
lakás
Sürgősen ELADÓ felújított, saját 

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

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

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

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

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

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Decemberi forradalom utcában, 
valamint egy 5 x 4-es, 12 x 12-es fá-
ból házderék, 15 x 15-ös fűrészáru, 8 
x 15, 12 x 12-es fák, foszni, valamint 
colos deszka. Telefon: 0724–108211. 
(20944)

KIADÓ I. osztályú, bebútorozott 
garzonlakás a törvényszékkel szem-
ben. Telefon: 0721–128675.

KIADÓ Uzonka-fürdőn szilveszterre 
ház (max. 15 személy). Telefon: 0729–
101169.

KIADÓ vagy ELADÓ panzió Szé-
cseny ben (100 férőhelyes étterem, 25 
személynek szállás). Telefon: 0757–
737367.

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredá-
ban, a Lendület sétányon egy bútoro-
zott szoba. Alacsony házbér. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

ELADÓ Csíksomlyón azonnal be-
költözhető, új építésű, 130 m2-es 
családi ház igényesen elkészítve, 5 ár 
udvarral. Részletfizetési lehetőség. Te-
lefon: 0743–364929.

telek

ELADÓK telkek a csíkszépvízi tó 
közelében. Telefon: 0758–865600. 
(20963)

ELADÓK telkek Szécsenyben, a 
halastavak mellett. Telefon: 0757–
737367.

jármű

ELADÓ 1996-os évjáratú Volkswa-
gen Transporter 2.5 TDi, eredeti álla-
potban. Telefon: 0745–923779.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra 1.6, 16 szelepes, frissen behoz-
va, kevés illetékkel, megkímélt, karc- 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, elektromos ablak, központi zár, 
multivolán, ESP, szervo, hat légzsák. 
Irányár: 2950 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0729–257421. 
(20943)

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Astra kombi, 1.7-es dízel, frissen beír-
va, Hargita megyei rendszámmal, na-
gyon szép, karc- és rozsdamentes ál-
lapotban. Extrák: ABS, szervo, hat lég-
zsák, ESP-kipörgésgátló, multivolán, 
központi zár, kevés fogyasztással. 
Irányár: 4550 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0727–654803. 
(20943)

ELADÓ 1996-os évjáratú Daewoo 
Espero, beírva, 1.5-ös motorral, gáz- 
+ benzinüzemelésű (jóváhagyással), 
2013-ig érvényes műszakival. 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, be-
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0727–654803. (20943)

ELADÓ Volvo XC90 217 LE SUV 
cégre bejegyezve, kitűnő állapotban, 
teljes felszereltséggel. Telefon: 0724–
349595.

vegyes

Raktári polcok ELADÓK jutányos 
áron. Érdeklődni a 0266–310960-as 
telefonszámon 8–14 óra között.

ELADÓ egy német kockabálázó 
nagyon jó állapotban. Telefon: 0751–
212932.

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

ELADÓ bontásból nyert vas cső 
(Ø50–219), vaslemez konténer (800 
x 1200 x 1000 mm, 100 kg önsúly), 
szerszámos vasszekrény (1000 x 
1000 x 500 mm, 75 kg önsúly), vas 
munkaasztalok (100–200 kg önsúly), 
traszáló asztalok (2 m x 1 m, 700 kg 
önsúly) „i” profilok (i220, i300, i200, 
4–8 m hosszúságban) és  csarnok-
építésre alkalmas 4 m-es vasoszlo-
pok (U180 mm-es profilból). Ár: 2 lej/
kg + áfa. Ugyanitt eladók: összerak-
ható polcelemek 40 mm-es vinklivas 
lábakkal (4,8 lej/m +áfa), polckere-
tek 20 mm-es vinklivasból (2,30 lej/m 
+ áfa), 0,5 négyzetméter nagyságú 
forgácslemez polcok 9 lej + áfa/db. 
Érdeklődni a 0747–638531-es tele-
fonszámon, hétköznapokon 8–16 óra 
között.

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

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

társkereső

27 éves, megbízható fiatalem-
ber megismerkedne fiatal hölggyel 
házasság céljából. Telefon: 0757–
727793.

szolgáltatás

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal minden színben, 13 év tapasztalattal. 
Telefon: 0746–369363, 0745–269777. 
(20969)

köszönetnyilvánítás

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

SZÉKELY LAJOSNÉ
György Magdolna

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, segítő ke-
zet nyújtottak és mély fájdalmunk-
ban osztoztak. Isten fizessen meg 
mindenkinek! A gyászoló család. 
(20977)

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk sze-
retett barátunk,

SZÉKELY LAJOSNÉ
(Magdi)

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki 
őszinte részvétünket és együttér-
zésünket a gyászoló családnak. 
Imreh Lajos és családja – Csíksze-
reda. (20979)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a gyer-
gyó újfalvi 

FERENCZI JÓZSEFRE,

halálának 12. évfordulóján. Emléke 
szívünkben örökre megmarad. Sze-
rettei Csíkszeredából.

Szomorúan emlékezünk

SALLÓ BÉLA

halálának 22. és felesége,

SALLÓ IRÉN

halálának 29. évfordulóján. Leánya 
és családja – Csíkzsögöd.

Szomorúan emlékezünk

KERESZTES JÓZSEF
szabómester

halálának 24. évfordulóján. Fia és 
családja – Csíkzsögöd.

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék marad.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
Míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2009. de-
cember 15-re, 

BARDÓCZ BRIGITTA
szül. István 

halálának 2. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. december 
14-én, szerdán reggel 7 órakor lesz a 
Szent Kereszt-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. 
december 11-re,

LŐRINCZ ERZSÉBET

halálának 7. évfordulóján. A szentmi-
se ma 18 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Gyászoló férje.

elhalálozás

Hirdetések
„A halál olyan súlyos veszteség, 
hogy valójában sohasem lehet fel-
dolgozni. Az emléke elhalványul a 
szeretett személynek, de a hiánya 
mindig megmarad.” 

Ara Rauch

December 12-én 4 éve, hogy 
eltávozott szerettei köréből

KÖPEFALNAGY 
ISTVÁN.

Szívünkben az örök 
szeretet fényével em-
lékezünk.

hargitanépe2011. december 12., hétfő  | 13. oldal 

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
Még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap, 
 a 100 lej feletti értékben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Company International Kft. (Maroshévíz, 1. Decembrie 1918. utca 33. 
szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 2011. december 19-én 12 
órától nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javait a csíkszeredai 
székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2 szám alatt. 

Az ingó javak és azok kikiáltási árai: 2 db IVECO Stralis tehergépkocsi; 1 
db IVECO Eurotech tehergépkocsi; 3 db Kogel típusú haszongépjármű, 1 db 
digitális másológép, különböző bútorzat (polcok, íróasztal, székek) – az indu-
lási ár a legjobb ajánlott ár.

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 50 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO04RNCB0157110389960001 
különleges eljárási folyószámlára.

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

Tájékoztató
Az ARC Studio Kft. (Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. sz., 

telefon: 0744–697961) által képviselt Bartha László közli, hogy 
vízgazdálkodási beleegyezést kérelmezett a Román Vizek Országos 
Adminisztrációjának Olt Vízügyi Igazgatóságától, a Csíkszentimre 
községhez tartozó, Büdösfürdő házszám nélküli belterületén talál-
ható hétvégi ház számára. Ez egy új beruházás.

A létesítmény működtetése nyomán állandó jelleggel napi 2,50 
m3 szennyvíz keletkezik, amelyet egy 10 m3-es hasznos űrtartalmú 
tartályba raktároznak, amelyből csepegtetőtestes szennyvíztisztító 
berendezés általi tisztítás után túlfolyással, fordított irányú szűrőn 
átvezetve kerül a talajba. 

Ez az egyeztetéskérelmezés összhangban van az utólag módosí-
tott és kiegészített 1996/107-es törvénnyel.

Mindazon személyek, akik bővebb felvilágosításban kívánnak 
részesülni a vízgazdálkodási egyetértés kérelmezésével kapcsolato-
san, vagy véleményt, ajánlást, észrevételt kívánnak megfogalmazni, 
december 5-ét követően a kérelmezőhöz fordulhatnak az alábbi 
címen: 530104 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. szám, telefon: 
0744–697961.

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.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226. 
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.


Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja,
örökre fáj a fény alatt.

Wass Albert

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, test-
vér, rokon, szomszéd 
és ismerős,

ID. CSIBI SÁNDOR

életének 57., házasságának 32. évé-
ben türelemmel viselt betegség után, 
december 11-én hirtelen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 
holnap, 2011. december 13-án 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkzsögödi temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával foga-
dunk. Emléked örökre szívünkben él! 
A gyászoló család – Csíkzsögöd. 


