
lakás

KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszin-
ti üzlet/irodahelyiség a Szív utcában, 
előtte ingyenes parkolási lehetőséggel. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0741–
035654. (20301)

ELADÓ ház 14 ár telekkel, kedve-
ző áron Székelykeresztúr, Berde Mózes 
utca 38. szám alatt. Telefon: 0266–
243320, 0740–821587. (20258)

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás tömb
ház lakás a Testvériség sugárút 17. szám 
alatt. Irányár: 21 000 euró. Telefon: 
0745–594008. (20319)

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség 
Csíkszeredában, a Hargita utcában, a 
körforgalom közelében. Telefon: 0745–
654247.

KIADÓ diákoknak vagy irodának 
52 m2 ház saját hőközponttal és 27 m2 
pincével (külön is), valamint a Petőfi u. 
11. szám külön épületben 17 m2 helyi-
ség raktárnak. Telefon: 0720–736435, 
0748–648355. (20344)

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

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

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

KIADÓ 2 szobás, bútorozott tömb-
házlakás a Kossuth Lajos utca 40. szám 
alatt. Telefon: 0744–681674. (20350)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárúton 4. emeleti, kétszobás, man-
zárdos tömbházlakás, pincével, jó álla-
potban. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127.

KIADÓ vagy ELADÓ Csíkszeredában, 
a Temesvári sugárút 63. szám alatti üz-
lethelyiség. Megfelel üzletnek, irodának, 
szépségszalonnak, orvosi rendelőnek, 
közjegyzői, ügyvédi irodának vagy la-
kásnak is. Telefon: 0744–541064.

ELADÓ csendes környezetben 4 szo-
bás családi ház szép udvarral. Telefon: 
0745–618728.

ELADÓ családi ház Csíkszentkirályon. 
Telefon: 0743–140661.

telek
ELADÓ Csíkdelnén panorámás kör-

nyezetben 54 ár beltelek egyben vagy 
parcellázva is, két kijárattal falusi útra 
és főútra. Irányár: 850 euró/ár. Telefon: 
0752–110871. (20339)

ELADÓ 25 ár beltelek Csíkmindszen-
ten főút mellett, rendezett iratokkal, ipa-
ri célra vagy lakóházak építésére egy-
aránt alkalmas. Telefon: 0724–526356. 
(20326)

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Ma rosfő Do mokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi ház épí-
tésére, a közelben horgászási lehető-
séggel. Telefon: 0745–107621, 0755–
180196.

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszentkirály 
bejáratánál, egyben vagy parcellázva. 
Víz, gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. 
Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 12 ár telek Csibában, vala-
mint 5 ár telek a Fortuna lakópark szom-
szédságában. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 36 áras, építésre alkalmas 
terület Csíksomlyón, érdeklődni lehet 20 
óra után. Telefon: 0266–326574, 0740–
433558.

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán, asz-
faltút mellett. Víz, gáz, villany, kanalizá-
lás, közvilágítás a helyszínen. Telefon: 
0722–967539.

ELADÓ 4800 m2 belterület egyben 
vagy parcellázva Csíksomlyón, a Nagy-
mező utcában, a Hétvezér negyed mel-
lett. Ár megegyezés szerint. Telefon: 
0744–782476, 0747–358334.

ELDÓ 3300 m2 kaszáló Csíkszere-
dában, a Hajnal utca sz. n. (közel a víz-
házhoz). Ár megegyezés alapján, tiszta 
telekkönyvvel (0,33 ha). Telefon: 0266–
311139.

jármű
ELADÓ 1999es évjáratú, piros 

kombi Dacia friss műszakival, újba tett 
alvázzal, négy új téli gumival. Telefon: 
0742–854336. (20334)

ELADÓ 2002es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4 x 4es re-
duktor, lég kondival, terepgumikkal, zárt 
raktérrel, tulajdonostól, friss műszakival. 
Telefon: 0722–234840. (20326)

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

ELADÓ 2003as évjáratú Renault 
Clio 1.5 DCi, 3 ajtós, bordópiros szí-
nű, elektromos ablak, tükör, központi 
zár, négy alufelni, 140 000 kmben, jó 
állapotban, beíratva, első tulajdonos-
tól. Irányár: 2700 euró. Telefon 0740–
038684.

ELADÓ 2005ös évjáratú Hyundai 
Accent, kímás, 80 000 kmben, gázas 
– 3850 euró; 2003as Ford Focus 1.8 
TDi, kétszemélyes, kitűnő állapotban, 
sérülésmentes, reális kilométerben, 
nagy felszereltséggel – 3200 euró; Mer-
cedes Sprinter – 5500 euró. Beszámítok 
1989–1991es évjáratú Trabantot. Tele-
fon: 0758–898989. (20319)

ELADÓ 2007es évjáratú Dacia 
Logan 1.4 benzines, Euro 4es, extrák-
kal, szép állapotban, forgalomba beírva. 
Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2006os évjáratú Opel Corsa, 
benzines , 2+1 ajtós, valamint 2005ös 
évjáratú Opel Agila, benzines, extrák-
kal. Mindkettő szép állapotban. Telefon: 
0741–534730.

vegyes
ELADÓK hathetes labrador retriever 

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

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

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

ELADÓ szürke betoncserép (1 lej/
db), valamint bontásból származó fa-
anyag. Telefon: 0722–432715. (20347)

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

ELADÓ kiváló minőségű alumínium 
parabolaantena, 165 cm átmérővel, 
poláris foglalattal Csíkszeredában. Ára: 
200 lej. Telefon: 0746–121371.

ELADÓK téli és nyári sportfelszere-
lések, hoki vagy fotbalcsapatok részé-
re is, valamint vörös és fehér minőségi 
félédes szőlőbor és 40 db üvegkancsó. 
Telefon: 0746–195430.

ELADÓK fekete puli kölyökkutyák. 
Telefon: 0743–869014.

ELADÓ 40 db bontott pala 120 x 70 
cmes méretben, kedvező áron és egy 
Duraband mikrohullámú sütő (100 lej), 
valamint vasalódeszka (15 lej). Telefon: 
0740–895519.

ELADÓK cocker spaniel kiskutyák 
és feketeribizliszirup. Telefon: 0266–
332320.

ELADÓ két hármas és egy kettős 
dupla ablak beüvegezve magánházból 
bontva, nagyon jó állapotban (180x120, 
100x120). Ár megegyezés alapján. Ér-
deklődni lehet a 0266–315969es tele-
fonszámon.

ELADÓ cserefából faragott hat új 
szék és asztal. Telefon: 0266–320003.

ELADÓ bontásból származó épület, 
fa, cserép, valamint konyhabútor. Tele-
fon: 0266–324574.

ELADÓ infralepedő (hőterápiás) 
matracon, ágyban, kanapén egyaránt 
használható, nagyon jó gyógyító hatású, 
kapcsolószabályzóval ellátva (12) és 
infra masszázspárna karosszékbe, fo-
telben. Mindkettő garanciában. Telefon: 
0266–311402, 0745–185838.

állás
 

Webáruház honlapjának kezelésé-
hez keresünk hozzáértő személyt. Te-
lefon: 0745–901648 (Csíkszereda).

Az ElectricInst Kft. ALKALMAZ 
villanyszerelőket, hegesztőt, szakkép-
zetlen munkásokat. Telefon: 0374–
004213, 8–16 óra között.

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

Birkafejéshez, sajtkészítéshez értő 
számadó juhászt, illetve szürke mar
hához gulyást családosan azonnali be-
lépéssel felveszünk Tokajhegyaljára. 
Összkomfortos lakást biztosítunk. Fi-
zetés megállapodás szerint. Önéletraj-
zokat kérjük: fax: +36–1–3517778, 
email: titkarsag@palotaborhaz.hu. 
Cím: Palota borház Kft. 1068 Buda-
pest, Városligeti fasor 44. Telefon: 
+36–30–9510572.

szolgáltatás
VÁLLALJUK területek felmérését, 

telekkönyvezését, megosztását és teljes 
körű ügyintézését. Nyugdíjasoknak 15 
százalék kedvezmény. Telefon: 0722–
967539.

Lakásfelújítást VÁLLALOK Csíkszere-
dában. Telefon: 0767–869255.
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A CSILLAG Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyimesközéplok, 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 Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén az észrevételező személyi adatainak 
feltüntetésével.

A Hargita Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara,
 

Inspector Resurse Umane
tanfolyamot indít szeptemberben: 

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen  
és Gyergyószentmiklóson.

Bővebb információk:
 a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén: 
    Csíkszereda, Temesvári sugárút 24–26. szám; 
 a következő telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483;
 az office@ccihr.ro e-mail címen;
 www.ccihr.ro

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A  FELCSÍKI  FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

A COMAT HARGHITA KFT.

értékesítőket alkalmaz. 
Feladatok: 

– a meglévő ügyfélkör megtartása, és újabb vevők felkutatása.
Elvárások:

– tapasztalat értékesítés területén;
– román, magyar nyelvtudás;
– B kategóriás hajtási jogosítvány.

Amit kínálunk: 
– teljesítményarányos bérezés.

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

Érdeklődni lehet a 0745–100077-es telefonszámon.

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.


