
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

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

KIADÓ november 15től 2 szo
bás, I. osztályú, részben bútorozott 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0751–085805.

ELADÓ I. osztályú, 4 szobás, 
földszinti, tömbházlakás Csíksze
redában, a Decemberi Forradalom 
utcában. Ár: 40 000 euró. Telefon: 
0742–076598.

ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ két
szintes, 500 m2es családi ház Csík
szeredában, a poliklinika mellett, a 
Mikó utcában. Megfelel orvosi ren
delőnek, laboratóriumnak. Komoly 
érdeklődők jelentkezését a 0727–
805680as telefonszámon várom 
8–13 óra között. (20750)

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

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2es területen fekvő 
ház központi fűtéssel és garázzsal. 
Telefon: 0746–065190.

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 a 0742–041900as tele
fonszámokon kaphatók.  

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb
házlakás, termopán ablakokkal, közpon
ti fűtéssel Csíkszeredában, a Kossuth 
Lajos u. 22/A/2. szám alatt, a II. emele
ten. Telefon: 0767–503662. (20755)

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0744–558686.

telek

ELADÓ 58 ár beltelek bekerítve a 
delnei főút mellett, gáz az udvaron. 
Telefon: 0741–622972. (20785)

ELADÓ Felsőboldogfalván 10 
ár, építésre alkalmas telek. Telefon: 
0753–116360.

VÁSÁROLNÉK vagy BÉRELNÉK 
szántóterületet Csíkkozmás kör
nyékén 0,50 hektár fölött. Telefon: 
0745–506268.

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: 1999es évjáratú Suzu

ki Vagon R+; Volkswagen Golf friss 
műszakival, forgalomba beírva – 
1500 euró, beszámítok öreg Daciát; 
Deutz Fhare fülkés traktor, kultivátor, 
váltóeke kitűnő állapotban. Telefon: 
0722–342429. (20729)

ELADÓ 1997es évjáratú Volks
wagen Polo, 1.4es motorral, négy
ajtós, 150 000 kmben, nincs beírva, 
téli gumikkal (600 D Jear Ultra Grip 
Performance 225–45–17 méret), na
gyon jó állapotban. Telefon: 0745–
943331. (20764)

ELADÓ 2006os évjáratú Mitsubi
shi L 200, 2.5 TDi, 4 x 4es, 140 000 
kmben, beírva forgalomba, extrák
kal: klimatronik, gallytö rő, troli, ABS, 
elektromos ablakok. Irányár: 9300 
euró. Telefon: 0744–220405. (20744)

ELADÓ 2005ös évjáratú Matiz 
jó állapotban, téli gumikkal. Telefon: 
0741–622972. (20785)

ELADÓ 2006os évjáratú Opel 
Corsa 1.0i, szürke színű, nagyon 
szép állapotban, magánszemélyre 
beírva. Extrák: ABS, légzsák, szer
vo, rádióCD stb.). Telefon: 0744–
102837. (20784)

ELADÓ 2007es évjáratú Dacia 
Logan extrákkal. Irányár: 4500 euró. 
Telefon: 0746–653804.

vegyes
ELADÓK hathetes malacok. Te

lefon: 0743–878596, 0266–379172. 
(20774)

FELSZÓLÍTOM BÍRÓ ZSOLTOT 
(ismert címe: Csíkszereda, Som
lyó utca 60. szám), végre jelenjen 
meg a Trabant irataival, ne hátrál
tassa GYÖRGY TIBOR hagyatéki 
tárgyalását! (20787)

ELADÓ bontásból származó jó 
minőségű segesvári cserép. Ára: 
0,40 lej – lapos, 0,80 – lej kupás. 
Érdeklődni lehet a 0266–313324es 
telefonszámon. (20777)

A csíkszeredai székhelyű PHOE
NIX COMPANY Rt. – Hajnal u. 44/A 
szám – ELAD: 25 kgos zsákokban 
brikettet – 10,90 lej/zsák, valamint 
15 kgos zsákokban pelletet – 12 lej/
zsák. További felvilágosítást a cég 
székhelyén naponta 7–15 óra között 
vagy a 0266–314021es és a 0749–
935250es telefonszámokon kaphat
nak. (85147)

ELADÓ juhsajt – 12 lej/kg (szál
lítás megoldható), valamint ELADÓ 
egy 150 kgos 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 egy Acer Extensa 5220 
laptop. Memória 2 Gb, 80 Gb HDD, 
5 in 1 kártyaolvasó. 15,4” WXGA, 
15,4” WXGA TFT LCD, képernyő. 
Irányár: 750 lej. Érdeklődni a 0755–
606340es telefonszámon.

ELADÓ Csíkszeredában, Szé
cseny ben jó állapotú, 500 m2es tég
laistálló,11 ár területtel, főút mellett, 
közművesítve. Irányár: 25 000 euró. 
Érdeklődni lehet a 0745–849989es 
telefonszámon.

ELADÓ bélyeggyűjtemény. Tele
fon: 0746–653804. (20789)

KIADÓ vagy ELADÓ garázs Csík
szeredában, a Tető utcában. Érdek
lődni lehet a 0740–136351es tele
fonszámon. (20756)

ELADÓ jó minőségű, hasoga
tott bükk tűzifa (1 m – 125130 lej), 
palettázva, felvágva is (25 cm, 30 
cmre vágva). Az ár megegyezés 
szerint, házhoz szállítva. Telefon: 
0757–249143. (20729)

ELADÓ dióbél előnyös áron. Ér
deklődni lehet a 0723–176232es 
telefonszámon. (20644)

állás

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

részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk 
szomszédunk,

FARI ATTILA

elhunytáról. Őszinte részvé
tünket fejezzük ki a gyászoló 
családnak. A lépcsőház lakói. 
(20799)

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudat-
juk, a szeretett édesanya és 
nagymama,

MUNTEANU ILEANA
(Lenuţa)

77 éves korában, hosszas 
szenvedés után szíve meg-
szűnt dobogni. Utolsó útjára 
2011. október 10-én, csütör-
tökön 16 órakor kísérjük az 
állomás melletti régi temető-
be. Isten áldása legyen rajta! 
Fia Cornel, unokája Andrei és 
a gyászoló hozzátartozók.
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A POLIGEN POWER ENERGY Kft. csíkszeredai beruházó 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség a Gázmotoros kogenerációs berendezések telepítése a csík-
szeredai Tudor 3. kazánháznál Csíkszeredában című tervére eseti elbírálás 
alapján 2011. november 8-án döntést hozott (nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 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, március 16-ig a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34., Hargita megye) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvény-
széknél lévő 620/96/2009-es csődeljárási ügycsomó, valamint a hite-
lezők közgyűlésén (amelyen jóváhagyták a javak értékesítéséhez szük-
séges dokumentumokat) létrejött 657/23.02.2010-es számú jegyző-
könyv alapján a csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő 
ingatlanok nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: telek, épít-
kezés és nehézgépek, összesen 2990 m2-en Remetén, Balázs Jenő utca 
34., Hargita megye, CF 251, CN Remete, kataszteri szám 227/1.   

Az árverés kiindulási ára 223 450 lej, amely a felértékelt ár 
50%-át képezi.

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. 2011. december 15-én 13 órakor megszervezi a székhelyén 
(Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) 
az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az árve-
résen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük 
a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a kezdés 
előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket a Román Ke-
reskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott különleges 
eljárási folyószámlára RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. Bővebb 
felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940-es és 
a 0744–362148-as 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.


