
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 
garzonlakás Csíkszeredában, a Szív ut-
cában. Telefon: 0741–258164.

ELADÓ ház 14 ár telekkel, kedve-
ző áron Székelykeresztúr, Berde Mózes 
utca 38. szám alatt. Telefon: 0266–
243320, 0740–821587. (20258)

KIADÓ bútorozott szoba két diáklány 
részére a központban. Telefon: 0746–
286463, 0266–372721. (20255)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben felújított, II. emeleti tömb-
házlakás, csendes és korszerűsített kör-
nyezetben. Irányár: 29 500 euró. Telefon: 
0748–037830. (20225)

KIADÓ részben bútorozott garzonlakás. 
Bér: 350 lej/hó. Telefon: 0727–891145. 

ELADÓ Madéfalván, a főút mellett, a 
822. szám alatti ház 1604 m2 területtel. 
Telefon: 0036–20–5348276. (20246)

ELADÓ Tusnádfürdőn, a Kovács Mik-
lós utcában 1995-ben épült emeletes, 
manzárdos villa (93 m2 alap), 400 m2-es 
beltelekkel. Megfelel lakásnak vagy pan-
ziónak is. Telefon: 0745–772227.

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton 4. emeleti, kétszobás, man-
zárdos tömbházlakás, pincével, jó álla-
potban. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127.

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 szo-
bás, alapfelszereltségű, földszinti, va lamint 
egy 3 szobás, felújított, saját hő központtal, 
IV. emeleti tömbházlakás. Irányár: 27 
ezer, illetve 37 000 euró. Telefon: 0758–
060375.

ELADÓ családi ház (145 m2), mel-
léképületekkel (102 m2) 716 m2 összte-
rülettel Barót (Kovászna megye), Ady 
Endre utca 7. szám alatt, csendes öve-
zetben. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0745–091474, 0722–524886.

KIADÓ 2 szobás, bútorozott lakás 
saját hőközponttal, teljesen felújítva 
Csík  szeredában hosszú távra. Telefon: 
0721–717830.

ELADÓ Dánfalván a 223. szám alat-
ti családi ház gazdasági épülettel, 11 ár 
területtel, valamint Jenőfalván, a Kende-
res-kertben építésre alkalmas, 12,5 ár 
telek. Telefon: 0744–368457.

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, dé-
li fekvésű tömbházlakás a Fenyő utca 
1. szám alatt termopán nyílászárókkal. 
Irányár: 39 900 euró. Telefon: 0745–
523356, 0740–292488.

KIADÓ különálló épület a Szentlélek 
utca 66. szám alatt (a tejgyárral szem-
ben). Megfelel irodahelyiségnek, cég-
székhelynek, rendelőnek vagy bármilyen 
hasonló célra. Az összesen 100 m2, 
felújított helyiség saját központi fűtés-
rendszerrel és parkolóval is rendelkezik. 
Érdeklődni a 0741–098922-es telefon-
számon lehet. 

telek
ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszent ki-

rályon, a főút mellett, egyben vagy par-
cellázva. Víz, gáz, villany, kanalizálás a 
helyszínen. Érdeklődni a 0722–967539-
es telefonszámon.

ELADÓ 5 ár beltelek a Fortuna la-
kópark szomszédságában, szép környe-
zetben, tiszta telekkönyvvel. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0741–534730.

jármű
ELADÓ 2003-as évjáratú Volkswa-

gen Golf IV. TDi, elektromos ablakok és 
tükrök, tempomat, 10 légzsák, vonóho-
rog, 6+1 sebességváltó stb. Telefon: 
0742–253317. (20223)

ELADÓ 2002-es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4 x 4-es, reduk-
torral, légkondi, terepgumik, zárt raktér, 
friss műszakival, tulajdonostól. Telefon: 
0722–234840. (20251)

ELADÓ 1990-es évjáratú Suzuki 
Vitara, 4 x 4-es, vonóhoroggal, elekt-
romos ablakok, központi zár. Ára: 1650 
euró. Telefon: 0744–786147. (20214)

ELADÓ 2008-as évjáratú, 125 cm3-
es Suzuki Burgman, 5600 km-ben. Ára: 
2300 euró, alkudható. Telefon: 0724–
089775. (20219)

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo 
újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
valamint 2006-os Seat Ibiza jó állapot-
ban, téli, nyári gumikkal. Telefon: 0728–
012615.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Opel Agila, 
benzines, szép állapotban, forgalomba 
beírva. Extrák: elektromos tükrök, ABS, 
légzsák, CD-rádió, lopásgátló. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Corsa, 
benzines, 2+1 ajtós, forgalomba beír-
va, szép állapotban. Extrák: elektromos 
ablakok, CD-rádió, központi zár, ABS, 
légzsák, lopásgátló, szervó. Telefon: 
0722–967539.

vegyes
ELADÓ nagy teljesítményű, benzines 

vízpumpa. Telefon: 0742–871094.
ELADÓ 100 25 x 40 cm-es zöld 

fali csempe, 13 30 x 30 cm-es padló-
csempe, valamint hatszemélyes ezüs-
tözött evőeszközkészlet. Telefon: 0266–
321512.

Alulírott SZABÓ LAJOS, Madé-
fal va 128. szám alatti lakos ez-
úton szólítom fel nyomatékosan a 
csíkszentsimoni VIRÁG ATTILA lányát 
RÉKÁT, és vejét, SÓFALVI SZILÁRDOT 
(Csíkszentsimon, Állomás utca 571. 
szám alatti lakosokat), hogy a 2008. 
május 15-én az egy hónapos határ-
időre tőlem kölcsönkért 16 000 lejt, 
amelyet ezen a napon vettem ki a 
Kereskedelmi Bankból az ő jelenlét-
ükben és készpénzben át is adtam 
nekik, illetve ők át is vették, hogy té-
rítsék vissza. A szóban forgó összeget 
a fent említett egy hónapos határidőn 
belül nem adták meg, annak ellené-
re, hogy erre többször is felszólítot-
tam és tértivevényes levél útján is 
követeltem annak visszatérítését. A 
többszöri felszólításra nem reagáltak, 
mi több, megfenyegettek. Tekintettel 
a fentiekre, újólagosan és erélyesen 
felszólítom: a legrövidebb időn belül 
tegyenek eleget kölcsön-visszatéríté-
si kötelezettségüknek, mert ellenkező 
esetben kénytelen leszek a hatósá-
gokhoz fordulni. (20259)

ELADÓK kopó és drótszőrű német-
vizsla keverek kiskutyák szimbolikus 
áron. Telefon: 0741–702097.

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá-
ban új, német Stema utánfutók, 550–
3000 kg össztömegig, valamint vasvágó 
fűrészgép. BÉRELHETŐ utánfutó. Érdek-
lődni lehet a 0740–508460-as telefon-
számon. (20242)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847.

ELADÓ kiváló minőségű, eperfa-
hordóban érlelt, 54 fokos tiszta szilva-
pálinka. Ára: 30 lej/l. Telefon: 0748–
160660.

ELADÓK sportfelszerelések, valamint 
vörös és fehér félédes szőlőbor. Telefon: 
0746–195430.

ELADÓ poentlasz (csipke)terítő – 
átmérője 110 cm; kicsi masszírozógép; 
hanglemezek (klasszikusok, könnyűze-
ne, népzene) – 3 lej/db. Telefon: 0266–
321512.

ELADÓ vegyes tűzifa és hasoga-
tott bükkfa kedvező áron, megegyezés 
szerint. Kérésre fel is vágjuk és házhoz 
is szállítjuk. Telefon: 0757–249143. 
(20244)

állás

ALKALMAZUNK autómosói tevé-
kenységben jártas szakembert. Tele-
fon: 0744–594409. (20257)

A BÁLINT-TRANS Kft. alkalmaz 
két személyt a csíkszentkirályi au-
tómosó műhelybe. Női személyek 
előnyben. Jelentkezni lehet személyes 
önéletrajzzal naponta a cég székhe-
lyén: Csík szent király 1/A szám alatt. 
(20235)

szolgáltatás
13 év tapasztalattal VÁLLALJUK für-

dőkádak újrazománcozását minden szín-
ben, garanciával, helyszíni kiszállással. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20238)

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását és teljes 
körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak 15 
százalékos kedvezmény. Telefon: 0722–
967539.

VÁLLALOK ácsmunkákat, tetők, va-
lamint tetőterek, faházak építését. Tele-
fon: 0743–687850.

megemlékezés

Fájó szívvel és kegyelettel emlé-
kezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2006. augusztus 23-ra,

TŐKE MÁRIA
szül. Both

halálának 5. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. augusztus 23-
án, kedden reggel 7 órakor lesz a Mil-
lenniumi-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda.

elhalálozás

Hirdetések

„Mikor e lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten”.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, 
testvér és jó szomszéd,

özv. PÓRA FÜLÖPNÉ
szül. Kis Krisztina

szerető szíve életének 78., özvegysé-
gének 22. évében, 2011. augusztus 
20-án hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után megszűnt dobogni. Drá-
ga halottunk gyászszertartása 2011. 
augusztus 23-án lesz a gyimesfelsőloki 
temetőben. Drága jó édesanyánk és 
nagymamánk! Becsületes munkádért, 
példamutató életedért legyen jutalmad 
az örök boldogság. Könnyű legyen a 
hant, ahol fáradt tested megpihen! 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család.


Fájdalomtól megtört szívvel, de 

a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a drága jó feleség, sze-
rető édesanya, nagy-
mama, testvér, anyós, 
anyatárs, barát és jó 
szomszéd,

VITOS KÁROLYNÉ
szül. Keresztes Rozália

életének 60., házasságának 38. 
évében, hosszas, türelemmel viselt 
betegség után 2011. augusztus 21-
én 9.30-kor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk temetése 
2011. augusztus 24-én, szerdán 10 
órakor lesz Csíkszeredában, a Kalász 
negyedi temetőben. Fájó szívvel bú-
csúznak tőled: férjed, lányod, az uno-
kák, valamint a nagyszámú rokonság. 
Emléked szívünkben örökké élni fog! 
Nyugodjál békességben! Részvétnyil-
vánítást a szertartás előtt egy órával 
fogadunk. Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szántuk.

Fájdalommal emléke-
zünk 2011. július 10-re,

BARABÁS 
KRISZTINA MÁRIA

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise ma este 19 órakor lesz a 
csíktaplocai római katolikus temp-
lomban. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei. 
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A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 

telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –
az 1995/841-es kormányrendelet előírásainak megfelelően nyílt kiki-
áltásos árverésen elad egy ROMAN 10215 F típusú személyszállító 
gépjárművet, gyártási év 1991, megtett km: 161 042.

Az árverésre 2011. szeptember 9-én 10 órakor kerül sor az intéz-
mény székhelyén. A gépjármű el nem adása esetén az árverés megismét-
lődik 2011. szeptember 15-én 10 órakor az eredeti kikiáltási ár 20%-os 
csökkentésével – 17 000 lej és 2011. szeptember 21-én 10 órakor az 
eredeti kikiáltási ár 40%-os csökkentésével – 12 750 lej.

A kikiáltási ár: 21 250 lej.
Részvételi feltételek:
– jogi személyek: a gépjármű kikiáltási árának 10%-a befizetése, 

azaz 2125 lej, a 2011. szeptember 15-i árverésre 1700 lej, a 2011. szep-
tember 21-i árverésre 1275 lej, a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
másolata.

– magánszemélyeknek: a gépjármű kikiáltási árának 10%-a befizeté-
se, azaz 2125 lej, a 2011. szeptember 15-i árverésre 1700 lej, a 2011. szep-
tember 21-i árverésre 1275 lej, a személyazonossági igazolvány másolata.

Az eladásra kerülő gépjárművet meg lehet nézni az intézmény szék-
helyén munkanapokon 8–15 óra között előzetes bejelentés alapján.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

A csíkszeredai Székely Károly 
Szakközépiskola 

ESTI OKTATÁST INDÍT 
a líceum felső tagozatára 

(két és fél év) konfekció szakon
– posztliceális (technikum) 

osztályban, 
autó-eletromechanika szakon.

Érdeklődni az iskola titkár-
ságán lehet a 0266–310627-es 
telefonon. 

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

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.


