
lakás
ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb

házlakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi Forradalom utcá
ban. Telefon: 0742–489265.

KIADÓ hosszú távra I. osztályú, bú
torozatlan garzonlakás a Szív utcában. 
Telefon: 0742–330900.

ELADÓ lakóház Szécsenyben (min. 
170 m2), udvarral, terasszal, garázzsal. 
Telefon: 0744–783218. (20037)

KIADÓ bútorozott, felszerelt, csempé
zett garzonlakás. Telefon: 0724–537505. 
(20046)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temesvári 
su gárúton 2 szobás + manzárdszobás 
lakás. Érdeklődni a 0742–294650 vagy 
a 0745–167127-es telefonszámokon. 

KIADÓ Csíkszeredában 2 bútorozott 
szoba, az egyik fiatal párnak is megfele
lő. Alacsony házbér, csak lakók vannak 
a 4 szobás lakásban. Telefon: 0266–
372176, 0742–510914.

ELADÓ Csíkszeredában, a Fenyő ut
cában 2 szobás tömbházlakás. Ár: 78 000 
lej. Beszámítok garzont is 55 000 lejért. 
Telefon: 0751–826404.

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

KIADÓ szoba-konyha-fürdőszobás szük
séglakás Csíkszeredában, önálló fafűtéssel. 
A házbér részben ledolgozható építkezési és 
háztáji munkákkal. Telefon: 0744–575063.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyed 10. szám alatt, napos oldalon II. 
emeleti, 3 szobás lakás felújítva, víz-, fűtés
szabályozóval felszerelve. Telefon: 0266–
321170, 0266–310208, 0749–554827.

ELADÓ III. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás Tusnádfürdőn, saját hőköz pont-
tal. Telefon: 0757–676158.

ELADÓ családi ház Csatószeg köz
pontjában 50 ár telekkel és melléképü
lettel. Telefon: 0724–938386.

KIADÓ különálló épület a Szentlélek 
utca 66. szám alatt (a tejgyárral szem
ben). Megfelel irodahelyiségnek, cég
székhelynek, rendelőnek vagy bármilyen 
hasonló célra. Az összesen 100 m2, 
felújított helyiség saját központi fűtés
rendszerrel és parkolóval is rendelkezik. 
Telefon: 0741–098922. 

telek
ELADÓ Csíkszeredában egy 730 m2

es, központi fekvésű belterület, a rajta 
lévő épülettel. Gáz, víz az udvaron. Tele
fon: 0742–466937. (20052)

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár 
építkezésre alkalmas terület (villany, fo
lyóvíz, forrás), valamint nyaraló (legelő, 
erdő, forrás). Telefon: 0726–192660.

ELADÓ Csíkzsögödön, a Petrében 74 
ár kaszáló. Irányár: 1,5 euró/m2. Telefon: 
0266–314455, 0746–476401.

ELADÓ Csíkszentkirályon: 3,90 ha nö
vendék erdő (Szemeskő). Irányár: 100 lej/
ár; 28 ár telkesíthető szántó a Vargyason. 
Ár: 450 lej/ár; 28 ár kaszáló a Dunában 
cégtelephelynek. Ár: 600 lej/ár. Telefon: 
0266–314455, 0746–476401.

jármű
ELADÓ egy 640-es traktor trolival 

vagy anélkül jó állapotban. Irányár: 7500 
euró. Telefon: 0743–578990. (20035)

ELADÓ: 1999-es évjáratú Volkswa
gen Transporter 2.5 TDi, 5 személy + 
teher, kitűnő állapotban; 2003-as évjára
tú Ford Focus (klíma, ABS, elektromos 
ablak, tükör, két személy + teher) reális 
kilométerben, sérülésmentes. Beszámí
tok 1300-as Daciát, Trabantot. Telefon: 
0722–342429. (20027)

vegyes

Koszorúzásra várjuk 2011. jú
lius 24-én, vasárnap 10 órára a 
Székelykeresztúron 1953-ban végzett 
osztálytársakat volt iskolánknál. In
formációk Kelemen Istvánnál a 0266–
243323-as, valamint Szabó Mózesnél 
a 0266–243687-es telefonszámon.

ELADÓK ír szetter kiskutyák és hét
hetes malacok Csíkszenttamáson. Tele
fon: 0747–036021.

ELADÓK német juhász kiskutyák olt
va, féregtelenítve, könyvecskével. Tele
fon: 0749–591086.

A nemrég alakult Gyergyói Állatvédő 
Egyesület (elnök Szabó Gabriella) felaján
lást vár az induláshoz, szívesen fogadunk 
pénzbeli adományokat, használaton kívü
li, de még működőképes hűtőszekrényt, 
fagyasztóládát, és ezenkívül még szüksé
günk lenne faanyagra. Segítsetek, hogy 
végleg megoldódjon a kóbor állatok sor
sa! Telefon: 0749–591086.

ÖRÖKBE FOGADHATÓK keverék kis
kutyák oltva, féregtelenítve, könyvecs
kével. Telefon: 0749–591086.

ELADÓ: háromhengeres Fiat traktor 
kitűnő állapotban, ekék, körgereblyék, 
körkaszák, tejhűtők, 2,20 m-es vetőgép, 
gabonafelfúvó, silókiosztó, pityókaültető 
és -válogató, kapagépek, kalapácsmal
mok stb. Telefon: 0744–514745. (20033)

ELADÓ két 2 éves, betanított, vastag 
fajta, sárga lámpás ló párban vagy külön 
is. Telefon: 0266–311754, 0747–158432. 

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

ELADÓ egy 160 éves faragott ágy 
restaurálva. Telefon: 0741–565365.

ELADÓ kiváló minőségű, eperfahor
dóban érlelt, 54 fokos, tiszta szilvapálinka. 
Ára: 30 lej/liter. Telefon: 0748–160660.

A Wasmuller Kft., német régiség
kereskedés FELVÁSÁROL régi festmé
nyeket, pénzérméket és bankókat, a két 
világháború között gyártott régi varrógé
peket – bizonyos szériaszámmal (Singer, 
Zzinger, Naumann, Kaiser stb.). 35 000 
– 45 000 eurót kínálunk. Komolyságot 
kérünk/ajánlunk. Telefon: 0745–800292 
(9–19 óra között). (20053)

elveszett
Július 7-én éjszaka ELVESZETT Csík-

som lyóról két pej ló. A becsületes megta
láló vagy nyomravezető pénzjutalomban 
részesül. Telefon: 0720–012771. (19987)

állás

ALKALMAZUNK kőműveseket vagy 
kő mű vescsoportot. Telefon: 0744–
594409.

A Producţie Prestări Sela távközlési 
cég SÜRGŐSEN ALKALMAZ hálózat
kezelőt (kábeltévé és internet). Bővebb 
információ a 0735–866117-es telefon
számon vagy a cég székhelyén: Csík
szereda, Szentlélek utca 56. szám alatt. 
(84440)

szolgáltatás
KUTYAKIKÉPZŐ INDUL Gyergyó szent-

miklóson. Érdeklődni lehet a 0748–591086 
és 0747–835661-es telefonszámokon.

Ultrahangos csontsűrűség (csont
ritkulás) mérést végzünk július 22-én 
9–20 óra között a Best Line Protetic 
Kft. székhelyén, Csíkszereda, Temesvári 
sugárút 49/3. szám alatt. Iratkozni lehet 
a 0266–313556, 0756–083992-es tele
fonszámokon. (20040)

VÁLLALUNK szőnyegmosást Csíksze
redában, a Haladás u. 18. szám alatt. Ár: 
2,5 lej/m2, háztól és házhoz szállítás ese
tén 3,5 lej/m2. Telefon: 0744–594409.

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2010. jú
lius 19-re,

TATÁR BALÁZS

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2011. július 22-én 19 
órakor lesz a csíkszentmihályi templom
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei. (20038)

Hirdetések

Virágeső sűrűjében 
pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért,
Messze vitted, Istenem.
Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, 
drága édesapa és nagytata,
Bánatos családodnak 
most az őrangyala.

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
2010. július 21-re,

VITOS SÁNDOR

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2011. július 23-án 19 
órakor lesz a csík szent már to ni temp
lomban. Emléke legyen áldott, nyugal
ma csendes! Gyászoló özvegye, fia, 
lánya és családjaik. (20048)
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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.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a „LAZAR” MEZŐGAZDASÁGI TÁRSULAT (Szárhegy, Új utca 6. szám) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2011. szeptember 2-án 11 órától  
nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó és ingatlan javait csíkszere
dai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó és ingatlan javak: 
 Szárhegy, Új utca 6. szám alatt található építkezés; 
 1 db vetőgép; 
 1 db ciszterna; 
 1 db mérleg. 

A javak kikiáltási ára összesen 108 700 lej, melyből az építkezés 105 400 
lej, állóeszközök 3300 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkez
dése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket az Alpha Bank csíkszeredai 
ügynökségénél megnyitott RO37BUCU2041211957084RON különleges 
eljárási folyószámlára.

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

A General Mir Consult S.P.R.L.
a COOPER MR Kft. (Csíkszentgyörgy, Bánkfalva 346. szám) jogi 
felszámolói minőségében közli, hogy 2011. augusztus 9-én 10 órakor  
nyílt kikiáltásos árverést szervez az adós ingatlan javainak egybeni 
eladására (vânzare în bloc).

Ingatlanok: 
 9224 m2-es terület (Bánkfalva helység telekkönyvében bejegyez

ve 4206., illetve 4207. szám alatt, topográfiai szám: 157/2/1/2, 161/1, 
167/1, 162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180/1/1, 180/1/2, 181, 231/1, 232/1, 233, 234, 236, 235, 239, 
237/1), amelyen melléképületek és lakóház található; a kikiáltási ár 
261 455,09 lej + áfa a 800/04.03.2010 számú jegyzőkönyv szerint.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltá
si ár 10 százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a 
Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO84RNCB0157114920200001 különleges eljárási folyószámlára.

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

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Com ADY IMPEX Kft. (Maroshévíz, Győzelem utca 8. szám) jogi felszámolói mi
nőségében közli, hogy a 2011. július 11-én 12 órától nyílt kikiáltásos árverés útján 
eladja az adós ingó javait csíkszeredai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 

Az ingó jószág: 
 VOLVO S 60 személygépkocsi, fekete színű, gyártási év 2002, 
      gázolajas, 2400 cm3. 
A személygépkocsi értéke 23 049,90 lej áfával együtt.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdése 

előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát képező 
garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a különleges eljárási folyószámlára.

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

KARCFALVA ÖNKORMÁNYZATA
 értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 82-es és 85-ös községi utak, vala-
mint az Olt hídjának feljavítása és modernizálása Karcfalván című tervét 
benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezet
védelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041), 
munkanapokon 8.30–16.30 között, az engedélyezési eljárás alatt.

CSÍKSZENTSIMON ÖNKORMÁNYZATA 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy A 2010-es árvizek által sújtott DC 
265-ös számú községi út rehabilitálása és modernizálása Csíkszentsimonban 
című tervét Csíkszentsimon kül és belterületén benyújtotta a környezetvédel
mi ügynökséghez telepítési engedély megszerzése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között. Az 
érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt (telefon: 0266–371313, 312454, fax: 0266–310040).

BETONPISKÓTA 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON ÉS A LEGJOBB MINŐSÉGBEN, 

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL 
(udvarra, járdára, különböző színekben).
Szállítás kedvezményesen megoldható.

Csíkszereda, Rét utca 83. szám.
Telefon: 0745–475872, 0744–755124.


