
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.

KIADÓ 2 szobás, I. osztályú, bú
torozott tömb házlakás Csíkszeredá
ban, a Tudor negyedi Amigo üzlet 
fölött. Telefon: 0751–085805.

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

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

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.

KIADÓ vagy ELADÓ bútorozott, fé
lig felszerelt garzonlakás. Bér: 85 euró/
hó. Telefon: 0724–537505. (20840)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Len dület 
sétányon új műanyag hőszigetelő nyí
lászárókkal. Irányár: 29 000 euró. Tele
fon: 0748–114630. (20621)

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 háromszintes, 300 m2es 
lakóház panziónak elkészítve Gyer
gyószentmiklóson. Ára: 60 000 eu
ró. Telefon: 0266–362235, 0745–
861593.

telek
ELADÓ építkezésre alkalmas, 

56 ár terület Csíkszereda Szé kely
udvarhely felőli kijáratánál, a főút
tal párhuzamosan. Telefon: 0723–
036890.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a 
Sláger áruház mögött 50 ár terület. 
Telefon: 0733–674054.

jármű
ELADÓ 1995ös évjáratú Daewoo 

Espero 1.5ös motorral, benzines, 
beírva, 2012ig érvényes műszaki
val, nagyon jó állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, légzsák, központi 
zár távirányítóval, riasztóberende
zés. Irányár: 1750 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 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. (20830)

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 2008as évjáratú Dacia 
Logan extrákkal (légzsákok, CD, té
linyári gumik, GPS stb.), 40 000 
kmben. Irányár: 4500 euró. Telefon: 
0746–653804. (20839)

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4x4es, 
felezős, forgalomba beírva – irányár: 
3500 euró; 1994es évjáratú Volks
wagen Golf III. érvényes műszakival, 
útadóval – 1500 euró; 1999es év
járatú Suzuki Vagon R+, négyajtós, 
frissen behozva, beíratva – 1600 
euró, valamint Deutz Fahre traktor. 
Telefon: 0722–342429. (20767)

vegyes
ELADÓK 8 hetes herélt malacok 

– 160 lej/db. Telefon: 0746–195425, 
Csíkszentmihály.

Te kedves udvar, meghitt, 
régi termek,
Te ötvenéves drága iskola,
Ma minden régi híved 
újra gyermek,
S köszönt, mint kisdiákok 
friss sora,...

(Tóth Árpád)

A CSÍKDÁNFALVI PETŐFI SÁN
DOR ISKOLAKÖZPONT 2011. no
vember 19én ünnepli a középis
kolai oktatás megalakulásának 
50. évfordulóját, amelyre SZE
RETETTEL MEGHÍVJA MINDEN 
VOLT PEDAGÓGUSÁT ÉS TANÍT
VÁNYÁT. A rendezvény program
ja: 10 órától szentmise; 11 órától 
ünnepi műsor és ünnepi beszé
dek; 12.30 órától könyvbemutató; 
13.30 órától emléklapok átadása. 
A rendezvény támogatói: Hargi
ta Megye Tanácsa, Csíkdánfalva 
Önkormányzata és a Csíkdánfalvi 
Közbirtokosság.

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 jó minőségű kukori
ca – 0,80 lej/kg, zab – 0,90 lej/kg. 
Érdeklődni Csíkmadaras, Állomás 
utca 234/A ház szám alatt 9–17 
óra között vagy a 0755–252228, 
0758–052192es telefonszámokon. 
(20846)

ELADÓ vegyes tűzifa: nyírfa, 
nyárfa, égerfa, bükkfa, gyertyánfa, 
valamint csere és bükkfa cándra, 
aprópityóka, répaszelet állatok
nak nagy mennyiségben is. Tele
fon: 0756–795736, 0752–632182. 
(20841)

ELADÓK használt Dell, Fujitsu, 
Compaq laptopok. Telefon: 0746–
219248. (20757)

ELADÓ 11 éves herélt ló há
mostól, egyes eke, valamint kertes 
családi ház Újtusnádon, a 211. szám 
alatt. Telefon: 0266–334180.

ELADÓK bontásból származó ab
laküvegtáblák – 80–90 cm. Telefon: 
0740–207660.

ELADÓ ikeás, 70 x 140 cmes fa 
babaágy, rács nélkül is használható 
8 éves korig. Ára: 390 lej. Telefon: 
0745–838884.

elveszett
Múlt pénteken (2011. november 

11én) ELVESZTETTEM az Eurotank 
benzinkút környékén a pénztárcá
mat, benne Gója Levente névre szó
ló aktákkal, valamint egy Dacia sze
mélygépkocsi forgalmi és biztosítási 
papírjaival. A becsületes megtaláló
ját kérem, hívja a 0742–850160as 
telefonszámot. Előre is köszönöm.

állás

Nemzetközi cég gyergyószent
miklósi irodába KERES IRODA
VEZETŐ MUNKATÁRSAT. Angol 
nyelvtudás, számítógépes felhasz
nálói ismeretek és jogosítvány 
szükséges. Fényképes CVt kérünk 
a következő címre: office.job.ro@
gmail.com.

Az Ameco Renewable Energy 
Kft., brikettet és pelletet termelő 
cég ALKALMAZ közgazdasági fő
iskolai végzettséggel és megfelelő 
szakmai tapasztalattal rendelke
ző KÖNYVELŐT. Követelmények: 
számítógépkezelői ismeretek, az 
angol és a német nyelv ismerete. 
Szakmai önéletrajzot a következő 
email címre várjuk: info@ameco.
ro. Bővebb felvilágosítás a 0266–
363457es telefonszámon.

Szatmári cég állatgondozókat 
ALKALMAZ szarvasmarhatelep
re. Szállást biztosítunk. Telefon: 
0745–362080.

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

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.

megemlékezés

2011. november 18án, pén
teken 17 órakor a csobotfalvi Bet
lehemben szentmise keretében 
emlékezünk

dr. BIRÓ ZOLTÁN
gyergyószentmiklósi családorvos

hat hete közülünk való eltávo
zására. A kegyeleti szentmise 
szervezői az elhalálozott doktor úr 
testvérének, dr. Biró Virág Mag
dolna orvosnőnek csíkcsomlyói 
szomszédai. (20845)

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalomtól megtört szívvel 
gondolok életem legszomorúbb 
napjára, 2007. november 17re, 
drága jó férjem,

BALÁZSI JÓZSEF

halálának 4. évfordulóján. Em
léked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! Bánatos feleséged, Er
zsike. (20780)

hargitanépe2011. november 17., csütörtök  | 13. oldal 

GYÖRGY MÁTYÁS
Szentegyháza, Mihai Eminescu utca 2/A/18. sz. alatti lakhellyel értesíti az 
érdekelteket, hogy a Szentegyháza, Virágmező sz. n. található 8600 m2-re 
vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – pisztráng keltető és nevelde léte-
sítése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló tervek közé sorolta, melyek esetében nem szük-
séges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 9097/2011.11.02. 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 a apmhr.anpm.ro/
reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–371313).

A LIDL DISCOUNT Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Bevásárlóközpont bővítése és át-
alakítása

l Maroshévíz, Sportivilor utca 6. sz.;
l Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 108. sz.;
l Székelykeresztúr, Kriza János utca 29. sz.

című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás 
alapján 2011. november 15-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a kör-
nyezeti 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 érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, március 16-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

A csíkszeredai BELDIMAN GOLD Kft.
a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. decem-
ber 16-án 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a csődbe 
ment cég alábbi ingatlanja: 
 Csíkszereda, Obor utca 47. sz. alatt található 264 m2 belterülete, a 

hozzá tartozó lakóházzal, a földszinten kereskedelmi helyiséggel és lakó-
felülettel az emeleten. Indulási ár 82 920 euró (áfa nélkül).

Amennyiben nem kerülne sor értékesítésre, az áralkut pénteki napo-
kon 11 órakor megismételik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–
372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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.

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy a szeretett, drága jó 
férj és édesapa,

VASILE DUMBRAVĂ
49 éves korában tragikus 
körülmények között elhunyt. 
Temetése 2011. november 
18-án, 13 órakor lesz a Kalász 
negyedi temető ravatalozó-
jából. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Felesége 
Lenuţa, gyermekei Mihaela és 
Bogdan.

Software-fejlesztőt keresünk 
csíkszeredai irodánkba.

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

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


