
lakás

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház köz-
ponti fűtéssel és garázzsal. Ára: 50 ezer 
euró, alkudható. Telefon: 0746–065190. 

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utcában. 
Érdeklődni a 0741–258164-es telefonszá-
mon lehet.

ELADÓ háromszobás, külön bejára-
tú, bútorozott ház Marosfőn, a kolostor 
mellett, saját hőközponttal, garázzsal, 
500 m2 udvarral, parkettezve, padló- és 
falicsempézve. Ár: 35 000 euró, alkudha-
tó. Telefon: 0743–526934.

KERESEK lakótársakat (két lányt) 
hosszú távra 2 szobás, tágas, jól felsze-
relt lakásba. Ára: 180 + rezsi/hó. Telefon: 
0726–370378 (Csíkszereda). (20159)

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

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.

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredában 2 
szobás tömbházlakás. Irányár: 120 euró/
hó. Telefon: 0744–786147. (20156)

ELADÓ Csíkszereda központjában egy 4 
szobás tömbházlakás pincével. Ár megegye-
zés szerint. Telefon: 0726–392843. (20144)

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

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

ELADÓ kétszobás, 50 m2-es, jó fekvésű 
tömbházlakás, külön bejáratú szobákkal a 
Jégpálya negyedben. Telefon: 0741–390957.

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredában 
egy bútorozott szoba. Alacsony házbér, 
és csak lakók vannak a lakásban. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

ELADÓ Csíkszépvízen, a Templom ut-
ca 182/A szám alatti családi ház, 3 szoba, 
konyha, kamra, pince, garázs, fásszín, 33 
ár telek, a telken gyümölcsfákkal. Telefon: 
0748–891076.

KIADÓ kétszobás, saját hőközponttal 
rendelkező, szigetelt, központi fekvésű, búto-
rozott tömbházlakás. Telefon: 0740–889483.

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

VÁSÁROLNÉK kétszobás tömbház-
lakást Csíkszeredában, az Első lakás prog-
ram keretében. Telefon: 0747–142285.

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

KIADÓ üzlethelyiség Karcfalva köz-
pontjában. Telefon: 0742–350396.

KIADÓ két 25 m2-es üzlethelyiség a 
Piac utca 3. szám alatt, forgalmas helyen. 
Telefon: 0745–093015. (20136)

KIADÓ irodahelyiségek a központban 
12-30 m2 alapterülettel. Érdeklődni mun-
kanapokon 7.00–15.30 óra között a 0744–
472591-es telefonszámon.

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 21, valamint 27 áras terület 
Csíksomlyón. Telefon: 0266–324574, 0745–
104660.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a Slá-
ger áruház mögött 50 ár terület. Telefon: 
0733–674054.

ELADÓK telkek Szécsenyben. Telefon: 
0730–502517.

jármű

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Ford Fiesta 
forgalomba beíratva, fehér színű, 3 ajtós, 
ütődött állapotban. Telefon: 0743–771799.

VÁSÁROLOK roncsautó-programba 
való öreg autót a legjobb áron. Telefon: 
0753–092433. (020173)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Vectra 
megkímélt állapotban, extrákkal: 2 légzsák, 
tetőablak, alufelni, 4 téli gumi stb. Irányár: 
1600 euró. Telefon: 0745–184067.

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

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

vegyes

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

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

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

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

ELADÓK 6 hetes húsmalacok, dup-
lasonkásak, nagy fajták. Telefon: 0266–
339310 vagy 0758–437995.

ELADÓ új Nokia 1280-as telefon, 
scanner, 5.1-es hangfal, drót nélküli egér, 
fekete nyomtatópatron Lexmark nyomta-
tóba. Telefon: 0745–069581.

ELADÓ infralepedő (hőterápiás alsó-
takaró), matracon, ágyban vagy szólóda-
rabként egyaránt használható, kétfokoza-
tú elektronika-kapcsoló szabályzómű és 
Shiatsu inframasszázs-párna, mindkettő 
garanciában. Telefon: 0266–311402, 
0745–185838.

ELADÓ feketeribizliszörp. Telefon: 
0266–311318, 0744–266814.

állás

Jól működő, magántulajdonú cég 
könyvelőt alkalmaz. Telefon: 0744–
541106. 

Ácsokat, kőműveseket KERESEK bu-
karesti munkára. Telefon: 0720–327901. 
(20158)

szolgáltatás

VÁLLALOK lakásfelújítást, festést, bur-
kolást Csíkszereda környékén, kedvező 
áron. Telefon: 0749–791387.

VÁLLALUNK szőnyegmosást, 2,5 lej/
m2 szállítás nélkül, 3,5 lej/m2 szállítással 
Csíkszereda területén. Telefon: 0266–
311245, 0741–503526.

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

VÁLLALUNK víz- és fűtésszerelést. Te-
lefon: 0740–209978 vagy 0747–165334.

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

köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik 

DÉNES ENDRE

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2001. au-
gusztus 10-re,

TANKÓ GYÖRGY

halálának évfordulóján. Drága emlékét örök-
re szívünkbe zárjuk. Szerettei. (20163)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal szívünkben tu
datjuk, hogy a drága jó férj és apa,

ŢIFREA IOAN

életének 70. évében elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 2011. au
gusztus 10én, ma 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőbe. Isten nyugtassa bé
kében! A gyászoló család.

„Elválást nem enyhíthet egyéb, 
mint a viszontlátás reménye.”

(Kölcsey)

Fájó szívvel emlékezünk 
2011. június 7-re,

VÉCSEY GYULA

halálának 6. hetén. Az érte 
bemutatott szentmise 2011. augusztus 
11-én, csütörtökön este 19 órakor lesz 
a csíkszeredai Millenniumi-templom-
ban. Emlékét kegyelettel őrizzük. Isten 
nyugtasson, nagyon szerettünk. Gyá-
szoló szerettei. (20168)

Egy évvel ezelőtt egy augusztusi napon,
kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon.
Egy váratlan pillanat megállította szívedet,
melyben nem volt más,
mint jóság és szeretet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
2010. augusztus 11-re,

HORVÁTH ANTAL

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. augusztus 
11-én 19 órakor lesz a Szent Ágoston-
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. Gyászoló szerettei.

Mély fájdalommal tudatjuk mind
azokkal, akik ismerték, hogy

id. HEGYI GYÖRGY
szobafestő

életének 92., özvegysé
gének 18. évében, egy 
beteljesedett élet után 
2011. augusztus 8án 
délután hirtelen elhunyt. 
Drága halottunkat 2011. augusztus 
11én, csütörtökön 13 órakor kísérjük 
utolsó útjára a csíkszeredai állomás 
melletti régi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, pihenése csendes! A gyászoló 
család.

hargitanépe2011. augusztus 10., szerda  | 13. oldal 

A Csíkszeredai
Erdészeti Igazgatóság

árverést szervez

10 m3 tűzifa értékesítésére
2011. augusztus 15én

10 órától.

Érdeklődni
a 0266–371076-os

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 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.


