
lakás

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ a Somlyó 
utca 105-ös szám alatti magánház (három 
szoba, két konyha, két fürdőszoba, két elő-
szoba, két pince, gazdasági épület, ipari 
áram, nagy udvar és garázs) I. emeleti, I. 
osztályú, központi tömbházlakásra különbö-
zetfizetéssel. Telefon: 0751–572946. (20145)

ELADÓ Csíkszereda központjában 4 szo-
bás tömbházlakás pincével. Ár megegyezés 
szerint. Telefon: 0726–392843. (20144)

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

Sürgősen ELADÓ családi ház Szé-
kelyudvarhelyen, a Varga Katalin utcában. 
Telefon: 0752–170335, 0743–031116.

KIADÓ diákoknak vagy irodának alkal-
mas, 52 m2-es ház a hozzá tartozó 27 m2-es 
pincével (vagy külön-külön is) Csíkszere-
dában, a Petőfi u. 11. szám alatt. Ugyan-
ott külön épületben kiadó egy 17 m2-es 
raktárnak használható helyiség. Telefon: 
0720–736435, 0748–648355. (20141)

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 szobás, 
alapfelszereltségű, földszinti, valamint egy 
3 szobás, felújított, saját hőközponttal, IV. 
emeleti tömbházlakás. Irányár: 27 000, illet-
ve 37 000 euró. Telefon: 0758–060375.

ELADÓ családi ház 16 ár telekkel Ma -
défalva 822. szám alatt. Telefon: 0740–
769198. (20106)

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

KIADÓ kereskedelmi felület, illet-
ve garzonlakás. Telefon: 0725–548016, 
0748–092370. (20079)

ELADÓ kiváló helyen lévő ház. Ára al-
kudható. Telefon: 0726–338112. (20093)

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ buda-
pesti összkomfortos lakás csíkszeredai 2 
szobás lakásra. Telefon: 0749–301664, 
0036–30–9772485.

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

telek

ELADÓ 10 ár beltelek Csíkszeredában, 
a Fortuna lakópark szomszédságában. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0741–534730.

jármű

ELADÓ Volvo XC90, 217 LE SUV cégre 
bejegyezve, kitűnő állapotban, teljes fel-
szereltséggel. Telefon: 0724–349595.

ELADÓ Kawasaki ER5 (naked) motor-
kerékpár, 500 ccm, 16 000 km-ben. Ideális 
kezdőknek vagy kisebb motorosoknak. Ér-
deklődni a 0745–896211-es telefonszámon.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Corsa, 
nincs beírva. Telefon: 0751–585949.

ELADÓ 2006-os évjáratú Dacia Lo-
gan 1.4-es. Irányár: 2600 euró. Telefon: 
0757–416310.

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

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 2003-as évjáratú Volkswagen 
Golf IV, TDi, beírva (6+1 sebességváltó, 
elektromos ablak és tükör, tempomat, 10 
légzsák, vonóhorog stb.). Telefon: 0742–
253317. (20108)

ELADÓ 2001-es évjáratú, beíra-
tott Ford Fiesta 1.3, benzines, 4 ajtós, 
légkondis, reális 90 000 km-ben. Ára: 2300 
euró. Telefon: 0744–598057. (20153)

vegyes

ELADÓ elektromos cigaretta egyéves 
garanciával, töltővel és hozzávalókkal. Te-
lefon: 0758–705720. (20148)

Érdekli egy fémvázas erkélyablak? Ha 
leszereli, ingyen elviheti. Hívjon a 0740–
455402-es telefonszámon (Csíkszereda).

ELADÓK nyulak élve vagy vágva. Tele-
fon: 0746–133263. 

ELADÓK hathetes rottweiler kisku-
tyák kiváló törzskönyvezett szülőktől. 
Telefon: 0721–470348. (20147)

ELADÓ CP12-es arató-cséplő gép jó, 
üzemeltethető állapotban, valamint SAD-
4-es krumpliültető jó állapotban. Telefon: 
0745–839675. (20133)

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

ELADÓ 60 LE-s John Deere homlokra-
kodós traktor, körgereblyék, rendsodrók, 
pityókaültető, kis vetőgép, ekék, kalapács-
malom, silókiosztó, műtrágyaszórók stb. 
Telefon: 0744–514745. (20137)

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

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

ELADÓ két használt rakott ajtó megkí-
mélt állapotban, valamint egy felakasztha-
tó szekrényrész. Telefon: 0740–782407.

állás

ALKALMAZUNK gyógyszerészt és 
gyógyszerészasszisztenst. Önéletraj-
zot a következő e-mail címre lehet küldeni: 
locuridemuncafarma@yahoo.com. (84513)

szolgáltatás

VÁLLALOM tetőszerkezetek kivitele-
zését, régi tetők felújítását, bádogozást és 
cserepezést! Nyílászárók beépítése garan-
ciával! Elérhetőség: 0746–380028, www.
bartaluniversal.hu.

VÁLLALOK ácsmunkát, tetők, valamint 
faházak építését. Telefon: 0743–687850. 
(20138)

Hűtők, mosógépek, aragázak javítását 
VÁLLALOM. Hívja a 0729–085290, vala-
mint a 0266–323087-es telefonszámot 
9–10 óra között. (20025)

FELKÉSZÍTŐT TARTUNK jogosítvány-
vizsgára villanyszerelőknek (autorizare ANRE 
grad I, II, III, IV). Telefon: 0726–300576.

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

köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik 
drága halottunk,

özv. VITOS LÁSZLÓNÉ
szül. Barabás Terézia

temetésén részt vettek, sírjára koszorút 
helyeztek, együttérzésükkel gyászunk-
ban osztoztak. A gyászoló család.

részvétnyilvánítás

Megrendülve értesültünk

KELLER VILMOS
közgazdász

elhunytáról. Részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A CECCAR 
vezetősége és munkaközössége.

A sasok inkább egyedül szállnak,
A varjak és a verebek csapatosan.

(Rachel Field)

Megrendüléssel értesültünk

GLÜCK LICHTENEGGER EDIT

Haifán (Izrael) bekövetkezett hirtelen 
haláláról. Részvétünket és együttérzé-
sünket fejezzük ki családjának. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 
1964-ben érettségizett osztálytársai, va-
lamint barátai. (20145)

megemlékezés

Fájó szívvel gondolunk 2000. au-
gusztus 13-ra,

BENKŐ LÁSZLÓ

halálának 11. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei.

Minden test olyan, mint a fűszál,
S egész dicsősége, mint mező virága:
Elhervad a fűszál és lehull a virág,
De az Úr igéje örökké megmarad.

(Péter apostol első levele 24–25)

Fájdalommal emlékezünk 2010. au-
gusztus 5-re,

KŐRÖSSY ANDREA ORSOLYA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise ma 19 órakor lesz 
a csíkszeredai Millenniumi-templom-
ban. Nyugodjon békében! Szerettei. 
(20150)

Kegyelettel emlékezünk 1994. au-
gusztus 7-re,

SZŐKE MÁRTON

halálának 17. évfordulóján. Örök álma 
fölött őrködjön a szeretet és megemlé-
kezés. Szerettei – Csatószeg, Csíkszere-
da, Budapest. (20139)

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna élni még köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
A halál erőmet lassan hervasztotta,
Készíté utamat már egy idő óta.
Szeretteim, Isten veletek!

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó édesanya, testvér, 
nagymama, anyós, rokon, szom-
széd és jó ismerős,

özv. MÁLNÁSI ÁDÁMNÉ
Silló Rozália

életének 84. évében 2011. augusz-
tus 3-án türelemmel viselt hosszas 
betegség után elhunyt. Temetése 
augusztus 6-án 11 órakor lesz a 
Szentlélek utcai temető ravatalo-
zójából. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

hargitanépe2011. augusztus 5., péntek  | 13. oldal 

A csíkszeredai
Hargita Nemzeti

Székely Népi
Együttes

főállású (munkakönyves)

KELLÉKES-RAKTÁROST

alkalmaz.

Jelentkezni lehet 2011. au-
gusztus 19-ig az intézmény szék-
helyén: Csíkszereda, Temesvári 
sugárút 6. szám alatt. 

A jelentkezéshez szükséges
saját kézzel írott önéletrajz, 
személyazonossági másolat, 
végzettséget igazoló okirat

másolata.

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.

NYÁRI PROMÓCIÓ!

A PANDORA

CIPŐÜZLETBEN

20–60% 

KEDVEZMÉNY

A NYÁRI

ÁRUKÉSZLETRE!

Keresse üzletünket

a TULIPÁN ÁRUHÁZ 

félemeletén.


