
lakás
ELADÓ Csíkszereda központi részé-

ben 4 szobás, II. emeleti, teljesen felújított 
tömbházlakás. Beszámítok központi fek-
vésű, I. osztályú garzonlakást is. Telefon: 
0751–065822. (20058)

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

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

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíkszere-
dában, a Decemberi forradalom utcában. 
Telefon: 0742–489265.

ELADÓ előnyös áron Csíkszeredában, 
a Decemberi forradalom utcában 4 szobás 
tömbházlakás (termopán ablakok, bizton-
sági ajtó). Azonnal beköltözhető! Ár meg-
egyezés alapján. Telefon: 0749–030242, 
0749–067778. (20054)

ELADÓ Nagyvárad központjában előnyös 
áron 44 m2 lakható felületű, emeletes, össz-
komfortos lakás bebútorozva vagy anélkül. Te-
lefon: 0749–030242, 0749–067778. (20054)

ELADÓ Szécseny, Mélyárok részén 
előnyös áron 20 áras telken fekvű 4 szo-
bás, összkomfortos, téliesített ház gyö-
nyörű kilátással, rendezett udvarral (patak 
és kút az udvaron). Telefon: 0749–030242, 
0749–067778. (20054)

ELADÓ Csíkszeredában központi fekvésű, 
2 szobás, földszinti tömb ház lakás, alkalmas 
irodának vagy orvosi rendelőnek is. Irányár: 
27 000 euró. Telefon: 0751–060375. (20009)

KIADÓ főtéri fekvésű üzlethelyiség 
Gyergyószentmiklóson, 340 m2-es felü-
leten, 108 m2 raktár, 300 m2 pince. Külön 
bejáratú udvar és parkoló. Telefon: 0740–
084903. (20041)

ELADÓ Csíkszentdomokoson családi ház 
46 ár belterülettel és gazdasági épületekkel. 
Irányár: 32 000 euró. Telefon: 0742–388143.

KIADÓ Gyergyószentmiklóson 110 m2 

üzlethelyiség a Bucsin negyedben, a kato-
likus templom szomszédságában. Telefon: 
0744–260028. (6203)

ELADÓ 4 szobás, II. emeleti, két für-
dőszobás, kétteraszos, nagy konyhás, 
tágas előszobás lakás pincével, központi 
zónában, csendes környezetben. Telefon: 
0742–040500, 0727–335734. (20026)

ELADÓ Csíkszentimrén felújításra szo-
ruló családi ház 32 ár területtel, rendezett 
iratokkal. Ugyanitt ELADÓ 2,50 ha erdős 
kaszáló. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0747–863150, 0036–30–9019898 tele-
fonszámokon. (20012)

ELADÓ manzárdos, 230 m2-es lakó-
felületű családi ház 930 m2-es telekkel 
Csíkszeredában, a Taploca utcában. Cég
székhelynek is alkalmas. Telefon: 0722–
435542. (19954)

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

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

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

VÁSÁROLNÉK I. osztályú garzonlakást 
Csíkszeredában. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 6 km-re Csíkszeredától kertes 
családi ház 16 ár területtel. Telefon: 0744–
587656.

ELADÓ felújításra szoruló családi ház 
Csíkszenttamás központjában 5 ár terü-
lettel. Ára megegyezés alapján. Telefon: 
0744–605253, 0755–180196.

telek
VÁSÁROLNÉK építkezésre alkalmas 

belterületet Csíkszentléleken, főút mellett. 
Telefon: 0744–793777. (20058)

ELADÓ Csíkszeredában egy 730 m2-
es, központi fekvésű belterület, a rajta lé-
vő épülettel. Gáz, víz az udvaron. Telefon: 
0742–466937. (20052)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jókai Mór 
utcában 13 ár építésre alkalmas beltelek. 
Irányár: 38 euró/m2. CSERE is érdekel 4 
szobás, Tudor negyedi lakásra. Telefon: 
0743–516785. (20036)

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny ben, 
csendes környezetben, gyönyörű kilátással, 
tiszta telekkönyvvel ren del kező beltelek tu-
lajdonostól. Telefon: 0742–040500, 0727–
335734. (20026)

ELADÓ Csíkszentléleken 10 ár építés-
re alkalmas beltelek rendezett iratokkal, 
víz és villany a közelben. Telefon: 0741–
019897, 0748–529012.

ELADÓ 87 ár parcellázható terület Ma
ros fő Domokos felőli kijáratától egy ki lo
méterre. Megfelel hétvégi háznak, a kö-
zelben horgászási lehetőséggel. Telefon: 
0745–107621, 0755–180196.

jármű
VÁSÁROLOK roncsautóprogramba 

való öreg autót. Telefon: 0753–092433. 
(19971)

ELADÓ Dacia Berlina 1310as, 2003
ban cserélt motorral, 5+1 sebességes, 
teljesen felújított karosszériával, új kup-
lungtárcsával, olajcserével, két Opel ülés-
sel. Érdeklődni lehet a 0740–147111es 
telefonszámon.

ELADÓ 2005ös évjáratú Opel Agila 
1.0 benzines, fekete színű (CDrádió, 
elektromos ablakok, elektromos tükrök, 
ABS, lopásgátló, szervo, légzsák), tö-
kéletes állapotban, frissen behozva Né-
metországból, 94 000 kmben. Telefon: 
0741–534730.

vegyes

Koszorúzásra várjuk 2011. július 
24én, vasárnap 10 órára a Szé kely
keresztúron 1953ban végzett osztály-
társakat volt iskolánknál. Információk 
Kelemen Istvánnál a 0266–243323as, 
valamint Szabó Mózesnél a 0266–
243687es telefonszámon.

ELADÓ két 20 literes benzin ka nisz-
ter, valamint Descoperiţi minunile lumii, 
Civilizaţii dispărute, Natura mereu sur
prinzătoare, Echopark Reader’s könyv 
vadonatúj állapotban. Telefon: 0266–
312497.

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

ELADÓ Same 3 hengeres, 48 LEs 
traktor kitűnő állapotban; 2000es évjá-
ratú, 27 LEs Iseki Land Hope; 4,2 m3-es 
horganyzott szippantó utánfutó; váltóekék; 
165 cmes körkasza; kultivátor; permete-
ző. Rendelésre hozok 30–300 LEs trakto-
rokat vagy más mezőgazdasági gépeket. 
Érdeklődni lehet a 0749–155155ös tele-
fonszámon. (19931)

ELADÓK akciós áron mezőgazdasági 
gépek: kockabálázó, ladewagen, rend-
forgatók, kalapácsmalom, kaszálógép. 
Érdeklődni a 0743–878596, valamint a 
0723–120396os telefonszámokon lehet. 
(20006)

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá-
ban új, német Stema típusú utánfutók 
550–3000 kg össztömegig, valamint vas
vágó fűrészgép. Telefon: 0740–508460. 
(19931)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300  lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461. (19337)

VÁSÁROLNÉK vágómarhát. Telefon: 
0745–184962.

ELADÓK Airedale Terrier kiskutyák be-
oltva, féregtelenítve, egészségügyi köny-
vecskével. Ár: 100 euró. Érdeklődni lehet a 
0745–594030as telefonszámokon. (20041)

ELADÓK tavalyi háztáji tyúkok. Ár: 30 
lej/db. Érdeklődni lehet a 0743–169596os 
telefonszámon.

ELADÓ széna nagy mennyiségben, 
félédes vörös és fehér minőségi szőlőbor, 
valamint futópadok, szobabiciklik. Telefon: 
0746–195430.

ELADÓ kiváló minőségú, eperfahor-
dóban érlelt tiszta, 54 fokos szilvapálinka. 
Érdeklődni lehet a 0748–160660as tele-
fonszámon.

ELADÓ egy pár laprugó papucs Daciá-
ra. Telefon: 0749–278984.

állás

Traktorista MUNKÁT KERES (gréder, 
úthenger, Ifron) Csíkszeredától Csík
szentdomokosig. Telefon: 0743–627111.

szolgáltatás
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.

Ultrahangos csontsűrűség (csont-
ritkulás) mérést végzünk ma 9–20 óra 
között a Best Line Protetic Kft. székhe-
lyén, Csíkszereda, Temesvári sugárút 
49/3. szám alatt. Iratkozni lehet a 0266–
313556, 0756–083992es telefonszá
mokon. (20040)

VÁLLALJUK fürdőkádak újrazománco-
zását garanciával, minden színben, hely-
színi kiszállással, 13 éves tapasztalattal. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777.

Hűtők, mosógépek, aragázak javítását 
VÁLLALOM. Hívja a 0729–085290, vala-
mint a 0266–323087es telefonszámot 
9–10 óra között. (20025)

VÁLLALOK tetőtérbeépítést, falazást, 
gipszkartonszerelést, belső felújítást, glet
telést Csíkszeredában és környékén. Tele-
fon: 0758–343064.

VÁLLALJUK területek felmérését, te-
lekkönyvezését, megosztását, összevoná-
sát és teljes körű ügyintézését. Nyugdíja-
soknak 15 százalék kedvezmény. Telefon: 
0722–967539.

megemlékezés

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

KISS LAJOSNÉ
Fülöp Karola

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, segítő kezet nyújtot-
tak és mély fájdalmunkban osztoztak. 
Gyászoló szerettei. (20059)

Hirdetések

Eljött az emlékezés napja,
Neked szól a templom harangja.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen 
örökre elmentél.

Fájó szívvel emléke-
zünk 1986. július 22re,

SÁNTA JÁNOSNÉ
Vass Irén

halálának 25. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Férje 
János, fia Imre, lánya Jolánka és fér-
je Gilles, unokái Julien és Christian – 
Kászonfeltíz. (20042)

Hiányzol közülünk, a helyed üres lett,
Egy váratlan pillanat a sírba temetett.
Úgy mentél el, hogy nem is búcsúztál,
Csak a sok emlék maradt, amit itt hagytál.
Nap mint nap elfogadtad 
a sors ezernyi baját,
Kérjük a jó Istent, adja meg jutalmát.

Szemünkben könnyel, 
szívünkben fájdalommal 
emlékezünk 2010. július 
22-re,

id. VEZSENYI GYULA

halálának első évfordulóján. Gyászoló 
szerettei. (20033)

hargitanépe2011. július 22., péntek  | 13. oldal 

CSÍKSZENTLÉLEK ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gázhálózat bővítése és rácsatlako-
zások Csíkszentléleken és Fitódon című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. július 13-án döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

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

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Az Országos Réz, Arany és Vas, Minvest Rt. 
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyv-
be J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi 
felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei Törvényszéknél lévő 
2139/96/2007-es ügycsomóban, 2009. február 16-án meghozott 272-es 
határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja 
az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, vala-
mint a hitelezők 2011. április 4-i ülésének határozata alapján kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzékét kifüggesztették 
a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekint-
hető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén (Bá-
nya utca 1. szám) kerül sor 2011. augusztus 26-án 10 órakor, összhang-
ban a 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. ápri-
lis 4-i közgyűlésén jóváhagyott eladási szabályzattal. 

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy megláto-
gatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikö-
tés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszá-
mon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál,  
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató)  

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél  
a 0232–212231-es, 0232–243864-es  

és a 0755–132470-es telefonszámokon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd és 
környéke), Elekes Csaba: 0745–
544590 (Csíksomlyó és környéke), 
Imre István: 0745–107618 (köz-
pont), 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.

BETONPISKÓTA 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON ÉS A LEGJOBB MINŐSÉGBEN, 

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL 
(udvarra, járdára, különböző színekben).

Szállítás kedvezményesen megrendelhető.

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


