
lakás
ELADÓ 4 szobás kertes ház műhely-

házzal együtt a Hétvezér negyedben. Irány-
ár: 74 000 euró. Telefon: 0754–679717.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

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

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Testvériség sugárúton. Irányár: 21 000 
euró. Telefon: 0747–867427. (20303)

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

KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszinti 
üzlet/irodahelyiség a Szív utcában. Irány-
ár: 130 euró/hó. Telefon: 0741–035654. 
(20301)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton 4. emeleti, kétszobás, manzár-
dos tömbházlakás, pincével, jó állapotban. 
Telefon: 0742–294650, 0745–167127.

KIADÓ bútorozott szoba két diáklány 
részére a központban. Telefon: 0746–
286463, 0266–372721. (20255)

KIADÓ kétszobás, bútorozatlan tömb-
házlakás, valamint egy bútorozott garzon-
lakás. Telefon: 0723–313485. (20268)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Müller Lász-
ló utca 4. szám, C lépcsőház, III. eme-
leten. Telefon: 0726–300603, 0728– 
289743.

ELADÓ II. emeleti garzonlakás Csík-
szereda központjában, a Szabadság tér 
10/C szám alatt. Ár: 20 000 euró. Te-
lefon: 0266–216010, 0751–367831. 
(20249)

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

ELADÓ hétvégi ház a Szeltersz-völ-
gyében 12 ár területtel (3 szoba, kony-
ha, fürdő, kamra, nappali) jutányos áron. 
Telefon: 0744–5367628.

BÉRELNÉK alapfelszereltségű gar-
zont Csíkszeredában. Telefon: 0745–
848024.

telek
ELADÓ 2,17 hektár telek a Székely-

udvarhely felé vezető út bal oldali domb-
ján. Irányár: 8 euró/m2. Telefon: 0748–
142392, 0754–021406.

ELADÓ 10 ár beltelek Csíktaplocán, 
csendes környezetben. Telefon: 0748–
142392.

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Ma rosfő Do mokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, a 
közelben horgászási lehetőséggel. Tele-
fon: 0745–107621, 0755–180196.

jármű
ELADÓ 2003-as évjáratú Renault Clio 

1.5 DCi, 3 ajtós, bordópiros színű, elekt-
romos ablak, tükör, központi zár, négy 
alufelni, 140 000 km-ben, jó állapotban, 
beíratva, első tulajdonostól. Irányár: 2700 
euró. Telefon 0740–038684.

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Corsa 
1.0, benzines, kétajtós, forgalomba be-
írva, 74 000 km-ben, szép állapotban. 
Extrák: négy légzsák, elektromos abla-
kok és tükrök, ABS, CD-rádió, multivolán 
stb. Telefon: 0722–967539.

vegyes
ELADÓ 10 000 liter tejkvóta. Irányár: 

0,50 lej/liter. Telefon: 0745–676289.
ELADÓ vécépapírgyártó gépsor új-

szerű állapotban. Ár: 3150 euró, alkud-
ható. Telefon: 0723–536777. (20310)

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

ELADÓ kiváló minőségű, eperfa-
hordóban érlelt, 54 százalékos, tiszta 
szilvapálinka. Ára: 30 lej/liter. Telefon: 
0748–160660.

előadás

Betegség, fájdalom kínozza?
Egyéb gondjai vannak?
Itt a lehetőség, hogy meggyógyuljon!
Itt a lehetőség, hogy megváltozzon az 
élete!

GYÓGYÍTÓ CSODANAP
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját, barátait, ismerőseit, min-
den érdeklődőt, időst és fiatalt a csík-
szeredai Szakszervezetek Művelődési 
Házában 2011. augusztus 30-án, ked-
den 18–20 óra között tartandó gyógyí-
tó alkalomra. A részvétel ingyenes! 
Telefon: 0745–993420. (20294)

állás

Magyarországi álláslehetőség. 
Istállói munkára, lovak ellátására ve-
szünk fel dolgozót hosszú távra. Egy 
hónapra a fizetés 100 000 Ft.  + 
szállást adunk mellé. Jelentkezését 
a következő telefonszámra várjuk: 
0036–70–3652679.

Raktári munkára női személyt KERE-
SÜNK (fizikai munkát igényel). Jelent-
kezni önéletrajzzal a 0266–371083-as 
faxtelefonszámon, a 0266–313371-es 
telefonszámon vagy a general_invest@
freemail.hu e-mail címen.

szolgáltatás
13 év tapasztalattal VÁLLALJUK für-

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

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, összevo-
nását és teljes körű ügyintézését. Nyug-
díjasoknak 15 százalékos kedvezmény. 
Telefon: 0722–967539.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket és együttér-
zésünket nyilvánítjuk a gyászoló csa-
ládnak, munkatársunk édesapja,

PUSKÁS ISTVÁN

elhunyta alkalmával. A Hargita Gyön-
gye Rt. munkaközössége.

megemlékezés

Könny hull szemünkből újra,
Mily semmi a világ tűnő zaja.

Fájdalommal emlékezünk 1997. 
augusztus 29-re,

BÍRÓ ISTVÁN
mérnök

halálának évfordulóján. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2011. augusz-
tus 31-én 7 órakor lesz a Millenniumi-
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. (20309)

elhalálozás

Hirdetések

Elszállt az idő felettünk,
Új házba érkezünk,
Hol Jézus keblén nyugodtan pihenünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága jó feleség, édesanya, nagy-
mama, dédanya, anyós, rokon és 
szomszéd,

BARICZ IMRÉNÉ
Borsos Juliánna

életének 87., házasságának 63. évé-
ben 2011. augusztus 26-án szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk földi maradványait ma 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a gyergyószentmiklósi római katoli-
kus temető ravatalozójából. Pihené-
se legyen csendes, emléke áldott! 
Gyászoló szerettei.

hargitanépe2011. augusztus 29., hétfő  | 13. oldal 

A csíkszeredai fogház
– Csíkszereda, Zöld Péter u. 2. szám –

összhangban az 2006/1897-es kormányhatározat előírásaival 
nyílt kikiáltásos árverésen értékesíti a fogva tartott személyektől 
elkobzott javakat (mobiltelefonok és azok tartozékai).

Az árverésre 2011. szeptember 15-én 12 órakor kerül sor az 
intézmény székhelyén.

A részvételi ügycsomó beszerezhető 2011. szeptember 9-én 
15 óráig az intézmény székhelyén. Ára: 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén. 
Telefon: 0266–316972, 0266–316974.

Transilvania Interconsult IPURL
felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5 sz. –
kikiáltásos nyílt árverést hirdet 

az adós S.C. DERATEX S.R.L. vagyonát képező ingatlan eladásá-
ra: BELTELEK, 732 m2, Csíkszereda, Haladás u. 18 sz. 

Kikiálltási ár: 93 975,00 lej+TVA.
Az árverésre 2011. szeptember 1-jén, 10.00 órakor kerül sor a fel-

számoló cég székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.
Oda nem ítélés esetén az árverés megismétlődik 2011. szeptember 

8-án 10.00 órakor, ugyanazzal az árral.
 

Kapcsolatszemély és bővebb információk: Lőrincz Lukács,  
telefonszám: 0744–600542.

A COMAT HARGHITA Kft.

BESZERZŐ MUNKATÁRSAT ALKALMAZ. 
Feladatok:

– beszállítók felkutatása, versenyeztetése;
– termékbeszerzés.

Elvárások:
– román, magyar nyelvtudás;
– 1 év tapasztalat hasonló területen;
– precizitási készség.

Amit kínálunk:
– teljesítmény-arányos bérezés.

Önéletrajzát megkérjük, küldje el szeptember 15-ig az office@
comathr.ro e-mail címre.

Érdeklődni lehet a 0745–100077-es telefonszámon.

Csíkkozmás Község 
Polgármesteri Hivatala

nyílt árverést szervez 
2011. szeptember 6-án 

10 órai kezdettel 
a hivatal székhelyén 

866 m3 haszonfa 
eladására.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–326668-as 

telefonszámon.

Tusnádfürdői 
3 csillagos szálloda 
szállodarecepcióst 

és 
szakácsot 
alkalmaz. 

Telefon: 
0751188046.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

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.


