
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

felújított, saját hőközponttal ren
delkező, negyedik emeleti, 2 szo bás 
tömbházlakás a rendőrség szom
széd ságában. Érdeklődni a 0743–
156544es telefonszámon.

KIADÓ garzon a Szív utcában. 
Telefon: 0744–229024.

KIADÓ bútorozatlan garzonlakás. 
Telefon: 0745–079589. (20749)

ELADÓ I. osztályú garzonlakás 
a Szív utca 4. szám alatt. Telefon: 
0740–059520.

KIADÓ Csíkszeredában I. osztályú, 
I. emeleti, 2 szobás lakás hosszú táv
ra. Telefon: 0756–323956. (20743)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, 
felújított tömbházlakás, pincével a 
Temesvári sugárút 63/4. szám alatt. 
Telefon: 0744–696372. (20709)

Sürgősen ELADÓ felújított, sa
ját hő központtal rendelkező, 4 szo
bás tömb házlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–558686.

ELADÓ központi fekvésű, 3 szo
bás, bútorozott tömbházlakás Csík
szeredában. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0744–661676. (20730)

telek
ELADÓ Felsőboldogfalván 10 

ár, építésre alkalmas telek. Telefon: 
0753–116360.

ELADÓ Csíkcsicsóban a főút 
melletti 161. szám építés alatt lévő 
14 ár telek + 10 ár kaszáló, vala
mint 24 ár szántó. Irányár: 14 000 
euró. Telefon: 0036–20–4149840, 
0755–170524. (20736)

jármű
ELADÓ 2001es évjáratú Opel 

Astra, kombi, beírva, 1.7es DTi 
motorral, 2013ig minden illeték ki
fizetve, nagyon jó, karc és rozsda
mentes állapotban. Irányár: 3850 
euró. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Telefon: 0736–943035. (20739)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.6, benzines, kombi, frissen 
behozva, Euro 4es, karc és rozs
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, multivolán, négy elektro
mos ablak, tükrök, négy légzsák, 
kipörgésgátló, központi zár távirá
nyítóval, klíma. Irányár: 2950 euró. 
Telefon: 0736–943035. (20739)

ELADÓ 2007es évjáratú Dacia 
Logan 1.4, benzines, Euro 4es, for
galomba beírva, jó állapotban. Extrák: 
ABS, központi zár, légzsák, CDrádió. 
Telefon: 0741–534730. (20744)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra 1.6os, Euro 4es motorral, 
metálkék színben, első tulajdonostól, 
karcmentes. Extrák: ABS, szervo, klí
ma, elektromos ablakok, multivolán, 
hat légzsák. Beszámítok olcsóbb au
tót is. Ár: 2850 euró. Telefon: 0733–
840369, 0266–334364. (20739)

ELADÓ 2003as évjáratú Dacia 
Solenza 1.4 MPi (alufelni, ködlám
pa, téligumigarnitúra). Ára: 1800 
euró. Telefon: 0724–286944.

ELADÓ 1998as évjáratú Ford 
Escort, kombi, meggypiros szín
ben, egy éve beírva, első tulajdo
nostól. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
légzsák, elektromos ablakok, na
gyon jó állapotban. Ára: 1800 eu
ró. Telefon: 0733–840369, 0266–
334364. (20739)

ELADÓ: 1999es évjáratú Su
zuki Vagon R+; Volkswagen Golf 
friss műszakival, forgalomba beírva 
– 1500 euró, beszámítok öreg Daci
át; Deutz Fhare fülkés traktor, kul
tivátor, váltóeke kitűnő állapotban. 
Telefon: 0722–342429. (20729)

vegyes
ELADÓ vagy KIADÓ garázs a 

Hargita utcában. Telefon: 0751–
533263.

ELADÓK használt Dell, Fujitsu, 
Compaq laptopok. Telefon: 0746–
219248. (20757)

ELADÓ Csíkszentsimonban na
gyobb mennyiségben sárgarépa, 
átültethető, Csíkban nevelt tuják, 
ezüst fenyők, rózsatövek, gyümölcs
facsemete, étkezési bur gonya, Sa
me traktor 48 LE, váltóeke. Telefon: 
0749–155155. (20729)

előadás
Immunizálással megelőzhető 

és visszafejleszthető az érelme
szesedés címmel tart előadást 
2011. november 5én, szombaton 
este 18 órától dr. Horváth István 
orvos, biológus, kutató professzor 
Csíkszeredában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában, melyre sze
retettel várunk mindenkit. Belépő 
díj: 10 lej. (20230)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2005. 
november 2ára,

id. NAGY JÓZSEF
halálának 6. évfordulóján. Lelkéért 
az engesztelő szentmise 2011. no
vember 4én 17.30kor lesz a Szent 
Ágostontemplomban. Nyugodjon 
békében! Szerettei. (20754)

Fájó szívvel emlékezünk 1993. 
november 3ra,

id. MIKLÓS FERENC
halálának 18. évfordulóján. Nyu
god jék békében! Szerettei – 
Csík taploca. (20253)

Hirdetések

Álmodtál egy öregkort, csendeset, szépet,
De a kegyetlen halál mindent összetépett.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a testvér, rokon és jó szomszéd,
ANDRÉ CSABA

életének 59. évében 2011. október 31-én hirtelen elhunyt. Te-
metése november 4-én 14 órakor lesz a csíktaplocai római kato-
likus temetőben. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Nyugodjék békében! A gyászoló család.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökké ott marad.

Szívünk mély fájdalmával, de a sors akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy

id. SÁNTA IGNÁC
nyug. szabómester

életének 71., házasságának 45. évében hosszas betegség után csen-
desen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2011. november 
4-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkkozmási temető ra-
vatalozójából a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Felejthetetlen férjem, édesapánk, nagytatánk, 
nyugodjál békében! A gyászoló család.

hargitanépe2011. november 3., csütörtök  | 13. oldal 

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) jogi felszámo-
lói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
43/96/2008-as csődeljárási ügycsomóban 2009. június 22-én meghozott 
végzésével a csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő ingatlan 
nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 2486 m2-es kaszálóterület 
Csíkszeredában, a Szécseny zónában, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telek-
könyvbe 2693/N szám alatt, kataszteri számok 3239, 3240 és 3241. Az 
árverés indulási ára 68 250 lej, mely a felértékelési ár 70%-át jelképezi. 
Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2011. 
december 8-án 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvéri-
ség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos 
árverés útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az aján-
lattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát 
legalább annak megkezdése előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi 
illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyi-
tott különleges eljárási folyószámlára. Bővebb felvilágosítás a jogi felszá-
moló székhelyén vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefon-
számokon.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz.n.) jogi felszámo-
lói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
43/96/2008-as csődeljárási ügycsomóban 2009. április 27-én meghozott 
végzésével a csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő ingat-
lan nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 1520 m2-es külterület 
Csíkszeredában, a Szécseny zónában, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telek-
könyvbe 2650/N szám alatt, kataszteri számok 3145  és 3146. 

Az árverés indulási ára a legnagyobb ajánlott ár. Ilyen feltételekkel a 
GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2011. december 8-án 10 órakor 
megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcső-
ház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. 
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük 
6140 lej garanciát legalább egy órával annak megkezdése előtt és be kell fizet-
niük a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott különleges eljárási folyószámlára. 

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

Az EKOTRICITY Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez  A NAPELEMPARK LÉTESÍTÉSE 
ELEKTROMOS ENERGIA FEJLESZTÉSÉRE Kászonaltíz és Csíkkoz-
más külterületére vonatkozó tervét, a környezetvédelmi beleegyezés elnye-
rése céljából. A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos informáci-
ók beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között, valamint a cég székhelyén. Az érintettek észrevételei-
ket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, 
fax: 0266–310041)

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Nistor 
Attila: 0747–140901 (köz pont), 
Rácz Dezső: 0740–619711 (Ka-
lász és Tudor negyed), Szé
kely udvarhelyen: Győrfi And-

rás: 0744–391537, Jakab 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.

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Most szívemből csak annyit kérek,
úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édes-
apa, testvér, sógor, rokon, koma, szomszéd és jó barát,

KINDA MIKLÓS
(Öcsi)

életének 51., házasságának 22. évében hosszú, türelemmel viselt 
betegség után 2011. október 31-én 19.30-kor nemes lelkét vissza-
adta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait november 
3-án, ma 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csatószegi római 
katolikus temetőbe. Lelkéért az engesztelő szentmiseáldozatot 
ugyanakkor mutatjuk be az Egek Urának. Nyugodjál békességben, 
az Úr Jézus szent nevében! A gyászoló család.

elhalálozás


