
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Ára: 50 
ezer euró, alkudható. Telefon: 0746–
065190.

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan 
garzonlakás Csíkszeredában, a Szív ut-
cában. Telefon: 0741–258164.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás saját hőközponttal Csíkszere-
dában, a Decemberi forradalom utcá-
ban. Telefon: 0742–489265.

KIADÓ 2 szobás, saját hőközponttal 
rendelkező lakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0747–946202.

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában, a Kalász negyedben. Tele-
fon: 0748–379188. (20275)

KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszinti 
üzlet-, irodahelyiség a Szív utcában. Ára: 
550 lej/hó. Telefon: 0741–035654. 

ELADÓ 2 szobás, 50 m2-es, jó fek-
vésű tömbházlakás külön bejáratú szo-
bákkal a Jégpálya negyedben. Telefon: 
0741–390957. (20272)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa ládi 
ház 46 ár belterülettel és gazdasági épü-
letekkel. Irányár: 32 000 euró. Telefon: 
0742–388143.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben felújított, II. emeleti tömb-
házlakás, csendes és korszerűsített 
környezetben. Irányár: 29 500 euró. Te-
lefon: 0748–037830. (20225)

ELADÓ egy központi fekvésű, 2 
szobás, alapfelszereltségű, földszinti, 
va lamint egy 3 szobás, felújított, saját 
hő központtal, IV. emeleti tömbházlakás. 
Irányár: 27 ezer, illetve 37 000 euró. Te-
lefon: 0758–060375.

ELADÓ Csíkszeredában, az Olt utca 
3. szám alatt 140 m2-es ház 7 ár terület-
tel (cégeknek is megfelel). Beszámítok 
háromszobás tömbházlakást. Irányár: 
120 ezer euró. Telefon: 0742–029135. 
(20248)

ELADÓ háromszobás ház Marosfőn, 
a kolostor mellett, saját hőközponttal, 
parkettázva, padló- és falicsempézve, 
pince, manzárd, garázs, 500 m2 udvar. 
Ár: 35 000 euró, alkudható. Telefon: 
0743–526934. 

KIADÓ különálló épület a Szentlélek 
utca 66. szám alatt (a tejgyárral szem-
ben). Megfelel irodahelyiségnek, cég-
székhelynek, rendelőnek vagy bármilyen 
hasonló célra. Az összesen 100 m2, 
felújított helyiség saját központi fűtés-
rendszerrel és parkolóval is rendelkezik. 
Érdeklődni a 0741–098922-es telefon-
számon lehet. 

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett, gáz az udvaron. Tele-
fon: 0742–838386. (20247)

ELADÓ Csíkszentléleken 46 ár beltelek 
a falu központjában, 100 méterre a főúttól. 
Beszámítok I. osztályú, 2 szobás lakást. 
Irányár: 6 euró/m2. Telefon: 0742–648606. 
(20210)

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, va-
lamint 10 ár beltelek a Fortuna lakópark 
szomszédságában. CSERE is érdekel 
garzonra, autóra. Telefon: 0722–967539.

jármű
ELADÓ 2003-as évjáratú Renault 

Clio 1.5 DCi, 3 ajtós, bordópiros színű, 
elektromos ablak, tükör, központi zár, 
négy alufelni, 140 000 km-ben, jó álla-
potban, beíratva, első tulajdonostól. Te-
lefon 0740–038684.

ELADÓ 2003-as évjáratú Dacia 
Super Nova 1.4i jó állapotban. CSERE 
is érdekel. Irányár: 1600 euró. Telefon: 
0742–623945. (20273)

ELADÓ 2006-os évjáratú Renault 
Symbol 1.4i extrákkal (ABS, szervo, 
elektromos ablak és tükör, klíma, CD, 
multivolán, légzsákok, központi zár, ri-
asztó, állítható kormány). Irányár: 3850 
euró. Telefon: 0745–507313. (20273)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz jó 
állapotban. Telefon: 0742–838386. 
(20247)

ELADÓ 2002-es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4 x 4-es, reduk-
torral, légkondi, terepgumik, zárt raktér, 
friss műszakival, tulajdonostól. Telefon: 
0722–234840. (20251)

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo 
újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
valamint 2006-os Seat Ibiza jó állapot-
ban, téli, nyári gumikkal. Telefon: 0728–
012615.

ELADÓ Dacia roncsprogramba. Ára: 
1000 lej. Telefon: 0748–307515.

ELADÓ 2003-as évjáratú Volkswa-
gen Golf IV. TDi, elektromos ablakok és 
tükrök, tempomat, 10 légzsák, vonóho-
rog, 6+1 sebességváltó stb. Telefon: 
0742–253317. (20223)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramba 
való öreg autót a legjobb áron. Telefon: 
0753–092433.

vegyes
ELADÓ Csíkszentkirályon 11 váltós, 

Moreshi tangóharmonika új állapotban, 
valamint mindenféle Ford Escort alkat-
rész. Telefon: 0266–332833, 0744–
273121. (20278)

ELADÓK kopó és drótszőrű német-
vizsla keverék kiskutyák szimbolikus 
áron. Telefon: 0741–702097.

ELADÓ vegyes tűzifa és hasogatott 
bükkfa kedvező áron, megegyezés sze-
rint. Kérésre fel is vágjuk és házhoz is 
szállítjuk. Telefon: 0757–249143. (20244)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461. 

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá-
ban új, német Stema utánfutók, 550–
3000 kg össztömegig, valamint vasvágó 
fűrészgép. BÉRELHETŐ utánfutó. Érdek-
lődni lehet a 0740–508460-as telefon-
számon. (20242)

ELADÓ magánlakásból kiszerelt, 
beüvegezett dupla ablak nagyon jó álla-
potban (két 180 x 120 cm-es, valamint 
egy 100 x 120 cm-es). Ár megegyezés 
alapján (100–200 lej között). Telefon: 
0266–315969.

ELADÓ kiváló minőségű, eperfahor-
dóban érlelt, 54 fokos tiszta szilvapálin-
ka. Ára: 30 lej/l. Telefon: 0748–160660.

elveszett
ELVESZTETTEM a 782/2011-es szá-

mú munkanélküli könyvemet. Érvényte-
lennek nyilvánítom. (20280)

állás

Tömbházlakás takarítására kere-
sek megbízható, pedáns hölgyet heti 
egy alkalomra Csíkszeredába. Telefon: 
0741–177106.

útitárs
Egy-két személy ÚTITÁRSAT KERE-

SEK Németország területére vagy kör-
nyékére vasárnapi indulással. Telefon: 
0749–518475. (20264)

szolgáltatás
13 év tapasztalattal VÁLLALJUK für-

dőkádak újrazománcozását minden szín-
ben, garanciával, helyszíni kiszállással. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20238)

VÁLLALOK tapétázást elérhető áron, 
kiváló minőségben. Telefon: 0746–
493633.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú-
nius 16-ra,

özv. BARTOS ISTVÁNNÉ
Fodor Emma

halálának 6. hetén. Az engesztelő 
szentmise augusztus 25-én, csütör-
tökön 19 órakor lesz a Millenniumi-
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló szeret-
tei. (20282)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal szívünkben 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa 
és gyermek,

ÚJFALVI JENŐ

életének 59. évében elhunyt. Drá-
ga halottunkat 2011. augusztus 
25-én, csütörtökön 12 órakor bú-
csúztatjuk a maroshévízi kápol-
nában. Szerettei a szászrégeni 
református kápolnában 14.30–16 
óra között vehetnek végső búcsút, 
ahonnan utolsó útjára 16 órakor 
kísérjük. Emléke legyen áldott, 
nyugalma legyen békés. Gyászoló 
szerettei.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó testvér, 
keresztanya, sógornő,

IMRE ERZSÉBET

szerető szíve életének 62. évé-
ben 2011. augusztus 23-án meg-
szűnt dobogni. Temetése 2011. 
augusztus 25-én 13 órakor lesz 
a Szentlélek utcai temető rava-
talozójából. Imádkozó augusztus 
24-én 19 órakor lesz a ravatalo-
zóban. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugalma legyen csendes, emlé-
ke áldott! A gyászoló család.

Mintha ma lett volna, 
vagy talán tegnap,
egy év azóta már elszaladt.
Ha hiányzok a családi, 
a baráti körben,
megtaláltok odakint 
a csendes temetőben.
Ott, ahol már minden 
mulandónak látszik,
síromon a nyári szellő 
altatódalt játszik.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. augusztus 
27-re,

TANKÓ GÁBOR

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. augusz-
tus 26-án, pénteken 18.30-kor lesz a 
Szent Ágoston-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei – Csíkszereda. 
(20263)

hargitanépe2011. augusztus 24., szerda  | 13. oldal 

GALAMBFALVA ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 2010-es árvíz sújtot-
ta községi utak feljavítása Galambfalván című tervére a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 
2011. augusztus 23-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a 
környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekint-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, mun-
kanapokon 8.30–16.30 óra 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).

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgákat hirdet 
köztisztviselői állások betöltésére meghatározott időre a

MEGYEI UTAK IGAZGATÓSÁGÁN 
 Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

KÖZBESZERZÉS ÉS KÖZSZÁLLÍTÁS IGAZGATÓSÁGÁN
 Tanácsos, I. osztály, kezdő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. szeptember 12., 10 óra (írásbeli) és 

2011. szeptember 14. (szóbeli vizsga).
Helyszín: a Hargita Megyei Tanács székhelye.
A beiratkozási dossziékat a Hargita Megyei Tanács székhelyén kell letenni a 

hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint 

bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Tanács Humánerőforrás-részlegén 
kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/1408-as vagy 1406-os 
belső telefonszámon).

Kozma Csaba és Kozma Hajnal
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Lakóház építése tervére a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2011. augusztus 23-án 
döntéstervezetet hozott – a környezetvédelmi hatástanulmány kérése 
nélkül. A megvalósítandó terv Alfalu község, Borzont falu 26. szám 
alatt helyezkedik el.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040). Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra kö-
zött, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

A CSÍKCSICSÓI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

nyílt árverésen értékesít 
770 m3 fővágásból  

származó  
lábon álló fenyőfát.

 

Az árverésre 2011. augusz-
tus 26-án, 10 órakor kerül sor 
a közbirtokosság székhelyén.

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 HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.


