
lakás
KIADÓ november 15-től 2 szo-

bás, I. osztályú, részben bútorozott 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0751–085805.

ELADÓ Budapesten, a Hősök tere kö-
zelében 114 m2-es 3 és fél szobás, I. eme-
leti lakás saját hőközponttal. Ára: 20,2 
millió forint. Telefon: 0036–0623657587, 
0036–13–211231. (20793)

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakófe-
lületű családi ház, 930 m2-es telekkel 
Csík szeredában, a Taploca utcában. Cég-
szék helynek is alkalmas. Telefon: 0722–
435542. (20783)

Sürgősen ELADÓ Szelterszen télie-
sített hétvégi ház: nappali, konyha, für-
dő és szobák az emeleten, 12 ár rende-
zett terület, jutányos áron, megegyezés 
szerint. Kulcsos háznak is használható! 
Telefon: 0744–537628.

KIADÓ Csíkszeredában 3 szobás 
tömbházlakás a Hargita utcában meg-
bízható személyeknek. Telefon: 0722–
967057. (20758)

ELADÓ Csíkszeredában (a Márton 
Áron Gimnázium környékén) azonnal 
beköltözhető, korszerűen bebútorozott, 
kétszintes (plusz földszint) családi ház, 
a hozzá tartozó garázzsal és 7 ár kerte-
sített udvarral. Bővebb információk a 
0740–267512 és 0742–041900-as te-
lefonszámokon kaphatók.  

ELADÓ központi fekvésű, 3 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában (Szabad-
ság tér). Telefon: 0744–661676. (20767)

ELADÓ 3 szobás, ultraközponti, 65 
m2-es tömbházlakás, téglából épült. 
Ára alkudható. Telefon: 0745–510654, 
0742–865470. (20761)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti, bú-
torozott, felújított tömbházlakás a 
Jégpálya negyed 77. szám alatt. Ára: 
145 000 lej. Telefon: 0741–090610. 
(20644)

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett, gáz az udvaron. Te-
lefon: 0741–622972. (20785)

ELADÓ Felsőboldogfalván 10 ár, 
építésre alkalmas telek. Telefon: 0753–
116360.

jármű
ELADÓ 2007-es évjáratú Dacia 

Logan extrákkal. Irányár: 4500 euró. 
Telefon: 0746–653804.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Corsa 1.0i, szürke színű, nagyon szép 
állapotban, fizikai személyre beírva. 
Extrák: ABS, légzsák, szervo, rádió-CD 
stb.). Telefon: 0744–102837. (20784)

ELADÓ 1996-os évjáratú Dacia. 
Irányár: 2100 lej. Telefon: 0744–
102837. (20784)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz 
jó állapotban, téli gumikkal. Telefon: 
0741–622972. (20785)

ELADÓ 1997-es évjáratú Opel 
Astra Caravan 1.7 TDi, kitűnő állapot-
ban, tulajtól, sok extrával, rendezett 
iratokkal. 2010-ben volt behozva és 
beírva, tökéletes műszaki állapotban, 
télre előkészítve A-tól Z-ig (Tusnádfalu 
162. szám). Ára: 2150 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188.

ELADÓ 2006-os évjáratú Mitsu-
bishi L 200, 2.5 TDi, 4x4-es, 140 000 
km-ben, beírva forgalomba, extrákkal: 
klimatronik, gallytö rő, troli, ABS, elekt-
romos ablakok. Irányár: 9300 euró. Te-
lefon: 0744–220405. (20744)

ELADÓ 1997-es évjáratú Volks-
wagen Polo, 1.4-es motorral, négy-
ajtós, 150 000 km-ben, nincs beírva, 
téli gumikkal (600 D Jear Ultra Grip 
Performance 225–45–17 méret), na-
gyon jó állapotban. Telefon: 0745–
943331. (20764)

ELADÓ: 1999-es évjáratú Suzu-
ki Vagon R+; Volkswagen Golf friss 
műszakival, forgalomba beírva – 1500 
euró, beszámítok öreg Daciát; Deutz 
Fhare fülkés traktor, kultivátor, váltó-
eke kitűnő állapotban. Telefon: 0722–
342429. (20729)

vegyes

A Nefelejcs Egyesület tisztelet-
tel köszöni Csíkszereda Helyi Taná-
csának a rendezvényünk támogatá-
sát. (20793)

FELSZÓLÍTOM BÍRÓ ZSOLTOT 
(ismert címe: Csíkszereda, Somlyó 
utca 60. szám), végre jelenjen meg 
a Trabant irataival, ne hátráltassa 
GYÖRGY TIBOR hagyatéki tárgyalá-
sát. (20787)

ÉRTESÍTJÜK, hogy 2005. ok-
tóber 19-én elhunyt GYÖRGY TI-
BOR (utolsó lakcíme: Csíkszereda, 
Lendület sétány 12. szám, Hargita 
megye) hagyatéki tárgyalása 2011. 
november 14-én 9 órai kezdettel 
lesz. Az örökösöket kérjük, jelen-
jenek meg az Oproiu Dragomir 
közjegyzői irodában: Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu u. 8. szám alatt. 
(20786)

Az Orvosi Kollégium Vezetőtaná-
csának 2012–2015-ös mandátumi vá-
lasztására november 11–12-én 8–20 
óra között kerül sor az Orvoskollégium 
székhelyén. További információk a 
371688-as telefonszámon.

ELADÓ Csíkszeredában, Szécseny-
ben jó állapotú, 500 m2-es téglaistál-
ló,11 ár területtel, főút mellett, közmű-
vesítve. Irányár: 25 000 euró. Telefon: 
0745–849989.

ELADÓ egy Acer Extensa 5220 
laptop. Memória 2 Gb, 80 Gb HDD, 5 
in 1 kártyaolvasó. 

15,4” WXGA, 15,4” WXGA TFT 
LCD, képernyő. Irányár: 750 lej. Érdek-
lődni a 0755–606340-es telefonszá-
mon.

VÁSÁROLOK egy roncsjegyet 
reális áron. Telefon: 0744–372595. 
(20796)

ELADÓ bélyeggyűjtemény. Tele-
fon: 0746–653804. (20789)

ELADÓ Csíkszentsimonban na-
gyobb mennyiségben sárgarépa, át-
ültethető, Csíkban nevelt tuják, ezüst-
fenyők, rózsatövek, gyümölcsfacseme-
te, étkezési bur gonya, Sa me traktor 48 
LE, váltóeke. Telefon: 0749–155155. 
(20729)

ELADÓ vagy KIADÓ garázs Csík-
szeredában, a Hargita utcában. Tele-
fon: 0751–533263.

ELADÓ juhsajt – 12 lej/kg (szállí-
tás megoldható), valamint ELADÓ egy 
150 kg-os húsdisznó. Telefon: 0747–
557491. (20706)

ELADÓ 45 lőerős, 4x4-es fiat trak-
tor, Fahr kockabálázó, körkaszák, kör-
gereblyék, permetezők, takarmányki-
osztó, 2-es, 3-as ekék, pityókapergető 
stb. Telefon: 0744–514745. (20778)

ELADÓ bontásból származó jó mi-
nőségű segesvári cserép. Ára: 0,40 
lej – lapos, 0,80 – lej kupás. Telefon: 
0266–313224. (20777)

ELADÓK hathetes malacok. Te-
lefon: 0743–878596, 0266–379172. 
(20774)

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

társkereső
Egy 50 éves, nőtlen férfi élettársat 

KERES egy komoly, őszinte, becsüle-
tes nő személyében. Telefon: 0744–
837389. (20775)

állás

A Randevú Panzióba KERESEK 
egy személyt takarítani (szoba-
lányt). Érdeklődni naponta 12–13 
óra között személyesen önéletrajzzal 
és kéréssel. (20767)

Nagy tapasztalattal rendelke-
ző ácscsoport MUNKÁT VÁLLAL. 
www.hammerprodbau.ro. Te lefon: 
0740–577584.

szolgáltatás
Szakképzett csempekályharakó 

VÁLLALJA csempekályha és csempe-
kandalló rakását Csíkszereda környé-
kén. Telefon: 0266–322669, 0742–
423856. (20794)

Magyar állampolgársághoz szük -
séges iratok hiteles fordítá sa ked vező 
áron, rövid határidővel, a kon zulátussal 
szembeni for dító iro dá ban. Telefon: 
0266– 372433, 0744–664364.

megemlékezés

Ne álljatok sírva a síromnál,
Nem vagyok ott lent,
Nem alszom.
Ezernyi fújó szél vagyok,
S hóban a Nap csillogása vagyok...

(Mary Frye)

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
szeptember 26-ra, a drága gyermek, 
testvér, rokon, jó barát, szomszéd és 
ismerős,

SZABÓ KEVEND JÁNOS

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise 2011. november 
10-én, csütörtökön 18 órakor lesz a 
Millenniumi-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Álma fölött őrködjön az örök szere-
tet! Gyászoló szerettei. (20781)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk, 

KINDA MIKLÓS
(Öcsi)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Köszöne-
tet mondunk a rokonoknak, szom-
szédoknak, a csatószegi közösség-
nek, a csíksomlyói kegytemplom 
rendezőinek, a Mária Rádió nagy 
családjának, a megyei sürgősségi 
kórház munkaközösségének, bará-
toknak, ismerősöknek, akik segítő 
kezet nyújtottak. A gyászoló család 
– Csatószeg.

Mély fájdalommal mondunk 
köszönetet a csíkszeredai kórház 
orvosainak, asszisztenseinek, akik 
mindent megtettek, hogy drága 
halottunk,

RÁCZ GÉZA

életét megmentsék. Köszönjük a jó 
barátoknak, a Borbáth és a Fodor 
családnak, hogy nehéz perceinkben 
mellettünk álltak és vigasztaltak. 
Hálásak vagyunk a jó szomszédok 
önzetlen segítségéért. Isten áldását 
kérjük mindazokra, akik utolsó földi 
útján velünk tartottak és sírhantjára 
a kegyelet virágait helyezték. A gyá-
szoló család.

Barátainknak, lakótársainknak, 
kollégáinknak, ismerőseinknek kö-
szönjük, hogy részt vettek felejthe-
tetlen halottunk,

SZENTE MAGDOLNA
szül. Török

nyug. könyvelő

temetésén, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, súlyos fájdalmunkban osz-
toztak. Férje, lányai: Zsófia és Sárika.

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

TŐKE ANDRÁS

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, fájdalmunk-
ban osztoztak és nehéz perceinkben 
segítő kezet nyújtottak. A gyászoló 
család. (20772)

Hirdetések hargitanépe2011. november 8., kedd  | 13. oldal 

Az APICOM Kft. 
ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz 

a cég által gyártott LUMIRA nyílászárók forgalmazására.

ELVÁRÁSOK:  min. 2 év tapasztalat hasonló beosztásban; 
	 	        faipari ismeretek;
	 	        román és magyar nyelv ismerete;
	 	        B kategóriás hajtási jogosítvány.

ELŐNY:  szakirányú végzettség, tapasztalat.
Fényképpel ellátott szakmai pályázati anyagát a hrm@apicom.ro 

e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.
Telefon: 0744–695562.

A CSÍKRÁKOSI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐTANÁCSA
összehívja tagságát őszi közgyűlésre a közbirtokosság gyűléstermébe  

2011. november 26-án délelőtt 10 órára.
Napirendi pontok:
 általános beszámoló az évi tevékenységünkről;
 pénzügyi könyvelési beszámoló;
 ellenőrző bizottsági beszámoló;
 a 2012-es évi költségvetés megtárgyalása, jóváhagyása;
 időszerű problémák megtárgyalása;
 hozzászólások.

Amennyiben a közgyűlés létszámhiány miatt nem lesz határozatképes, 
2011. december 3-án megismételjük. 

A CSÍKSZENTKIRÁLY 
KÖZBIRTOKOSSÁG  

IGAZGATÓTANÁCSA
nyílt árverést szervez 

150 m3 kitermelt famennyiség 
eladására. 

Az árverésre 2011. november 
10-én 9 órától kerül sor a közbirto-
kosság székhelyén.

Érdeklődni lehet  
a 0266–332880-as telefonszámon 
vagy a közbirtokosság székhelyén.

Előfizetésért hívja 
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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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.


