
lakás
KIADÓ 3 szobás lakás Csíksze

reda központjában. Telefon: 0720–
360860.

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás 
tömb házlakás a Temesvári sugárút 
63. szám alatt, első emeleten, a 4-es 
lakrész. Telefon: 0755–910942.

KIADÓ 4 szobás lakásban 2 szo
ba, a Mérleg utcában. Bér: 140 lej + 
közköltség. Telefon: 0755–606340.

ELADÓ sürgősen előnyös áron 2 
szobás, földszinti tömbházlakás Csík
szeredában, a Fenyő utcában. Tele
fon: 0745–364775.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. 
Telefon: 0745–079589. (20656)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, 
IV. emeleti tömbházlakás Csíkszere
dában, a Lendület sétányon új mű
anyag hőszigetelő nyílászárókkal. 
Telefon: 0748–114630. (20621) 

Csíkszeredában, a központtól 5 
percnyire, a Sadoveanu utcában fel
újított, hőszigetelt, termopán ablakos, 
saját játszóteres, 4 emeletes tégla
épület I. emeletén ELADÓ 2 szobás, 
világos, csendes, belső udvarra néző, 
beépített erkéllyel, saját pincével, mé
rő órákkal, alacsony fenntartási költ
ségekkel rendelkező lakás (50 m2). 
Irányár: 33 700 euró. Telefon: 0741–
781105. (20678)

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Volks

wagen Polo 1.4, légkondi, elektro
mos ablakok és tükrök, multivolán, 
ABS, EPC stb., téli gumikkal, meg
kímélt állapotban. Ára: 3400 euró, 
alkudható. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
B Vectra 1.6, Euro 4-es és ecotec- 
motorral (16 szelepes). Extrák: ABS, 
központi zár, klíma, elektromos ab
lakok és tükrök, multivolán, köd
lámpák, téli gumik. Ára: 2750 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Astra 1.7 TDi, kombi, megkímélt ál
lapotban, 2012-ig érvényes műsza
kival, karc és rozsdamentes, kevés 
fogyasztással (4,5 l/km). Ára: 3850 
euró. Beszámítok olcsóbb autót. Te
lefon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ: 47 LE-s Massey Fer-
gu son traktor eredeti állapotban, 
Perkins motorral – ára: 12 500 
lej; 2001es évjáratú Volkswagen 
Passat 1.9 TDi, tulajdonostól – ára: 
5100 euró. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 1997es évjáratú Opel 
Vectra 1.6 benzines légkondival, sok 
extrával (Kovászna megyében). Tele
fon: 0752–789697 .

ELADÓ 2001es évjáratú Fiat 
Punto és Fiat Doblo (Kovászna me
gyében). Telefon: 0744–204124.

ELADÓ 2000es évjáratú Ford 
Transit 2.0 TDi téli gumikkal (Kovászna 
megyében). Telefon: 0745–660512.

ELADÓ 1995-ös évjáratú, 8+1 
személyes Ford Transit (Kovászna 
megyében). Telefon: 0744–992988.

ELADÓ 2002es évjáratú négy
ajtós Opel Corsa C kitűnő állapot
ban (Kovászna megyében). Telefon: 
0747–030329.

ELADÓ megkímélt állapotú, 
1994-es évjáratú Volkswagen Golf 
III (Kovászna megyében). Telefon: 
0741–923058.

ELADÓ 2003as évjáratú Opel 
Corsa, 2004-es évjáratú Daewoo 
Matiz és 2007es évjáratú Citroen 
Berlingo. CSERE is érdekel olcsóbb 
autóra (Kovászna megyében). Tele
fon: 0744–337814 .

ELADÓ 1994-es évjáratú Opel 
Astra 1.4I, 1450 euróért (Kovászna 
megyében). Telefon: 0744–871324.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra forgalomba beíratva, megkí
mélt állapotban. CSERE is érdekel ol
csóbb autóra (Kovászna megyében). 
Telefon: 0741–095186.

ELADÓ 2002es évjáratú Peugeot 
Partner nagyon jó állapotban. CSERE 
is érdekel kisebb autóra (Kovászna 
megyében). Telefon: 0722–811561.

ELADÓ 8+1 személyes Volkswa
gen Transporter alkatrésznek (Kovászna 
megyében). Telefon: 0757–041694.

ELADÓ 2001es évjáratú és 
2004-es évjáratú Ford Ka. (Kovászna 
megyében). Telefon: 0744–371819.

ELADÓ 2009es és 2001es év
járatú Opel Astra és Volkswagen 
Golf IV-es beírva (Kovászna megyé
ben). Telefon: 0764–247884, 0748–
069654.

ELADÓ 8+1 személyes Volks
wagen Transporter, és egy alkatrész
nek (Kovászna megyében). Telefon: 
0757–041694.

ELADÓ 1998as kombi Ford Escort 
TD 700 euróért (Kovászna megyében). 
Telefon: 0745–795841.

ELADÓ turbódízel Volkswagen 
Golf III (Kovászna megyében). Tele
fon: 0742–406841.

ELADÓ 7,5 tonnás MAN teher
autó és 1995-ös évjáratú Opel Astra 
kitűnő állapotban (Kovászna megyé
ben). Telefon: 0744–430017.

ELADÓ 1993as évjáratú Volks
wagen Golf 1.9-es dízel, beírva 
(Kovászna megyében). Ára: 1950 
euró. Telefon: 0741–675451.

ELADÓ 2007es évjáratú Volks
wagen Jetta 1.9 TDI, frissen beír
va (Kovászna megyében). Telefon: 
0751–248314.

vegyes
ELADÓ raklapozott, száraz hasí

tott bükkfa. Ára: 110 lej/m3. Telefon: 
0741–967179.

ELADÓ sárgarépa, burgonya, pi
ros hagyma, ezüstfenyő, tuja termelői 
árban, valamint Steyr 45 LE trak
tor. Telefon: 0722–342429, 0749–
155155. (20664)

ELADÓ egy sárga, két és fél éves, 
betanított mén. Telefon: 0266–311754, 
0747–158432. (20628)

ELADÓ grafikai mélynyomó prés 
(100 x 110 cm). Irányár: 3500 euró. 
Érdeklődni lehet a 0749–414181-es 
telefonszámon.

ELADÓ kiváló minőségi, eperfa
hordóban érlelt 54 fokos tiszta szil
vapálinka. Ára: 30 lej/liter. Telefon: 
0748–160660, 0740–791848.

állás

A bukaresti Total Post Services 
postásokat ALKALMAZ a követ
kező helységekben: Csík sze reda, 
Székelyudvar hely, Gyer gyó szent-
miklós, Maroshévíz, Szé kely ke -
resztúr, Csíkszent do mo kos. Az 
ön életrajzokat a resurseumane@
totalpost.ro emmail címre kér
jük elküldeni. Érdeklődni a 0266–
371175ös telefonszámon lehet.

szolgált atás
VÁLLALUNK minőségi szoba

festést, mázolást, gipszkartonozást, 
hőszigetelést, valamint teljes körű 
lakásfelújítást olcsón, garanciával! 
Telefon: 0743–903527.

Hűtő- és mosógépjavítást VÁL
LALOK kétéves garanciával. Telefon: 
0729–085290. (20298)

Német magánórákat VÁLLALOK 
kezdőknek és haladóknak modern 
tananyaggal Csíkszereda, Szentegy
háza és Székelyudvarhely környékén. 
Vállalok német nyelvvizsgára való 
felkészítést. Telefon: 0743–657945.

megemlékezés

Már 14 éve, hogy eltávoztak 
szeretteik köréből

ANTAL JULIÁNNA és
SZABOLCS.

Akik ismerték és szerették, ál
dozzanak egy percet emléküknek. 
Szeretteik – Csíkszépvíz. (20674)

Mi mind lehullunk. 
Nézd emitt e kart.
S amott a másik: 
hullva hull le minden.
De egyvalaki végtelen szelíden
Minden lehullást a kezében tart.

(Kányádi Sándor)

Fájdalommal emlékezünk ok
tóber 24-én, édesapám

AMBRUS MIKLÓS

halálának 4. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2011. de
cember 7-én 18 órakor lesz a csík-
somlyói kegytemplomban. Emléke 
legyen áldott! Leánya Erika, unoká
ja Hanga.

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalomtól megtört szív-
vel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, rokon és 
jó szomszéd,

MÁRTON ERZSÉBET
szül. Kencse Erzsébet

Nannyóka

szerető szíve életének 93. évé-
ben 2011. október 23-án meg-
szűnt dobogni. Temetése 2011. 
október 25-én de. 10 órakor lesz 
a csíkszentimrei ravatalozóból. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk,
Nem hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át
Miénk volt minden gondolatod.
Mindent megtettél értünk,
Halál lett a vége,
Kérjük az úr Jézust 
vegye kegyelmébe.”

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, sze-
rették, tisztelték, hogy küzdel-
mes és munkás életútja végén 
távozott szerettei köréből

DEMETER ISTVÁN.

2011. október 23-án de. 9.30-kor 
életének 70., házasságának 43. 
évében hirtelen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 
2011. október 25-én de. 10 óra-
kor helyezzük örök nyugovóra a 
csík szentkirályi ravatalozóból  
a helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott! A gyászoló család.

Mérhetetlen fájdalommal tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága 
jó feleség, édesanya, 
nagy mama, anyós, ro-
kon és barát,

BIRÓ ROZÁLIA
(DUNDI)

szerető szíve életének 68., bol-
dog házasságának 45. évében, 
2011. október 22-én megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2011. október 
26-án 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ra-
vatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Pihe-
nésed legyen csendes, emléked 
áldott! Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szánjuk. A gyászoló 
család.

Hiánya űrt hagyott, 
pótolni nem lehet,
Köszönjük Urunknak, 
hogy köztünk élhetett.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2009. október 
24-re,

özv. GÁL ANDRÁSNÉ
Orbán Emília

halálának 2. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2011. október 
25-én 18 órakor lesz a csíkpálfalvi 
római katolikus templomban. Em
léke legyen áldott, nyugalma csen
des! Szerettei. (20680)

hargitanépe2011. október 24., hétfő  | 13. oldal 

A csíkszeredai Aranyos Közbirtokosság vezetőtanácsa 
értesíti tagjait, hogy 2011. évi osztalék (előleg) folyósítást 

október 26-tól kezdjük a következő program szerint

 október 26. 9–13 óra között
 október 27. 13–18 óra között
 október 28. 9–13 és 16–18 óra között
 október 31. 9–13 óra között
 november 2., 3. 9–13 óra között
 november 4. 9–13 és 16–18 óra között.

A tagsági könyvek bemutatása szükséges.

A GYERGYÓALFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐSÉGE
meghívja tagságát a 2011. november 5-én 10 órakor  

tartandó közgyűlésre  
a gyergyóalfalvi kultúrotthonba.

Abban az esetben, ha a közgyűlés határozatképtelen, 2011. no-
vember 12-én 10 órakor lesz megtartva.

Napirendi pontok:
1. A 2012-es évi költségvetés megvitatása.
2. Különfélék.

A jelenlét igazolása a tagsági könyvek alapján történik.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

AKCIÓ!
Nagy árcsökkentés a REVIS-nél.

Őszi promóciós termékeink:
 perzsaszőnyegek 4 m szélességben, igény szerint méretre vágva 49,5 lej/m2;
 gyapjúperzsák és műszálas modern szőnyegek 30-50%-kal olcsóbban;
 padlószőnyegek már 10 lej/m2-től;
 futószőnyegek 10-23 lej/m2;
 linóleum 2 m szélességben 10 lej/m2, 4 m szélességben 14 lej/m2;
 ágyterítők már 35 lejtől;
 kilós függöny 19 lej/kg;
 tüllfüggöny 16 lejtől;
 díszabroszok, damasztabroszok, díszpárnák, 30-50% kedvezménnyel.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Üzleteink:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226.

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.


