
lakás

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Ára: 50 
ezer euró, alkudható. Telefon: 0746–
065190.

KIADÓ hosszú távra bútorozatlan gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Szív utcában. 
Érdeklődni a 0741–258164-es telefonszá-
mon lehet.

KERESEK lakótársakat (két lányt) 
hosszú távra 2 szobás, tágas, jól felsze-
relt lakásba. Ára: 180 + rezsi/hó. Telefon: 
0726–370378 (Csíkszereda). (20159)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa ládi 
ház 46 ár belterülettel és gazdasági épü-
letekkel. Irányár: 32 000 euró. Telefon: 
0742–388143.

ELADÓ Csíkszeredában, a Szív utcá-
ban IV. emeleti I. osztályú garzonlakás. Te-
lefon: 0747–236109. 

ELADÓ felújításra szoruló családi ház 
Csíkszenttamás központjában 5 ár terü-
lettel. Ára megegyezés alapján. Telefon: 
0744–605253, 0755–180196.

KIADÓ szoba-konyha-fürdőszobás szük-
séglakás Csíkszeredában, önálló fafű-
téssel. A házbér részben ledolgozható 
építkezési és háztáji munkákkal. Telefon: 
0744–575063.

VÁSÁROLNÉK I. osztályú garzonlakást 
Csíkszeredában. Telefon: 0741–534730.

VÁSÁROLNÉK kétszobás tömbház la-
kást Csíkszeredában, az Első lakás prog-
ram keretében. Telefon: 0747–142285.

KIADÓ két 25 m2-es üzlethelyiség a 
Piac utca 3. szám alatt, forgalmas helyen. 
Telefon: 0745–093015. (20136)

telek

ELADÓ 87 ár parcellázható terület 
Ma rosfő Domokos felőli kijáratától egy 
kilométerre. Megfelel hétvégi háznak, a 
közelben horgászási lehetőséggel. Telefon: 
0745–107621, 0755–180196.

ELADÓ 31 ár beltelek Csíkszentkirályon 
egyben vagy parcellázva, aszfaltút mellett. 
Víz, gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. 
Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 56 ár telek Csíkszereda Ud-
varhely felőli kijáratánál. Telefon: 0723–
036890.

ELADÓ 36 ár építésre alkalmas terü-
let Csíksomlyón. Telefon: 0266–324574, 
0740–433558, este 8 óra után.

ELADÓ 15 ár beltelek Szécsenyben. 
Irányár: 2000 lej/ár. Telefon: 0744–592452.

ELADÓ Delnén, a főút mellett 58 ár 
bekerített beltelek, gáz bevezetve. Telefon: 
0742–838386.

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú, beíra-
tott Ford Fiesta 1.3, benzines, 4 ajtós, 
légkondis, reális 90 000 km-ben. Ára: 2300 
euró. Telefon: 0744–598057. (20153)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Daewoo Matiz 
jó állapotban. Telefon: 0742–838386.

ELADÓ 2006-os évjáratú Dacia Lo-
gan 1.4-es. Irányár: 2600 euró. Telefon: 
0757–416310.

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Corsa, 
nincs beírva. Telefon: 0751–585949.

vegyes

Érdekli egy fémvázas erkélyablak? Ha 
leszereli, ingyen elviheti. Hívjon a 0740–
455402-es telefonszámon (Csíkszereda).

ELADÓK nyulak élve vagy vágva. Tele-
fon: 0746–133263. 

ELADÓ CP12-es arató-cséplő gép jó, 
üzemeltethető állapotban, valamint SAD-
4-es krumpliültető jó állapotban. Telefon: 
0745–839675. (20133)

ELADÓK hathetes rottweiler kisku-
tyák kiváló törzskönyvezett szülőktől. 
Telefon: 0721–470348. (20147)

ELADÓ 8 éves herélt ló. Telefon: 
0740–349994.

ELADÓ hosszú szőrű kan németjuhász 
kiskutya, kétszer oltva és féregtelenítve. 
Telefon: 0745–678081.

ELADÓ Csíkrákoson egy kétéves 
jegytelen pej kancacsikó. Telefon: 0746–
380133.

ELADÓ elektromos cigaretta 1 éves 
garanciával, töltővel és hozzávalókkal. Te-
lefon: 0758–705720. (20148)

ELADÓ 60 LE-s John Deere homlokra-
kodós traktor, körgereblyék, rendsodrók, 
pityókaültető, kis vetőgép, ekék, kalapács-
malom, silókiosztó, műtrágyaszórók stb. 
Telefon: 0744–514745. (20137)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461. 

ELADÓ magánlakásból kiszerelt két 
darab hármas és egy kettős dupla beüve-
gezett ablak, nagyon jó állapotban (180 x 
120 és 100 x 120). Ár megegyezés alapján 
(100-200 lejig). Telefon: 0266–315969.

állás

Jól működő, magántulajdonú cég köny-
velőt ALKALMAZ. Telefon: 0744–541106. 

Ácsokat, kőműveseket KERESEK bukaresti 
munkára. Telefon: 0720–327901. (20158)

szolgáltatás

Hűtők, mosógépek, aragázak javítását 
VÁLLALOM. Hívja a 0729–085290, vala-
mint a 0266–323087-es telefonszámot 
9–10 óra között. (20025)

VÁLLALOK ácsmunkát, tetők, vala-
mint faházak építését. Telefon: 0743–
687850. (20138)

FELKÉSZÍTŐT TARTUNK jogosítvány-
vizsgára villanyszerelőknek (autorizare ANRE 
grad I, II, III, IV.). Telefon: 0726–300576.

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

KÓKA EMESE

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, együttérzésükkel fáj-
dalmunkban osztoztak, és segítő kezet 
nyújtottak. (20167)

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket és együttérzé-
sünket nyilvánítjuk a gyászoló család-
nak, munkatársunk 

DÉNES ENDRE

elhunyta alkalmával. A HARGITA GYÖNGYE 
Rt. munkaközössége.

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó édesanya, 
anyós, nagymama, dédnagymama, 
rokon és jó szomszéd,

özv. BOTH ALBERTNÉ
szül. Sántha Regina

életének 83., özvegységének 20. 
évében, türelem mel viselt beteg-
ség után 2011. augusztus 7-én 
csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2011. au-
gusztus 10-én, szerdán délelőtt 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a göröcsfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emlékét örökre meg-
őrizzük. Nyugodjál békességben! A 
gyászoló család.

„A testétől búcsúzunk,
a lelke tovább vigyáz ránk.”

Fájó szívvel tudat-
juk, hogy

DÉNES ENDRE

életének 54., házassá-
gának 31. évében augusztus 5-én 
16 órakor elhunyt. Temetése ma, 
augusztus 9-én 13 órakor lesz a 
csíkszeredai Kalász negyedi új te-
metőben. Részvétnyilvánítást 12 
órától fogadunk. A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, dédnagymama, testvér, 
anyós, rokon és jó szomszéd,

özv. JÁNOS JÓZSEFNÉ
szül. Szentes Anna

életének 89., özvegységének 15. 
évében 2011. augusztus 7-én de. 
10 órakor csendesen elhunyt. 
Drága halottunk örök nyugalomra 
helyezése 2011. augusztus 10-én 
de. 10 órakor lesz a csíkdelnei új 
temető ravatalozójából. Drága jó 
édesanyánk, nagymamánk és déd-
nagymamánk! Szerető szíved jósá-
gát és melegét többet nem érezzük. 
Könnyes szemmel és fájdalommal 
búcsúzunk tőled. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. Nyugodjál békességben! A 
gyászoló család.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

BALÁZS BÉCSI ISTVÁN

56 éves korában elhunyt. Sze ret-
tünktől a római katolikus egyház 
szertartása szerint ma, 2011. augusz-
tus 9-én 16.30-kor a gyergyóremetei 
temetőben veszünk végső búcsút. A 
gyászoló család.

hargitanépe2011. augusztus 9., kedd  | 13. oldal 

GYIMESKÖZÉPLOK ÖNKORMÁNYZATA

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Községi utak feljavítása 
Gyimesközéplok, Borospatak, Sötétpatak belterületére vonatkozó ter-
vét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint Gyimesközéplok önkormányzata székhelyén, 
Gyimesközéplok 647. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

MADÉFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
bölcsőde építésére alkalmas, a falu központjában

(az iskola és templom környékén) elhelyezkedő terület
megvásárlására vár ajánlatokat.

Feltételek:
 – tisztázott tulajdonjog (telekkönyv);
 – minimum 1000 m2-es terület saját bejárattal az útról.
Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:
 – érvényes telekkönyv a területről;
 – a tulajdonos személyi igazolványának másolata;
 – a tulajdonos saját felelősségére tett nyilatkozata arról,
hogy a terület nem képezi semmilyen jellegű vita vagy per tárgyát.
Az ajánlatokat 2011. augusztus 15-én 12 óráig várjuk a Madéfalvi 

Polgármesteri Hivatal közbeszerzési osztályán.
Érdeklődni a 0266–379107-es telefonszámon lehet.

A NAGY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Elemi iskola és napközi 
otthon építésére vonatkozó tervét Csíkszentlélek község, Csíkmind-
szent település 115. szám alatt benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése 
céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, vala-
mint a Nagy István Általános Iskola székhelyén, Csíkszentlélek község, 
Csíkmindszent település 340/C szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–
310041).

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 (köz-
pont), Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed), Szé

kely udvarhelyen: Győrfi And-
rás: 0744–391537, Jakab Zol-
tán: 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: László 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 (lapkihor
dóinknál): 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. Környezetvédelmi hirde-
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen-
tő: INGYENES! Maximális terjede-
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy-
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.


