
lakás
ELADÓ egy 2 szobás, I. emeleti 

tömbházlakás Csíkszeredában. Irányár: 
16 000 euró. Telefon: 0753–740030.

ELADÓ 2 szobás, VI. emeleti, fel-
újítatlan lakás a központban. Irányár: 
25 500 euró. Telefon: 0744–680857. 
(19726)

KIADÓ azonnal beköltözhető, bú-
torozatlan, I. emeleti, 3 szobás lakás 
hosszú távra a Temesvári sgt.-on (az 
Óceán nonstop üzlethez közel). Érdek-
lődni lehet a 0722–388179-es telefon-
számon. (19701)

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

ELADÓ sürgősen 3 szobás, hőszi-
getelt tömbházlakás a Fűzfa utcában. 
Telefon: 0724–447798. (19722)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás 
Ba lánbányán, az Új utca 10/I szá-
mú lépcsőházban felújított állapot-
ban, termopán ablakokkal, saját 
hőközponttal, bebútorozva. Ára: 30 
ezer euró. Telefon: 0751–227671, 
+39–32–98796707. (19723)

KIADÓ 42 m2-es kereskedelmi fe-
lület saját hőközponttal Csíkszereda 
központjában. Telefon: 0741–317431. 
(19720)

KIADÓK kereskedelmi felületek 
pünkösdre Csíksomlyón, a Szék útján, 
főút mellett. Parkolás biztosítva. Tele-
fon: 0722–967539. (19715)

ELADÓ családi ház melléképü-
letekkel Csíkszentgyörgy 174. szám 
alatt. Érdeklődni a 0727–396855-ös 
telefonszámon. (19716)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás 
a Ka lász negyedben, valamint tel-
kek Szécseny ben. Érdeklődni lehet 
a 0730–502517-es telefonszámon. 
(19677)

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

KIADÓ bútorozatlan, 2 szobás tömb-
házlakás saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal a központban, valamint hét-
végi ház Hargitafürdőn pünkösdre. Tele-
fon: 0741–659457. (19656)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Temesvári sugárút 
57. szám alatt. Telefon: 0741–157189. 
(19663)

telek
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. 
Telefon: 0724–526356. (19688)

ELADÓ 730 m2 központi, belső te-
rület a rajta lévő kőépülettel, víz, gáz 
az udvaron. Telefon: 0742–466937. 
(19712)

ELADÓ 58 ár bekerített beltelek 
Csík delnén, a főút mellett, gáz be 
van vezetve. Telefon: 0742–838386, 
0741–622972. (19667)

ELADÓ Csíkszeredában 30 ár köz-
művesített beltelek teljes dokumen-
tációval, főút mellett. Irányár: 9 euró/
m2. Telefon: 0740–469114. (19620)

jármű
Sürgősen ELADÓ 1995-ös évjáratú 

Opel Astra 1.6 frissen behozva, vala-
mint gumik felnistől minden méretben. 
Telefon: 0743–632991. (19724)

ELADÓK: Lada Niva, Suzuki 
Samurai, Suzuki Vitara hargitai rend-
számmal, valamint 2006-os évjára-
tú Hyundai Atos, Hyundai Accent 4 
ajtós, Euro IV-es, 1.1, illetve 1.3-as 
motorral, gázüzemmel. Beszámítok 
Trabantot vagy 1300-as Daciát. Te-
lefon: 0749–155155, 0722–342429. 
(19698)

ELADÓ 1996-os évjáratú BMW 
316i (benzines), ötajtós, tökéletes ál-
lapotban. Extrák: négy légzsák, elekt-
romos tükrök, tetőablak, ABS, közpon-
ti zár, esőszenzor. CSERE is érdekel. 
Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 1995-ös 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 2005-ös Opel Combo 1.3 
CDTi, két személy + teher, frissen 
behozva (légzsák, elektromos ablak, 
szervo stb.) Irányár: 3600 euró. Tele-
fon: 0749–518475. (19678)

ELADÓ 2001-es Skoda Fabia 1.2 
TDi, frissen behozva, újszerű állapot-
ban, 1100 km-ben, extrákkal. Irány-
ár: 7900 euró. Érdeklődni a 0749–
518475-ös telefonszámon. (19678)

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

ELADÓ működőképes platós Aro 
forgalomból kiíratva. Telefon: 0724–
285944. (19585)

vegyes
ELADÓ négy, keveset használt 

Falken 235/75R15 All Terrain gumiab-
roncs. Telefon: 0724–349595.

ELADÓK Csíkban nevelt, hidegtű-
rő, cserepes, átültethető tuják, ezüst-
fenyők. Telefon: 0722–342429, 0727–
874009, 0266–346834.

ELADÓK: német Lenken 2-es, 3-as 
váltóekék, 135–160 cm-es körka-
szák, New Holland szénaprés kitűnő 
állapotban, kultivátor 30-50 literes 
tejhűtőedénnyel, Iseki International, 
Deutz, Fendt traktorok. Rendelésre 
hozok mezőgazdasági vagy élelmiszer-
ipari gépet. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19495)

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

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

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

ELADÓ kerti fű és sarjú a lábáról, 
4,5 ha területen Oltfalu és Csaracsó 
között. Telefon: 0722–432715. (19707)

Minőségi gyermek- és felnőtt-
pe lenkák (Pampers, Seni) kaphatók 
a legalacsonyabb árakon. Telefon: 
0740–851649. (19700)

ELADÓ 180 cm-es rotációs kapa 
(fréza), 4,2–5,4 m3-es horganyzott trá-
gyalészippantó utánfutó, 2-s, 3-as vál-
tóeke, kultivátor, 135–165–215 cm-es 
körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 
LE-s traktorokat vagy más mezőgazda-
sági gépeket. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19698)

szolgáltatás
VÁLLALOK 2 éves garanciával hű-

tő- és mosógépjavítást az ön lakásán. 
Telefon: 0266–323087, 0729–085290. 
(19593)

állás

GONDOZÓNŐT keresünk idős 
nő mellé. Szállás biztosítva. Telefon: 
0740–549383. (19725)

Saját autóval rendelkező ÜGYNÖ-
KÖT (nőt) ALKALMAZUNK szépségipari 
termékek forgalmazására. Életkor: 20–
35 év között. Telefon: 0760–687601, 
0743–470855. (19713)

részvétnyilvánítás

Az RMDSZ szenátusi frakció-
ja őszinte részvétét fejezi ki Gyerkó 
László szenátor úrnak és családjának 
szerettük elvesztése miatt érzett fáj-
dalmukban.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
június 3-ra,

PÉTERFI DÉNES,

drága édesapánk halálának első évfor-
dulóján. Lelki nyugalmáért az engesztelő 
szentmise 2011. június 3-án reggel 8 
órakor lesz a kászonaltízi kápolnában. 
Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. 
Szerettei. (19683)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

PÉTER ISTVÁN
életének 73. évében hosszú, de 
türelemmel viselt betegségben 
2011. május 30-án csendesen 
elhunyt. Drága halottunkat június 
2-án, csütörtökön 14 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a balánbányai 
temető ravatalozójából. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes! 
A gyászoló család.
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi  
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  
Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  
tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2011. június 21-én 11 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. 
szám alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós IOLIMEX Kft. (fiskális 
lakhelye: Fenyéd község, Keményfalva 1/C szám, Hargita megye, fiskális azo-
nosítószáma: 3129701) tulajdonát képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1. 1999-es évjáratú Daewoo Matiz személygépkocsi – HR 03 ZZM 3 825 lej

2. 2002-es évjáratú Peugeot személygépkocsi – HR 05 EXA 13 275 lej

Összesen 17 100 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy 

nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell 
benyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. szám) a következő 
dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető 
a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az aján-
lattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek eseté-
ben a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai 
magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiská-
lis hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbe-
iktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex 
révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó 
ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szer-
veket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bí-
rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szaka-
szainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) 
bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre 
kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. június 31-én kifüggesztették.

Alkalmazok 

MÁSOLÓ-SOKSZOROSÍTÓ STÚDIÓBA

jó megjelenésű, számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkező
személyeket a csíkszeredai részlegre.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a vegyke@gmail.com e-mail címre várunk.

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.


