
lakás
ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb ház la

kás felújítva, Csíkszeredában, a Kossuth Lajos 
u. 46. szám, állomás negyed. Irányár: 26 500 
euró. Telefon: 0749–486640. (20017)

ELADÓ Csíkszentdomokoson családi ház 
46 ár belterülettel és gazdasági épületekkel. 
Irányár: 32 000 euró. Telefon: 0742–388143.

ELADÓ Delnén, a 97es szám alatti 
félkész ház 16 ár telekkel, egyben vagy kü
lön (10 ár beépített + 6 ár kert). Telefon: 
0744–311696.

ELADÓ Csíkszentimrén felújításra szoruló 
családi ház 32 ár területtel, rendezett iratok
kal. Ugyanitt ELADÓ 2,50 ha erdős kaszáló. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0747–863150, 
0036–30–9019898 telefonszámokon. (20012)

ELADÓ IV. emeleti, felújított, 2 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Pacsirta sétányon. 
Azonnal beköltözhető, ár megegyezés alap
ján. Telefon: 0720–012771. 

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes vári 
sgt. 63. szám (I. emelet, 4es lakrész) alatti 3 
szobás, teljesen felújított tömb házlakás. Tele
fon: 0755–910942.

ELADÓ Csíkszeredában központi fekvésű, 
2 szobás, földszinti tömbházlakás, alkalmas 
irodának vagy orvosi rendelőnek is. Irányár: 
27 000 euró. Telefon: 0751–060375. (20009)

ELADÓ félkész ház Pálfalván. Ára: 28 
ezer euró. Telefon: 0744–459075. (19997)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, IV. emeleti 
lakás Csíkszeredában, a Jégpálya negyedben, 
termopán ablakokkal és saját hőközponttal. 

Ára: 38 000 euró. Telefon: 0744–657824. 

ELADÓ manzárdos, 230 m2es lakófelü
letű családi ház, 930 m2es telekkel Csíksze
redában, a Taploca utcában. Cég székhelynek 
is alkalmas. Telefon: 0722–435542. (19954)

KIADÓK Csíkszeredában szobák 100 
euró/hó rezsivel augusztustól. Telefon: 
0726–311352. (19882)

KIADÓ magánház Csíkszeredában (4 szo
ba, fürdő, központi fűtés, víz, gáz). Ár: 500–
600 euró/hónap. Telefon: 0726–311352. 

KIADÓ felszerelt, félig berendezett, 
csempézett garzonlakás. Telefon: 0724–
537505. (19809)

ELADÓ 3 szobás, központi fekvésű la
kás. Telefon: 0740–399332. (19996)

ELADÓ faház bontásra, 6,5 x 8 m. Te
lefon: 0744–924301. (19990)

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 2 szo
bás tömházlakás a Lendület sétányon. Tele
fon: 0742–497368. (19998)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíkszeredában, 
a Decemberi forradalom utcában. Telefon: 
0742–489265.

ELADÓ felújításra szoruló családi ház 
Csíkszenttamás központjában 5 ár terü
lettel. Ára megegyezés alapján. Telefon: 
0744–605253, 0755–180196.

telek
ELADÓ 10 ár beltelek Szentléleken. Te

lefon: 0740–067996. (19962)

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

ELADÓ 28 ár beltelek Zsögödfürdőn, 
valamint 36 ár beltelek Csíkcsicsó előtt. 
Telefon: 0753–387177. (20020)

jármű
ELADÓK: Volkswagen Transpor te rek, 

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

ELADÓ 1997es évjáratú Daewoo Cielo, 
benzin + gáz vegyes üzemelésű, kitűnő ál
lapotban. Telefon: 0742–697942. (19997)

ELADÓ 2007es évjáratú, 50 cm3es 
First Bike Scooter első tulajdonostól, kitű
nő állapotban, beíratva. Irányár: 2000 lej. 
Telefon: 0749–468698.

ELADÓK: 2006os évjáratú, 1.9es dí
zel Volkswagen Golf 5ös, 1991es évjára
tú, 1.6os dízel Volkswagen Jetta. Telefon 
0744–785076.

ELADÓ 2003as évjáratú Super Nova 
1.4es Renaultmotorral és kapcsolószek
rénnyel. Telefon: 0742–623945. (20002)

ELADÓ 2000es évjáratú Dacia, injek
toros, jó állapotban, friss műszakival. Tele
fon: 0745–507313. (20002)

ELADÓ 2000es évjáratú Opel Astra 
forgalomba beírva, fullextrás – 3000 eu
ró, valamint egy 1998as évjáratú Ford 
Ka kitűnő állapotban – 1600 euró. Telefon: 
0744–497287. (19999)

vegyes
KIADÓ Gyergyószentmiklóson 110 m2 

üzlethelyiség a Bucsin negyedben, a kato
likus templom szomszédságában. Telefon: 
0744–260028. (6203)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 
új, német Stema típusú utánfutók 550–
3000 kg össztömegig, valamint vas vágó 
fűrészgép. Telefon: 0740–508460. 

ELADÓ: kovácssatu, valamint egyten
gelyes utánfutó, forgalomba nincs beírva. 
Telefon: 0745–186431. (19964)

ELADÓ: New Holland aratógép 3 mes 
vágóasztallal, rendsodró, -összeverő, 3 mé-
teres fréza (körborona), 3-as forgóeke, mű-
trágyaszóró. Telefon: 0745–923779. 

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461. (19337)

VÁSÁROLOK roncsprogramból szár-
ma zó értékjegyet. Telefon: 0758–764847. 

ELADÓ két sárgatarka borjadzó tehén 
és egy nagy testű igásló. Érdeklődni a 
0266–246653 és a 0744–150198as tele
fonszámokon lehet. (20011)

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági 
gépek: kockabálázó, ladewagen, rend
forgatók, kalapácsmalom, kaszálógép. 
Érdeklődni a 0743–878596, valamint a 
0723–120396os telefonszámokon lehet. 

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor újsze
rű állapotban, teljes körű információkkal a 
gyártással kapcsolatban. Ára: 2700 euró. 
Telefon: 0723–536777.

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

elveszett
Július 7én éjszaka ELVESZETT Csík

som lyóról két pej ló. A becsületes megta
láló vagy nyomravezető pénzjutalomban 
részesül. Telefon: 0720–012771. (19987)

állás

Csíkszépvízi kft. LAKATOSOKAT AL
KALMAZ. Telefon: 0730–149149. (19965)

A Producţie Prestări Sela távközlési 
cég SÜRGŐSEN ALKALMAZ hálózatkezelőt 
(kábeltévé és internet). Bővebb információ 
a 0722–524299es telefonszámon vagy 
a cég székhelyén: Csíkszereda, Szentlélek 
utca 56. szám alatt, Tudor negyed. (84405)

A Zöld és Tsai vállalat pillepalack
válogatókat és homlokrakodó-kezelőt 
ALKALMAZ. Jelentkezni csak személye
sen a vállalat székhelyén, Csíkszereda, 
Hargita u. 103/a szám alatt. (6175)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezem 1978. július 
16ra, édesapám,

KERESZTES KÁLMÁN

halálának 33. és nagymamám,

KERESZTES MÁRIA

halálának 38. évfordulóján. IrmaMária, 
Csíkszereda.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy a 
szeretett testvér, rokon, 
jó barát és szomszéd,

BŐJTE LÁSZLÓ

életének 68. évében 2011. július 
14-én rövid szenvedés után szere-
tő szíve megszűnt dobogni. Teme-
tése július 16-án 14 órakor lesz a 
csíkmadarasi ravatalozóból a helyi 
temetőben. Nyugodjál békében! Gyá-
szoló szerettei.

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

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, após, apatárs, só-
gor, koma, rokon és jó szomszéd,

SZABÓ DÉNES

életének 83., házasságának 51. évé-
ben 2011. július 13-án 17 órakor 
türelemmel viselt betegség után 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványa-
it július 16-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a családi háztól 
a csíkszentmiklósi római kato-
likus temetőbe. Drága jó férjem, 
édesapánk, nagytatánk! Koporsód 
mellett könnyes szemmel mondunk 
hálás köszönetet mindazért, amit 
értünk tettél. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család – Csíkszentmiklós.

„A csend beszél tovább,
helyettem ő mondja el,
A csend beszél tovább,
helyettem ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat.
Akkor is hallod hangomat,
hogyha fáj, hogyha nem szabad.
Mindig itt vagy és ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet...”

(Republic)

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
2007. július 24re, a drága 
jó gyermek, testvér, nagy
néni, sógornő, rokon és 
önzetlen jó barát,

GRÁNCSA EMESE-ADRIANA
(Mesi)

halálának negyedik évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2011. július 19-én 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai ró
mai katolikus Millenniumitemplomban. 
Áldott emlékét szívünkben őrizzük. Em
léke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei.

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen 
örökre elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk

GYÖRGY BRIGITTA

halálának 6. hetén. A meg
emlékező szentmise 2011. 
július 16án 19 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Lá
nyai és élettársa. (20018)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. júli
us 16ra,

IMECS ÁGOSTON

halálának első évfordu
lóján. A megemlékező 
szentmise 2011. július 
16án, szombaton 7.30kor lesz a 
csíkszenttamási katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 
Szerettei – Csíkszenttamás. (19988)

hargitanépe2011. július 15., péntek  | 13. oldal 

A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a GERGELY PETRU által 
kezdeményezett Épület mezőgazdasági gépek tárolására és időszakos 
lakhely építése című tervének eseti elbírálása nyomán 2011. július 13-
án meghozta döntését – nem szükséges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése. Az épületet Csíkszentlélek község, Csíkmindszent falu kül-
területén tervezik.

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíksze-
reda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, szerdán 8.30–18.30 között valamint a http://apmhr.anpm.ro 
címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

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.

Lehetőség! 
Eladó 95 000 m2 beltelek Dit ró 

– Remete környékén, ipari terüle-
ten, hasznosítható/lebontható épít-
ményekkel, mint betonozott csarnok 
és tartozékai, közvetlen vasúti kijárat, 
könnyű hozzáférés a DN 12/E578-ra 
– Gyergyószentmiklós – Maroshévíz 
irányba. 

Ára 5,5 €/m2. 
Telefon: 0742–136266.

Nyugat-Európából  
származó áruházi visszáru  

az eredeti ár 
10–15%-áért, 

50–100 Ft-os darabáron. 
Részletek: 

www.akciosnagyker.hu,  
telefon: 

0036–70–298–5322.

BETONPISKÓTA 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON ÉS A LEGJOBB MINŐSÉGBEN, 

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL 
(udvarra, járdára, különböző színekben).

Szállítás kedvezményesen megrendelhető.
Csíkszereda, Rét utca 83. szám.

Telefon: 0745–475872, 0744–755124.

„Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csendesen és váratlanul
átölelt az Isten.”

Ady Endre

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a sóvidéki születésű

TÓfALVI ÁRPÁD

életének 59. évében 2011. júl. 14-én 
örökre eltávozott szerettei köréből. 
Temetése 2011. júl. 16-án de. 11 
órakor lesz a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőbe, a református egy-
ház szertartása szerint. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emlékét szívünkben örök-
re megőrizzük. A gyászoló család


