
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.

ELADÓ magánház Szécsenyben 
(170 m2 lakható felülettel, legkeve-
sebb 700 m2-es kerttel, garázzsal, te-
rasszal, melléképületekkel). Telefon: 
0744–783218.

KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszinti 
üzlet/irodahelyiség a Szív utcában szep-
tember 1-jétől, előtte ingyenes parkolá-
si lehetőséggel. Irányár: 130 euró/hó. 
Telefon: 0741–035654. (20301)

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

KIADÓ bútorozott szoba két di-
áklány részére a központban. Tele-
fon: 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.

KIADÓ október 1-jétől ultraköz-
ponti, 2 szobás, bútorozott tömb ház-
lakás hosszú távra, komoly érdeklő-
dőknek. Telefon: 0731–010108 vagy 
0740–374837, naponta 17–20 óra 
között. (20273)

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

ELADÓ Csíkszeredában, az Olt ut-
ca 3. szám alatt 140 m2-es ház 7 ár 
területtel (cégeknek is megfelel). Be-
számítok háromszobás tömbházlakást. 
Irányár: 120 ezer euró. Telefon: 0742–
029135. (20248)

KIADÓ központi, 2 szobás, búto-
ro zat lan, 70 m2-es lakás saját hő-
központtal, minimális közköltséggel. 
Telefon: 0726–573808. (20270)

ELADÓ 2 szobás, 50 m2-es, jó 
fekvésű tömbházlakás különbejáratú 
szobákkal a Jégpálya negyedben. Te-
lefon: 0741–390957. (20272)

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredá-
ban egy bútorozott szoba. Alacsony 
házbér, csak lakók vannak a lakásban. 
Telefon: 0266–372176, 0742–510914.

KIADÓ I. osztályú, központi fek-
vésű garzonlakás. Telefon: 0744–
592468, 0266–312859.

telek

ELADÓ 25 ár beltelek Csíkmind-
szenten főút mellett, rendezett ira-
tokkal, ipari célra vagy lakóházak 
építésére egyaránt alkalmas. Telefon: 
0724–526356. (20326)

VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK szán-
tóföldet 0,5 hektár fölött Csíkkozmás 
környékén. Telefon: 0745–506268.

ELADÓ Szécsenyben jó állapot-
ban lévő, 500 m2-es téglaistálló, 11 
ár területtel, közművesítve, megfelel 
többféle tevékenységnek. Telefon: 
0745–849989

ELADÓ beltelek Szécsenyben rende-
zett iratokkal, valamint Csíkszereda köz-
pontjában egy 4 szobás lakás. Telefon: 
0727–335734, 0742–040500. (20239)

ELADÓ 2,17 hektár telek a Szé-
kely udvarhely felé vezető út bal oldali 
dombján. Irányár: 8 euró/m2. Telefon: 
0748–142392, 0754–021406.

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

ELADÓ 54 ár telek Csíkszereda Ud-
varhely felőli kijáratánál, párhuzamo-
san a főúttal. Telefon: 0723–036890.

ELADÓ Debrecenben, a Kárpáti Kár-
oly utcán (Kondoros lakópark) két telje-
sen közművesített beltelek. Irányár: 1006 
m2 – 12 millió forint, 1225 m2 – 14 millió 
forint. Mindkét telekre ikerház is építhe-
tő. Telefon: 0036–30–2517727, 0266–
315181.

jármű

ELADÓ 2002-es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4x4-es reduk-
tor, légkondival, terepgumikkal, zárt 
raktérrel, tulajdonostól, friss műszaki-
val. Telefon: 0722–234840. (20326)

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Golf IV., Euro 4-es, 1.4 benzines, 16 
szelepes, frissen behozva, kevés illeték-
kel, megkímélt állapotban. Extrák: bord- 
kompúter, ABS, szervo, négy elektro-
mos ablak, négy légzsák, elektromos te-
tőablak, központi zár, állítható kormány, 
kipörgésgátló, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt állapotban. Irányár: 
3950 euró. Beszámítok olcsóbb autót. 
Telefon: 0721–773479, 0266–334468. 
(20320)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra H 1.3 CDTi, frissen behozva, 
extrákkal (lég kondi, elektromos ablak, 
tükör, 10 légzsák, rádió-CD stb.) gyári 
állapotban. Irányár: 5550 euró. Tele-
fon: 0744–102837. (20313)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Astra, háromajtós, 1.2-es, benzines 
motorral, Euro 4-es, frissen behozva 
Németországból egy hónapos szám-
mal, nagyon jó állapotban, kevés fo-
gyasztással, kevés illetékkel. Extrák: 
ABS, szervo, 8 légzsák, távirányítós 
zár, elektromos ablakok, MP3-as CD-
lejátszó. Beszámítok olcsóbb autót. 
Beíratását vállalom. Irányár: 2800 
euró. Telefon: 0733–840369, 0266–
334364. (20238)

VÁSÁROLNÉK régi Simson/Mz mo-
torkerékpárhoz eredeti alumínium oldal-
kocsit (csónakot). Telefon: 0745–849989.

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo új-
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala-
mint 2006-os Seat Ibiza jó állapotban, té-
li, nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Hyundai 
Accent, klímás, 80 000 km-ben, gázas 
– 3850 euró; 2003-as Ford Focus 1.8 
TDi, kétszemélyes, kitűnő állapotban, 
sérülésmentes, reális kilométerben, 
nagy felszereltséggel – 3200 euró; 
Mercedes Sprinter – 5500 euró. Beszá-
mítok 1989–1991-es évjáratú Traban-
tot. Telefon: 0758–898989. (20319)

vegyes

A Csíkszentsimoni Polgármesteri 
Hivatal nevében megköszönöm a 2011. 
augusztus 25-én Csatószegben történt 
tűzeset oltásánál a csíkszentmártoni, 
csíkszentimrei, csíkszentsimoni, va-
lamint a csatószegi önkéntes tűzoltó-
csapatoknak és a község lakosainak 
jószándékú segítségnyújtását. Fábián 
László polgármester.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962. 

ELADÓK hathetes labrador retriever 
kiskutyák zsemle és fekete színben. Te-
lefon: 0744–598057. (20327)

ELADÓK 9 hetes malacok Csíkszent-
mihályon. Telefon: 0746–195425.

ELADÓK váltóekék, kultivátor, 
Iseki, Deutz-Fhare, Same, Ford, IH 
27-85 LE-s traktorok, horganyzott trá-
gyalészippantó, valamint Honda kerti 
kapa. Telefon: 0722–342429. (20319)

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól! Járdának, kocsibejárónak, 
térburkolásnak, különböző színekben. 
Szállítás megrendelhető Csíkszeredá-
ban, a Rét utca 83. szám alatt. Telefon: 
0745–475872, 0744–755124. (20287)

ELADÓ 10 000 liter tejkvóta. Irány-
ár: 0,50 lej/liter. Telefon: 0745–676289.

ELADÓ szép étkezési fehér és pi-
ros burgonya – 0,7 lej/kg ,valamint 
tavaszbúza, triticale, búza – 0,9 lej/kg. 
Telefon: 0745–986890.

ELADÓ négy kitűnő, sárga fejű nagy 
berbécs. Telefon: 0266–333368. (20315)

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

VÁSÁROLOK roncsautóprogramból 
származó értékjegyet. Telefon: 0758–
764847.

ELADÓ két hármas és egy kettős 
dupla ablak beüvegezve magánházból 
bontva, nagyon jó állapotban (180 x 
120, 100 x 120). Ár megegyezés alap-
ján. Telefon: 0266–315969.

ELADÓ házi gyártmányú gyalu-
gép, maró, gyalupad, kézi asztalos-
szerszámok. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0752–061952.

ELADÓ tévészekrény, kisasztal, 
egy fotel, két nagyszőnyeg, négy olaj-
festmény. Telefon: 0748–531887.

állás

ALKALMAZUNK asztalost, ácsot, 
valamint szakképzetlen munkást Csík-
szép vízen. Telefon: 0722–372372.

A Temes megyei Újszentes köz-
ség önkormányzata és a megyei tan-
felügyelőség 2 szakképzett MAGYAR 
TANÍTÓT SZERETNE ALKALMAZNI 
a napközis programú helyi iskolá-
ban. Lakást és ellátmányt tudnánk 
biztosítani. Érdeklődni lehet az állás-
ról Szilágyi Géza polgármesternél a 
0735–547576 vagy a 0256–214272 
számon és Benkő Hajnal iskola-
igazgatónál a 0722–587445 vagy a 
0256–214274 számon.

Magyarországra elektronikai cég-
hez és autóalkatrészeket gyártó cég-
hez szakképzetlen női, férfi dolgozókat 
keresünk. Szállás, utazás ingyenes. 
Telefon: 0755–067685.

ALKALMAZUNK ásási munkálatok-
ra szakképzetlen munkásokat meghatá-
rozatlan időre Csíkszeredában. Telefon: 
0374–004213, 8–16 óra között.

KERESEK festőt és gipszkarton-
szerelőket bukaresti munkapontra. 
1500–1800 lej kereseti lehetőség + 
étel, szállás. Telefon: 0744–691692. 
(20292)

Raktári munkára női személyt KE-
RESÜNK (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.

ALKALMAZOK ácsokat és kőmű-
veseket. Telefon: 0751–585949.

Csíkszeredai bárba BÁROST-PIN-
CÉRT, illetve TAKARÍTÓNŐT alkalma-
zunk. Telefon: 0742–086904.

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

szolgáltatás
VÁLLALOM szóró- és reklámlapok, 

valamint számlák kihordását a város 
területén. Telefon: 0740–619711.

elveszett
ELVESZTETTEM egy szerszámos-

ládát szerszámokkal Csíkszeredában, 
kedden 14.30 óra körül a Hamerock-
garzonok előtt. Becsületes megtaláló-
ját kérem, hívjon a 0723–916913 vagy 
a 0266–312714-es telefonszámon.

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szerető édesapa, nagytata, testvér, 
rokon, barát,

Dr. ZIELINSKI RÓBERT
(Berti)

életének 73. évében hosszú szen-
vedés után 2011. augusztus 30-án 
csendesen megpihent. Temetése 
szeptember 1-jén 13 órakor az aradi 
Felső temetőben (Eternitatea) lesz. 
Nyugodjék békében! Szerettei.

hargitanépe2011. augusztus 31., szerda  | 13. oldal 

A székelyudvarhelyi Impar Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Fások u. 14/B sz. alatt végzett autó-
alkatrészek és kiegészítők kis- és nagybani forgalmazása, veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok gyűjtése, vegyi anyagok nagybani forgalmazása, raktározás, közúti áru-
szállítás tevékenységekhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. sz. Tel.: 0266–
312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
lehet közölni naponta a Környezetvédelmi Ügynökséggel, az észrevételező 
személyi adatainak feltüntetésével.

A GYERGYÓREMETEI
HARGITA TEJFELDOLGOZÓ VÁLLALAT

értesíti az érintetteket, hogy a GYERGYÓREMETE, Alszegi utca 157. 
szám alatt található Hargita Tejfeldolgozó Vállalat működtetéséhez a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám. Tel.: 312454, 371313; fax: 310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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.


