
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 3 szobás, III. emeleti, déli 
fekvésű, termopán nyílászárós tömb-
házlakás és garázs a Testvériség sugár-
úton. Telefon: 0734–900120 este 8 óra 
után. (20420)

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

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb-
házlakás a rendőrséggel szemben. Al-
kunál fiatal párok előnyben. Telefon: 
0744–339894. (20427)

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

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)

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

telek

ELADÓ 87 ár parcellázható terü-
let Marosfő Domokos felőli kijáratától 
egy kilométerre. Megfelel hétvégi ház 
építésére, a közelben horgászási lehe-
tőséggel. 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)

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú, piros, 
Euro4-es Opel Vectra kombi. Extrák: 
szervo, ABS, 6 légzsák, klíma, elektro-
mos tükrök, központi zár, új vezérlőmű-
szíj, szervizkönyv. Frissen behozva, na-
gyon jó állapotban. Irányár: 2950 euró, 
beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0733–840369, 0266–334364.

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo új-
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala-
mint 2006-os Seat Ibiza jó állapotban, téli, 
nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

ELADÓ 1993-as évjáratú, meggypi-
ros Opel Astra 1,6i (4+1 ajtó, rendezett 
papírok, HR rendszám, 2013-ig érvényes 
műszaki, szervo, tetőablak, állítható 
ülésmagasság, központi zár, rádió) jó 
állapotban. Irányár: 1800 euró. Telefon: 
0752–633330. (20429)

vegyes

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)

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, va-
lamint tavaszbúza 0,9 lej/kg és triticale. 
Telefon: 0745–986890.

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk tű-
zifa hasogatva. Szállítását vállalom bár-
hova a megye területén. Ára 90 lej–125 
lej métere. Telefon: 0757–249143.

állás 

A Met&Met területi képviselőt 
ALKALMAZ. Telefon: 0758–224083.

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 kezeléséhez 
KERESÜNK hozzáértő személyt. Telefon: 
0745–901648 (Csíkszereda).

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

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

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

CSISZER JÓZSEF

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és mély fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család. (20424)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

PÁL KÁROLY

halálának második évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2011. szep-
tember 16-án este 7 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyászoló 
család – Csíkszereda. (20429)

elhalálozás

Hirdetések

Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
A halál erőmet lassan hervasztotta,
Készíté utamat már egy idő óta.
Szeretteim, Isten veletek!

Fájó szívvel tu-
datjuk mindazokkal, 
akik ismerték és 
szerették, hogy a 
drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, após,

id. BOTH LÁSZLÓ

életének 72. évében, 2011. 
szeptember 14-én, türelemmel 
viselt betegség után elhunyt. 
Végső nyugalomra szeptem-
ber 16-án, 15 órakor helyez-
zük a taplocai temető ravata-
lozójából. Szomorú szívvel és 
könnyes szemmel búcsúzunk, 
és köszönünk mindent, amit 
értünk tettél. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. Nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család.
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Gyergyóremete önkormányzata
nyílt árverésen, kéthetente, 200 m3-es tételekben

kitermelt fenyőfát ad el. 
Az első árverés 2011. szeptember 29-én, du. 13 órától lesz meg-

tartva a gyergyóremetei községháza tanácstermében.
Az eladásra bocsátott fa a licit napján a reggeli órákban megnéz-

hető. Ezzel kapcsolatosan bővebb információt a következő számon 
kaphatnak: 0744–548210.

Az árverezett fa kifizetése elszállítás előtt történik.
Érdeklődni a 0266–352101-es telefonszámon lehet.

A TRICSERV BJ KFT.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. szep-
tember 22-én 12 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra 
kerül a csődbe ment cég alábbi ingatlanja: 

– műhely és szín a hozzá tartozó 902 m2 telekkel (Csíkszentsimon, 
Csatószeg telekkönyvi szám 14/N). 

A közvetlen áralku minden csütörtöki napon 11 órakor megis-
métlődik (ünnepnapok kivételével). 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os telefonszámon.

A GENNY-FER IMPEX KFT.
értesíti az érintetteket, hogy az Újfalu rendezési terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. szeptember 30-ig.

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

ELŐFIZETÉS 
SZERVEZŐKET ÉS  

LAPKIHORDÓKAT  
KERES 

A FELCSÍKI FALVAKBA!
Telefon: 0733–110166, 

8–16 óra között.


