
lakás
KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszinti 

üzlet/irodahelyiség a Szív utcában szep-
tember 1-jétől, előtte ingyenes parkolási 
lehetőséggel. Ár megegyezés alapján. Te-
lefon: 0741–035654. (20301)

KIADÓ Csíkszeredában központi fekvé-
sű, 2 szobás, szigetelt, bútorozot tömb ház-
lakás saját hőközponttal. Telefon: 0740–
889483. (20350)

KIADÓ bútorozott, 2 szobás lakás Csík-
szeredában egyetemistáknak is (internet, 
kábeltévé). Telefon: 0765–234644. (20345)

KIADÓ diákoknak vagy irodának 52 m2 
ház saját hőközponttal és 27 m2 pincével 
(külön is), valamint a Petőfi u. 11. szám 
külön épületben 17 m2 helyiség raktárnak. 
Telefon: 0720–736435, 0748–648355. 
(20344)

ELADÓ Csíkcsicsóban új, 145 m2-es 
családi ház központi fűtéssel, bútorozva 
vagy anélkül, 7,60 ár rendezett, szép ud-
varral, 115 m2 gazdasági épülettel. Meg-
felel két család számára vagy bármilyen 
tevékenységnek, azonnal beköltözhető. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0740–
898669. (20293)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Lendület sé-
tányon új műanyag, hőszigetelő nyílás-
zárókkal. Irányár: 37 000 euró. Telefon: 
0748–114630.

KIADÓ egy bútorozott, külön bejáratú 
szoba egy lány részére. Telefon: 0730–
493622. (20335)

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség Csík-
szeredában, a Hargita utcában, a körforga-
lom közelében. Telefon: 0745–654247.

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás tömb-
ház lakás a Testvériség sugárút 17. szám 
alatt. Irányár: 21 000 euró. Telefon: 0745–
594008. (20319)

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön az egye-
temmel szemben kétszobás tömbházlakás. 
Telefon: 0771–476753, 0752–833094.

ELADÓ Kászonjakabfalván családi ház 
melléképülettel. Csűr, fásszín és kert, 10 ár 
területen. Telefon: 0722–997072. (20336)

ELADÓ Gyergyóújfaluban a 613-as 
szám alatti beltelek a rajta lévő épületek-
kel. Telefon: 0743–520301, 0741–518363.

ELADÓ háromszobás ház Marosfőn, a 
kolostor mellett, saját hőközponttal, par-
kettázva, padló- és falicsempézve, pin-
ce, manzárd, garázs, 500 m2 udvar. Ár: 
35 000 euró, alkudható. Telefon: 0743–
526934. 

KIADÓ október 1-jétől ultraközponti, 
2 szobás, bútorozott tömbházlakás hosz-
szú távra, komoly érdeklődőknek. Telefon: 
0731–010108 vagy 0740–374837, napon-
ta 17–20 óra között. (20273)

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

telek
ELADÓ 25 ár beltelek Csíkmindszenten 

főút mellett, rendezett iratokkal, ipari célra 
vagy lakóházak építésére egyaránt alkal-
mas. Telefon: 0724–526356. (20326)

VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK szán-
tóföldet 0,5 hektár fölött Csíkkozmás kör-
nyékén. Telefon: 0745–506268.

ELADÓ Csíkdelnén panorámás kör-
nyezetben 54 ár beltelek egyben vagy 
parcellázva is, két kijárattal falusi útra 
és főútra. Irányár: 850 euró/ár. Telefon: 
0752–110871. (20339)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Toyota Hilux 

2.5 D4D terepjáró, 4 x 4-es reduktor, lég-
kondival, terepgumikkal, zárt raktérrel, 
tulajdonostól, friss műszakival. Telefon: 
0722–234840. (20326)

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen 
Golf IV., Euro 4-es, 1.4 benzines, 16 szele-
pes, frissen behozva, kevés illetékkel, meg-
kímélt állapotban. Extrák: bord-kompúter, 
ABS, szervo, négy elektromos ablak, négy 
légzsák, elektromos tetőablak, központi 
zár, állítható kormány, kipörgésgátló, fris-
sen behozva, kevés illetékkel, megkímélt 
állapotban. Irányár: 3950 euró. Beszámí-
tok olcsóbb autót. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20320)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Astra H 
1.3 CDTi, frissen behozva, extrákkal (lég-
kondi, elektromos ablak, tükör, 10 légzsák, 
rádió-CD stb.) gyári állapotban. Irány-
ár: 5550 euró. Telefon: 0744–102837. 
(20313)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Astra, 
háromajtós, 1.2-es, benzines motorral, 
Euro 4-es, frissen behozva Németország-
ból egy hónapos számmal, nagyon jó 
állapotban, kevés fogyasztással, kevés 
illetékkel. Extrák: ABS, szervo, 8 légzsák, 
távirányítós zár, elektromos ablakok, MP3-
as CD-lejátszó. Beszámítok olcsóbb autót. 
Beíratását vállalom. Irányár: 2800 euró. 
Telefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(20238)

VÁSÁROLNÉK régi Simson/Mz motor-
kerékpárhoz eredeti alumínium oldalkocsit 
(csónakot). Telefon: 0745–849989.

ELADÓ 1999-es évjáratú, piros, kom-
bi Dacia friss műszakival, újba tett alváz-
zal, négy új téli gumival. Telefon: 0742–
854336. (20334)

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

vegyes
ELADÓ jó állapotban lévő elektro-

mos rokkantkocsi mozgássérülteknek. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0266–
335491.

ELADÓ szürke betoncserép (1 lej/db), 
valamint bontásból származó faanyag. Te-
lefon: 0722–432715. (20347)

Szeretne egy különösen természe-
tes, meleg és varázslatos otthont, ami 
minden kényelmet biztosít? Akkor kat-
tintson a www.hunor.ro weboldalra, ahol 
megtekintheti munkáinkat. Berendezés-
től a rönkházig. Telefon: 0740–0527197. 
(20339

Teljesen vegyszermentesen! AL KAL-
MAZZON mikrobiológiai készítményeket 
gyökér-, levélbetegségek, rovarkártevők 
ellen. Ültessen fitoftóra-, alternária- és 
vírusrezisztens burgonyát. Már most kezd-
je meg a fonálférgek elleni védekezést, ne 
halassza tavaszra. Hívjon bizalommal: Sza-
bó György, Uzon, Kovászna megye, telefon: 
0744–538025, e-mail: szabogyorgy68@
yahoo.com. (28326)

ELADÓK váltóekék, kultivátor, Ise ki, 
Deutz-Fhare, Same, Ford, IH 27-85 LE-s 
traktorok, horganyzott trágya lé szippantó, 
valamint Honda kerti kapa. Telefon: 0722–
342429. (20319)

ELADÓK kilenchetes malacok Gyimes-
középlokon. Ár: 80 lej. Telefon: 0761–126558.

ELADÓ négy kitűnő, sárga fejű nagy 
berbécs. Telefon: 0266–333368. (20315)

ELADÓK hathetes labrador retriever 
kiskutyák zsemle és fekete színben. Tele-
fon: 0744–598057. (20327)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Telefon: 
0745–184962. 

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyár-
tótól! Járdának, kocsibejárónak, térbur-
kolásnak, különböző színekben. Szállítás 
megrendelhető Csíkszeredában, a Rét ut-
ca 83. szám alatt. Telefon: 0745–475872, 
0744–755124. (20287)

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor újsze-
rű állapotban. Ár: 3150 euró, alkudható. 
Telefon: 0723–536777. (20310)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 
új, német Stema utánfutók, 550–3000 kg 
össztömegig, valamint vasvágó fűrészgép. 
BÉRELHETŐ utánfutó. Érdeklődni lehet a 
0740–508460-as telefonszámon. (20242)

ELADÓK bernáthegyi kiskutyák oltva, 
féregtelenítve, szülők a helyszínen megte-
kinthetők. Telefon: 0744–433917. (20279)

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

állás

Birkafejéshez, sajtkészítéshez értő 
számadó juhászt, illetve szürke mar hához 
gulyást családosan azonnali belépéssel 
felveszünk Tokajhegyaljára. Összkomfor-
tos lakást biztosítunk. Fizetés megálla-
podás szerint. Önéletrajzokat kérjük: fax: 
+36/1–351–7778, e-mail: titkarsag@
palotaborhaz.hu. Cím: Palota borház Kft. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 44. Te-
lefon: +36–30–9510572.

Csíkszeredai cég autószerelőt, illet-
ve sofőrt ALKALMAZ. Telefon: 0742–
086904. (20326)

Csíkszeredai bárba BÁROST-PIN-
CÉRT, illetve TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk. 
Telefon: 0742–086904.

Magyarországra elektronikai cég-
hez és autóalkatrészeket gyártó cég hez 
szakképzetlen női, férfi dolgozókat kere-
sünk. Szállás, utazás ingyenes. Telefon: 
0755–067685.

Az Electric-Inst Kft. alkalmaz vil-
lanyszerelőket, hegesztőt, szakképzetlen 
munkásokat. Telefon: 0374–004213, 8–16 
óra között.

ALKALMAZUNK ásási munkálatokra 
szakképzetlen munkásokat meghatározat-
lan időre Csíkszeredában. Telefon: 0374–
004213, 8–16 óra között.

ALKALMAZUNK sürgősen román 
nyelvismerettel rendelkező nőt háztartási 
és konyhai munkára Bikszádra (Szatmár 
megye). Érdeklődni a 0744–697778-as 
telefonszámon hétfőtől péntekig 8–16 
óra között. 

szolgáltatás
VÁLLALOM szóró- és reklámlapok, va-

lamint számlák kihordását a város terüle-
tén. Telefon: 0740–619711.

Idős hölgy gondozására megbízha-
tó asszonyt KERESÜNK Csíkszeredából 
vagy a környező falvakból. Telefon: 0743–
188822. (20328)

részvétnyilvánítás

A Hargita Népe munkaközössége 
őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló 
családnak,

LŐRINCZ ZOLTÁN

elhunyta miatt érzett fájdalmukban.

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak szeretett kollé-
gánk,

dr. ZIELINSKI RÓBERT

elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A 
csíkdánfalvi rendelő munkaközössége. 
(20346)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

LŐRINCZ ZOLTÁN
(Morzsa)

életének 34. évében tragikus körül-
mények között elhunyt. Temetése 
2011. szeptember 3-án, szombaton 
14 órakor lesz a székelyudvarhelyi 
római katolikus temetőben. Nyu-
godjon békében! A gyászoló család 
– Székelyudvarhely.

Nagy bánat van a szívünkben, 
mikor rád gondolunk.
Oly üres lett, oly árva lett 
a mi kis otthonunk.
Emlékekből fogunk élni, 
hisz ott örökké velünk vagy.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet, 
hogy egyszer találkozunk veled.
Úgy voltál jó, ahogy voltál, 
bárcsak lennél, bárcsak volnál.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, testvér, sógor, ro-
kon, koma, barát és szomszéd,

KELEMEN ÁRPÁD
Anti

nyug. szabómester

szerető szíve életének 72., házas-
ságának 42. évében 2011. szep-
tember 1-jén rövid szenvedés után 
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait szeptem-
ber 3-án 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Szentlélek utcai ra-
vatalozóból a helyi temetőbe. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Nyugodjon béké-
ben! A gyászoló család.

Búcsú nélkül elmentél, 
az életért harcolva,
Te sem gondoltad, 
mily hamar üt az óra.
Dolgoztál, szenvedtél, szíved elporlad,
De emléked örökre megmarad.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, testvér, após, rokon 
és jó szomszéd,

BALÁZS IMRE

szerető szíve életének 74., házas-
ságának 49. évében hosszas, de 
türelemmel viselt betegség után 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
temetése 2011. szeptember 3-án 14 
órakor lesz a csobotfalvi ravatalo-
zóból a helyi temetőben. Nyugodjon 
békében! A gyászoló család.
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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.


