
lakás
ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, I. 

emeleti, 2 szobás tömházlakás a Lendület 
sétányon. Telefon: 0742–497368. (19635)

ELADÓ 45 m2-es kereskedelmi fe-
lület Csíkszeredában. Telefon: 0758–
358242, 0752–841682. (19634)

ELADÓ Csíkszenttamás 170. szám 
alatt, a központban családi ház nyolc 
helyiséggel, 14 ár területtel. Telefon: 
0266–371384, 0747–843720, 0742–
669024. (19611)

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás a Kossuth Lajos u. 46. szám 
alatt, a nyugdíjosztály szomszédságá-
ban, részben felújítva, akár bebútorozva 
is. Telefon: 0742–863545. (19602)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
Szív utca 7/B szám alatt. Telefon: 0767–
232488, 15–17 óra között.

ELADÓ háromszintes, 300 m2-es, 
panziónak elkészített lakás Gyergyó-
szent miklóson, 16 helyiséggel, 15 ár ud-
varral, hátsó épülettel. Ára: 70 000 euró. 
Telefon: 0266–362235.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson, csen-
des környezetben 4 szobás családi ház, 7 
ár telekkel, garázzsal, központi fűtéssel, 
víz és kanalizálással. Telefon: 0745–
618728, 0266–361199.

ELADÓ Csíkmindszenten kertes ház: 
3 szoba, előszoba, pince, gazdasági 
épületek. Autót is beszámítok. Irányár: 
27 500 euró. Telefon: 0744–109145.

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Szív utca 9. szám alatt. Érdeklődni a 
0741–258164-es telefonszámon lehet.

KIADÓ a Korona vendéglővel szem-
ben 25 m2-es helyiség. Megfelel irodá-
nak, bemutatóteremnek, varrodának, 
műhelynek stb. Bér: 600 lej. Telefon: 
0266–311966, 0757–202761.

telek
ELADÓ 2000 m2 belterület Szé cseny-

ben. Telefon: 0758–358242, 0752–
841682. (19634)

ELADÓ 2100 m2 terület Szécsenyben 
hétvégi házzal, nagyon jó zónában. Ára: 
35 000 euró, alkudható. Telefon: 0743–
521878. (19627)

ELADÓ 1300 m2 terület Szécseny-
ben, nagyon jó zónában. Ára: 35 000 lej. 
Telefon: 0743–521878. (19627)

jármű
ELADÓ 1995-ös évjáratú Daihat-

su Feroza 1.6i, beíratva, extrákkal, 4 x 
4-es, felezős, elektromos ablakok, rádió- 
CD, gallytörő stb. Irányár: 3950 euró. 
Érdeklődni lehet a 0740–216680-as te-
lefonszámon. (19586)

ELADÓ 2001-es évjáratú Peugeot 
406, 1986 HDi, klimatronic, négy elekt-
romos ablak, tükör, légzsák, vonóhorog, 
új gumikkal. Irányár: 3200 euró. Telefon: 
0749–518475. (19586)

ELADÓ 1995-ös évjáratú Opel Corsa 
1.3-as motorral, 4+1 ajtós, áprilisban 
volt beírva, 2012-ig érvényes műsza-
kival, minden illeték kifizetve, nagyon 
jó, karc- és rozsdamentes állapotban. 
Beszámítok olcsóbb autókat is. Irány-
ár: 2150 euró. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468. (19604)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Yamaha R1-
es sportmotor és 600 m2 építkezéshez 
való zsaluanyag. Telefon: 0742–620484.

ELADÓ 1992-es évjáratú Suzuki 
Vitara nagyon jó állapotban, magyaror-
szági, érvényes iratokkal. Irányár: 2300 
euró. Érdeklődni lehet a 0744–109145-
ös telefonszámon.

vegyes

Mély hálával és tisztelettel köszöni 
a Nefelejcs Egyesület a Communitas 
Alapítványnak az ifjúsági programunk 
minden évi önzetlen támogatását. 
(19638)

ELADÓ egy 8 éves, nagy tejhozamú, 
nagyon borjadzó tehén Csíkszentkirály 
407. szám alatt. Telefon: 0266–332583. 
(19636)

ELADÓ juhsajt. Szállítás megoldható. 
Ára: 11 lej/kg. Telefon: 0747–557491. 
(19600)

ELADÓK: német Lenken 2-es, 3-as 
váltóekék, 135–160 cm-es körkaszák, 
New Holland szénaprés kitűnő állapot-
ban, kultivátor 30-50 literes tejhűtő 
edénnyel, Iseki International, Deutz, 
Fendt traktorok. Rendelésre hozok me-
zőgazdasági vagy élelmiszeripari gépet. 
Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(19495)

ELADÓK használt mosógépek, 
mo sogatógépek, hűtőszekrények, fa-
gyasztók, ruhaszárítók, ülőgarnitúrák, 
szekrények, matracok, új és használt 
termékek. Érdeklődni lehet Csíkzsögöd 
49. szám alatt vagy a 0744–173661-es 
telefonszámon. (19561)

ELADÓK: mezőgazdasági gépek, 
ladewagenek, rendforgatók, kaszálógé-
pek, ekék, borona, kockabálázó, kala-
pácsmalom, szénafelforgató, valamint 
egy kétsoros kukoricavetőgép. Telefon: 
0723–120396, valamint 0743–878596. 
(19592)

Kiadó helyet KERESEK pünkösdre 
a Szék útján. Telefon: 0748–033220. 
(19571)

ELADÓ négyégős aragázkályha gáz-
palackkal vagy anélkül. Komolytalanok 
ne zavarjanak! Irányár: 330–230 lej. Te-
lefon: 0266–332540.

ELADÓ egy tehén Csíkszépvízen. Te-
lefon: 0751–488366.

KIADÓ 200 m2 raktárfelület (ipari 
árammal, nagy, zárt udvarral), vala-
mint ELADÓ 8000 db külföldön gyártott 
Tondach Solz cserép kedvezményes 
áron. Telefon: 0726–349893.

állás

A Zöld és Tsai Vállalat pillepalack-
válogatásra MUNKÁSOKAT (nőket és 
férfiakat) ALKALMAZ.  Érdeklődni sze-
mélyesen csak a vállalat székhelyén: 
Csíkszereda, Hargita út 103/A szám 
alatt. 

A Bálint-Trans Kft. csíkszentkirályi 
autómosó műhelybe ALKALMAZ: egy 
személyt adminisztratív munkakörbe; 
3 személyt autómosói munkakörbe. 
Jelentkezni önéletrajzzal a cég székhe-
lyén: Csíkszentkirály 1/A szám alatt. 
(19623)

Munkalehetőség Németország-
ban: eperszedés, zöldség-, gyümölcs-
árusítás. Szükséges a német nyelv is-
merete társalgási szinten. Kéréseket a 
www.marlexduo.ro oldalon fogadunk. 
Bővebb információ: a 0374–035858, 
0257–272325 vagy a  0755–678225-
ös telefonszámokon 11–17 óra között.

szolgáltatás
VÁLLALUNK teljes körű villanyszerelé-

si munkálatokat a következő területeken: 
belsőszerelés, ipari villanyszerelés, földe-
lést és mérést, valamint villámhárító-sze-
relést. Telefon: 0742–998663. (4874)

AJÁNLATOKAT VÁROK egy 120 m2-
es családi ház építésére Csíkcso mor-
tánban. Telefon: 0744–626688. (19622)

VÁLLALJUK lakóházak, melléképü-
letek és hétvégi házak tervezését Csík-
szeredában. Telefon: 0366–105629. 
(19604)

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
május 25-re,

FERENCZ VILMOS
nyug. tanár

halálának évfordulóján. Az engeszte-
lő szentmise 2011. május 22-én, 19 
órakor lesz a csíkszentmártoni temp-
lomban. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
május 20-ra,

BALLA VIKTÓRIA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2011. május 20-
án reggel 7.30-kor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! A gyászoló 
család. (19606)

elhalálozás

Hirdetések

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

FERENCZ SÁNDOR
nyug. vasutas

életének 83. évében rövid be-
tegség után 2011. május 18-án 
elhunyt. Temetése május 20-án 
délelőtt 9 órakor lesz a madéfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. A 
gyászoló család.

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

Kegyelettel emléke-
zünk

FAZAKAS ISTVÁNNÉ
Nagy Julianna
volt ditrói lakos

halálának 3. évfordulóján. Drága 
édesanyánk, szerető nagymamánk! 
Életed napjaiban elfogadtad a sors 
megannyi baját. Kérjük a jó Istent, 
adja meg jutalmadat. Lelkéért az en-
gesztelő szentmise ma 19 órakor lesz 
a Millenniumi-templomban. Nyugod-
jon békében! Szerettei. (19617)

Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen elmentél.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2008. május 20-ra,

BÖJTE IMRE

halálának 3. évfordu-
lóján. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise 2011. május 
20-án, pénteken 19 órakor lesz a 
Millenniumi-templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Akik 
ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. A gyászoló család – 
Csíkszereda. (19630)
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé
ke), Elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke), Imre 
István: 0745–107618 (központ), 
Nistor Attila: 0747–140901 
(köz pont), Rácz Dezső: 0740–
619711 (Kalász és Tudor negyed),  

Szé kely udvarhelyen: Győrfi An
drás: 0744–391537, Jakab Zol
tán: 0743–643995, Krafft István: 
0742–419786

Vidéken:
Csíkkozmás: Les  tyán Jenő – 
0726–604137, Csík me  naság: 
Göte Erzsébet – 0746–664805, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 

0740–535990, Csíkszentgyörgy: 
Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi ros ka – 
0744–912658, Csíkszentmárton: 
Potyó István – 0724–976659, 
Csíkszentmiklós: Kovács Zsu
zsanna – 0746–350229, Csík
szépvíz: László 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 (lapkihor-
dóinknál): 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. Környezetvédelmi hirde
tések: 1 lej/cm2 + TVA. Gyászjelen
tő: INGYENES! Maximális terjede
lem 80 szó. Telefon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a 
megjelenés hónapjában érvényesek 
(lejárati dátum a szelvényen). Egy
szerre maximum 5 szelvény vehető 
igénybe.

A Hargita Megyei Oltul Sürgősségi Esetek Felügyelősége
jelentkezőket toboroz a Közigazgatási és Belügyminisztérium,  

valamint a Honvédelmi Minisztérium kötelékeibe tartozó  
oktatási intézményekbe való felvételi versenyvizsgán részvétel végett 

a következők szerint:
– a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia tűzoltó tagozatán 

40 hely, férfiaknak;
– a Honvédelmi Minisztérium keretében lévő főiskolai intézményekbe 

7 hely, férfiak és nők;
– a Prahova megyei Boldeştien lévő Pavel Zăgănescu Tűzoltó és Polgárvé

delmi Altiszti Iskolába 120 hely, férfiak, amelyből 104 hely tűzoltó és polgár
védelmi altiszt, 16 hely járművezető – katonai mester.

A beiratkozással és a felvételi vizsgával kapcsolatos általános és sajátos 
feltételekről bővebben tájékozódhatnak az érdeklődők a felügyelőség hu
mánerőforrásosztályán, Csíkszereda, Hunyadi János u. 8. szám, telefon: 
0266–371657, 0266–371674, 130as belső. Megjegyzendő, hogy a toborozás 
határideje a főiskolai oktatás esetében június 3., a poszliceális oktatás esetében 
pedig július 1.

A székelyudvarhelyi Akarat Szövetkezeti Társaság 
(Bethlen Gábor u. 2 szám, bejegyezve a kereskedelmi törzskönyvbe C19/53/2005
ös szám alatt, CUI525450, képviselve az adminisztrációs tanács elnöke, Simó Fe
renc mérnök révén) adminisztrációs tanácsa tekintettel a 2005/1es törvény 34es 
szakasza 3. és következő bekezdéseinek rendelkezéseire, valamint a szövetkezeti 
társaság alapszabályzatára, 2011. július 8án 12 órára összehívja a részvényesek 
közgyűlését a Városháza tér 3. szám alatt lévő szabászterembe. 

Napirenden:
 a szövetkezeti társaság ügyvezető tanácsának megválasztása;
 különfélék.
A szövetkezeti társaság alapszabályzatának 30as szakasza értelmében az elnö

ki tisztségre pályázóknak a következő feltételeket kell betölteniük:
A) főiskolai vagy középiskolai végzettség és legalább négyéves menedzseri ta

pasztalat;
B) legalább öt esztendő a munka mezején, amelyből legalább két esztendő szö

vetkezetnél;
C) a törzstőkének legalább egy százalékát birtokolja;
D) négy évre vonatkozóan üzleti tervet kell benyújtania;
E) ne legyen összeférhetetlenségi vagy méltatlan helyzetben, olyanokban, ame

lyeket előír a törvény.
A szövetkezeti társaság alapszabályzata 30as szakaszának 2. bekezdése értel

mében az elnöki funkcióra vonatkozó pályázást a szakmai önéletrajz és a fentebb 
felsorolt feltételek teljesítését igazoló dokumentumok mellékelésével a szövetke
zeti társaság székhelyére, illetve annak titkárságára lehet benyújtani 2011. június 
8án 12 óráig.

Ujlaky Gy. Tibor 
értesíti az érintetteket, hogy a Vaslábi Ta
nulmányi Központ felépítésére készült ren
dezési terv bemutatott változatára környe
zetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környe
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak fel
tüntetésével naponta 9 és 15 óra között a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy
nökségnél adhatják le (Csíkszereda, Már
ton Áron utca 43. szám) 2011. június 7ig.
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 
0266–310041. 

Magyarországra  
elektronikai céghez  

hibajavító műszerészeket  
keresünk  

azonnali kezdéssel.
Szállás, utazás ingyenes.

Jó kereseti lehetőség.
Érdeklődni a 0755–067689-es 

telefonszámon.

Transilvania Interconsult I.P.U.R.L. 
felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –
kikiáltásos nyílt árverést hirdet az adós S.C. DERATEX S.R.L. vagyonát ké-
pező ingatlan eladására: BELTELEK, 732 m2, Csíkszereda, Haladás u. 18. sz. 

Kikiáltási nettó ár: 125 300 lej.
Az árverésre 2011. június 20án, 10 órakor kerül sor a felszámoló cég székhe

lyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.
Oda nem ítélés esetén az árverés megismétlődik június 27én, 10.00 órakor.

Kapcsolatszemély és bővebb információk:  
Lőrincz Lukács, telefon: 0744–600542.

Transilvania Interconsult I.P.U.R.L.
felszámoló szakcég

– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –
eladásra kínálja az adós S.C. DERATEX S.R.L. vagyonát képező ingóságokat 

(irodai bútorzat és számítástechnikai eszközök).
Az eladásra 2011. május 26án, 10 órakor kerül sor az adós cég volt székhelyén, 

Csíkszereda, Haladás u. 16. sz. A javak megtekinthetők ugyanitt, május 26án 9 
órától.

Kapcsolatszemély és bővebb információ:  
Lőrincz Lukács, telefon: 0744–600542.


