
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

KIADÓ Csíkszereda központjában 
I. osztályú, bútorozatlan garzonlakás. 
Telefon: 0726–573808. (20595) 

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 4 
szobás, összkomfortos lakás, víz, köz-
ponti fűtés, garázs, kanalizálás, csen-
des helyen, vízparton. Irányár: 65 000 
euró. Telefon: 0745–618728.

ELADÓ sürgősen előnyös áron 2 
szobás, földszinti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Fenyő utcában. Telefon: 
0745–364775.

ELADÓ újonnan épült családi ház 
Lókodban 35 ár gyümölcsössel. Tele-
fon: 0740–186614. (20581)

ELADÓ vagy KIADÓ 4 szobás 
tömbházlakás a Szabadság tér 8. szám 
alatt. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0726–392843. (20651)

ELADÓ 3 szobás, 60 m2-es lakás 
Csík sze redában, a Jégpálya negyed-
ben, téglából épült tömbházban. Tele-
fon: 0726–268000, 0748–921491.

Csíkszeredában, a központtól 5 
percnyire, a Sadoveanu utcában fel-
újított, hőszigetelt, termopán ablakos, 
saját játszóteres, 4 emeletes tégla-
épület I. emeletén ELADÓ 2 szobás, 
világos, csendes, belső udvarra néző, 
beépített erkéllyel, saját pincével, mé-
rő órákkal, alacsony fenntartási költsé-
gekkel rendelkező lakás (50 m2). Irány-
ár: 33 700 euró. Telefon: 0741–781105. 
(20508)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti, bú-
torozott, felújított tömbházlakás a 
Jégpálya negyed 77. szám alatt. Ára: 
145 000 lej. Telefon: 0741–090610. 
(20644)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Szász Endre utcá-
ban. Telefon: 0744–299749. (20640)

ELADÓ vagy KIADÓ a Temesvári 
sugárúton IV. emeleti tömbházlakás 
(2 szoba, manzárdszoba, pince). Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (20546)

ELADÓ nagy családi ház gazda-
sági épülettel, gyümölcsössel (28 ár 
beltelek) Csíkszeredától 10 km-re. Te-
lefon: 0742–973300. (20584)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában. Telefon: 0740–
054976.

ELADÓ manzárdos családi ház 
Csíkszeredában, a Taploca utcában 
(230 m2 lakófelület + 930 m2 telek), 
alkalmas cégszékhelynek is. Telefon: 
0722–435542. (20404)

telek
ELADÓ hétvégi ház vagy lakó-

ház építésére alkalmas beltelek a 
szécsenyi zónában. Telefon: 0744–
121302. (20563)

ELADÓ 1,15 hektár házépítésre 
alkalmas kaszáló a lövétei Kékvize 
határban, a főúttól 250 m-re. Telefon: 
0744–696765. (20416)

ELADÓ 1600 m2-es beltelek Csík-
szentlélek központjában. Telefon: 
0740–054976. (20583)

ELADÓ 15 ár beltelek Csíkszere-
dában, a Rét utcában. Telefon: 0266–
324657, 0743–384560. (20617)

jármű
ELADÓ: 47 LE-s Massey Fer gu-

son traktor eredeti állapotban, Perkins 
motorral – ára: 12 500 lej; 2001-es 
évjáratú Volkswagen Passat 1.9 TDi, 
tulajdonostól – ára: 5100 euró. Tele-
fon: 0752–135883.

ELADÓ 2006-os Volkswagen Polo 
újszerű állapotban, első tulajdonostól, 
valamint 2006-os Seat Ibiza jó álla-
potban, téli, nyári gumikkal. Telefon: 
0728–012615.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volks-
wagen Polo 1.4, légkondi, elektromos 
ablakok és tükrök, állítható székek és 
kormány, ABS, EPC stb., alkudható, 
megkímélt állapotban. Ára: 3600 eu-
ró. Telefon: 0723–365866.

ELADÓ 1999-es évjáratú Dacia 
Nova GTi, 1600 cm3-es, Euro 2-es. 
Ára: 5000 lej. Telefon: 0751–081567.

ELADÓ 1998-as évjáratú Ford 
Escort 1.6-os, kombi, meggypiros 
színben, 8 hónapja beírva, első tulaj-
donostól, nagyon jó állapotban. Ext-
rák: elektromos ablakok, ABS, szer-
vo, klíma, alufelnik. Ára: 1900 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót. Telefon: 
0733–840369, 0266–334364. (20493)

ELADÓ 2000 júniusi, Euro4-es Opel 
Vectra–B–Sedan 1.6 – 16 V, frissen 
behozva, 240 eurós illetékkel, kitűnő 
állapotban, bőrön kívül fullextrás. Ára: 
2650 euró. Csere is érdekel. Telefon: 
0755–889507, 0730–206538.

ELADÓ 2007-es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 
3500 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is, valamint 2001-es Opel B Vectra 
kombi E6-os benzines Euro4-es motor-
ral (ABS, szervo, klíma, fedélzeti szá-
mítógép, 4 légzsák, központi zár, táv-
irányítás), frissen behozva, kevés ille-
tékkel. Ára 2950 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

vegyes
ELADÓK öntvény fűtőtestek, fe-

nyőfa konyhabútor, alsó szekrénysor 
inox mosogatóval és beépíthető főző-
lappal. Telefon: 0741–347235, 0745–
485966.

ELADÓK 20 kg-os malacok és 
egy 200 kg-os disznó. Telefon: 0743–
664059, Csíkszentmihály.

ELADÓ Csíkszeredában, Szé cseny-
ben jó állapotú, 500 m2-es téglaistálló, 
11 ár területtel, főút mellett, közműve-
sítve, megfelel többféle tevékenység-
nek is. Irányár: 26 000 euró. Telefon: 
0744–385496.

ELADÓ dióbél előnyös áron. Tele-
fon: 0723–176232. (20644)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele-
fon: 0745–510386, 0266–244461. 

ELADÓ roncsprogramból szárma-
zó értékjegy. Telefon: 0753–092433. 
(20625)

Betonpiskóta a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyár-
tótól! Járdának, gépkocsibejárónak, 
térburkolásnak, különböző színekben. 
Mennyiségi kedvezmények! Szállí-
tás ked vezményesen. Megrendel-
hető: Csík  szereda, Rét utca 83. szám 
alatt. Érdeklődni lehet a 0745–745872 
és a 0744–755124-es telefonszám-
okon. (20580)

állás

Kazánfűtőt ALKALMAZUNK. Ér-
dek lődni a 0752–211321-es te le-
fonszámon. Önéletrajzokat a laszlo.
gagyi@iss-fs.ro e-mail címre vá-
runk. (20606)

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítá sa ked vező 
áron, rövid határidővel, a kon zulátussal 
szembeni for dítóirodá ban. Telefon: 
0266–372433, 0744–664364.

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal, minden színben. 13 év tapasztalat. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20573)

részvétnyilvánítás

Szomorúan értesültünk a szere-
tett és nagyrabecsült kolléganő és 
lakótárs,

DUMITRACHE ATENA

hirtelen elhunytáról. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki, osztozunk a csa-
lád mély gyászában. A csíkszeredai 
Transylvania X lakástulajdonosi tár-
sulás vezetősége.

Megrendülten értesültünk szom-
szédunk,

PETRES LÁSZLÓ

elhunytáról. Őszinte részvétünket 
fejezzük ki a gyászoló családnak. A 
lépcsőház lakói. (20648)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Mérhetetlen fájdalommal tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, testvér, rokon és 
jó barát,

SÁRIG LAJOS

áldott jó szíve életének 74., há-
zasságának 48. évében hosszas 
szenvedés után 2011. október 
16-án megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait októ-
ber 19-én 15 órakor kísérjük utolsó 
útjára a Kalász negyedi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, pihenése 
csendes! Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. A 
gyászoló család.

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyeztél, 
Búcsúzás nélkül örökre elmentél.

Fájdalomtól megtört szívvel, de 
a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy az önfeláldozó édes-
anya, testvér, sógornő, rokon és 
szomszéd,

PÁL IBOLYA

szerető szíve életének 53. évében 
2011. október 17-én 12 órakor rövid 
szenvedés után megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2011. október 20-án de. 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a nagytusnádi szülői háztól a helyi 
temetőbe. Nyugodjál békességben, 
az úr Jézus szent nevében! A gyá-
szoló család.

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál,
Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Szívünkben tovább élsz,
emléked nem száll tova,
Mert akit nagyon szerettünk,
Nem hal meg soha.
Úgy voltál jó, ahogy voltál,
Bárcsak lennél, bárcsak volnál.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2010. október 
18-ra,

TAMÁS MÁRTON
nyug. rendőr

halálának első évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (20600)

hargitanépe2011. október 18., kedd  | 13. oldal 

ELADÓ

telekkönyvezett, üzemtervezett, őrzésbe adott 
40 hektár fenyőerdő Gyergyócsomafalván  

a Háromutága-dűlőben.

Érdeklődni lehet napközben. 
Telefon: 0744–696100.

A Casa de Insolvenţă Transilvania S.P.R.L. temesvári fiókja 
és a RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.

a Temesvár Gh. Lazăr utca 42. szám alatti székhelyű átszervezésben lévő 
S.C. P.S. INTEX Rt. jogi ügyvezetői minőségükben 

nyílt árverés útján eladják vagy kiadják a következő javakat: 
területek Gyergyószentmiklós város szélén a következők szerint:
 Szántóterület és kaszáló Tölgymező-Békénymelléke pászták 
3046+ 3046+1349+ 802=6517 m2 a telekkönyvbe belefoglalva 10367 
szám alatt; 
 Disznófürdő-Békénymelléke pászták 1536 m2 a telekkönyvbe be-
lefoglalva 3075 szám alatt; 
 Disznófürdő pászták 1262+1262+1262+1536+1540 =6862 m2 a 
telekkönyvbe belefoglalva 7656 szám alatt; 
 Tölgymező pászták 975+1165+327+327+327=3121 m2 a telek-
könyvbe belefoglalva 7655 szám alatt; 
 Disznófürdő-Békénymelléke pászták 180+180+180=540 m2 te-
lekkönyvbe belefoglalva 7656 szám alatt.
Kikiáltási ár: 7 euró/m2.
Az árverést a marosvásárhelyi jogi ügyvezető székhelyén szervezik meg, G-ral 

Gheorghe Avramescu 4. szám alatt 2011. október 28-án 11 órakor, és megismét-
lik hetente pénteki napokon ugyanabban az órában a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a jogi vagy magánszemélyek vehetnek részt, akik az ár-
verés megkezdéséig befizetik a részvételi garanciát, a részvételi illetéket és meg-
vásárolják a feladatfüzetet. 

A részvételi garancia az ár 10%-a, s azt be kell fizetni a cég pénztárába, 
vagy átutalni a S.C. P.S. INTEX Rt.-nek (bejegyzési száma J35/327/1999, 
fiskális kódja RO11667310) a marosvásárhelyi Alpha Banknál megnyitott 
RO62BUCU726210362511RO01 folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a 0745–653430-as,  
a 0265–297700-as és a 0745–146096-os telefonszámokon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 
0740–535990, Csíkszentgyörgy: 

Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi-
roska – 0744–912658, Csík-
szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: Lász-
ló 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 (lapki-
hordóinknál): 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. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES A FELCSÍKI 

FALVAKBA!
Telefon: 0733–110166, 

8–16 óra között.


