
lakás
ELADÓ vagy KIADÓ a Temesvári 

sugárúton IV. emeleti tömbházlakás 
(2 szoba, manzárdszoba, pince). Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (20546)

ELADÓ Szécsenyben legkevesebb 
170 m2-es magánház, öt szobával, für-
dővel, konyhával, teljes felszereltséggel, 
fa tüzelésű központi fűtés, 800 m2-es ud-
varral. Telefon: 0744–783218. (20543)

ELADÓ földszinti garzonlakás. Te-
lefon: 0744–695551. (20511)

ELADÓ ház. Víz, gáz, szennyvízcsa-
torna bevezetve. Telefon: 0755–268825. 
(20460)

ELADÓ kétszobás, II. emeleti, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Testvériség sugárúton. Irányár: 21 000 
euró. Telefon: 0747–867427. (20438)

ELADÓ manzárdos családi ház Csík-
szeredában, a Taploca utcában (230 m2 
lakófelület + 930 m2 telek), alkalmas 
cégszékhelynek is. Telefon: 0722–
435542. (20404)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen 

Polo 1.4, légkondi, elektromos ablak és 
tükrök, állítható székek és kormány, ABS, 
EPC stb., megkímélt állapotban. Ára: 3600 
euró, alkudható. Telefon: 0723–365866.

ELADÓ 2001-es évjáratú Ford Focus 
Ghia 1.6-os motorral, Euro 4-es, kom-
bi, metalizált bordó, első tulajdonostól, 
vezérműszíj-cserével és szervizkönyv-
vel, nagyon jó, karcmentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, négy elekt-
romos ablak, hat légzsák, multivolán, fa-
betét, vonóhorog. Bármilyen tesztet vál-
lalok, beszámítok olcsóbb autót. Irányár: 
2800 euró. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364. (20493)

ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel Re-
nault Kangoo előnyös áron, beíratva 
Hargita megyében, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó felszereltséggel. Telefon: 
0744–180798.

ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 1.6-os, 
háromajtós, hargitai rendszámmal – 
1650 euró, valamint 2003-as évjáratú, 
kétszemélyes Ford Focus 1.8 TDi nagy 
felszereltséggel – 2650 euró. Beszámí-
tok olcsóbb személyautót. Telefon: 0722– 
342429. (20511)

vegyes
ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, Deutz, 

Iseki traktorok, trágyalészippantó, hid-
raulikus váltóeke, kultivátor. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszá-
mon. (20511)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele-
fon: 0745–510386, 0266–244461. 

állás

ALKALMAZOK cukrászt és péket. 
Érdeklődni a 0744–541107 és a 0744–
515509-es telefonszámokon lehet.

Őrző-védő cég tapasztalattal ren-
delkező személyt ALKALMAZ disz-
pécser állásra. Elvárások: román és 
magyar nyelv tökéletes ismerete; 
alapfokú számítógép-kezelői ismere-
tek. Ezen hirdetés október 5–12. kö-
zött érvényes. További információkkal 
a 0758–081219-es telefonon szolgá-
lunk munkanapokon 8.30–16 óra kö-
zött. (6650)

elveszett
ELVESZTETTEM Csíkszeredában, 

a Tudor negyedi részen fekete keretes, 
barna üvegű szemüvegemet. Megta-
lálóját jutalomban részesítem. Telefon: 
0743–049701. (20530)

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁLLALOK 

kétéves garanciával. Telefon: 0729–
085290. (20298)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál-
lással minden színben (13 év tapasz-
talat). Telefon: 0746–639363. 

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk kö szö netet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

ANTAL LAJOS
(Laci)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család. (20549)

Hálás szívvel mondunk köszö netet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

SZABÓ KEVEND JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és imáik-
kal mély fájdalmunkban osztoztak. 
Emlékét örökre a szívünkbe zárjuk. A 
gyászoló család. (20547)

Ezúton mondunk köszönetet a 
kollégáknak, szülőknek, a Sportis-
kola, a Sport Club és a Sportigaz-
gatóság vezetőségének, akik drága 
halottunk,

SZABÓ KEVEND JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, segítő ke-
zet nyújtottak és mély fájdalmunk-
ban osztoztak. A gyászoló család. 
(20547)

Hálás köszönetet mondunk bará-
tainak, minden sízőnek, edzőkollégá-
nak, akik drága halottunk,

SZABÓ KEVEND JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút és virágot helyeztek, szeretetükkel 
kísérték el utolsó útjára, osztozva mély 
fájdalmunkban. A gyászoló család. 
(20547)

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk sze-
retett barátunk,

KANABÉ BÉLA

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki 
őszinte részvétünket és együttérzé-
sünket a gyászoló családnak. A Vi-
rág család – Csíksomlyó. (20548)

megemlékezés

Elcsitult egy szív,
mely értünk dobogott,
pihen egy kéz,
mely értünk dolgozott.
Imádta családját,
mindenkit szeretett,
az volt a boldogsága,
ha örömet szerezett.
Arany volt a szíve,
munka az élete,
a jó Isten hívta, mert szerette.
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk

KRISTÁLY KLÁRÁRA,

aki egy éve itthagyott bennünket. El-
veszítettük azt, aki mindig szeretett 
és jóra tanított bennünket. A gyá-
szoló család.

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna még élni köztetek, 
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
szeretteim, Isten veletek!

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, rokon, 
szomszéd,jóbarátésismerős,

SALAMON BÉLÁNÉ
Szakács Anna

életének 65., házasságának 47. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2011. ok-
tóber 1-jén örök nyugovóra tért. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait október 4-én 14 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a csobotfalvi 
ravatalozóbólahelyitemetőbe.
Elmentél egy végtelen hosszú útra, 
melyrőlvisszanéznilehet,
de visszatérni soha.
Üres és rideg nélküled otthonunk, 
nincs kivel megosszuk örömünk, 
bánatunk.
Akartunk annyi jót és szépet,
de a sors életünkben
mindent összetépett.
Veled együtt volt teljes az életünk, 
hogy elmentél
veled vitted örömünk.
üres és csendes lett nélküled a ház,
Hiányzol közülünk és ez nagyon fáj.
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! A gyászoló család.

hargitanépe2011. október 4., kedd  | 13. oldal 

A TRANSTRADE KFT.
– Farkaslaka, Fő út 566/A. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Zetelaka, Pisztrángos kültelek 
alatt megvalósítandó Bakó külszíni kőfejtés újraindítása című tervére a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. 
szeptember 26-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti ha-
tástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, október 8-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyíltárveréstszervezanemműködőkazánok,illetvefűtésrendszerből

származó fémhulladék érékesítésére.
Az eladásra 2011. október 25-én 10 órakor kerül sor Gyergyószent-

miklós Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén.
Az érdekeltek a tenderfüzetet ingyen beszerezhetik az önkormányzat 

titkárságán naponta 8–14 óra között.
Érdeklődni a 0266–364494  

vagy a 0266–364495-ös telefonszámokon lehet.

A Hargita Megyei 
Orvoskollégium

értesíti tagjait,
hogy 2011. október 7., 8., 9-én

8–20 óra között kerül sor
a kollégium székhelyén

a fegyelmi bizottság tagjainak 
megválasztására.

A CSÍKSZENTIMREI 
KÖZBIRTOKOSSÁG

értesíti tagságát,  
hogy 2011. október 8-án 

10 órai kezdettel közgyűlést tart 
a helyi kultúrotthonban.

Napirendi pontok:
– terület bérbeadásának meg-

vitatása golfpálya létesítésére;
– a 2012-es évi költségvetési 

terv megvitatása és jóváhagyása;
– különfélék.

Előfizetésérthívja 
terjesztőinket:

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 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: Lász-
ló Ferenc – 0266–325000, 
Nagytusnád: Pál Csaba – 0728–
835643

Előfizetésiáraink 
1,3,6és12hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 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. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

Nemazafájdalom,melytőlköny-
nyes lesz a szem,
Hanem amelyet szívünkben hor-
dozunk egy életen át csendesen.

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett férj, drága jó édes-
apa, após, nagytata, testvér, apatárs, 
rokon, szomszéd és jó barát,

CSEDŐVILMOS
(Öcsi)

életének 72., házassá-
gá nak 45. évében 2011. 
október 2-án hosszas 
szenvedés után el-
hunyt. Drága ha lottunk 
földi marad ványait ok-
tó ber 5-én 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíktaplocai 
ravatalozóból a helyi temetőbe.
Részvétnyilvánítást temetés előtt
egy órával fogadunk. Búcsúzunk 
tőled. Emlékedet örökre szívünk-
be zárjuk! Nyugodjál békében! A 
gyászoló család.

Csíkszeredai székhelyű 
magáncég alkalmaz 

tapasztalattal rendelkező 
villany, víz, fűtésszerelésben 

jártas megbízható  
szakembert (szerelőt). 

Az önéletrajzokat, jelent-
kezési szándékokat a 0266–
312112-es faxszámra várjuk. 

Jelentkezési határidő: 2011. 
október 10.


