
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

felújított, saját hőközponttal ren
delkező, negyedik emeleti, 2 szo bás 
tömb házlakás a rendőrség szom
széd ságában. Érdeklődni a 0743–
156544es telefonszámon.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2es területen fekvő 
ház központi fűtéssel és garázzsal. 
Telefon: 0746–065190.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti 
tömb házlakas saját hőközponttal 
Csík szeredában, a Decemberi for
radalom utcában. Telefon: 0742–
489265.

KIADÓ garzon a Szív utcában, I. 
emeleten, bútorral vagy anélkül. Te
lefon: 0744–229024.

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2
es, ötszobás, téglából, 2007ben épült 
ház, konyhával, fürdővel, garázzsal, 
két befödött terasszal, felszerelve, 
saját fás hőközponttal, udvarral. Ára: 
45 000 euró. Telefon: 0744–783218. 
(20828)

ELADÓ téliesített hétvégi ház 
Szel terszen csodálatos környezet
ben, jutányos áron. Alkalmi vásár! 
Telefon: 0744–537628.

ELADÓ Csíkszeredában (a Már
ton Áron Gimnázium környékén) 
azonnal beköltözhető, korszerűen 
bebútorozott, kétszintes (plusz föld
szint) családi ház, a hozzá tartozó 
garázzsal és 7 ár kertesített udvarral. 
Bővebb információk a 0740–267512 
és a 0742–041900as telefonszámo
kon kaphatók.  

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti 
tömb házlakás Csíkszeredában, a 
Len dület sétányon új műanyag hő
szigetelő nyílászárókkal. Irányár:  
29 000 euró. Telefon: 0748–114630. 
(20621)

ELADÓ Budapesten, a Hősök 
tere közelében 114 m2es 3 és 
fél szobás, I. emeleti lakás saját 
hőközponttal. Ára: 20,2 millió forint. 
Telefon: 0036–0623657587, 0036–
13–211231. (20793)

KIADÓ Csíkszeredában 3 szobás 
tömbházlakás a Hargita utcában 
megbízható személyeknek. Telefon: 
0722–967057. (20758)

Csíkszeredában, a központtól 5 
perc sétára a Sadoveanu utcában 
felújított, hőszigetelt, termopán ab
lakos, saját játszóteres, 4 emeletes 
téglaépület I. emeletén ELADÓ 2 szo
bás, világos, csendes, belső udvarra 
néző, beépített erkéllyel, saját pincé
vel, mérőórákkal, alacsony fenntartá
si költségekkel rendelkező, 50 m2es 
lakás. Irányár: 29 990 euró. Telefon: 
0741–781105. (20801)

ELADÓ Csíksomlyón új építésű 
családi ház, igényesen elkészítve, 
azonnal beköltözhető, 130 m2, 5 ár 
udvarral. Részletfizetési lehetőség. 
Ára: 75 000 euró. Telefon: 0743–
364929.

telek
ELADÓ Felsőboldogfalván 10 

ár, építésre alkalmas telek. Telefon: 
0753–116360.

ELADÓ 10 ár beltelek Nagy
tusnád 226 szám alatt – 6 euró/m2, 
nem alkudható, valamint Daciavo
nóhorog. Telefon: 0742–874783.

jármű
ELADÓ 1995ös évjáratú Dae

woo Espero 1.5ös motorral, ben
zines, beírva, 2012ig érvényes 
műszakival, nagyon jó állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, légzsák, 
központi zár távirányítóval, riasz
tóberendezés. Irányár: 1750 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Tele
fon: 0736–943035, 0266–334468. 
(20830)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
G Astra, 1.6os ecotecmotorral, 
frissen behozva, kevés illetékkel, 
karc és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, négy elektro
mos ablak és tükör, négy légzsák, 
klíma, központi zár távirányítóval, fa 
műszerfallal, új téli gumikkal. Irány
ár: 2850 euró. Beszámítok olcsóbb 
autót is. Telefon: 0266–334468, 
0736–943035.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra limuzin B, 1.6os motorral, 
metálkék színű, Euro 4es, első tu
lajdonostól. Extrák: ABS, szervo, klí
ma, elektromos tükör és ablakeme
lők, multivolán, hat légzsák, karc és 
rozsdamentes állapotban. Irányár: 
2950 euró. Beszámítok olcsóbb au
tót is. Telefon: 0266–334364, 0733–
840369.

ELADÓ sürgősen 1992es évjá
ratú Audi 80 B4 2.i, jó állapotban, 
rendezett papírokkal Csíkszeredá
ban. Irányár: 1700 euró. Telefon: 
0745–970582.

ELADÓ frissen behozott, 1.6os 
benzines, kombi Opel B Vectra kevés 
illetékkel (multivolán, légkondi, ABS, 
ESP, szervo, elektromos tükrök és 
ablakok, négy légzsák, központi zár 
távirányítóval). Irányár: 2650 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Tele
fon: 0736–943035, 0266–334468. 
(–)

ELADÓ: 1999es évjáratú Su
zuki Vagon R+; Volkswagen Golf 
friss műszakival, forgalomba beír
va – 1500 euró, beszámítok öreg 
Daciát; Deutz Fhare fülkés traktor, 
kultivátor, váltóeke kitűnő álla
potban. Telefon: 0722–342429. 
(20729)

ELADÓ 2005ös évjáratú Ford 
Fusion 1.4es, 16 V, benzines, RAR
vizsgával, 64 000 kmben. Extrák: 
elektromos ablakok, BAS, AC, CD 
rádió, imobilayzer, szervo. Ára: 
4190 euró. Telefon: 0751–219766. 
(20815)

ELADÓ 1997es évjáratú Volks
wagen Polo 1.4, ötajtós, benzines 
motorral, téli gumikkal, 150 000 
kmben, frissen behozva, sötétkék 
színben. Ára: 1350 euró. Telefon: 
0751–219766. (20815)

ELADÓ forgalomba beírt, na
gyon jó állapotban lévő kis terepjá
ró (téli és nyári gumiabroncsokkal 
+ pótkerék, központi zárral), vala
mint egy pár hám. Telefon: 0722–
250728.

ELADÓ 2002es évjáratú Ford 
Transit tehergépkocsi, 157 000 
kmben; 2000es évjáratú papucs 
Dacia, injektoros, kóberrel. Telefon: 
0726–349893.

vegyes
ELADÓ Csíkszentsimonban na

gyobb mennyiségben sárgarépa, 
át ültethető, Csíkban nevelt tuják, 
ezüst fenyők, rózsatövek, gyümölcs
facsemete, étkezési bur gonya, Sa
me traktor 48 LE, váltóeke. Telefon: 
0749–155155. (20729)

ELADÓ vagy KIADÓ garázs Csík
szeredában, a Hargita utcában. Tele
fon: 0751–533263.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszá
lógép garanciával. Ára: 2300 lej. Te
lefon: 0745–510386, 0266–244461.

ELADÓ két süldő, vagy ELCSE
RÉLHETŐ gabonára Csíkszeredában. 
Telefon: 0742–590099.

ELADÓ német gyártmányú, 220 
Vos, 2200 Wos, benzines áram
fejlesztő (generátor). Telefon: 0743–
915574.

ELADÓ 30 zsák étkezési burgo
nya és 30 zsák közepes méretű. Te
lefon: 0740–998731.

ELADÓ kolbásztöltő, körfűrész
tengely 0 és 3 fázisra, valamint egy 
LG KU9901es mobiltelefon. Telefon: 
0755–180668.

ELADÓ Madéfalván 1310es Da
ciá hoz két használt téli és nyári gu
mi felnistől, 165 x 13as – 150 lej/
db; egy kombi és egy normál vo
nó horog – 100 lej/db; két hosszú 
bordmelegítő – 50 lej/db, valamint 
nagy, piros és fehér burgonya – 0,50 
bani/kg. Telefon: 0745–986890.

elveszett
ELVESZTETTEM Jakab Mária 

Magdolna névre szóló 589es szá
mú, a Lövétei Köbirtokosság által 
kiadott tagsági könyvemet. Érvény
telennek nyilvánítom.

állás

A Budapesti Thália Produk
ciós Iroda előadásainak szerve
zésére szervezőt keres Hargita 
megyében. (Előnyben nyugdíjas 
pedagógus.) Jelentkezni lehet a 
papaynagyistvan@freemail.hu 
elektronikus postacímen vagy 
0728–632630, 0036–20–2185097, 
0036–52–250059es telefonszá
mokon.

Tehenek mellé gondozót KE
RESEK. Telefon: 0751–045601. 
(20832)

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz 
szük  séges iratok hiteles fordítá sa 
ked vező áron, rövid határidővel, a 
kon zulátussal szembeni for dító
iro dá ban. Telefon: 0266–372433, 
0744–664364.

KERESEK megbízható kárpitost. 
Telefon: 0745–707390.

Hirdetések hargitanépe2011. november 15., kedd  | 13. oldal 

ELADÓ
telekkönyvezett, üzemtervezett, őrzésbe adott 

40 hektár fenyőerdő 
Gyergyócsomafalván, a Háromutága-dülőben.

Érdeklődni lehet napközben. 
Telefon: 0744–696100.

Software-fejlesztőt keresünk 
a csíkszeredai irodánkba.

Elvárt tapasztalat: Java, SQL ismerete.
Előnyt jelent: PHP, C++, Powerbuilder, Magic.

Jelentkezni: office@magicsolutions.ro, 
0724–044353.

A Csíkdelnei Szalonka Közbirtokosság igazgatótanácsa 
tisztelettel meghívja tagságát a 2011. november 19-én 10 órától 

tartandó közgyűlésre, amely a közbirtokosság 
székházában lesz megtartva, Csíkdelne 117. szám.

Napirendi pontok:
– tevékenységi és pénzügyi beszámoló;
– 2012-es évi költségvetés-tervezet megvitatása és jóváhagyása;
– különfélék.
Elégtelen tagsági jelenlét esetén a közgyűlést egy hét múlva 

megismételjük ugyanazon a helyszínen és időpontban. 

A DANY IMPEX KFT.
értesíti az érintetteket, hogy a Hargita megye területén található FA-
KITERMELŐ EGYSÉG működtetéséhez a környezetvédelmi  enge-
délyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi 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 Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

MINCSOR SZABOLCS
értesíti az érdekelteket, hogy 
a MÉZTÁROLÓ ÉS KÉ-
SZÍTŐ HÁZ RENDEZÉSI 
TERV bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleménye-
zést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti és vízügyi ha-
tásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevéte-
lező adatainak feltüntetésével 
megtehetik naponta 9–15 óra 
között Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségnél, 
Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, 2011. no-
vember 23-ig.

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.


