
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

felújított, saját hőközponttal ren
delkező, negyedik emeleti, 2 szo bás 
tömb házlakás a rendőrség szom széd
ságában. Érdeklődni a 0743–156544
es telefonszámon lehet.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ Szelterszen hétvégi ház 
téliesítve: nappali, konyha, fürdő, 
kamra és három szoba az emeleten, 
12 ár rendezett területtel. Telefon: 
0744–537628.

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb
házlakás, termopán ablakokkal, köz
ponti fűtéssel Csíkszeredában, a Kos
suth Lajos u. 22/A/2. szám alatt, a 
II. emeleten. Telefon: 0767–503662. 
(20755)

ELADÓ 80 m2es lakás sorházban 
Taplocán, a Hollók utcában. Irányár: 
33 000 euró. Telefon: 0723–365084. 
(20831)

KIADÓ garzonlakás, Csíkszere
dában, a Szív utcában, I. emeleten, 
bútorral vagy anélkül. Telefon: 0744–
229024.

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 
0740–267512es és a 0742–041900
as telefonszámo kon kaphatók.

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2es, 
5 szobás, téglából, 2007ben épült ház 
konyhával, fürdővel, garázzsal, két befö
dött terasszal, udvarral, felszerelve saját 
fás hőközponttal. Ára: 45 000 euró. Tele
fon: 0744–783218. (20828)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Len dület 
sétányon új műanyag hőszigetelő nyí
lászárókkal. Irányár: 29 000 euró. Tele
fon: 0748–114630. (20621)

Csíkszeredában, a központtól 5 
perc sétára, 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
rőórákkal, alacsony fenntartási költ
ségekkel rendelkező, 50 m2es lakás. 
Irányár: 29 990 euró. Telefon: 0741–
781105. (20801)

ELADÓ Tusnádfürdőn (új negyed
ben) 1995ben épült, nagyon szép 
környezetben lévő, 93 m2 alapterületű, 
jól felszerelt, emeletes, manzárdos vil
la, 400 m2 beltelekkel. Telefon: 0745–
772227.

ELADÓ családi ház Csíkszent ki
rályon. Telefon: 0743–140661, 0743–
140659.

ELADÓ kertes családi ház Újtus
nádon a 211. szám alatt. Telefon: 
0266–334180.

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház igényesen el
készítve, azonnal beköltözhető, 5 ár 
udvarral. Ára: 75 000 euró. Részlet
fizetési lehetőséggel. Telefon: 0743–
364929.

Sürgősen ELADÓ Tusnádfürdőn 2 
szobás, III. emeleti tömbházlakás saját 
hőközponttal. Telefon: 0757–676158.

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredá
ban, a Lendület sétányon egy bútoro
zott szoba. Alacsony házbér. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

KIADÓ női személynek központi 
fekvésű, 2 szobás lakásból nyíló, kü
lön bejáratú, bútorozott szoba. Telefon: 
0266–311365, 0721–265019.

telek
Szántóföldet BÉRELNÉK a rá

dióleadó környékén. Telefon: 0741–
124275.

jármű
ELADÓ 2000es évjáratú, töké

letesen működő Honda CRV, fekete 
színű, benzines, automata 4 x 4es, 
differenciálzár, központi zár, elektro
mos tetőablak, bőrülések, ABS, ESP, 
négy légzsák, CDlejátszó, fogyasz
tás 8 l/100 km, eredeti alufelnikkel. 
Ára: 6500 euró, alkudható. CSERE 
is érdekel. Telefon: 0722–484996 
(Nagytusnád). (20837)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.6, frissen behozva, nagyon jó 
állapotban, első piros rendszámmal, 
minden papírja rendben van. Extrák: 
négy légzsák, ABS, ESP, elektromos 
tetőablak, központi zár távirányító
val, kinti hőmérsékletmérővel. Ára: 
2900 euró (keveset alkudható). CSE
RE is érdekel. Telefon: 0734–184951. 
(20837)

ELADÓ 2001es kombi Dacia, 
gázüzemeltetésű, működőképes álla
potban. Ára: 2500 lej. Telefon: 0744–
557831.

ELADÓ 2008as évjáratú Dacia 
Logan extrákkal (légzsákok, CD, té
linyári gumik, GPS stb.), 40 000 
kmben. Irányár: 4500 euró. Telefon: 
0746–653804. (20839)

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4es, 
felezős, forgalomba beírva – irányár: 
3500 euró; 1994es évjáratú Volkswa
gen Golf III. érvényes műszakival, út
adóval – 1500 euró; 1999es évjáratú 
Suzuki Vagon R+, négyajtós, frissen 
behozva, beíratva – 1600 euró, vala
mint Deutz Fahre traktor. Érdeklődni a 
0722–342429es telefonszámon lehet. 
(20767)

ELADÓ 1996os évjáratú, kom
bi Dacia megkímélt állapotban, for
galomba beírva, műszaki vizsgával 
Szentegyházán, a Fürdő utca 42. szám 
alatt. Irányár: 2900 lej. Telefon: 0266–
246198.

ELADÓ: 2010es évjáratú Dacia 
Logan 1.4 MPi, 200 kmben, CSERE 
is érdekel; 2006os évjáratú Dacia 
Logan 1.5 DCi, első tulajdonostól, 
CSERE is érdekel; 1999es évjáratú 
Dacia 1310 rozsdamentes állapot
ban; 2002es évjáratú Skoda Fabia 
1.4 MPi, CSERE is érdekel. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ 2003as évjáratú BMW 
motorkerékpár, 650 cm3es, kitűnő, 
újszerű állapotban, Hargita megyei 
rendszámmal. Ára: 4800 lej. Telefon: 
0758–040332, 0745–601133.

ELADÓ 2006os évjáratú Ford 
Fiesta, fehér színű, ütött állapotban, 
forgalomba beírva. Telefon: 0743–
771799.

VÁSÁROLNÉK használt utánfutót 
550 kg összsúlyig. Telefon: 0742–
525623.

ELADÓK: Carpaţi hátsóhídreduk
tor, kapcsolószekrény, különböző gar
dányok, valamint 651es oldalgrup 
Suzuki ponyva. Érdeklődni a 0266–
331818as telefonszámon lehet.

vegyes
ELADÓ jó minőségű kukorica – 

0,80 lej/kg, zab – 0,90 lej/kg. Érdeklőd
ni Csíkmadaras, Állomás utca 234/A 
házszám alatt 9–17 óra között vagy a 
0755–252228, 0758–052192es tele
fonszámokon. (20846)

ELADÓ vegyes tűzifa: nyírfa, nyár
fa, égerfa, bükkfa, gyertyánfa, valamint 
csere és bükkfacándra, aprópityóka, 
répaszelet állatoknak nagy mennyiség
ben is. Telefon: 0756–795736, 0752–
632182. (20841)

ELADÓ egy 5 éves tehén. Telefon: 
0741–382463.

ELADÓ egyszerű, szatén, két ré
szes menyasszonyi ruha (lagzi után is 
fizethető). Ára: 250 lej. Telefon: 0745–
838884.

ELADÓ 11 éves, herél ló, egyes 
hám és eke. Telefon: 0266–334180. 

ELADÓ német gyártmányú, 220 V, 
2200 Wos, benzines áramfejlesztő 
(generátor). Telefon: 0743–915574.

ELADÓ: Bertoni márkájú, alig 
használt babakocsi újszerű állapotban 
– irányár: 250 lej; cocker spaniel kis
kutyák. Telefon: 0749–608581, 0266–
332320, 0753–855114.

ELADÓ 100 literes, cserefahordó, 
háromkarikás aragázkályha nagyon jó 
állapotban. Ár: megegyezés alapján. 
Telefon: 0266–315969.

ELADÓ új, cserefából faragott hat 
hátasszék és asztal. Ára: 2000 lej, al
kudható. Érdeklődni a 0266–320003
as telefonszámon lehet.

ELADÓ feketeribizliszirup. Telefon: 
0720–545423.

ELADÓ két süldő vagy ELCSERÉL
HETŐ gabonára Csíkszeredában. Tele
fon: 0742–590099.

VÁSÁROLNÉK 200–250 kg közöt
ti kövér, szalonnás disznót. Telefon: 
0741–565365.

ELADÓ Rossignol síléc, azonos 
márkájú kötéssel, valamint bakancs
csal, újszerű állapotban. Irányár: 1000 
lej. Telefon: 0720–009991.

ELADÓK téli sportfelszerelé
sek: korcsolyák, sílécek, hódeszkák, 
szánkók, hokifelszerelések minden 
típusban és méretben, új és használt 
állapotban; futópadok; szobabiciklik; 
krumpli; minden típusú: vörös és fe
hér; félédes szőlőbor; széna és sarjú 
nagy mennyiségben. Érdeklődni lehet 
a 0746–195430as telefonszámon.

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
utcában 2 szobás, 51 m2es tömb
házlakás pincével. Ugyanitt ELADÓ 
vitrin, kanapé, Arctic hűtőszekrény, 
fehér, ötrészes konyhabútor, nagy 
asztal, székek, két fotel, kis asztal, ru
hacentrifuga. Telefon: 0742–400391. 
(20771)  

állás

Mosógépjavító kerestetik! Ke
vés tapasztalattal rendelkező, de 
tanulni vágyók jelentkezését várom. 
Telefon: 0744–889376. (20847)

Az Ameco Renewable Energy 
Kft., brikettet és pelletet termelő 
cég ALKALMAZ közgazdasági fő
iskolai végzettséggel és megfelelő 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
KÖNYVELŐT. Követelmények: szá
mítógépkezelői ismeretek, az angol 
és a német nyelv ismerete. Szakmai 
önéletrajzot a következő email cím
re várjuk: g.lepri@ameco.ro.

Szatmári cég állatgondozókat 
ALKALMAZ szarvasmarhatelepre. 
Szállást biztosítunk. Telefon: 0745–
362080.

 

Hargita Megye Tanácsa – Har
gita Megyei Érdekeltségű Létesít
ményeket Őrzővédő Közszolgá
lata (Csíkszereda, Szabadság tér 
5. szám, 324es iroda) VERSENY
VIZSGÁT HIRDET egy szakfelügye
lő – I fokozat, KÖNYVELŐI ÁLLÁS 
betöltésére meghatározatlan idejű 
munkaszerződéssel. Részvételi 
feltételek: felsőfokú közgazdász 
végzettség; minimum 3 év szak
mai tapasztalat; számítógépkeze
lési ismeretek. Előnyt jelent, ha a 
jelentkező tagja a CECCAR szerve
zetnek. A versenyvizsga 2011. de
cember 16án 10 órakor lesz Hargi
ta Megye Tanácsának székhelyén, 
a 324es irodában. A beiratkozás 
határideje: 2011. december 12., 
15 óra. Bővebb felvilágosítást és 
a könyvészeti anyagot a Hargita 
Megyei Érdekeltségű Létesítmé
nyeket Őrzővédő Közszolgálatnál, 
a 324es irodában, vagy a 0266–
207773, illetve a 0752–175505
ös telefonszámon kap  hatnak az 
érdeklődők.

Nemzetközi cég gyergyószent
miklósi irodába KERES IRODAVEZE
TŐ MUNKATÁRSAT. Angol nyelv
tudás, számítógépes felhasználói 
ismeretek és jogosítvány szükséges. 
Fényképes CVt kérünk a következő 
címre: office.job.ro@gmail.com.

A Budapesti Thália Produkciós 
Iroda előadásainak szervezésére 
szervezőt keres Hargita megyében. 
(Előnyben nyugdíjas pedagógus.) Je
lentkezni lehet a papaynagyistvan@
freemail.hu elektronikus postacímen 
vagy 0728–632630, 0036–20–
2185097, 0036–52–250059es te
lefonszámokon lehet.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL

LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás
sal, minden színben, 13 év tapasztalattal. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20824)

VÁLLALOM sílécek, hódeszkák 
talpfelújítását, kantniélezést, meleg
va xolást, valamint ELADÓK használt 
sílécek, bakancsok kitűnő állapotban. 
Síszerviz Csíkszeredában, a Tavasz 
utca 8. szám alatt. Telefon: 0728–
971800. (20825)

Gyógymasszázst VÉGEZTETEK masz  
szí ro zógéppel hátgerincbántalmak, reu
ma tikus megbetegedések, visszér, cu
korbaj kezelésére. Egy kezelés ára: 10 lej. 
Telefon: 0723–603964, 0740–390255.

VÁLLALOK ácsmunkát, valamint 
szalagparkettás, hajópadló lerakását. 
Telefon: 0743–687850.

megemlékezés

Mély fájdalommal emlékezünk 
2011. október 4re,

özv. SAJGÓ BÉLÁNÉ
Becze Teréz

elhunytának 6. hetén. A megemlé
kező szentmise ma 17 órakor lesz 
megtartva a gyergyószárhegyi temp
lomban. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések
Elmentél, mert a sors szava szólított,
És lelkünkben hagytad a bánatot.
Te voltál az, 
aki annyi szeretetet adtál,
Te voltál az, 
aki mindig mellettünk álltál.
Nem gyógyíthatod már 
bánatos szívünket,
Mert örökre 
itt kellett hagynod bennünket.
Ha szeretetünk 
gyógyítani tudott volna,
A te szíved még mindig 
értünk dobogna.
Elfeledni téged nem lehet,
Mert maga voltál 
a jóság és a szeretet.

Fájó szívvel emlé
kezünk drága gyerme
künk,

TIMÁR PÉTER

halálának 3. évfordu
lóján. A megemlékező szentmise 
2011. november 22én 17 órakor 
lesz a gyimesfelsőloki templomban. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család – 
Gyimesfelsőlok. (20859)

hargitanépe2011. november 21., hétfő  | 13. oldal 

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.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édesapa 
és nagytata,

id. GRÜNESZ FERENC-JÓZSEF

életének 72. évében 
hosszas szenvedés 
után 2011. novem-
ber 18-án szíve meg-
szűnt dobogni. Drága 
halottunkat ma 13 
órakor kísérjük utolsó útjára a 
Szentlélek utcai temetőbe. Bú-
csúzik tőled bánatos feleséged, 
fiaid, unokád és a gyászoló hoz-
zátartozók. 

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
A csend ölel át és a szeretet,
Csak az hal meg,
Akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy szerettünk,

TŐZSÉR ILONA
sz. Biró

2011. november 18. napján, éle-
tének 78. évében visszaadta lel-
két Teremtő Urának. Szeretett 
halottunktól 2011. november 
21-én 15 órakor veszünk búcsút 
a Szentlélek utcai temető rava-
talozójából a református egyház 
szertartása szerint.


