
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi Forradalom utcá
ban. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ kertes családi ház Csíkszere
dában, a Fürdő utcában. Érdeklődni 17 
óra után a 0745–952997-es telefonszá
mon. (19752)

ELADÓ Delnén, a 97-es szám alatt 
egy félkész ház 16 ár telekkel, valamint 
egy bontásra szánt pléhgarázs Csíkszere
dában. Telefon: 0744–311696. (19721)

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb ház-
la kás termopán ablakokkal, saját hő köz-
ponttal, bebútorozva Balán bá nyán, az Új 
utca 10. szám alatt I-es lépcsőházban. Ára: 
30 000 euró. Telefon: 0751–227671, +36–
32–98796707. (19780)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb-
házlakás a rendőrséggel szemben. Tele
fon: 0744–339894. (19748)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
ház lakás a Testvériség sugárúton út ra 
néző ablakokkal. Telefon: 0747–393946. 
(19703)

KIADÓ különálló épület a Szentlélek 
utca 66. szám alatt (a tejgyárral szemben). 
Megfelel irodahelyiségnek, cégszékhelynek, 
rendelőnek vagy bármilyen hasonló célra. 
Az összesen 100 m2, felújított helyiség sa
ját központi fűtésrendszerrel és parkolóval 
is rendelkezik. Telefon: 0741–098922. 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás hosz
szú távra Csíkszeredában. Telefon: 0742–
415438.

ELADÓ 2 szobás, VI. emeleti, felúj í-
tatlan lakás a központban. Irányár: 25 500 
euró. Telefon: 0744–680857. (19726)

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben a 40. 
szám alatt, teljesen berendezve, teljes ellá
tással. Telefon: 0745–005190. (19733)

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás tömb-
házlakás saját hőközponttal, termopán ab
lakokkal a törvényszék közelében. Ára: 48 
ezer euró. Telefon: 0726–288418. (19762)

ELADÓ II. emeleti garzonlakás Csík
szeredában, a Testvériség sgt. 17. szám 
alatt. Irányár: 13 000 euró. Telefon: 
0745–310405. (19711)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík
szeredában, a Temesvári sugárút 57. szám 
alatt. Telefon: 0741–157189. (19663)

ELADÓ ultraközpontban 3 szobás, 
kéterkélyes, déli fekvésű lakás a III. 
emeleten felújított állapotban. Ár meg
egyezés alapján. Telefon: 0753–846010.

telek
ELADÓ legelő, szántó Székely ke-

resztúr körzetében. E-mail: lorinczyzs@ 
invitel.hu.

ELADÓ Csíkszeredában 30 ár köz
művesített beltelek teljes dokumentá
cióval, főút mellett. Irányár: 9 euró/m2. 
Telefon: 0740–469114. (19620)

jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Volkswagen 

Golf 3-as, kombi, minden illeték kifizetve, 
2013-ig érvényes friss műszakival, na
gyon jó állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
elektromos ablak, tetőablak, központi zár, 
négy alufelni. Ára: 1950 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0727–654803, 
0266–334468.

ELADÓK: Lada Niva, Suzuki Sa mu-
rai, Suzuki Vitara hargitai rendszámmal, 
valamint 2006-os évjáratú Hyundai Atos, 
Hyundai Accent, 4 ajtós, Euro IV-es, 1.1, 
illetve 1.3-as motorral, gázüzemmel. Beszá
mítok Trabantot vagy 1300-as Daciát. Tele
fon: 0749–155155, 0722–342429. (19698)

ELADÓ 2002-es évjáratú Matiz ki
fogástalan, rozsdamentes, eredeti álla
potban. CSERE is érdekel drágább au
tóval. Ár: 1850 euró, alkudható. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓ 1996-os évjáratú BMW 316i 
(benzines), ötajtós, tökéletes állapot
ban. Extrák: négy légzsák, elektromos 
tükrök, tetőablak, ABS, központi zár, 
esőszenzor. CSERE is érdekel. Telefon: 
0741–534730.

Sürgősen ELADÓ 1995-ös évjáratú 
Opel Astra 1.6 frissen behozva, valamint 
gumik felnistől minden méretben. Tele
fon: 0743–632991. (19724)

ELADÓ működőképes platós Aro 
forgalomból kiíratva. Telefon: 0724–
285944. (19585)

vegyes
VÁSÁROLNÉK vágómarhát és bárá

nyokat. Telefon: 0745–184962.
ELADÓK: mosogatógépek, fagyasz tók, 

ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. Meg-
talál Zsögöd 49. szám alatt vagy a 0744–
173661-es telefonszámon. (19751)

Kutyatartó gazdák figyelmébe! EL-
ADÓ kiváló minőségű kutyaeledel (fa-
gyasz tott pulykaalsócomb). Ára: 2,3 
lej/kg. Telefon: 0740–218323 (Szé-
kelyudvarhely), 0740–849814 (Csík
szereda).

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági 
gépek: ladewagenek, rendforgatók, ka
szálógépek, ekék, borona, kockabálázó, 
kalapácsmalom, valamint egy eszterga
gép. Érdeklődni lehet a 0743–878596, 
valamint a 0723–120396-os telefon
számokon. (19764)

ELADÓK Csíkszentmihályon 8 he
tes malacok, herélve. Telefon: 0743–
664059. (19771)

ELADÓ kőfejtésből származó, kőala
pú töltés, akár házhoz szállítva. Telefon: 
0767–282281.

ELADÓK Csíkban nevelt, hidegtűrő, 
cserepes, átültethető tuják, ezüstfenyők. 
Telefon: 0722–342429, 0727–874009, 
0266–346834.

VÁSÁROLNÉK régi kerítésdeszkát és 
csűröket. Telefon: 0763–666774, 0267–
346013.

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 
új, német Stema típusú utánfutók 550–
3000 kg össztömegig, valamint vasvágó 
fűrészgép. Telefon: 0740–508460. (19745)

ELADÓ 180 cm-es rotációs kapa (fré-
za), 4,2–5,4 m3-es horganyzott trágyalészip-
pantó utánfutó, 2-es, 3-as váltóeke, kul
tivátor, 135–165–215 cm-es körkaszák. 
Rendelésre hozok 15–300 LE-s traktorokat 
vagy más mezőgazdasági gépeket. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19698)

ELADÓ kerti fű és sarjú a lábáról, 4,5 
ha területen Oltfalu és Csaracsó között. 
Telefon: 0722–432715. (19707)

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ na
gyobb mennyiségű, jó minőségű fehér 
és sárga festék éterre (diluant) vagy 
Héra (disperzit) fehér festékre. Telefon: 
0749–301664.

állás

A Termosanit Kft. ALKALMAZ VÍZ-
GÁZ SZERELŐT, HEGESZTŐT, SEGÉD
MUNKÁST. Telefon: 0745–661891, 
0744–766821. (19785)

ELÁRUSÍTÓ SZEMÉLYT alkalma
zunk bárba Csíkszeredában. Telefon: 
0748–092133. (19778)

Megbízható dolgozót ALKALMA
ZUNK hosszú távra  istállói munkára lo
vak mellé. Egy hónapra a fizetés 100 000 
Ft. + szállás. Jelentkezését a következő 
telefonra várjuk: +36–70–3652679.

Franchise típusú üzleti ajánla
tok, rizikómentes befektetések 4600 
euróval kezdődően. Bővebb informá
ciók a kobakdoki@gmail.com e-mail 
címen. (19763)

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak építését, 

felújítását és faházak építését, gombá
sodás elleni kezelését és felújítását. Te
lefon: 0742–404912. (19746)

VÁLLALOK 2 éves garanciával hű
tő- és mosógépjavítást az ön lakásán. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

KÉSZÍTÜNK egyedi menyasszonyi 
csokrokat és esküvői virágdekorációt. 
Telefon: 0757–622313. (19721)

LEVÉLTÁROZÁSI munkát (arhivare) 
VÁLLALUNK intézmények, községi taná
csok, iskolák, magánvállalkozások (kft.) 
részére. Telefon: 0744–708458. (19708)

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester-kép

zés (maistru energetician/electrician, 
cod COR: 311301) indul Csíkszere
dában. Beiratkozás és tájékoztatás a 
0744–646550-es telefonszámon.

megemlékezés

Nem múlnak el ők, 
akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Fájó szívvel emlékezünk

VORZSÁK BÉLA
halálának 20.,

VORZSÁK BÉLÁNÉ
(Mária)

halálának 6., valamint

BÁLINT GÉZA
nyug. nyomdász

halálának 13. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda. (19761)

Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk 
a hat hete elhunyt édesanyámra,

SZAKÁCS JULIANNÁRA.

Az engesztelő szentmise 2011. június 
9-én 18.30-kor lesz a madéfalvi Szent 
Anna-kápolnában. Emléke legyen ál
dott, nyugodj békességben! Leánya. 
(19781)

Fájó szívvel emlékezünk

id. ORENDI EMIL ISTVÁN

halálának 10. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei. (19779)

Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. jú
nius 8-ra,

SZŐKE MAGDOLNA

halálának első évfordulóján. Emléked 
szívünkben örökké megőrizzük! Sze
rettei. (19774)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szerető férj, nagybácsi, só-
gor, rokon, szomszéd és jó barát,

SZŐCS IMRE

életének 71. évében rövid betegség 
után 2011. június 6-án eltávozott 
az örökkévalóságba. Drága halot-
tunk földi maradványait ma 13 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkcsomortáni temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.

hargitanépe2011. június 8., szerda  | 13. oldal 

Fájó szívvel emléke
zünk 1989. június 8-ra,

KERESZTES PÉTER

halálának 22. évforduló
ján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Csíkszentgyörgy, Csíksze
reda. (19769)

A STYLUS Kft.
– Csíkszereda, Octavian Goga 6/B/18. sz. alatti székhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkszereda, Taploca utca sz. n. található 
34 200 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – szolgáltatásra 
és raktározásra használt épületek építése céljából a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ter-
vek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség által kiadott 7277/2011.06.01. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint az apmhr.
anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–
371313).

TRUS CRISTINEL VASILE
– Ausztria, Linz, Dametz 13/B szám alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Gyergyószentmiklós, Nyerges-Mogyo rós-
bükk sz. n. található 75 651m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) 
– kabannák, panzió úszómedencével, tavak, teniszpálya, élelmiszerkioszk léte-
sítése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló tervek közé sorolta, melyek esetében nem szük-
séges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 7637/2011.05.25. számú döntés 
értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint az apmhr.anpm.ro/
reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–371313).

Biztonsága érdekében forduljon az INSTHAR-hoz!
Július 1-jéig kedvezményesen, mindössze 110 lejért 

vállaljuk az alábbi szolgáltatásokat:
■ 2 éves periodikus kazánellenőrzés, 
   valamint működtetési engedélyeztetés – 60 lej;
■ gázvezeték 2 éves ellenőrzése – 50 lej.

Elérhetőségeink: 
INSTHAR Rt., Márton Áron utca 21., Csíkszereda. 
Telefon: 0266–371785, 0745–380499.

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.


