
lakás

KIADÓ Szécsenyben hétvégi ház 
szilveszterre. Telefon: 0755–060565.

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

ELADÓ vagy KIADÓ bútorozott, 
felszerelt garzonlakás. Bér: 350 lej/
hó. Telefon: 0724–537505. (20935)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Decemberi Forradalom utcában, vala-
mint egy 5 x 4-es, 12 x 12-es fából ház-
derék, 15 x 15-ös fűrészáru, 8 x 15, 12 x 
12-es fák, foszni, valamint colos deszka. 
Telefon: 0724–108211. (20944)

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0745–079589. (20939)

telek

ELADÓK telkek a csíkszépvízi tó kö-
zelében. Telefon: 0758–865600. (20963)

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, 
a Rét utcában. Víz, gáz, villany, ka-
nalizálás a helyszínen, egyben vagy 
parcellázva. Részletfizetés is meg-
oldható. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 31 ár beltelek Csík szent-
királyon, főút mellett egyben vagy 
parcellázva. Víz, gáz, villany a helyszí-
nen. Telefon: 0752–776662.

ELADÓK 5 és 10 ár telkek Csík-
szeredában, a Fortuna lakópark 
szomszédságában, tiszta telekkönyv-
vel. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 12 ár telek Csibában tisz-
ta telekkönyvvel, szép környezetben, 
CSERE is érdekel autóra. Telefon: 
0741–534730.

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.6, kombi, frissen behozva, 
jó állapotban (ABS, légzsákok, elekt-
romos tetőablak, központi zár, ESP). 
Irányár: 2850 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0734–184951.

ELADÓ: kétszemélyes Ford Focus 
1.8 TDi kitűnő állapotban – irányár: 
1900 euró; Suzuki Vagon R plus 1.0 – 
irányár: 1500 euró; Volkswagen Golf 
1.6-os motorral, hargitai rendszám-
mal, útadóval, zöldkártyával, 2012-ig 
érvényes műszaki vizsgával. Telefon: 
0722–342429. (20916)

Sürgősen ELADÓ 2000-es évjá-
ratú Tico jó műszaki állapotban, ju-
tányos áron. Telefon: 0740–193365.

ELADÓK új, 70 LE-s és 80 LE-s 
New Holland licensz alapján gyártott 
traktorok, promóciós áron, 18 hónap 
garanciával. Telefon: 0744–487029. 
(20958)

ELADÓ 1997-es évjáratú Dacia 
Berlina gyári állapotban, első tulaj-
donostól, vonóhoroggal felszerelve, 
2012-ig érvényes műszakival, 58 
ezer km-ben. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Astra 
kombi, 1.7-es dízel, frissen beírva, Har-
gita megyei rendszámmal, nagyon 
szép, karc- és rozsdamentes állapot-
ban. Extrák: ABS, szervo, hat légzsák, 
ESP-kipörgésgátló, multivolán, központi 
zár, kevés fogyasztással. Irányár: 4550 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. Tele-
fon: 0727–654803. (20943)

ELADÓ 1996-os évjáratú Dae-
woo Espero, beírva, 1.5-ös motorral, 
gáz- + benzinüzemelésű (jóváha-
gyással), 2013-ig érvényes műsza-
kival. Irányár: 1450 euró. Telefon: 
0727–654803. (20943)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf kombi, 1.4-es motorral, 
benzines, frissen behozva, kevés il-
letékkel, nagyon szép, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, klimatronik, 
négy légzsák, elektromos ablakok és 
tükrök, kipörgésgátló. Irányár: 3550 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. 
Telefon: 0727–654803. (20943)

ELADÓ 2008-as évjáratú Chev-
rolet Spark, benzines, euro 4-es, új 
állapotban, frissen behozva Német-
országból, 14 600 km-ben. Extrák: 
ABS, CD rádió, négy légzsák, elekt-
romos ablakok, központi zár stb. Te-
lefon: 0722–967539.

vegyes

Eladó Nokia 6303-típusú, kártya-
független mobiltelefon újszerű álla-
potban, 2 GB-os memóriakártyával, 
3,2 megapixeles kamerával, magyar 
menüvel. Ár: 300 lej, alkudható. Tel: 
0742–985428.

ELADÓ vegyes tűzifa méretre 
vágva, valamint felszáraz bükk- és 
gyertyánfa. Szállítás megoldható, 
vállaljuk elrakását és felvágását 
is. Telefon: 0752–632182, 0756–
795736. (20916)

ELADÓ Csíkmadarason, a 256. 
szám alatt, Horváth Árpádnál 10 juh. 
Telefon: 0757–741632. (20962)

ELADÓ egy fél disznó, kb. 80 kg. 
Telefon: 0749–246846.

ELADÓ Ford traktor, M. Fer-
gusson homlokrakodó, traktor kot-
rókanállal, permetező, váltóeke, trá-
gyalészippantó, kultivátor, rotációs 
kapa (fréza), valamint sárgarépa na-
gyobb mennyiségben. Telefon: 0749–
155155. (20916)

ELADÓK 9 hetes nagy, fehér fajta 
malacok, valamint 100-120 kg-os vá-
gódisznók Csatószeg 303. szám alatt. 
Telefon: 0723–849895. (20941)

ELADÓ: bontásból nyert vas 
cső (50–219 mm méretekben), 
vaslemez-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: 0747–638531-es 
telefonszámon lehet.

ELADÓ négy darab márkás gumi 
terepjáró autóra (205/70 R 15 Radial 
Wram G LER AT/R), valamint nagy 
teljesítményű kalapácsmalom (lucer-
na, sarjú, gabona). Telefon: 0751–
558775, 0266–378105. (20934)

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

állás

Az AMECO Renewable Energy 
Kft., pellet- és brikettgyár Gyergyóal-
faluban, ALKALMAZ RECEPCIÓST. 
Követelmények: számítógépes is-
meretek, német nyelvismeret. Előny: 
olasz nyelvismeret. Fényképes ön-
életrajzokat a g.lepri@ameco.ro e- 
mail címre várunk.

szolgáltatás

VÁLLALJUK területek felméré-
sét, telekkönyvezését, megosztását, 
összevonását és teljes körű ügyinté-
zését. Nyugdíjasoknak 20% kedvez-
mény. Telefon: 0722–967539.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1996. 
december 8-ra,

BOTÁR IMRE

halálának 15. évfordulóján. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei – Csíktaploca. 
(20959)

Szívünk legmélyebb fájdalmá-
val emlékezünk 1998. december 
8-ra,

SZILÁGYI JÁNOS

halálának 13. évfordulóján. Fájó 
emlékét örökre szívünkbe zár-
tuk. Szerettei – Csíkszereda. 
(20954)

Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek
hiába szállnak árnyak,
álmok, évek,
ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.

(Juhász Gyula)

Szomorú szívvel emlékezünk a 
makkfalvi születésű, 2010. decem-
ber 8-án Svédországban elhunyt

id. BERNAD ANDRÁSRA.

Felesége és gyermekei, Jutka, And-
ris és unokája Pongi.

Hirdetések hargitanépe2011. december 8., csütörtök  | 13. oldal 

A HOMORÓDALMÁSI KÖZBIRTOKOSSÁG 
2011. december 11-én, vasárnap 11 órától tartja rendes év végi közgyűlését 

a homoródalmási Szabó Gyula Kultúrházban, 
amelyre tisztelettel meghívjuk közbirtokossági tagjainkat.

Napirendi pontok: 2011. évi tevékenységi beszámoló; év végi osztalék megha-
tározása; különfélék.

Amennyiben a jelzett időpontban nem lesz határozatképes többség, a közgyűlést 
2011. december 11-én vasárnap 12 órától a megjelent tagság részvételével tartjuk meg.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
A SPEKY-NEUROTHERM KFT. (Gyergyószentmiklós, Belchiei utca 23/A szám, 
Hargita megye) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2012. január 19-én 12 óra-
kor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcső-
ház, 2-es lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerülnek az adós ingó javai.

Opel Astra 1,6i személygépkocsi, szürke színű, gyártási év 2001, gázolajas. Az 
értékesítés a legnagyobb ajánlott áron történik.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legkésőbb az árverés idő-
pontja előtt egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a 
150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–310940-es
és az 0744–362148-as telefonszámokon, illetve a 0266–317373-as faxszámon. 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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 gyermek, 
férj, apa, nagyapa, testvér, rokon, munkatárs és jó barát,

ÖRDÖG PÉTER

életének 57., házasságának 35. évében, több hónapos 
szenvedés után, 2011. december 2-án Budapesten szerető szíve 
megszűnt dobogni. Szeretett halottunktól december 9-én 13 órakor 
veszünk búcsút a csíkszeredai Kalász negyedi temető ravatalozójá-
ban. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Meg-
gyötört szívvel és fájó lélekkel búcsúzik a gyászoló család.

elhalálozás


