
lakás
ELADÓ/KIADÓ Csíkszeredában há-

romszobás, első emeleti tömbházlakás 
a Temesvári sugárút 63. sz. alatt. Tele-
fon: 0755–910942.

Sürgősen ELADÓ Csíkszentmárton, 
Csekefalva 30. szám alatti, 4 szobás csa-
ládi ház melléképületekkel, pincével, 10 ár 
kerttel. Telefon: 0748–872814. (20579)

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te-
lefon: 0748–079589. (20538)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti, 47 
m2-es tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Nárcisz sétányon. Irányár: 25 000 
euró. Telefon: 0743–591218, 0758–
011606. (20569)

ELADÓ újonnan épült családi ház 
Lokodban 35 ár gyümölcsössel. Tele-
fon: 0740–186614. (20581)

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, I. 
emeleti tömbházlakás a Testvériség 
sgt. 28. szám alatt, jó állapotban. Tele-
fon: 0728–012611. (20486)

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, három különbejáratú szobá-
val, felújított (padlócsempe, szalag-
parketta, termopán ablakok), saját 
hőközpontú, IV. emeleti tömbházlakás. 
Irányár: 37 000 euró. Telefon: 0758–
060375, 0755–519991. (20531)

ELADÓ lakóház Zsögödfürdőn 550 
m2-es telekkel. Telefon: 0745–079589. 
(20537)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0746–211563. (20562)

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

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

ELADÓ sürgősen 2 szobás, bútoro-
zott tömbházlakás a központban. Tele-
fon: 0746–765695. (20587)

ELADÓ sürgősen Tusnádfürdőn, 
a Kovács Miklós utcában 1995-ben 
épült, 93 m2 alapú, emeletes, manzár-
dos, jól felszerelt villa. A beltelek nagy-
sága 400 m2. Telefon: 0745–772227. 

telek
ELADÓ kb. 11 ár telek Csíksze-

redában, a Szék úton, a Márton Áron 
Gimnázium szomszédságában. Tele-
fon: 0747–230283.

ELADÓ hétvégi ház vagy lakóház 
építésére alkalmas beltelek a szécsenyi 
zónában. Telefon: 0744–121302. (20563)

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve, a 
delnei főút mellett (gáz az udvaron). 
Telefon: 0742–838386.

jármű
ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel Re-

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

ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 
1.6-os, háromajtós, hargitai rendszám-
mal – 1650 euró, valamint 2003-as 
évjáratú, kétszemélyes Ford Focus 1.8 
TDi nagy felszereltséggel – 2650 euró. 
Beszámítok olcsóbb személyautót. Te-
lefon: 0722–342429. (20511)

ELADÓ hatszemélyes+teher pla-
tós, 1997-es évjáratú Mercedes Sprin-
ter – nettó 3700 euró, és kétszemé-
lyes Ford Focus – 2550 euró. Telefon: 
0749–155155. (20573)

ELADÓ 2007-es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 3150 
euró, beszámítok olcsóbb autót is, va-
lamint 2001-es Opel B. Vectra kombi 
E6-os benzines euro4-es motorral (ABS, 
szervo, klíma, fedélzeti számítógép, 4 
légzsák, központi zár, távirányítás), fris-
sen behozva, kevés illetékkel. Ára 2950 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2006-os évjáratú Daewoo 
Matiz. Irányár: 1650 euró. Telefon: 
0742–188346, 0753–814114.

ELADÓ 2005-ös évjáratú, jó ál-
lapotban lévő Matiz. Telefon: 0742–
838386.

ELADÓ 2007-es év végi Renault Clio 
Symbol 1.4 MPi, szervizkönyvvel, bor-
dómetál színben, 17 000 reális km-ben, 
gyári állapotban. Telefon: 0743–780296.

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo új-
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala-
mint 2006-os Seat Ibiza jó állapotban, téli, 
nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

vegyes
ELADÓ négykarikás aragázkályha 

jutányos áron. Telefon: 0742–388143.
ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, 

Deutz, Iseki traktorok, trágyalészip-
pantó, hidraulikus váltóeke, kultivátor. 
Érdeklődni lehet a 0749–155155-ös 
telefonszámon. (20511)

ELADÓ SPL 32A másoló eszterga 
teljes elektromos dokumentációval és 
alkatrészek. Telefon: 0743–521668. 
(20482)

ELADÓ két, fenyőfából készült ra-
kott ajtó és egy falra akasztós szek-
rény megkímélt állapotban. Telefon: 
0740–782407.

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa a megye területén házhoz szál-
lítva. Ára 125-130 lei/m. Felvágva, 
(25-30 cm) palettázva megegye-
zés alapján. Telefon: 0757–249143. 
(20588)

szolgáltatás
Hűtő- és mosógépjavítást VÁL-

LALOK kétéves garanciával. Telefon: 
0729–085290. (20298)

idézés
Megidéztetik Kurkó Éva (utolsó 

ismert lakhelye Gyergyóújfalu, Te-
kerőpatak falu 218. szám) alperesi 
minőségében a Hargita Megyei Tör-
vényszéknél lévő 2265/96/2011-es 
ügycsomóban a felperes Hargita 
Megyei Szociális Gondozási és 
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság-
gal szemben, amelynek tárgya az 
elhelyezésre vonatkozó intézkedés 
helyettesítése, a tárgyalási nap pe-
dig 2011. november 3.

állás

ALKALMAZOK cukrászt és péket. 
Érdeklődni a 0744–541107 és a 0744–
515509-es telefonszámokon lehet.

Budapest melletti igényes lovarda 
ló- és munkaszerető leinformálható 
gyakorlott lovászt KERES hosszú táv-
ra. Telefon: 0036–30–3359947 vagy 
info@lovasfarm.com.

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk lakótár-
sunk, id. Ványolós Gábor édesanyja 
elhunytáról. Őszinte részvétünket fe-
jezzük ki a gyászoló családnak. A Fe-
nyő utca 9/A lépcsőház lakói.

megemlékezés

Legtöbb amit ember elérhet, 
hogy hiányzik. 

(Szilágyi Domokos)

Fájó szívvel emlékezünk drága 
szüleink,

id. ERŐSS ANTAL

halálának 2., valamint

ERŐSS ERZSÉBET
szül. Szőcs

halálának első évfordulóján. Csen-
des álmuk fölött őrködjön az örök 
szeretet és megemlékezés. Nyu-
galmuk legyen csendes, emlékük 
áldott! Gyermekeik és azok csa-
ládjai – Csíkborzsova, Csíkszereda. 
(20282)

Hirdetések

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dé-
dike és szomszédok „mamája”

özv. SZABÓ JENŐNÉ
szül. Csedő Julianna

életének 90., özvegységének 31. évében elköltözött az örök hazába. Drá-
ga halottunkat ma, október 10-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az 
állomás melletti régi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Imádtad családod, mindenkit szerettél,
az volt a boldogságod, ha velünk lehettél.
Beteg szíveddel is értünk aggódtál,
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.
Az idő nem hoz gyógyulást, 
marad az emlék és a néma gyász.
Hogy egy édesapa és férj milyen drága kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, 
rokon, koma jó szomszéd és jó barát,

KARÁCSONY GÉZA
villanyszerelő

életének 55., házasságának 31. évében, türelemmel viselt betegség 
után 2011. október 7-én 18 órakor nemes lelkét visszaadta Teremtőjé-
nek. Drága halottunk földi maradványait 2011. október 11-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi temetőbe. 
Drága jó férjem, édesapánk! Fájó szívvel búcsúzunk tőled. Feleséged, 
Éva, fiaid: Zoltán és Levente. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Pihenésed 
legyen csendes, emléked áldott! A gyászoló család.

?
Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, édesapa, 
nagytata, rokon, szomszéd és jó barát,

özv. SIMON GÁSPÁR
életének 64., özvegységének 17. évében 2011. október 7-én szerető szí-
ve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2011. október 
11-én délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a 
csíkszentmihályi római katolikus temetőbe. 
Szomorú szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk, köszönünk mindent, 
amit értünk tettél. Nyugodjál békében! Szeretteid – Csíkszentmihály.

Mély fájdalommal de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szerető férj, édesapa, testvér, após, nagytata, rokon és szomszéd,

CZIKÓ VILMOS
életének 58., házasságának 32. évében 2011. október 6-án hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk földi maradványait 2011. október 10-én, ma 15 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi te-
metőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.
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Magyarországra
elektronikai céghez

szakképzetlen 
női, férfidolgozókat

keresünk mobiltelefon-
összeszerelésre. 

Szállás, utazás ingyenes.

Telefon: 
0755–067689.

A Csíkszeredai
Állami Erdészet

2011. október 18-án
10 órától

árverést szervez

lábon álló fa
értékesítésére.

Telefon: 0266–371076.

Az EGRES IMPEX Kft.
– Csíkcsicsó 651. sz. alatti székhellyel –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkcsicsó szám nélkül található 31 300 
m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – andezit kitermelése és feldolgo-
zása céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges 
környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség által kiadott 7488/2011.10.04. számú döntés értelmében. A 
döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen. 
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (fax: 0266–310040).

A HILAGO CONSULTING Kft., 
melynek székhelye Csíkszereda, Hargita utca 77. szám, Hargita megye, 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszentsimon, 711/B szám cím alatt 
megvalósítandó Ásványvíztöltöde építése című tervét a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között, valamint a HILAGO CONSULTING Kft. székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő-
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez. Tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041.

HARGITA MEGYE TANÁCSA

árajánlatokat vár irodai tevékenységre alkalmas,
körülbelül 20-25 négyzetméter összfelületű,

ingatlan bérlésére Farkaslakán. 

Elvárások: főút mellett, forgalmas helyen, legyen könnyen meg-
közelíthető gépkocsival és gyalogosan, parkolóval, közművesítéssel, 
mosdóval (villany, víz, központi fűtés, bútorzat, telefon, internet 
stb.). A havi bér tartalmazza a fűtés, a villanyáram, a víz és az internet 
használatának értékét is. 

Kérjük, árajánlatukat 2011. október 18-ig juttassák el Hargita 
Megye Tanácsa iktatójába. További felvilágosítást a hivatal 203-as 
irodájában vagy a 0266–207791-es telefonszámon kaphatnak.

A HARGITA NÉPE  
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET ÉS  

LAPKIHORDÓKAT  
KERES 

A FELCSÍKI FALVAKBA!
Telefon: 0733–110166, 

8–16 óra között.

elhalálozás


