
lakás
ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 

negyed 16. szám alatt, II. emeleti, 3 szo-
bás tömbházlakás. Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0748–921491, 0726–268000.

ELADÓ: Csíkszeredában 1150 m2-es 
irodaház; 760 m2-ig kereskedelmi felület; 
350 irodahelyiségek, 14 ár telekkel. Át-
alakítható szállodának, öregotthonnak, éj-
szakai bárnak, termelési vagy bármilyen 
kereskedelmi egységnek, befektetésnek 
is ajánlott. Ára: 190 euró/m2. Telefon: 
0744–568598.

ELADÓ Csíkszereda központjában 
földszinti, két külön bejáratú szobás, külső 
szigetelésű tömbházlakás. Telefon: 0740–
032798. (19551)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0742–415438.

ELADÓ 3 szobás, 100 m2-es, össz-
komfortos, felújított tömbházlakás saját 
hőközponttal. Ára alkudható. Telefon: 
0740–837546.

ELADÓ Újtusnádon, a főút mellett 
felújított, 4 szobás, konyhás családi 
ház melléképületekkel, nagy kerttel és 
tágas udvarral. Érdeklődni lehet a 0730–
118456-os telefonszámon 18–20 óra 
között. (19529)

KIADÓ I. osztályú, bútorozatlan gar-
zonlakás. Telefon: 0723–313485. (19545)

ELADÓ Kászonimpérben családi 
ház melléképületekkel. Telefon: 0752–
081191.

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, négyszobás tömbházlakás. Te-
lefon: 0743–096649.

KIADÓK: 50 m2, 105 m2, 120 m2, 
150 m2, valamint 400 m2-es helyiségek. 
Megfelelnek irodáknak, cégszékhelynek, 
üzletnek, orvosi rendelőknek vagy szép-
ségszalonnak. Telefon: 0744–424825. 
(19479)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedi csillag-tömbházban, földszinti, 
3 szobás lakás saját központi fűtéssel, 
beköltözhető állapotban. Irányár: 40 000 
euró. Telefon: 0721–916408, 0757–
109888.

telek
ELADÓ 9 ár beltelek Csíktaplocán, 

valamint 15 ár beltelek Csíkszentkirályon. 
Víz, gáz, villany, kanalizálás a helyszínen. 
Telefon: 0722–967539. (19497)

ELADÓ 4,5 hektár erdő Maroshé ví
zen üzemtervvel, és 4,33 ha erdő Bor
szé ken szintén üzemtervvel ellátva. Ára: 
30 000 lej/ha. Telefon: 0265–219130, 
0265–251203.

jármű
ELADÓ 1996-os évjáratú Opel Corsa 

1.2, benzines motorral, 2012-ig érvé-
nyes műszakival, minden illeték kifizet-
ve, nagyon jó, rozsdamentes állapotban. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Irányár: 
1950 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (19524)

ELADÓ 1990-es évjáratú Dacia 1310 
megkímélt állapotban, friss műszakival, 
minden illeték kifizetve, ötös kapcso-
lószekrény. CSERE is érdekel. Irányár: 
2200 lej. Telefon: 0266–334364, 0733–
840369. (19524)

ELADÓ 1993-as évjáratú Hyundai 
Pony extrákkal. Ára: 999 euró. Telefon: 
0727–898725. (19534)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel 
Corsa, téli-nyári gumival, alufelnivel, 
nincs beíratva. Ára: 1050 euró. Telefon: 
0751–585949.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
1.6, benzines, beírva, sok extrával, 
alufelnivel, új gumikkal, kifogástalan 
állapotban, szervizkönyvvel. CSERE is 
érdekel. Ára: 3600 euró. Telefon: 0723–
365866.

ELADÓ 1998-as évjáratú Dacia 1310 
L 30 000 km-ben. Irányár: 4500 lej. 
Telefon: 0740–184557 (Balánbánya). 
(19542)

vegyes
ELADÓ roncsautó-értékjegy. Telefon: 

0720–257948.
ELADÓ kiváló minőségű eperfahor-

dóban érlelt, 54 fokos, tiszta szilvapá-
linka. Ára: 30 lej/liter. Telefon: 0748–
160660.

ELADÓ Magyar Művelődéstörténet 
(5 kötet) eredeti zárt csomagolásban, 
négykarikás gázkályha és nagy bokros 
fikusz. Telefon: 0721–717830.

ELADÓK 7 hetes malacok. Telefon: 
0742–869757.

ELADÓ Csíkszeredában ültetni való 
Santé; étkezési piros és fehér burgo-
nya, valamint egy 3  éves fekete kanca 
egyes vagy kettős fogatba, be van ta-
nítva, csendes. Telefon: 0740–778717. 
(19538)

ELADÓ fekete puli kiskutya egész-
ségügyi könyvvel. Telefon: 0743–
869014. (19478)

állás
ALKALMAZUNK árumozgatót egy 

bukaresti lerakathoz. Szállást biztosí-
tunk Bukarestben, 1000 lejes fizetés-
sel, munkaszerződéses viszonnyal. 
Érdeklődni a 0760–293134es tele-
fonszámon május 15-ig. (83948)

ALKALMAZUNK ács és asztalos 
szakmunkásokat, illetve szakképzetlen 
munkásokat. Telefon: 0722–372372.

szolgáltatás
VÁLLALOM angol nyelv tanítását kez-

dőknek és haladóknak egyaránt. Érdek-
lődni a 0753–872564es telefonszámon.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÉ-
RELEMHEZ szükséges iratok fordítását 
VÁLLALOM kedvezményes áron. Tele-
fon: 0756–521887.

VÁLLALOM rendezvények teljes kö-
rű ellátását 25 személyig (első áldozás, 
konfirmálás, ballagás és más rendez-
vény). Szükség esetén szállást is bizto-
sítok. Telefon: 0745–345963.

VÁLLALUNK teljes körű villany-
szerelési munkálatokat a következő 
területeken: belsőszerelés, ipari villany-
szerelés, földelést és mérést, valamint 
villámhárító-szerelést. Telefon: 0742–
998663. (4874)

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, kitűzé-
sét és teljes körű ügyintézését. Nyug-
díjasoknak kedvezményesen. Telefon: 
0722–967539. (19501)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, dédnagymama, 
rokon és jó szomszéd,

özv. DÉNES MÁRIA
(Basáné)

életének 90., özvegységének 7. 
évében rövid, de türelemmel viselt 
betegség után 2011. május 6-án 
reggel 8 órakor szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait május 9-én 12 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkzsögödi temető ravatalozójá-
ból a helyi temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család – 
Csíkzsögöd.

Te tudtad, hogy mily nagy 
kereszt az élet,
És hogy felettünk 
csak az Úr ítélhet.

(Juhász Gyula)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk mindazokkal, akik 
ismerték, szerették és 
tisztelték, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, ba-
rát és szomszéd,

BERSZÁN FÜLÖP

életének 78., házasságának 54. 
évében türelemmel viselt beteg-
ség után 2011. május 5-én szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait ma 
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkszeredai Szentlélek 
utcai régi temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Fájó szívvel búcsúznak: 
felesége, egyetlen fia, menye, 
unokái, testvérei és gyászoló hoz-
zátartozói.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, testvér, após, nagyapa, 
dédnagyapa, sógor, koma, rokon 
és jó szomszéd, 

JÁNOSI LÁZÁR

életének 76., házasságának 49. 
évében, 2011. május 7-én hosszú, 
de türelemmel viselt betegség 
után szíve váratlanul megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi ma-
radványait 2011. május 10-én 10 
órától, a gyászmise bemutatása 
után helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentsimoni római katolikus 
temető ravatalozójából. Nyugodjál 
békében! A gyászoló család.


Fájdalomtól megtört szívvel 

tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy

GYÖRGY CSABA FERENC

2011. 04. 15-én, 42 éves korában 
tragikus hirtelenséggel örökre itt 
hagyott bennünket. Kérésének 
eleget téve, szűk családi körben 
temettük el. Emléke szívünkben 
örökké élni fog! A gyászoló család 
Madéfalva – Budapest.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, rokon, barát és jó 
szomszéd,

VAJDA JÁNOS

életének 81. évében türelemmel 
viselt betegség után 2011. má-
jus 2-án szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait május 11-én 11 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkdelnei ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást egy órával a temetés előtt 
fogadunk. Búcsúzunk Tőled, és 
kérjük a mindenható Istent, hogy 
fáradt testednek az anyaföld ad-
jon csendes nyugalmat. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csen-
des! A gyászoló család.

hargitanépe2011. május 9., hétfő  | 13. oldal 

A csíkszenttamási  
Bálint Vilmos  

Általános Iskola vezetősége  
az iskola épületén  

külső és belső  
javítási munkálatokat  

hirdet. 
Érdeklődni az iskola  

titkárságán.  
Telefon: 0266–336546.

RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment PRINT EXPRESS Kft. (Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 
20. szám) jogi felszámolói minőségében nyilvános árverést szervez az adós va-
gyonállományát képező Bosch márkájú GTS100 típusú dekopirfűrész értéke-
sítésére, melynek ára 670 lej + TVA.

 Az árverésre 2011. május 20-án 12 órakor kerül sor a csíkszeredai 
TRICOHAR Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám) és megismétlődik 
ugyanazon órában pénteki napokon a javak eladásáig. 

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik be-
fizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, megvásárolják a ten-
derfüzetet és bejelentik részvételi szándékukat legalább 1 nappal az árverés 
időpontja előtt.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as és a 0265–261019-es  
telefonszámokon. 

A General Mir Consult S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Ştefan cel Mare sgt. 6. szám 1-es lakrész –

A Maros megyei Karácsonyfalva, Fő út 195. szám alatti székhelyű adós Holzprofi 
Kft. (bejegyezve a Maros megyei Kereskedelmi Törzskönyvbe J26/541/2002-es 
szám alatt, CUI 14753440) jogi felszámolói minőségében a Maros Megyei Keres-
kedelmi Törvényszéknél lévő 1849/1371/2009-es ügycsomóban a csődbiztosnak a 
738/04.03.2010-es végzése alapján, valamint a csődbiztosnak a 2006/85-ös törvény 
előírta hatáskörök keretében, a csődbiztosnak az 1849/1371/2009-es ügycsomóban 
április 21-én meghozott végzésével összhangban perbe hívja Didi János urat (utolsó 
ismert lakhelye: Parajd 1190. házszám) alperesi minőségben. A tárgyalásra június 
2-án 12.30-kor kerül sor a Maros Megyei Kereskedelmi Törvényszéknél (Marosvá-
sárhely, Iustiţiei utca 1 szám, 84-es terem). A megidéztetés személyes meghallgatásra 
vonatkozik, az 1849/1371/2009-es ügycsomóban, amelynek tárgya az adós keres-
kedelmi társaság ügyvezetői személyes anyagi felelősségének a köteleme. A megidéz-
tetéssel kapcsolatosan kilátásba helyezendő a Polgári Eljárási Törvénykönyv 225-ös 
szakasza rendelkezései alkalmazásával kapcsolatos szankció.

RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment RUBIN EXCLUSIV IMPEX Kft. (Székelyudvarhely, Vám utca 
4/6. szám) jogi felszámolói minőségében nyilvános árverést szervez az adós va-
gyonállományát képező kereskedelmi árucikk jellegű javak, kozmetikumok, elekt-
romossági termékek (kapcsolók, világítótestek, elemek, dugaszok stb.) papíráru, 
játékok értékesítésére, amelyek összértéke 2658,21 + TVA.

 Az árverésre 2011. május 20-án 12 órakor kerül sor a csíkszeredai TRICOHAR 
Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám) és megismétlődik ugyanazon órában 
pénteki napokon a javak eladásáig. 

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik befizetik 
a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, megvásárolják a tenderfüzetet és 
bejelentik részvételi szándékukat legalább 1 nappal az árverés időpontja előtt.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as és a 0265–261019-es  
telefonszámokon. 

INSTHAR Rt.
Bérbe adók egyben vagy külön-külön irodahelyiségek 

a Márton Áron utca 21. szám alatt,  
6 helyiség egyenként 20–24 m2 az első és a második emeleten,  

1 helyiség 75 m2 a földszinten, amely üzletnek is megfelel.
Bérköltség megegyezés alapján. Parkírozás biztosított az udvarban.

Telefon: 0266–371785, 0744–625736, 0745–380499.

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:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
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.


