
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 Csíkdánfalván, a 223. szám 
alatti családi ház gazdasági épületekkel. 
Telefon: 0744–368457, 0266–327334.

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

KIADÓ földszinti lakás, akár cég
nek is. Telefon: 0725–548016, 0748–
092370. (20863)

ELADÓ Csíkszeredában, a Gyermek 
sétányon földszinti, felújított garzonlakás. 
Ára: 45 000 lej. Telefon: 0741–366614.

KIADÓ szoba a Pacsirta utcában. 
Telefon: 0749–833163. (20866)

ELADÓ családi ház Csicsóban. Tele
fon: 0743–856146. (20790)

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

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

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

ELADÓ sürgősen téliesített hétvégi 
ház Szelterszen kitűnő állapotban, cso
dálatos környezetben, jutányos áron. 
Telefon: 0744–537628.

telek

ELADÓ Csíkjenőfalván, a Kenderes
kertben 12,5 ár építkezésre alkalmas 
terület, víz és villanybekötési lehető
séggel. Telefon: 0744–368457, 0266–
327334.

ELADÓ a Csíkszeredához tartozó 
Szé csenyben 24 ár telek, tiszta telek
könyvi papírokkal, hétvégi ház építésé
re alkalmas, panorámás kilátással. A 
terület fele fenyőerdő. Telefon: 0745–
363346, 0266–315480.

jármű

ELADÓ 1997es évjáratú Volks
wagen Polo 1.4es motorral, ötajtós, 
15 000 reál kmben, téli gumikkal, na
gyon jó állapotban, nincs beírva. Ára: 
1100 euró. ELADÓ két új 105/65/R15
ös téli gumi, valamint két új Goodyear 
Performance 225/4517es gumi. Tele
fon: 0745–943331. (20890)

ELADÓ sürgősen 1992es évjáratú 
Audi 80 B4 2.i, jó állapotban, rendezett 
papírokkal Csíkszeredában. Irányár: 
1700 euró. Telefon: 0744–107163.

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)

vegyes

Szilágyi Erzsébet Bírósági Vég
rehajtó 2011. november 30án ár
verésre bocsát: egy 1304es Dacia 
gépjárművet, kikiáltási ár: 4000 lej; 
egy U650es, favontatásra alkalmas 
traktort, kikiáltási ár: 13 000 lej; 
Claas 2,2 m munkaszélességű kom
bájnt, kikiáltási ár: 9000 lej; 14 kW
os szalagfűrészt, kikiáltási ár: 3000 
lej. Érdeklődni lehet a végrehajtó 
székhelyén: Csíkszereda, Nicolae 
Bălcescu u. 2/12. szám. Telefon: 
0266–314956.

ELADÓ: bontásból nyert vas 
cső (50–219 mm méretekben), 
vaslemezkonténer (800 x 1200 x 
1000 mm), szerszámos vasszek
rény (1000 x 1000 x 500 mm), vas 
munkaasztalok, valamint „i” profilok 
(i220, i300, i200) és  csarnoképí
tésre alkalmas 4 mes vasoszlopok 
(U180 mmes profilból). Ár: 2 lej/kg 
+ áfa. Érdeklődni: 0747–638531es 
telefonszámon.

ELADÓ a következő fémmeg
munkáló géppark: gyalugép: SH
425c; marógép: FUS22; oszlopos 
fúrógép: 4CON/MORSE; eszterga: 
SN321/1500 (5kWos motorral); 
eszterga: SNA560/1000 (7 kWos 
motorral); köszörű: PU3800 (két
köves); kicsi köszörű; vasvágógép; 
munkapad: 80as és 120as satuk
kal, valamint a gépekhez tartozó al
katrészek, felszerelések és szerszá
mok. Irányár: 12 000 euró. Telefon: 
0730–118701.

ELADÓ vegyes tűzifa: nyírfa, 
nyárfa, égerfa, bükkfa, gyertyánfa, 
valamint csere és bükkfacándra, ap
rópityóka, répaszelet állatoknak nagy 
mennyiségben is. Telefon: 0756–
795736, 0752–632182.

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

elveszett

ELVESZTETTEM Györgypál János 
névre szóló, a Lövétei Közbirtokosság 
által kibocsátott 1435ös számú tag
sági könyvemet. Érvénytelennek nyil
vánítom. (20887)

ELVESZTETTEM Csíkszeredában 
egy Opel kulcsot. Megtalálója jutalom 
ellenében hívja a 0753–200745ös te
lefonszámot. (20885)

állás

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

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

Érettségizett? Befejezte az egye
temet? Németül tud, de tudását 
szeretné bővíteni, közben pénzt sze
rezni? Au Pair rendszerben vigyázhat 
gyerekekre Németországban. Már 
januárban kezdhet. Információk a 
0769–224251es telefonon.

szolgáltatás

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni ki
szállással, minden színben, 13 év ta
pasztalattal. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (20824)

VÁLLALOM beteg, idős személy gon
dozását. Telefon: 0749–833163. (20846)

Magyar állampolgársághoz szük 
séges iratok hiteles FORDÍTÁ SA 
ked vező áron, rövid határidővel, a 
kon zulátussal szembeni for dító iro
dában. Telefon: 0266– 372433, 0744–
664364.

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)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

DARVAS JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. A gyászo
ló család.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak

SIPOS MIHÁLY

elvesztése miatt érzett fájdalmában. 
A csíkszeredai Szabadság tér 12es 
tömbház lakói.

Megrendülten értesültünk

SÜKET JENŐ
polgármester

hirtelen haláláról. Együttérzéssel 
és részvéttel osztozunk a gyászo
ló család mély fájdalmában. A 
Csíkdánfalvi Közbirtokosság mun
kaközössége.

Megrendülten értesültünk tisz
telt kollégánk,

SÜKET JENŐ

hirtelen haláláról. Ezúton fejezzük ki 
őszinte részvétünket és együttér
zésünket a gyászoló családnak. A 
felcsíki kistérség polgármesterei. 
(20891)

„Ha eljön majd a nap, 
amikor meghalok,
ti ne gyászoljatok.
Én itt leszek, közel.
(...)
Csak mosolyogjatok,
és én az öröklétből
visszamosolygok rátok.”

(Wass Albert)

Megrendült szívvel fejezzük ki 
őszinte részvétünket a gyászoló csa
ládnak

SÜKET JENŐ
polgármester,

egykori diákunk és iskolánk elhi
vatott támogatójának halála miatt 
érzett fájdalmában. A csíkdánfalvi 
Petőfi Sándor Iskolaközpont munka
közössége. (20888)

Hargita Megye Tanácsának ve
zetősége megrendülve értesült

SÜKET JENŐ, 
Csíkdánfalva polgármesterének 

tragikus haláláról. Ezúton  fejezzük ki 
őszinte részvétünket a gyászoló csa
ládnak, barátainak és ismerőseinek. 
Nyugodjon békében!

Már nincs holnap, 
csak ennyi volt az élet.

Megrendülten értesültünk

SÜKET JENŐ
polgármester

hirtelen haláláról. Együttérzéssel 
és részvéttel osztozunk a gyászo
ló család mély fájdalmában. A 
Csíkdánfalvi Salubritate munkakö
zössége.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk

BARTÓK DÓRIKÁRA

halálának 15. évfordulóján. Nyu
godjál csendesen, emléked legyen 
áldott! Testvéred Zsófia és az egész 
család. (20868)

Áldva őrizzük emlékedet,
Mert szívedben nem volt,
Csak jóság és szeretet.
Munka és küzdelem volt életed.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
november 26ra,

LUKÁCS GYÖRGY

halálának 2. évfordulóján. Akik is
merték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszépvíz. (20880)

elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, dédmama, 
anyós és rokon,

özv. BÁKAI VILMA
szül. Dani

életének 76., özvegységének 8. 
évében rövid szenvedés után 
szerető szíve megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi marad-
ványait 2011. november 26-án 
14 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csobotfalvi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Jelen 
értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család.

Hirdetések hargitanépe2011. november 25., péntek  | 13. oldal 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
 megfelelően a 2010/497es kormányhatározat előírásainak, 2011. december 

12én 10 órakor versenyvizsgát szervez a következő állások betöltésére:
– egy általános orvosi asszisztens az urológiai műtőbe – 1 hely; 
Elvárás: – min. 3 év szakmai tapasztalat sebészeti szakterületen; 
– szülésznő a nőgyógyászatra – 1 hely. 
Elvárás: – min. 1 év 6 hónap szakmai tapasztalat és szülésznői felsőfokú 
végzettség; – egy általános orvosi asszisztens a szemészeti műtőbe – 1 hely;
– egy általános orvosi asszisztens az ortopédia és traumatológia osztályra – 1 

hely; – egy ápoló az onkológiára – 1 hely. 
Elvárás: ápolói szakképesítés.
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2010/497es kormányhatározat előírta 

általános kritériumoknak. A versenyvizsgán való részvétel végett a jelentkezési 
ügycsomót december 2ig lehet benyújtani.

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193-as (109-es belső) telefonszámon.

Minden mulandó ezen a világon,
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
Szívünkben az örök emlékezet.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2009. novem
ber 25re,

BIBÓ VILMA

halálának 5. évfordulóján. Az en
gesztelő szentmise ma 17.30tól 
lesz a Szent Ágostontemplom
ban. Nyugodjon békében! A 
gyászoló család – Csíkszereda. 
(20873)


