
lakás
ELADÓ Csíkszeredában, a Hargita út 

2/25. szám alatt 2 szobás tömbházlakás. 
Irányár: 35 000 euró. Telefon: 0742–
210282, 0744–625735 (10–20 óra között).

KIADÓ vagy ELADÓ Csíkszeredában, 
a Temesvári sugárúton lévő üzlethelyi-
ség. Megfelel irodának, üzletnek, szép-
ségszalonnak, orvosi rendelőnek, köz-
jegyzői és ügyvédi irodának, lakásnak 
is. Telefon: 0744–541064.

KIADÓ Csíkszeredában 67 m2-es, iro-
dának, rendelőnek vagy szépségszalonnak 
megfelelő I. emeleti, 3 szobás tömb házlakás 
a Piac utcában. Telefon: 0745–181262.

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.

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

ELADÓ központi fekvésű, 3 szobás, IV. 
emeleti, felújított (padlócsempe, szalag-
parketta, termopán ablakok) tömbházlakás 
saját hőközponttal. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0758–060375. (20381)

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

Hosszú távra 3 szobás, fürdőszobás, 
kertes családi házat KERESEK Csíkszereda 
20 km-es körzetében. Alcsík előnyben. Te-
lefon: 0755–519991. (20367)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Temesvári 
sugárút 63. szám alatti, 4-es lakrész, tel-
jesen felújítva. Telefon: 0755–910942.

ELADÓ felújított garzonlakás Csíksze-
redában. Telefon: 0746–213315. (20377)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben II. emeleti, felújított, 2 szo-
bás tömbházlakás, megújuló környezet-
ben. Telefon: 0752–153810. (20384)

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

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

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

telek
ELADÓ Csíkdelnén panorámás kör-

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

ELADÓ 900 vagy 1000 m2 telek Csík-
szeredától 8 km-re, Csíkszépvíz irányában. 
Víz, villany, szennyvízcsatona a telek bejá-
ratánál. Telefon: 0746–231871. (20387)

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

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú, kóberes 

papucs Dacia, 5 személy + teher, gáz 
+ benzin üzemelésű, 2012-ig érvényes 
műszaki vizsgával, üzemképes állapot-
ban, Hargita megyei rendszámmal. Ára: 
3500 lej. Telefon: 0266–363362.

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Astra 
1,7 DTi, beíratva, útadó, biztosítás jövő-
ig érvényes, friss műszakival, megkímélt 
állapotban. Ára: 3600 euró, alkudható. 
Telefon: 0723–536777.

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 2003-as évjáratú Renault Clio 
1.5 DCi, 3 ajtós, bordópiros színű, elekt-
romos ablak, tükör, központi zár, négy 
alufelni, 140 000 km-ben, jó állapotban, 
beíratva, első tulajdonostól. Irányár: 2700 
euró. Telefon 0740–038684.

ELADÓ 2007-es évjáratú VW Polo 
1.2-es, benzines, 36 ezer km-ben (Ko-
vász na megyében). Irányár: 6900 euró. 
Telefon: 0740–170863.

ELADÓ 1996-os évjáratú Suzuki 
Sa mu rai terepjáró. Ára: 2850 euró, al-
kudható (Kovászna megyében). Telefon: 
0748–433869.

ELADÓ 2001-es év végi Fiat Doblo, 
CSERE is érdekel személyautóra (Ko vász-
na megyében). Telefon: 0742–838417.

ELADÓ sürgősen 1994-es évjáratú 
BMW 318i Kézdivásárhelyen (Kovászna 
megyében). Ára: 2000 euró. Telefon: 
0745–399267.

vegyes
Fodrászatba való használt hajmosót 

VÁSÁROLNÉK. Telefon: 0726–274273.
ELADÓK téli és nyári sportfelszere-

lések, egész hoki- vagy futballcsapatok 
részére is, valamint minődési vörös és 
fehér félédes szőlőbor és 40 üvegkan-
csó. Telefon: 0746–195430.

ELADÓ vécépapírgyártó gépsor új-
szerű állapotban. Irányár: 3150 euró. 
Telefon: 0723–536777. (203959

ELADÓ bio piroshagyma, sárgarépa, 
burgonya, valamint ezüstfenyő, tuja, ró-
zsatő és gyümölcsfacsemete. Házhoz szál-
lítás megoldható. Telefon: 0758–898989. 

ELADÓ Compaq Presario 1200 laptop: 
AMD-K6 448 Mhz, 188 MB RAM, 6 GB 
HDD, XP. Irányár: 290 lej. Ajándék: táska és 
4 GB-os USB-stick. Telefon: 0755–033878.

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 
új, német Stema utánfutók, 550–3000 kg 
össztömegig, valamint vasvágó fűrészgép. 
BÉRELHETŐ utánfutó. Érdeklődni lehet a 
0740–508460-as telefonszámon. (20242)

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, félszá-
raz bükkfa, nyírfa) – 100–130 lej/m3. Tele-
fon: 0742–086904, 0742–168588. (20369)

Szezon végi kiárusítás! ELADÓK mező-
gazdasági gépek: ladewagen, kaszálógép, 
rendforgató, kockabálázó, kalapácsmalom. 
Telefon: 0743–878596. (20389)

állás

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

A Termosanit Kft. (Gál Sándor 
utca 16. szám) ALKALMAZ víz-gázsze-
relőt, hegesztőt, segédmunkást. Te-
lefon: 0745–661891, 0744–766821. 
(84718)

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

Németországba keresek kültéri 
szigetelésre szakembereket azonna-
li kezdéssel – 1200 euró/hó, szállás 
biztosítva. Telefon: 0749–791387.

tanfolyam

ISCIR-jogosítású kazángépész (fo-
chist), targoncás (stivuitorist), darus 
(macaragiu) tanfolyam indul. Telefon: 
0744–646550.

szolgáltatás
KOPACZ-MADARÁSZ KINGA hi-

vatalos fordító iratok, jogi dokumen-
tumok fordítását vállalja románról 
magyarra, illetve magyarról román-
ra. Telefon: 0742–586626, fordito@
kmkinga.ro, www.kmkinga.ro.

Hűtő- és mosógépjavítást VÁLLA-
LOK kétéves garanciával. Telefon: 0729–
085290. (20298)

Német magánórákat VÁLLALOK kez-
dőknek és haladóknak, modern anyaggal 
Csík szereda, Szentegyháza és Szé kely-
ud varhelyen vagy környékén. VÁLLALOK 
érettségire és német nyelvvizsgákra va-
ló felkészítést.

elhalálozás

Hirdetések

Atyám, amiért küldöttél, megtevém,
Engedj pihenni sírom éjjelén, 
Engedj pihenni! Hosszú volt a pálya,
Csontom remeg 
a versenyt úgysem állja.

Mérhetetlen fájdalommal tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, szerető 
édesapa, nagyapa, test-
vér, rokon és jó barát,

CSISZÉR JÓZSEF
nyugdíjas 

gépkocsivezető

életének 69. évében, 2011. szeptem-
ber 9-én szerető szíve megszűnt do-
bogni. Temetése szeptember 13-án, 
kedden 15 órakor lesz a csíkzsögödi 
ravatalozóból. Emléke a szívünkben 
él. A gyászoló család.

Búcsú nélkül elmentél, 
az életért harcolva, 
Te sem gondoltad, 
mily hamar üt az óra.
Dolgoztál, szenvedtél, szíved elporlad,
De emléked örökre megmarad.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó férj, édesapa, 
testvér, após, sógor, koma, barát és jó 
szomszéd,

BURJÁN IMRE

szerető szíve életének 55., házassá-
gának 31. évében 2011. szeptember 
9-én 18 órakor hirtelen megszűnt do-
bogni. Végső nyugalomra szeptem-
ber 13-án 13 órakor a Kalász negyedi 
temetőbe helyezzük. Szomorú szív-
vel és könnyes szemmel búcsúzunk 
és köszönünk mindent, amit értünk 
tettél. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! A gyászoló család.
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ELADÓ fűrészáru-panell technológiai gyártóvonal:
fogazásos összeillesztő vonal (prés, marógép, ragasztóanyagot elterítő készülék);

1. TR 350-es inga-körfűrész;
2. négylapos, öttengelyes gyalugép;
3. SL 1300-as függőleges prés;
4. Expres 3200 B típusú szegélyező körfűrész;
5. Meta típusú kalibrálógép.

Bővebb felvilágosítás a 0744–512914-es vagy a 0744–331268-as 
telefonszámokon, telefon/fax: 0266–344096, e-mail: bradu@clicknet.ro.

Csíkszentmihály Község Polgármesteri Hivatala
– Csíkszentmihály 288/A szám –

a helyi tanács 2011/35-ös számú határozata értelmében 
nyílt árverést szervez 

2011. szeptember 21-én 10 órától 
a hivatal székhelyén a következő famennyiség eladására:

GÖRBEI erdőrész, 99 m3.
Érdeklődni lehet a 0266–326063-as telefonszámon.

Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda ivóvíztartalékának fel-
mérését és kutatását szolgáló fúrások című tervet benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnye-
rése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között, valamint Csíkszereda Önkormányzatának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás alatt nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám. Fax: 0266–310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

A HARGITA NÉPE  
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET ÉS  

LAPKIHORDÓKAT  
KERES 

UDVARHELYSZÉKEN.
Telefon: 0723–345901.

A Hargita Népe 
Lapkiadó 

udvarhelyi szerkesztősége 
tördelőszerkesztőt 

keres főállásba. 
Önéletrajzokat a 

jakab.arpad@hargitanepe.ro 
e-mail címre várunk.

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.


