
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

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

ELADÓ Szelterszen téliesített hét-
végi ház (nappali, konyha, fürdő, kamra 
+ 3 szoba az emeleten), 12 ár rendezett 
területtel. Telefon: 0744–537628.

KIADÓ földszinti, 2 szobás, bútoro-
zott tömbházlakás Csíkszeredában. Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
088031. (20506)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában, a törvényszék mellett. Tele-
fon: 0744–299749. (20480)

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 kétszintes, 80 m2-es lakás 
Taplocán, a Hollók utcában. Teljes kony-
hai felszerelés, saját autóbeálló, közös 
udvar. Irányár: 33 000 euró. Telefon: 
0723–365084. (20459)

KIADÓ kertes családi ház Csík tap-
lo cán bútorozva vagy anélkül. Telefon: 
0724–226118, 0735–579495. (20498)

KIADÓ 30 m2-es helyiség raktárnak 
vagy bármilyen tevékenységre (há-
romfázis, nullfázis a helyszínen). Telefon: 
0752–131156.

ELADÓ Csíkszeredában, a központ-
tól 5 perc sétára, a Sadoveanu utcában 
felújított, hőszigetelt, termopán abla-
kos, saját játszóteres, négyemeletes 
téglaépület 1. emeletén egy kétszobás, 
világos, csendes, belső udvarra néző, 
lakás, beépített erkéllyel, saját pincével, 
mérőórákkal, alacsony fenntartási költ-
ségekkel. Irányár: 33 700 euró. Telefon: 
0758–953660. (20479)

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

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

Sürgősen ELADÓ felújított, sa-
ját hőközponttal rendelkező, 4 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0744–558686.

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett, gáz az udvaron. Tele-
fon: 0742–838386. (20504)

ELADÓ 2700 m2-es telek a taplocai 
útnál, a benzinkúttal szemben. Telefon: 
0266–333764 este 8–10 óra között.

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

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel Renault 

Kangoo, előnyös áron, beíratva Hargita 
megyében, 2012-ig érvényes műszakival, 
jó felszereltséggel. Telefon: 0744–180798.

ELADÓ 40 éves Volkswagen T2 (ve-
teránautó) Transporter, valamint Volks-
wagen motorpumpa jó állapotban. Tele-
fon: 0266–362688.

ELAÓ 2005-ös évjáratú Opel Vectra 
Break, 1900 cm3-es, automata kapcsolá-
sos, Euro 4-es, dízel, 150 lóerős. Irányár: 
5200 euró. Telefon: 0745–117994. (20507)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz 
jó állapotban. Telefon: 0742–838386. 
(20504)

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. 

ELADÓ 2001-es évjáratú Ford Focus 
Ghia 1.6-os motorral, Euro 4-es, kom-
bi, bordó metalizált, első tulajdonostól, 
vezérműszíj-cserével és szervizkönyv-
vel, nagyon jó, karcmentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, négy elekt-
romos ablak, hat légzsák, multivolán, fa-
betét, vonóhorog. Bármilyen tesztet vál-
lalok, beszámítok olcsóbb autót. Irány-
ár: 2800 euró. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364. (20493)

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 roncsautóprogramból szárma-

zó értékjegy. Telefon: 0747–285964.

Értesítjük, hogy a 2005. október 
19-én elhunyt GYÖRGY TIBOR – utolsó 
lakcíme: Csíkszereda, Lendület sétány 
12. szám, Hargita megye – hagyatéki 
tárgyalása 2011. október 7-én 10 órai 
kezdettel lesz. Az örökösöket kérjük, 
jelenjenek meg Oproiu Dragomir köz-
jegyző irodájában, Csík szereda, Tu-
dor Vladimirescu utca 8. szám alatt. 
(20507)

ELADÓ: igavontatású szakeke és 
kapálógép; 3,40 m-es kultivátor; új hár-
mas csőeke (lengyel); 650-es traktor-
főtengely; kocsiszán; 1000–500 kg-os 
mérleg; két körfűrész háromfázisos, 
valamint monofázisos motorral; villany-
motor 30 kW 900 F/P; egy 7 kW-os, va-
lamint egy 2,2 kW-os kalapácsmalom; 
forgózsámolyos, 5–8 tonnás utánfutó; 
5000 literes üvegszálas tartály; 2000 li-
teres vastartály; 110 x 0,50-es vascső; 
6,5 m-es gabonafelhordó spirál; hármas 
vasszekrény; esztergapad SU321; gatter 
53ø; automata fenőgépek; köszörű; kör-
fűrész; Ifron; Lada Niva alkatrészek. Te-
lefon: 0723–545263. (20506)

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

ELADÓK malacok és süldők Csík-
szentmihályon. Telefon: 0743–664059.

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. Beszámítok gabonát vagy me-
zőgazdasági területet. Telefon: 0722–
342429. (20367)

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

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

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

elveszett
ELVESZETT egy zsemle színű lab-

rador kutyakölyök a Magyar Konzulátus 
környékén. Aki tud róla, értesítsen a 
0752–247827-es telefonon. Megtalálója 
jutalomban részesül.

találkozó

IFET-találkozó
A volt állami fakitermelő vállalat al-
kalmazottjai és nyugdíjasai szomba-
ton, október 1-jén tartják a Piricskén 
ez évi találkozójukat. Találkozás 12 
órakor a vállalat régi székhelye előtt. 
Kérik a részvételi szándékot közölni a 
0744–399244-es telefonszámon (Áb-
rahám Anikó).

állás

Varrónőket KERESEK budapesti kis 
családi varrodába. Kereset 100–120 
ezer Ft, teljesítmény szerint. Szállást 
helyben biztosítok díjmentesen. Te-
lefon: 0036–1–2280629, 0036–70–
3911183, 0745–485861.

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

szolgáltatás
Ultrahangos csontsűrűségmérést 

(csont ritkulás) mérést végzünk szep-
tember 30-án 9–19 óra között a Best 
Line Protetic Kft. székhelyén, Temes-
vári sgt. 49/3 szám alatt. (20505)

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

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

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk

SZABÓ KEVEND JÁNOS

tragikus elhunytáról. Ezúton fejezzük 
ki őszinte részvétünket és együttér-
zésünket a gyászoló családnak. A 
Csíkszeredai Sport Club Szurkolók 
Egyesülete.

Szomorúan értesültünk

SZABÓ KEVEND JÁNOS
(síző)

tragikus elhunytáról. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki Szabó Mária tanár-
nőnek és férjének fiuk elvesztése miatt 
érzett fájdalmukban. A csíkszeredai 
Iskolás Sportklub munkaközössége. 
(20512)

megemlékezés

A múltba nézve valami fáj,
Akit szeretünk, nincs köztünk már.
Az idő telik, feledni nem tudjuk,
Könnyes szemmel mindig 
rá gondolunk.

Fájó szívvel emlékezünk 1986. 
szeptember 22-re,

id. KAPUSI DOMOKOS

halálának 25. évfordulóján. Nyugodjék 
békében! Gyászoló szerettei.

Hirdetések hargitanépe2011. szeptember 28., szerda  | 13. oldal 

A PRIMULACT Rt.
eladásra bocsát:

 1 db 1985-ös évjáratú Roman 8135 hűtős teherautót, 
      maximális megengedet súly 12 100 kg;
 1 db 2004-es évjáratú Dacia 1304 hűtős furgont, 
      4WD, 2 személyes;
 1 db 2003-as évjáratú Dacia 1307, 4WD, 5 személy 
     + teher;
 1 db 2002-es évjáratú Nissan Atleon hűtős furgont, 
      maximális megengedett súly 5600 kg.

Érdeklődni 2011. szeptember 30-ig a cég székhelyén, Csíkszere-
da, Szentlélek utca 49. szám alatt vagy a 0751–209515-ös telefon-
számon (szállítási iroda).

A KOLOZSVÁRI RÁDIÓTÁVKÖZLÉSI KIRENDELTSÉG
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség döntést hozott Csíkszentlélek község, Mindszent kül-
területén megvalósítandó INTERNET- ÉS TELEFONKÖZVETÍTŐ 
ANTENNA LÉTESÍTÉSE című terve eseti elbírálása nyomán. 

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere-
da, 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, október 3-ig a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A csíkszeredai Burgonya 
Kísérleti Állomás 

értesíti az érdekelteket, 
hogy a földterületek  

utáni részesedést  
2011. október 3–14.  
közötti időszakban  

lehet átvenni.

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 Gyulafehérvári Caritas 
– Otthoni Beteggondozó programja 

Csíkszeredai mozgáskompetenciafejlesztő 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.caritasab.ro weboldalon található.

Gyergyóremete önkormányzata 
nyílt árverésen, kéthetente, 200 m3es 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 0266–352101es telefonszámon lehet.


