
köszönet

Köszönjük szépen Hargita Megye Taná-
csának a minden évben megrendezésre ke-
rülő „Székelyföldi Kirándulás” programunk 
támogatását. A Nefelejcs Egyesület.

lakás
ELADÓ Csíkszeredában központi fekvé-

sű, irodának vagy rendelőnek is alkalmas, 
2 szobás tömbházlakás. Irányár: 120 000 
lej. Telefon: 0758–060375.

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb ház la kás 
termopán ablakokkal, saját hő köz ponttal, bebú-
torozva Balán bányán, az Új utca 10. szám alatt, 
az I-es lépcsőházban. Ára: 30 000 euró. Telefon: 
0751–227671, +36–32–98796707. (19780)

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb-
ház lakás a Fűzfa utcában. Telefon: 0744–
706935. (19824)

KIADÓ központi fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2 kereske-
delmi felület, 108 m2 raktárfelület, 300 m2 

pince, külön bejáratú udvar, parkolási lehe-
tőség. Telefon: 0740–084903. (19893)

ELADÓ Csíkjenőfalván családi ház mel-
léképületekkel és garázzsal. Telefon: 0740–
087347. (19873)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári su-
gárúton IV. emeleti, 3 szobás tömbházlakás. 
Telefon: 0745–167127. (19777)

telek
ELADÓ Csíkdelnén panorámás környe-

zetben 10 áras beltelek saját úttal, dupla 
kijárattal (főútra és faluútra), vagy egyben 
58 ár. Irányár: 850 euró/ár. Telefon: 0752–
110871. (19889)

ELADÓ 800 m2 beltelek, vízzel, elekt-
romos árammal, valamint 50 tonna kővel 
Marosfőn. Irányár: 5500 euró. Telefon: 
0747–820271.

ELADÓ 2550 m2 (994 m2+800 m2+755 
m2) terület érvényes PUD-dal a Fortuna lakó-
park mellett, a Fenyő utcában. Irányár: 18 
euró/m2. Telefon: 0744–688828. (19870)

jármű
ELADÓ 2005-ös évjáratú, duplakabi-

nos, platós Renault Master tulajdonostól 
kitűnő állapotban. Beszámítok személyau-
tót. Telefon: 0751–095979.

ELADÓ 2001-es évjáratú, 1,6-os ben-
zinmotoros Skoda Octavia Combi extrák-
kal. Telefon: 0744–470318. (19879)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Matiz  50 000 
km-ben tulajdonostól extrákkal (légkondi, 
elektromos ablakemelők, ködlámpa stb.) 
megkímélt állapotban. Irányár: 2150 euró. 
Telefon: 0749–518475. (19855) 

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 17. szám alatt első emeleti, 3 szo-
bás tömbházlakás. Ára: 22 000 euró. Tele-
fon: 0745–594008. (19855)

ELADÓK: Fiat-Same 3 hengeres, 48 LE 
traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22 kW-os 4x2-
es, 2000 évjáratú traktor (3500 euró), 2003-
as évjáratú Ford Focus 1,8 dízel, sok extrával, 
frissen behozva, névre íratva (3300) euró, 
1998-as évjáratú VW T4 5 személyes, 101 
LE, valamint szippantók, váltóekék, 165 cm-
es körkasza. Telefon: 0749–155155. (19841)

ELADÓ 2004-es évjáratú Fiat Panda 
1.1i, forgalomba beírva, nagyon jó állapot-
ban, friss műszakival. Irányár: 2350 euró. 
Telefon: 0741–168043. (19841)

ELADÓK jó állapotban levő személy-
gépkocsik:  1995-ös, 4x4-es Suzuki Vitara 
ára: 3650 euró; 2003-as Matiz 2350 euró;  
1995-ös Audi A4-es 2650 euró; Tico 1250 
euró. Telefon: 0744–786147. (19899)

vegyes
ELADÓ 300 literes tejhűtő újszerű álla-

potban. Telefon: 0745–816642. (19848)

Kutyatartó gazdák figyelmébe! EL-
ADÓ fagyasztott pulykaalsócomb 15 kg 
körüli kiszerelésben (2,3 lej/kg), valamint 
kisebb adagokban péppé darált formában 
(2,5 lej/kg). Érdeklődni a 0740–218323-as 
(Székelyudvarhely) vagy a 0740–849814-es 
(Csíkszereda) telefonszámokon.

ELADÓK: New Holland aratógép, 3 
m-es vágóasztal, rendsodró, rendforgató, 
3 m-es körborona (fréza), körkasza, 3-as 
forgóeke, 45 LE-s International oldalkaszás 
kistraktor. Telefon: 0745–923779. (19852)

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) na-
gyon jó állapotban. Telefon : 0745–325054.

ELADÓ egy alig használt 88 billentyűs 
Yamaha DGX 640 kalapácsmechanikás 
digitális zongora (irányár 3000 lej), va-
lamint egy 2x60 wattos Behringer GMX 
210 gitárkombó (600 lej). Érdeklődni a 
0743–077444-es és a 0746–149266-os 
telefonszámokon lehet egész nap.

ELADÓ traktor utáni függesztett vegy-
szerező gép. Telefon 0723–227961. (19864)

ELADÓK: használt hűtők, mosógépek, 
tévék, ülőgarnitúrák, bútorok, matracok, 
ágyak, szekrénysorok és sok más minden. 
Megtalál Zsögöd 49. szám alatt. Telefon: 
0744–173661. (19884)

ELADÓ 180 cm-es rotációs ka-
pa (fréza), 4,2–5,4 m3-es horganyzott 
trágyalészip pantó utánfutó, 2-es, 3-as 
váltóeke, kultivátor, 135–165–215 cm-
es körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 
LE-s traktorokat vagy más mezőgazdasági 
gépeket. Telefon: 0722–342429, 0749–
155155. (19698)

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

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák. Te-
lefon: 0745–594030. (19893)

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

SZÁLLÍTÁST vállalok cégeknek és ma-
gánszemélyeknek 3,5 tonnás teherautóval. 
Telefon: 0751–095979.

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester- kép-

zés (maistru energetician/elec tri cian, cod 
COR: 311301) indul Csíkszeredá ban. Be-
iratkozás és tájékoztatás a 0744–646550-
es telefonszámon.

megemlékezés

Szomorúan emlékezünk

BODOR FERENC

halálának első évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2011. június 28-án, 7 
órakor lesz a csíkszenttamási templom-
ban. Gyászoló szerettei. (19897)

elhalálozás

Hirdetések

?
Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

SZEGEDI JÓZSEF

türelemmel viselt be-
tegség után, életének 
68., házasságának 43. évében szent-
ségekkel ellátva, hazatért megváltó 
Urához. Szeretett halottunktól 2011. 
június 28-án 15 órakor veszünk vég-
ső búcsút a csíkszeredai Kalász ne
gyedi temető ravatalozójában. Rész
vétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Emléke szívünkben 
örökké élni fog. Nyugodjék békes-
ségben, az Úr Jézus szent nevében! 
A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett testvér, nagynéni és 
rokon,

özv. BARTI ERZSÉBET
szül. Dali

életének 74., özvegységének 16. 
évében hosszas betegség után el-
hunyt. Temetése június 28án, ked-
den 11 órakor lesz a csíkszeredai 
Kalász negyedi temetőben. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család.

Panasz nélkül,
befelé könnyeztél, 
Búcsúzás nélkül,
csendesen elmentél.

Szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy a 
dárga jó férj, édesapa, 
testvér, nagytata, após, 
rokon,

Id. GÁL MIKLÓS

életének 69., házasságának 47. 
évében türelemmel viselt, hosszas 
betegség után 2011. június 25-én 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 
ma 16 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a Kalász negyedi temető-
be. Emléke legyen áldott, pihenése 
csendes! A gyászoló család.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
Nyomában égő seb fakad,
De vér-rubintól fényes útja
Örökre fáj a fény alatt.

(Wass Albert)

Mély fájdalommal em l -
ékezünk 2001. június 27-re,

GÁL LÁSZLÓ

halálának 10. évfordulóján. Legyen Is-
tentől áldott, nyugodt pihenése. Sze-
rettei – Csíkszentgyörgy, Csíkszereda. 
(19891)

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon,
az azért van, mert szerettünk
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki el nem vehet.
Fáj, s talán örökké így marad,
de te mindig velünk leszel,
az idő bárhogy halad.

Könnyes szemmel, fájó 
szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjá-
ra, 2010. június 29-re,

BIRÓ ERZSÉBET
szül. Kovács

halálának 1. évfordulóján. A meg em-
lékező szentmise 2011. június 28-
án, 19 órakor lesz a Szent Á gos ton-
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Sze rető családja. 
(19900)
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A korondi Balázs Ida II
értesíti az érintetteket, hogy a Korond 610. szám alatt található 
panzió működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43 sz., telefon: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

A C.V.S. Harghita

meghívja tagjait
a 2011. július 7-én

15 órakor
tartandó közgyűlésre,
amely a Csíkszeredai
Erdészeti Igazgatóság

üléstermében 
lesz megtartva.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34., Hargita megye) jogi felszámolói mi-
nőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 620/96/2009-es csődeljárási 
ügycsomó, valamint a hitelezők közgyűlésén (amelyen jóváhagyták a javak értékesítéséhez 
szükséges dokumentumokat) létrejött 657/23.02.2010-es számú jegyzőkönyv alapján a 
csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő ingatlanok nyílt kikiáltásos árverés ré-
vén történő eladását: telek, építkezés és nehézgépek, összesen 2990 m2-en Remetén, Balázs 
Jenő utca 34., Hargita megye, CF 251, CN Remete kataszteri szám 227/1.   

Az árverés kiindulási ára 312 830 lej, amely a felértékelt ár 70%-át képezi.
Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2011. augusz-

tus 4-én 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az 
árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási 
ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 
lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél meg-
nyitott különleges eljárási folyószámlára RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. Bővebb 
felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-
as telefonszámokon.

JOÓ SÁNDOR és GERGELY ATTILA
értesíti az érdekelteket, hogy a Székelyudvarhely, Rózsák utca szám nél-
küli RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV (PUD) bemutatott változatá-
ra környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével meg-
tehetik naponta 9–15 óra között Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 2011. 
július 5-ig.

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.

Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala
értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
módosította a 131./14.12.2009 számú döntését, mely Gyergyószentmiklóson 
megvalósítandó, víz- és szennyvízcsatorna-hálózatok bővítésére és kijavítására, 
valamint a víztisztító és szennyvíztisztító állomások feljavítására vonatkozik.

A módosított döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, 
szerdán 8.30–18.30 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 10 nap alatt nyújthatják be, március 16-ig a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).


