
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 családi ház 30 ár telekkel a 
Szék úton. Telefon: 0742–929938.

KIADÓK 24, 36 és 44 m2es irodák, 
termek, egybevágási lehetőséggel. 
Megfelelnek cégszékhelynek, raktáro
zásra, műhelynek vagy átalakíthatóak 
más tevékenységre. Összesen 400 m2. 
Telefon: 0744–568598.

KIADÓ magánlakásban szoba, 
fürdő és konyha külön bejárattal, bú
torozva, fáskazánnal Csíkszeredában. 
Telefon: 0743–034059.

KIADÓ 250–290 m2es helyiség 
irodával és illemhelyiséggel együtt, 
10 ár telekkel, betonozva, kamionnak 
bejárási lehetőséggel. Megfelel lera
katnak, termelési egységnek, üzlethe
lyiségnek stb. Telefon: 0744–568598.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég
pálya negyedben 60 m2es, 3 szobás 
tömbházlakás. Telefon: 0726–268000, 
0748–921491.

ELCSERÉLNÉM brassói kertes csa
ládi házamat hasonló csíkszeredaival. 
Telefon: 0266–323177, 0723–928768.

KIADÓ első osztályú, bútorozott 
garzonlakás a törvényszékkel szem
ben. Érdeklődni a 0721–128675ös 
telefonon lehet.

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

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

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

KIADÓ vagy ELADÓ bútorozott, fé
lig felszerelt garzonlakás. Bér: 85 euró/
hó. Telefon: 0724–537505. (20840)

Csíkszeredában, a központtól 5 perc 
sétára a Sadoveanu utcában felújított, 
hőszigetelt, termopán ablakos, saját ját
szóteres, 4 emeletes téglaépület I. eme
letén ELADÓ 2 szobás, világos, csendes, 
belső udvarra néző, beépített erkéllyel, 
saját pincével, mérőórákkal, alacsony 
fenntartási költségekkel rendelkező, 50 
m2es lakás. Irányár: 29 990 euró. Tele
fon: 0741–781105. (20801)

ELADÓ 2 szobás, fürdőszobás, 
konyhás, előszobás tömbházlakás a 
Tudor negyedben, a Gyermeksétány 
4/B/4es lakrész. Ára: 23 000 euró. Te
lefon: 0743–954709. (20864)

telek

ELADÓ 5 ár telek Csíksomlyón 
rendezett iratokkal. Érdeklődni este 8 
óra után a 0745–104660 vagy a 0266–
324574es telefonszámokon lehet.

Szántóföldet BÉRELNÉK a rádióle
adó környékén. Telefon: 0741–124275.

A csíkszépvízi tó közvetlen közelé
ben ELADÓ 46 ár telek. Telefon: 0758–
865600. (20851)

jármű

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4es, 
fele zős, forgalomba beírva – irányár: 3500 
euró; 1994es évjáratú Volkswagen Golf 
III. érvényes műszakival, útadóval – 1500 
euró; 1999es évjáratú Suzuki Vagon R+, 
négyajtós, frissen behozva, beíratva – 
1600 euró, valamint Deutz Fahre traktor. 
Érdeklődni a 0722–342429es telefonszá
mon lehet. (20767)

ELADÓ 2001es kombi Dacia, gáz
üzemeltetésű, működőképes állapot
ban. Ára: 2500 lej. Telefon: 0744–
557831.

ELADÓ 1996os évjáratú Daewoo 
Espero 1.5 benzin + gáz üzemelésű 
(jóváhagyással), 2013ig érvényes 
műszakival, nagyon jó, rozsdamen
tes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, elektromos ablakok, légzsák
ok, központi zár. Irányár: 1750 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (20862)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra 1.6 nagyon jó állapotban, fris
sen behozva, kevés illetékkel. Extrák: 
ABS, szervó, elektromos ablakok és 
tükrök, klíma, multivolán, központi zár, 
ESP, téligumik). Irányár: 2850 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0733–840369, 0721–773479, 0266–
334468. (20863)

ELADÓ sürgősen 1992es évjáratú 
Audi 80 B4 2.i, jó állapotban, rende
zett papírokkal Csíkszeredában. Irány
ár: 1700 euró. Telefon: 0745–970582.

vegyes

ELADÓ Nicoleta márkájú táskavar
rógép (motoros), megkímélt állapot
ban. Ára: 300 lej, alkudható. Telefon: 
0742–360740.

ELADÓ 2,30 m magas, szép fikusz, 
filadendron, diffenbachia, anyósnyelv, 
mikulásvirág, kaktuszok és még más 
virágok, valamint új férfi pizsamák – 
10 lej és melegvízóra – 20 lej. Tele
fon: 0266–322209, 0744–979723.

ELADÓ egy nagyon borjadzó te
hén. Telefon: 0742–886591.

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

felhívás

Új waldorf óvodai csoportot sze
retnénk indítani 2012 őszétől, kis, 
közép, nagycsoportos gyerekeknek 
(vegyes csoport). Jelentkezni lehet 
2011. november 26ig a 0745–
221262es telefonszámon vagy 
emailben: kekteacska@yahoo.de.

állás

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

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.

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. Szak
mai önéletrajzot a következő email 
címre várjuk: g.lepri@ameco.ro.

Hargita Megye Tanácsa – Hargita 
Megyei Érdekeltségű Létesítménye
ket Őrzővédő Közszolgálata (Csíksze
reda, Szabadság tér 5. szám, 324es 
iroda) VERSENYVIZSGÁT HIRDET egy 
szakfelügyelő – I fokozat, KÖNYVELŐI 
ÁLLÁS betöltésére meghatározatlan 
idejű munkaszerződéssel. Részvé
teli feltételek: felsőfokú közgazdász 
végzettség; minimum 3 év szakmai 
tapasztalat; számítógépkezelői isme
retek. Előnyt jelent, ha a jelentkező 
tagja a CECCAR szervezetnek. A ver
senyvizsga 2011. december 16án 10 
órakor lesz Hargita Megye Tanácsának 
székhelyén, a 324es irodában. A be
iratkozás határideje: 2011. december 
12., 15 óra. Bővebb felvilágosítást és 
a könyvészeti anyagot a Hargita Me
gyei Érdekeltségű Létesítményeket 
Őrzővédő Közszolgálatnál, a 324es 
irodában, vagy a 0266–207773, illet
ve a 0752–175505ös telefonszámon 
kap  hatnak az érdeklődők.

szolgáltatás

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.

köszönetnyilvánítás

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

KÖLLŐ JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, mély fáj
dalmunkban osztoztak, a nehéz per
cekben mellettünk álltak és segítő 
kezet nyújtottak. A gyászoló család 
– Borszék. (20865)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki kollégánknak, Darvas Attilának 
édesapja elvesztése miatt érzett 
fájdalmában. A Hargita Népe Lapki
adó munkaközössége.

megemlékezés

CZIKÓ VILMOS

halálának 6. hetén lelkéért az en
gesztelő szentmise 2011. november 
23án 17.30kor lesz a Szent Ágos
tontemplomban. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! A gyászoló 
család.

A Gyulafehérvári Caritas otthon
gondozói szolgálat munkatársai min
den évben megemlékeznek elhunyt 
gondozottjaikról. Csíkszeredában a 
megemlékező szentmise ma 17 órá
tól a Segítő Mária Gimnázium díszter
mében lesz, melyre minden kedves 
hozzátartozót szeretettel várnak.

Szomorúan emlékezünk

KOVÁCS MÁTYÁSNÉ
Orbán Irén

halálának 6. hetén. Lelkéért az en
gesztelő szentmise 2011. november 
24én, csütörtökön 18 órakor lesz a 
Millenniumitemplomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei. (20852)

Hirdetések

Megtört szívvel, de a jó Isten akaratát el fogadva tudatjuk 
mind azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, dédmama, anyós, rokon és jó szomszéd,

özv. NAGY LÁSZLÓNÉ
Biró Vilma

életének 82., özvegységének 30. évében, türelemmel viselt betegség után 
2011. november 19-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk 
földi maradványait november 23-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. Köszönjük szeretetedet, jóságodat és mindazt, amit értünk 
tettél! Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! A gyászoló 
család – Csíkszereda.

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
Nyomában égő seb fakad,
De vér-rubintól fényes útja,
Örökre fáj a fény alatt.”

    (Wass Albert)

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratát elfogadva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága 
jó férj, édesapa, testvér, nagytata, após, apatárs, rokon, koma 
és jó szomszéd,

DARVAS JÁNOS

életének 65., házasságának 37. évében 2011. november 21-én tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2011. november 
23-án 13 órától helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Nyu-
galma legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismerték, hogy

PORTIK ERZSÉBET
szül. Égei

rövid, de súlyos betegség után életének 53. évében hazatért megváltó Urá-
hoz. Szeretett halottunktól 2011. november 23-án 15 órakor veszünk végső 
búcsút a Kalász negyedi temető ravatalozójában. Emléke örökké szívünk-
ben él! A gyászoló család – Csíkszereda.

„Oly csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.”

(Váci Mihály)

Fájó szívvel emlé
kezünk 2009. novem
ber 20ra,

ifj. JAKAB ELEK

halálának 2. évfordulóján.

Mosolygott, mert hitt,
mosolygott, mert élt,
semmit nem akart már ő,
csak élni még.
Küzdött, míg tudott, míg volt ereje,
de a végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment,
és a csillagok vezetik,
vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon öregkort,
mely csodás és szép,
álmodja meg azt,
hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzene
tünk..., hogy szeretünk,
Mondják meg azt neki, 
hogy SOHASEM FELEDÜNK!
Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni,
nem igaz, hogy el lehet feledni.
Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett!

Pihenése legyen csendes és emléke 
áldott! Testvérei: Zoltán és Jutka 
és azok családjai – Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Siménfalva.
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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.

A Csíkszentkirályi
közbirtokosság igazgatótanácsa

összehívja tagságát
2011. december 3án 18 órától

a helyi kultúrotthonban
tartandó év végi közgyűlésre.
Napirendi pontok:
– részleges beszámoló a 2011es
    év tevékenységéről;
– a 2012es évi költségvetés
    megtárgyalása és jóváhagyása;
– különfélék.

elhalálozás


