
lakás

KIADÓ 2 szobás lakás teljesen be-
rendezve, extrákkal. Érdeklődni a 0751–
085805-ös telefonszámon lehet.

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

KIADÓ földszinti, 60 m2-es kereske-
delmi felület a Szív utcában. Irodának is 
megfelel. Telefon: 0748–114630. (20702)

KIADÓ egy felújított, 3 szobás tömb-
házlakás a Fenyő utcában, II. emeleten, 
alacsony fenntartási költségekkel, egy 
hónap garanciával. Téli hónap 450 lej, 
nyári 500 lej. Telefon: 0760–101923. 
(20701)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás tömb-
házlakás a Temesvári sugárút 63. szám 
alatt, első emeleten, a 4-es lakrész. Tele-
fon: 0755–910942.

ELADÓ sürgősen előnyös áron 2 
szobás, földszinti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Fenyő utcában. Telefon: 
0745–364775.

KIADÓ 4 szobás lakásban 2 szoba, a 
Mérleg utcában. Bér: 140 lej + közkölt-
ség. Telefon: 0755–606340.

ELADÓ 80 m2-es lakás Tap lo cán, a 
Hollók utcában. Irányár: 33 ezer euró. 
Telefon: 0723–365084. (20674)

Kiadó 2 szobás lakást KERESEK Csík-
szeredában, reális áron. Ajánlatokat a 
0745–378567-es számra várok 18 óra 
után.

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Lendület sétányon új műanyag hőszi-
getelő nyílászárókkal. Telefon: 0748–
114630. (20621)

KIADÓ garzonlakás. Telefon: 0742–
021054. (20685)

Csíkszeredában, a központtól 5 perc-
nyire, a Sadoveanu utcában fel újított, 
hőszigetelt, termopán ablakos, saját ját-
szóteres, 4 emeletes téglaépület I. eme-
letén ELADÓ 2 szobás, világos, csendes, 
belső udvarra néző, beépített erkéllyel, 
saját pincével, mé rő órákkal, alacsony 
fenntartási költségekkel rendelkező lakás 
(50 m2). Irányár: 33 700 euró. Telefon: 
0741–781105. (20678)

Sürgősen ELADÓ felújított, sa-
ját hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0744–558686.

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában, a Szász Endre utcában. Te-
lefon: 0744–299749. (20640)

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
földszinti garzonlakás a Tető utcában. 
Telefon: 0743–509756. (20633)

telek

ELADÓK építkezésre alkalmas telkek 
Csíkszeredában és környékén, tiszta te-
lekkönyvvel. Autót is beszámítok. Tele-
fon: 0722–967539.

jármű

ELADÓ 2003-as évjáratú Dacia 
Solenza 1.4 MPi (alufelni, ködlámpa, téli-
gumi-garnitúra). Ára: 1800 euró. Telefon: 
0724–286944.

ELADÓ 2007-es évjáratú Dacia 
Logan 1.4 benzines, Euro 4-es, kitűnő 
állapotban. Extrák: ABS, központi zár, CD 
rádió, légzsák. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2002-es évjáratú Ford Fiesta 
1.4-es, benzines motorral, ötajtós, beír-
va. Telefon: 0722–381408.

ELADÓ 2007-es évjáratú Volks-
wagen Jetta 1.9 TDI, frissen beírva 
(Kovászna megyében). Telefon: 0751–
248314.

ELADÓ 1996-os évjáratú Volks-
wagen Vento extrákkal 1700 euróért, 
Volkswagen Transporter T4 8+1, 5500 
euróért (Kovászna megyében). Telefon: 
0744–892726, 0757–140112.

ELADÓ 2002-es évjáratú, négyajtós 
Opel Corsa (Kovászna megyében). Tele-
fon: 0747–030329.

ELADÓ 2000-es évjáratú, fehér, 
kombi, injektoros Dacia 3850 lejért 
(Kovászna megyében). Telefon: 0743–
151958.

ELADÓ 2006-os évjáratú Fiat Ducato 
2.3 JTD, 155 ezer km-ben, személygép-
kocsi is beszámítható (Kovászna me-
gyében). Telefon: 0733–562900, 0742–
648420.

ELADÓ 2007-es évjáratú Dacia Logan 
17 ezer km-ben 3900 euróért, CSERE is 
érdekel olcsóbb autóra (Kovászna megyé-
ben). Telefon: 0744–871324.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Astra 
1.4 benzines, jó állapotban. Ára: 1800 eu-
ró, alkudható, CSERE is érdekel (Kovászna 
megyében). Telefon: 0754–674043.

ELADÓ 1998-as évjáratú Volkswa-
gen Polo Classic 1.4 benzin, légkondi, 2 
légzsák, elektromos ablak, elektromos 
tükör, beírva (Kovászna megyében). Te-
lefon: 0743–533163.

vegyes

ELADÓ brahma, világos, fogoly, or-
pington, fekete cochinchina fehér, fekete 
fajtyúkok, kakasok és csirkék, valamint 
német óriás, szürke, fekete, újzélandi, 
fehér, vörös fajnyulak. Telefon: 0747–
286910. (20700)

ELADÓ sárgarépa, burgonya, pi ros-
hagyma, ezüstfenyő, tuja termelői árban, 
valamint Steyr 45 LE traktor. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (20664)

ELADÓ egy 200 kg-os disznó Csík-
szentmihályon – 6,50 lej/kg. Te lefon: 0743–
664059.

ELADÓ raklapozott, száraz hasított 
bükkfa. Ára: 110 lej/m3. Telefon: 0741–
967179.

Szezon végi akció! ELADÓK: lade-
wagen, kockabálázó, borona, rendforga-
tók, kaszálógép, kétsoros kukoricavető 
gép. Érdeklődni lehet a 0743–878596-os 
telefonszámon. (20693)

ELADÓ grafikai mélynyomó prés 
(100 x 110 cm). Irányár: 3500 euró. Ér-
deklődni lehet a 0749–414181-es tele-
fonszámon.

szolgáltatás

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, ösz-
szevonását és teljes körű ügyintézését. 
Nyugdíjasoknak kedvezményesen. Tele-
fon: 0722–967539.

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

állás

Csíkszeredai székhelyű magán-
cég informatikus állás betöltésére 
MUNKATÁRSAT KERES. Előnyt jelent 
a műszaki téren szerzett tapasztalat. 
Önéletrajzokat a 0266–312112-es 
számon várunk november 7-ig.

A bukaresti Total Post Services pos-
tásokat ALKALMAZ a következő hely-
ségekben: Csík sze reda, Székelyudvar-
hely, Gyer gyó szent miklós, Maroshévíz, 
Szé kely ke  resztúr, Csíkszent do mo kos. 
Az ön életrajzokat a resurseumane@
totalpost.ro e-mail címre kérjük elkül-
deni. Érdeklődni a 0266–371175-ös 
telefonszámon lehet.

részvétnyilvánítás

Megrendülve értesültünk lakó-
társunk,

BIRÓ ROZÁLIA

hirtelen elhunytáról. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki a gyászoló család-
nak. A Nárcisz sétány 1/B lépcső-
házbeli lakótársak. (20697)

megemlékezés

Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk,
nem hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át
miénk volt minden gondolatod.
Mindent megtettél értünk,
halál lett a vége,
kérjük az Úr Jézust,
vegye kegyelmébe.

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben örök fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 
2011. szeptember 13-ra,

CSISZER JÓZSEF
nyug. gépkocsivezető

halálának 6. hetén. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise ma 19 órától lesz 
a zsögödi templomban. Csendes 
álma fölött őrködjön az örök szere-
tet. Szerettei. (20696)

Hirdetések

Fájó szívvel emlékezünk

MARSCHAL REGINA

halálának első évfor-
dulóján. A megemlé-
kező szentmise 2011. 
november 8-án 17.30 
órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei – Csíkszereda.

hargitanépe2011. október 26., szerda  | 13. oldal 

HARGITA MEGYE TANÁCSA
árajánlatokat vár irodai tevékenységre alkalmas, körülbelül

20-25 négyzetméter összfelületű ingatlan bérlésére Farkaslakán. 
Elvárások: főút mellett, forgalmas helyen, legyen könnyen megközelíthető 
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 internethasználat értékét is. 

Kérjük, árajánlatukat 2011. október 31-ig juttassák el Hargita Megye 
Tanácsa iktatójába. További felvilágosítást a hivatal 203-as irodájában vagy 
a 0266–207791-es telefonszámon kaphatnak.

A PORTURIST Kft.
– Gyilkostó, Fő út 32. szám alatti székhellyel – 

értesíti az érdekelteket, hogy a Gyilkostó,  Fő út 32. szám alatt található, 
18 984 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – népművésze-
ti üzletek, zöldövezet, sétányok, parkírozó, sportpálya létesítése céljából 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre, valamint 
a természetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, 
melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) 
kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 
7012/2011.10.12. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint az apmhr.
anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megje-
lenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–371313).

AZ EXFORCOMP S.R.L.
– Csíkszentimre, Ipari út 572/A szám – 

értesíti az érintetteket, hogy Csíkszentimre  572/A szám alatt található 
fakitermelési egység működtetéséhez a környezetvédelmi  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.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

CSISZÉR ZSOMBOR egyéni vállalkozó
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a szarvasmarha-istálló építése 
Csíkszentimre kültelkében  című tervére a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. október 25-én döntéster-
vezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése). 
A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei 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 érin-
tettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A Csíkcsicsói
közbirtokosság 
nyílt árverésen

értékesít fővágásból
származó lábon álló fenyőfát.

Az árverésre
2011. október 31-én
10 órakor kerül sor

a közbirtokosság székhelyén.

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.

AKCIÓ!

Nagy árcsökkentés a REVIS-nél.
Őszi promóciós termékeink:
 perzsaszőnyegek 4 m szélességben, igény szerint méretre vágva 49,5 lej/m2;
 gyapjúperzsák és műszálas modern szőnyegek 30-50%-kal olcsóbban;
 padlószőnyegek már 10 lej/m2-től;
 futószőnyegek 10-23 lej/m2;
 linóleum 2 m szélességben 10 lej/m2, 4 m szélességben 14 lej/m2;
 ágyterítők már 35 lejtől;
 kilós függöny 19 lej/kg;
 tüllfüggöny 16 lejtől;
 díszabroszok, damasztabroszok, díszpárnák, 30-50% kedvezménnyel.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Üzleteink:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226.

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.


