
lakás
ELADÓ Büdösfürdőn téglából épí-

tett, 3 szobás, fürdőszobás lakóház 
+garázs és  melléképület, a hozzá tar-
tozó 716 m2  beltelekkel együtt. Irányár: 
25 000 euró. Telefon: 0749–564571.

KIADÓ Csíkszeredában I. osztályú 
garzonlakás. Telefon: 0723–313485. 
(20074)

ELADÓ Csíkszereda, Szabadság tér 
13. szám alatt, a II. emeleti, 5-ös szám 
alatti, I. osztályú 59 m2-es, napos, térre 
néző, világos, teraszos tömbházlakás 
(lift van). Irányár: 13 millió forint. 
gergelymtt@gmail.com. Telefon: 0036–
20–9271876 (Budapest).

ELADÓ lakóház Szécsenyben (min. 
170 m2), udvarral, terasszal, garázzsal. 
Telefon: 0744–783218. (20037)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház 46 ár belterülettel és gazda-
sági épületekkel. Irányár: 32 000 euró. 
Telefon: 0742–388143.

ELADÓ Csíkszereda központi részé-
ben 4 szobás, II. emeleti, teljesen felújí-
tott tömbházlakás. Beszámítok közpon-
ti fekvésű, I. osztályú garzonlakást is. 
Telefon: 0751–065822. (20058)

ELADÓ Delnén, a 97-es szám alat-
ti félkész ház 16 ár telekkel, egyben 
vagy külön (10 ár beépített + 6 ár 
kert). Telefon: 0744–311696.

ELADÓ Újtusnád 411. szám 
alatti kertes családi ház, valamint 
egyes lóra való hám. Telefon: 0266–
334180.

KIADÓ szoba-konyha-fürdőszobás 
szükséglakás Csíkszeredában, önálló 
fafűtéssel. A házbér részben ledolgoz-
ható építkezési és háztáji munkákkal. 
Telefon: 0744–575063.

telek
ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny-

ben, csendes környezetben, gyönyörű 
kilátással, tiszta telekkönyvvel ren-
del kező beltelek tulajdonostól. Tele-
fon: 0742–040500, 0727–335734. 
(20026)

ELADÓ Csíkszentléleken 10 ár 
építésre alkalmas beltelek rendezett 
iratokkal, víz és villany a közelben. Te-
lefon: 0741–019897, 0748–529012.

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Skoda 

Fabia Elegance 83 000 km-ben, extrák-
kal, megkímélt állapotban. Irányár: 3500 
euró. Telefon: 0755–098933. (20077)

ELADÓ: 1999-es évjáratú Volkswa-
gen Transporter 2.5 TDi, 5 személy + 
teher, kitűnő állapotban; 2003-as évjá-
ratú Ford Focus (klíma, ABS, elektro-
mos ablak, tükör, két személy + teher) 
reális kilométerben, sérülésmentes. 
Be számítok 1300-as Daciat, Trabantot. 
Telefon: 0722–342429. (20027)

ELADÓ 2003-as évjáratú 1.9-es, 
dízel, ötszemélyes papucs Dacia, besz-
tercei kóberrel. Telefon: 0266–331750.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Opel 
Agila 1.0 benzines, fekete színű (CD-
rádió, elektromos ablakok, elektro-
mos tükrök, ABS, lopásgátló, szervo, 
légzsák), szép állapotban, frissen be-
hozva, 93 000 km-ben. Telefon: 0741–
534730.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Corsa 1.0, benzines, kétajtós, szép 
állapotban. Extrák: elektromos tükör, 
CD-rádió, légzsák, szervo, ABS, köz-
ponti zár. Forgalomba be van írva. Te-
lefon: 0722–967539.

vegyes
ELADÓK héthetes malacok Csík-

szent  ta máson. Telefon: 0747–036021.

ELADO vécépapírgyártó gépsor új-
szerű állapotban, teljes körű informáci-
ókkal a gyártással kapcsolatban. Ára: 
2700 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ jó állapotban párban levő 
lóhám, valamint mintás rongyszőnyeg. 
Telefon: 0722–250728.

ELADÓ újszerű állapotban lévő 
kétlovas lószállító új ponyvával, új gu-
mikkal. Telefon: 0744–768406.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300  lej. Te-
lefon: 0745–510386, 0266–244461. 
(19337)

ELADÓ kiváló minőségú, eper-
fahordóban érlelt tiszta, 54 fokos 
szilvapálinka. Ára: 30 lej/liter. Érdek-
lődni lehet a 0748–160660-as tele-
fonszámon.

ELADÓ széna nagy mennyiségben, 
félédes vörös és fehér minőségi szőlő-
bor, valamint futópadok, szobabiciklik. 
Telefon: 0746–195430.

ELADÓ: két 180 x 120-as, vala-
mint egy 100 x 120-as dupla ablak, 
két 150 x 120-as verandaablak, mind 
beüvegezve nagyon jó állapotban, 
szobabútor (szekrény, asztal, tálaló). 
Ár megegyezés alapján (100–200 lej 
között). Telefon: 0266–315969.

ELADÓ két gumikerék felnivel (95/ 
24-es), egy magasnyomású pumpa 650-
es motorhoz. Telefon: 0729–051165.

ELADÓ: ribizli-, szőlőzúzó, egy prés, 
üvegkorsók (30, 50 literes), zománco-
zott fazakak (30, 50 literes), valamint 
pléhfazék (70 literes). Telefon: 0729–
854103.

ELADÓ feketeribizli-szirup. Telefon: 
0266–332320.

előadás
2011. július 28-án este 7 órától 

Csíkszeredában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házának márványtermé-
ben előadást tart ezvanzsac Pénz és 
tudatosság címmel, amelyre szere-
tettel meghívunk mindenkit. Téma: 
Amennyiben nem a pénz uralna en-
gem, hanem én tudnám kezelni, végre 
én irányítanám az életemet! (20009)

állás

HEGESZTŐKET KERESÜNK hi-
vatalos ausztriai munkára. Szállás 
biztosítva, bér nettó 13 euró/óra. 
Telefon: 0043–69–910318686.

ALKALMAZOK nagyon jó KŐMŰ-
VESEKET bukaresti munkára azon-
nali kezdéssel. Fizetés: 1800–2000 
lej/hó, kaja, szállás. Telefon: 0744–
691692. (20075)

szolgáltatás

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

VÁLLALJUK területek felméré-
sét, telekkönyvezését, összevonását, 
megosztását, kitűzését helyszínen és 
teljes körű ügyintézését. Nyugdíjasok-
nak 15 százalék kedvezmény. Telefon: 
0722–967539.

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk,

CSEDŐ FERENCNÉ
Lacz Ilona

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, nehéz fáj-
dalmunkban osztoztak. Gyászoló 
szerettei – Csíkszereda, Csík szent-
györgy. (20076)

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk,

JUHÁSZ ANNA
(Pannika)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek. A gyászoló 
család – Csíktaploca. (20066)

megemlékezés

Még fáj, s talán örökre így marad,
De te mindig velünk leszel,
Az idő bárhogy is halad.

Örök hálával és szeretettel emlé-
kezünk 2010. július 26-ra,

özv. LACZ BÉNIÁM
méhész

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. július 29-
én 17 órakor lesz a csíkszentgyörgyi 
Szent Kereszt-kápolnában. Köszönjük 
jóságodat és áldozatos szeretetedet. 
Drága emlékedet szívünkben örökre 
megőrizzük. Pihenésed legyen csen-
des! Szerettei – Csíkszentgyörgy, 
Csíkszereda. (20071)

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

Szomorúan emlékezünk 2001. jú-
lius 26-ra,

DEMETER ENDRE
(Öcsi)

halálának 10. évfordulóján. Szeret-
tei. (20070)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy

GERCUJ VIKTOR

szerető szíve életének 67. évében 
2011. július 25-én megszűnt dobog-
ni. Temetése július 27-én 13 órakor 
lesz a csobotfalvi temető ravatalo-
zójából. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! A gyászoló család.

hargitanépe2011. július 26., kedd  | 13. oldal 

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:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde 
– 0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi roska – 
0744–912658, Csík szentmárton: 
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.

KÁNYA ZOLTÁN
Csíkszentgyörgy 225. szám alatti lakhellyel értesíti az érdekelteket, hogy 
Csíkszereda, Fenyő utca szám nélkül található 1183 m2re vonatkozó 
részletes rendezési tervet (PUD) – lakóházak építése céljából a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges 
környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 7423/2011.07.19. számú dön
tés 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 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Me
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 
0266–371313).

Az ELECTRICA – SERV Rt. 
DÉL-ERDÉLYI FIÓKJÁNAK CSÍKSZEREDAI KARBANTARTÓ ÜGYNÖKSÉGE

– Kossuth Lajos utca 1. szám –
versenyvizsgával alkalmaz

VILLANYSZERELŐT 
a csíkszeredai, székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi,  

illetve maroshévízi munkapontokhoz.
FELTÉTELEK:
– középfokú szakirányú végzettség.
A versenyvizsga 2011. július 29én 10 órakor lesz a cég székhelyén.
Jelentkezni lehet 2011. július 28ig az ügynökség HRfelelősénél 

(kérés, végzettséget igazoló oklevélmásolat, önéletrajz).
Bővebb felvilágosítás az ügynökség székhelyén 

vagy a 0266–205665ös telefonszámon.

TITKÁRNŐ MUNKATÁRSAT 
ALKALMAZUNK.

Elvárásaink:
– alapos számítógépkezelői ismeretek (Excel, Word);
– román és magyar nyelv ismerete.

Előnyt jelent: 
– személyzetis ismeretek.

Jelentkezés: 
Csíkszereda, Barompiac (Obor) u. 52/A. sz.
Tel.: 0266–371737, 0744–575282.
Fax: 0266–317481.
Email: tectum@tectum.ro


