
lakás
ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, tég-

lából épült tömbházlakás Csíkszere-
dában, a Nárcisz sétányon, CSERE is 
érdekel 3 szobással vagy környékbeli 
házzal. Telefon: 0744–519692.

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
lakás az I. emeleten, a rendőrség mel-
lett igényes személynek. Bér: 200 eu-
ró. Telefon: 0744–592500. (19439)

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
Vladimirescu utcában III. emeleti, 3 
szobás tömb házlakás. Telefon: 0745–
345039.

Sürgősen ELADÓ egy II. osztályú, 
I. emeleti, 2 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Tudor negyedben. 
Telefon: 0753–740030.

ELADÓ 3 szobás, 100 m2-es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás sa-
ját hőközponttal. Ára alkudható. Tele-
fon: 0740–837546.

KIADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
III. emeleti bútorozott garzonlakás, 
hosszú távra. Érdeklődni a 0745–
522488-as telefonszámon.

KIADÓ földszinti, saját hőköz pont
tal rendelkező, 2 szobás tömbházlakás. 
Telefon: 0742–415438.

ELADÓ Csíkszentléleken egy két-
szintes családi ház, 8 ár telekkel, na-
gyon szép kilátással. Telefon: 0758–
663189.

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház 
melléképületekkel, illetve garázzsal 
együtt. Telefon: 0266–378461, 0744–
185130. (19426)

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

ELADÓ Csíkszentmiklóson családi 
ház 15 ár telekkel, víz, gáz bevezetve. 
Érdeklődni lehet a 0735–534074es 
telefonszámon. (19411)

ELADÓ Gyergyóremete központ-
jában, a 853as házszám alatti csa-
ládi ház területtel együtt, tiszta telek-
könyvvel. Érdeklődni a 0266–331628, 
0752–871529-es telefonszámokon.

ELADÓ garzonlakás Gyimesfelső
lo kon, Nyíresalja faluban. Telefon: 
0769–039882. (19395) 

ELADÓ földszinti, 2 szobás tömb-
házlakás. Megfelel orvosi rendelőnek, 
irodának, szépségszalonnak stb. Tele-
fon: 0744–424825. (19375)

ELADÓ ultraközponti, 3 szobás 
tömb ház lakás saját hőközponttal. Te-
lefon: 0743–010168, 0756–515191. 
(19375)

ELADÓ sürgősen Tusnádfürdőn köz
ponti, felújítandó villa alkalmi áron. Ér
deklődni a 0036–20–4297493as tele-
fonszámon.

ELADÓ Gyimesközéplokon, Fő út 
716. szám alatti kertes családi ház 
gazdasági épületekkel, gyümölcsös-
sel, villany, kút, vezetékes víz, tiszta 
telekkönyv. Telefon: 0752–061951. 
(19338)

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakófe-
lületű családi ház 930 m2-es telekkel 
Csíkszeredában, a Taploca utcában. 
Cég székhelynek is alkalmas. Telefon: 
0722–435542. (19401)

telek
ELADÓ 9 ár beltelek Taplocán. Víz, 

gáz, villany, kanalizálás a helyszínen, 
urbanisztikai bizonylattal. Ára: 12 eu-
ró/m2. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 5 ár beltelek a Fortuna 
park szomszédságában, szép környe-
zetben. Beszámítok autót is. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 15 ár beltelek Csíkszent ki rá-
lyon, a főút mellett, víz, gáz, villany, ka-
nalizálás a helyszínen. Ára: 11 euró/m2. 
CSERE is érdekel garzonlakásra. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ Oltfaluban (Csicsó) 30+30 
ár építkezésre alkalmas beltelek. Ér-
deklődni a 0726–387886os telefon-
számon. (19376)

ELADÓ 10,4 áras beltelek Csík-
som lyón, a Huba vezér utcával szem-
ben. Telefon: 0730–710656. (19434)

ELADÓ 4,5 hektár erdő Maros hé
ví zen üzemtervvel, és 4,33 ha erdő 
Bor szé ken szintén üzemtervvel ellát-
va. Ára: 30 000 lej/ha. Telefon: 0265–
219130, 0265–251203.

jármű
ELADÓ 2000es évjáratú Opel 

Corsa 2+1 ajtós, 1.0 benzines. Ext-
rák: légkondi, elektromos ablakok és 
tükrök, alumínium felni, ABS, CD rá-
dió, négy légzsák, forgalomba beírva, 
első tulajdonostól. Irányár: 2250 euró. 
Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines, forgalomba beírva, első 
tulajdonostól. Extrák: légkondi, négy 
légzsák, CD rádió, elektromos ablakok 
és tükrök, ABS, szervo, fedélzeti számí-
tógép. CSERE is érdekel. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ 1995ös évjáratú Daihat-
su Feroza 1.6i beíratva, jó állapotban, 
extrákkal (4 x 4, felező, MP3, közpon-
ti zár, elektromos ablak), gallytörő, 
küszöb stb.). Telefon: 0740–216680. 
(19390)

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

ELADÓ 2000es évjáratú Dacia 
Berlina 32 000 km-ben, metálszürke 
színben, cserebordos, rozsdamentes, 
karcmentes, garázsban volt tartva, 
első tulajdonostól, egyéves műszaki 
vizsgával, biztosítással. Vállalok bár-
milyen tesztet. Beszámítok más autót 
is. Irányár: 4600 lej. Telefon: 0266–
334364, 0733–840369. (19393)

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

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

ELADÓ 2003as évjáratú, kétsze-
mélyes Renault Kangoo 1.9, dízel, HR 
rendszámmal, minden adó fizetve, 
tulajdonostól, jó állapotban, szervo, 
rádió CD, fogyasztás 5,5%, ITP 2013
ig. Ára: 3200 euró. Telefon: 0745–
172710. (19454)

ELADÓ 2003as évjáratú Citroën 
Xsara Picasso 1.8 benzines, riasztó-
val, központi zárral, alumínium felnik-
kel, beírva (climatronic, MP3), vala-
mint Daewoo Espero 1.8 benzines + 
GPL, központi zárral, riasztóval, alumí-
nium felnikkel, beírva. Telefon: 0745–
506585. (19387)

ELADÓ 2003as évjáratú Opel 
Frontera 2.2 DTi, fekete színű, 4+1 aj-
tós, 4 x 4es személygépkocsi. Extrák: 
klíma, elektromos ablakok, bőrülés, 
ülésfűtés stb. – 8700 euró, beíratva, 
valamint egy 1993as évjáratú Opel 
Astra F 1.6, benzines, 2+1 ajtós, vo-
nóhoroggal, frissen beíratva, nagyon 
jó műszaki állapotban. CSERE is érde-
kel. Telefon: 0751–553551. (19402)

vegyes
ELADÓ Santé vetőmagburgonya. 

Érdeklődni a 0745–506268as telefon-
számon lehet.

KIADÓK kereskedelmi felületek pün-
kösdre Csíksomlyón, a Szék útján, a fő-
út mellett. Parkolás biztosítva. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 2000es évjáratú, 22 kW
os ISEKI kerti traktor – 22 000 lej; 
háromhengeres, fülkés Ford traktor ki-
tűnő állapotban – 16 000 lej; trágyalé-
szippantó, horganyzott, 4 m3-es után-
futó – 10 000 lej. Érdeklődni a 0722–
342429-es telefonszámon. (19336)

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

ELADO vécépapírgyártó gépsor, tel-
jes körű információval a gyártással kap-
csolatban. Ára: 3800 euró, alkudható. 
Telefon: 0723–365866.

ELADÓ tavalyi cséplésű házi lu-
cernamag 95 százalékos csíraképes-
séggel. Ára: 15 lej/kg. Telefon: 0744–
511481. (19416)

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár
ma zó értékjegyet. Telefon: 0753–092433. 
(19447)

ELADÓ gömbölyű és hegyes vé-
gű bontott aprócserép. Érdeklődni 
a 0742–648606-os telefonszámon. 
(19412)

ELADÓ vastagfajta, sárga, lám-
pás, betanított méncsikó, lábán hosz-
szú szőrökkel. Telefon: 0266–311754, 
0747–158432. (19404)

ELADÓK cserepes, átültethető tu-
jafenyők, ezüstfenyők, 22 LE Iseki, Fi-
at, Fendt, John Deere traktorok, 2-es, 
3-as forgóeke, rotációs kapa, Grimme 
HL750es burgonyaszedő kombájn. 
Rendelésre behozunk mezőgazdasá-
gi gépeket. Telefon: 0749–155155, 
0266–346834 (este). (19344)

ELADÓK fekete puli kutyaköly-
kök egészségügyi könyvvel. Telefon: 
0751–334653. (19385)

ELADÓ Nokia CK–300 autós kihan-
gosí tó készlet, irányár: 320 lej, alkud-
ható. Telefon: 0745–609399.

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

ELADÓ Carpatina Rotax kaszá-
lógép garanciával. Ára: 2000 lej. Ér-
deklődni a 0745–510386 és a 0266–
244461-es telefonszámokon.

szolgáltatás
VÁLLALJUK területek felmérést, 

telekkönyvezését, megosztását, ösz-
szevonását és teljes körű ügyinté-
zését. Nyugdíjasoknak 15 százalékos 
kedvezmény. Telefon: 0722–967539.

A FLUVIUS Second Hand garan-
ciával ELAD használt mosógépeket, 
hűtőket, mosogatógépeket, fagyasztó-
kat, bútorokat, ülőgarnitúrákat és sok 
minden mást. Megtalál: Zsögöd u. 49. 
szám alatt, a volt Mikó bútor udvarán. 
Érdeklődni a 0744–173661es telefon-
számon. (19406)

13 év tapasztalattal fürdőkádak 
újrazománcozását VÁLLALJUK ga-
ranciával, helyszíni kiszállással, min-
den színben. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (19393)

Mosógép és hűtőjavítást VÁLLA-
LOK az ön lakásán, két év garanciával. 
Telefon: 0729–085290, 0266–323087. 
(19328)

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG-
HOZ szük  séges iratok hiteles fordítá-
sa kedvező áron rövid határidővel, a 
konzulátussal szembeni fordítóirodá-
ban. Telefon: 0266–372433, 0744–
664364.

köszönetnyilvánítás

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

MIKLÓS MAGDOLNA
nyug. főkönyvelőnő

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak és segítséget 
nyújtottak. Külön köszönetet mon-
dunk dr. Tamás Mária családorvosnak 
és a Caritasnál dolgozó Szabó Mónika 
önzetlen, lelkiismeretes munkájáért. 
A gyászoló család – Csíkszentmárton 
– Csekefalva.

megemlékezés

Mutasd meg nekünk, Uram, 
irgalmasságodat,
És szabadításodat add meg nekünk.

(85. Zsoltár)

Fájó szívvel emlékezünk 1993. 
április 25-re, amikor a szentegyházi

LŐRINC TERÉZ
szül. Simó,

valamint 2010. szeptember 4-re, 
amikor az ugyancsak szentegyházi

LŐRINC ANTAL
(Misi)

örökre itt hagyott minket. Az engesz-
telő szentmise 2011. április 27én 
19 órakor lesz a Millenniumi-temp-
lomban. Drága szüleim, nyugodjanak 
békében! Leányuk: Erzsébet – Csík-
szereda. (19422)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
április 24-re,

ORBÁN MIHÁLY ERNŐ

halálának 4. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. április 
26án 7 órakor lesz a Szent Ágos-
ton-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Felesé-
ge. (19415)

Szomorúan emlékezünk 1998. 
április 23-ra,

PETRES ANDRÁSNÉ
Salló Julianna

halálának 13. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (19330)

Hirdetések hargitanépe2011. április 22., péntek  | 13. oldal 

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.

Magyarországra  
elektronikai cégekhez 

szakképzetlen  
női és férfidolgozókat 

keresünk, 
szállás, utazás ingyenes, 

azonnali kezdéssel, 
telefonszám: 

0755–067685.

A Csíkszentmihályi 
Közbirtokosság 
árverést hirdet 

2011. április 26-án 9 órára 
325 m3 gyérítésből származó fa 

kitermelésére 
és 160 m3 gyérítésből származó 

fa eladására.
Telefon: 0266–326159.

TUSNÁD KÖZSÉG TANÁCSA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Nagytusnád és Újtusnád falvakban megvalósí-
tandó Tusnád község vízellátása című tervét a környezetvédelmi 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 a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(tel.: 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 Zol-
tán: 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: ma-
gán személyeknek 20 szó alatt 7 lej, 

20 szó fölött 14 lej, cégeknek duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hirde-
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen-
tő: INGYENES! Maximális terjede-
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy-
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.


