
lakás
ELADÓ Csíkdánfalván, a 223. 

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

ELADÓ sürgősen téliesített hét-
végi ház Szelterszen kitűnő állapot-
ban, csodálatos környezetben, jutá-
nyos áron. Telefon: 0744–537628.

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

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

ELADÓ egy földszinti, 2 szobás 
lakás a Jégpálya negyedben. Ára: 
25 000 euró. Telefon: 0753–629697. 
(20950)

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás, tel-
jesen felújított, Jégpálya negyedi 
tömbházlakás. Telefon: 0752–153810. 
(20936)

ELADÓ családi ház a Töhötöm ve-
zér utcában. Telefon: 0744–580402.

ELADÓ déli fekvésű kertes csa-
ládi ház Csicsóban. Telefon: 0743–
856146. (20929)

ELADÓ Budapesten, a Hősök te-
re közelében 114 m2, I. emeleti, 3 és 
fél szobás lakás saját hőközponttal, 
tulajdonostól. Irányár: 20,2 millió fo-
rint. Telefon: +36–13211231, +36–
06–203657587.

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

telek

ELADÓ Csíkjenőfalván, a Ken-
deres-kertben 12,5 ár építkezésre 
alkalmas terület, víz- és villany-be-
kötési lehetőséggel. Telefon: 0744–
368457, 0266–327334.

ELADÓ a Csíkszeredához tarto-
zó Szé csenyben 24 ár telek, tiszta 
telekkönyvi papírokkal, hétvégi ház 
építésére alkalmas, panorámás kilá-
tással. A terület fele fenyőerdő. Te-
lefon: 0745–363346, 0266–315480.

ELADÓ építkezésre alkalmas, 
56 ár terület Csíkszereda Székely-
ud varhely felöli kijáratánál. Telefon: 
0723–036890.

ELADÓ 10 ár beltelek Nagytus-
nád 226. szám alatt, valamint Dacia 
vonóhorog, öntvény fűtőtestek. Tele-
fon: 0742–874783.

jármű
ELADÓ Volvo XC90 217 LE SUV 

cégre bejegyezve, kitűnő állapot-
ban, teljes felszereltséggel. Telefon: 
0724–349595.

ELADÓ 1996-os évjáratú Volks-
wagen Transporter 2.5 TDi, eredeti 
állapotban. Telefon: 0745–923779.

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)

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: 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, Hargita megyei rend-
számmal, útadóval, zöldkártyával, 
2012-ig érvényes műszaki vizsgával. 
Telefon: 0722–342429. (20916)

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 2001-es évjáratú Opel 
Vectra 1.6, 16 szelepes, frissen be-
hozva, kevés illetékkel, megkímélt, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, elektromos ablak, köz-
ponti zár, multivolán, ESP, szervo, 
hat légzsák. Irányár: 2950 euró, be-
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0729–257421. (20943)

ELADÓ 2005-ös Renault Master 
kisteherautó, 7 személy + 1,5 ton-
na, első tulajdonostól, kitűnő állapot-
ban, reális 171 000 km-ben. CSERE 
is érdekel. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0751–095979.

vegyes

Köszönetünket fejezzük ki Har-
gita Megye Tanácsának a Mesevi-
lág programunk támogatásáért. A 
Nefelejcs Egyesület. (20968)

A kászonújfalvi óvoda és is-
kola tanulói köszönik a Mikulás-
ra kapott ajándékcsomagokat a 
Precizia Kft.-nek, személyesen 
Gergely Mátyás úrnak.

ELADÓ 4 db keveset használt 
Falken 235/75R15 teli gumiabroncs 
terepjáróra. Telefon: 0724–349595.

ELADÓ Ford traktor és műtrágya-, 
valamint vegyszermentes sár ga répa 
nagyobb mennyiségben Csík szent-
simonban. Telefon: 0727–874009, 
0266–346834. (20948)

ELADÓ Ford traktor, M. Fer gusson 
homlokrakodó, traktor kotrókanállal, 
permetező, váltóeke, trágyalészippan-
tó, kultivátor, rotációs kapa (fréza), va-
lamint sárgarépa nagyobb mennyiség-
ben. Telefon: 0749–155155. (20916)

ELADÓK 150–20 kg-os húsdisz-
nók. Telefon: 0743–434464. (20972)

ELADÓ: közepes és nagy krumpli 
állatnak. Ára: 0,25 lej/kg. Nagyobb 
tételnél a fuvar megoldható. Telefon: 
0745–923779. (20970)

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, vala-
mint „i” profilok (i220, i300, i200) és  
csarnoképítésre alkalmas 4 m-es vas-
oszlopok (U180 mm-es profilból). Ár: 2 
lej/kg + áfa. Telefon: 0747–638531.

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

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

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

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

ELADÓ kézzel szedett és csavar-
ni való alma. Telefon: 0266–346515.

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

ELADÓ 180 kg-os disznó Lázár-
fal ván helyben levágási lehetőség-
gel. Telefon: 0726–966102. (20942)

ELADÓ téli, nem román bőrkabát 
nagyon jó állapotban, jó áron, valamint 
fekete színű, XXL-es, dokkanyagból ké-
szült nadrág. Telefon: 0755–780251.

ELADÓ egy német kockabálá-
zó nagyon jó állapotban. Telefon: 
0751–212932.

ELADÓ egy 100 kg-os sertés (8 
lej/kg) és 30-35 kg-os süldők (10 lej/
kg) Csíkkozmáson. Telefon: 0740–
055405, 0266–326628.

állás

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

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását 

VÁLLALJUK garanciával, helyszí-
ni kiszállással minden színben, 13 
év tapasztalattal. Telefon: 0746–
369363, 0745–269777. (20969)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

 

BAKCSI FERENC
(Öcsi)

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak és mély fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló 
család. (20970)

megemlékezés

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre itt marad.

(Reményik Sándor)

El nem múló fájdalommal em-
lékezünk 2000. december 10-re,

AMBRUS ANTAL
(Öcsi)

halálának 11. évfordulóján. Nyu-
galma legyen csendes, emléke 
áldott! Szerettei. (20967)

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
december 11-re,

GYÖRPÁL CSABA

halálának 2. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. decem-
ber 10-én 17.30-kor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
Szerettei. (20966)

elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, 
nagymama, dédma-
ma, testvér, anyós, 
anyatárs, rokon és 
jó szomszéd, 

SZÉKELY LAJOSNÉ
szül. György Magdolna

szorgalmas életének 76., há-
zasságának 57. évében, 2011. 
december 8-án lelkét visz-
szaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 
2011. december 10-én 13 órá-
tól helyezzük örök nyugalomra 
a csíksomlyói Szent Péter te-
mető ravatalozójából. Emléke 
örökké szívünkben él! A gyá-
szoló család.

Hirdetések hargitanépe2011. december 9., péntek  | 13. oldal 

Nyugodjál csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Hiába borul rád 
a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz 
mindörökre.

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

DARVAS BENJAMIN

életének 65. évében, rövid szen-
vedés után, 2011. december 
7-én 14 órakor elhunyt. Drága 
halottunktól december 10-én 10 
órakor veszünk végső búcsút a 
csíkszeredai Szentlélek utcai 
ravatalozóban. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Nyugodjál békében! 
A gyászoló család.

Mély fájdalommal 
emlékezünk

LACZKÓ SÁNDOR

halálának 6. hetén. 
Lel kéért az engesztelő szentmise 
2011. december 12-én 18 óra-
kor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei. 

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Ali & Deea Forest Kft. (Galócás falu, Galócás község,  

Központi utca 55. szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a  
2012. január 12-én 11 órától  nyílt kikiáltásos árverés útján eladja  

az adós ingó javait a csíkszeredai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 
Az ingó jószág: 
 vízszintes fűrész, értéke 6500 lej;
 generátor, értéke 17 000 lej;
 ifron, értéke 16 000 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkez-

dése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és az 150 lejes részvételi illetéket a különleges eljárási folyó-
számlára.

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


