
lakás
ELADÓ Csíkszeredában (a Már-

ton Áron Gimnázium környékén) 
azonnal beköltözhető, korszerűen 
bebútorozott, kétszintes (plusz föld-
szint) családi ház, a hozzá tartozó 
garázzsal és 7 ár kertesített udvar-
ral. Bővebb információk a 0740–
267512 és 0742–041900 telefon-
számokon kaphatók.

ELADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
Vladimirescu utcában 2 szobás, 51 
m2-es tömbházlakás és pince. Te-
lefon: 0742–400391. (20770)

ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ két-
szintes, 500 m2-es családi ház 
Csíkszeredában, a poliklinika mel-
lett, a Mikó utcában. Megfelel or-
vosi rendelőnek, laboratóriumnak. 
Komoly érdeklődők jelentkezését 
a 0727–805680-as telefonszámon 
várom 8–13 óra között. (20750)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti 
tömb házlakás Csíkszeredában, a 
Len dület sétányon új műanyag 
hőszigetelő nyílászárókkal. Irány-
ár: 29 000 euró. Telefon: 0748–
114630. (20621)

Kedvező áron KIADÓ 3 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Tudor Vla-
dimirescu utcában. Telefon: 0741–
559715. (20744)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú 
tömb házlakás, termopán ablakok-
kal, központi fűtéssel Csíkszere-
dában, a Kossuth Lajos u. 22/A/2 
szám alatt, a II. emeleten. Telefon: 
0767–503662. (20755)

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

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

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

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

VÁSÁROLOK a szentimrei Bü dös-
fürdőn közművesített, legkevesebb 5 
ár telekkel rendelkező, több szobás 
épületet. Telefon: 0721–208951. 
(20762)

Sürgősen ELADÓ Szelterszen 
téliesített hétvégi ház: nappali, 
konyha, fürdő és szobák az eme-
leten, 12 ár rendezett terület, ju-
tányos áron, megegyezés szerint. 
Kulcsos háznak is használható! 
Telefon: 0744–537628.

telek
ELADÓ Felsőboldogfalván 10 

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

jármű
ELADÓ 2003-as évjáratú Dacia 

Solenza 1.4 MPi (alufelni, ködlám-
pa, téligumi-garnitúra). Ára: 1800 
euró. Telefon: 0724–286944.

ELADÓ: 1999-es 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)

ELADÓ 1997-es évjáratú Volks-
wagen Polo, 1.4-es motorral, négy-
ajtós, 150 000 km-ben, nincs beír-
va, téli gumikkal (600 D Jear Ultra 
Grip Performance 225–45–17 mé-
ret), nagyon jó állapotban. Telefon: 
0745–943331. (20764)

ELADÓ 2006-os évjáratú Mitsu-
bishi L 200, 2.5 TDi, 4x4-es, 140 000 
km-ben, beírva forgalomba, extrák-
kal: klimatronik, gallytö rő, troli, ABS, 
elektromos ablakok. Irányár: 9300 
euró. Telefon: 0744–220405. (20744)

vegyes
ELADÓ Csíkszeredában egy kö-

zepes méretű Arctic hűtőszekrény, 
100 éves Singer varrógép (+ egy 
fej), egy Stern csiszológép, egy 
fes tőlétra, egy ruhacentrifuga, egy 
vitrin, két fotel, kisasztal, nagyasz-
tal, karosszékek, egy fehér kony-
haszekrénysor, egy régi típusú 
írógép, egy kanapé, egy szekrény. 
Telefon: 0742–400391. (20770)

KIADÓ vagy ELADÓ garázs 
Csíkszeredában, a Tető utcában. 
Telefon: 0740–136351. (20756)

ELADÓ juhsajt – 12 lej/kg (szál-
lítás megoldható), valamint ELADÓ 
egy 150 kg-os húsdisznó. Telefon: 
0747–557491. (20706)

ELADÓ vagy KIADÓ garázs Csík-
szeredában, a Hargita utcában. Tele-
fon: 0751–533263.

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

ELADÓ jó minőségű, hasoga-
tott bükk tűzifa (1 m – 125-130 
lej), palettázva, felvágva is (25 cm, 
30 cm-re vágva). Az ár megegye-
zés szerint, házhoz szállítva. Tele-
fon: 0757–249143. (20729)

állás

Nagy tapasztalattal rendel-
kező ácscsoport MUNKÁT VÁL-
LAL. www.hammerprodbau.ro. 
Te lefon: 0740–577584.

A Randevú Panzióba KERESEK 
egy személyt takarítani (szoba-
lányt). Érdeklődni naponta 12–13 
óra között személyesen önélet-
rajzzal és kéréssel. (20767)

részvétnyilvánítás 

Az Erdélyi Unitárius Egyház 
vezetősége és hívei fájdalommal 
osztoznak

dr. KISGYÖRGY ÁRPÁD,

az Erdélyi Unitárius Egyház volt 
főgondnokának elhalálozása al-
kalmával a család gyászában. Az 
elhunyt  emléke legyen áldott, a 
gyászoló hozzátartozókat vigasz-
talja Isten gondviselő szeretete!

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki dr. Keul Zójának édesapja el-
hunyta miatt érzett fájdalmában. 
A Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 
22/B lépcsőház lakói. 

elhalálozás
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi 

Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) 
bekezdésének előírásaival közli, hogy 2011. november 22-
én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós FAGEX PROLEM Kft. (fiskális 
lakhelye: Gyergyóremete, Pálfiak utca 2. szám,  Hargita me-
gye, fiskális azonosítószáma: 15060493) tulajdonát képező 
következő ingóságot:

 rönkszállító traktor   9600 lej
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt 
legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hivatal tit-
kárságára be kell nyújtani a következő dokumentumokat: a 
megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képe-
ző részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési 
kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlat-
tevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi sze-
mélyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem 
pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat 
vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a 
szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően 
értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek 
az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvé-
teltől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak elő-
írásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. 
szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kény-
szer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező az adó-
fizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2011. november 7-én kifüggesztették.

A LÓKODI TÉRBÜKK KÖZBIRTOKOSSÁG
meghívja tagjait 2011. november 11-én 12 órára  

rendkívüli gyűlésre a faluházában az országos  
Mezőgazdasági Minisztérium 221-es támogatási csomagban  

való részvétel megvitatása és jóváhagyása végett  
a leromlott legelős területeket illetően.

Döntő szavazás hiányában a gyűlést megismételjük a fenti dátu-
mon 13 órakor.

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.

Mérhetetlen fájdalommal 
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
apa, após, testvér, rokon, szom-
széd és jó barát,

özv. TŐKE ANDRÁS

áldott jó szíve életének 67., 
özvegységének 6. évében rö-
vid szenvedés után 2011. no-
vember 3-án megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi ma-
radványait november 7-én 14 
órakor kísérjük utolsó útjára a 
Kalász negyedi temetőbe. Em-
léke legyen áldott, pihenése 
csendes! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. A gyászoló család.

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

Szívünk mély fájdalmá-
val, de a sors akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 
a szeretett testvér, nagybá-
csi, rokon és jó szomszéd, 

CSÁKI GÁBOR

életének 66. évében, hosszas 
betegség után 2011. novem-
ber 4-én délután 2 órakor el-
hunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2011. novem-
ber 7-én délelőtt 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra 
a csíkajnádi temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A gyászoló család.


