
lakás
KIADÓ hosszú távra bútorozatlan 

garzonlakás Csíkszeredában, a Szív ut
cában. Telefon. 0741–258164.

ELADÓ kertes, családi ház mellék
épületekkel Újtusnádon, a 411. szám 
alatt. Telefon: 0266–334180. (19855)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíksze
redában, a Decemberi forradalom ut
cában. Csere is érdekel garzonlakásra 
különbözetfizetéssel. Telefon: 0742–
489265.

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti téglala
kás pincével a Nárcisz sétányon. Irány
ár: 23 000 euró. Telefon: 0741–275007, 
0744–295763.

ELADÓ vagy KIADÓ 2 szobás, rész
ben bútorozott lakrész. Telefon: 0751–
131207. (19911)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes
vári sugárúton IV. emeleti, 3 szobás 
tömb házlakás. Telefon: 0745–167127. 
(19777)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Gyer
gyó szentmiklóson, a Forradalom negyed
ben. Beszámítok autót. Telefon: 0721–
717998, 0749–092042.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, a For
radalom negyedben 2 szobás, IV. emeleti 
tömbházlakás. Irányár: 44 000 lej. Tele
fon: 0754–336000.

ELADÓ Csíkszeredában 1158 m2es 
irodaház, 760 m2ig kereskedelmi felü
let, 14 ár beltelek, betonozva. Átalakít
ható szállodának, egészségügyi, klinikai, 
kereskedelmi egységnek. Befektetésnek 
is ajánlott. Ára: 190 euró/m2. Telefon: 
0744–568598.

KIADÓK Csíkszeredában 250 m2es, 
illetve 36 m2es helyiségek lerakatnak, 
raktárnak, bemutatószalonnak, terme
lésnek vagy más kereskedelmi egység
nek, irodákkal együtt. Ára: 2 euró/m2. 
Telefon: 0744–568598.

jármű
ELADÓ 1995ös évjáratú Suzuki 

Vitara, 4 x 4es, jó állapotban. Ára: 3650 
euró. Telefon: 0744–786147. (19899)

ELADÓ 2003as évjáratú Daewoo 
Matiz jó állapotban, légkondival. Ára: 2350 
euró. Telefon: 0744–786147. (19899)

ELADÓ 1995ös évjáratú Audi A4es 
jó állapotban. Ára: 2650 euró. Telefon: 
0744–786147. (19899)

ELADÓ Daewoo Tico jó állapotban. Ára: 
1250 euró. Telefon: 0744–786147. (19899)

ELADÓK: FiatSame 3 hengeres, 48 
LE-s traktor kitűnő állapotban; ISEKI 22
kWos 4 x 2es, 2000 évjáratú traktor 
(3500 euró), 2003as évjáratú Ford Focus 
1,8 dízel, sok extrával, frissen behozva, 
névre íratva (3300) euró, 1998as évjáratú 
VW T4 5 személyes, 101 LEs, valamint 
szippantók, váltóekék, 165 cmes körka
sza. Telefon: 0749–155155. (19841)

ELADÓ: 2001es évjáratú Volkswa
gen Passat 1.9 TDi, 230 000 kmben, 
kitűnő állapotban, tulajtól – ára: 5200
euró; Steyr 30 LE traktor – ár: 12 300
lej; kínai, 2005-ös évjáratú, négyütemű
robogó – ára: 1600 lej. Telefon: 0752–
135883, Gyergyócsomafalva 701. szám.

ELADÓ 2006os évjáratú Dacia 
Logan 1,4es. Telefon: 0757–416310.

telek
ELADÓ Csíkszentsimonban, a főút

mellett, a volt szeszgyár közelében 2000 
m2 telek, amelyre egy 510 m2 tömbházalap 
van építve alagsorral. Rendezett telek
könyv és az épülethez teljes dokumentáció 
van. Telefon: 0266–334631. (19892)

vegyes
ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny

ben jó állapotú, 500 m2es téglaistálló, 
11ár területtel, lakrésszel, főútmellett,
közművesítve.Telefon:0745–849989.

ELADÓ 1500 kg szemes kukorica 
2010es és évi termés Maros megyé
ben. Telefon: 0745–407380. (19913)

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

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla)
nagyon jó állapotban. Telefon: 0745–
325054.

ELADÓ egy 120 literes mélyhűtő.
Ára: 200 lej. Telefon: 0751–081567.

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ egy
háromhengeres Fiat motor újba téve, 
valamint egy 650-es oldagrup, Carpaţi
hátsó differenciál, reduktor. Telefon: 
0266–331818, 0723–460530.

ELADÓ egy egyszemélyes sírhely 
a Szentlélek utcai temetőben. Telefon:
0720–986996.

ELADÓ keveset használt gázbojler, 
új, kerti slag öntözésre, Whirlpool nagy 
fagyasztós hűtőszekrény, fehérszőlőbor,
valamint futópadok és sportfelszerelé
sek. Telefon: 0746–195430.

ELADÓkiválóminőségű,54fokostisz
ta szilvapálinka. Telefon: 0748–160660.

ELADÓ: 40 darab fehér csempe (15 x 
15);10darabzöldfalicsempe(25x40);
13 darab zöld padlócsempe (30 x 30);
kerekpoentlász (csipke) terítő (átmérője
110 cm), valamint egy szarvasagancs. 
Telefon: 0266–321512.

ELADÓnégyhengeres kürtőskalács
sütő gép kedvező áron. Telefon: 0746–
107408.

szállás
HORGÁSZÓK és kikapcsolódni vá

gyókfigyelmébe!Szálláslehetőség,illet
ve szobák bérlése Homoródszentpálon a 
0745–890902es telefonszámon.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezem 2001. jú
nius2-ra,nevelőapám,

LAJOS KÁROLY

halálának 10. és drága édesanyám,

LAJOS KÁROLYNÉ
GegőIrma

halálának 4. évfordulóján. Leányuk:  
IrmaMária.

Hirdetések

Virágesősűrűjében
pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobbant családjáért,
messze vitted Istenem.
Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Szeretőférjvoltál,drágaédesapa,
Bánatos családodnak 
mostazőrangyala.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
július 1jére,

BODOR ANDRÁS

halálának 2. évfordu ló ján. 
A megemlékező szent-
mise 2011. július 2án, 
szom baton reggel 7 órakor lesz a gyi  
mesfelsőloki templomban. Akik is
merték és szerették, áldozzanak egy 
percet emlékének. Még fáj, s talán 
örökre így marad, de Te mindig velünk 
leszel,azidőbárhogyhalad.Nagyon
hiányzol! Szerettei. (19917)
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Transilvania Interconsult I.P.U.R.L.
Felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –

kikiáltásos nyílt árverést hirdet
az adós DERATEX Kft. vagyonát képező ingatlan eladására: 

BELTELEK, 732 m2, Csíkszereda, Haladás u. 18. sz. 
Kikiáltási nettó ár: 112 770 lej.
Az árverésre 2011. július 4-én 10 órakor kerül sor a felszámoló cég 

székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.
Oda nem ítélés esetén az árverés megismétlődik július 11-én 10 

órától.
Kapcsolattartó személy és bővebb információk:

Lőrincz Lukács, tel.: 0744–600542.

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.

KALAMÁR BÉLA
– Csíkszereda, Akarat utca 7. sz. alatti lakhellyel –

értesíti az érdekelteket, hogy Csíkszereda, Kicsimező utca szám nélkül 
található 4975 m2-re vonatkozó részletes rendezési tervet (PUD) – la-
kóházak, melléképületek építése céljából a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló tervek 
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés 
(aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség által kiadott 7189/2011.06.22. számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint 
az apmhr.anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 
0266–371313).

A csíkpálfalvi ZÖLD ERDŐ KÖZBIRTOKOSSÁG

2011. július 7-én 10 órától

árverést szervez

a Csíki Magánerdészet székhelyén 2500 m3 gyérítésből származó 
fatömeg értékesítésére a Csobányosi erdőrészekről. 

Érdeklődni a 0747–230268-as  
vagy a 0747–230278-as telefonszámon lehet.

A ROMAQUA GROUP Rt.
értesíti az érintetteket, hogy a borszéki Kerekszék Természetvédelmi terület 
kezelési tervének bemutatott változatára környezetvédelmi  véleményezést ké-
relmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik napon-
ta 8.30–16.30 óra között Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, a hirdetés utolsó megjelenésé-
től számított 15 nap alatt, 2011. július 19-ig.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
versenytárgyalást szervez   

a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti székhelyén 
2011. július 27-én 12 órakor

32 m2 irodai tevékenységre és 302  m2 ipari tevékenységre 
alkalmas helyiség bérbeadására 

a Csíkszereda, Haladás utca 18. szám alatti ingatlanból.
Az árajánlatok leadásának végső határideje 2011. július 26., a Me-

gyei Tanács iktatójába.
Az indulási bér értéke havi 2,5 euró/m2 az irodai tevékenységre 

alkalmas helyiségekre és 1,5 euró/m2 az ipari tevékenységre alkalmas 
helyiségekre. Az igénylések a meghirdetett helyiségek egy-egy részére 
is benyújthatók. 

Az árverési ügycsomó beszerezhető a hivatal Vagyonkezelési Igaz-
gatóságán 50 lej értékben, további felvilágosításokat a hivatal 203-as 
irodájában vagy a 207791-es telefonszámon kaphatnak.


