
lakás
ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, téglából 

épült tömbházlakás a Nárcisz sétányon, 
CSERE is érdekel 3 szobással vagy kör-
nyékbeli házzal. Telefon: 0744–519692.

KIADÓ egy 2 szobás, bútorozott la-
kás két fürdőszobával, saját hő köz pont
tal a piac környékén. Telefon: 0723–
723493.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá-
ban, a Szív utca 7/B szám alatt. Telefon: 
0767–232488, 15–17 óra között.

ELADÓ Csíkszeredában, központi 
fekvésű 72 m2-es, I. osztályú, II. eme-
leti, külön bejáratú, 3 szobás lakás (für-
dő, mosdó + vécé, teljesen felújítva, 
új szaniterek, parketta, csempe, saját 
hőközpont, új fűtőtestek, termopán ab-
lakok, pince). Ára: 40 000 euró. Telefon: 
0744–568598.

KIADÓ Csíkszeredában a poliklini-
kával szemben, földszinti, bútorozatlan, 
I. osztályú garzonlakás hosszú távra 
cégeknek irodának, raktárhelyiségnek 
vagy orvosi rendelőnek is megfelel. Te-
lefon: 0748–114626.

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor ne-
gyedben 3 szobás, saját hőközpontos, IV. 
emeleti tömbházlakás vagy ELCSERÉLHE-
TŐ 2 szobás lakásra a II. emeletig, külön-
bözetfizetéssel. Telefon: 0740–304099.

ELADÓ Csíksomlyón kulcsrakész, 
összkomfortos családi ház (5 szoba, 
konyha, kamra, két fürdő, dupla garázs). 
Ugyanitt ELADÓ 3300, illetve 2200 m2-
es beltelek. Telefon: 0740–304099.

ELADÓ Parajdon 2 szobás, földszin-
ti tömbházlakás, felújítva, szigetelve, 
termopán ablakokkal. Megfelel üzlethe-
lyiségnek és kiadó szobáknak. Irányár: 
27 000 euró, alkudható. Telefon: 0741–
520422.

telek
ELADÓ építésre alkalmas telek a vá-

rostól 9 kmre, Csíkborzsovában a tetőn 
(a templom szomszédságában) kedvez-
ményes áron, panorámás kilátással. Te-
lefon: 0722–967539.

ELADÓ 9 ár beltelek Taplocán urba-
nisztikai bizonylattal, azonnal beépíthető. 
Víz, gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. 
Telefon: 0741–534730.

ELADÓK Csíkmindszenten parcel-
lázott, 700 m2-es beltelkek, rendezési 
tervvel, a főúttól 50 mre. Víz, gáz, vil-
lany a telekhatáron. Irányár: 13 euró/m2. 
Telefon: 0740–304099.

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Opel Corsa 

1.2i, 4+1 ajtós, extrákkal (légkondi, 
rádiókazettofon, elektromos ablak, ál-
lítható kormány stb.) frissen behozva. 
Beíratási illeték 185 euró, beíratását 
vállalom. Irányár: 2900 euró. Telefon: 
0740–216680. (19390)

ELADÓ 2008as évjáratú Opel Combo 
1.3, CDTi, frissen beíratva, kitűnő állapot-
ban. Extrák: légzsák, rádiókazettofon, ál-
lítható kormány, ABS stb.). Irányár: 5950 
euró. Beszámítok olcsóbb Opelt. Telefon: 
0740–216680. (19390)

ELADÓ 1999es évjáratú Dacia No-
va 1.6T kitűnő állapotban, első tulajdo-
nostól. Telefon: 0266–312097. (19356)

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

ELADÓ 2002es évjáratú Renault 
Kangoo 1.9, dízel, nagyon jó állapotban, 
kétszemélyes, teherszállító, 2012-ig ér-
vényes műszakival, biztosítás kifizetve. 
Beszámítok olcsóbb autót is, valamint 
CSERE is érdekel. Irányár: 2950 euró. 
Telefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(19377)

ELADÓ 2001es évjáratú, metál-
kék Opel Astra G 1.6i extrákkal (ABS, 
légkondi, 4 légzsák, központi zár, elekt-
romos ablak, elektromos tükör, szervo, 
két kulcs, 4 nyári és 4 téli gumi, alufelni 
+lemezfelni), HR rendszámmal, 2012ig 
érvényes műszaki, tulajtól. Irányár: 3600 
euró. Telefon: 0741–205225.

ELADÓ 2000es évjáratú Opel Corsa 
1.0, benzines, 2+1 ajtós, forgalomba 
beírva, első tulajtól, szervizkönyvvel. 
Extrák: légkondi, négy légzsák, ABS, 
gyári alumínium felni, lopásgátló, szer-
vo). Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines. Extrák: légkondi, négy 
légzsák, elektromos ablakok és tükrök, 
szervo, ABS), forgalomba beírva, első 
tulajdonostól, szervizkönyvvel, tökéletes 
állapotban. Beszámítok Daciát, Matizt. 
Telefon: 0741–534730.

vegyes

Az 1971-ben végzett Marosvásárhelyi 
Pedagógiai Főiskola, román–magyar 
szakos hallgatóit találkozóra hívjuk. A 
szálak elszakadtak. Kapcsolatfelvétel-
re jelentkezzetek a következő telefon-
számokon vagy e-mail címen: Koszo-
rús Tót Erzsébet: 0742–732329, vagy 
Tordai Árpád: 0744–390637, e-mail: 
tordaiarpad@vipmail.hu.

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

ELADÓ juh és tehénsajt vegyesen – 
14 lej/kg. Szállítás megoldható. Telefon: 
0747–557491. (19366)

ELADÓK törzskönyves moszkvai őr kis-
kutyák minőségi tenyészszülőktől. Telefon: 
0751–550063, www.erdoalji.ro. (19348)

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

ELADÓ egy modern kanapé 2 fo-
tellel, jutányos áron. Telefon: 0747–
115472, 0740–216698.

ELADÓ egy használt Whirlpool mo-
sógép és egy Ileana varrógép. Telefon: 
0744–311696. (19387)

ELADÓK fekete puli kutyakölykök 
egészségügyi könyvvel. Telefon: 0751–
334653. (19385)

ELADÓ Csíkszeredában 1158 m2-
es irodaház, 760 m2-ig kereskedelmi 
felület, 350 m2 irodahelyiségek, 14 ár 
telekkel, átalakítható hotel, egészség-
ügyi klinika, autószalon vagy bármilyen 
kereskedelmi egységnek. Befektetésnek 
is ajánlott. Ára: 190 euró/m2. Telefon: 
0744–568598.

ELADÓ: nyolc U-vas 1–6,35 méte-
rig, 120 mm széles – ára: 25 lej/méter.; 
háromfázisú óra, két eredeti parfüm: CK 
Free, valamint Christian Dior Dune 100 
ml. Telefon: 0744–568598.

ELADÓ új, öthengeres kürtőskalács-
sütő gép öt nagy és öt kisméretű fával. 
Telefon: 0746–107408.

ELADÓ egyszemélyes, lefödött sír-
emlék a Szentlélek utcai temetőben. Te-
lefon: 0266–315926, 0720–986996.

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

ELADÓ közepes és nagy képernyős, 
színes televízió kitűnő állapotban. Irány-
ár: 150–250 lej. Telefon: 0757–989455.

ELADÓ eperfahordóban érlelt, tiszta, 
54 fokos szilvapálinka. Telefon: 0748–
160660.

ELADÓ női nercsapka, gallér; női, 
44-es irhabunda; három sapkának való 
fekete asztrahánbőr; 50es, háromne-
gyedes irhabunda típusú férfikabát. Te-
lefon: 0266–321512.

ELADÓ télire eltett tárkony, 720 ml-
es befőttesüvegben. Ára: 15 lej/üveg. 
Telefon: 0758–343069.

ELADÓ egyes lóra való hám, va-
lamint Dacia vontatóhorog. Telefon: 
0266–334180, 0742–874783.

KIADÓK kereskedelmi felületek pün-
kösdre Csíksomlyón, a Szék útján. Par-
kolás biztosítva. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ négyégős aragázkályha bu-
téliával vagy anélkül. Irányár: 350 lej 
vagy 230 lej. Telefon: 0266–332540.

ELADÓ két 40–50 kgos hússüldő 
– 400 lej/db, valamint egyszer használt 
menyasszonyi ruha és egy fehér férfi-
kosztüm (52es) kölcsönzői áron. Tele-
fon: 0745–838884.

árverés

A Csíkpálfalvi Zöld Erdő Közbirto-
kosság ÁRVERÉST TART 2011. április 
22-én 10 órakor a Csíki Magánerdészet 
székhelyén 180 m3 gyérítésből származó 
fatömeg értékesítésére. Telefon: 0747–
230268, 0747–230278.

állás
A Presto Const Kft. kiváló szakmai 

tapasztalattal rendelkező KŐMŰVESE-
KET ALKALMAZ. Telefon: 0742–620484.

szolgáltatás

VÁLLALJUK lakóházak, hétvégi há-
zak és gazdasági épületek tervezését. 
Telefon: 0366–105629, Csíkszereda. 
(19390)

Villanyszerelést VÁLLALOK (lám-
patestek, konnektorok felszerelését, 
villany-, tévé-, telefon-, UTP-kábel veze-
tését stb.) csak háztartásban. Telefon: 
0742–296226. (19358)

Gyógymasszázst végeztetek masz
szírozógéppel hátgerincfájdalmak, 
reu matikus megbetegedések, visszér, 
cukorbaj kezelésére. Egy kezelés ára 
10 lej. Telefon: 0723–603964, 0740–
390255.

VÁLLALJUK területek telekkönyve-
zését, felmérését, parcellázását, telek-
könyvezését, alapzatok kitűzését. Nyug-
díjasoknak kedvezményesen. Telefon: 
0722–967539.

VÁLLALOK lakásban, hétvégi házban 
villanyszerelést, ajtó, ablakzárak javítá-
sát, csaptelep javítását, egyéb karban-
tartást (varrógép, bicikli). ELADÓ Crown 
márkájú, 51 cm átmérőjű színes televí-
zió 150 lejért. Telefon: 0266–314455, 
0746–476401.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

BIRÓ ÁGOSTON
(Guszti)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mély fájdal-
munkban osztoztak és segítséget nyúj-
tottak. A gyászoló család. (19392)

megemlékezés

Hirdetések hargitanépe2011. április 14., csütörtök  | 13. oldal 

A Csíkkozmási Közbirtokosság 
Vezetőtanácsa

értesíti tagságát, hogy 2011. ápri-
lis 16-án, szombaton 11 órától évi 
beszámoló közgyűlést tart a helyi 
kultúrotthonban. Ha a közgyűlés 
határozatképtelen lesz, akkor 2 óra 
múlva ugyanaznap, ugyanabban a 
helyiségben megismétlődik. 

A csíkszeredai 
MIKÓ Hitelszövetkezeti Bank 

belső könyvvizsgálót alkalmaz. El-
várások: könyvvizsgálói kamarai 
tagság, nyolcórás munkaszerződés.

Érdeklődni a székhelyen (Csíkszere-
da, Kossuth Lajos utca 12. sz.) vagy 
a 0266–314722,  illetve a 0366–
730189-es telefonszámokon lehet.

Imádtad családod, 
mindenkit szerettél,
Az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél.
Drága szíveddel 
értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, 
de legyőzött a halál.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
április 17-re,

DOMOKOS BÉLA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. április 15
én 18 órakor lesz a csobotfalvi Betle-
hem-kápolnában. 

Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (19380)

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

  Fájó szívvel emlékezünk 
2003. április 14-re,

id. BARTA FERENC
nyug. vasutas

halálának 8. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. április 15én 
17 órakor lesz a nagytusnádi temp-
lomban. Emlékét szívünkben őrizzük. 
Szerettei – Nagytusnád. (19373)

A kolozsvári 
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS KFT.

értesíti az érintetteket, hogy a Hargita megye, Székelyudvarhely, N. Bălcescu utca 89. 
szám alatt található ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS működtetéséhez a környe-
zetvédelmi engedélyezési eljárást elindította. A tevékenység előrelátható környezeti ha-
tásaival kapcsolatos információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi 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, cégek-
nek duplája. Keret: 3 lej. Környe-
zetvédelmi hirdetések: 1lej/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.


