
lakás
KIADÓ Csíkszeredában 67 m2-es iro-

dának, rendelőnek vagy szépségszalonnak 
megfelelő I. emeleti, 3 szobás tömb házlakás 
a Piac utcában. Telefon: 0745–181262.

KIADÓ szoba diáklánynak Csíksze-
redában, a Tudor negyedben. Telefon: 
0744–804417.

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

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

Halászok és kikapcsolódni vágyók 
figyelmébe! Olcsó szállás Homo ród
szent pálon, a halastó közelében (fürdő-
szoba, konyha, tágas udvar). Ár: 25 lej/
fő/nap.  Telefon: 0745–890902.

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás tömb
házlakás egyetemisták részére. Telefon: 
0744–590697. (20372)

KIADÓ Csíkszeredában 226 m2-es 
kereskedelmi felület (tartalmaz 2 irodát, 
1 bemutató üzlethelyiséget és raktárt a 
Dózsa György utcában – volt borvízüz-
let). Telefon: 0745–181262.

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

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség Csík
szeredában, a Hargita utcában, a körforga-
lom közelében. Telefon: 0745–654247.

KIADÓ 25 m2es, felújított, földszin-
ti üzlet/irodahelyiség a Szív utcában, 
előtte ingyenes parkolási lehetőséggel. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0741–
035654. (20352)

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

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

KIADÓ Csíkszeredában központi fek-
vésű, 2 szobás, szigetelt, bútorozott tömb
ház lakás saját hőközponttal. Telefon: 0740–
889483. (20350)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Lendület sé
tányon új műanyag, hőszigetelő nyílás-
zárókkal. Irányár: 37 000 euró. Telefon: 
0748–114630.

KIADÓ október 1jétől ultraközponti, 
2 szobás, bútorozott tömbházlakás hosz-
szú távra, komoly érdeklődőknek. Tele-
fon: 0731–010108 vagy 0740–374837, 
naponta 17–20 óra között. (20273)

ELADÓ 2 szobás, 50 m2es, jó fek-
vésű tömbházlakás külön bejáratú szo-
bákkal a Jégpálya negyedben. Telefon: 
0741–390957. (20272)

Üzlethelyiséget KERESEK Csíkszereda 
bármely részében, lehet ipari jellegű is, de 
rendelkezzen szociális helyiségekkel. 70–
200 m2 körüli érdekel. Írásos ajánlatokat 
ide kérek: aladoraparty@gmail.comra 
(alaprajz, képek, pontos bérlési feltételek, 
utca, házszám). Telefon: 0742–220726.

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Volkswagen 

Golf IV, Euro 4es, 1,4 benzines, 16 szele-
pes, frissen behozva, kevés illetékkel, meg-
kímélt állapotban. Extrák: bordkompúter, 
ABS, szervo, négy elektromos ablak, négy 
légzsák, elektromos tetőablak, központi 
zár, állítható kormány, kipörgésgátló. Irány-
ár: 3950 euró. Beszámítok olcsóbb autót. 
Telefon: 0266–334468, 0723–740684. 
(20356)

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)

vegyes
ELADÓ kétsoros burgonyapergető 

gép. Telefon: 0744–541106. (–)
ELADÓ hasogatott tűzifa (száraz, 

félszáraz bükkfa, nyírfa) – 100–130 lej/m3. 
Telefon: 0742–086904, 0742–168588. 
(20369)

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)

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOSSÁG 
2011. szeptember 20án, zárt árverés 
útján lábon álló fát értékesít. Az erdőki-
termelő cégek zárt borítékú árajánlataikat 
legkésőbb 2011. szeptember 19ig tehe-
tik meg a Maros Erdészeti Hivatal székhe-
lyén: Szováta, Tavasz utca 58. szám alatt. 
Az árajánlatok felbontása, értékelése és 
elbírálása 2011. szeptember 20án 10 
órai kezdettel, az erdészet székhelyén, az 
árajánlatot benyújtó cégek jelenlé tében 
történik. További információk az erdészet 
székhelyén vagy a 0265–577543as, 
0744–610213as, 0744–248686os tele-
fonszámokon kaphatók.

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 új egysoros, szalagos, len-
gyel burgonyapergető gép 2 év garanci-
ával. Telefon: 0743–663536.

ELADÓ jó minőségű, Ausztriából 
származó árpavetőmag. Telefon: 0742–
707390. (20362)

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

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

Szeretne egy különösen természe-
tes, meleg és varázslatos otthont, ami 
minden kényelmet biztosít? Akkor kat-
tintson a www.hunor.ro weboldalra, ahol 
megtekintheti munkáinkat. Berendezéstől 
a rönkházig. Telefon: 0740–0527197. 

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

tanfolyam

ISCIRjogosítású kazángépész 
(fochist), targoncás (stivuitorist), 
darus (macaragiu) tanfolyam indul. 
Telefon: 0744–646550.

szolgáltatás
Hűtő és mosógépjavítást VÁLLA-

LOK kétéves garanciával. Telefon: 0729–
085290. (20298)

KOPACZMADARÁSZ KINGA hivatalos 
fordító iratok, jogi dokumentumok fordítá-
sát vállalja románról magyarra, illetve ma-
gyarról románra. Telefon: 0742–586626, 
fordito@kmkinga.ro, www.kmkinga.ro.

állás

A Termosanit Kft. (Gál Sándor utca 
16. szám) ALKALMAZ vízgázszere-
lőt, hegesztőt, segédmunkást. Telefon: 
0745–661891, 0744–766821. (84718)

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

Munkalehetőség Csehországban. 
Telefon: 0745–039477.

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.

megemlékezés

Bár az évek múlnak,
Te mégis örök vagy,
Ha behunyjuk szemünk,
Halljuk a hangodat.
Mosolyod elkísér végig az úton,
Töretlenül hisszük, 
hogy látunk még egy napon.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
szeptember 7re,

BALLÓ TERÉZ

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. 

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

Fájó szívvel emlékezünk 2005. 
szeptember 7re,

CĂLUŞER ISTVÁN

halálának 6. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei – Csíkszereda. (20357)

elhalálozás

Hirdetések

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, 
nem akarva semmit,
hatnak tovább.

(Kosztolányi Dezső)

Fájdalomtól megtört szívvel tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagyapa, testvér, rokon és jó barát,

id. IMECS IMRE

életének 71. évében 2011. szeptember 
5-én szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 
2011. szeptember 8-án, csütörtökön 
du. 3 órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a gyergyószárhegyi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család.

Egy évvel ezelőtt 
egy szeptemberi napon,
Kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon.
Egy váratlan pillanat 
megállította szívedet,
Melyben nem volt más, 
mint jóság és szeretet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szerettünk, 
s nem feledünk téged!

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. szeptember 
7-re,

ALBERT PIROSKA
szül. Török

halálának első évfordulóján. A megemlé-
kező szentmise 2011. szeptember 10én 
7 órakor lesz a csík szent tamási katolikus 
templomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Gyászoló szerettei. 
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A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

ELADÓ 
fűrészáru-panell technológiai 

gyártóvonal:
 fogazásos összeillesztő vonal (prés, 
marógép, ragasztóanyagot elterítő 
készülék);
 TR 350-es inga-körfűrész;
 négylapos, öttengelyes gyalugép;
 SL 1300-as függőleges prés;
 Expres 3200 B típusú szegélyező 
körfűrész;
 Meta típusú kalibrálógép.

Bővebb felvilágosítás 
a 0744–512914-es vagy a

0744–331268-as telefonszámokon, 
telefon/fax: 0266–344096, 
e-mail: bradu@clicknet.ro.

A Hargita Megyei 
Orvoskollégium 

értesíti tagjait, hogy  
2011. október 7–9. között 

kerül sor a kollégium székhelyén 
a Megyei Kollégium  

Fegyelmi Bizottságának  
választására  

a 2012–2018-as mandátumra. 
A szándéknyilatkozatokat szep-

tember 9-ig kell leadni a kollégium 
székhelyén. 

További információk 
a kollégium székhelyén 
vagy a 0266–371688-as 

telefonszámon kaphatók.

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.


