
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal Csíkszeredá
ban, a Decemberi Forradalom utcában. 
Telefon: 0742–489265.

ELADÓ központi fekvésű, földszinti, 
hőszigetelt, 2 szobás tömb ház lakás. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0740–
438794, 0751–038967. (20435)

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

ELADÓ kétszintes, 80 m2es lakás 
Taplocán, a Hollók utcában. Teljes kony
hai felszerelés, saját autóbeálló, közös 
udvar. Irányár: 33 000 euró. Telefon: 
0723–365084. (20459)

KIADÓ egy vagy két egyetemistának 
egy szoba összkomfortos udvari házban 
Marosvásárhely központi zónájában. Tele
fon: 0265–215226, 0748–419436. (20451)

ELADÓ Csíkszeredában I. emeleti, 3 
szobás lakás a Testvériség sugárút 17. 
szám alatt. Irányár: 80 000 lej. Telefon: 
0745–594008. (20447)

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

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, I. eme
leti, felújított tömbházlakás a Temesvári 
sgt. 63. szám alatt. Telefon: 0755–910942.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Tele
fon: 0723–313485. (20460)

ELADÓ 140 m2-es kertes családi ház 
az Olt utca 3. szám alatt, cégnek is meg
felel. Beszámítok 3 szobás tömbházlakást. 
Telefon: 0742–029135. (20468)

ELADÓ központi fekvésű, azonnal 
beköltözhető, 85 m2-es, 4 szobás, telje
sen felújított, II. emeleti tömbházlakás. 
Beszámítok első osztályú garzonlakást. 
Telefon: 0751–065822. (20443)

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 
jelentkezését várom a 0727–805680-as 
telefonszámra 8–13 óra között.

ELADÓ Csíkszeredában központi fek
vésű (a megyeháza szomszédságában) 
4 szobás, I. emeleti, saját hőközponttal 
rendelkező, felújított lakás bebútorozva. 
Érdeklődni 8–20 óra között a 0758–
225002-es telefonszámon.

ELADÓ kétszobás, II. emeleti, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Testvériség sugárúton. Irányár: 21 000 
euró. Telefon: 0747–867427. (20438)

telek
ELADÓ 2700 m2-es telek a tap lo cai út 

mellett, a benzinkúttal szemben. Telefon: 
0266–333764, 20–22 óra között. (20447)

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

Eladó 1450 m2-es, teljesen közműve
sített telek Szováta központjában, 21 m-es 
utcafronttal, 3 km-re a Medve-tótól. Irány
ár: 28 euró/m2. Ideális családi ház vagy 
panzió építésére, de bármilyen rendelte
tésnek megfelel. Telefon: 0727–344344.

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú, metálszür

ke Daewoo Matiz, friss műszakival, új 
akkuval, téli és nyári gumikkal. Irányár: 
1800 euró. Telefon: 0743–781738.

ELADÓ 2001-es évjáratú Renault 
Laguna 1,6 i kitűnő állapotban, fullextrás. 
CSERE is érdekel. Irányár: 3900 euró. Te
lefon: 0727–529135.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Hyundai 
Accent 1.3, gáz+benzin üzemelésű, 73 
ezer km-ben, nagy felszereltséggel, har
gitai rendszámmal, valamint 2003-as év
járatú Ford Focus 1.8 TDi, kétszemélyes 
(teherszállító) kitűnő állapotban, 351 eu
rós regisztrációs illetékkel. Beíratását vál
lalom. Telefon: 0749–155155. (20367)

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

vegyes
VÁSÁROLNÉK jó állapotban lévő 

aragázkályhát, előnyös áron. Telefon: 
0740–216667.

Szilágyi Erzsébet, bírósági végre
hajtó 2011. szeptember 26-án 11 óra
kor elárverezi a gyergyószentmiklósi 
Sport szállodát, valamint 375 834 db 
Kontakt Turism Kft. részvényt. Érdek
lődni az iroda székhelyén: Csíksze
reda, Bălcescu u. 2/12. szám alatt 
vagy a 0266–314956-os telefonszá
mon. (84802)

ELADÓ jó állapotban lévő, elektro
mos rokkantkocsi mozgássérülteknek. 
Telefon: 0747–085250. (20494)

ELADÓK malacok. Telefon: 0743–
664059, Csíkszentmihály.

ELADÓ 1991-es évjáratú Incase 844, 
85 LE-s traktor, 39 LE-s Deutz-Fhare, 
Same Minitaur 48 LE, 2002-es évjáratú 
27 LE-s Iseki Land Hope, váltóekék, Volf-
Garten 10 LE-s önjárós fűnyíró. Beszámí
tok gabonát vagy mezőgazdasági terüle
tet. Telefon: 0722–342429. (20367)

Betonpiskóta a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyár
tótól! Járdának, gépkocsibejárónak, 
térburkolásnak, különböző színekben. 
Mennyiségi kedvezmények! Szállítás 
ked vezményesen. Megrendelhető: Csík -
szereda, Rét utca 83. szám alatt. Tele fon: 
0745–745872, 0744–755124. (20436)

ELADÓK fajtiszta komondor kisku
tyák oltva és féregtelenítve, valamint da
rabos bükk és fenyő cándra, házhoz szál
lítva. Telefon: 0745–846624. (20288)

állás

KERESEK egy megbízható sze
mélyt 6 éves gyerek gondozására. 
Telefon: 0745–250921. (20467)

Magyarországra műanyagipari szer-
számkészítőket, illetve szerszámkészí
tő mérnököket KERESÜNK. Jó kereseti 
lehetőség, ingyenes szállás. Telefon: 
0751–043802.

Erdélyben most induló, négy kon
tinensen ismert világhírű cég agilis 
MUNKATÁRSAKAT KERES kiemelt és 
garantált pénzkereseti lehetőséggel 
hálózatépítéshez. Legyél az elsők kö
zött, várunk egy remek lehetőséget 
adó, egymást segítő csapatba! Érdek
lődni: sportkft@freemail.hu.

Nemzetközi szállításra, tapaszta
lattal rendelkező, C kategóriás gépko
csivezetőt ALKALMAZOK ka mionra. 
Bővebb felvilágosítást a 0745–331410-es 
telefonon, CV-t a 0266–244447-es 
faxra vagy a victors_euromania@
yahoo.com e-mail címre várunk. 

A Termosanit Kft. (Gál Sándor utca 
16. szám) ALKALMAZ víz-gáz szerelőt, 
hegesztőt. Telefon: 0745–661891, 
0744–766821. (20446)

szolgáltatás
Német magánórákat VÁLLALOK 

kezdőknek és haladóknak modern tan
anyaggal Csíkszereda, Szentegyháza és 
Székelyudvarhely környékén. Vállalok 
német nyelvvizsgára való felkészítést. 
Telefon: 0743–657945.

megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk 
2010. szeptember 22-re,

LUKÁCS LAJOS

halálának első évfordulóján. Akik is
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet az emlékére. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszentkirály. (20468)

elhalálozás

Hirdetések

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

Fájó szívvel tudat-
juk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, 
hogy a drága jó fele-
ség, édesanya, nagy-
mama, anyós, sógor-
nő, rokon, szomszéd és jó barát,

IMRE VIORICA IBOLYA
szül. Bakcsi

életének 61. évében 2011. szep-
tember 20-án, türelemmel viselt be-
tegség után elhunyt. Végső nyuga-
lomra szeptember 23-án, 13 órakor 
helyezzük a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Szomorú szívvel 
és könnyes szemmel búcsúzunk, 
és köszönünk mindent, amit értünk 
tettél. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagytata, 
testvér, após, sógor, rokon, szom-
széd és jó barát,

NAGY BÉLA
életének 67., házasságának 40. évé-
ben rövid, de türelemmel viselt be-
tegség után visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése 2011. szeptember 
22-én, ma 14 órakor lesz a Kalász 
negyedi temetőben. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

Mintha ma lett volna,
vagy talán a tegnap,
Hat év azóta már elszaladt.
Ha hiányzok a családi
és baráti körben,
Megtaláltok odakint
a csendes temetőben.
Ott, ahol már minden
mulandónak látszik,
Síromon az őszi szellő
altatódalt játszik.

Fájó szívvel emlékezünk 2005. 
szeptember 22-re,

RUSZ SZILVESZTER

halálának 6. évfordulóján. A Megváltó 
irgalmáért könyörögve imádkozunk ma 
19 órakor a Szent Ágoston-templom
ban. Családja – Csíkszereda. (20495)

„Nem fogjuk már elgyöngült kezed,
nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Marad a csend...
Mindent köszönünk Neked!”

Fájó szívvel emlékezünk

VITOS TERÉZ

halálának 6. hetén. Lel-
ki üdvösségéért az en-
gesztelő szentmise 2011. 
szeptember 22-én 19 
óra kor lesz a Millen
niumi-templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda.

Üres és rideg nélküled otthonunk,
Nincs kivel megosszuk örömünk,
bánatunk.
Akartunk annyi jót és szépet,
De a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Veled együtt volt teljes az életünk,
Hogy elmentél,
magaddal vitted örömünk.
Üres és csendes lett nélküled a ház,
Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj.
Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.

Fájó szívvel gondolunk 2011. au
gusztus 12-re,

IMRE JÓZSEF

halálának 6. hetén. Lelki 
üdvéért a szentmiseáldozat 
szeptember 23-án, pénte
ken 19 órakor lesz a csíktaplocai temp
lomban. Adjon az Úr örök nyugodalmat 
neki. Csendes álma fölött őrködjön az 
örök szeretet és megemlékezés. Gyászo
ló szerettei – Csíktaploca. (20455)

hargitanépe2011. szeptember 22., csütörtök  | 13. oldal 

AZ ELECTRICA RT. S.D.E.E. az A.I.S.E. Csíkszereda képviseletében
– Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 1. sz. alatti székhellyel –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Föld alatti 20 kV-os villanyhálózat 
létesítése a Madarasi-Hargitára című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. szeptember 20-án döntés-
tervezetet hozott (nem szükséges a környezeti 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, március 16-ig a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

értesíti az érdekelteket, hogy az Általános rendezési terv, Székelyud-
varhely bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést ké-
relmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével, 
megtehetik naponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. október 31-ig.

A HARGITA BÁNYAVÁLLALAT RT.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hargita út 98. szám alatt ta-
lálható, a Csíkszeredai Termelési Alegység működtetéséhez a környezetvé-
delmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 
0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

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.

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.


