
lakás

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

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

Csíkszeredában, a központtól 5 perc 
sétára a Sadoveanu utcában felújított, hő-
szigetelt, termopán ablakos, saját játszó-
teres, 4 emeletes téglaépület I. emeletén 
ELADÓ 2 szobás, világos, csendes, belső 
udvarra néző, beépített erkéllyel, saját 
pincével, mérőórákkal, alacsony fenntar-
tási költségekkel rendelkező, 50 m2-es 
lakás. Irányár: 29 990 euró. Telefon: 0741–
781105. (20801)

Sürgősen ELADÓ felújított, saját hő-
központtal rendelkező, 4 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 0744–
558686.

KIADÓ Csíkszereda központjában 
bútorozatlan, I. osztályú garzonlakás. Te-
lefon: 0726–573808. (20907)

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor ut-
cában 2 szobás, 51 m2-es tömbházlakás 
pincével. Ugyanitt ELADÓ vitrin, kanapé, 
Arctic hűtőszekrény, fehér, ötrészes kony-
habútor, nagyasztal, székek, két fotel, 
kisasztal, ruhacentrifuga. Telefon: 0742–
400391. (20771)

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

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Zafira 
1.6-os motorral, Euro 4-es frissen behoz-
va, jó állapotban, egy tulajdonos, kevés 
illeték. Extrák: ABS, szervo, ülésfűtés, 
elektromos ablakok, tükrök, 6 légzsák, 
multivolán, tetőablak, központi zár, hét-
személyes, metálkék. Ára: 3600 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0733–840369, 0266–334364.

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

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
Caravan 1.7 DTi, első tulajdonostól, kifogás-
talan állapotban, új téli gumikkal, friss mű-
szakival, sok extrával, alacsony fogyasztás-
sal, szervizkönyvvel. Telefon: 0745–849989.

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 2001-es évjáratú Volkswagen 
Golf, kombi, 1.4-es motor, karc- és rozsda-
mentes (központi zár, klimatronic, ülésme-
legítő, szervo, ABS, hat légzsák, ESP, téli 
gumik), frissen behozva, kevés illetékkel. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Ára: 3450 eu-
ró. Telefon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 80-as Steyr 4 x 4-es, 70 LE-s 
traktor – 4800 lej, csere is érdekel, valamint 
egy 79-es Massey Ferguson 45 LE-s traktor 
– 12 500 lej. Telefon: 0752–135889.

vegyes

ELADÓ négy darab márkás gumi te-
repjáró autóra (205/70 R 15 Radial Wram G 
LER AT/R), valamint nagy teljesítményű ka-
lapácsmalom (lucerna, sarjú, gabona). Tele-
fon: 0751–558775, 0266–378105. (20934)

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

ELADÓ: bontásból nyert vas cső (50–
219 mm méretekben), vaslemez-konténer 
(800 x 1200 x 1000 mm), szerszámos 
vasszekrény (1000 x 1000 x 500 mm), 
vas munkaasztalok, valamint „i” profilok 
(i220, i300, i200) és  csarnoképítésre 
alkalmas 4 m-es vasoszlopok (U180 mm-
es profilból). Ár: 2 lej/kg + áfa. Érdeklőd-
ni: 0747–638531-es telefonszámon.

ELADÓ Yamaha PSR 9000 szinteti-
zátor. Érdeklődni a 0753–037610-es te-
lefonszámon.

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

ELADÓK malacok – 160 lej/db. Tele-
fon: 0746–195425.

ELADÓK 10 hetes malacok, négy 
165/70 x 13-as téligumi, 80%-os, felnistől 
Daciára. Telefon: 0753–720598. (20916)

ELADÓ kézzel szedett és csavarni 
való alma. Telefon: 0266–346515.

árverés

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOSSÁG 
2011. december 15-én zárt árverés útján 
lábon álló fát értékesít. Az erdőkitermelő 
cégek zárt borítékú árajánlataikat legkésőbb 
2011. december 13-ig tehetik meg a Ma-
ros Erdészeti Hivatal székhelyén: Szováta, 
Tavasz utca 58. szám alatt. Az árajánlatok 
felbontása, értékelése és elbírálása 2011. 
december 15-én 10 órai kezdettel, az er-
dészet székhelyén, az árajánlatot benyújtó 
cégek jelenlétében történik. További in-
formációk az erdészet székhelyén vagy 
a 0265–577543-as, 0744–610213-as, 
0744–248686-os telefonszámon kaphatók.

állás

Az AMECO Renewable Energy 
Kft., pellet- és brikettgyár Gyergyóal-
faluban, ALKALMAZ RECEPCIÓST. Kö-
vetelmények: számítógépes ismere-
tek, német nyelvismeret. Előny: olasz 
nyelvismeret. Fényképes önéletrajzo-
kat a g.lepri@ameco.ro e-mail címre 
várunk.

szolgáltatás

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.

KERESEK egy személyt föld fel-
szántására, valamint a terület bekerí-
tésére. Cím: Csíkszereda, Patak utca 
28. szám.

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk

SALLÓ CSABA

elhunytáról. Őszinte részvétünket 
fejezzük ki a gyászoló családnak. A 
csíkszeredai Székely Károly Szakkö-
zépiskola munkaközössége.

köszönetnyilvánítás

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

SALLÓ CSABA

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, segítő kezet 
nyújtottak és mély fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család.

megemlékezés

Sok-sok idő, mi elment már,
De szívünkben itt maradtál.
Nehéz feledni vagy tán nem is lehet,
Hisz a fájdalom mindennél erősebb.
Hiába a könny, hiába már minden,
Te nem vagy itt és már nem is leszel.
De tudod, hogy mindig a jók mennek el.

Szomorú szívvel emlékezünk 2000. 
december 5-re,

PORTIK G. SÁNDOR

halálának 11. évfordulóján. Családja – 
Balánbánya. (20933)

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon,
Az azért van, mert szerettünk
és hiányzol nagyon.
Imádtad családod,
mindenkit szerettél,
Az volt a boldogságod,
ha velünk lehettél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, de legyőzött a halál.

Vigasztalhatatlan lélekkel emléke-
zünk

SZÁSZ GYÖRGY

halálának 6. hetén. Akik ismerték és 
szerették, áldozzanak egy percet em-
lékének. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! Szerető unokatestvé-
reid és szüleik – Csíkkozmás és Csík-
szereda. (20930)

Oly csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.
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 üzenetünk...,
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!

Fájó szívvel emlékezünk 2011. no-
vember 22-re,

SZÁSZ GYÖRGY

halálának 6. hetén. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Bánatos szülei, 
testvérei: Jóska, Kati, Anna és család-
jaik – Csíkkozmás és Csíkszentkirály. 
(20932)

Csak egyetlen perc volt,
egyetlen pillanat,
de egy élet omlott össze ezalatt.
Nyugodj csendesen,
legyen békés álmod,
találj odafenn örök boldogságot.

Szemünkben könnyel, szívünkben 
fájdalommal emlékezünk 2004. decem-
ber 7-re,

GEGŐ LAJOS

halálának 7. évfordulóján. A gyászoló 
család.

Hirdetések hargitanépe2011. december 5., hétfő  | 13. oldal 

A Romániai Könyvszakértők és Mérlegképes Könyvelők 
Testületének (CECCAR) Hargita Megyei Fiókja mellett 

működő Fegyelmi Bizottság

megkéri a 23312/A/2001. sz. igazolvánnyal rendelkező
Bartos Berze Ildikó mérlegképes könyvelőt,

hogy a szakmai helyzetének tisztázása érdekében
2011. december 20-án 11 órakor jelenjen meg a Fiók csíkszeredai, 

Hargita utca 11. sz. alatt található 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.

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok 
– Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagyma-
ma, dédmama, rokon és szomszéd, 

ADORJÁN ANNA

szerető szíve életének 76., özvegységének 11. évében, 2011. december 4-én 
reggel megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2011. decem-
ber 6-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai, Szentlélek ut-
cai temetőben. Részvétnyilvánítást egy órával a temetés előtt, a temetőben 
fogadunk. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

„Végezetül mutatom nektek a szívemet 
és megölellek mindegyiket. 
És elmegyek szomorúan, mint a madár ősszel.”

Tamási Áron

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

BAKCSI FERENC (Öcsi)

életének 62., házasságának 35. évében, türelemmel viselt súlyos betegség 
után 2011. december 3-án 14 órakor elhunyt. Szeretett halottunktól 2011. de-
cember 6-án 15 órakor veszünk búcsút a csíkszeredai Kalász negyedi temető 
ravatalozójában. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Em-
léke szívünkben él! A gyászoló család.

Bennünk él egy arc
és egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet.
Bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

„Minden azért olyan szép, mert vége 
kell hogy legyen.”

Charles Ferdinand Ramuz

Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeret-
tünk,

SÜKET JENŐ

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek. Gyászoló hozzátartozói.

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon,
Az azért van mert szerettünk
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
A sors nagyon kegyetlen volt veled,
Túl korán kellett örökre elmenned.
Téged elfeledni soha nem lehet,
Csak muszáj az életet élni nélküled.
Lehajlott egy virág, kettétört az élet,
Arcod vidámsága vissza már nem térhet.
Két kezed munkáját mindenütt látjuk,
Áldott szép emléked
szívünkbe zárjuk.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. decem-
ber 6-ra,

BOTH-FODOR JÓZSEF
kovács

halálának első évfordulóján. Lelké-
ért az engesztelő szentmise 2011. 
december 6-án 17 órakor lesz a 
csíkrákosi templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Bá-
natos családja. (20925)

elhalálozás


