
lakás
KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás 

Csíkszeredában, a Kossuth Lajos ut-
cában diáklányoknak. Telefon: 0266–
372703, 0266–314800. (20406)

ELADÓ kétszintes, 80 m2-es la-
kás Taplocán, a Hollók utcában. Teljes 
konyhai felszerelés, saját autóbeálló, 
közös udvar. Irányár: 33 000 euró. Te-
lefon: 0723–365084. (20459)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, I. 
emeleti, felújított tömbházlakás a Te-
mesvári sgt. 63. szám alatt. Telefon: 
0755–910942.

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te-
lefon: 0723–313485. (20460)

KIADÓ lakás a Fűzfa utcában. Tele-
fon: 0749–241119. (20454)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű (a megyeháza szomszédsá-
gában) 4 szobás, I. emeleti, saját 
hőközponttal rendelkező, felújított 
lakás bebútorozva. Érdeklődni 8–20 
óra között a 0758–225002-es tele-
fonszámon.

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti, déli 
fekvésű tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Testvériség sugárúton. Irányár: 
21 000 euró. Telefon: 0747–867427. 
(20438)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás. Telefon. 0742–489265.

KIADÓ október 1-jétől ultraközpon-
ti, 2 szobás, bútorozott tömbházlakás 
hosszú távra, komoly érdeklődőknek. 
Telefon: 0731–010108 vagy 0740–
374837, naponta 17–20 óra között. 
(20273)

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

telek
ELADÓ 2700 m2-es telek a taplocai 

útnál, a benzinkúttal szemben. Telefon: 
0266–333764 este 8–10 óra között.

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

ELADÓ Csíkszentléleken 46 ár telek-
könyvezett beltelek, 100 m-re a főúttól, 
akár ipari célra is. Beszámítok I. osztá-
lyú, 2 szobás lakást. Irányár: 6 euró/m2. 
Telefon: 0742–648606, 0743–378591. 
(20403)

ELADÓ 1450 m-es teljesen közmű-
vesített telek Szováta központjában, 
21 m-es utcafronttal, 3 km-re a Med-
ve-tótól. Irányár: 28 euró/m2. Ideális 
családi ház vagy panzió építésére, de 
bármilyen rendeltetésnek megfelel. 
Telefon: 0727–344344.

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú Hyundai 

Accent 1.3, gáz+benzin üzemelésű, 
73 000 km-ben, nagy felszereltség-
gel, hargitai rendszámmal, valamint 
2003-as évjáratú Ford Focus 1.8 TDi, 
kétszemélyes (teherszállító) kitűnő 
állapotban, 351 eurós regisztrációs il-
letékkel. Beíratását vállalom. Telefon: 
0749–155155. (20367)

vegyes
ELADÓ SPL 32A másolóeszterga 

teljes dokumentációval és alkatrészek-
kel. Telefon: 0743–521668. (20482)

ELADÓ bio piroshagyma, sárga-
répa, burgonya, valamint ezüstfenyő, 
tuja, rózsatő és gyümölcsfacsemete. 
Házhoz szállítás megoldható. Telefon: 
0758–898989. (20394)

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)

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

állás

Magyarországra műanyagipari 
szer számkészítőket, illetve szerszám-
készítő 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 lehetőség-
gel hálózatépítéshez. Legyél az elsők 
között, várunk egy remek lehetőséget 
adó, egymást segítő csapatba! Érdek-
lődni: sportkft@freemail.hu.

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

43 éves nő délutáni munkát 
VÁLLAL. Telefon: 0756–930648.

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-

LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal minden színben (13 év tapasztalat). 
Telefon: 0746–639363. (20483)

Súlyos beteg gondozását VÁL-
LALOM akár ottlakással is. Telefon: 
0756–693526. (20490)

Német magánórákat VÁLLALOK 
kezdőknek és haladóknak modern tan-
anyaggal Csíkszereda, Szentegyháza 
és Székelyudvarhely környékén. Válla-
lok német nyelvvizsgára való felkészí-
tést. Telefon: 0743–657945.

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

megemlékezés

Az élet bármilyen nehéz, 
bármilyen mostoha,
szeretni megtanít, de feledni soha.

Fájó szívvel emlékezünk

BURJÁN ZOLTÁN
(Zottya)

halálának 10. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (20455)

Fiatal életed egy váratlan percben 
véget ért,
Mint vihar a rózsát, 
a halál tépte szét.
Nélküled az élet 
csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér egy életen át.

A sors kegyetlen csapásába 
soha bele nem nyugodva emléke-
zünk életünk legszomorúbb napjára, 
2004. szeptember 26-ra,

SZAKÁCS ZSOLT

tragikus halálának 7. évfordulóján. 
Csendes álmod fölött őrködjön az 
örök szeretet és az emlékezés. Szü-
leid és testvéreid – Csíksomlyó. 
(20470)

elhalálozás

Hirdetések

Szomorúan tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa és rokon,

KÉMENES ÁRMIN

életének 81. évében hosszú be-
tegség után szeptember 15-én 
megpihent. Hamvasztás utáni bú-
csúztatója 2011. október 1-jén 11 
órakor lesz Tárnokon (Magyaror-
szág). A gyászoló család.

„Köszönjük neked, Uram,
hogy Ő a miénk volt és az is ma-
rad, mert aki szerettei szívében él,
az nem hal meg, csak távol van 
…” (Augustinus)

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, test-
vér, só gor, apatárs, 
szomszéd és barát, 
az eté di születésű

LŐRINCZI MÓZES

életének 71., házasságának 47. 
évében, türelemmel viselt be-
tegség után 2011. szeptember 
24-én elhunyt. Drága halottun-
kat szeptember 27-én, kedden 
13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi temetőbe a reformá-
tus egyház szertartása szerint. 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Pihe-
nése legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Bús temető csendes susogása,
Oda megyünk hozzád,
Az maradt csak hátra,
Minden évben eljön a nap,
Mely számunkra,
Fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 1986. szeptem-
ber 22-re,

id.KAPUSI DOMOKOS

halálának 25. évfordulóján. Nyu-
godj békében. Szerető gyermekei 
és unokái: Székelyudvarhely–Erdő-
szent györgy.
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Hargita Megye Tanácsa
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Bekötőút és parkírozó építése az 
orvosi szolgálati lakásokhoz című tervet Csíkszereda, Dénes László utca 
szám nélküli telephelyen, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
között, valamint Hargita Megye Tanácsának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (tel.: 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.

A csíkszeredai székhelyű H2O ENERGY Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Szentegyháza, Turisták utca szám nélkül ta-
lálható Törpe vízierőmű a Vargyas-patakán működtetéséhez a környezet-
védelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi 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. 

A CLEAN WORLD Kft.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. szep-
tember 29-én 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu utca 47. szám) nyilvános árverésre kerül a csőd-
be ment cég Mitsubishi L200 márkájú haszonjárműve, amelynek 
indulási ára 9760 euró – áfa nélkül.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralku minden csü-
törtöki napon 11 órakor megismétlődik (ünnepnapok kivételével). 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámon.

Hydroenergy Zrt. csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

VILLAMOSMÉRNÖK-MŰVEZETŐT. 
Elvárások:
 a pozíció betöltéséhez erősáramú villamosmérnöki diploma 
   elengedhetetlen; 
 a megfelelő szakembernek rendelkeznie kell villamos-kivitelezés 
   szakterületen szerzett tapasztalattal;
 ANRE-s engedély;
 AutoCAD, Word, Excel ismerete.

Bővebb információ: 0740–981819.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

A Romchar Kft. 
alkalmaz 

GÉPÉSZLAKATOST,
aki tervezői programban is 

tud dolgozni.

Önéletrajzokat  
az office@romchar.ro  

e-mail címre 
 vagy a 0266–332857-es  

faxszámra várunk.

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.


