
lakás
ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, téglából 

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

ELADÓ 2 szobás, felújított tömbház
lakásaFestőNagyIstvánutcában,hő
szigetelve.Ára:35000euró,alkudha
tó. Telefon: 0752–091040. (19464)

KERESEK kiadó, komfortos családi 
házat hosszú távra Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–556594.

ELADÓ Csíkmindszenten (Nagytí
zes) családi ház 10 ár telekkel és gaz
dasági épületekkel, főútmellett. Tele
fon: 0755–397264. (19483)

ELADÓ 3 szobás, 100 m2es, össz
komfortos, felújított tömbházlakás saját 
hőközponttal. Ára alkudható. Telefon:
0740–837546.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedi csillagtömbházban, földszinti, 
3 szobás lakás saját központi fűtés
sel, beköltözhető állapotban. Irányár:
40 000 euró. Telefon: 0721–916408,
0757–109888.

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, négyszobás tömbházlakás.
Telefon: 0743–096649.

telek
ELADÓ5árbeltelekaFortuna la

kópark szomszédságában tiszta telek
könyvvel. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 23 ár belterület Madé fal
ván,avoltfutballpályaterületénés36
ár szántó a Kőkeresztdűlőben. Tele
fon: 0266–311862. (19486)

ELADÓ Borzsova központjában, a 
Má tékertben egy hektár kaszáló, a 
terület beépíthető, valamint Fatában
5 ha erdős kaszáló. Irányár: 12 000
euró,mindkettőnél.Telefon:+36–62–
266703, este.

ELADÓ 31 ár beltelek Csík szent
királybejáratánál,főútmellett.Víz,gáz,
villany, kanalizálás a helyszínen. CSE
RE is érdekel garzonlakásra. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 9 ár beltelek Taplocán, 
urbanisztikaibizonylattal.Víz,gáz,vil
lany, kanalizálás a helyszínen. Ára: 11 
euró/m2. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 10 ár beltelek Marosvá
sárhely szomszédságában. CSERE is 
érdekel csíkszeredaival. Telefon: 0755–
587157.

jármű

ELADÓ 2008as évjáratú SKODA 
SUPERB1,9TDIszemélyautó,170000
kmben. Irányár: 9500 euró. Telefon:
0745–126015.

ELADÓ 2003as évjáratú BMW 
650es motorkerékpár kitűnő állapot
ban,valamintegy rend50esméretű
motorosruházat.Ára:350 lej.Telefon:
0757–824615, 0745–601133.

ELADÓ kétszemélyes Dacia kiste
herautó,téli,nyárigumival,jóállapot
ban. Telefon: 0745–072235. (19486)

BÉRBE ADÓ 2005ös évjáratú, 
gázasbenzinesHyundaiAccent1.3as
személyautó, valamint ELADÓKDeutz
Fahr, John Deere, International, Iseki, 
Kubota, Yanmar, Ford traktorok. Tele
fon: 0722–342429. (19427)

ELADÓ 1995ös évjáratú Fiat 
Punto 1.3 benzines motorral, ext
rákkal, első tulajdonostól (beíratva).
Irányár: 1850 euró. Beszámítok ol
csóbb autót. Telefon: 0721–773479,
0266–334468.

ELADÓ 2001es évjáratú Cagiva 
Canyon 500 cm3es túra enduro mo
torkerékpár 21 000 kmben, megkí
mélt állapotban. CSERE is érdekel 
autóra különbözetfizetéssel. Irányár:
1750euró.Telefon:0745–261082.

ELADÓ: 2002es évjáratú Volks
wagenPassat1.9TDi101LE,kitűnő
állapotban. Ára: 5200 euró; 2002es 
évjáratú Dacia Pickup 1.9 dízel. Ára:
7200 lej. Telefon: 0752–135883, Gyer
gyó csomafalva.

ELADÓ 1996os évjáratú BMW 
316i (benzines), forgalomba beírva, 
első tulajdonostól, 193 000 kmben,
szervizkönyvvel.Extrák:négylégzsák,
elektromos tükrök, tetőablak, CD rá
dió,esőszenzor,ABS,központizár.Te
lefon: 0741–534730.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.6 benzines, forgalomba beírva, 
első tulajdonostól. Extrák: légkondi,
négy légzsák, elektromos ablakok és 
tükrök, központi zár stb. Beszámítok 
Daciát, Matizt. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2000es évjáratú Opel 
Corsa 1.0 benzines, 2+1 ajtós, első
tulajdonstól, új gumikkal és új akku
mulátorral, forgalombabeírva.Extrák:
légkondi, négy légzsák, magnó, alu
míniumfelni,ABS,szervo,lopásgátló.
Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2001es évjáratú Seat 
Ibiza, beíratva, érvényes műszakival,
jó állapotban. Érdeklődni a 0740–
533327es telefonszámon.

vegyes
VÁSÁROLOK roncsprogramból szár

mazó értékjegyet. Telefon: 0753–092433. 
(19447)

ELADÓ fehér és piros, nagy és 
ültetni való Santé burgonya Csíksze
redában. VÁLLALOK szántást lovak
kal Csíkszereda környékén. Telefon: 
0740–778717. (19488)

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

ELADÓ vetni való feketeborsó. Te
lefon: 0742–699665. (19439)

ELADÓ 2000es évjáratú, 22 kWos 
ISEKIkertitraktor–22000lej;három
hengeres, fülkés Ford traktor kitűnő
állapotban–16000 lej; trágyalészip
pantó, horganyzott, 4 m3es utánfutó
– 10 000 lej. Telefon: 0722–342429. 
(19336)

ELADÓK mezőgazdasági gépek:
lade wagenek, rendforgatók, kaszáló
gépek, kalapácsmalom, kockabálázó, 
borona, ekék, műtrágyaszóró. Érdek
lődni a 0723–120396 és a 0743–
878596os telefonszámokon lehet. 
(19471)

ELADÓ Nikon D3000 fényképe
zőgép + 200as teleobjektívvel. Ára:
2800 lej. Telefon: 0755–971255.

ELADÓK termopán ablakok. Üvegfe
lület:két121x70es,két192x70es,
teljesen új állapotban. Telefon: 0741–
948020.

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

idézés
Megidéztetik Demeter Éva (utol

só ismert lakhelye Székelyudvarhely,
Hársfa sétány 3. szám, 13as lakrész) 
alperesiminőségbenaHargitaMegyei
Törvényszéken lévő 1005/96/2011es
ügycsomóban a felperes Hargita Me
gyei Szociális Gondozási és Gyermek
védelmiVezérigazgatósággalszemben,
amelynek tárgya a kiskorú Demeter 
Botond Csongor elhelyezési intézkedé
sének hatályban tartása, a tárgyalás 
napjapedig2011.május19.

állás
ASuperBingoMetropolisszemé

lyeket ALKALMAZ Bingoszelvények 
árusítására. Érdeklődni a Petőfi utca
27. szám alatt vagy a 0758–224277es 
telefonszámon. 

ALKALMAZOKegyszemélytfejős
tehenek mellé. Szállás, étkezés meg
oldva, bérezés megegyezés alapján. 
Telefon: 0742–699665. (19439)

szolgáltatás
MosógépéshűtőjavítástVÁLLA

LOK az ön lakásán, két év garanciával. 
Telefon: 0729–085290, 0266–323087. 
(19328)

VÁLLALJUKlakóházak,gazdasági,
ipariéspihenő (hétvégi)házak terve
zését. Telefon: 0366–105629, Csíksze
reda. (19480)

A FLUVIUS Second Hand garan
ciával ELAD használt mosógépeket, 
hűtőket,mosogatógépeket,fagyasztó
kat,bútorokat,ülőgarnitúrákatéssok
mindenmást.Megtalál:Zsögödu.49.
számalatt,avoltMikóbútorudvarán.
Érdeklődnia0744–173661estelefon
számon. (19406)

VÁLLALOM angol nyelv tanítását
kezdőknek és haladóknak egyaránt.
Érdeklődnia0753–872564estelefon
számon.

VÁLLALOM rendezvények teljes
körű ellátását 25 személyig (első ál
dozás, konfirmálás, ballagás és más 
rendezvény). Szükség esetén szállást 
is biztosítok. Telefon: 0745–345963.

MAGYARÁLLAMPOLGÁRSÁGIKÉ
RELEMHEZ szükséges iratok fordítását 
VÁLLALOM kedvezményes áron. Tele
fon: 0756–521887.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2006. 
május2ára,

SZAKÁLI BÉLA

halálának 5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei – Csíkszentmihály, Csík
szereda. 

köszönetnyilvánítás

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

özv. MOLNÁR JÁNOSNÉ

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, mély fáj
dalmunkban osztoztak és segítsé
get nyújtottak. A gyászoló család. 
(19477)

elhalálozás

Hirdetések

Örök álom zárta le 
drága két szemed,
És megpihenni tért 
dolgos két kezed,
A földön küzdöttél, 
de már nem lehet,
Odaát csönd ölel át 
és a szeretet.
Istenünk, vedd helyettünk 
oltalmadba őt!
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó 
lelke előtt!

Fájó szívvel, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy

özv. KOVÁCS ERNŐNÉ
Bálint Regina

szerető szíve életének 84. évé-
ben 2011. április 29-én rövid 
szenvedés után megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk temetése má-
jus 3-án, kedden 11 órakor lesz 
a csíkdelnei ravatalozóból az új 
temetőbe. A gyászoló család.

Szomorú az út, 
amely sírodhoz vezet,
Istenőrködjönpihenésedfelett.
Nemtudunkmineked
csak virágot vinni.
Nemtudunkmiérted
csak imádkozni.

Fájó szívvel emlékezünk 2008. 
május3ra,

SIPOS SÁNDORNÉ
Szakács Erzsébet

halálának 3. évforduló
ján. A megemlékező
szentmise 2011. május 3án, ked
den 19 órakor lesz a Szent Ágoston
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei –
Csíkszereda. (19504)

hargitanépe2011. május 2., hétfő  | 13. oldal 

Április 22én éjjel elloptak egy 
10évesközépázsiai juhászkutyát.
Nagyon nagy termetű, vörösfe
hér színű szőre van, kan kutya. A
kutya nyomravezetőjét 500 lej ju
talomban, a tettes(ek) nyomrave
zetőjét pedig 1000 lej jutalomban
részesítem. Telefon: 0730–614088. 
(19485)

Magyarországra 
elektronikai cégekhez 

szakképzetlen 
női és férfidolgozókat 

keresünk,  
azonnali kezdéssel.

Szállás, utazás ingyenes.

Telefonszám: 
0755–067685.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a SPEKY-NEUROTHERM Kft. (Gyergyószentmiklós, Békény utca 23/a szám, 
Hargita megye) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2011. május 12-én 11 
órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerül az adós 
ingó java:
 Opel Astra 1,6i személygépkocsi, szürke színű, gyártási év 2001, gázola-

jas, értéke 11 200 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legkésőbb az árverés idő-

pontja előtt egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a 
150 lejes részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–310940-es 
és az 0744–362148-as telefonszámokon, illetve a 0266–317373-as faxszámon.

A STYLUS Kft.
értesíti az érdekelteket, hogy Csíkszereda, Taploca Zonális Ren-
dezési Terv (PUZ) bemutatott változatára környezetvédelmi vé-
leményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban az észrevételező adatainak feltünteté-
sével megtehetik naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségnél 2011. május 15-ig (Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám, 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 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.


