
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

KIADÓ Bukarestben egyetemis-
tának egy szoba kétszobás lakásban. 
Telefon: 0745–848024.

KIADÓ 30 m2-es helyiség raktár-
nak vagy bármilyen tevékenységre 
(háromfázis, nullfázis a helyszínen). 
Telefon: 0752–131156.

KIADÓ kertes családi ház Csík-
taplocán bútorozva vagy anélkül. Te-
lefon: 0724–226118, 0735–579495. 
(20498)

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

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, I. 
emeleti, felújított tömbházlakás Csík-
szeredában, a Temesvári sugárút 63. 
szám alatt. Telefon: 0755–910942.

ELADÓ Csíkszeredában közpon-
ti fekvésű (a megyeháza szomszéd-
ságában) 4 szobás, I. emeleti, saját 
hőközponttal rendelkező, felújított lakás 
bebútorozva. Érdeklődni 8–20 óra kö-
zött a 0758–225002-es telefonszámon.

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a törvényszék mel-
lett. Telefon: 0744–299749. (20480)

ELADÓ Csíkszeredában, a Te mes-
vári sugárúton IV. emeleti, 2 szo bás, 
man zárdos, pincés tömb ház lakás 
akár első lakásprogrammal is. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (20343)

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, I. 
emeleti tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Testvériség sugárút 28. szám alatt, 
jó állapotban. Telefon: 0728–012611. 
(20486)

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 manzárdos családi ház 
Csíkszeredában, a Taploca utcában 
(230 m2 lakófelület + 930 m2 telek), 
alkalmas cégszékhelynek is. Telefon: 
0722–435542. (20404)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház 46 ár belterülettel és gazda-
sági épületekkel. Irányár: 32 000 euró. 
Telefon: 0742–388143.

ELADÓ felújításra szoruló családi 
ház Csíkszenttamás központjában 5 
ár területtel. Ára megegyezés alap-
ján. Telefon: 0744–605253, 0755–
180196.

telek
ELADÓ 87 ár parcellázható terü-

let Ma rosfő Do mokos felőli kijáratától 
egy kilométerre. Megfelel hétvégi ház 
építésére, a közelben horgászási le-
hetőséggel. Telefon: 0745–107621, 
0755–180196.

jármű
ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo 

újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
valamint 2006-os Seat Ibiza jó álla-
potban, téli, nyári gumikkal. Telefon: 
0728–012615.

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel Astra 
limuzin E6 (16 szelepes ecotec motor, 
négy légzsák, négy elektromos ablak, 
multivolán, ABS, szervo, klíma, központi 
zár) nagyon jó állapotban. Irányár: 2750 
euró. Beszámítok olcsóbb autót is. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468. 

vegyes
ELADÓK malacok és süldők 

Csík szentmihályon. Telefon: 0743–
664059.

ELADÓ egyéves ünőborjú. Telefon: 
0266–310649. (20496)

ELADÓK 100–110 kg-os disznók. 
Telefon: 0753–720598. (20490)

ELADÓ 1992-ös évjáratú Grimee 
már kájú egysoros burgonyaszedő kom-
bájn. Telefon: 0723–227961. (20485)

ELADÓ bio piroshagyma, sárga-
répa, burgonya, valamint ezüstfenyő, 
tuja, rózsatő és gyümölcsfacsemete 
(házhoz szállítás megoldható), valamint 
VÁSÁROLNÉK mezőgazdasági területet 
Csíkszentsimon–Csík szentimre között. 
Telefon: 0758–898989. (20394)

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

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

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)

elveszett
ELVESZETT egy zsemle színű 

labrador kutyakölyök a Magyar Kon-
zulátus környékén. Aki tud róla, érte-
sítsen a 0752–247827-es telefonon. 
Megtalálója jutalomban részesül.

állás

ALKALMAZOK szobafestőt és 
kőművest bukaresti munkára. Bé-
rezés megegyezés alapján. Telefon: 
0742–349643. (20497)

43 éves nő délutáni munkát VÁL-
LAL. Minden tisztességes munka ér-
dekel. Telefon: 0756–930648.

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz 
szük séges iratok hiteles fordítá-
sa kedvező áron, rövid határidő-
vel, a konzulátussal szembeni 
for dítóirodában. Telefon: 0266–
372433, 0744–664364.

megemlékezés

Bús temető csendes susogása,
Odamegyünk hozzád,
Az maradt csak hátra.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára,

ifj. KOSZA ELEMÉR

halálának 21. évfordulóján. Bánatos 
szülei, testvére és annak családja – 
Csíkdánfalva. (20495)

Fájó szívvel emlékezem 2010. 
szeptember 27-re, szeretett férjem,

ELEKES IMRE

halálának első évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
Bánatos felesége – Irma. (20453)

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk sze-
retett apatársunk,

PANTILIMON ÁRPÁD

elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszin-
te részvétünket és együttérzésünket 
a gyászoló családnak. A Todor-Soó 
család Marosvásárhelyről. (20495)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, gyermek, 
testvér, após, sógor, rokon, koma és 
jó szomszéd,

PANTILIMON AUREL
(Árpád)

mérnök, a Gyergyószentmiklósi 
Gépipari Iskolaközpont volt tanára

életének 57., házasságának 29. évé-
ben 2011. szeptember 25-én hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk temetése 
szeptember 28-án, szerdán 15 óra-
kor lesz a gyer gyó szentmiklósi ró-
mai katolikus temetőben. Nyugod-
jon békében! A gyászoló család.

Megtört szívvel, de a jó Isten 
akaratát elfogadva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a drága jó édesanya, 
nagymama, dédmama, 
test vér, anyós, rokon és 
jó szomszéd,

özv. BORKA JÁNOSNÉ
Sándor Teréz

életének 80., özvegységének 26. 
évében türelemmel viselt betegség 
után 2011. szeptember 26-án visz-
szaadta lelkét Teremtőjének. Drága 
halottunkat szeptember 28-án 14 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Szentlélek utcai temetőbe. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Köszönjük szere-
tetedet, jóságodat és mindazt, amit 
értünk tettél! Nyugodjál békesség-
ben, az Úr Jézus szent nevében! A 
gyászoló család.

hargitanépe2011. szeptember 27., kedd  | 13. oldal 

A csíkszeredai HARBAU Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hajnal utca 36. szám alatt talál-
ható BETONGYÁR ÉS LAKATOSMŰHELY működtetéséhez a környe-
zetvédelmi 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. 

A ROMCHAR Kft.
– Csíkszentkirály 672/H szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszentkirály 672/H szám alatt meg-
valósítandó VÍZHÁLÓZAT ESŐVÍZHÁLÓZAT ÉS TECHNOLÓGIAI VÍZ-
HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉRE című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. szeptember 6-án döntéstervezetet hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Me-
gyei 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 megjele-
nésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Gyergyóremete önkormányzata 
nyílt árverésen, kéthetente, 200 m3-es tételekben, 

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

Gyergyóremetei Községháza tanácstermében.
Az eladásra bocsájtott fa a licit napján a reggeli órákban megnézhető. Ez-

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

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

A Gyulafehérvári Caritas 
– Otthoni Beteggondozó programja 

Csíkszeredai mozgáskompetencia-fejlesztő központ, 
nappali foglalkoztató  

alkalmaz
 szociális munkást meghatározott időre.

Szükséges iratok:
 szakirányú végzettséget igazoló oklevél (másolat);
 személyazonossági másolat;
 B kategóriás jogosítvány;
 kézzel írott önéletrajz. 

Jelentkezésüket 2011. október 10-ig várjuk a Csíkszereda, Szék út 147. 
szám alatti irodában, hétköznap 9.00–12.00 óra között.

Telefon: 0266–315763, valamint 0732–830032.
További információ a www.caritas-ab.ro weboldalon található.

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.

„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 megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, só gor, apatárs, 
szomszéd és barát, az 
eté di születésű

LŐRINCZI MÓZES

életének 71., házasságának 47. 
évében, türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. szeptember 24-én 
elhunyt. Drága halottunkat ma 13 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszeredai Kalász negyedi temető-
be a református egyház szertartása 
szerint. Részvétnyilvánítást a teme-
tés előtt egy órával fogadunk. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család.


