
lakás
ELADÓ csíkszentmihályi magánla-

kás 10 ár területtel és gazdasági épü-
lettel. Ára: 26 000 euró, alkudható. 
Telefon: 0753–882685. (20091)

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

ELADÓ Büdösfürdőn téglából épí-
tett, 3 szobás, fürdőszobás lakóház 
+garázs és  melléképület, a hozzá 
tartozó 716 m2 beltelekkel együtt. 
Irányár: 25 000 euró. Telefon: 0749–
564571.

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).

KIADÓ kereskedelmi felület, illetve 
garzonlakás. Telefon: 0725–548016, 
0748–092370. (20079)

KIADÓ főtéri fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2-es fe-
lületen, 108 m2 raktár, 300 m2 pince. 
Külön bejáratú udvar és parkoló. Tele-
fon: 0740–084903. (20041)

KIADÓ Gyergyószentmiklóson 110 
m2 üzlethelyiség a Bucsin negyedben, 
a katolikus templom szomszédságá-
ban. Telefon: 0744–260028. (6203)

ELADÓ 4 szobás, II. emeleti, két für-
dőszobás, kétteraszos, nagy konyhás, 
tágas előszobás lakás pincével, központi 
zónában, csendes környezetben. Telefon: 
0742–040500, 0727–335734. (20026)

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

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

KIADÓ Csíkszeredában 2 bútoro-
zott szoba, az egyik fiatal párnak is 
megfelelő. Alacsony házbér, csak la-
kók vannak a 4 szobás lakásban. Tele-
fon: 0266–372176, 0742–510914.

VÁSÁROLNÉK I. osztályú garzon-
lakást Csíkszeredában. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ Gyergyócsomafalván, a köz-
pontban családi ház (3 szoba, konyha, 
kamra, pince, üzlethelyiség, gazdasá-
gi épület, 9 ár telek). Telefon: 0748–
891076.

KIADÓ hosszú távra Csíkszereda 
központjában 2 szobás, bútorozott 
tömbházlakás. Ára: 500 lej/hónap. Te-
lefon: 0756–115532.

ELADÓ lakás Csíkszenttamás köz-
pontjában. Telefon: 0751–267363.

telek

ELADÓK Csíkcsicsóban, a főút 
mellett, 161 szám alatti építkezés alatt 
álló telkek (1400 m2 + kaszáló, 10 ár 
+ 24 ár szántó). Irányár: 14 000 eu-
ró. Telefon: 0755–170524, 0036–20–
4149840. (20080)

ELADÓ Csíkszeredában egy 730 
m2-es, özponti fekvésű belterület, a 
rajta lévő épülettel. Gáz, víz az udva-
ron. Telefon: 0742–466937. (20052)

VÁSÁROLNÉK építkezésre alkal-
mas belterületet Csíkszentléleken, 
főút mellett. Telefon: 0744–793777. 
(20058)

ELADÓ 12 ár telek Csibában pa-
norámás kilátással. Telefon: 0722–
967539.

ELADÓ 31 ár beltelek Csík szent-
királyon, főút mellett, valamint 10 ár 
beltelek a Fortuna lakópark szomszéd-
ságában. CSERE is érdekel garzonra, 
autóra. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 7 ár építésre alkalmas te-
rület. Telefon: 0751–267363.

ELADÓ Borzsova központjában, a 
Máté-kertben egy hektár kaszáló (be-
építhető), valamint Fatában 5 ha erdős 
kaszáló. Irányár mindkettőnél: 12 000 
euró. Telefon: 0036–62–266703.

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú Skoda 
Fabia Elegance 83 000 km-ben, extrák-
kal, megkímélt állapotban. Irányár: 3500 
euró. Telefon: 0755–098933. (20077)

ELADÓ 2003-as évjáratú Volks-
wagen Golf IV TDi, beírva (6+1 se-
besség, elektromos ablak és tükör, 
tempomat, 10 légzsák stb.). Telefon: 
0742–253317. (20083)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.7, dízel, forgalomba beírva, 
tulajdonostól, jó állapotban. Ára: 3000 
euró. Telefon: 0744–497287. (20078)

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

ELADÓ 2003-as évjáratú BMW 
650-es motorkerékpár, valamint 
egy XXL méretű motorosruha (350 
lej). Telefon: 0745–601133, 0758–
040332.

ELADÓ Steyr 30 LE traktor kitűnő 
állapotban – 12 300 lej; 2001-es év-
járatú Volkswagen Passat 1.9 TDi – 
5200 euró. Telefon: 0752–135883.

vegyes

Megismerheti vidékünk mada-
rait és emlőseit Nagy Bulcsú tanár 
állattani múzeumában, a szárhegyi 
Lázár-kastély délkeleti bástyájában 
naponta 9–17 óra között.

ELADÓ versenyeken eredményes 
Beagle tenyészszuka. Telefon: 0729–
898355.

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

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

ELADÓ vegyes tüzelésű fa (bükk-
fa, nyírfa és nyárfa) 90–110 lej között 
métere. Telefon: 0742–086904, 0740–
937302. (20082)

VÁSÁROLNÉK fahasító gépet 220 
V-ra, 380 V-ra, vagy traktor után. Te-
lefon: 0742–086904, 0740–937302. 
(20082)

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák 
beoltva, féregtelenítve, egészségügyi 
könyvecskével. Ár: 100 euró. Érdek-
lődni lehet a 0745–594030-as telefon-
számon. (20041)

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

ELADÓ Same 3 hengeres, 48 LE-s 
traktor kitűnő állapotban; 2000-es év-
járatú, 27 LE-s Iseki Land Hope; 4,2 
m3-es horganyzott szippantó utánfutó; 
váltóekék; 165 cm-es körkasza; kulti-
vátor; permetező. Rendelésre hozok 
30–300 LE-s traktorokat vagy más 
mezőgazdasági gépeket. Érdeklődni 
lehet a 0749–155155-ös telefonszá-
mon. (19931)

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

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

ELADÓ két Peugeot 406-os autó-
gumi, jobb féltengely, valamint 250 
dicsői használt cserép. Telefon: 0744–
812900.

Jutányos áron ELADÓ sárga-kék 
színű műanyag, pedállal önállóan is 
hajtható babakocsi. Telefon: 0746–
152531, 0746–846971.

ELADÓ törzskönyves, héthetes pu-
li kiskutya. Telefon: 0756–115532.

ELADÓ egy fekete kanca. Telefon: 
0751–267363.

ELADÓK 185-ös körkaszák és 
Rapid négyütemű kaszálógépek Ko-
vászna megyében. Telefon: 0754–
460873.

ELADÓ 7 m-es, toronyblokkra való 
termopán erkélykeret ablakostól. Ér-
deklődni a 0742–989588-as telefon-
számon lehet.

árverés

A Csíkpálfalvi Zöld Erdő Közbirto-
kosság 2011. augusztus 3-án ÁRVE-
RÉST TART a Csíki Magánerdészet 
székhelyén 881 m3 faanyag értékesí-
tésére, amely a bodosi erdőrészen ta-
lálható. Telefon: 0747–230268, 0747–
230278. (20086)

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
ALKALMAZOK nagyon jó KŐMŰ-

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

ALKALMAZUNK B, C, E, kategó-
riával rendelkező autóvezetőt. Tele-
fon: 0742–086904, 0740–937302. 
(20082)

szolgáltatás

VÁLLALJUK fürdőkádak újrazo-
máncozását garanciával, minden szín-
ben, helyszíni kiszállással, 13 éves 
tapasztalattal. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777.

Hűtők, mosógépek, aragázak ja-
vítását VÁLLALOM. Hívja a 0729–
085290, valamint a 0266–323087-
es telefonszámot 9–10 óra között. 
(20025)

elhalálozás

Hirdetések

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.

(Ady Endre)

Szomorú szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

özv. TODOR PIROSKA
(Piri)

58 éves korában 2011. július 24-én 
elhunyt. Felejthetetlen drága ha-
lottunkat ma 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a balánbányai 
temetőbe. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

hargitanépe2011. július 27., szerda  | 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.

A SPIELTRANS Kft.,
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. augusz
tus 4én 11 órától a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a 
csődbe ment cég DACIA DROP SIDE 1.9D 4 x 4 haszonjárműve, 
melynek ára 5000 lej+TVA.

Amennyiben nem kerülne sor értékesítésre, az áralkut minden csü
törtöki napon 11 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és 0758–060243-as 

telefonszámokon kapható.

Köszönetnyilvánítás

A Családi Típusú Elhelyező Központok Egyesülete által szervezett 
„Egy lépés az élet felé” program 2011. július 25én ért véget. 

A program célja egy tábor szervezése volt, ahol 40, a gyermekvédel
mi rendszerben ellátott gyermek és fiatal vett részt. A csíkzsögödi Cari 
Táborban szervezett tábor támogatója Hargita Megye Tanácsa volt, a 
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság által.

Ezúton köszönetünket fejezzük ki a támogatásért, amivel lehetsé
gessé vált, hogy ezek a gyermekek és fiatalok 14 napot tölthettek el a 
táborban, kikapcsolódhattak, szórakozhattak, és az előadások révén 
fontos információkhoz juthattak. Még egyszer hálás köszönet. 

A CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ

versenyvizsgát szervez

a következő állás betöltésére 2011. szeptember 14én:

 ORVOS-IGAZGATÓ  1 POSZT

Beiratkozás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
titkárságán.

Bővebb felvilágosítást a 0266–324193/109 belső
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.


