
jókívánság

Csíkszeredába – László Istvánnak 
60. születésnapja alkalmából minden 
elképzelhető jót kívánnak barátai.

lakás
ELADÓ 4 szobás kertes ház műhely-

házzal együtt a Hétvezér negyedben. Irány-
ár: 74 000 euró. Telefon: 0754–679717.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. szám) 
450 m2-es területen fekvő ház központi fűtés-
sel és garázzsal. Telefon: 0746–065190.

KIADÓ 4 szobás, bútorozott lakás a 
Kossuth Lajos utcában diáklányoknak. Tele-
fon: 0266–372703, 0266–314800. (20355)

KIADÓ 25 m2-es, felújított, földszinti 
üzlet/irodahelyiség a Szív utcában, előtte in-
gyenes parkolási lehetőséggel. Ár megegye-
zés alapján. Telefon: 0741–035654. (20352)

ELADÓ Csíkszentdomokoson családi ház 
46 ár belterülettel és gazdasági épületekkel. 
Irányár: 32 000 euró. Telefon: 0742–388143.

KIADÓ egy bútorozott, külön bejáratú 
szoba egy lány részére. Telefon: 0730–
493622. (20335)

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség Csík-
szeredában, a Hargita utcában, a körforga-
lom közelében. Telefon: 0745–654247.

ELADÓ Kászonjakabfalván családi ház 
mellékhelyiséggel, csűr, fásszín és kert, 10 
ár területen. Telefon: 0722–997072. (20336)

ELADÓ Gyergyóújfaluban a 613-as 
szám alatti beltelek a rajta lévő épületek-
kel. Telefon: 0743–520301, 0741–518363.

ELCSERÉLEM csíkszeredai garzonlaká-
somat hasonló marosvásárhelyivel. Tele-
fon: 0728–166598.

ELADÓ a Temesvári sugárúton IV. emele-
ti, 2 szobás, manzárdos, pincés tömbházlakás 
akár első lakásprogrammal is. Ár megegye-
zés alapján. Telefon: 0742–294650, 0745–
167127. (20343)

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti, déli fek-
vésű tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Testvériség sugárúton. Irányár: 21 000 eu-
ró. Telefon: 0747–867427. (20303)

KIADÓ vagy ELADÓ Csíkszeredában, 
a Temesvári sugárút 63. szám alatti üz-
lethelyiség. Megfelel üzletnek, irodának, 
szépségszalonnak, orvosi rendelőnek, köz-
jegyzői, ügyvédi irodának vagy lakásnak is. 
Telefon: 0744–541064.

ELADÓ kertes családi ház Énlakán 24 
ár területtel. Irányár: 3200 euró. Telefon: 
0743–011235, Gyergyóremete.

ELADÓ Csíktaplocán egy kertes családi 
ház. CSERE is érdekel kisebb házra, esetleg 2 
szobás tömbházlakásra és garzonra. Ár meg-
egyezés alapján. Telefon: 0745–313500.

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen Golf 

IV, Euró 4-es, 1,4 benzines, 16 szelepes, fris-
sen behozva, kevés illetékkel, frissen behozva, 
megkímélt állapotban. Extrák: bordkomputer, 
ABS, szervo, négy elektromos ablak, négy 
légzsák, elektromos tetőablak, központi zár, ál-
lítható kormány, kipörgésgátló. Irányár: 3950 
euró. Beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 
0266–334468, 0723–740684. (20356)

ELADÓ 2003-as évjáratú Renault Clio 
1.5 DCi, 3 ajtós, bordópiros színű, elektro-
mos ablak, tükör, központi zár, négy alufelni, 
140 000 km-ben, jó állapotban, beíratva, el-
ső tulajdonostól. Irányár: 2700 euró. Telefon 
0740–038684.

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo új-
szerű állapotban, első tulajdonostól, vala-
mint 2006-os Seat Ibiza jó állapotban, téli, 
nyári gumikkal. Telefon: 0728–012615.

vegyes
ELADÓ új egysoros, szalagos, lengyel 

burgonyapergető gép 2 év garanciával. Te-
lefon: 0743–663536.

ELADÓ szép étkezési pityóka – 0,7 
lej/kg, 500 kg fölött – 0,6 lej/kg, 1000 kg 
fölött – 0,5 lej/kg, valamint tavaszbúza, 
triticale, búza – 0,9 lej/kg, 500 kg fölött – 
0,8 lej/kg. Telefon: 0745–986890.

Teljesen vegyszermentesen! AL KAL-
MAZZON mikrobiológiai készítményeket 
gyökér-, levélbetegségek, rovarkártevők 
ellen. Ültessen fitoftóra-, alternária- és 
vírusrezisztens burgonyát. Már most kezd-
je meg a fonálférgek elleni védekezést, ne 
halassza tavaszra. Hívjon bizalommal: Sza-
bó György, Uzon, Kovászna megye, telefon: 
0744–538025, e-mail: szabogyorgy68@
yahoo.com. (28326)

ELADÓK váltóekék, kultivátor, Ise ki, 
Deutz-Fhare, Same, Ford, IH 27-85 LE-s trak-
torok, horganyzott trágya lé szippantó, valamint 
Honda kerti kapa. Telefon: 0722–342429. 
(20319)

ELADÓ jó állapotban lévő elektromos 
rokkantkocsi mozgássérülteknek. Ár meg-
egyezés alapján. Telefon: 0266–335491.

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

Malomban használt szitát tisztító ke-
fe kötéséhez szakértőt KERESEK. Telefon: 
0267–366916.

elveszett

ELVESZETT a Lukács Zsolt ügyve-
zető által vezetett MÁJER-CSILLAG 
Kft. (CF. 17184633; J19/124/2005) 
tulajdonában lévő két árukísérő levél-
tömb (0795351–0795500; 0795551–
0795600). Érvénytelennek nyilvánítjuk. 

állás

Birkafejéshez, sajtkészítéshez értő 
számadó juhászt, illetve szürke mar-
hához gulyást családosan azonnali be-
lépéssel felveszünk Tokajhegyaljára. 
Összkomfortos lakást biztosítunk. Fi-
zetés megállapodás szerint. Önéletraj-
zokat kérjük: fax: +36–1–3517778, 
e-mail: titkarsag@palotaborhaz.hu. 
Cím: Palota borház Kft. 1068 Buda-
pest, Városligeti fasor 44. Telefon: 
+36–30–9510572.

Magyarországra elektronikai cég-
hez és autóalkatrészeket gyártó cég-
hez szakképzetlen női, férfidolgozókat 
keresünk. Szállás, utazás ingyenes. 
Telefon: 0755–067685.

Az Electric-Inst Kft. ALKALMAZ 
villanyszerelőket, hegesztőt, szakkép-
zetlen munkásokat. Telefon: 0374–
004213, 8–16 óra között.

Webáruház honlapjának kezelésé-
hez keresünk hozzáértő személyt. Te-
lefon: 0745–901648 (Csíkszereda)

szolgáltatás

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

megemlékezés

részvétnyilvánítás

A Hargita Megyei Jövedéki Adó 
és Vámigazgatóság munkaközössége 
mély fájdalommal búcsúzik szeretett 
és tisztelt kolléganőjétől,

MANEA GABRIELÁTÓL.

Pihenése legyen csendes! (20358)

Megrendülten értesültünk kollégánk, 

ERCSEI FERENC 
művésztanár 

hirtelen elhunytáról. Ezúton fejezzük ki 
a gyászoló család iránti őszinte rész-
vétünket. A Nagy István Művészeti 
Líceum munkaközössége. (020364)

elhalálozás

Hirdetések

Végezetül mutatom nektek a szívemet 
és megölellek mindegyiket. 
És elmegyek szomorúan, 
mint a madár ősszel.

(Tamási Áron)

Mérhetetlen fájdalommal tudat-
juk, hogy a drága jó férj, áldott jó 
édesapa, nagytata, rokon és barát,

MAGDÓ-SZŐCS JÓZSEF
nyug. biológus

jóságos szíve életének 68. évében 
2011. szeptember 4-én megszűnt 
dobogni. Temetése szeptember 
7-én, szerdán 14 órakor lesz a csík-
tap locai ravatalozóból. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt 1 órá-
val fogadunk. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. A gyászoló család.

Kétféle nap kétféleképpen ragyog,
elárvulok, sötétedem a fényben,
köztem s egy távol nádas rajza közt
mutál vékonyka földi jelenlétem.

(Pilinszky János)

Mély fájdalommal 
értesítjük a rokonsá-
got, a barátokat, isme-
rősöket, hogy a szerető 
gyermek, férj, apa és 
nagyapa,

ERCSEI FERENC 
szobrászművész 

életének 56. évében 2011. szeptem-
ber 4-én hirtelen elhunyt. Temetése 
folyó év szeptember 6-án lesz 13.00 
órakor a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőben református szertartás 
szerint. A gyászoló család.

Atyám, amiért küldöttél, megtevém,
Engedj pihenni sírom éjjelén,
Engedj pihenni! Hosszú volt a pálya,
Csontom remeg 
a versenyt úgysem állja.
Öreg fa törzse, úgyse hajt virágot,
Elmúlt, Atyám, én tőlem szép világod.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
anyós, nagymama, dédmama, ro-
kon és jó szomszéd,

özv. OLÁH LAJOSNÉ
Ilyés Rozália

szerető szíve életének 96., özvegysé-
gének 24. évében 2011. szeptember 
4-én 11 órakor megszűnt dobogni. Te-
metése ma 15 órakor lesz a reformá-
tus egyház szertartása szerint a parajdi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyu-
godjon békében! A gyászoló család.

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és is-
merték, hogy

MANEA GABRIELA

türelemmel viselt hosszú betegség 
után életének 44. évében elhunyt. Sze-
retett halottunktól 2011. szeptember 
7-én 14 órakor veszünk végső búcsút a 
Kalász negyedi (új) temetőben. Emléke 
szívünkben él! Alina és lelki családja.

Eljött az emlékezés napja,
Neked szól a templom harangja.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen 
örökre elmentél.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. szeptember 
7-re,

KEDVES MAGDOLNA
szül. Csoti

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. szeptem-
ber 7-én 19 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágoston-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei. (20349)
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Az Olt Vízügyi Gondnokság
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Fiság-patak szabályozása 
Csíkmenaság és Bánkfalva területén című tervet benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között.

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

DITRÓ KÖZSÉG 
értesíti az érintetteket, hogy a Ditró Község Általános Rendezési Terv 
(PUG) bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérel-
mezett.

Az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével – a hirdetés 
megjelenésétől számított 15 munkanapon belül, munkanapokon 9–15 
óra között nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

A HAR-BRAD KFT.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyócsomafalva, Székhajó 946. szám 
alatt található ASZTALOSMŰHELY ÉS FAFELDOLGOZÁS mű-
ködtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi 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 Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!
Telefon: 0733–110166 

8–16 óra között.

A Hargita Megyei 
Orvoskollégium 

értesíti tagjait, hogy  
2011. október 7–9. között  

kerül sor a kollégium székhelyén  
a Megyei Kollégium Fegyelmi  

Bizottságának választására  
a 2012–2018-as mandátumra. 

A szándéknyilatkozatokat szep-
tember 9-ig kell leadni a kollégium 
székhelyén. 
További információk a kollégium 
székhelyén vagy a 0266–371688-as 

telefonszámon kaphatók.

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 András: 

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: 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.


