
lakás
KIADÓ kétszobás, bútorozatlan tömb

házlakás, valamint egy bútorozott garzon
lakás. Telefon: 0723–313485. (20268)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában, a Müller László 
utca 4. szám, C lépcsőház, III. emeleten. 
Telefon: 0726–300603, 0728–289743.

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

ELADÓ Madéfalván, a főút mellett, a 
822. szám alatti ház 1604 m2 területtel. Te
lefon: 0036–20–5348276. (20246)

ELADÓ IV. emeleti, kétszobás tömb ház
lakás a Jégpálya negyedben. Irányár: 28 
ezer euró. Telefon: 0740–095215. (20201)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás saját 
hőközponttal, két fürdőszobával Csík
szeredában, a Hargita utcában. Telefon: 
0746–896108. (20232)

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, 50 m2
es tömbházlakás, I. emeleten, a Testvériség 
sugárút 28. szám alatt (termopán ajtók, ab
lakok, beépített erkély, modern konyhabútor 
új állapotban, hőszigetelt konyha, előszoba, 
kitűnő állapotban stb.). Ár megegyezés 
alapján. Telefon: 0728–012611.

KIADÓ Sepsiszentgyörgy központ
jában felújított, hőszigetelt, saját hőköz
pontú, termopán ablakos, külön bejáratú, 
háromszobás, bútorozott tömbházlakás 
hosszú távra  igényesnek. Érdeklődni a 
0745–108250os telefonon 15 óra után.

ELADÓ felújításra szoruló családi 
ház Csíkszenttamás központjában 5 ár 
területtel. Ára megegyezés alapján. Te
lefon: 0744–605253, 0755–180196.

telek
ELADÓ beltelek Szécsenyben rende

zett iratokkal, valamint Csíkszereda köz
pontjában egy 4 szobás lakás. Telefon: 
0727–335734, 0742–040500. (20239)

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett, gáz az udvaron. Tele
fon: 0742–838386. (20247)

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

jármű
ELADÓ Dacia roncsprogramba. Ára: 

1000 lej. Telefon: 0748–307515.
ELADÓ 2006os Volkswagen Polo új

szerű állapotban, első tulajdonostól, vala
mint 2006os Seat Ibiza jó állapotban, té
li, nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

ELADÓ 2002es évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D terepjáró, 4 x 4es, reduk
torral, légkondi, terepgumik, zárt raktér, 
friss műszakival, tulajdonostól. Telefon: 
0722–234840. (20251)

ELADÓ 2005ös évjáratú Matiz jó álla
potban. Telefon: 0742–838386. (20247)

ELADÓ 2006os évjáratú, gázüze
mű Cielo friss műszakival, teljesen fel
újítva, tulajdonostól. CSERE is érdekel 
bel telekre. Irányár: 3600 euró. Telefon: 
0746–012220. (20234)

ELADÓ 2003as évjáratú Dacia 
Super Nova 1.4i jó állapotban. CSERE 
is érdekel. Irányár: 1600 euró. Telefon: 
0742–623945. (20273)

ELADÓ 2006os évjáratú Renault 
Symbol 1.4i extrákkal (ABS, szervo, 
elektromos ablak és tükör, klíma, CD, 
multivolán, légzsákok, központi zár, riasz
tó, állítható kormány). Irányár: 3850 euró. 
Telefon: 0745–507313. (20273)

vegyes

ELADÓ nagy teljesítményű, benzi
nes vízpumpa. Telefon: 0742–871094.

ELADÓ régi ráfos szekér. Telefon: 
0751–164745, 0751–164745. (20249)

ELADÓ vegyes tűzifa és hasogatott 
bükkfa kedvező áron, megegyezés sze
rint. Kérésre fel is vágjuk és házhoz is 
szállítjuk. Telefon: 0757–249143. (20244)

ELADÓK kopó és drótszőrű német
vizsla keverék kiskutyák szimbolikus 
áron. Telefon: 0741–702097.

ELADÓ Arctic típusú, négyfiókos 
fagyasztó, valamint két fotel. Telefon: 
0266–311699. (20256)

állás

Komoly gondozónőt KERESÜNK 
első fokú nemlátó mellé. Telefon: 
0751–884504. (20266)

A BÁLINTTRANS Kft. alkalmaz két 
személyt a csíkszentkirályi autómosó 
műhelybe. Női személyek előnyben. Je
lentkezni lehet személyes önéletrajzzal 
naponta a cég székhelyén: Csík szent
király 1/A szám alatt. (20235)

szolgáltatás
Egykét személy UTITÁRSAT KERE

SEK Németország területére vagy kör
nyékére vasárnapi indulással. Telefon: 
0749–518475. (20264)

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

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk szere
tett lakotársunk,

VITOS ROZÁLIA

elhunytáról. Részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak. A Testvériség 
sugárút 4/A lépcsőház lakói.

Szomorúan értesültünk szeretett 
kolléganőnk,

VITOS ROZÁLIA

korai haláláról. Fájó szívvel veszünk 
örök búcsút Tőle! Nyugodjon békes
ségben! Őszinte részvétünket fejezzük 
ki gyászoló családjának. A Hargita 
Megyei Pénzügy munkaközössége. 
(20265)

Szomorú szívvel értesültünk sze
retett osztálytársunk,

KENCSE IRÉN

elhunytáról. Őszinte részvéttel oszto
zunk a család fájdalmában. A csíksze
redai gimnáziumban 1960ban végzett 
osztálytársak. (20262)

Hirdetések

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, hogy

VERES FERENC

életének 70. évében rövid szen-
vedés után 2011. augusztus 21-én 
18 órakor elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait augusz-
tus 23-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a családi háztól 
a csíkdánfalvi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
A gyászoló család.

Olyan csend van így nélküled,
Még hallani, amit utoljára 
akartál mondani...

Összetört, szomorú 
szívvel tudatjuk, hogy a 
drága gyermek, testvér, 
unoka, rokon és barát,

DEZSŐ HUNOR

20. éves korában 2011. augusztus 
20-án tragikus körülmények között 
elhunyt. Felejthetetlen drága halot-
tunkat augusztus 24-én 15 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi temetőbe. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. Emléke legyen áldott! Nyu-
godjál békében! A gyászoló család.
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A NAGY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszentlélek község, Csíkmind-
szent település 115. szám alatt megvalósítandó Elemi iskola és napközi ott-
hon építése című tervére a vonatkozóan a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. augusztus 16-án döntést hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta 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 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

BELÉPÉSI VIZSGA AZ ÜGYVÉDI SZAKMÁBA
A Romániai Ügyvédi Kamarák Egyesülete 

 az érdeklődők tudomására hozza, hogy belépési vizsgát szervez kizárólag 
gyakornok ügyvédi minőség megszerzésére, valamint 
 azon személyek számára, akik valamely jogi szakmában véglegesítő vizs-

gát tettek, 2011. október 7-től kezdődően.
Az érdeklődők a belépéshez szükséges iratokat ahhoz a Kamarához teszik le, 

amelynek körzetében a tevékenységüket folytatni kívánják.
A belépési ügycsomónak a vizsga szabályzatában foglalt iratokat kell tartal-

maznia.
A vizsgaszabályzat a Romániai Ügyvédi Kamarák Egyesülete honlapján te-

kinthető meg: www.unbr.ro. 
A vizsga szabályzata és a vizsga anyaga a Kamarák székhelyén is megtekinthető.
Iratkozásokat a Kamara titkárságán fogadunk a vizsgaszabályzat alapján.
Iratkozási díj 800 lej és a következő számlaszámra lehet befizetni: I.N.P.P.A. 

Bucureşti, a következő megjegyzéssel: „Taxă examen primire în profesie ca avocat 
stagiar, sesiunea octombrie 2011” vagy „Taxă examen primire în profesie ca avocat 
definitiv, sesiunea octombrie 2011”

További információk a Hargita Megyei Ügyvédi Kamara titkárságán 
igényelhetők személyesen, Csíkszereda, Testvériség sugárút, 3/A/6. szám alatt 

vagy a 0266–312984 telefonszámon.

A SZÉKELYSZENTLÉLEKI  
KÖZBIRTOKOSSÁG 

értesíti az érdekelteket, hogy 
a Jézus-kilátó Farkaslaka köz-
ségben, Székelyszentlélek tele-
pülésen zonális rendezési terv 
(PUZ) bemutatott változatára 
környezeti véleményezést ké-
relmezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak fel-
tüntetésével naponta 8.30 és 
16.30 óra között a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél tehetik meg (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. szeptember 8-ig.

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.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

ŐRZÖTT UDVARON
BÉRBEADÓ:

– fedett, zárt
– szabadtéri

RAKTÁROZÁSI FELÜLET.
(Rakodógép van.)

Telefon:  
0744–184385.

„Mikor e lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten”.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, 
testvér és jó szomszéd,

özv. PÓRA FÜLÖPNÉ
szül. Kis Krisztina

szerető szíve életének 78., özvegy-
ségének 22. évében, 2011. augusz-
tus 20-án hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után megszűnt do-
bogni. Drága halottunk gyászszer-
tartása ma lesz a gyimesfelsőloki 
temetőben. Drága jó édesanyánk 
és nagymamánk! Becsületes mun-
kádért, példamutató életedért le-
gyen jutalmad az örök boldogság. 
Könnyű legyen a hant, ahol fáradt 
tested megpihen! Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! A gyá-
szoló család.


Fájdalomtól megtört szívvel, de a 

jó Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, 
hogy a drága jó feleség, 
szerető édesanya, nagy-
mama, testvér, anyós, 
anyatárs, barát és jó 
szomszéd,

VITOS KÁROLYNÉ
szül. Keresztes Rozália

életének 60., házasságának 38. 
évében, hosszas, türelemmel viselt 
betegség után 2011. augusztus 21-
én 9.30-kor szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk temetése 
2011. augusztus 24-én, szerdán 10 
órakor lesz Csíkszeredában, a Kalász 
negyedi temetőben. Fájó szívvel bú-
csúznak tőled: férjed, lányod, az uno-
kák, valamint a nagyszámú rokonság. 
Emléked szívünkben örökké élni fog! 
Nyugodjál békességben! Részvétnyil-
vánítást a szertartás előtt egy órával 
fogadunk. Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szántuk.

elhalálozás


