
lakás
ELADÓ 4 szobás kertes ház mű

helyházzal együtt a Hétvezér negyed
ben. Irányár: 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 50 m2 üzlet/irodahelyiség 
Csíkszeredában, a Hargita utcában, 
a körforgalom közelében. Telefon: 
0745–654247.

KIADÓ egy bútorozott, külön bejá
ratú szoba egy lány részére. Telefon: 
0730–493622. (20335)

ELADÓ vagy KIADÓ a Sadoveanu 
utcában felújított, hőszigetelt épület
ben, 2 szobás, I. emeleti, pincével, 
erkéllyel, mérőórával, alacsony fenn
tartási költségekkel rendelkező lakás. 
Ár: 39 500 euró vagy 140 euró/hó. Te
lefon: 0758–953660. (20325)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Lendület 
sétányon új műanyag, hőszigetelő 
nyílászárókkal. Irányár: 37 000 euró. 
Telefon: 0748–114630.

ELADÓ Csíkcsicsóban új, 145 m2es 
családi ház központi fűtéssel, bútorozva 
vagy anélkül, 7,60 ár rendezett, szép ud
varral, 115 m2 gazdasági épülettel. Meg
felel két család számára vagy bármilyen 
tevékenységnek, azonnal beköltözhető. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0740–
898669. (20293)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes
vári sugárúton 4. emeleti, kétszobás, 
manzárdos tömbházlakás, pincével, 
jó állapotban. Telefon: 0742–294650, 
0745–167127.

ELADÓ 2 szobás, feljavított, bútoro
zott tömbházlakás a Jégpálya negyed
ben. Telefon: 0741–090610. (20226)

KIADÓ központi fekvésű, I. osz
tályú garzonlakás. Telefon: 0744–
592468, 0266–312859.

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

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ bu-
da pesti összkomfortos lakás csíksze
redai kétszobás lakásra. Telefon: 
0749–301664, 0036–30–9772485.

Debrecen központjától 4 kmre 
ELADÓ egy jól felszerelt, kétszintes, 
nádtetős tanya melléképületekkel: 18 
férőhelyes lóistálló, 1,20 ha vízfelületű 
horgászótér, 16 ha sporttevékenység
re alkalmas (lakás, lovaglás, kocsiká
zás, turizmus stb.) Irányár: 1 190 000 
euró. Telefon: 0036–30–2517727, 0266– 
311563.

telek
VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK 

szán tóföldet 0,5 hektár fölött Csík
kozmás környékén. Telefon: 0745–
506268.

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

VÁSÁROLÉK 7–10 áras építke
zésre alkalmas területet Madéfalván, 
a főút mellett vagy a Borvíz utcában. 
Telefon: 0756–253992.

jármű
VÁSÁROLNÉK régi Simson/Mz 

motorkerékpárhoz eredeti alumínium 
oldalkocsit (csónakot). Telefon: 0745–
849989.

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Astra, 
háromajtós, 1.2es, benzines motorral, 
Euro 4es, frissen behozva Németor
szágból egy hónapos számmal, nagyon 
jó állapotban, kevés fogyasztással, 
kevés illetékkel. Extrák: ABS, szervo, 
8 légzsák, távirányítós zár, elektromos 
ablakok, MP3as CDlejátszó. Beszámí
tok olcsóbb autót. Beíratását vállalom. 
Irányár: 2800 euró. Telefon: 0733–
840369, 0266–334364. (20238)

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

ELADÓ 2002es évjáratú Volkswa
gen Golf IV., Euro 4es, 1.4 benzines, 
16 szelepes, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt állapotban. Ext
rák: bordkompúter, ABS, szervo, négy 
elektromos ablak, négy légzsák, elekt
romos tetőablak, központi zár, állítható 
kormány, kipörgésgátló, frissen behoz
va, kevés illetékkel, megkímélt állapot
ban. Irányár: 3950 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (20320)

ELADÓ 2002es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4x4es reduk
tor, légkondival, terepgumikkal, zárt 
raktérrel, tulajdonostól, friss műszaki
val. Telefon: 0722–234840. (20326)

vegyes

A Hargita Megyei Mozgássérül
tek Szervezete köszöni támogatói
nak és partnereinek – Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala, Kós Károly 
Szakközépiskola, Nagy Hal Kft., Unic 
Trio Kft., Potter Kft., Meglepi Bolt, 
Funbike, Gyulafehérvári Caritas csík
szeredai kirendeltsége, Szent Ferenc 
Alapítvány – a nyári programok szer
vezésében nyújtott támogatását.

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

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

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

ELADÓK 9 hetes malacok Csík
szent mihályon. Telefon: 0746–195425.

ELADÓK váltóekék, kultivátor, Ise
ki, DeutzFhare, Same, Ford, IH 2785 
LEs traktorok, horganyzott trágya lé
szippantó, valamint Honda kerti kapa. 
Telefon: 0722–342429. (20319)

ELADÓ szép, nagy szálú, 2,20 m 
magas fikusz, szép, nagy levelű szo
banövények olcsón, valamint új férfi, 
szövet rendruhák 20–80 lejért. Tele
fon: 0744–979723, 0266–322209.

Teljesen vegyszermentesen! AL
KAL MAZZON mikrobiológiai készít
ményeket gyökér, levélbetegségek, 
rovarkártevők ellen. Ültessen fitoftóra-, 
alternária és vírusrezisztens burgonyát. 
Már most kezdje meg a fonálférgek 
elleni védekezést, ne halassza tavasz
ra. Hívjon bizalommal: Szabó György, 
Uzon, Kovászna megye, telefon: 0744–
538025, email: szabogyorgy68@
yahoo.com. (28326)

Szeretne egy különösen termé
szetes, meleg és varázslatos otthont, 
ami minden kényelmet biztosít? 
Akkor kattintson a www.hunor.ro 
weboldalra, ahol megtekintheti mun
káinkat. Berendezéstől a rönkházig. 
Telefon: 0740–0527197. (20339)

Malomban használt szitát tisztító 
kefe kötéséhez szakértőt KERESEK. 
Telefon: 0267–366916.

ELADÓK használt Toshiba, Dell, Fu
jitsu laptopok. Telefon: 0746–219248. 
(20186)

ELADÓ Fég márkájú kéményes 
gázkonvektor kitűnő állapotban. Tele
fon: 0742–337799.

ELADÓ kiváló minőségű, eperfa
hordóban érlelt, 54 fokos tiszta szilva
pálinka. Telefon: 0748–160660.

állás

Az ElectricInst Kft. alkalmaz vil
lanyszerelőket, hegesztőt, szakkép
zetlen munkásokat. Telefon: 0374– 
004213, 8–16 óra között.

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

Csíkszeredai bárba BÁROST
PINCÉRT, illetve TAKARÍTÓNŐT al
kalmazunk. Telefon: 0742–086904.

Csíkszeredai cég autószerelőt, 
illetve sofőrt ALKALMAZ. Telefon: 
0742–086904. (20326)

szolgáltatás
VÁLLALOM szóró és reklámlapok, 

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

VÁLLALOK áruszállítást 18 cm3es, 
dobozos, 1,5 tonnás autóval. Az ár 
megegyezés szerint. Telefon: 0740–
166364.

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra fájó emlék marad.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
szeptember 1jére,

CSÁSZÁR DOMOKOSNÉ
Kedves Irén

halálának 4. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei – Csíkmadaras, Csíkszereda

Hirdetések hargitanépe2011. szeptember 1., csütörtök  | 13. oldal 

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.

TUSNÁDFÜRDŐ VÁROS HELYI TANÁCSA
2011. szeptember 15-én 11 órakor 

nyílt árverést szervez a következő területek eladására:
1. Apor utca, szám nélkül – 281 m2;
2. Kovács Miklós utca, szám nélkül – 1 580 m2;
3. Apor utca, szám nélkül – 267 m2;
4. Apor utca, szám nélkül – 714 m2;
5. Olt utca, szám nélkül – 1 221 m2.
Sikertelenség esetén az árverést 2011. szeptember 21-én 11 órakor, 

majd szeptember 27-én 11 órakor megismételjük.
Kikiáltási árak feltüntetve a licitdokumentációban. 

Érdeklődni lehet a tusnádfürdői helyi tanács székhelyén 
vagy a 0266–335006-os telefonszámon.

Lövéte Közbirtokosság 
rendkívüli közgyűlést tart 

2011. szeptember 12-én, hétfőn de. 10 órai kezdettel 
a helyi Népházban, melyre a vezetőség tisztelettel várja  

a közbirtokosság minden tagját a sikeres megtartás érdekében.
Napirendi pontok:
– a Ladóhát Kft. ügyvezetőjének kinevezése;
– alapszabály-módosítás.
– különfélék.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy 2011. szep-

tember 18-án (vasárnap) 12 órakor folytatódik ugyanott. Megkérjük a 
tagságot, hogy hozzák magukkal a tagsági könyvüket.

VEZETŐSÉG

Az Olt Vízügyi Gondnokság
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Fiság-patak szabályozása 
Csíkmenaság és Bánkfalva területén című tervet benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Csíkszereda, Márton Áron u. 43. szám (fax: 0266–310041, e-mail: 
office@apmhr.anpm.ro).

A CSILLAG Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyimesfelsőlok, Fő út 634. szám alatt 
található fafeldolgozó egység működtetéséhez a környezetvédelmi en-
gedélyezési 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. Telefon: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–
310041.

Észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül 
írásban lehet közölni naponta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé kely-
udvarhelyen: Győrfi András: 

0744–391537, Jakab Zoltán: 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.


