
lakás
ELADÓ II. emeleti garzonlakás Csík

szeredában, a Testvériség sgt. 17. szám 
alatt. Irányár: 13 000 euró. Telefon: 
0745–310405. (19711)

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

ELADÓ 4 szobás, III. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Nár cisz sé
tányon. Telefon: 0744–519692.

ELADÓ Csíkszentdomokoson kertes 
családi ház 900 m2 gazdasági épülettel. 
CSERE is érdekel csíkszeredai tömb ház la
kással. Telefon: 0745–055045. (19686)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbház
lakás a Testvériség sgt.-on útra néző ab
lakokkal. Telefon: 0747–393946. (19703)

KIADÓ azonnal beköltözhető, búto
rozatlan, I. emeleti, 3 szobás lakás hosz
szú távra a Temesvári sgt.on (az Óceán 
nonstop üzlethez közel). Érdeklődni le
het a 0722–388179es telefonszámon. 
(19701)

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb
házlakás a Fűzfa utcában. Irányár: 115 
ezer lej. Telefon: 0744–706935. (19666)

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sgt.on VI. emeleti, 2 szobás lakás. 
Ár megegyezés alapján. Telefon: 0744–
592356.

telek
ELADÓ Szécsenyben 10 ár beltelek, 

rajta 52 m2 házalap, panorámás kilátás
sal, út, víz, villany a telken, tiszta papírok
kal. Telefon: 0747–813262.

ELADÓ 730 m2 központi, belső terület 
a rajta lévő kőépülettel, víz, gáz az udva
ron. Telefon: 0742–466937. (19712)

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

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

ELADÓ 13 ár beltelek Csíkszent lé
le ken, az új negyedben, csodálatos pa
norámával. Esetleg beszámítok egy jó 
állapotban lévő személygépkocsit. Tele
fon: 0724–526356. (19688)

ELADÓ Csíkszeredától 15 kmre egy 
21 ár beltelek két lakóházzal. Alkalmas 
két család részére, szép csendes he
lyen. Telefon: 0754–657456.

jármű
ELADÓK: Lada Niva, Suzuki Samurai, 

Suzuki Vitara hargitai rendszámmal, va
lamint 2006os évjáratú Hyundai Atos, 
Hyundai Accent 4 ajtós, Euro IVes, 1.1, 
illetve 1.3as motorral, gázüzemmel. 
Beszámítok Trabantot vagy 1300as 
Daciát. Telefon: 0749–155155, 0722–
342429. (19698)

ELADÓ 2002es évjáratú, szürke 
Matiz, rozsdamentes, hibátlan, eredeti 
állapotban, 80 000 kmben. Ára: 1950 
euró, alkudható. Telefon: 0723–365866.

ELADÓ 1995ös évjáratú Daihatsu 
Feroza 1.6i, beíratva, rozsdamentes álla
potban. Extrák: 4 x 4, felező, elektromos 
ablak, gallytörő, vonóhorog stb. Irány
ár: 3700 euró. Telefon: 0740–216680. 
(19678)

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

VÁSÁROLOK forgalomban lévő öreg 
autót. Telefon: 0753–092433.

ELADÓ 2001es Skoda Fabia 1.2 
TDi, frissen behozva, újszerű állapotban, 
1100 kmben, extrákkal. Irányár: 7900 
euró. Érdeklődni a 0749–518475-ös te
lefonszámon. (19678)

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

ELADÓ 1996os évjáratú BMW 316i 
(benzines), ötajtós, tökéletes állapotban. 
Extrák: négy légzsák, elektromos tükrök, 
tetőablak, ABS, központi zár, esőszenzor. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ: 2001es évjáratú Volks
wagen Passat 1.9 TDi kitűnő állapot
ban – ár: 5200 euró; U 650es traktor 
– ár: 8500 lej; Steyr 30 LE traktor – ár: 
12 300 lej. Telefon: 0752–135883, 
Gyergyócsomafalva 701. szám.

ELADÓ 1992es évjáratú Suzuki 
Vitara 1.6i nagyon jó állapotban, ma
gyarországi érvényes iratokkal. Irányár: 
2250 euró. Telefon: 0744–109145.

vegyes
Kutyatartó gazdák figyelmébe! EL ADÓ 

kiváló minőségű kutyaeledel (fagyasztott 
pulyka alsócomb). Ára: 2,3 lej/kg. Tele
fon: 0740–218323.

ELADÓ 2000 db bontásból származó 
cserép Taplocán. Ára: 0,5 lej/db. Tele
fon: 0740–802700. (19714)

ELADÓ 1000 kg rozsos búza Csík szent
imrén. Telefon: 0749–874700. (19694)

ELADÓ egy rakott, bejárati ajtó jó ál
lapotban. Telefon: 0740–216698; 0266–
316905.

ELADÓ New Holland aratógép 3 
mes vágóasztallal és szalma szecs
ká lóval, ladewagen, összeverő, rend
forgató, 3 mes körborona (fréza), 
krumpliszedő kombájn, hármas forgó
eke. Telefon: 0745–923779.

ELADÓK mezőgazdasági gépek: lade-
wagenek, rendforgatók, rendsodrók, ka
szá lógépek, ekék, borona, kalapácsma
lom, kockabálázó, valamint egy kétsoros 
ku ko ricaültető gép. Telefon: 0743–
878596, valamint 0723–120396. (19668)

ELADÓK: német Lenken 2es, 3as 
váltóekék, 135–160 cmes körkaszák, 
New Holland szénaprés kitűnő állapotban, 
kultivátor 30-50 literes tejhűtőedénnyel, 
Iseki International, Deutz, Fendt trakto
rok. Rendelésre hozok mezőgazdasá
gi vagy élelmiszeripari gépet. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19495)

ELADÓK Csíkban nevelt, hidegtűrő, 
cserepes, átültethető tuják, ezüstfenyők. 
Telefon: 0722–342429, 0727–874009, 
0266–346834.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le
het a 0745–510386 és a 0266–244461es 
telefonszámokon. (19337)

ELADÓK: vitrines szobabútor, szek
rény, tálaló; két 180 x 120as dupla ab
lak; egy 100 x 120as ablak; két 150 x 
120as verandaablak. Mind be vannak 
üvegezve, jó állapotban. Ár megegyezés 
alapján. Telefon: 0266–315969.

állás

Saját autóval rendelkező ügynököt 
(nőt) ALKALMAZUNK szépségipari ter
mékek forgalmazására. Életkor: 20–35 
év között. Telefon: 0760–687601, 
0743–470855. (19713)

Kőműveseket alkalmazok magas 
kereseti lehetőséggel bukaresti mun
kapontra (kaja, szállás biztosítva). 
Csak szakemberek hívjanak! Tele
fon: 0742–349634, 0747–236685. 
(19710)

szolgáltatás
LEVÉLTÁROZÁSI munkát (arhivare) 

vállalunk intézmények, községi taná
csok, iskolák, magánvállalkozások (kft.) 
részére. Telefon: 0744–708458. (19708)

VÁLLALOK 2 éves garanciával hű
tő- és mosógépjavítást az ön lakásán. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

megemlékezés

Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál.
Nélküled is eljön mindig a tavasz,
De bármilyen szép is,
Többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. jú
nius 1jére,

id. RÓTH MÁRTON

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2011. június 
1jén, szerdán 19 órakor lesz a Mil
lenniumitemplomban. Emlékét örök
re megőrizzük! Szerettei – Csíkszere
da. (19697)

Kegyelettel állunk és imádkozunk 
a Szent Kereszttemplomban, az 1961
es év véndiákjai június 4én 17 órakor 
és gondolunk osztályfőnökeinkre:

SANDY BLANKA,
FÜLÖP BÉLA és
DEÁK GYULA,

valamint osztálytársainkra 
az A osztályból:

BALOGH ANDRÁS,
BERECZKY TAMÁS,

BIRÓ CSABA,
BORS ILDIKÓ,

GÁL-BŐJTE JÁNOS,
LŐRINCZ ÁRPÁD,
NAGY P. ZOLTÁN,

SALAMON MAGDOLNA,
VORZSÁK ISTVÁN,

a B osztályból:
BRUGGER ÉVA,

CSÁSZÁR P. ATTILA,
KANABÉ ISTVÁN,

NAGY ANIKÓ,
TAMÁS KATALIN,

a C osztályból:
BALOGH LENKE,
BOTÁR BÉLA,

BOTÁR ROZÁLIA,
KACSA MÁRIA,
MEZEI MIKLÓS,

RÉSZEGH VERONKA,
SCHEMMEL VILMOS,
TOMPOS SÁNDOR.

Pihenésetek legyen békés, bárhol is 
vagytok elhantolva! Isten veletek! 
(19649)

elhalálozás

Hirdetések

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

özv. TAMÁS PÉTERNÉ
Gecző Anna

életének 86. évében 2011. május 
29-én elhunyt. Drága halottunk te-
metése május 31-én 15 órakor lesz 
a csíktaplocai temető ravatalozójá-
ból. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. 

hargitanépe2011. május 31., kedd  | 13. oldal 

A csíkszeredai 
állami

erdészet 
árverést szervez

lábon álló fa
értékesítésére 

2011. június 10-én
10 órától az erdészet

székhelyén.

Érdeklődni 
a 0266–371076-os 

telefonszámon.

Biztonsága érdekében forduljon az INSTHAR-hoz!
Július 1-jéig kedvezményesen,  

mindössze 110 lejért vállaljuk az alábbi szolgáltatásokat:
– 2 éves periodikus kazánellenőrzés, valamint működtetési engedé-

lyeztetés – 60 lej;
– gázvezeték 2 éves ellenőrzése – 50 lej.

Elérhetőségeink: INSTHAR Rt.,  
Márton Áron utca 21., Csíkszereda.

Telefon: 0266–371785, 0745–380499.

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
(székhely: Marosvásárhely,  G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám)

a TRICOHAR MC Rt. Csíkszereda, Szentlélek utca 66. szám, felszámolója
NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ

a felszámolási eljárás alatt álló kereskedelmi társaság ingó és ingatlan javainak eladására:
– a gyártási csarnok és adminisztratív épület, gázszabályzó és -mérő állomás, fű-

tőház, raktárépület, fűtőanyag pumpaház, folyékonyfűtőanyag-tartály, vízpumpaház, 
tűzoltósági raktár, a hozzá tartozó ingó javakkal és 13 506 m2 területtel, valamint 1750 
m2 útrésszel – kikiáltási ár 7 680 000 lej.

A kikiáltási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésre 2010. június 6-án 12 órai kezdettel kerül sor és megismétlődik hetente, 

minden hétfői napon, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig. Helyszín a felszámolás 
alatt álló TRICOHAR Rt. székhelye. Részt vehetnek az árverésen mindazon fizikai és jogi 
személyek, akik bizonyítani tudják a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi biztosíték 
letételét, a részvételi díj kifizetését, megvásárolták a feladatfüzetet és legalább két nappal az 
árverés előtt jelentik részvételi szándékukat a jogi felszámolónak. Bővebb felvilágosítással 
a következő telefonszámokon szolgálunk: 0265–261019, valamint a 0745–653430, 
0756–086283.

Alkalmazok egy házaspárt  
egy nagyváradi birtok gondozására.

A férj – gondnok, a feleség – házvezetőnő
Elvárások:
– mindketten legyenek gazdálkodó, szorgalmas emberek;
– a férj értsen a kertészkedéskez, állattartáshoz, elvégezze a kisebb 

ház körüli munkákat, karbantartsa a szerszámokat, valamint a ház 
elektromos és fűtési  berendezéseit; 

– a feleség legyen jó háziasszony, takarítson, főzzön.
Biztosítok:
– havi juttatást;
– családi házban való lakhatást;
– földet gyümölcs és zöldség termelésére; 
– autót a napi bevásárlások elvégzésére.

További információ naponta 8–16 óra között  
a 0727–227839-es telefonszámon.

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 Zoltán: 
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: 
magánszemélyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + 
TVA. Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem 80 szó. Tele-
fon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (lejárati 
dátum a szelvényen). Egyszerre maxi-
mum 5 szelvény vehető igénybe.


