
lakás
ELADÓ I. osztályú, 4 szobás tömb

házlakás saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal a törvényszék közelében. 
Ára: 48 000 euró. Telefon: 0726–
288418. (19762)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás 
hosszú távra Csíkszeredában. Telefon: 
0742–415438.

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben. 
Telefon: 0757–622313. (19722)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb
ház lakás a Testvériség sugárúton út ra 
néző ablakokkal. Telefon: 0747–393946. 
(19703)

ELADÓ 2 szobás, VI. emeleti, felúj í
tatlan lakás a központban. Irányár: 25 500 
euró. Telefon: 0744–680857. (19726)

ELADÓ Csíkszeredában, a Nagyrét 
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 családi ház melléképületek
kel Csíkszentgyörgy 174. szám alatt. 
Érdeklődni a 0727–396855ös telefon
számon. (19716)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás 
Ba lánbányán, az Új utca 10/I számú 
lépcsőházban felújított állapotban, ter
mopán ablakokkal, saját hő köz ponttal, 
bebútorozva. Ára: 30 ezer euró. Telefon: 
0751–227671, +39–32– 98796707. 
(19723)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb
házlakás Csíkszeredában. Ára: 35 000 
euró. Telefon: 0754–707585. (19759)

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

ELADÓ Delnén, a 97es szám 
alatt egy félkész ház 16 ár telekkel, 
valamint egy bontásra szánt pléhga
rázs Csíkszeredában. Telefon: 0744–
311696. (19721)

ELADÓ kertes családi ház Csíksze
redában, a Fürdő utcában. Érdeklődni 
17 óra után a 0745–952997es tele
fonszámon. (19752)

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben 
a 40. szám alatt, teljesen berendez
ve, teljes ellátással. Telefon: 0745–
005190. (19733)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt tömb
házlakás a rendőrséggel szemben. Te
lefon: 0744–339894. (19748)

telek
ELADÓ legelő, szántó Székely ke

resztúr körzetébe. Email: lorinczyzs@ 
invitel.hu.

jármű
Sürgősen ELADÓ 1995ös évjáratú 

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

ELADÓ 1996os 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.

VÁSÁROLNÉK régi MZ/Simson mo
torkerékpárhoz eredeti alumínium ol
dalkocsit (csónakot), javításra szorulót 
is. Telefon: 0745–849989. (19715)

ELADÓ 2002es évjáratú Matiz 
kifogástalan, rozsdamentes, eredeti 
állapotban. CSERE is érdekel drágább 
autóval. Ár: 1850 euró, alkudható. Te
lefon: 0723–536777.

ELADÓ: 2005ös Nissan Navara 
2.5 TDi, 4 x 4es, ötszemélyes + teher, 
fullextrás, 174 000 kmben, beírva. Ár: 
7950 euró; 2004es évjáratú Mazda 
B2500, 4 x 4es. Ára: 7400 euró; 2002
es évjáratú Volkswagen Golf Variant 
1.9 TDi, 116 LE, 6+1 kapcsolással, be
írva. Ára: 4950 euró; 2002es évjáratú 
Skoda Octavia 1.8i, 150 LE, fullextrás, 
beírva. Ára: 4850 euró. Telefon: 0744–
220405. (19732)

ELADÓK: Lada Niva, Suzuki Sa mu
rai, Suzuki Vitara hargitai rendszámmal, 
valamint 2006os évjáratú Hyundai 
Atos, Hyundai Accent, 4 ajtós, Euro 
IVes, 1.1, illetve 1.3as motorral, gáz
üzemmel. Beszámítok Trabantot vagy 
1300as Daciát. Telefon: 0749–155155, 
0722–342429. (19698)

ELADÓ 2000es évjáratú Hyundai 
Coupe 2.0 RD, 140 LE, extrákkal (elekt
romos ablak, elektromos tükrök, szer
vo, MP3as lejátszó, ABS, légkondi, 
alufelni, légzsák), 2013ig érvényes 
műszakival. Irányár: 3200 euró. Tele
fon: 0758–953001. (19673)

ELADÓ 2004es évjáratú Aprilia 
Pegaso 650 IE motorkerékpár megkí
mélt állapotban, tulajdonostól. Telefon: 
0745–369084. (19758)

vegyes

Tisztelt nyolcadikosok! Ha bizto
sak akartok lenni a jövőtökben, vá
lasszátok a sepsiszentgyörgyi Pus kás 
Tivadar Szakközépiskolát! Vég leges 
döntés előtt, kérünk, látogas satok is
kolánkba, hogy meggyőződjetek, 
Kovászna megye legjobb iskolája 
vár benneteket kitűnő tanulási, szak
oktatási és bentlakási feltételekkel. 
Érdeklődni a 0267–313771, 0267–
318743as telefonszámokon lehet 
naponta 8–16 óra között.

VÁSÁROLNÉK vágómarhát és bá
rányokat. Telefon: 0745–184962.

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

ELADÓ 180 cmes rotációs kapa 
(fréza), 4,2–5,4 m3es horganyzott trá
gyalészippantó utánfutó, 2es, 3as vál
tóeke, kultivátor, 135–165–215 cmes 
körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 
LEs traktorokat vagy más mezőgazda
sági gépeket. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19698)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá
ban új, német Stema típusú utánfutók 
550–3000 kg össztömegig, valamint 
vasvágó fűrészgép. Telefon: 0740–
508460. (19745)

ELADÓ roncsprogramértékjegy. Te
lefon: 0749–571577.

ELADÓK: mosogatógépek, fagyasz
tók, ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. 
Megtalál Zsögöd 49. szám alatt vagy 
a 0744–173661es telefonszámon. 
(19751)

Kutyatartó gazdák figyelmébe! 
EL ADÓ kiváló minőségű kutyaeledel 
(fagyasztott pulykaalsócomb). Ára: 
2,3 lej/kg. Telefon: 0740–218323.

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny
ben jó állapotban lévő 500 m2es tég
laistálló 11 ár területtel, főút mellett, 
közművesítve. Megfelel többféle te
vékenységnek is. CSERE is érdekel 
lakásra. Telefon: 0745–849989.

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

ELADÓK akciós áron mezőgazda
sági gépek: ladewagenek, rendforga
tók, kaszálógépek, ekék, borona, koc
kabálázó, kalapácsmalom, valamint 
egy esztergagép. Érdeklődni lehet 
a 0743–878596, valamint a 0723–
120396os telefonszámokon. (19764)

állás

Franchisetípusú üzleti ajánla
tok, rizikómentes befektetések 4600 
euróval kezdődően. Bővebb informá
ciók a kobakdoki@gmail.com email 
címen. (19763)

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

szolgáltatás
KÉSZÍTÜNK egyedi menyasszonyi 

csokrokat és esküvői virágdekorációt. 
Telefon: 0757–622313. (19721)

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

VÁLLALOM családi házak épí
tését, felújítását és faházak építé
sét, gombásodás elleni kezelését és 
felújítását. Telefon: 0742–404912. 
(19746)

megemlékezés

Hirdetések

Nyolc éve már, 
hogy örökre itt hagytál,
Drága emlékeddel 
szívünkben maradtál.
Árván maradt minden,
Amit annyira szerettél,
Dolgos kezeiddel amit teremtettél.
Munka, őszinteség
és küzdelem volt életed,
Legyen áldott, csendes pihenésed.

Fájó szívvel emléke
zünk 2003. június 6ra,

ALBERT ÁRPÁD

halálának 8. évfordu
lóján. Emléked szívünkben örökre 
megőrizzük! Szerettei – Csíksze
reda.

Kegyelettel emléke
zünk 1991. június 6ra, 
jó édesapánk, a fenyő
kúti

id. TÓFALVI ALBERT

halálának 20. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyermekei és családjaik. (19765)

Hiányzol közülünk,
a helyed üres lett,
A jó Isten váratlanul 
hívott tégedet.
Úgy mentél el, 
hogy nem is búcsúztál,
Csak a sok emlék maradt,
amit itt hagytál.

Fájó szívvel emlé
kezünk 2011. április 
26ra,

TŐKE JÁNOS

halálának 6. hetén. Az engesztelő 
szentmise június 7én, kedden 19 
órakor lesz a csíkzsögödi templom
ban. Emléke legyen áldott, nyugal
ma csendes! A gyászoló család – 
Csíkzsögöd. (19734)

hargitanépe2011. június 6., hétfő  | 13. oldal 

Az Országos Útügyi Vállalat R.T. (melynek székhelye Bukarest,  
Dinicu Golescu sugárút 38. szám) a Search Corporation Kft.  megbízotton keresztül

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Maroshévíz, kültelken és beltelken megvalo-
sítandó Maroshévíz terelőútjának megvalósítása című tervet benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, eseti elbírálása alapján 2011. május 24-én döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken  8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–18.20 
óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen. 

Az érintettek észrevételeiket a döntes tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez (fax: 0266–310041).

A RESTART S.P.R.L.
A Székelyudvarhely, Sasok utca 16. szám alatti székhelyű Beta Trading 

Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi:
– az adós tulajdonát képező következő ingatlan és ingó javak egy tömb-

ben való nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását 2011. július 7-én 11 
órakor a jogi felszámoló csíkszeredai székhelyén (Testvériség sgt. 8 szám, B 
lépcsőház, 2-es lakrész). 

Az eladásra kerülő ingatlanok: 5770 m2-es terület, bejegyezve Szé-
kely udvarhely telekkönyvébe, az 52 032-es szám alatt, topószámok: 
1264/7/1/1/2/1, 1264/7/4/2/1/2/1, 1264/1/2/1, 1260/2/1, 1261/2/1 és 
1262/2/1, amelyen a következő építmények találhatók: kapusfülke, admi-
nisztrációs épület, fészer, építőanyag-raktár, asztalosműhelyi raktár, mészgö-
dör, bútorraktár, vasútvonal, a terület többi része pedig lebetonozott plat-
form. Az eladásra kerülő ingóságok: betonállomás; 4C marógép; marógép; 
gyalugép; hosszantvágó gép; szalagfűrész; kétlapos körfűrész; két eszterga.

A kikiáltási ár összesen 2 017 400 lej.
– az adós tulajdonát képező ingó javak nyílt kikiáltásos árverésen történő 

eladását 2011. július 7-én 13 órakor a jogi felszámoló csíkszeredai székhe-
lyén (Testvériség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész).

Az eladásra kerülő ingóságok: Renault Kangoo 1.9D haszongépjármű 
(HR-05-FUV) – 6400 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább egy órá-
val az árverés megkezdése előtt be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 százalé-
kát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereske-
delmi Bank székelyudvarhelyi ügynökségénél megnyitott RO 50 RNCB 
0156016324100001-es különleges folyószámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

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.


