
lakás
ELADÓ 4 szobás, III. emeleti tömb

házlakás Csíkszeredában, a Nár cisz 
sétányon. Telefon: 0744–519692.

ELADÓ Csíkszeredában, a Nagy
rét u. 24/B/12. szám alatti 4 szobás, 
I. osztályú tömbházlakás a III. eme
leten, pincével és szárítóval. Irányár: 
42 000 euró. Telefon: 0749–090600. 
(19687)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi forradalom utcá
ban. Telefon: 0742–489265.

KIADÓ hosszú távra 3 szobás, I. 
eme leti, bútorozatlan tömbházlakás a 
Te mesvári sugárúton, az Óceán non
stop üzlet szomszédságában. Telefon: 
0722–388179. (19662)

ELADÓ egy II. osztályú, I. emeleti, 
2 szo  bás tömbházlakás Csíkszeredá
ban. Telefon: 0753–740030.

ELADÓ Csíkszenttamáson, a 97. 
szám alatti családi ház gazdasági épü
letekkel, valamint 8 ár területtel. Tele
fon: 0741–346376. (19657)

ELADÓ Csíkszentdomokoson ker
tes családi ház 900 m2 gazdasági 
épülettel. CSERE is érdekel csíkszere
dai tömbházlakással. Telefon: 0745–
055045. (19686)

KIADÓ 45 m2es kereskedelmi fe
lület Csíkszeredában. Telefon: 0758–
358242, 0752–841682. (19634)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredá
ban, Szív utca 7/B szám alatt. Telefon: 
0767–232488, 15–17 óra között.

ELADÓ Szelterszen hétvégi ház 
(téglaépület manzárddal), 12 ár te
lekkel. Az udvarban sütő, filagória, 
gyümölcsfák. Alkalmi vásár. Telefon: 
0744–537628.

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

telek
ELADÓ 13 ár beltelek Csíkszent

léleken, az új negyedben, csodálatos 
panorámával. Esetleg beszámítok egy 
jó állapotban lévő személygépkocsit. 
Telefon: 0724–526356. (19688)

ELADÓ 12,5 ár beltelek Csík
mindszenten főút mellett. Víz, villany, 
gáz a telken. Telefon: 0752–234756. 
(19688)

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, 
a Sláger mögött 50 ár terület. Tele
fon: 0733–674054, 0733–674051. 
(19647)

ELADÓ 8,4 ár beltelek Marosfőn 
építkezési kővel, víz, elektromos áram 
bevezetve. Ára: 5500 euró. Telefon: 
0747–820271. (19679)

ELADÓ 2000 m2 belterület Szé cseny
ben. Telefon: 0758–358242, 0752–
841682. (19634)

ELADÓ 9 ár beltelek Tap lo cán, 
valamint 31 ár beltelek Csík szent
királyon. Víz, gáz, villany, kanalizálás a 
helyszínen. Beszámítok autót, deszkát. 
Telefon: 0722–967539.

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú, szürke 

Matiz, rozsdamentes, hibátlan, ere
deti állapotban, 80 000 kmben. Ára: 
1950 euró, alkudható. Telefon: 0723–
365866.

ELADÓ 2008as évjáratú, nagy 
testű, keveset használt, német, 250 
cm3-es ATV, vízhűtéssel, csomagtartó
val, elölhátul ráccsal, tárcsafékekkel. 
Ár: 1150 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 1995ös évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf III, megkímélt ál
lapotban, extrákkal (központi záras, 
ABS, négy elektromos ablakemelő, 
szervo, tetőablak). Irányár: 2200 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 1995ös évjáratú Daihat
su Feroza 1.6i, beíratva, rozsdamen
tes állapotban. Extrák: 4 x 4, felező, 
elektromos ablak, gallytörő, vonóho
rog stb. Irányár: 3700 euró. Telefon: 
0740–216680. (19678)

ELADÓ 2005ös Opel Combo 1.3 
CDTi, két személy + teher, frissen 
behozva (légzsák, elektromos ablak, 
szervo stb.) Irányár: 3600 euró. Tele
fon: 0749–518475. (19678)

ELADÓ 2001es Skoda Fabia 1.2 
TDi, frissen behozva, újszerű állapotban, 
1100 kmben, extrákkal. Irányár: 7900 
euró. Telefon: 0749–518475. (19678)

ELADÓ 2002es évjáratú Opel 
Astra 1.6i frissen behozva, extrákkal 
(központi zár, fedélzeti számítógép, 
rádió CD). Irányár: 2650 euró. Telefon: 
0740–216680. (19678)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.6, benzines, forgalomba beír
va, első tulajdonostól. Extrák: klíma, 
négy légzsák, elektromos ablakok és 
tükrök, CD rádió stb. CSERE is érde
kel. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 1996os évjáratú BMW 
316i (benzines), forgalomba beírva, 
első tulajdonostól, szervizkönyvvel. 
Extrák: négy légzsák, elektromos 
tükrök, tetőablak, ABS, központi zár, 
esőszenzor. CSERE is érdekel. Telefon: 
0741–534730.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Passat 1.9 TDi kitűnő állapotban. 
Ár: 5200 euró; U650es traktor – ár: 
8500 lej; Steyr 30 LE traktor – ár: 
12 300 lej. Telefon: 0752–135883, 
Gyergyócsomafalva 701. szám.

ELADÓ 2003as évjáratú BMW 
650 motorkerékpár, forgalomba beír
va, valamint egy rend XL méretű mo
torosruha. Telefon: 0758–040332.

ELADÓ 2005ös évjáratú Yama
ha R1es sportmotor és 600 m2 épít
kezéshez való zsaluanyag. Telefon: 
0742–620484.

vegyes

SÁRIG ATTILA BÍRÓSÁGI VÉG
REHAJTÓ 2011. június 2án 11 
órakor a végrehajtó székhelyén el
adásra bocsátja a Madéfalva 804es 
tömbház I. emeleti, 4es lakrészét. 
A lakrész rendezett iratokkal ellá
tott, három szoba, konyha, kamra, 
fürdő, mosdó, debaré, beüvegezett 
erkély, nagy pince tartozik hozzá 
(csempekályhás fűtéssel). Irányár: 
65 000 lej. Érdeklődni lehet a vég
rehajtó székhelyén: Csíkszereda, 
Szász Endre utca 11. szám. Telefon: 
0266–371336, 0744–985611.

ELADÓ New Holland ara
tógép 3 mes vágóasztallal és 
szalmaszecskálóval, ladewagen, ösz
szeverő, rendforgató, 3 m-es körboro
na (fréza), krumpliszedő kombájn, hár
mas forgóeke. Telefon: 0745–923779.

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
ladewagenek, rendforgatók, rendsod
rók, kaszálógépek, ekék, borona, ka
lapácsmalom, kockabálázó, valamint 
egy kétsoros kukoricaültető gép. Te
lefon: 0743–878596, valamint 0723–
120396. (19668)

ELADÓK: német Lenken 2es, 3as 
váltóekék, 135–160 cmes körka
szák, New Holland szénaprés kitűnő 
állapotban, kultivátor 3050 literes 
tejhűtőedénnyel, Iseki International, 
Deutz, Fendt traktorok. Rendelésre 
hozok mezőgazdasági vagy élelmiszer
ipari gépet. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19495)

ELADÓ két pár 42, 43-as bőrcsiz
ma alkudható áron. Telefon: 0748–
165118.

ELADÓ egyes lóra való hám, va
lamint Dacia vontatóhorog. Telefon: 
0266–334880, 0742–874783.

elveszett
ELVESZTETTEM Márton L. Jenő 

I.I. névre szóló hivatalos irataimat. 
Érvénytelennek nyilvánítom. Telefon: 
0744–767396. (19685)

állás

Nemzetközi építőipari cég 
tapasztalattal rendelkező épí-
tőmérnököt (épületgépészt) AL-
KALMAZ teljes munkaidőben. 
Felsőfokú szakirányú képzett-
ség, román–magyar nyelvtu-
dás, B-kategóriás jogosítvány 
kötelező, angol nyelv ismerete 
előnyt jelent. Önéletrajzokat a 
jobcluj2011@yahoo.com címre 
várunk, egyéb információkért a 
0727–366663-as telefonszámon 
lehet jelentkezni.

megemlékezés 

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

id. KÖLLŐ FERENC, 
a Hargita megyei  

fúvószenei mozgalom  
kiemelkedő személyisége 

életének 90., özvegységének 7. 
évében, hosszú, de türelemmel 
viselt betegségben 2011. május 
25-én csendesen elhunyt. Drá-
ga halottunkat 2011. május 27-
én, pénteken délután 1 órakor 
kísérjük utolsó útjára a Kalász 
negyedi temető ravatalozójá-
ból. Részvétnyilvánítást a teme-
tés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, pihenése 
csendes! A gyászoló család.

Szeretettel emlékezünk

DÁNÉL EDITKÉRE

földi búcsújának 14. 
évfordulóján. Szent
misével emlékezünk 
rá 2011. május 27én 
19 órakor a Szent Ágostontemp
lomban. Emléked szívünkben 
örökre megőrizzük! Szerettei – 
Csíkszereda.

hargitanépe2011. május 26., csütörtök  | 13. oldal 

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 An
drás: 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.

A Román Fejlesztési Bank Rt.
– Groupe Société Générale –
a következő ingatlanok eladására  

szervez nyilvános árverést  
Demeter Tiberiu Claudiu banki végrehajtó révén:

– Csíkszereda, Tető utca 13. szám, B lépcsőházában lévő 1es 
számú, 4 szobából, konyhából, kamrából, fürdőszobából álló, 
erkélyes lakás, amely a csíkszeredai (Csíkszereda, Tető utca 13. 
szám B lépcsőház 11es lakrész) Mocrei Dan és Mocrei Ileana 
alatti lakhelyű személyek, jelzálogkezesek tulajdonát képezi.

Kikiáltási ár: 201 700 lej.
– 1073 m2es terület, amelyre 65 m2 beépített felületű 103,87 

m2 lefejtett felületű lakás (földszint + manzárd) épült, amely Csík
szeredában, a Hargita utcában található, a csibai zónában, és a 
csíkszeredai lakhelyű (Decemberi forradalom u. 3/B/4es lakrész) 
Grecu Vasile és Grecu Maria jelzálogkezesek tulajdonát képezi. 

Kikiáltási ár: 173 500 lej.
– 82,30 m2 hasznos felületű, négyszobás, konyhás, fürdő

szobás, mellékhelyiséges, előszobás, lomtáras, kéterkélyes lakás, 
Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 3/B/4es lakrész, amely 
a csíkszeredai (Decemberi forradalom u. 3/B/4es lakrész) jelzá
logkezesek tulajdonát képezi. 

Kikiáltási ár: 202 800 lej.
– 1073 m2es terület, amelyre 65 m2 beépített felületű 103,87 

m2 lefejtett felületű lakás (földszint + manzárd) épült, s amely 
Csíkszeredában, a Hargita utcában található, a csibai zónában, 
az a csíkszeredai lakhelyű (Tető utca 13/B/11es lakrész) Mocrei 
Dan és Mocrei Ileana jelzálogkezesek tulajdonát képezi. 

Kikiáltási ár: 173 500 lej.
Továbbá árverésre kerülnek a következők:
– 2008as évjáratú, Pape Modell márkájú 245 x 640 DJFes 

fóliaragasztógép, amely a Melb Rom Kft. tulajdona. 
Kikiáltási ár: 76 000 lej + áfa.
– 2001es évjáratú, Mark Andy Model 820 típusú nyomdaipa

ri gép (azonosító száma 5770), amely az UltimI Kft. tulajdona. 
Kikiáltási ár: 69 000 lej + áfa.
Az ajánlattevőknek az árverésen való részvétel végett a bank

nál letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező ga
ranciát.

Az árverésekre június 9-én kerül sor.
Bővebb felvilágosítás Demeter Tiberiu Claudiu banki végrehajtónál,  

Marosvásárhely, Călăraşilor u. 11. szám, 
telefon: 0265–207415 és 0746–246872.


