
lakás
KIADÓ hosszú távra bútorozatlan, 

2 szobás tömbházlakás a Jégpálya 
negyedben, valamint a Kossuth Lajos 
utcában. Érdeklődni lehet a 0721–
394381, 0741–548973-as telefonszám-
okon. (19403)

ELADÓ 3 szobás, 100 m2-es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás saját 
hőközponttal. Ára alkudható. Telefon: 
0740–837546.

ELADÓ Csíkmenaságon (Pottyand) 
felújítandó ház 8 ár telekkel. Telefon: 
0746–659556. (19416)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Fűzfa utcában. Irányár: 30 500 euró. Te-
lefon: 0744–706935. (19417)

ELADÓ Csíkszeredában központi fek-
vésű, II. emeleti, 3 szobás lakás és ga-
rázs. Telefon: 0740–399332.

VÁSÁROLNÉK I. osztályú, I. vagy II. 
emeleti garzonlakást Csíkszeredában. 
Telefon: 0722–967539.

telek
BÉRELNÉK vagy VÁSÁROLNÉK szán-

tóföldet 0,50-től egy hektárig Csató sze-
gen vagy Szentsimonban belső mezőn. 
Telefon: 0722–234992. (19429)

ELADÓ Oltfaluban (Csicsó) 30+30 
ár építkezésre alkalmas beltelek. Érdek-
lődni a 0726–387886-os telefonszámon. 
(19376)

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Seat Ibiza 

1.4, benzines, extrákkal, háromajtós, ki-
tűnő állapotban. Telefon: 0740–533327.

BÉRBE ADÓ 2005-ös évjáratú, gázas-
benzines Hyundai Accent 1.3-as személy-
autó, valamint ELADÓK Deutz Fahr, John 
Deere, International, Iseki, Kubota, Yanmar, 
Ford traktorok. Telefon: 0722–342429. 
(19427)

ELADÓ 2004-es évjáratú, Euro 4-es 
Volkswagen Golf beíratva, tulajdonostól. 
Felszereltség: tíz légzsák, tempomat, 
ABS, EPS, esőérzékelő, központi zár, 
bőrkormány, négy elektromos ablak 
és tükör, vontatóhorog stb., téli gumik, 
nyári gumik 80%-os. Irányár: 5850 euró, 
olcsóbb autót beszámítok 1000 euró-
ig. Telefon: 0726–325170, 16 óra után. 
(19336)

ELADÓ: 2006-os évjáratú Hyundai 
Atos 24 000 km-ben; 2005-ös évjáratú 
Hyundai Accent, benzines, gázas; 2001-
es Opel Astra nagyon sok extrával; 
2001-es évjáratú Fiat Seicento frissen 
behozva és beíratva; 2004-es évjáratú 
Volkswagen Golf. Beszámítok öregebb 
Daciát. Telefon: 0749–155155. (19344)

ELADÓ 2003-as évjáratú Seat 
Cordoba 1.4i, 16v, 109 000 km-ben, 
frissen behozva – 3300 euró. Telefon: 
0740–014846. (19413)

ELADÓ Csíkszeredában 1996-os 
évjáratú Fiat Brava 1.6i benzines, fe-
hér színű, rendezett iratokkal, 2012 
júliusáig érvényes műszakival, jó mű-
szaki állapotban, lecserélt új gumikkal, 
akkumulátorral, új ötvözött alumínium 
felnikkel, ködlámpával. Telefon: 0720–
062719. (19423)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Fiat Punto 
1.3 benzines motorral, extrákkal, első 
tulajdonostól (beíratva). Irányár: 1750 
euró. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Daihatsu 
Feroza 1.6i beíratva, jó állapotban, ext-
rákkal (4 x 4, felező, MP3, központi zár, 
elektromos ablak), gallytörő, küszöb 
stb.). Telefon: 0740–216680. (19390)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Corsa 
1.2i frissen behozva, extrákkal (légkondi, 
légzsák, rádió CD stb.), beíratási illeték 
190 euró. Irányár: 2900 euró. Érdeklődni 
lehet a 0740–216680-as telefonszámon. 
(19390)

vegyes
ELADÓK 10–15 kg-os (élősúlyban) 

kecskegidák Homoródkarácsonyfalván. 
Telefon: 0749–111332.

ELADÓ 2000-es évjáratú, 22 kW-os 
ISEKI kerti traktor – 22 000 lej; három-
hengeres, fülkés Ford traktor kitűnő álla-
potban – 16 000 lej; trágyalészippantó, 
horganyzott, 4 m3-es utánfutó – 10 000 
lej. Érdeklődni a 0722–342429-es tele-
fonszámon. (19336)

ELADÓ vetni való fekete borsó, vala-
mint étkezési burgonya. Telefon: 0742–
699665. (19393)

ELADÓ minősített Santé vetőmag-
burgonya. Telefon: 0744–693820, 0266–
372236.

ELADÓ bontásból származó hód- 
és fecskefarkú tetőcserép. Érdeklődni 
a Csíki Székely Múzeumnál. Telefon: 
0266–311727.

ELADÓ Nokia CK–300 autós kihan-
gosí tókészlet, irányár: 320 lej, alkudha-
tó. Telefon: 0745–609399.

ELADÓ restaurált ráfos szekér de-
korációnak, virágtartónak alakítva. 
Megtekinthető a Sadoveanu utca 17. 
szám alatt. Cserébe elfogadok roncs-
program-értékjegyet. Telefon: 0746–
012220. (19408)

ELADÓ 20 méhcsalád Csíkszent do-
mo kos 1492. szám alatt. Telefon: 0266–
336334, 0744–970405. (19370)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni a 
0745–510386 és a 0266–244461-es te-
lefonszámokon.

ELADÓ: jó minőségű széna és sarjú, 
szobabiciklik, futópadok, sportfelszere-
lések, oxigén-hegesztőkészülék, gázboj-
ler, utánfutónak való anyagok. Telefon: 
0746–195430.

ELADÓ egy lóra való hám, valamint 
Dacia vontatóhorog. Telefon: 0266–
334180, 0742–874783.

szolgáltatás
A FLUVIUS Second Hand garanci-

ával ELAD használt mosógépeket, hű-
tőket, mosogatógépeket, fagyasztókat, 
bútorokat, ülőgarnitúrákat és sok min-
den mást. Megtalál: Zsögöd u. 49. szám 
alatt, a volt Mikó bútor udvarán. Érdek-
lődni a 0744–173661-es telefonszámon. 
(19406)

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG-
HOZ szük  séges iratok hiteles fordí-
tása kedvező áron rövid határidővel, 
a konzulátussal szembeni fordítóiro-
dában. Telefon: 0266–372433, 0744–
664364.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

PUSZTAI LÁSZLÓ
nyug. tanár

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak és segítséget 
nyújtottak. Külön köszönet az orvosi 
segítségért és hozzáállásért. A gyá-
szoló család. (19430)

megemlékezés

Míg a szíved utolsót dobban,
Szeresd szüleidet mindenkinél jobban.
Mert bárki adhat kincset, palotát,
De senki sem adhat 
kétszer édesanyát.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. áp-
rilis 21-re,

FERENCZ VINCÉNÉ
Kelemen Katalin

halálának 2. évfordulóján. A megemlé-
kező szentmise 2011. április 20-án 19 
órakor lesz a Szent Ágoston-templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei. (19424)

Fájdalommal emlékezünk 2011. 
március 7-re,

KEREKES LAJOS

halálának 6. hetén. Az érte bemutatott 
szentmise április 20-án, szerdán 18.30 
órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Nyugalma legyen csendes! 
Emlékét örökre megőrizzük. Gyászoló 
szerettei – Csíkszereda. (19421)

Fájó szívvel emlékezünk 2006. áp-
rilis 19-re,

MÉREY ANDRÁS

halálának 5. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak,
Megnyugvásom a tiszta, 
csöndes égnek.
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.

(Reményik Sándor)

Kimondhatatlan fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama,

FARKAS EMMA IRÉN
nyug. tanítónő

életének 85. évében 2011. április 
18-án rövid szenvedés után nemes 
lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványa-
it április 20-án 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család.

Úgy mentél el, ahogy éltél:
csendesen, szerényen.
Elfeledni téged soha nem lehet,
csak muszáj élni az életet nélküled.

Fájó szívvel, de a jó Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a szerető édesapa, gondos nagyta-
ta, testvér, após, rokon, szomszéd 
és jó barát,

özv. NAGY TIBOR

szerető szíve életének 80., özvegy-
ségének 10. évében 2011. április 
17-én reggel 7 órakor rövid beteg-
ség után megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait ma 
16 órakor kísérjük utolsó útjára a 
tusnádfürdői ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család. Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szántuk.

hargitanépe2011. április 19., kedd  | 13. oldal 

Magyarországra  
elektronikai cégekhez  

szakképzetlen  
női és férfidolgozókat  

keresünk,  
szállás, utazás ingyenes,  

azonnali kezdéssel,  
telefonszám:  

0755–067685.

A csíkszentléleki  
SUTA II kőbánya 

eladásra kínálja 
a következő termékeket: 

Nemes zúzalék (criblură): 
 0-8, 8-16, 16-25 mm;   
Zúzalék (piatră spartă): 
 0-90, 0-63, 80-300 mm;
Tömbkő (piatră brută);
Hulladékkő (deşeu carieră).

Érdeklődni hétfőtől péntekig 
8–16 óra között a 0745–841788-as 

telefonszámon.

A TERANZOL Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Maroshévíz, N. Bălcescu u. C/3/6 szám 
alatt található FAFELDOLGOZÁS ÉS CIPŐFELSŐRÉSZ-KÉSZÍTÉS 
(Maroshévíz, 1918. December 1. utca, F1 völgy) működtetéséhez a környe-
zetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

A HENIX Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyimesközéplok 388. szám alatt található FA-
FELDOLGOZÓ EGYSÉG működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélye-
zési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

KALAMÁR BÉLA
értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkszereda, Kicsimező utca szám nélküli telekre 
tervezett RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti és vízügyi hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik naponta 
9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, 2011. május13-ig.

Az Országos Útügyi Vállalat Rt. a Search Corporation Kft. 
megbízotton keresztül értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Maroshévíz, kültelken és beltelken 
megvalósítandó Maroshévíz terelőútjának megvalósítása című tervét a kör-
nyezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség  székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, vala-
mint az Országos Útügyi Vállalat Rt. székhelyén, Bukarest, Dinicu Golescu 
sugárút 38. szám.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabalyozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
fax: 0266–310041; tel. 0266–371313.

AZ AETENUS CONSULTING Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Tusnádfürdő, Apor utca 12. szám alatt talál-
ható ZENIT PANZIÓ működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezé-
si eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz-
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé-

kely udvarhelyen: Győrfi And-
rás: 0744–391537, Jakab Zoltán: 
0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu-
zsanna – 0746–350229, Csík-
szépvíz: László 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 (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 
110 és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
magánszemélyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + 
TVA. Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem 80 szó. Tele-
fon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (lejárati 
dátum a szelvényen). Egyszerre maxi-
mum 5 szelvény vehető igénybe.


