
lakás
ELADÓ Kászonimpérben családi 

ház melléképületekkel. Telefon: 0752–
081191.

KIADÓ I. osztályú, bútorozatlan 
garzonlakás. Telefon: 0723–313485. 
(19545)

ELADÓ Csíkszeredában III. emeleti, 
felújított garzonlakás a Szív utcában. 
Érdeklődni a 0740–216685-ös telefon-
számon.

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 Csíkszeredában. 
Telefon: 0753–740030.

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

KIADÓ 40 m2-es üzlethelyiség önálló 
hőközponttal Csíkszereda központjában. 
Telefon: 0741–317431. (19506)

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás tömb-
ház lakás a központban hosszú távra. Te-
lefon: 0741–659457.

ELADÓ Csíkszentmárton-Csekefalva 
130. szám alatt egy 4 szobás családi 
ház melléképületekkel, kerttel. Telefon: 
0744–995540.

ELADÓ Delnén, a 97-es szám alatt 
egy félkész ház 16 ár telekkel. Telefon: 
0744–311696. (19490)

ELADÓ vagy BÉRELHETŐ Csíkszere-
dában, a Szérű utca 6. szám alatti, 1300 
m2-es ingatlan a hozzá tartozó 15 000 
m2-es területtel. Telefon: 0754–500730, 
+36–30–7374085. (19462)

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

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0742–415438.

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

ELADÓ Bükszádon, a halastóval 
szemben nyaralónak is megfelelő kertes 
családi ház. Irányár: 85 000 lej. Érdek-
lődni lehet a 0745–807871-es telefon-
számon. (19460)

telek
ELADÓK 9 és 10 áras beltelkek 

Csík szent léleken, az Alszegi út mentén. 
Érdeklődni lehet a 0744–160231-es te-
lefonszámon. (19475)

ELADÓ 23 ár belterület Madéfal-
ván, a volt futballpálya területén és 36 
ár szántó a Kőkereszt-dűlőben. Telefon: 
0266–311862. (19486)

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 

1.6, benzines, beírva, sok extrával, 
alufelnivel, új gumikkal, kifogástalan 
állapotban, szervizkönyvvel. CSERE is 
érdekel. Ára: 3600 euró. Telefon: 0723–
365866.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel 
Corsa, téli-nyári gumival, alufelnivel, 
nincs beíratva. Ára: 1050 euró. Telefon: 
0751–585949.

ELADÓ 2008-as évjáratú Opel 
Combo 1.3 CDTi beíratva, extrákkal 
(légzsák, szervo, állítható kormány, rádió 
CD stb.) megkímélt állapotban. Irány-
ár: 5850 euró. Telefon: 0751–112521. 
(19518)

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel Corsa 
1.2i, frissen behozva (elektromos ab-
lak, tükör, légzsák, CD rádió, ABS stb.). 
Irányár: 3150 euró. Telefon: 0751–
112521. (19518)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Daihatsu 
Feroza 1.6i, beíratva, 4 x 4, felező, rádió 
CD, elektromos ablak, vonóhorog, gally-
törő, küszöb stb.) jó állapotban. Irány-
ár: 4100 euró. Telefon: 0740–216680. 
(19496)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
G 1.6i, frissen behozva. Extrák: légkondi, 
légzsák, elektromos ablak, tükör, rádió 
CD stb.). Irányár: 2950 euró. Telefon: 
0749–518475. (19496)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Astra 
H 1.3 CDTi, frissen behozva, kitűnő álla-
potban extrákkal (légkondi, multivolán, 
fedélzeti számítógép, ABS, elektromos 
ablak, szervo, rádió CD stb.). Irány-
ár: 5850 euró. Telefon: 0749–518475. 
(19496)

ELADÓ 2001-es évjáratú Peugeot 
406, 1998 HDi (klimatronik, ABS, elekt-
romos ablakok, xenon, új gumikkal) na-
gyon jó műszaki állapotban, magánsze-
mélyre írva. Irányár: 3200 euró. Telefon: 
0751–112521. (19518)

ELADÓ 1992-es évjáratú Suzuki 
Vitara 1.6i nagyon jó állapotban, érvé-
nyes magyar iratokkal. Ára: 2300 euró. 
Telefon: 0744–109145. (19496)

ELADÓ 1993-as évjáratú Hyundai 
Pony extrákkal. Ára: 999 euró. Telefon: 
0727–898725. (19534)

ELADÓ 2003-as évjáratú Ford Focus 
1.6, 16v, nagyon jó, újszerű állapotban, 
hargitai rendszámmal, novemberben be-
írva, téli-nyári gumikkal. Irányár: 4200 
euró. Telefon: 0749–571577.

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

ELADÓ 1993-as évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines, fekete metálszínű, 197 000 
km-ben, nagyon jó műszaki és esztétikai 
állapotban, frissen beíratva, reális km-ben. 
Ára: 1600 euró. Telefon: 0751–553551. 
(19515)

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

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

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Corsa 1.0, benzines, 2+1 ajtós. Extrák: 
légkondi, ABS, négy légzsák, lopásgátló, 
alumínium felnis, forgalomba beírva, el-
ső tulajtól. Telefon: 0741–534730.

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

vegyes
ELADÓ aragázpalack. Telefon: 0740–

510346. (19501)
ELADÓK bárányok, valamint egy 350 

kg-os ünőborjú. Telefon: 0723–912329. 
(19543)

ELADÓ Csíkszeredában ültetni való 
Santé; étkezési piros és fehér burgo-
nya, valamint egy 3 éves fekete kanca 
egyes vagy kettős fogatba, be van ta-
nítva, csendes. Telefon: 0740–778717. 
(19538)

ELADÓK 7 hetes malacok. Telefon: 
0742–869757.

ELADÓ roncsautó-értékjegy. Telefon: 
0720–257948.

ELADÓ: ladewagen, rendforgató, 
rendösszeverő, New Holland aratógép 
3 m-es vágóasztallal, körkasza, hármas 
forgóeke, körborona, International kis-
traktor oldalkaszával – 48 LE-s. Telefon: 
0745–923779. (19528)

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

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni lehet 
a 0745–510386 és a 0266–244461-es te-
lefonszámokon. (19337)

szolgáltatás
13 év tapasztalattal VÁLLALJUK für-

dőkádak újrazománcozását, garanciával, 
helyszíni kiszállással, minden színben. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(19479)

VÁLLALUNK teljes körű villanyszere-
lési munkálatokat a következő területe-
ken: belsőszerelés, ipari villanyszerelés, 
földelést és mérést, valamint villámhá-
rító-szerelést. Telefon: 0742–998663. 
(4874)

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

VÁLLALOM rendezvények teljes kö-
rű ellátását 25 személyig (első áldozás, 
konfirmálás, ballagás és más rendez-
vény). Szükség esetén szállást is bizto-
sítok. Telefon: 0745–345963.

állás
ALKALMAZUNK árumozgatót egy 

bukaresti lerakathoz. Szállást biztosítunk 
Bukarestben, 1000 lejes fizetéssel, mun-
kaszerződéses viszonnyal. Érdeklődni a 
0760–293134-es telefonszámon május 
15-ig. (83948)

Gyergyószentmiklós környéken KE-
RESÜNK ÜGYINTÉZŐ, IRODAI ASSZISZ-
TENS MUNKATÁRSAT. Feladata lesz 
a könyvelővel való kapcsolattartás, 
irodai ügyvitel, hivatali ügyintézés. 
Angol nyelvtudás, számítógépes fel-
használói ismeretek és jogosítvány 
szükséges. Előnyt jelent, ha van 
gyakorlata hasonló munkakörben. 
FÉNYKÉPES CV-t kérünk a követke-
ző címre: omega.human.resource@
gmail.com.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

KOVÁCS REGINA

temetésén részt vettek, sírjára a ke-
gyelet virágait helyezték, mély gyá-
szunkban osztoztak, utolsó útjára 
elkísérték és segítő kezet nyújtottak. 
Külön köszönet a SMURD mentőcso-
portnak és a reanimáló osztály főor-
vosának, dr. Varga Péternek és mun-
kaközösségének. A gyászoló család 
– Csíkdelne. (19498)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
március 15-re,

TIRNOVÁN PÁL

halálának napjára. A hathetes meg-
emlékező szentmise 2011. május 
7-én este 19 órakor lesz a Kalász 
negyedi Szent Ágoston-templom-
ban. Emléke legyen áldott, pihe-
nése csendes! A gyászoló család. 
(19546)

Fájó szívvel emlékezünk 1981. 
május 6-ra,

MIKLÓS ISTVÁN

halálának 30. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise május 14-én reggel 8 
órakor lesz a csíkmadarasi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des. Szerettei – Csíkmadaras. (19544)

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
május 9-re,

KOPACZ TIBOR
Öcsi

halálának 2. évfordulóján. A megemléke-
ző szentmise május 9-én, hétfőn 19 óra-
kor lesz a csíktaplocai templomban. Élete 
napjaiban elfogadta a sors megannyi ba-
ját. Kérjük a jó Istent, adja meg jutalmát! 
Nyugodjon békében! Szerettei. (19542)

Hirdetések
Ne sirass a fejfámnál állva,
Nem vagyok ott.
Nem alszom.
Ezernyi fúvó szél vagyok,
Az érett magba zárt napsugár vagyok.
Az égre kelő madarak
Fürge szárnycsapása vagyok,
A csillagok égi fénye vagyok.
Ne sirass a fejfámnál állva,
Nem vagyok ott.

Szomorúan emléke-
zünk

FEKETE DEZSŐ

halálának első évforduló-
ján. Megemlékező szentmisére május 
7-én 19 órától kerül sor a csíktaplocai 
templomban. Emléke szívünkben él 
örökre. Szerettei. (19541)

hargitanépe2011. május 6., péntek  | 13. oldal 

A székelyudvarhelyi Nagy Árpád II. 
értesíti az érintetteket, hogy a Zeteváralja (Zetelaka község) 131/E 
szám alatt található panzió működtetéséhez a környezetvédelmi enge-
délyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. sz. Telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

A SUTA KÖZBIRTOKOSSÁG 
értesíti tagságát, 

hogy 2011. május 15-én 13 órától tavaszi közgyűlést tart 
a csíkszentléleki kultúrotthonban.

Napirendi pontok:
– beszámoló a 2010-es évről;
– a 2011-és évi tervezetek ismertetése, megbeszélése;
– ellenőrző bizottság beszámolója;
– alapszabályzat változtatása;
– különfélék.

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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd és 
környéke), Elekes Csaba: 0745–
544590 (Csíksomlyó és környéke), 
Imre István: 0745–107618 (köz-
pont), 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.

A múltba nézve valami fáj,
Akiket szerettünk,
Nincsenek közöttünk már.

Fájdalommal emlékezünk május 
7-én a brassói

BAKÓ ÁRPÁD

halálának 27. és

BAKÓ GIZELLA
szül. Kósa

halálának 5. évfordulóján. Emlékük le-
gyen áldott, nyugalmuk csendes! Le-
ányuk: Mária – Csíkszereda. (19537)


