
lakás
KIADÓ szeptembertől teljesen felújított 

és felszerelt garzonlakás. Telefon: 0747–
230283. (20124)

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. Ugyanott 
külön épületben KIADÓ egy 17 m2-es, rak-
tárnak használható helyiség. Telefon: 0720–
736435, 0748–648355. (20141)

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 Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton 4. emeleti, kétszobás, manzár-
dos tömbházlakás, pincével, jó állapotban. 
Telefon: 0742–294650, 0745–167127.

ELADÓ új hétvégi ház a Szentimrei 
Büdösfürdőn, a szentkirályi részen, a Csu-
takosban, 643/C szám, telekkönyvezett te-
rülettel. Telefon: 0744–763372. (20208)

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

ELADÓ ultraközponti kétszobás tömb-
házlakás a Kossuth utcában. Irányár: 32 000 
euró, alkudható. Telefon: 0742–050225.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb ház-
lakás saját hőközponttal Csíkszeredában, 
a Decemberi Forradalom utcában. Te le fon: 
0742–489265.

ELADÓ IV. emeleti, kétszobás tömb ház-
lakás a Jégpálya negyedben. Irányár: 28 000 
euró. Érdeklődni a 0740–095215-ös telefon-
számon.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben háromszobás tömbházlakás. 
Irányár: 33 000 euró. Telefon: 0748–
921491, 0726–268000.

ELADÓ Csíkszenttamás központjában 
családi ház gazdasági épületekkel, 20 ár te-
rülettel – 75 000 lej. Telefon: 0751–267363.

ELADÓ Csíkszenttamáson, a Kertvégen 
7 ár beépítésre alkalmas terület. Irányár: 
7500 lej. Telefon: 0751–267363.

KIADÓ irodahelyiségek a központban 
12-30 m2 alapterülettel. Érdeklődni munkana-
pokon 7.00–15.30 óra között a 0266–312409 
vagy a 0744–472591-es telefonszámon.

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

KIADÓ földszinti, felújított, 25 m2-es 
üzlethelyiség a Szív utcában augusztus 15-
től. Ára 600 lej/hó. Telefon: 0741–035654.

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

telek
ELADÓ 10 ár beltelek Csíkszeredában, 

a Fortuna Park szomszédságában, szép 
környezetben. Telefon: 0722–967539.

jármű
ELADÓ 2000-es Volkswagen Golf 

4-es, 1.4 motor, kombi, Euro4-es. Extrák: 
elektromos ablak, 4 légzsák, ABS, szervo, 
központi zár, dupla klíma, frissen behozva, 
kevés illetékkel, karc- és rozsdamentes. 
Irányár 3950 euró, beszámítok olcsóbb au-
tót. Telefon: 0721–773479, 0266–334468.

 ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo új-
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala-
mint 2006-os Seat Ibiza jó állapotban, téli, 
nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

ELADÓ 1,5 Dacia Logan DCI motor, 
kapcsolószekrénnyel. Telefon: 0745–
486046.

VÁSÁROLNÉK motorkerékpárt 50-125 
cm3-ig (pl. Mobra, Minsk), javítást igénylő 
is érdekel. Telefon: 0266–336081, 0743–
378444.

vegyes
VÁSÁROLOK roncsautóprogramból szár-

mazó értékjegyet. Telefon: 0758–764847.

VÁSÁROLOK roncsautóprogramba való 
öreg autót a legjobb áron. Telefon: 0753–
092433.

VÁSÁROLOK új vagy újszerű állapotú 
Kormoran autógumit 185/65/15-ös mé-
retet, Ford Galaxyra, négy db 16 vagy 17 
colos, ötlyukas acélfelnit. Telefon: 0744–
267396.

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

ELADÓ házi készítésű ribizliszörp kor-
látolt mennyiségben, max. 20 liter. Ára 22 
lej/l. Telefon: 0721–358297.

ELADÓ egy darab fiatal 600 kg-os kö-
vér tehén. Telefon: 0741–565365.

ELADÓ tavaszbúza, őszbúza, tritikálé 
90 bani/kg, valamint 1310-es Daciához 
hűtő, tetőcsomagtartó, vonóhorog, új ben-
zintartály, 13-as gumik felnistől. Telefon: 
0745–986890, Madéfalva.

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági 
gépek: Ladewagen, rendforgatók, kaszá-
lógép, kalapácsmalom. Telefon: 0743–
878596.

ELADÓ elektromos cigaretta, továb-
bá cigarettatöltő és hozzávalók. Telefon: 
0758–705720.

állás

Alkalmazunk PÉKEKET vagy pék 
szakmában jártas személyeket. A 
jelentkezőket várjuk szakmai önélet-
rajzzal a cég székhelyén, Csíkszereda, 
Szentlélek utca 63. szám. Telefon: 
0374–014412.

Csíkszeredai, munkájára igényes, 
varrógéppel rendelkező bedolgozó varró-
nőt KERESÜNK. Tel: 0745–323327.

Alkalmazunk bedolgozó AUTÓVEZE-
TŐT rönkszállító autóra. Telefon: 0758–
052192. (020191)

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

ALKALMAZOK tapasztalattal rendel-
kező mérnököt építkezések levezetésére, 
bukaresti munkapontra. Magas fizetés, 
étel, szállás. Telefon: 0744–691692.

KERESEK gipszkartonszerelőket, fes-
tőket bukaresti munkapontra, magas fize-
tés, étel, szállás. Telefon: 0758–610172, 
0744–691692.

szolgáltatás
VÁLLALUNK víz- és fűtésszerelést. Te-

lefon: 0740–209978 vagy 0747–165334.

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

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

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

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt 
kollégánk,

VIRGINAŞ ISTVÁN
nyug. agrármérnök

elhunyta alkalmából. A Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság munkakö-
zössége

megemlékezés

Nincs szomorúbb, mint gyermeke-
det eltemetni.

20 éve, hogy fiunk,
ifj. MAGYARI TIBOR

mérnök

itt hagyott bennünket. Rokonok, barátok, 
emlékezzetek rá egy gondolattal vagy 
fohásszal a mi imádságaink mellett!

Már egy éve, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál,
Árván maradt minden,
Mit annyira szerettél,
Dolgos kezeiddel, amit teremtettél,
Munka, őszinteség 
és küzdelem volt életed,
Legyen áldott csendes pihenésed.

Soha el nem múló szeretettel emlé-
kezünk a csíkbánkfalvi

BÁKAI IGNÁCRA

halálának első évfordulóján. Akik is-
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének. A gyászoló családok, 
Csíkbánkfalva.

elhalálozás

Hirdetések

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

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. augusztus 
17-re,

BODOR JÁNOS
Bodorka

halálának 1. évfordulóján. Lelkéért az 
engesztelő szentmise augusztus 16-án 
du. 6 órakor lesz a gyimesközéploki 
templomban. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá kegyelettel. Nyu-
godjál békében. Szerettei: bánatos fe-
lesége, lányai, vejei és unokái.

Szívünk mély fájdalmával tudat
juk, hogy a szeretett jó édesanya, 
nagyanya, dédnagyanya, anyós, só
gornő,rokonésjószomszéd,

özv. BOGA GYULÁNÉ
szül. Nagy Erzsébet

életének 83., özvegységének 24. 
évében csendesen elhunyt. Drá
ga halottunk földi maradványait 
2011. augusztus 17én de. 10 óra
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentimrei római katolikus te
metőravatalozójábólahelyiteme
tőbe.Emlékelegyenáldott,pihené
se csendes. A gyászoló család.

hargitanépe2011. augusztus 16., kedd  | 13. oldal 

Előfizetésérthívja 
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

Előfizetésiáraink 
1,3,6és12hónapra:

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.


