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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

Eladók használt matracok, 
akár nagy tételben is. 
Méret: 90 x 200 cm.

Irányár: 150 lej
Érdeklődni a 0745–085622-es 

telefonszámon.

C.I.I. GAGYI JOLAN REKA felszámoló (székhelye Csíkszereda, Testvériség sugárút 11/A/1 
szám) kikiáltásos nyílt árverést hirdet a következő ingatlanjavak 

értékesítésére, amelyek az UNIVERS VACANTA KFT. 
(székhelye Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám) 

vagyonát képezik, és az  1552/96/2014-es csődügyiratban kerülnek eladásra:
- Turist  Villa  + 150 nm terület (Bálványoson) - 3876 EUR

Árverési lépték: 200 EUR. Fizetés lejben, a kifizetés napján érvényes 
Román Nemzeti Banki árfolyamon. A tulajdonjog átírásával kapcsolatos minden költség, 

illeték a vásárlót terheli.
Benevezési díj: 500 lej.  Részvételi letét: az induló ár 10%-a. 

Az árverésre 2018.05.18-án és 2018.05.31-én 
11 órai kezdettel kerül sor, a felszámoló székhelyén. 

További információk igényelhetőek a 0266–372528-as telefonszámon.

C.I.I. GAGYI JOLAN REKA felszámoló (székhelye Csíkszereda, Testvériség sugárút 
11/A/1 szám) kikiáltásos nyílt árverést hirdet a következő ingatlanjavak 

értékesítésére, amelyek a a KONTAKT TURISM SA.
 (székhelye Tusnádfürdő, Olt utca 102-es szám) vagyonát képezik, 

és a 3079/96/2013-as csődiratban kerülnek eladásra:
• Onix  Szálloda (befejezetlen beruházás)+ 2325 nm terület - 1.249.850 EUR

• Nina  Villa  + 388 nm terület  - 23.000 EUR
• Hőközpont + 644 nm terület  - 16.400 EUR

Kikiáltási ár:  a felértékelt összeg 60%-a. Árverési lépték: 1000 EUR 

Fizetés lejben,  a kifizetés napján érvényes Román Nemzeti Banki árfolyamon. 

A tulajdonjog átírásával kapcsolatos minden költség, illeték a vásárlót terheli.

Benevezési díj: 1000 lej.  Részvételi letét: az induló ár 10%-a. 

Az árverésre 2018.05.18-án és 2018.05.29-én 12 órai kezdettel kerül sor 

a felszámoló székhelyén.

További információk igényelhetőek a 0266–372528-as telefonszámon.

A Csíkszentmiklósi
Közbirtokosság igazgatótanácsa

2018. május 26-án délelőtt 11 órától 
a helybéli kultúrotthonban tartja 

rendkívüli közgyűlését.

Minden közbirtokossági tag jelenlétére számítunk.

BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE – 
2018/2019-es tanév 

A csíkszeredai bölcsődébe a beiratkozás 2018. június 4–12. között zajlik. Kérjük 
a szülőket, hogy a beiratkozáshoz szükséges iratcsomót adják le a fent jelzett 

időszakban a bölcsőde Mihail Sadoveanu utca 1. szám alatt található székhelyén, 
munkanapokon 8–14 óra között. 

A 2018/2019-es tanévre 36 megüresedett hely áll a kérvényezők rendelkezésére.
A beiratkozási formanyomtatvány, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája és

 a döntési kritériumok igényelhetőek a bölcsőde székhelyén, illetve letölthetőek 
Csíkszereda Megyei Jogú Város honlapjáról (www.szereda.ro/Aktuális menüpont alatt).

Bővebb információ naponta 8–14 óra között a 0266–316579-es és a 0735–209470-es 
telefonszámokon igényelhető.

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám). Tel.: 0266-371100.




