
lakás
ELADÓ 4 szobás, III. emeleti, tég-

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

ELADÓ Kászonimpérben családi 
ház melléképületekkel. Telefon: 0752–
081191.

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

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

ELADÓ Csíkszereda központjában 
földszinti, két külön bejáratú szobás, kül-
ső szigetelésű tömbházlakás. Érdeklődni 
lehet a 0740–032798-as telefonszámon. 
(19551)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyed 16. szám alatt, II. emeleti, 3 szo-
bás tömbházlakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0748–921491, 0726–268000.

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 Delnén, a 97-es szám alatt 
egy félkész ház 16 ár telekkel. Érdeklődni 
lehet a 0744–311696-os telefonszámon. 
(19490)

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

jármű
ELADÓK 45, illetve 58 lóerős kis-

traktorok ár alatt, sürgősen. Telefon: 
0752–446997. (19562)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines, beírva, sok extrával, 
alufelnivel, új gumikkal, kifogástalan álla-
potban, 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 1993-as évjáratú, piros színű 
Hyundai Pony extrákkal. Ára: 999 euró. 
Telefon: 0727–898725. (19534)

ELADÓ 1986-os évjáratú, működőké-
pes Golf II-es alkatrésznek. Irányár: 350 
euró. Telefon: 0744–592678. (19553)

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

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

vegyes

Kiváló tisztelettel köszönjük Csík-
szereda Helyi Tanácsának az ifjúsági 
programunk önzetlen támogatását. A 
Nefelejcs Egyesület.

ELADÓK használt mosógépek, moso-
gatógépek, hűtőszekrények, fagyasztók, 
ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, szekrények, 
matracok, új és használt termékek. Érdek-
lődni lehet Csíkzsögöd 49. szám alatt vagy 
a 0744–173661-es telefonszámon. (19561)

ELADÓ kiváló minőségű eperfahordó-
ban érlelt, 54 fokos, tiszta szilvapálinka. 
Ára: 30 lej/liter. Telefon: 0748–160660.

ELADÓK: Lenken 2-es, 3-as váltó-
ekék, 135–160 cm-es körkaszák, New 
Holland szénaprés kitűnő állapotban, 
kultivátor 30-50 literes tejhűtőedénnyel, 
Iseki International, Deutz, Fendt trakto-
rok. Rendelésre hozok mezőgazdasá-
gi vagy élelmiszeripari gépet. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19495)

ELADÓ roncsautó-értékjegy. Telefon: 
0720–257948.

ELADÓK bárányok, valamint egy 350 
kg-os ünőborjú. Telefon: 0723–912329.

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

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

találkozó

Kedves osztálytársunk! Szeretettel 
meghívunk az 1966-ban végzett XI. F 
osztály 45 éves érettségi találkozójára, 
amely 2011. június 16-án lesz megtart-
va 12 órakor a Márton Áron Gimnázi-
umban. Bővebb felvilágosítást a 0755–
896295-ös vagy a 0747–982045-ös 
telefonszámokon lehet kérni. (19557)

állás

ALKALMAZUNK árumozgatót egy 
bukaresti lerakathoz. Szállást biztosí-
tunk Bukarestben, 1000 lejes fizetés-
sel, munkaszerződéses viszonnyal. 
Érdeklődni a 0760–293134-es tele-
fonszámon május 15-ig. (83948)

A csíkszépvízi Pálprodex Kft. ALKAL-
MAZ ÁCS és ASZTALOS szakmunkáso-
kat, illetve szakképzetlen munkásokat. 
Telefon: 0722–372372. (19552)

szolgáltatás
13 év tapasztalattal VÁLLALJUK fürdő-

kádak újrazománcozását garanciával, hely-
színi kiszállással, minden színben. Telefon: 
0746–639363, 0745–269777. (19479)

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

elhalálozás

megemlékezés

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Hiába borult rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.

Fájó szívvel emlékezünk

FORRÓ CSABA

halálának 4. évfordulóján. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család. (19559)

Örök hálával és szeretettel emlé-
kezünk drága jó édesanyánk, nagyink 
és dédink,

FERENCZ S. IMRÉNÉ
Gáll Angella

halálának 4. évfordulóján. Csendes álma 
fölött őrködjön a szeretet és megemlé-
kezés. Gyermekei és családjaik – Csík-
szereda–Csíkpálfalva.

Hirdetések

Mély fájdalommal emlékezünk drá-
ga gyermekünk,

ANDRÁS ERZSÉBET

halálának 9. évfordulóján. 
Lelkéért az engesztelő 
szent mise 2011. május 11-én 19 óra-
kor lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Gyászoló szülei, fia Lehel és a 
nagyszámú rokonság.

hargitanépe2011. május 10., kedd  | 13. oldal 

MÁRTON KÁROLY 
ÉS MÁRTON KOVÁCS ANNA
értesíti az érdekelteket, hogy 
a Homoródfürdő 17A szám 
alatti Kata Villa rendezési terv 
bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével megtehetik na-
ponta 9–15 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél 2011. május 
20-ig (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám, tel.: 0266–
312454, 0266–371313, fax: 
0266–310041).

KÁNYA ZOLTÁN
értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkszereda, Fenyő utca szám 
nélkül tervezett RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD)  
bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést ké-
relmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltünteté-
sével megtehetik naponta 8.30–16.30 között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, 2011. május 27-ig.

A LAKATOS IMPEX Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkcsicsó 306. szám alatt található EL-
SŐDLEGES FAFELDOLGOZÓ EGYSÉG működtetéséhez a kör-
nyezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk 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 Környezetvédel-
mi 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, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/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.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, rokon, barát és jó 
szomszéd,

VAJDA JÁNOS

életének 81. évében türelemmel 
viselt betegség után 2011. má-
jus 2-án szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait május 11-én 11 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkdelnei ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást egy órával a temetés előtt 
fogadunk. Búcsúzunk Tőled, és 
kérjük a mindenható Istent, hogy 
fáradt testednek az anyaföld ad-
jon csendes nyugalmat. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csen-
des! A gyászoló család.


