
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 

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

KIADÓK szobák egyetemista lá-
nyoknak Sepsiszentgyörgyön. Tele-
fon: 0741–069978. (20511)

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hőközponttal rendelkező, 4 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

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

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

ELADÓ kétszintes, 80 m2-es lakás 
Taplocán, a Hollók utcában. Tel jes 
konyhai felszerelés, saját au tó beálló, 
közös udvar. Irányár: 33 000 euró. Te-
lefon: 0723–365084. (20459)

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

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

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

telek
ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 

delnei főút mellett, gáz az udvaron. 
Telefon: 0742–838386. (20504)

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Ford 

Focus Ghia 1.6-os motorral, Euro 
4-es, kombi, metalizált bordó, első 
tulajdonostól, vezérműszíj-cserével 
és szervizkönyvvel, nagyon jó, karc-
mentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, klíma, négy elektromos ab-
lak, hat légzsák, multivolán, fabe-
tét, vonóhorog. Bármilyen tesztet 
vállalok, beszámítok olcsóbb autót. 
Irányár: 2800 euró. Telefon: 0733–
840369, 0266–334364. (20493)

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra limuzin E6 (16 szelepes ecotec-
 motor, négy légzsák, négy elektro-
mos ablak, multivolán, ABS, szer-
vo, klíma, központi zár) nagyon jó 
állapotban. Irányár: 2750 euró. Be-
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. 

ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel 
Renault Kangoo, előnyös áron, be-
íratva Hargita megyében, 2012-ig 
érvényes műszakival, jó felszerelt-
séggel. Telefon: 0744–180798.

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

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

vegyes
ELADÓ roncsautóprogramból 

származó értékjegy. Telefon: 0747–
285964.

ELADÓ betonkavics, kő, tusnádi 
homok, feketeföld házhoz szállítva. 
Telefon: 0748–092133.

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

ELADÓ 1992-es 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), illetve 
VÁSÁROLNÉK mezőgazdasági terüle-
tet Csíkszentsimon–Csík szentimre kö-
zött. Telefon: 0758–898989. (20394)

ELADÓ: igavontatású szakeke 
és kapálógép; 3,40 m-es kultivátor; 
új hármas csőeke (lengyel); 650-es 
traktorfőtengely; kocsiszán; 1000–500 
kg-os mérleg; két körfűrész háromfá-
zisos, valamint monofázisos motor-
ral; villanymotor 30 kW 900 F/P; egy  
7 kW-os, valamint egy 2,2 kW-os ka-
lapácsmalom; forgózsámolyos, 5–8 
tonnás utánfutó; 5000 literes üveg-
szálas tartály; 2000 literes vastartály;  
110 x 0,50-es vascső; 6,5 m-es ga-
bonafelhordó spirál; hármas vasszek-
rény; esztergapad SU321; gatter 53ø; 
automata fenőgépek; köszörű; körfű-
rész; Ifron; Lada Niva alkatrészek. Te-
lefon: 0723–545263. (20506)

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

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

elveszett
ELVESZETT egy zsemle színű 

lab rador kutyakölyök a magyar kon-
zulátus környékén. Aki tud róla, érte-
sítsen a 0752–247827-es telefonon. 
Megtalálója jutalomban részesül.

állás

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

43 éves nő délutáni munkát 
VÁLLAL. Minden tisztességes mun-
ka érdekel. Telefon: 0756–930648.

szolgáltatás
Ultrahangos csontsűrűségmérést 

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

VÁLLALOM házalap megöntését, 
belső burkolást, falazást, gipszkar-
ton-szerelést, glettelést, cserépcse-
rét vagy átforgatást. Telefon: 0758–
343064. (20510)

részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel értesül-
tünk, hogy sportolónk,

SZABÓ KEVEND JÁNOS
síző

tragikus körülmények között életét 
vesztette. A Csíkszeredai Sport-
klub sportolói és munkaközössége 
a család fájdalmában mély rész-
véttel osztozik. 

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik

REZI LÍDIA

temetésén részt vettek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család. (20511)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk drága 
édesanyánk,

GERGELY ANNA

halálának 6. hetén. Lelkéért az 
engesztelő szentmise 2011. szep-
tember 30-án, pénteken 19 órakor 
lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei. (20509)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága jó gyermekünk, test-
vér, unoka, rokon és jó barát,

SZABÓ KEVEND JÁNOS

életének 24. évében 2011. 
szeptember 26-án tragikus kö-
rülmények között elhunyt. Te-
metése szeptember 30-án 15 
órakor lesz a Ka lász negyedi 
temető ravatalozójából. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család.

...Hogy egy édesanya 
milyen drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2011. augusz-
tus 21-re,

VITOS KÁROLYNÉ
Keresztes Rozália

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért a 
szentmiseáldozat 2011. szeptem-
ber 30-án, pénteken 18 órától lesz 
a csíksomlyói kegytemplomban. 
Csendes álma fölött őrködjön 
az örök szeretet és emlékezés. 
Gyászoló szerettei – Csíkszereda. 
(20619)

hargitanépe2011. szeptember 29., csütörtök  | 13. oldal 

A KÁSZONFELTÍZI 
KÖZBIRTOKOSSÁG

árverés útján eladásra kínál  
gyérítésből származó  

lábon álló fát  
a következő helységben:
 Jáhoros (Úz-völgye):  
638 m3, illetve 646 m3. 

Az árverés időpontja 2011. 
október 3., a közbirtokosság szék-
helyén.

Bővebb felvilágosítás:  
0266–333024, 0724–094421.

A CSÍKSZENTIMREI 
KÖZBIRTOKOSSÁG

értesíti tagságát, hogy  
2011. október 8-án 10 órai 

kezdettel  
közgyűlést tart  

a helyi kultúrotthonban.
Napirendi pontok:

– terület bérbeadásának megvi-
tatása golfpálya létesítésére;

– a 2012-es évi költségvetési 
terv megvitatása és jóváhagyása;

– különfélék.

GYÖRGY MÁTYÁS
értesíti az érdekelteket, hogy a VIRÁGMEZŐ zonális rendezési terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik naponta 9–15 óra 
között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 2011. október 10-ig. 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, tel.: 0266–312454, 0266–371313, fax: 
0266–310041).

Az ELAN DEPO KER Kft. 
– Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 90. szám székhellyel –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Pisztrángos létesítése a Nagy-
Küküllőn Székelyvarság külterületén című tervének a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011.  szeptember 
27-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges környezeti hatástanulmány 
elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, 
valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetés-
től számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez (fax: 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

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 csíkszeredai Burgonya 
Kísérleti Állomás 

értesíti az érdekelteket, 
hogy a földterületek  

utáni részesedést  
a 2011. október 3–14.  

közötti időszakban  
lehet átvenni.

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.

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, Csíkszereda, 

Szentlélek utca 49. szám alatt vagy a 0751–209515-ös telefonszámon 
(szállítási iroda).


