
jókívánság

Csíkszenttamásra, a legdrágább 
szülőknek, nagyszülőknek és dé dik
nek, KARDA MÁRTONNAK 81., vala
mint KARDA VERONIKÁNAK közelgő 
77. születésnapjukra jó egészséget 
és az Isten áldását kérjük, hogy még 
sokáig legyenek közöttünk, és áldá
sos, békés karácsonyt kívánnak a 
László és a Karda család. (20987)

telek

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

lakás
KIADÓK irodák (14 m2, 14,5 m2, 24 

m2, 29 m2) a Gál Sándor u. 16. szám 
alatt, valamint raktárnak és műhely
nek megfelelő helyiségek a Rét u. 83. 
szám alatt, Csíkszeredában. Telefon: 
0266–371082, 0744–696514. (85368)

Székelyudvarhely szombatfalvi ré
szében áron alul ELADÓ új építésű, rusz
tikus, téglából épült, hőszigetelt családi 
ház. A földszinten nagy nappali, konyha, 
ebédlő, kamra, fürdőszoba, kazánház, 
debaré. Az emeleten egy nagy és két 
kisebb szoba, fürdőszoba, wc, ruhatár. 
Csendes környezet, 16 ár telek, fásszín, 
kocsibeálló. Telefon: 0745–351089.

KIADÓ déli fekvésű, 2 szobás 
tömbházlakás a Pacsirta sétányon, bú
torozva, 100 euróért. Telefon: 0727–
788967. (20969)

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

KIADÓ Uzonkafürdőn szilveszterre 
ház (max. 15 személy). Telefon: 0729–
101169.

ELADÓ Újtusnád 411. szám alatt ker
tes családi ház. Telefon: 0266–334180.

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

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Opel 

Astra kombi, 1.7es dízel, frissen beír
va, Hargita megyei rendszámmal, na
gyon szép, karc és rozsdamentes ál
lapotban. Extrák: ABS, szervo, hat lég
zsák, ESPkipörgésgátló, multivolán, 
központi zár, kevés fogyasztással. 
Irányár: 4200 euró, beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20994)

ELADÓ 1996os évjáratú Daewoo 
Espero, beírva, 1.5ös motorral, gáz 
+ benzinüzemelésű (jóváhagyással), 
2013ig érvényes műszakival. Irányár: 
1450 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20994)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf kombi, 1.4es 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: 3200 euró, be
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (20994)

ELADÓ egy 1999es évjáratú Da
cia és egy 1997es papucs Dacia har
gitai rendszámmal, érvényes iratokkal, 
jó állapotban. Telefon: 0753–053869.

ELADÓ 2001es évjáratú, beíratott, 
metálzöld Opel Astra kombi, 1.4es 
motorral (ABS, szervo, négy légzsák, 
elektromos ablakok, fa műszerfal, 160 
ezer reális km, rozsda és karcmen
tes). Ára: 3300 euró, beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0266–334364, 
0733–840369. (20981)

ELADÓ: 2001es évjáratú Seat 1.9 
TDi, 2 személy + teher és egy 6 sze
mélyes Damas Daewoo, 8,5 t önürítő 
teherautó egy 6 tonnás utánfutóval, 
rendezett papírokkal. Telefon: 0752–
632182, 0756–795736. (20989)

ELADÓK 2003as évjáratú Opel 
Agila 1.2, újszerű állapotban, vala
mint VW Caddy és Seat Inka. Telefon: 
0758–800880.

ELADÓ Same kistraktor kettőseké
vel együtt vagy külön. Telefon: 0752–
446997. (20988)

ELADÓ 2003as évjáratú Opel 
Zafira 1.6os, euró 4es, benzin és GPL 
üzemelésű, gyárilag beszerelve, fris
sen behozva, kevés illetékkel (központi 
zár, légzsák, ABS, szervo, ESP, állítható 
kormány, elektromos ablakok, karc és 
rozsdamentes). Irányár: 3750 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0729–257421, 0724–175640. (–)

vegyes
ELADÓK használt laptopok. Ár: 600–

800 lej között. Telefon: 0746–219248. 

ELADÓ bontásból nyert vascső 
(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 csarnoképí
tésre alkalmas 4 mes vasoszlopok 
(U180 mmes profilból). Ár: 2 lej/kg 
+ áfa. Ugyanitt eladók: összerakható 
polcelemek 40 mmes vinklivas lá
bakkal (4,8 lej/m +áfa), polckeretek 
20 mmes vinklivasból (2,30 lej/m 
+ áfa), 0,5 négyzetméter nagyságú 
forgácslemez polcok 9 lej + áfa/db. 
Érdeklődni a 0747–638531es tele
fonszámon, hétköznapokon 8–16 óra 
között.

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

ELADÓK 140–180 kgos disz
nók és öt húsos fajta malac. Telefon: 
0757–631819, 0735–154145.

ELADÓK 100 kg körüli mangali
ca disznók. Helyszínen levághatók 
és megpörkölhetők, a szalmát bizto
sítjuk. Érdeklődni a 0744–276333as 
telefonszámon.

tanfolyam
KÖNYVELŐKÉPZÉS INDUL január 

folyamán Csíkszeredában és Gyergyó
szent miklóson a Kreativ Kontir Kft. 
szervezésében. Érdeklődni a 0721–
605266os telefonon lehet.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL

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

Kertes háznál VÁLLALOK az ünne
pek előtt napszámosmunkát. Telefon: 
0753–408902.

megemlékezés

Szomorúan emlékezünk szüleink,

ALBERT GIZELLA

halálának 12. és

ALBERT ANDRÁS

halálának 4. évfordulóján. Gyerme
keik – Csíkszereda. (–)

részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel vettük 
tudomásul a hírt, hogy tisztelt kollé
gánk, barátunk,

CSIBI SÁNDOR

hirtelen elhunyt. A Hargita Megyei 
Mentőszolgálat munkaközössége 
ezúton szeretné kifejezni őszinte 
részvétét a gyászoló családnak.

elhalálozás

Hirdetések

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

(Ady Endre)

Szívünk mély fáj-
dalmával tudatjuk, 
hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, déd-
mama, testvér, anyós, 
rokon és jó szomszéd,

özv. BÁLINTH ÁRPÁDNÉ
Tőke Rozália

életének 89., özvegységének 5. 
évében, szerető szíve megszűnt 
dobogni. Szeretett halottunktól 
ma 14 órakor veszünk végső 
búcsút a csíkzsögödi temető ra-
vatalozójában. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emléke szívünkben 
örökké élni fog. Nyugodjál bé-
kességben! A gyászoló család 
– Csíkszereda.

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott.
Arany volt a szíved, 
munka az életed,
Isten hívott, 
mert nagyon szeretett.

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagyma-
ma, dédmama, rokon 
és szomszéd,

MÁTYÁS TERÉZ
szül. Mihálykó

életének 81., házasságának 41. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2011. de-
cember 12-én lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk 
földi maradványait december 
15-én 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőben. Fájó szívvel 
búcsúznak tőled szeretteid. Nyu-
godjál csendesen, az Úr Jézus 
szent nevében! A gyászoló család 
– Csíkszereda.

Engem az erdő véd s szeret,
utaimat erdők kísérték,
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek, fenyők is. Égig értek.
S majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omlottam,
egy hang közelről súgja még
én is az erdő fája voltam.

Áprily Lajos

Fájó szívvel emlé
kezünk 2006. decem
ber 13ra,

KORODI DÉNES

halálának 5. évfordulóján. Lelke 
nyugalmáért az engesztelő szentmi
se december 17én 17 órakor lesz 
bemutatva az újtusnádi templom
ban. Emléke legyen áldott, nyugal
ma csendes! Szerettei – Újtusnád. 
(20985)

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

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 

PETRES LÁSZLÓ

halálának 6. hetén. A 
megemlékező szent
mise 2011. december 
15én, csütörtökön 18 
órától lesz a Millenniumtemplom
ban. Nyugalma legyen csendes, em
léke áldott! Szerettei – Csíkszereda.

hargitanépe2011. december 14., szerda  | 13. oldal 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
csíkszeredai munkahelyre.

Feladat: ügyfélszolgálat ellátása e-mailen és telefonon.
Munkaidő: 11.00–19.30, hétfőtől péntekig.
Feltételek:
 angol nyelv magabiztos használata írásban és szóban;
 Microsoft Word, Outlook és más számítógépes programok ismerete;
 önálló döntőképesség.

Jelentkezni lehet a 0266–371135-ös telefonszámon 
vagy e-mailen a contact@meanpixel.com címen.

Bíró Tibor
értesíti az érdekelteket, hogy 
a Csíkcsicsó község, Csiba és 
Csaracsó közötti szám nélkü-
li kültelekre készült övezeti 
rendezési terv (PUZ) bemu-
tatott változatára környezet-
védelmi véleményezést kérel-
mezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező ada-
tainak feltüntetésével napon-
ta 9–15 óra között, a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél tehetik meg 
(Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) 2011. decem-
ber 29-ig. 

A Csíki Magánerdészet 
2011. december 23-án 9 órakor a Haladás utca 17. szám alatti székhelyén 

árverést szervez
kobzásokból származó faanyag értékesítése céljából, 

a következő mennyiségekre:     

Sor-
szám Választék Mennyiség Az őrzött faanyag helye

1. fenyő gömbfa 7,73 köbméter Kászonaltíz

2. fenyő, nyír, nyár, 
gyertyán tűzifa 10,00 köbméter Szentkirály

3. fenyő gömbfa 1,48 köbméter Szentmárton
4. bükk tűzifa 2,17 köbméter Tusnád
5. nyír tűzifa 3,35 köbméter Szentmárton
6. nyír tűzifa 0,70 köbméter Kászonaltíz
7. fenyő gömbfa 0,75 köbméter Kászonaltíz
8. bükk tűzifa 0,75 köbméter Kászonaltíz
9. bükk tűzifa 0,75 köbméter Kászonaltíz

10. fenyő gömbfa 9,58 köbméter Szentegyháza
11. fenyő gömbfa 3,34 köbméter Szentegyháza
12. fenyő fűrészáru 2,96 köbméter Csíkrákos
13. fenyő gömbfa 7,15 köbméter Kászonaltíz
14. fenyő gömbfa 9,01 köbméter Kászonaltíz

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.


