
lakás
ELCSERÉLNÉM sepsiszentgyörgyi 2 

szobás tömbházlakásomat csíkszeredai 
hasonló lakásra. Telefon: 0744–459075.

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Gyer 
gyó szentmiklóson, a Forradalom negyed
ben. Beszámítok autót. Telefon: 0721–
717998, 0749–092042.

KIADÓK Csíkszeredában 250 m2es, 
illetve 36 m2es helyiségek lerakatnak, 
raktárnak, bemutatószalonnak, termelés
nek vagy más kereskedelmi egységnek, 
irodákkal együtt. Ára: 2 euró/m2. Telefon: 
0744–568598.

ELADÓ felújításra szoruló családi 
ház Csíkszenttamás központjában 5 ár 
területtel. Ára megegyezés alapján. Te
lefon: 0744–605253, 0755–180196.

KIADÓ központi fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2 kereske
delmi felület, 108 m2 raktárfelület, 300 m2 
pince, külön bejáratú udvar, parkolási le
hetőség. Telefon: 0740–084903. (19893)

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan tömb
házlakás. Telefon: 0723–313485. (19939)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton IV. emeleti, 3 szobás tömb
házlakás. Telefon: 0745–167127. (19777)

telek
ELADÓ 25 ár építkezésre is alkalmas 

terület a Szejke-fürdőn, az ülkei kitérő mel
lett, a főútra nyílik. A tulajdonjogi papírok 
rendezve vannak. Telefon: 0749–417732.

ELADÓ 9 ár építésre alkalmas 
telek Taplocán, valamint 31 ár Csík
szentkirályon. Víz, gáz, villany, kanalizá
lás a helyszínen. Telefon: 0741–534730.

ELADÓK építésre alkalmas telkek 
a Fortuna lakópark szomszédságában. 
CSERE is érdekel autóra, lakásra. Tele
fon: 0722–967539.

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Marosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, a 
közelben horgászási lehetőséggel. Tele
fon: 0745–107621, 0755–180196.

KIADÓ 4 ha kaszáló. Telefon: 0266–
314063, 0744–554061. (19916)

jármű
ELADÓ 3 éves Dacia Logan 20 000 

kmben. Telefon: 0740–996862.
ELADÓ 2006os évjáratú Dacia 

Logan 1.4es. Telefon: 0757–416310.
ELADÓK: FiatSame 3 hengeres, 48 

LE-s traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22 
kWos 4 x 2es, 2000 évjáratú traktor 
(3500 euró), 2003-as évjáratú Ford Focus 
1,8 dízel, sok extrával, frissen behozva, 
névre íratva (3300) euró, 1998-as évjáratú 
VW T4 5 személyes, 101 LEs, valamint 
szippantók, váltóekék, 165 cmes körka
sza. Telefon: 0749–155155. (19841)

ELADÓ (Kovászna megyében) 2007-
es évjáratú Volkswagen Polo 1.2 benzines, 
36 ezer kmben. Irányár: 6900 euró. Tele
fon: 0728–048132 .

Sürgősen (Kovászna megyében) EL
ADÓ 2006os évjáratú fehér Opel Astra 
1.7 CDTi Telefon: 0742–296510.

ELADÓK: Volkswagen Transpor te
rek, Ford Transitok, Mercedes Sprinterek 
1900–2800 cm3es motorral, 2850–5500 
euróig; 2003-as évjáratú Ford Focus TDi, 
teheres, nagy felszereltséggel 2850 eu
róért; Lada Niva 900 euróért; 2005-ös 
évjáratú Hyundai Accent gáz+benzines, 
beíratva. Telefon: 0722–342429. (19931)

ELADÓ (Kovászna megyében) 1995-ös 
évjáratú, kombi Dacia eredeti állapotban. 
Telefon: 0767–798568.

ELADÓ Same 3 hengeres, 48 LEs 
traktor kitűnő állapotban; 2000-es évjá
ratú, 27 LE-s Iseki Land Hope; 4,2 m3es 
horganyzott szippantó utánfutó; váltóekék; 
165 cm-es körkasza; kultivátor; permete
ző. Rendelésre hozok 30–300 LE-s trakto
rokat vagy más mezőgazdasági gépeket. 
Telefon: 0749–155155. (19931)

vegyes
ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) 

nagyon jó állapotban. Telefon: 0745–
325054.

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák. 
Telefon: 0745–594030. (19893)

ELADÓK: használt hűtők, mosó
gépek, tévék, ülőgarnitúrák, bútorok, 
matracok, ágyak, szekrénysorok és sok 
más minden. Megtalál Zsögöd 49. szám 
alatt. Telefon: 0744–173661. (19884)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá
ban új, német Stema típusú utánfutók 
550–3000 kg össztömegig, valamint vas
vágó fűrészgép. Telefon: 0740–508460. 
(19931)

ELADÓ vegyes tűzifa (nyárfa, nyír
fa, egerfa) – 90 lej/m, valamint bükk
fa – 120 lej/m. Telefon: 0740–937302, 
0742–086904. (19933)

ELADÓ kiváló minőségű, 54 fokos 
tiszta szilvapálinka. Telefon: 0748–
160660.

ELADÓ alig használt fürdőkád. Tele
fon: 0266–323751. (19932)

állás

Budapesti székhelyű, minőség
ellenőrzéssel foglalkozó részvénytár
saság hosszú távú együttműködési 
szándékkal, magyarországi mun
kavégzésre KERES EN 473 szerinti, 
elsősorban UT, ET végzettségű, gya
korlattal rendelkező anyagvizsgáló
kat. Az önéletrajzokat, motivációs 
leveleket a fizetési igény megjelölé
sével az agmivig@tonline.hu email 
címre várjuk.

Sürgősen ÁCSOKAT, KŐMŰVE
SEKET KERESEK bukaresti munkára. 
Bérezés megegyezés alapján. Telefon: 
0720–327901. (19926)

szállás
HORGÁSZÓK és kikapcsolódni vá

gyók figyelmébe! Szálláslehetőség, illet
ve szobák bérlése Homoród szent pálon a 
0745–890902es telefonszámon.

elveszett

Július 1jén a központi parkban EL
VESZÍTETT fekete keretes szemüvegem 
megtalálóját kérem, hívjon a 0742–
393482-es telefonszámon. (19940)

találkozó

Tisztelt 1971ben Gyimesközép
lo  kon született vagy Gyimesfelsőlokra 
honosodott kortársak! Tisztelettel érte
sítünk, hogy 2011. július 30-án (szom
bat) 40 éves kortárstalálkozót tartunk 
Gyimesfelsőlokon. Szeretettel várjuk 
azon kortársainkat is, akiknek nem tud
tuk személyesen átadni a meghívót. Ér
deklődni lehet az alábbi telefonszámon 
vagy személyesen a Gyimesfelsőloki 
Polgármesteri Hivatalnál. Timár Zsom
borLászló, telefonszám: +40–745–
372107. Szeretettel várunk! (19941)

megemlékezés

Kelő napnál sokkal szebb a lemenő,
legszebb tettünk, 
hogy lemondunk mindenről,
másra hagyunk 
minden lepkét, virágot,
nem kívánunk magunknak mást, 
csak sorsunkban 
bölcs megnyugvást,
jó éjszakát, s szép álmot.

(Erdélyi József)

Fájdalommal és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 2009. július 4re,

GYÖRGY BÉLA
nyug. törvénybíró

halálának 2. évfordulóján. Akik ismer
ték, szerették és tisztelték, gondol
janak rá kegyelettel. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Felesége, 
gyerekei, unokái.

A Csíkszeredai Tanítóképző 1951-
ben végzett diákjai a 60 éves találkozó 
alkalmából kegyelettel emlékeznek 
elhunyt tanáraikra és osztálytársaikra. 
Csendes álmuk fölött őrködjön a szeretet 
és megemlékezés. A hálaadó szentmise 
2011. július 5én, kedden 10.30 kor lesz 
a Szent Kereszt-templomban. (19918)

elhalálozás

Hirdetések

Olyan csend van nélküled,
Hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára
Akartál mondani...

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, dédnagytata, testvér, 
sógor, após, apatárs, koma, rokon, 
szomszéd és jó barát,

SZAKÁLI DÉNES

szerető szíve életének 84. évében 
2011. július 1-jén megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 
július 5-én 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. Most, a bú-
csú pillanatában könnyes szemmel 
és nagy fájdalommal szívünkben 
mondunk köszönetet az értünk ho-
zott áldozataidért. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! Nyugod-
jál békében! A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, rokon, testvér és szomszéd,

TÓDOR JÁNOS

életének 62., házasságának 24. 
évében rövid, súlyos, de méltóság-
gal viselt betegség után hirtelen 
elhunyt. Temetése július 5-én 9 
órakor lesz a csíkszentdomokosi 
temetőben. A gyászoló család.

ELTŰNT egy arany színű, feke
te Fox teleszkópos Giant Cypher 
bicikli a csíksomlyói kegytemplom 
elől csütörtök este. A kerítéshez 
volt kötözve. A nyomravezető 200 
lej jutalomban részesül! Telefon: 
0721–975704.

hargitanépe2011. július 4., hétfő  | 13. oldal 

HARGITA MEGYE TANÁCSA
versenytárgyalást szervez

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti székhelyén
2011. július 20-án 12 órakor

a Csíkszereda, Hunyadi János út 39/15. szám alatti, 
28 m2 felületű szolgálati lakás eladására. 

Az árajánlatok leadásának végső határideje 2011. július 19., a Megyei Ta-
nács iktatójában. A kikiáltási ár 55 000 lej, a részvételi díj 550 lej. Az árverési 
ügycsomó beszerezhető a hivatal Vagyonkezelési Igazgatóságán 50 lejért, to-
vábbi felvilágosításokat a hivatal 203-as irodájában vagy a 0266–207791-es 
telefonszámon kaphatnak.

A Csíkszeredai Székely Károly 
Szakközépiskola 

esti oktatást indít:
– a líceum felső tagozatára (két 
és fél év), konfekció szakon;
– posztliceális (technikum) osz-
tályban, autó-elektromechanika 
szakon.

Érdeklődni  
az iskola titkárságán lehet  

a 0266–310627-es telefonszámon.

A CSÍKCSICSÓI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

árverés útján értékesít 
600 m3 egészségügyi  
vágásból származó  
lábon álló fenyőfát. 

Az árverésre július 8-án 10 
órakor kerül sor a közbirtokos-
ság székhelyén.

AZ AMIGO & 
INTERCOST Kft.

tapasztalattal rendelkező 
JOGÁSZT 
alkalmaz.

Önéletrajzokat  
a personal@amint.ro 
e-mail címre várunk.

A Comat Harghita Kft.
AUTÓVEZETŐT

alkalmaz. 
Követelmény:

– B, C, E jogosítvány;
– szakmai bizonylat;
– csíkszeredai lakhely.

Előny: ISCIR-engedély.
Jelentkezési határidő: július 9.

Telefon: 0744–575211,  
hrm@apicom.ro

Antal Gyöngyvér Mária és Antal András
– Gyimesfelsőlok, Fő út 602. sz. alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkcsicsó szám nélkül található 275846 m2-
re vonatkozó módosított zonális rendezési tervet (PUZ) – repülőtér, létező 
gödrök betöltése (243 835 m2-es kültelkesítve), járműcsarnok (hangár),  iro-
dák, raktár létesítése céljából (32 011 m2-es beltelken) a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz 
de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által 
kiadott 8151/2009.06.27. 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).

A ROMAQUA GROUP Rt.
értesíti az érintetteket, hogy a borszéki Kerekszék természetvédelmi terület 
kezelési tervének bemutatott változatára környezetvédelmi  véleményezést 
kérelmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevéte-
leiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik naponta 
8.30–16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, a hirdetés utolsó megjelenésé-
től számított 15 nap alatt, 2011. július 19-ig.

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.

A csíkszentsimoni Fenyves Közbirtokosság 
2011. július 7-én délelőtt 10 órakor  

árverést tart 
902 m3 fővágásból származó fenyőfa értékesítésére.

Az árverésre a közbirtokosság székhelyén kerül sor a következő fel-
tételek mellett:

– benevezési díj 100 lej;
– jótállási összeg 15 000 lej.


