
lakás

KIADÓ 2 szobás, összkomfortos, bú-
torozott, jól felszerelt lakás Kolozsváron, 
a Györgyfalvi negyedben két vagy há-
rom komoly, megbízható egyetemi hall-
gató részére. Irányár:180 euró. Telefon: 
0264–442719, 0748–664473. (20405)

KIADÓ esetleg ELADÓ Csíkszere-
dában egy üzlethelyiség a Temesvári 
sugárút 63. szám alatt. Megfelel üzlet-
nek, irodának, szépségszalonnak, orvo-
si rendelőnek vagy lakásnak. Telefon: 
0744–541064.

KIADÓ Csíkszeredában egy 14 m2-
es, egy 24 m2-es és egy 29 m2-es felület 
irodahelyiségnek a Gál Sándor utcában. 
Telefon: 0266–371082. (20411)

KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás a 
Kossuth Lajos utcában diáklányoknak. Tele-
fon: 0266–372703, 0266–314800. (20406)

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

ELADÓ a Temesvári sugárúton IV. 
emeleti, 2 szobás, manzárdos, pincés 
tömbházlakás akár Első lakás-program-
mal is. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (20343)

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)

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

ELADÓ felújításra szoruló családi ház 
Csíkszenttamás központjában 5 ár terü-
lettel. Ára megegyezés alapján. Telefon: 
0744–605253, 0755–180196.

ELADÓ manzárdos családi ház Csíksze-
redában a Taploca utcában (230 m2 lakófe-
lület + 930 m2 telek) alkalmas cégszékhely-
nek is. Telefon: 0722–435542. (20404)

telek

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

ELADÓ 87 ár parcellázható terü-
let Ma rosfő Do mokos felőli kijáratától 
egy kilométerre. Megfelel hétvégi ház 
építésére, a közelben horgászási lehe-
tőséggel. Telefon: 0745–107621, 0755–
180196.

ELADÓ Csíkszeredában egy 380 m2 
közművesített ingatlan, 2 szintes 190 
m2 műhely, 190 m2 lakás (3 fázis, víz, 
gáz, kanalizálás). Irányár: 120 000 euró, 
csere is érdekel. Telefon: 0744–778490. 
(20334)

ELADÓ Csíkmindszenten építésre al-
kalmas 25 ár beltelek rendezett iratokkal 
a főút mellett (ipari célra vagy lakóház-
nak). Telefon: 0724–526356. (20336)

jármű

ELADÓ 2004-es évjáratú, 1,9 dízel 
papucs Dácia koberrel. Irányár: 1600 eu-
ró. Telefon: 0744–778490. (20334)

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 2001-es évjáratú, piros, 
euro4-es Opel Vectra kombi. Extrák: 
servo, ABS, 6 légzsák, klíma, elektromos 
tükrök, központi zár, új vezérlőszíj, szer-
vizkönyv. Frissen behozva, nagyon jó ál-
lapotban. Irányár: 2950 euró, beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364.

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

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

vegyes

ELADÓ jó minőségű étkezési 
burgonya. Telefon: 0744–793633, 
0745–289855.

Fodrászatba való használt hajmosót 
VÁSÁROLNÉK. Telefon: 0726–274273

ELADÓ Compaq Presario 1200 lap-
top: 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.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461. 

Szezon végi kiárusítás! ELADÓK me-
zőgazdasági gépek: ladewagen, kaszáló-
gép, rendforgató, kockabálázó, kalapács-
malom. Telefon: 0743–878596. (20389)

ELADÓ bio piroshagyma, sárgarépa, 
burgonya, valamint ezüstfenyő, tuja, ró-
zsatő és gyümölcsfacsemete. Házhoz 
szállítás megoldható. Telefon: 0758–
898989. (20394)

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 bontásból származó ablak, 
ajtótokozat, valamint egy csempekályha. 
Telefon: 0744–763503.

ELADÓK: beoltott puli kiskutyák 
egészségügyi könyvvel. Telefon: 0743–
869014. (20402)

ELVESZETT szeptember 10-én egy 
Audi-kulcs a központi park környékén. 
Megtalálója jelentős jutalom ellenében 
hívja a 0745–026360-as telefonszámot. 
(20408)

szolgáltatás

Német magánórákat VÁLLALOK kez-
dőknek és haladóknak, modern anyag-
gal Csíkszeredában, Szentegyházán és 
Székelyudvarhelyen vagy környékén. 
VÁLLALOK érettségire és német nyelv-
vizsgákra való felkészítést. Telefon: 
0743–657945.

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

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

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

állás

Varrónőket KERESEK Budapesti 
varrodába. Kereset 100–120 ezer 
forint, teljesítmény szerint. Szállást 
helyben biztosítok díjmentesen. Te-
lefon: 0036–1–2280629, 0036–70–
3911183, 0745–485861.

Fodrásznőket és manikűrösöket ke-
resek civil szerződéssel. Telefon : 0747–
018568. (20407)

Munkalehetőség Csehországban. Te-
lefon: 0745–039477.

tanfolyam

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

megemlékezés

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Elfeledni téged nem lehet,
Csak megszokni élni nélküled.

Fájó szívvel, könnyes szemmel em-
lékezünk 2006. szeptember 13-ra,

BÁLINT PÉTERNÉ
szül. Adorján Ágota

halálának 5. évfordulóján. Áldott le-
gyen a föld, ahol örök álmát alussza. 
Szerettei. (20401)

elhalálozás

Hirdetések

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 tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó 
férj, édesapa, testvér, após, só-
gor, koma, barát és jó szomszéd,

BURJÁN IMRE

szerető szíve életének 55., házas-
ságának 31. évében 2011. szep-
tember 9-én 18 órakor hirtelen 
megszűnt dobogni. Végső nyuga-
lomra szeptember 13-án 13 órakor 
a Kalász negyedi temetőbe helyez-
zük. Szomorú szívvel, és könnyes 
szemmel búcsúzunk és köszönünk 
mindent, amit értünk tettél. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család.

Sebzett szívünk mély 
fáj dalmával és a hiány 
le küzd hetetlen érzésével, 
imád kozva emlékezünk 
drá ga, jó gyermekünk,

KÓKA EMESE
(Mesike)

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise 2011. szeptem-
ber 14-én, szerdán este 7 órakor lesz 
a csíkzsögödi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! A 
gyászoló család.
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Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
(székhely: Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám)

a TRICOHAR MG Rt. Csíkszereda, Szentlélek utca 66. szám, felszámolója
NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ

 a felszámolási eljárás alatt álló kereskedelmi társaság ingatlan javainak eladására:
– a gyártási csarnok és adminisztratív épület, gázszabályzó és mérőállomás, fűtő-

ház, raktárépület, fűtőanyag-pumpaház, folyékonyfűtőanyag-tartály, vízpumpaház, 
tűzoltósági raktár, a hozzá tartozó ingó javakkal és 13 506 m2 területtel, valamint 
1750 m2 útrésszel – kikiáltási ár 7 680 000 lej 

A kikiáltási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésre 2011. szeptember 19-én 12 órai kezdettel kerül sor, és megismét-

lődik hetente minden hétfői napon, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig. 
Helyszín a felszámolás alatt álló TRICOHAR Rt. székhelye.

Részt vehetnek az árverésen mindazon magán- és jogi személyek, akik bizo-
nyítani tudják a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi biztosíték letételét, a 
részvételi díj kifizetését, és megvásárolták a feladatfüzetet.

Bővebb felvilágosítással a következő telefonszámokon szolgálunk: 
0265–261019, valamint 0745–653430, 0756–086283.

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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab 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: Lász-
ló 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 (lapki-
hordóinknál): 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. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

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.


