
lakás
Üzlethelyiséget keresek Csíkszereda 

bármely részében, lehet ipari jellegű is, 
de rendelkezzen szociális helyiségekkel. 
70–200 m2 körüli érdekel. Írásos aján-
latokat ide kérek: aladoraparty@gmail.
com-ra (alaprajz, képek, pontos bérlé-
si feltételek, utca, házszám). Telefon: 
0742–220726.

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

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

ELADÓ központi fekvésű, 3 szo-
bás, IV. emeleti, felújított (padlócsem-
pe, szalagparketta, termopán ablakok) 
tömbházlakás saját hőközponttal. Irány-
ár: 35 000 euró. Telefon: 0758–060375. 
(20381)

KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszin-
ti üzlet/irodahelyiség a Szív utcában, 
előtte ingyenes parkolási lehetőséggel. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0741–
035654. (20352)

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

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

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.

ELADÓ felújított garzonlakás Csík-
szeredában. Érdeklődni lehet a 0746–
213315-ös telefonszámon. (20377)

ELADÓ Kászonjakabfalván családi 
ház mellékhelyiséggel, csűr, fásszín és 
kert, 10 ár területen. Telefon: 0722–
997072. (20336)

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0742–076621. (20373)

KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás a 
Kossuth Lajos utcában diáklányoknak. 
Telefon: 0266–372703, 0266–314800. 
(20355)

ELCSERÉLEM csíkszeredai garzon-
lakásomat hasonló marosvásárhelyivel. 
Telefon: 0728–166598.

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)

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

ELADÓ vagy KIADÓ Csíkszeredában 
egy üzlethelyiség a Temesvári sugár-
úton. Megfelel irodának, üzletnek, orvosi 
rendelőnek, szépségszalonnak, ügyvédi 
és közjegyzői irodának vagy lakásnak is. 
Telefon: 0744–541064.

ELADÓ háromszintes, 300 m2-es 
lakás Gyergyószentmiklóson (9 szoba, 
8 előszoba, 4 fürdőszoba, egy konyha, 
egy vendéglátó), központi fűtéssel, 15 
ár udvarral, hátsó épülettel, három fázis-
sal, teljesen berendezve panziónak. Ára: 
65 000 euró. Telefon: 0266–362235, 
0745–861593.

telek
ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 

Sláger áruház mögött 50 ár terület. Tele-
fon: 0733–674054.

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-

gen Golf IV, Euro 4-es, 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. Irányár: 3950 
euró. Beszámítok olcsóbb autót. Te-
lefon: 0266–334468, 0723–740684. 
(20356)

VÁSÁROLOK roncsautóprogramba 
való öreg autót a legjobb áron. Telefon: 
0753–092433.

vegyes

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOS-
SÁG 2011. szeptember 20-án zárt 
árverés útján lábon álló fát értékesít. 
Az erdőkitermelő cégek zárt borítékú 
árajánlataikat legkésőbb 2011. szep-
tember 19-ig tehetik meg a Maros Er-
dészeti Hivatal székhelyén: Szováta, 
Tavasz utca 58. szám alatt. Az áraján-
latok felbontása, értékelése és elbírá-
lása 2011. szeptember 20-án 10 órai 
kezdettel, az erdészet székhelyén, az 
árajánlatot benyújtó cégek jelenlé-
tében történik. További informáci-
ók az erdészet székhelyén vagy a 
0265–577543-as, 0744–610213-as, 
0744–248686-os telefonszámokon 
kaphatók.

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

ELADÓ szép étkezési pityóka – 0,7 
lej/kg, 500 kg fölött – 0,6 lej/kg, 1000 kg 
fölött – 0,5 lej/kg, valamint tavaszbúza, 
tritikále, búza – 0,9 lej/kg, 500 kg fölött 
– 0,8 lej/kg. Telefon: 0745–986890.

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, e-mail: 
szabogyorgy68@yahoo.com. (28326)

ELADÓK váltóekék, kultivátor, Ise-
ki, Deutz-Fhare, Same, Ford, IH 27-85 
LE-s traktorok, horganyzott trágya lé-
szippantó, valamint Honda kerti kapa. 
Telefon: 0722–342429. (20319)

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

ELADÓ kétsoros burgonyapergető 
gép. Telefon: 0744–541106. (–)

ELADÓ sürgősen Alisun típusú 
szoláriumgép új csövekkel felszerelve, 
kedvező áron, megegyezés alapján. Te-
lefon: 0744–783967.

tanfolyam

ISCIR-jogosítású kazángépész 
(fochist), targoncás (stivuitorist), da-
rus (macaragiu) tanfolyam indul. Tele-
fon: 0744–646550.

állás

Bejárónőt KERESEK. Csak megbíz-
ható személy jelentkezzen. Érdeklődni 
18–20 óra között a 0745–072235-ös 
telefonszámon. (20380)

Sürgősen ALKALMAZUNK román 
nyelven is beszélő szakképzetlen mun-
kást. Érdeklődni munkanapokon 8–15 
óra között a 0744–697778-as telefon-
számon. (20378)

A Met&Met szupervizort ALKAL-
MAZ. Telefon: 0758–224083.

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

Munkalehetőség Csehországban. 
Telefon: 0745–039477.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Szilágyi Teréznek, édesanyja elveszté-
se miatt érzett fájdalmában. A Nárcisz 
sétány 2/A lépcsőház lakói.

megemlékezés

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökre itt marad.

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 2000. 
szeptember 8-ra,

MIHÁLY PÉTER

halálának 11. évfordulóján. Csendes 
álma fölött őrködjön a szeretet és a 
megemlékezés! Szerettei – Csíkszere-
da. (20360)

Hirdetések

A csillagok ragyogása volt 
két szemében,
Nap tündöklésénél szebb volt mosolya!
Elindult egy lélek, továbbszállt,
Távolra tőlünk, mely nagyon fáj!

Fájó szívvel emléke-
zünk 2011. március 8-ra,

GÁBOR IMRE

halálának 6. hónapján. Em-
léke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Bánatos felesége Erzsike, 
leánya Emese és gyászoló szerettei – 
Csíkszereda, Gyimesfelsőlok. (20370)

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 meg-
emlékező szentmise 2011. szeptember 
10-én 7 órakor lesz a csík szent tamási 
katolikus templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei.
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A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda, Dr. Dénes László 
utca 2. szám alatt megvalósítandó A Sürgősségi részleg ( földszint+emelet) 
és az Újszülött részleg bővítése, a Szülészet–Nőgyógyászat, az Újszülőtt 
részleg, a Gasztroenterológia, valamint az Urológia részlegek feljavítása  
című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírá-
lás alapján 2011. augusztus 30-án döntést hozott (nem szükséges a környe-
zeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

Az LTC Log & Consult Kft.
sürgősen alkalmaz nemzetközi árufuvarozásra gyakorlott 

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐKET, 
nyerges vontatáshoz.

 

Megbízható, pontos személyek jelentkezését várjuk szeptember 9-ig 
a következő telefonszámon: 0757–075971.

ELADÓ fűrészárupanell 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 0744–331268-as telefonszámokon,  

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

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.


