
lakás

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan 
garzonlakás Csíkszeredában, a Szív 
utcában. Telefon: 0741–258164.

ELADÓ I. osztályú garzonlakás a De
cemberi forradalom utcában. Érdeklőd
ni a 0724–230645ös telefonszámon. 
(19837)

KIADÓ 2 szobás lakás Csíkszeredá
ban. Telefon: 0745–196110, 0752–
314429. (19831)

ELADÓ Szeltersz-fürdőn új építesű 
ingatlan, 70 ár telekkel, amelyen erdő 
és patak is található. Telefon: 0731–
583244.

ELADÓ egy 4 szobás tömbházlakás 
a Szabadság tér 8. szám alatt. Érdeklőd
ni a 0745–513533as telefonszámon. 
(19841)

KIADÓ Costineşti-en kulcsos nya
raló két-három család részére. Telefon: 
0740–194786. (19809)

ELADÓ vagy KIADÓ III. emeleti, 3 
szobás tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Müller László utca 4. szám alatt. Telefon: 
0728–289743, 0726–300603. (19820)

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

ELADÓ vagy KIADÓ cégszékhely 
Csík szeredában, a Fürdő utca 77/A 
szám alatt. Telefon: 0358–101803, 
0762–206745. (19833)

ELADÓ családi ház Csatószeg köz
pontjában 50 ár telekkel és melléképü
lettel. Telefon: 0724–938386.

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Testvériség sugárút 17. szám 
alatt. Irányár: 52 000 lei. Telefon: 0745–
310405. (19850)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fek vésű, irodának vagy rendelőnek is al
kalmas, 2 szobás tömbházlakás. Irányár: 
120 000 lei. Telefon: 0758–060375.

ELADÓ családi ház Újtusnádon. Tele
fon: 0266–334180, 0742–874783.

ELADÓ Csíkszereda központjában 
130 m2es családi ház, 5,5 ár telekkel. 
Irányár: 220 000 euró. Telefon: 0722–
533027. (19856)

ELADÓ családi ház (szoba, kony
ha, előszoba, pince) 1366 m2 területtel 
Csíkcsomortán 51. szám alatt. Azonnal 
beköltözhető. Telefon: 0752–521167, 
0266–333683. (19859)

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárút 17. szám alatt első emeleti, 
3 szobás tömbházlakás. Ára: 22 000 eu
ró. Telefon: 0745–594008. (19855)

ELADÓ 2. emeleti, 3 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben. Irányár: 35 000 euró. Tele
fon: 0748–921491, 0726–268000.

ELADÓ 3 szobás, 70 m2-es, déli 
fekvésű, nagy beosztású tömbházlakás 
száraz pincével Gyergyószentmiklós köz
ponti zónájában. Telefon: 0749–240430, 
0266–362394.

telek
ELADÓ 10 ár beltelek Csíkszeredá

ban, csendes környezetben (víz, gáz, 
villany és csatorna a telek mellett). Tele
fon: 0748–142392. (19857)

jármű
ELADÓ lakókocsi. Telefon: 0743–

780911. (19830)

ELADÓ papucs Dacia 4000 lejért, 
valamint kéttengelyes utánfutó 2000 
euróért. Telefon: 0266–371217, 8–16 
óra között. (84190)

ELADÓ 2002-es évjáratú Ford Mondeo, 
fullextrás felszereltség. Irányár: 5200 euró. 
Telefon: 0744–612506. (19825)

ELADÓ 2004-es évjáratú Fiat Panda 
1.1i, forgalomba beírva, nagyon jó álla
potban, friss műszakival. Irányár: 2350 
euró. Telefon: 0741–168043. (19841)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz 50 000 
km-ben tulajdonostól extrákkal (légkondi, 
elektromos ablakemelők, ködlámpa stb.) 
megkímélt állapotban. Irányár: 2150 euró. 
Telefon: 0749–518475. (19855) 

ELADÓK: 2004-es évjáratú VW  
Passat 1,9 TDi, 101 LE, kitűnő állapot
ban, tulajdonostól. Ára: 5200 euró. Tele
fon: 0752–135883.

ELADÓ működőképes VETERAN VW 
Transporter forgalomba íratva, ér vényes 
műszakival, valamint VW-motorszivattyú. 
Telefon. 0266–362688

ELADÓ traktor utáni függesztett 
vegyszerező gép. Telefon 0723–227961. 
(19864)

vegyes
ELADÓ egy alig használt 88 billentyűs 

Yamaha DGX 640 kalapácsmechanikás 
digitális zongora (irányár 3000 lej), va
lamint egy 2x60 wattos Behringer GMX 
210 gitárkombó (600 lej). Érdeklődni a 
0743–077444-es és a 0746–149266-os 
telefonszámokon lehet egész nap.

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) 
nagyon jó állapotban. Telefon: 0745–
325054.

ELADÓK akciós áron mezőgazdasá
gi gépek: ladewagenek, kaszálógépek, 
kockabálázó, kalapácsmalom, rendforga
tók, valamint egy esztergagép. Telefon: 
0743–878596, 0723–120396. (19829)

ELADÓ 180 cm-es rotációs kapa 
(fréza), 4,2–5,4 m3es horganyzott trá
gyalészip pantó utánfutó, 2-es, 3-as vál
tóeke, kultivátor, 135–165–215 cm-es 
körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 LE-s 
traktorokat vagy más mezőgazdasági 
gépeket. Telefon: 0722–342429, 0749–
155155. (19698)

ELADÓK: egyes lóra való hám, Da  cia-
vontatóhorog. Telefon: 0266–334180, 
0742–874783.

ELADÓK: Singer varrógép F. 1694948 
irányár: 2000 euró, és LAUBEAGER-
GROSS zongora, irányár: 1500 euró. Te
lefon: 0722–533027. (19856)

ELADÓ STEYR 30LE traktor Gyergyó-
csomafalván. Ára: 12 300 lej. Telefon: 
0752–135883.

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

ELVESZETT egy kétéves, sötét pej kan
ca csikó, chippel a nyakában június 17-én 
délután a csíkszentkirályi Nagykőbükkből. 
Ha valaki tud valamit a hollétéről, kérem, ér
tesítsen a 0751–329646os telefonszámon.

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik drága halottunk,

özv .BARTOS ISTVÁNNÉ
szül. Fodor Emma

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és mély fájdalmunk
ban osztoztak. A gyászoló család.

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk elhunyt 
osz tályfőnökeinkre,

MÁTÉFI GYŐZŐRE
és BERECK LAJOSRA

tanárainkra, osztálytársainkra:
BELUK MÁRIA

SZABÓ GABRIELLA
KACSA PIROSKA
BOTÁR MÁRIA

SZÖGI ERZSÉBET.

Nyugalmuk legyen csendes! Az 
1956-ban végzett tanítóképzős osz
tálytársak.

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett édesanyánk,

özv. JAKAB ERZSÉBET
szül. Szögi

2011. április 6-án, hosszas beteg-
ség után Magyarországon elhunyt. 
Hamvait a csíkzsögödi temető ra-
vatalozókápolnájából június 24-én, 
pénteken 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a helyi temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Gyászoló gyermekei: Ferenc, 
Ildikó és a család.

„Édes, jó Istenem,
kinek kezébe adtam életemet,
vezéreld tovább lelkemet”.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
Jó isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
após, nagytata és rokon,

BALOG FERENC
nyugalmazott szabómester

szerető szíve életének 77., öz-
vegységének 18. évében hosszas 
betegség után 2011. június 20-án 
este 20 órakor megszűnt dobogni. 
Drága halottunk örök nyugalomra 
helyezése június 23-án 13 órakor 
lesz a csíkszeredai régi temető ra-
vatalozójából. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt 1 órával fogadunk. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! Isten veled! A gyászoló 
család.

„Édes, jó Isten,
kinek kezébe adtam életemet,
vezéreld tovább lelkemet”.

Mély fájdalommal, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a nagyon szeretett édesanya, 
anyós, nagymama, testvér és jó 
szomszédasszony,

özv. ROMÁN IMRÉNÉ
szül. Kalamár Ilona

(Ilike)

életének 81., özvegységének 12. 
évében rövid, súlyos betegség után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Te-
metése június 22-én, 13 órakor lesz 
a zsögödi temetőben. Hálával gon-
dolunk szeretetére és értünk hozott 
áldozatára. Emlékét kegyelettel 
meg őrizzük. Isten vele, nyugodjon 
békében! A gyászoló család.

hargitanépe2011. június 22., szerda  | 13. oldal 

Hargita Megye Tanácsa
ezúton értesíti a megye lakosságát, hogy az alábbi dokumentumok 
megtekinthetők az intézmény székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 
5. szám, 338-as számú iroda), munkanapokon 8–15 óra között, vala-
mint honlapján (www.hargitamegye.ro):

a) a Megyei Hulladékgazdálkodási Terv elfogadott változata;
b) nyilatkozat arról, hogy a terv tartalmazza a környezetvédelmi szem-

pontokat és a környezeti hatások követésére vonatkozó intézkedéseket, va-
lamint hogy a környezeti engedély kiadásánál figyelembe vették a környe-
zetvédelmi jelentést, a nyilvánosság, illetve más hatóságok véleményét.

Csíkszereda, 2011. június 21.

A CO-MOD KFT.
MENEDZSER-ASSZISZTENST ALKALMAZ.

Elvárások: ◆ minimum középfokú végzettség; ◆ számítógépes isme-
retek; ◆ tökéletes román, magyar nyelvtudás; ◆ jó megjelenés.

Az önéletrajzokat kérjük eljuttatni a comod@hr.astral.ro e-mail 
címre vagy a cég székhelyére: Csíkszereda, Fürdő utca 108/B szám alá 
2011. június 24-ig.

Érdeklődni a 0266–314969 
vagy a 0745–634045-ös telefonszámokon.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Kancellária

Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény előírásai alap-
ján kifüggesztette,  weboldalán megjelentette és kiközli a következő 
határozattervezet címét:

Határozattervezet a megyei tanács kezelésében lévő ingatlanok bér-
leti díjának meghatározásáról szóló 2008/217-es számú megyei tanácsi 
határozat 1. és 2. számú mellékleteinek módosításáról.

A határozattervezet szövege tanulmányozható Hargita Megye Ta-
nácsának www.hargitamegye.ro weboldalán, valamint a megyei tanács 
főbejáratánál található hirdetési táblán.

Az esetleges észrevételek megoldására a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva – Hargita 
Megye Tanácsának Kancellária-irodavezetője (229. iroda), telefon: 
207700, 1213 belső.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
versenytárgyalást szervez

a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám  alatti székhelyén
2011. május 26-án, 12 órakor

a Csíkszereda, Hunyadi János út 39/15 szám alatti, 28 nm felületű szol-
gálati lakás eladására 

Az árajánlatok leadásának végső határideje 2011. május 25., a me-
gyei tanács iktatójában. Érvénytelen árverés esetén a versenytárgyalást 
megismételjük egy új pályázati kiírás alapján. A kikiáltási ár 56 184 lej 
és a részvételi díj 562 lej. Az árverési ügycsomó beszerezhető a hiva-
tal Vagyonkezelési Igazgatóságán 50 lejért, további felvilágosításokat a 
hivatal 203-as irodájában vagy a 0266–207791-es telefonszámon kap-
hatnak. 

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.


