
lakás
ELADÓ IV. emeleti, részben felújí

tott, kétszobás lakás Csíkszeredában, a 
Pacsirta sétányon. Irányár 24 500 euró. 
Megfelelő ajánlat esetén, beszámítok 
Csíkszereda vonzáskörzetében lévő 
beltelket. Telefon: 0720–012771.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakás saját hőközponttal Csíkszere
dában, a Decemberi forradalom utcá
ban. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ Csíkpálfalván 114 m2es össz
komfortos családi ház melléképületekkel, 
3500 m2 telekkel. Telefon: 0743–797510, 
18 óra után. (19815)

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb ház
la kás termopán ablakokkal, saját hő köz
ponttal, bebútorozva Balán bá nyán, az Új 
utca 10. szám alatt, az Ies lépcsőház
ban. Ára: 30 000 euró. Telefon: 0751–
227671, +36–32–98796707. (19780)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb ház
lakás a Testvériség sugárúton út ra néző ab
lakokkal. Telefon: 0747–393946. (19703)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csíksze
redában. Telefon: 0745–983283. (19798)

ELADÓ 2 szobás, földszinti lakás 
Csík sze redában, a Ka lász negyedben, 
valamint telek Szé cseny ben. Telefon: 
0730–502517. (19766)

KIADÓ Costineştien kulcsos nya
raló kéthárom család részére. Telefon: 
0740–194786. (19809)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík
szeredában, a Temesvári sgt. 57. szám 
alatt. Telefon: 0741–157189. (19663)

telek
ELADÓ 22 ár beltelek Csicsó és Csi

ba között, a várostól 6 kilométerre. Ár: 
17 ezer lej. Telefon: 0732–500780.

ELADÓ 535 m2 telek Tusnádfürdőn 
rendezett telekkönyvvel, a főút mellett, a 
sípálya közelében, közel a központhoz, a no
vemberben induló élményfürdőhöz és keze
lőbázisokhoz. Irányár: 33 euró/m2. Telefon: 
0734–307881, 0725–815945. (19762)

jármű
ELADÓ 2006os Dacia Logan 1,4 

MPI, 46 000 kmben, frissen behozva, 
RARvizsgával. Telefon: 0757–416310. 

ELADÓ 2003as évjáratú Matiz, me
talizált szürke, eredeti, rozsdamentes, 
gyári állapotban, 80 000 kmben. Csere is 
érdekel drágább Opellel, Volkswagennel. 
Ára: 1750 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 1995ös évjáratú Volkswa
gen Golf 3, 1.8as, kombi, benzines, 
megkímélt állapotban, 2013ig érvényes 
friss műszakival, minden illeték kifizetve. 
Extrák: ABS, szervo, tetőablak, elektro
mos ablak, központi zár, négy alufelni, 
rádió CD. Irányár: 1850 euró. Telefon: 
0266–334468, 0727–654803. (19663)

ELADÓ 1998as évjáratú Dacia kitű
nő állapotban, friss műszakival, minden 
illeték kifizetve. Irányár: 2000 lej. Tele
fon: 0266–334364. (19800)

ELADÓ papucs Dacia 4000 lejért, 
valamint kéttengelyes utánfutó 2000 
euróért. Telefon: 0266–371217, 8–16 
óra között. (84190)

vegyes
ELADÓK: mosogatógépek, fagyasz tók, 

ülőgarnitúrák, ágyak, szekrények. Meg
talál Zsögöd 49. szám alatt vagy a 0744–
173661es telefonszámon. (19751)

VÁSÁROLNÉK régi kerítésdeszkát 
és csűröket. Telefon: 0763–666774, 
0267–346013.

Akciós áron ELADÓK Csíkszeredá
ban új, német Stema típusú utánfutók 
550–3000 kg össztömegig, valamint 
vasvágó fűrészgép. Telefon: 0740–
508460. (19745)

ELADÓK Csíkszentmihályon 6 és 8 
hetes herélt malacok 12–20 kgig – ár: 
130–160 lej/db, valamint két süldő. Te
lefon: 0743–664059. (19802)

ELADÓ 180 cmes rotációs kapa (fré
za), 4,2–5,4 m3es horganyzott trágyalészip
pantó utánfutó, 2es, 3as váltóeke, kul
tivátor, 135–165–215 cmes körkaszák. 
Rendelésre hozok 15–300 LEs traktorokat 
vagy más mezőgazdasági gépeket. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (19698)

állás

Saját autóval rendelkező ÜGYNÖ
KÖT (nőt) ALKALMAZUNK szépségipari 
termékek forgalmazására. Életkor: 20–
35 év között. Telefon: 0760–687601, 
0743–470855. (19807)

A Termosanit Kft. ALKALMAZ VÍZ
GÁZ SZERELŐT, HEGESZTŐT, SEGÉD
MUNKÁST. Telefon: 0745–661891, 
0744–766821. (19785)ű

A Super Bingo Metropolis B ka
tegóriás hajtási jogosítvánnyal rendel
kező személyt ALKALMAZ. Érdeklődni 
a 0758–224083as telefonszámon. Ro
mán nyelvű önéletrajzokat a cég szék
helyén, Petőfi Sándor utca 27. szám 
alatt várunk. (84189)

Megbízható dolgozót ALKALMA
ZUNK hosszú távra  istállói munkára lovak 
mellé. Egy hónapra a fizetés 100 000 Ft 
+ szállás. Jelentkezését a következő te
lefonra várjuk: +36–70–3652679.

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak építését, 

felújítását és faházak építését, gombá
sodás elleni kezelését és felújítását. Te
lefon: 0742–404912. (19746)

tanfolyam
Okleveles villanyszerelőmester kép

zés (maistru energetician/elec tri cian, 
cod COR: 311301) indul Csíkszeredá
ban. Beiratkozás és tájékoztatás a 
0744–646550es telefonszámon.

találkozó

Az 1961ben a sáromberki Me
zőgazdasági Szakiskolában végzett 
diákok július 9én tartják 50 éves 
osztálytalálkozójukat. Ez alkalommal 
keresik Bakó Ágoston Guszti csíksze
redai lakost, a volt gabonaraktár al
kalmazottját, hogy jelezze részvételét 
a következő telefonszámokon június 
30ig: 0265–337164, 0740–252518, 
Berekméri András. Ez alkalommal fel
kérjük azon személyeket, akik ismerik, 
hogy értesítsék. (2250)

megemlékezés

Nem az a fájdalom,
amitől könnyes lesz a szem,
hanem, amit a szívünkben hordunk
némán, csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk 1991. jú
nius 15re,

MIKLÓS LÁSZLÓ

halálának 20. évfordulóján. Akik ismer
ték, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Sze
rettei – Csíkszentmárton. (19814)

Már két éve, hogy a temetőben ta
lálkozunk a kereszted által. Végtelen em
berséged mindig irányítson minket. Kö
szönjük, amit értünk tettél fáradhatatlan 
és példaértékű életeddel. Akik tisztelték 
és szerették, mondjanak egy imát emlé
kére. Isten őrködjön pihenésed felett:

SZAKÁCS LÁSZLÓ.

Csak az hal meg, kit elfelednek. A 
gyászoló család – Csíkmadaras, Csík
somlyó. (19812)

Az 1966ban végzett XI. F osztály 
45 éves osztálytalálkozónk alkalmából 
kegyelettel emlékezünk elhunyt osz
tályfőnökünkre,

PÁLL ZOLTÁNRA,
valamint elhunyt osztálytársainkra:

ANTAL EDITH,
BARABÁS KLÁRA,

BÍRÓ JÓZSEF,
BOTH MÁRIA,
GÁLL LENKE,

KOLUMBÁN JÓZSEF,
LŐRINCZ KRISZTINA,

OROTH IRÉN,
SZILVESZTER IBOLYA,

TANKÓ GYÖRGY.

Nyugodjanak békében! Az 1966os év 
végzősei – Csíkszereda. (19800)
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Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen, 
örökre elmentél.

Fájó szívvel emléke
zünk 2010. június 13ra,

id. GÁBOR TIBOR

halálának első évforduló
ján. Az engesztelő szentmise 2011. jú
nius 16án 18 órakor lesz a csíkkarcfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló szerettei. 
(19813)

CSÍKSZENTLÉLEK ÖNKORMÁNYZATA
– Csíkszentlélek 10. szám alatti székhellyel – 

értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkszentlélek általános rendezési tervét 
(PUG) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló tervek közé sorolta, melyek esetében nem 
szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 8411/2011.06.06. 
számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint az apmhr.
anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megje-
lenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–371313).

Szentábrahám Község Tanácsa
– melynek székhelye Szentábrahám 126. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Szentábrahám, Magyarandrásfalva 
sz. n. megvalósítandó Híd építése a Gagy patakán című tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. június 
6-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 
8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 2011. június 20-ig a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

ALKALMAZUNK
INFORMATIKUST.

Feltételek:
– informatikai végzettség;
– 2 év régiség;
– Linux rendszer-karbantartási 
    ismeretek.
Az önéletrajz leadási határideje: 

2011. június 24.
Érdeklődni a cég székhelyén Csík-

szereda, Szent lélek utca 39. szám 
vagy az alábbi telefonszámokon: 
0266–371420, 0748–115464, 8–15 
óra között.

Kézzel varrott cipők 
készítésében jártas 

CIPÉSZT 
keresünk 

budapesti munkahelyre. 

Magas fizetési lehetőség! 

Telefon: 
+36–30–2511142. 

A H2O Energy Kft., Csíkszereda
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Vízierőmű építése a Vargyas folyón, 
Hargita megye Lövéte község külterületén és Vízierőművek építése a Kászon 
folyón, Hargita megye Kászonaltíz külterületén létesítendő terveit benyújtot-
ta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között.

Az érintettek észrevételeiket írásban a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

A Hargita Megyei Nyugdíjpénztár
hirdetése a tegnapi lapszámban tévesen jelent meg.

A „Felügyelő, I. osztály, vezető szakmai fokozat” megnevezésű állásra a 
versenyvizsgák időpontja: 2011. június 24-én 10 órakor írásbeli, illetve június 
27-én 13 órakor interjú. 

Az érintettek szíves elnézését kérjük.

A Transilvania Interconsult I.P.U.R.L. 
– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz., tel./fax: 0266–317315, 

ügyvezető Pál-Antal Ildikó –
az adós Andesit Trans Kft. – Lövéte 550. sz., CUI 17925346, J19/863/2005, 
törvényszéki felszámolója, felszólítom az Andesit Group Kft. – Szentegyhá-
za, J19/55/2010, CUI 26555528 és az Andesit-Impex Kft., Szentegyháza, 
J19/372/2003, CUI 15401698 ügyvezetőit, hogy jelentkezzenek irodánkban, 
legkésőbb 2011. június 25-ig, az Andesit Trans Kft. felé kiállított számlákkal és a 
kifizetést igazoló aktákkal, az adós Andesit Trans Kft. könyvelési aktáinak pótlása 
céljából, ellenkező esetben kérjük a jogi felelősségre vonást ellenük.

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 And-
rás: 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.


