
lakás
ELADÓ sürgősen téliesített hétvégi 

ház Szelterszen kitűnő állapotban, cso-
dálatos környezetben, jutányos áron. 
Telefon: 0744–537628.

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

KIADÓ szoba a Pacsirta utcában. 
Telefon: 0749–833163. (20866)

KIADÓ földszinti lakás, akár cég-
nek is. Telefon: 0725–548016, 0748–
092370. (20863)

ELADÓ 80 m2es lakás sorházban 
Tap locán, a Hollók utcában. Irányár: 
33 000 euró. Telefon: 0723–365084. 
(20831)

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2es családi ház igényesen elké-
szítve, azonnal beköltözhető, 5 ár ud-
varral. Ára: 75 000 euró, részletfizetési 
lehetőség. Telefon: 0743–364929.

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

Csíkszeredában, a központtól 5 perc 
sétára a Sadoveanu utcában felújított, 
hőszigetelt, termopán ablakos, saját ját-
szóteres, 4 emeletes téglaépület I. eme-
letén ELADÓ 2 szobás, világos, csendes, 
belső udvarra néző, beépített erkéllyel, 
saját pincével, mérőórákkal, alacsony 
fenntartási költségekkel rendelkező, 50 
m2es lakás. Irányár: 29 990 euró. Tele-
fon: 0741–781105. (20801)

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor ut-
cában 2 szobás, 51 m2es tömbházlakás 
pincével. Ugyanitt ELADÓ vitrin, kana-
pé, Arctic hűtőszekrény, fehér, ötrészes 
konyhabútor, nagyasztal, székek, két 
fotel, kisasztal, ruhacentrifuga. Telefon: 
0742–400391. (20771)

telek
ELADÓ 19 ár beltelek Csíkpálfalva 

bejáratánál. Ár: 12 euró/m2. Telefon: 
0743–134891. (20901)

A csíkszépvízi tó közvetlen közelé-
ben ELADÓ 46 ár telek. Telefon: 0758–
865600. (20851)

jármű
ELADÓ 1996os évjáratú Daewoo 

Espero 1.5 benzin + gáz üzemelésű 
(jóváhagyással), 2013ig érvényes 
műszakival, nagyon jó, rozsdamen-
tes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, elektromos ablakok, légzsá
kok, központi zár. Irányár: 1750 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (20862)

ELADÓ 2001es évjáratú Citroën 
Saxo, benzines, 1124 cm3es, 2/3 
ajtós. Irányár: 2200 euró. Telefon: 
0754–542851, 0728–023108. (20900)

ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4es, 
fele zős, forgalomba beírva – irányár: 3500 
euró; 1994es évjáratú Volkswagen Golf 
III. érvényes műszakival, útadóval – 1500 
euró; 1999es évjáratú Suzuki Vagon R+, 
négyajtós, frissen behozva, beíratva – 
1600 euró, valamint Deutz Fahre traktor. 
Érdeklődni a 0722–342429es telefonszá-
mon lehet. (20767)

ELADÓ 1997es évjáratú Volkswagen 
Polo 1.4es motorral, ötajtós, 15 000 reál 
kmben, téli gumikkal, nagyon jó állapot-
ban, nincs beírva. Ára: 1100 euró. ELADÓ 
két új 105/65/R15ös téli gumi, valamint 
két új Goodyear Performance 225/4517
es gumi. Telefon: 0745–943331. (20890)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra 1.6 nagyon jó állapotban, frissen 
behozva, kevés illetékkel. Extrák: ABS, 
szervo, elektromos ablakok és tükrök, 
klíma, multivolán, központi zár, ESP, téli 
gumik. Irányár: 2850 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Telefon: 0733–840369, 
0721–773479, 0266–334468. (20863)

vegyes
Eladó Nokia 6303 típusú kártya

független mobiltelefon újszerű álla-
potban, 2 GBos memóriakártyával, 
3,2 megapixeles kamerával, magyar 
menüvel. Ár: 400 lej, alkudható. Tel: 
0742–985428.

A Tusnádfürdői Aktivity Egye-
sület köszönetét fejezi ki Hargita 
Megye Tanácsának a Tusnád MTB 
Maraton támogatásáért. (20897)

A Tusnádfürdői Extreme Sport 
Klub köszönetét fejezi ki Hargita Me-
gye Tanácsának az egész 2011 évi 
támogatásokért. (20898)

ELADÓ: bontásból nyert vas cső 
(50–219 mm méretekben), vaslemez
konténer (800 x 1200 x 1000 mm), 
szerszámos vasszekrény (1000 x 1000 x 
500 mm), vas munkaasztalok, valamint 
„i” profilok (i220, i300, i200) és  csar-
noképítésre alkalmas 4 mes vasoszlo-
pok (U180 mmes profilból). Ár: 2 lej/
kg + áfa. Érdeklődni: 0747–638531es 
telefonszámon.

ELADÓ a következő fémmegmunká-
ló géppark: gyalugép: SH425c; maró-
gép: FUS22; oszlopos fúrógép: 4CON/
MORSE; eszterga: SN321/1500 (5kW
os motorral); eszterga: SNA560/1000 
(7 kWos motorral); köszörű: PU3800 
(kétköves); kicsi köszörű; vasvágógép; 
munkapad: 80as és 120as satukkal, 
valamint a gépekhez tartozó alkatrészek, 
felszerelések és szerszámok. Irányár: 12 
ezer euró. Telefon: 0730–118701.

VÁSÁROLNÉK 9 lépcsőfokos, há-
rom elemből álló alumínium létrát. Te-
lefon: 0744–267396.

Szilágyi Erzsébet bírósági végre-
hajtó 2011. november 30án árverésre 
bocsát: egy 1304es Dacia gépjármű-
vet, kikiáltási ár: 4000 lej; egy U650
es, favontatásra alkalmas traktort, 
kikiáltási ár: 13 000 lej; Claas 2,2 m 
munkaszélességű kombájnt, kikiáltási 
ár: 9000 lej; 14 kWos szalagfűrészt, 
kikiáltási ár: 3000 lej. Érdeklődni lehet 
a végrehajtó székhelyén: Csíkszereda, 
Nicolae Bălcescu u. 2/12. szám. Tele-
fon: 0266–314956.

társkereső
27 éves, csíkszeredai fiatalember 

megismerkedne megbízható fiatal hölgy-
gyel házasság céljából. Várom hívását a 
0757–727793as telefonszámon.

állás

Érettségizett? Befejezte az egye-
temet? Németül tud, de tudását 
szeretné bővíteni, közben pénzt sze-
rezni? Au Pair rendszerben vigyázhat 
gyerekekre Németországban. Már 
januárban kezdhet. Információk a 
0769–224251es telefonon.

VÁLLALOM beteg, idős személy 
gondozását. Telefon: 0749–833163. 

elhalálozás

Hirdetések hargitanépe2011. november 28., hétfő  | 13. oldal 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyílt árverést hirdet

2011. december 12-én, 14 órakor a hivatal székhelyén
– Szabadság tér 27. szám, Hargita megye –
telefon: 0266–364494, fax: 0266–364753

6633 m3 lábon álló lucfenyő eladására (gyérítés, széltörés, tarvágás).
Az árverésen csak erdőkitermelési engedéllyel rendelkező cégek jelentkez-

hetnek.
Az árverésre a dokumentációt 2011. december 7-én 10 óráig lehet leadni.
Az előválogatás ugyanebben az időpontban lesz megtartva.

Részvételi feltételek: 
– 100 lej részvételi díj lefizetése
– a kikiáltási ár 5%-át képező garancia lefizetése.

Érdeklődni lehet a hivatal közbeszerzési osztályán.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
HARGITA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI  

VEZÉRIGAZGATÓSÁG
VERSENYVIZSGÁT SZERVEZ

a következő köztisztviselő állás betöltésére:
Felnőttek intézményesített gondozása. Esettanulmányi osztály.

– OSZTÁLYVEZETŐ – felsőfokú pszichológiai végzettség, 
2 év szakmai régiség – 1 hely

Az írásbeli vizsgára 2012. január 3-án reggel 10 órától, a szóbeli vizsgára pedig 
2012. január 5-én reggel 10 órától kerül sor a Hargita Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt.

A dossziékat legkésőbb 2011. december 14-ig lehet letenni a Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság humánerőforrás-irodáján.

További információkat és a típuskéréseket a beiratkozáshoz a Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság humánerőforrás-irodáján  

lehet beszerezni, telefon: 0266–207761.

A TRANSHAR FOREST Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Mindszent falu 77. szám alatt található ERDŐ-
KITERMELÉS működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi 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 Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

2011. december 13-án 10 órai kezdettel
NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ

a Virág negyed 5-ös tömbház előtt található, 2-es számú kereskedelmi 
felülethez tartozó 33,4 négyzetméter terület bérbeadására,  
a helyi tanács 2011/175-ös számú határozatának alapján.

Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás a részvételi feltételekről 
a hivatal 17-es számú irodájában kapható.

Tel.: 0266–364494, belső 247.

Gyapjú ágyneműk
karácsonyi akciója:

Mágneses derékalj, paplan és párna:
– merinó birka = 990 lej.

Ingyenes házhoz szállítás, egyedi méretek is.

Tel.: 0267–340608, naponta 7–15 között.
Mobil: 0723–351075, naponta 9–20 között.

BUZOGÁNY KÁROLY 
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Somlyó utca szám nél-
küli lakóházak építése című zonális rendezési terv bemutatott válto-
zatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. december 14-ig.

A csíkszeredai MIKÓ  
Hitelszövetkezeti Bank 

BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓT 
alkalmaz. 

Elvárások: könyvvizsgálói ka-
marai tagság, nyolcórás munkaszer-
ződés.

Érdeklődni a székhelyen,  
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. 

vagy a 0266–314722,  
0366–730189-es telefonszámokon.

A csíkszeredai Csobotfalva 
közbirtokosság vezetőtanácsa

tisztelettel meghívja tagságát  
a 2011. december 10-én  

10 órai kezdettel tartandó  
közgyűlésre  

a csobotfalvi kultúrotthonba. 

Tárgysorozat:
– beszámoló;
– részesedés kiosztása.

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.


„Nyugodj csendesen,
Legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szere-
tett nagybácsi, testvér, 
rokon, jó szomszéd, jó 
barát,

SÁNTHA ANDRÁS

szerető szíve életének 95. évében, 
2011. november 25-én hosszas, de 
türelemmel viselt szenvedés után 
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait 2011. no-
vember 29-én, kedden 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csa-
ládi háztól a csíkpálfalvi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. – Szerettei.


„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 tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, 
déd nagytata, rokon, jó 
szomszéd és ismerős,

MIKLÓS ISTVÁN
nyug. gépkocsivezető

életének 89., második házasságá-
nak 37. évében, rövid szenvedés 
után 2011. november 27-én szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk földi maradványait 2011. no-
vember 29-én 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a borszéki római 
katolikus temetőbe a helyi ravatalo-
zóból. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! A gyászoló család.


