
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

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

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, a Decemberi Forradalom utcá
ban, valamint egy 5 x 4es, 12 x 12es 
fából házderék, 15 x 15ös fűrészáru, 8 
x 15, 12 x 12es fák, foszni, valamint 
colos deszka. Telefon: 0724–108211. 
(20944)

ELADÓ manzárdos, 230 m2 lakófe
l ü letű családi ház, 930 m2es telekkel 
Csík szeredában, a Taploca utcában. 
Cég szék helynek is alkalmas. Telefon: 
0722–435542. (20783)

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

ELADÓ Csíksomlyón kulcsrakész, 
összkomfortos családi ház 160 m2 
hasznos felülettel, 450 m2 udvarral 
és dupla garázzsal. Ugyanitt ELADÓ 
régi családi ház, gazdasági épüle
tekkel, 10 ár udvarral, kerttel. Két 
család részére is megfelel. Telefon: 
0740–304099.

KIADÓ Csíkszeredában 250–290 
m2es helyiség irodával, külön illem
helyiséggel együtt (raktározásra, le
rakatnak, üzlethelyiségnek), ugyanitt 
KIADÓK 24, 36, 44 m2es irodák (cég
székhelynek), parkolási lehetőséggel 
kamionnak, bejárási lehetőség. Tele
fon: 0744–568598.

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0745–079589. (20939)

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás, tel
jesen felújított Jégpálya negyedi 
tömbházlakás. Telefon: 0752–153810. 
(20936)

ELADÓ vagy KIADÓ bútorozott, 
felszerelt garzonlakás. Bér: 350 lej/hó. 
Telefon: 0724–537505. (20935)

ELADÓ Csíkszeredában, a Gyer
mek sétányon földszinti, felújított 
garzonlakás. Ára: 45 000 lej. Telefon: 
0741–366614.

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Opel 

Astra kombi, 1.7es dízel, frissen be
írva, hargitai rendszámmal, nagyon 
szép, karc és rozsdamentes állapot
ban. Extrák: ABS, szervo, hat légzsák, 
ESPkipörgésgátló, multivolán, köz
ponti zár, kevés fogyasztással. Irányár: 
4550 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0727–654803. (20943)

ELADÓ 1996os évjáratú Daewoo 
Espero, beírva, 1.5ös motorral, gáz 
+ benzinüzemelésű (jóváhagyással), 
2013ig érvényes műszakival. Irány
ár: 1450 euró. Telefon: 0727–654803. 
(20943)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf kombi, 1.4es motorral, 
benzines, frissen behozva, kevés il
letékkel, nagyon szép, karc és rozs
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, klimatronik, négy 
légzsák, elektromos ablakok és tükrök, 
kipörgésgátló. Irányár: 3550 euró, be
számítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0727–654803. (20943)

Sürgősen ELADÓ 2000es évjáratú 
Tico jó műszaki állapotban, jutányos 
áron. Telefon: 0740–193365.

ELADÓ 1991es évjáratú Suzuki 
Vitara 4 x 4es, beírva, nagyon szép, 
karc és rozsdamentes állapotban, 
elektromos tükrök és ablakok, köz
ponti zár. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0730–206538, 0755–
889507.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra 1.6, 16 szelepes, frissen behoz
va, kevés illetékkel, megkímélt, karc 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, elektromos ablak, központi zár, 
multivolán, ESP, szervo, hat légzsák. 
Irányár: 2950 euró, beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0729–257421. 
(20943)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra Caravan 1.7 DTi, első tulajdo
nostól, kifogástalan állapotban, új téli 
gumikkal, friss műszakival, sok extrá
val, alacsony fogyasztással, szerviz
könyvvel. Telefon: 0745–849989.

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Zafira 1.6os motorral, Euro 4es fris
sen behozva, jó állapotban, egy tu
lajdonos, kevés illeték. Extrák: ABS, 
szervo, ülésfűtés, elektromos ablakok, 
tükrök, 6 légzsák, multivolán, tetőab
lak, központi zár, hétszemélyes, me
tálkék. Ára: 3600 euró. Beszámítok ol
csóbb autót is. Telefon: 0733–840369, 
0266–334364.

vegyes
Eladó Nokia 6303típusú, kártya

független mobiltelefon újszerű álla
potban, 2 GBos memóriakártyával, 
3,2 megapixeles kamerával, magyar 
menüvel. Ár: 300 lej, alkudható. Tel: 
0742–985428.

ELADÓ 180 kgos disznó Lázár
fal ván helyben levágási lehetőséggel. 
Telefon: 0726–966102. (20942)

ELADÓK 9 hetes nagy, fehér fajta 
malacok, valamint 100120 kgos vá
gódisznók Csatószeg 303. szám alatt. 
Telefon: 0723–849895. (20941)

ELADÓ vegyes tűzifa méretre vág
va, valamint felszáraz bükk és gyer
tyánfa. Szállítás megoldható, vállaljuk 
elrakását és felvágását is. (20916)

ELADÓK malacok – 160 lej/db. Te
lefon: 0746–195425.

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, va
lamint „i” profilok (i220, i300, i200) 
és  csarnoképítésre alkalmas 4 mes 
vasoszlopok (U180 mmes profilból). 
Ár: 2 lej/kg + áfa. Érdeklődni: 0747–
638531es telefonszámon.

ELADÓ jó minőségű sajt – 12 lej/
kg. Telefon: 0747–557491. (20916)

ELADÓ négy darab márkás gumi 
terepjáró autóra (205/70 R 15 Radial 
Wram G LER AT/R), valamint nagy tel
jesítményű kalapácsmalom (lucerna, 
sarjú, gabona). Telefon: 0751–558775, 
0266–378105. (20934)

ELADÓ gyalupad, famaró függőle
ges tengellyel, valamint asztalos szer
számok. Telefon: 0266–316021.

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓK 10 hetes malacok, négy 
165/70 x 13as téligumi, 80%os, fel
nistől Daciára. Telefon: 0753–720598. 
(20916)

 ELADÓ: 150 x 210 cmes, dupla
nyílós, üveges bejáratú ajtó, 6 mmes 
üveg (akváriumnak, pultnak, asztal
tetőnek), háromfázisos óra, valamint 
Atomic XLes méretű dzseki. Érdek
lődni lehet a 0744–568598as telefon
számon.

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

árverés
A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOS

SÁG 2011. december 15én zárt ár
verés útján lábon álló fát értékesít. 
Az erdőkitermelő cégek zárt boríté
kú árajánlataikat legkésőbb 2011. 
december 13ig tehetik meg a Ma
ros Erdészeti Hivatal székhelyén: 
Szováta, Tavasz utca 58. szám alatt. 
Az árajánla tok felbontása, értéke
lése és elbírálása 2011. december 
15én 10 órai kezdettel, az erdészet 
székhelyén, az árajánlatot benyújtó 
cégek jelenlétében történik. További 
információk az erdészet székhelyén 
vagy a 0265–577543as, 0744–
610213as, 0744–248686os telefon
számon kaphatók.

állás

Az AMECO Renewable Energy 
Kft., pellet és brikettgyár Gyergyóal
faluban, ALKALMAZ RECEPCIÓST. 
Követelmények: számítógépes is
meretek, német nyelvismeret. Előny: 
olasz nyelvismeret. Fényképes 
önéletrajzokat a g.lepri@ameco.ro 
email címre várunk.

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük 
séges iratok hiteles FORDÍTÁ SA 
ked vező áron, rövid határidővel, a 
kon zulátussal szembeni for dító iro
dában. Telefon: 0266–372433, 0744–
664364.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

özv. NYERGES SZIBILA

temetésén részt vettek, sírjára ko
szorút, virágot helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak és mély fájdal
munkban osztoztak. Isten fizesse 
meg jóságukat. A gyászoló család. 
(20945)

megemlékezés

Hirdetések

Szomorúan emlékezünk 2001. 
december 7re,

GÁL JUDIT
nyug. tanárnő

halálának 10. évfordu
lóján. Lelkéért az en
gesztelő szentmise 2011. december 
7én 17 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szeret
tei. (20940)

hargitanépe2011. december 6., kedd  | 13. oldal 

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.

A bukaresti székhelyű Agenţia Română de Securitate Kft.
a Román Fejlesztési Bank (BRD) 

székelyudvarhelyi fiókjához alkalmaz  
szakképesítési bizonylattal rendelkező  

BIZTONSÁGI ŐRT.

Feltételek: állandó lakhely Székelyudvarhelyen vagy annak 
peremközségeiben; szakképesítési bizonylat; legalább nyolc 
osztályos általános iskolai végzettség; erkölcsi bizonylat a 
fegyverviselési engedély megszerzéséhez.

Munkaprogram: 24/72/48 óra.

Bővebb felvilágosítás a 0744–856658-as telefonszámokon.

MIHÁLY KINGA
egyéni vállalkozó

értesíti az érintetteket, hogy a 
Lövéte község, Kirulysarka – 
Vágás beltelkesítési rendezési 
terv bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleménye
zést kérelmezett.

Az érintettek az említett 
terv környezeti hatásaival kap
csolatos észrevételeiket írás
ban, az észrevételező adatainak 
feltűntetésével naponta 9 és 15 
óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynök
ségnél adhatják le (Csíksze
reda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. december 12ig.

A HOMORÓDALMÁSI 
KÖZBIRTOKOSSÁG 

2011. december 11én, vasárnap 
11 órától tartja  

rendes év végi közgyűlését  
a homoródalmási  

Szabó Gyula Kultúrházban,  
amelyre tisztelettel meghívjuk 

közbirtokossági tagjainkat.

Napirendi pontok:
– 2011. évi tevékenységi 
    beszámoló;
– év végi osztalék meghatározása;
– különfélék.

Amennyiben a jelzett idő
pontban nem lesz határozatképes 
többség, a közgyűlést 2011. de
cember 11én vasárnap 12 órától 
a megjelent tagság részvételével 
tartjuk meg.


