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MÁRTON VERONIKÁNAK 
Csíkvacsárcsiba 70. születésnapjára.

Egyre csak peregnek a napok
az évek homokóráján.
Lassan fogyó kanócként
az élet égő gyertyáján.
Amit máig megéltél,
majd emlékké kövülnek,
Akár jók, rosszak, keserűek,
vagy szépek.

De felejtsd el, mi fájt,
csak a jókra emlékezzél,
Letévén a terheidet,
az utadon továbblépjél!
Lásd, nem hiábavaló a céltudatos,
küzdő élet,
Ha minden rezdülését áthatja
az igaz szeretet.

Íme, újabb mérföldkőhöz érkeztél
eme mai napon,
Kívánom Neked,
hogy továbbra boldog légy nagyon!
Örülj szívből mindannak,
amit Isten Neked adott,
S fogadd most köszöntésem: 
Boldog Születésnapot!
Szerettei, Csíkszereda. (20886)

lakás

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

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 
m2-es lakás. Irányár: 29 990 euró. Tele-
fon: 0741–781105. (20801)

ELADÓ 80 m2-es lakás sorházban Tap-
locán, a Hollók utcában. Irányár: 33 000 
euró. Telefon: 0723–365084. (20831)

KIADÓ 60 m2 kereskedelmi felület 
a központi zónában (a volt vulkanizáló 
a Borvíz u.). Érdeklődni munkanapokon 
7–15.30 óra között a 0266–312409, 
0744–472591-es telefonszámokon.

ELADÓ 3 szobás, teljesen felújított 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Te-
mesvári sgt. 63. szám alatt (I. emelet, 
4-es lakrész). Telefon: 0744–696372.

ELADÓ Csíkmindszenten egy újon-
nan épített családi ház pirosban, 8 ár 
telekkel (víz, gáz, villany). Beszámítok 
2 vagy 3 szobás tömbházlakást Csík-
szeredában, különbözetfizetéssel. Tele-
fon: 0755–899990. (20221)

KIADÓ nőnek központi fekvésű, 2 
szobás lakásban külön bejáratú, búto-
rozott szoba. Telefon: 0266–311365, 
0721–265019. (20909)

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

ELADÓ családi ház Csicsóban. Te-
lefon: 0743–856146. (20790)

telek

ELADÓ Csíkjenőfalván, a Kenderes-
kertben 12,5 ár építkezésre alkalmas terü-
let, víz- és villany-bekötési lehetőséggel. 
Telefon: 0744–368457, 0266–327334.

ELADÓ 19 ár beltelek Csíkpálfalva 
bejáratánál. Ár: 12 euró/m2. Telefon: 
0743–134891. (20901)

ELADÓK építésre alkalmas telkek 
a Fortuna lakópark szomszédságában, 
valamint Csíktaplocán, a Rét utcában 
tiszta telekkönyvvel. Telefon: 0722–
967539. (20920)

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 2001-es évjáratú Opel 
Astra Caravan 1.7 DTi, első tulajdo-
nostól, kifogástalan állapotban, új téli 
gumikkal, friss műszakival, sok extrá-
val, alacsony fogyasztással, szerviz-
könyvvel. Telefon: 0745–849989.

ELADÓ 2001-es évjáratú Citroën 
Saxo, benzines, 1124 cm3-es, 2/3 aj-
tós. Irányár: 2200 euró. Telefon: 0754–
542851, 0728–023108. (20900)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf, kombi, 1.4-es motor, karc- és 
rozsdamentes (központi zár, klimatronic, 
ülésmelegítő, szervo, ABS, hat légzsák, 
ESP, téli gumik), frissen behozva, kevés 
illetékkel. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Ára: 3450 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ 1996-os évjáratú Daewoo 
Espero 1.5 benzin + gáz üzemelésű 
(jóváhagyással), 2013-ig érvényes 
műszakival, nagyon jó, rozsdamentes 
állapotban. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
elektromos ablakok, légzsá kok, központi 
zár. Irányár: 1550 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0724–175640, 0266–334468.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Vectra 
1.6, kombi nagyon jó állapotban, frissen 
behozva, kevés illetékkel. Extrák: ABS, 
szervo, elektromos ablakok és tükrök, 
klíma, multivolán, központi zár, ESP, téli 
gumik). Irányár: 2750 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0733–840369, 
0721–773479, 0266–334468. 

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6-os motorral, Euro 4-es, 
frissen behozva, jó állapotban, egy 
tulajdonos, kevés illeték. Extrák: ABS, 
szervo, ülésfűtés, elektromos ablakok, 
tükrök, 6 légzsák, multivolán, tetőab-
lak, központi zár, hétszemélyes, me-
tálkék. Ára: 3600 euró. Beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364.

ELADÓ 2004-es évjáratú Volks-
wagen Passat break, 131 LE, dízel, 
tiptronic váltós, gyárilag emelt futó-
művel, tulajdonostól. Telefon: 0745–
906527. (20919)

ELADÓ 1991-es, beíratott Suzu-
ki Vitara 1.6i, 4 x 4-es Bulbar, nagyon 
jó állapotban, tulajdonostól, rendezett 
iratokkal. Extrák: elektromos ablakok 
és tükrök, inox gallytörő, ködlámpák 
és alufelnik. Ára: 2850 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188 (Nagytusnád).

vegyes

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinte-
tizátor. Érdeklődni a 0753–037610-es 
telefonszámon.

ELADÓ SLSS 751 típusú billenős 
lift VW LT-ről levéve egyben vagy 
külön alkatrészekre bontva. Telefon: 
0741–967179.

VÁSÁROLNÉK jutányos áron épí-
tőanyagot: habtégla, cement, vasak, 
cserép, víz-gázszereléshez szükséges 
anyagot. Telefon: 0755–606340.

ELADÓ: bontásból nyert vas-
cső (50–219 mm méretekben), 
vas  lemez-konténer (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 m-es vasoszlopok 
(U180 mm-es profilból). Ár: 2 lej/kg 
+ áfa. Érdeklődni a 0747–638531-
es telefonszámon.

ELADÓ jó minőségű sajt – 12 lej/
kg. Telefon: 0747–557491. (20916)

ELADÓ: iPod touch – 750 lej; CRA-
TONI sisak – 150 lej; laptop – 1500 lej. 
Elérhetőség: 0721–117110, balazs@
bajka.hu. Képek: balazs182089.uw.hu/
elad.html.

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Tele-
fon: 0745–184962.

köszönetnyilvánítás

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

MIKLÓS ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, segítő kezet 
nyújtottak és mély fájdalmunkban osz-
toztak. Isten fizesse meg jóságukat! A 
gyászoló család. (20924)

megemlékezés

Istennek országa lett a te hazád,
Nyugodjál békében,
Drága jó feleség és édesanya!

Mély fájdalommal emlékezünk 
2010. december 5-re,

BARA ERZSÉBET
szül. Boér

nyug. tanítónő

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. december 
4-én, vasárnap 9.30-kor lesz megtartva 
a madéfalvi Szent Anna-kápolnában. 
Emléked legyen áldott, pihenésed 
csendes! Bánatos szerettei. (20896)

Fájó szívvel emlékezünk 2010. de-
cember 4-re,

BECZE MÁRIA
szül. Szabó

halálának első évfordulóján. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2011. december 
5-én reggel 6 órakor lesz a csíkdelnei 
kápolnában. Gyászoló szerettei.

Szomorú szívvel emlékezem drága 
jó édesanyám halálának 17. évfordu-
lóján,

BARICZ LAJOSNÉ
szül. Páll Erzsébetre,

aki 1994. december 3-án halt meg. A 
Jó Isten különös kegyelettel volt irán-
ta, mivel születésnapján 86 évesen tá-
vozott az élők sorából (született 1908. 
december 3-án). Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. Fia: Vilmos, Csík-
szereda.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. no-
vember 29-re,

BUZÁS TERÉZIA
szül. Sántha

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. december 
3-án, szombaton reggel 7.30-kor lesz a 
Szent Kereszt-templomban, Csíkszere-
dában. Nyugodjon békében! Szerettei. 
(20912)

elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették, 
hogy életének 82. évében 

MOLNÁR IRMA

türelemmel viselt szenvedés után 
2011 november 30-án, de. 8.30-kor 
visszatért Teremtőjéhez. Temetése 
december 2-án, pénteken 16 óra-
kor lesz a csíkszeredai Szentlélek 
utcai temetőben. Imádkozó előtte 
15 órától a ravatalozónál.

Elcsitul a szív, 
mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott,
Imádta családját, 
mindenkit szeretett,
Akkor volt boldog, 
ha örömet szerzett.
Arany volt a szíve, 
munka az élete,
A jó Isten hívta, 
mert nagyon szerette.

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a szeretett férj, 
édesapa, testvér, nagytata, rokon, 
szomszéd és jó barát,

JUHÁSZ IMRE

szerető szíve életének 80., házas-
ságának 50. évében, 2011. decem-
ber 1-jén türelemmel viselt beteg-
ség után megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait de-
cember 3-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkmadarasi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Búcsúzunk tőled, nyugodjál béké-
ben. A gyászoló család.

Hirdetések
?

Fájdalmas szívvel, de Isten 
akaratában megnyugodva tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága 
jó édesanya, feleség, nagyma-
ma, dédmama, testvér, rokon 
és jó szomszéd,

KURKÓ ISTVÁNNÉ
szül. Katona Amália

életének 76., házasságának 55. 
évében, 2011. november 30-án 
hirtelen elhunyt. Temetése 2011. 
december 3-án, szombaton de. 
10 órakor lesz a családi háztól 
a csíkszenttamási temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.

Nyugodj csendesen,
legyen békés álmod,
találj odafent 
örök boldogságot.
Hiába borul rád
a temető csendje,
szívünkben élni fogsz 
mindörökké.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, rokon és jó 
szomszéd,

özv. NYERGES SZIBILA
szül. Herman

életének 75., özvegy ségének 
16. évében 2011. december 
1-jén reggel, hirtelen, rövid 
szenvedés után szerető szí-
ve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 
2011. december 4-én, vasárnap 
15 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőbe. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család.

hargitanépe2011. december 2., péntek  | 13. oldal 

Mikor a lelkem
roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.

(Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a 
drága jó férj, és a világ legjobb 
édesapja,

SALLÓ CSABA

életének 62. évében, megdöb-
ben tő hirtelenséggel eltávozott 
sze rettei köréből. Temetése 
2011. december 3-án 14 órakor 
lesz a csíkzsögödi ravatalozóból 
a helyi temetőben. Részvétnyil-
vánítást ugyan itt, a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Nyugodjál 
békében, em léked szívünkben 
őrizzük! A gyászoló család.


