
köszönet

A Nefelejcs egyesület hálával és 
tisztelettel köszöni Csíkszereda Helyi 
Tanácsának a „Mesevilág” progra-
munk támogatását.

lakás

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

KIADÓ csíkszeredai tömbházlakásban 
egy szoba. Telefon: 0744–804417.

ELADÓ felújított garzonlakás Csíkszere-
dában. Telefon: 0746–213315. (20377)

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).

ELADÓ 2 szobás, 50 m2-es, jó fek-
vésű tömbházlakás különbejáratú szo-
bákkal a Jégpálya negyedben. Telefon: 
0741–390957. (20272)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás 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 sürgősen felújított, saját 
hőközponttal rendelkező, 4 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 0744–
558686.

Hosszú távra kiadó 3 szobás, für-
dőszobás, kertes családi házat KERE-
SEK Csíkszereda 20 km-es körzetében. 
Alcsík előnyben. Telefon: 0755–519991. 
(20367)

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

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

KIADÓ 3 szobás, harmadik emeleti 
tömbházlakás Brassóban, az Al. Vlahuţă 
utcában (önálló fűtés, termopán ablakok, 
vízóra). Irányár: 750 lej/hónap. Telefon: 
0722–693645. (20417)

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

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

ELADÓ vagy KIADÓ 2 szintes csa-
ládi ház, 500 m2 lakófelülettel Csíksze-
redában, a poliklinika mellett, a Mikó 
utcában. Alkalmas orvosi rendelőnek, 
laboratóriumnak. Komoly érdeklődők je-
lentkezését várom a 0727–805680-as 
telefonszámra 8-13 óra között.

telek

ELADÓ 900 vagy 1000 m2 telek 
Csíkszeredától 8 km-re Csíkszépvíz irá-
nyában. Víz, villany, szennyvízcsatorna a 
telek bejáratánál. Telefon: 0746–231871. 
(20387)

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

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

ELADÓ 1,15 hektár házépítésre al-
kalmas kaszáló a lövétei Kékvize határ-
ban, a főúttól 250 m-re. Telefon: 0744–
696765. (20416)

VÁSÁROLNÉK 5-10 hektár vagy na-
gyobb felületű szántó területet. Telefon: 
0727–805680 8-15 óra között.

jármű

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

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

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

vegyes

ELADÓ jó minőségű étkezési bur-
gonya. Telefon: 0744–793633, 0745–
289855.

ELADÓ 200 tonna, bálázott friss idei 
széna a csíkcsicsói határban (Csíkszere-
da felőli részen). Telefon: 0723–383310. 
(20383)

ELADÓ szép étkezési pityóka 0,7 
lej/kg, 500 kg fölött 0,6 lej/kg, 1000 kg 
fölött 0,5 lej/kg, az apró 0,3 lej/kg, vala-
mint tavaszi búza, tritikálé, búza 0,9 lej/
kg. Telefon: 0745–986890.

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

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

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

ELADÓK fajtiszta Komondor kisku-
tyák oltva és féregtelenítve, valamint 
bükk és fenyő darabos cándra ház-
hoz szállítva. Telefon: 0745–846624. 
(20288)

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

állás

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

Autómosásban jártas személyt al-
kalmazunk csíkszeredai autómosóba. 
Telefon: 0744–594409. (20414)

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

Varrónőket keresek budapesti varro-
dába. Kereset 100-120 ezer forint teljesít-
mény szerint. Szállást helyben biztosítok 
díjmentesen. Telefon: 0036–1–2280629, 
0036–70–3911183, 0745–485861.

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

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

tanfolyam

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

szolgáltatás

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

Német magánórákat VÁLLALOK kez-
dőknek és haladóknak, modern anyaggal 
Csíkszereda, Szentegyháza és Szé kely-
udvarhelyen vagy környékén. VÁL LALOK 
érettségire és német nyelvvizsgákra való 
felkészítést. Telefon: 0743–657945.

megemlékezés

Mély fájdalommal imádkozva 
emlékezünk a drága, jó férj, édesapa, 
após, nagyapa, dédnagyapa, rokon és 
barát, 

KELLER VILMOS

halálának 6. hetén. Emléke legyen 
áldott nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei.

Hirdetések

Csak egyetlen perc volt,
egyetlen pillanat,
de egy élet omlott össze ezalatt.
Üres és csendes lett
nélküled a ház.
Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj.

Szemünkben könnyel, 
szívünkben örök fájdalom-
mal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára,

BÁLINT LAJOS
kántor

tragikus halálának évfordulóján. A 
meg emlékező szentmise 2011. szep-
tember 15-én, 18 órakor lesz a csík-
madarasi templomban. Akik is merték 
és szerették, gondoljanak rá kegyelet-
tel. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerető családja – Csíkma-
daras. (20419)

hargitanépe2011. szeptember 14., szerda  | 13. oldal 

Ianovici Irén – Csíkszereda, Somlyó út 22. szám – 
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Nagymező utca szám 
nélkül található 14 900 m2-re vonatkozó ZONÁLIS RENDEZÉSI 
TERVET (PUZ) – lakóházak építése céljából – a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gya-
korló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges 
környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása, a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 7739/2011.08.30 
számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 
8.30 és 16.30 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 
A döntés megtalálható az apmhr.anpm.ro/reglementari/avi-

zuldemediu internetes oldalon

Gyergyószentmiklós Municípium Önkormányzata

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyószentmiklós, Test-
vériség sugárút és a Tűzoltók útja kereszteződésénél megvalósítandó 
A Szent István tér rendezése, körforgalom létrehozása, járdák felja-
vítása című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
eseti elbírálás alapján 2011. szeptember 13-án döntést hozott (nem 
szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, 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 hir-
detés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, szeptem-
ber 19-ig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 
0266–371313, fax: 0266–310041).

AZ ELAN DEPO KER KFT.
– Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 90. szám alatti székhellyel – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Pisztrángos létesítése a 
Nagyküküllőn Székelyvarság külterületén című tervét benyújtotta 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvé-
delmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között, (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041) az enge-
délyezési eljárás alatt.

A ROMESPA KFT.

BIKA- ÉS ÜNŐBORJÚKAT 
VÁSÁROL!

Bikaborjúk esetében 
225 kg-ig is.

Telefon:
0757–022712.

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.


