv.
A jelentkezési dossziékat 2011. augusztus 12-ig lehet benyújtani a 

Csíkszeredai Börtön székhelyén, Zöld Péter utca 2. sz. alatt. 

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén,
valamint a www.snpaptgocna.ro weboldalon kapható.

A parajdi COR&M Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Parajd 68/G szám alatt található kemping mű-
ködtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. sz. Tel.: 0266–
312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező sze-
mélyi adatainak feltüntetésével.

NYÁRI PROMÓCIÓ!

A PANDORA CIPŐÜZLETBEN

20–60% KEDVEZMÉNY

A NYÁRI ÁRUKÉSZLETRE!

Keresse üzletünket

a TULIPÁN ÁRUHÁZ félemeletén.

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:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde 
– 0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi roska – 
0744–912658, Csík szentmárton: 
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.


