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A Csíkszentkirályi
Polgármesteri Hivatal

2011. június 4-én, szombaton meg-
szervezi az I. Alcsíki Pásztortalálko-
zót. A délelőtt 10 órától kezdődő 
programban szerepel sajt-, orda-, 
túrókészítés, hagyományos pásztor-
ételek főzése, melyek ingyen kóstol-
hatók. Fellép a részt vevő települé-
sek hagyományőrző csoportja és a 
csíkszentgyörgyi Székely Góbék. 
Helyszín: Vitos Mózes Általános 
Iskola udvara.

Biztonsága érdekében forduljon az INSTHAR-hoz!

Július 1-jéig kedvezményesen, 
mindössze 110 lejért vállaljuk az alábbi szolgáltatásokat:

n 2 éves periodikus kazánellenőrzés, valamint működtetési engedé-
lyeztetés – 60 lej;
n gázvezeték 2 éves ellenőrzése – 50 lej.

Elérhetőségeink: INSTHAR Rt., 
Márton Áron utca 21., Csíkszereda.

Telefon: 0266–371785, 0745–380499.

Alkalmazok 
egy házaspárt egy nagyváradi birtok gondozására.

A férj – gondnok, a feleség – házvezetőnő
Elvárások:
– mindketten legyenek gazdálkodó, szorgalmas emberek;
– a férj értsen a kertészkedéskez, állattartáshoz, elvégezze a  kisebb 

ház körüli munkákat, karbantartsa a szerszámokat, valamint a ház 
elektromos és fűtési  berendezéseit; 

– a feleség legyen jó háziasszony, takarítson, főzzön;
Biztosítok:
– havi juttatást;
– családi házban való lakhatást;
– földet gyümölcs és zöldség termelésére; 
– autót a napi bevásárlások elvégzésére.

További információ naponta 8–16 óra között 
a 0727–227839-es telefonszámon.

PETRES KÁLMÁN

értesíti az érintetteket, hogy a RÉSZ-
LETES RENDEZÉSI TERV Csík-
szereda, Csobotfalva sz. n. terv be-
mutatott változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos észre-
vételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével naponta 
9–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél ad-
hatják le (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) 2011. június 22-ig. 
Tel.: 0266–312454, 0266–371313. 
Fax: 0266–310041. 

IANOVICI IRÉN

értesíti az érintetteket, hogy a HELYI 
RENDEZÉSI TERV Csíkszereda, Nagy-
mező utca sz. n. bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést kérel-
mezett.

Az érintettek az említett terv kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező ada-
tainak feltüntetésével naponta 9–15 
óra között a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökségnél adhatják le 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. június 22-ig. Telefon: 
0266–312454, 0266–371313. Fax: 
0266–310041. 


