
lakás
ELADÓ Csíkszeredában III. eme-

leti, felújított garzonlakás a Szív utcá-
ban. Érdeklődni a 0740–216685-ös 
telefonszámon.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíksze-
redában, a Decemberi forradalom ut-
cában. Érdeklődni a 0742–489265-ös 
telefonszámon.

ELADÓ egy I. emeleti, II. osztályú, 
2 szobás tömbházlakás Csíkszeredá-
ban. Telefon: 0753–740030.

ELADÓ Újtusnádon, a főút mellett 
felújított, 4 szobás, konyás családi 
ház melléképületekkel, nagy kerttel 
és tágas udvarral. Érdeklődni lehet a 
0730–118456-os telefonszámon 18–
20 óra között. (19529)

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

ELADÓ családi ház 25 ár telekkel. 
Telefon: 0745–923779. (19528)

ELADÓ egy 3 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Temesvári sgt. 47/9 
szám alatt, II. emeleten, külön kazán-
nal, termopán ablakokkal. Irányár: 47 
000 euró, alkudható. Telefon: 0746–
632629. (19517)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá-
lya negyedi csillag-tömbházban, föld-
szinti, 3 szobás lakás saját központi 
fűtéssel, beköltözhető állapotban. 
Irányár: 40 000 euró. Telefon: 0721–
916408, 0757–109888.

ELADÓ 2 szobás, felújított tömb-
ház la kás a Festő Nagy István utcában, 
hő szi getelve. Ára: 35 000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0752–091040. (19464)

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

ELCSERÉLNÉM 2 szobás, konyha, 
fürdőszobás csicsói (Olt falu) csalá-
di házamat 2 szobás tömbházlakásra 
Csíkszeredában. Telefon: 0728–
196141. (19505)

telek
ELADÓ 23 ár belterület Madéfal-

ván, a volt futballpálya területén és 36 
ár szántó a Kőkereszt-dűlőben. Tele-
fon: 0266–311862. (19486)

ELADÓK 9 és 10 áras beltelkek 
Csík szent léleken, az Alszegi út men-
tén. Telefon: 0744–160231. (19475)

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

jármű
ELADÓ 2003-as évjáratú Ford 

Focus 1.6, 16v, nagyon jó, újszerű 
állapotban, hargitai rendszámmal, no-
vemberben beírva, téli-nyári gumikkal. 
Irányár: 4200 euró. Telefon: 0749–
571577.

ELADÓ 1993-as évjáratú Opel 
Astra 1.6, benzines, fekete metálszí-
nű, 197 000 km-ben, nagyon jó mű-
szaki és esztétikai állapotban, frissen 
beíratva, reális km-ben. Ára: 1600 eu-
ró. Telefon: 0751–553551. (19515)

ELADÓ 1995-ös 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 1996-os évjáratú Audi A4 
1.6, benzines. Irányár: 2850 euró. Te-
lefon: 0745–923779. (19528)

ELADÓ 1990-es évjáratú Dacia 
1310-es megkímélt állapotban, friss 
műszakival, minden illeték kifizetve, 
ötös kapcsolószekrény. CSERE is érde-
kel. Irányár: 2200 lej. Telefon: 0266–
334364, 0733–840369. (19524)

ELADÓ kétszemélyes Dacia kiste-
herautó, téli, nyári gumival, jó állapot-
ban. Telefon: 0745–072235. (19486)

ELADÓ 1996-os évjáratú Opel 
Corsa 1.2, benzines motorral, 2012-ig 
érvényes műszakival, minden illeték 
kifizetve, nagyon jó, rozsdamentes 
állapotban. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Irányár: 1950 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (19524)

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú Logan 
Ambiance 1.4 Mpi, megkímélt álla-
potban, 67 000 km-ben, + négy téli 
gumival, rádió CD, MP3-as lejátszó, 
metálfestés, első tulajdonostól, nap-
rakész szervizzel. Ára: 3000 euró. Te-
lefon: 0723–648791.

vegyes
ELADÓ roncsautó-értékjegy. Tele-

fon: 0720–257948.
ELADÓK 7 hetes malacok. Telefon: 

0742–869757.
KIADÓ 40 m2-es üzlethelyiség önál-

ló hőközponttal Csíkszereda központjá-
ban. Telefon: 0741–317431. (19506)

ELADÓ: ladewagen, rendforgató, 
rendösszeverő, New Holland aratógép 
3 m-es vágóasztallal, körkasza, hár-
mas forgóeke, körborona, International 
kistraktor oldalkaszával – 48 LE-s. Te-
lefon: 0745–923779. (19528)

SÁRIG ATTILA BÍRÓSÁGI VÉG-
REHAJTÓ 2011. május 16-án 10 
órakor a végrehajtó székhelyén EL-
ADÁSRA BOCSÁTJA a Madéfalva 
804-es tömbház I. emeleti, 4-es 
lakrészét. A lakrész rendezett iratok-
kal ellátott, 3 szoba, konyha, kamra, 
fürdő, mosdó, debaré, beüvegezett 
erkély, nagy pince tartozik hozzá 
(csempekályhás fafűtéssel). Irányár: 
80 000 lej. Érdeklődni a végrehajtó 
székhelyén: Csíkszereda, Szász End-
re utca 11. szám alatt lehet. Telefon: 
0266–371336. (19527)

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS, -ELADÁS 
Csík szent domokoson, Garadosalja 
1825-ös házszám (gyergyói út). 
Időpont: 2011. május 22., vasárnap 
10–20 óra között. Telefon: 0741–
695809, Szabó Endre. (19524)

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár-
mazó értékjegyet. Telefon: 0753–092433. 
(19447)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
lade wagenek, rendforgatók, kaszálógé-
pek, kalapácsmalom, kockabálázó, bo-
rona, ekék, műtrágyaszóró. Érdeklődni 
a 0723–120396 és a 0743–878596-os 
telefonszámokon lehet. (19471)

KIADÓ kereskedelmi felület az 
állomás környékén. Telefon: 0743–
096543, 0724–205173. (19405)

állás
A csíkmadarasi székhelyű IN-

COM EURO Kft. elárusítókat alkalmaz 
élelmiszerüzletbe. Érdeklődni lehet a 
0748–113590-es telefonszámon. (–)

A Super Bingo Metropolis 
személyeket ALKALMAZ Bingo-
szelvények árusítására. Érdeklődni 
a Petőfi utca 27. szám alatt vagy a 
0758–224277-es telefonszámon. 

szolgáltatás
VÁLLALOM angol nyelv tanítását 

kezdőknek és haladóknak egyaránt. 
Érdeklődni a 0753–872564-es telefon-
számon.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk drága 
szüleink,

SZÉKELY JÓZSEFNÉ
Kopacz Ágnes, valamint

id. SZÉKELY JÓZSEF

halálának 30. évfordulóján. Lel-
kükért az engesztelő szentmiseál-
dozat május 5-én 19 órakor lesz 
a csíkcsicsói templomban. Nyu-
galmuk legyen csendes, emlékük 
áldott! Szeretteik.

elhalálozás

Hirdetések

Mélyen lesújtva, a jó Isten 
akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a nagyon szere-
tett édesapa, após, nagytata, 
dédapa, jó rokon és segítőkész 
szomszéd,

id. CSÁSZÁR LAJOS

fáradtságot nem ismerő, szorgal-
mas, munkás életének 87., öz-
vegységének 7. évében türelem-
mel viselt hosszú betegség után 
2011. május 2-án elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait má-
jus 5-én délelőtt 10 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkrákosi 
ravatalozóból a templomkertbe. 
Drága édesapánk, nagytatánk, 
nem tudjuk kifejezni fájdalmun-
kat, amit távozásod okozott. Mé-
lyen lesújtva, örök hálával álljuk 
körül koporsódat, és szemünk 
hulló könnyeivel köszönjük meg 
azt a sok jót, amit értünk tettél. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! A gyászoló család.

Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem,
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben!

Fájdalomtól megtört szív-
vel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy a 
drága jó édesanya, gyermek, 
nagymama, testvér, anyatárs, 
sógornő, keresztmama, rokon 
és jó szomszéd,

özv. PÁL ATTILÁNÉ
Páll Mária Magdolna

életének 63., özvegységének 11. 
évében 2011. április 29-én sze-
rető szíve váratlanul megszűnt 
dobogni. Drága halottunk teme-
tése május 5-én, csütörtökön 14 
órakor lesz a csíkszépvízi római 
katolikus templomból a helyi 
temetőbe. Részvétnyilvánítást 
ugyanott fogadunk 13 órától. 
Nyugodjál csendesen drága hit-
vestársad mellett. Emléked szí-
vünkben élni fog. Isten veled! A 
gyászoló család – Csíkszépvíz.

hargitanépe2011. május 4., szerda  | 13. oldal 

INSTHAR Rt.
Bérbe adók egyben vagy 

külön-külön irodahelyiségek 
a Márton Áron utca 

21. szám alatt, 6 helyiség 
egyenként 20-24 m2 

az első és a második emeleten,  
1 helyiség 75 m2 a földszinten, 

amely üzletnek is megfelel.
Bérköltség megegyezés alapján.

Parkírozás biztosított 
az udvarban.

Telefon: 0266–371785, 
0744–625736, 0745–380499.

ELÁRUSÍTÓT 
ALKALMAZUNK 
JÁTÉKÜZLETBE. 

Telefon: 
0758–912941.

Péter István bírósági végrehajtó
2011. május 5-én 10 órakor
ELADÁSRA BOCSÁTJA

az Egyed István és Kovács Emőke vagyonát képező
INGATLANT  

(MANZÁRDOS TÉGLAHÁZ),
mely Gyergyószentmiklóson a 4 km-nél található.

Irányár: 187 000 lej.

Érdeklődni a végrehajtó székhelyén, 
Gyergyószentmiklós, Virág negyed 43/E/1. szám alatt. 

Telefon: 0266–361267

A Ben-Mar Rock Kft.
– Csíkszereda, Hajnal utca 18. szám –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Szárhegy község kültelek szám nél-
kül megvalósítandó Kavicskitermelés halastó létesítése céljából című 
tervét, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama 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.


