
lakás
ELADÓ I. osztályú, földszinti, 4 szo

bás tömbházlakás Csíkszeredában, a 
De cemberi forradalom utcában. Tele
fon: 0742–668958.

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

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

ELADÓ Szécsenyben hétvégi ház 
2100 m2 területtel, nagyon jó környé
ken vagy ELCSERÉLEM csíkszeredai 
tömbházlakással (víz és elektromos 
áram bevezetve). Irányár: 35 000 eu
ró. Telefon: 0743–521878. (19817)

ELADÓ II. emeleti, 4 szobás, 85 
m2es tömbházlakás a Kalász negyed
ben, teljesen felújítva. Beszámítok gar
zonlakást is. Telefon: 0751–065822.

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes
vári sugárúton IV. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás. Telefon: 0745–167127. 
(19777)

KIADÓ hosszú távra azonnal beköl
tözhető, frissen felújított, korszerűen 
berendezett garzonlakás a Szív utcá
ban. Telefon: 0742–141271.

KIADÓ Csíkszeredában két búto
rozott szoba, az egyik fiatal párnak 
is megfelelő. Alacsony házbér, csak 
lakók vannak a lakásban. Telefon: 
0266–372176, 0742–510914.

KIADÓ bútorozatlan garzonlakás a 
Szív utcában. Ára: 400 lej/hó + ga
rancia. Telefon: 0752–954704.

ELADÓ sürgősen ház Maros hé ví
zen, a Szarvas utcában. Utolsó ára:  
25 000 euró. Telefon: 0740–958615.

ELADÓ Szelterszen hétvégi ház reá
lis ár alatt (téglaépület manzárddal) 12 
ár telekkel, az udvaron sütő, filagória, 
gyümölcsfák. Telefon: 0744–537628.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson há
romszintes, 300 m2es lakás panziónak 
elkészítve és berendezve (19 helyiség, 
15 ár udvar, hátsó épület, központi fűtés). 
Ára: 70 000 euró. Telefon: 0266–362235.

KIADÓ különálló épület a Szentlé
lek utca 66. szám alatt (a tejgyárral 
szemben). Megfelel irodahelyiségnek, 
cégszékhelynek, rendelőnek vagy 
bármilyen hasonló célra. Az összesen 
100 m2, felújított helyiség saját köz
ponti fűtésrendszerrel és parkolóval is 
rendelkezik. Telefon: 0741–098922. 

telek
ELADÓ 1300 m2 terület, nagyon 

jó környéken (elektromos áramellá
tással). Irányár: 35 000 lej. Telefon: 
0743–521878. (19817)

jármű
ELADÓ 2006os Dacia Logan 1.4 

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

ELADÓ 2005ös évjáratú Renault 
Master 2.5 TD (7 személy + 1,5 ton
na teher), tulajdonostól, kitűnő műsza
ki állapotban. CSERE is érdekel. Tele
fon: 0751–095979.

VÁSÁROLOK roncsprogramba va
ló öreg autót. Telefon: 0753–092433. 
(19823)

ELADÓ 1998as évjáratú Dacia ki
tűnő állapotban, friss műszakival, min
den illeték kifizetve. Irányár: 2000 lej. 
Telefon: 0266–334364. (19800)

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, 
rádióCD. Irányár: 1850 euró. Telefon: 
0266–334468, 0727–654803. (19663)

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 Same típusú 45 LEs kis
traktor kabin nélkül, léghűtéses motor
ral, jó állapotban. Ára: 2300 euró, nem 
alkudható. Telefon: 0752–446997.

ELADÓ 2006os évjáratú, üttetett, 
fehér színű Ford Fiesta, forgalomba 
beírva. Telefon: 0743–771799, 0266–
327122.

ELADÓ 2003as évjáratú, sárga 
színű Daewoo Matiz kitűnő állapotban. 
Telefon: 0745–046261, 0722–542572.

ELADÓ 2001es évjáratú Cagiva 
Canyon 500 cm3es túraenduró motor
kerékpár 21 000 kmben, megkímélt 
állapotban. CSERE is érdekel 2001 utá
ni autóra különbözetfizetéssel. Irányár: 
1550 euró. Telefon: 0745–261082.

ELADÓ Steyr osztrák traktor kitűnő 
állapotban kevés fogyasztással – 12 300 
lej, 2001es évjáratú Volkswagen Passat 
1.9 TDi, 101 LE, tulajdonostól – 20 000 
lej. Telefon: 0752–135883.

vegyes
ELADÓK Csíkszentmihályon 6 és 

8 hetes herélt malacok 12–20 kgig – 
ár: 130–160 lej/db, valamint két süldő. 
Telefon: 0743–664059. (19802)

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

ELADÓK méhkaptárok, virágporsze
dő dobozok, két beltéri ajtó, valamint új 
karosszékek. Telefon: 0749–191839.

ELADÓK 8 hetes malacok, vala
mint egy 100 kg körüli disznó. Telefon: 
0266–332505, 0744–422177.

ELADÓ egyes lóra való hám, vala
mint Daciavonóhorog. Telefon: 0266–
334180, 0742–874783.

ELADÓ International IHC 321es 
gabonakombájn 2,65 mes vágóasz
tallal, szalmaszecskázóval, kifogásta
lan állapotban. Telefon: 0266–353434, 
0745–616360.

ELADÓ négyégős aragázkályha 
palackkal vagy anélkül. Irányár: 310–
210 lej. Komolytalanok ne zavarjanak! 
Telefon: 0266–332540.

elveszett
ELVESZETT a CPJ 54134es szá

mú biztosítási nyomtatvány. Érvényte
lennek nyilvánítjuk. 

találkozó

Az 1961ben a sáromberki Me
zőgazdasági Szakiskolában végzett 
diákok július 9én tartják 50 éves 
osztálytalálkozójukat. Ez alkalom
mal keresik Bakó Ágoston Guszti 
csíkszeredai lakost, a volt gabona
raktár alkalmazottját, hogy jelezze 
részvételét a következő telefonszá
mokon június 30ig: 0265–337164, 
0740–252518, Berekméri András. 
Ez alkalommal felkérjük azon sze
mélyeket, akik ismerik, hogy érte
sítsék. (2250)

állás

A Super Bingo Metropolis B 
ka tegóriás hajtási jogosítvánnyal 
rendelkező személyt ALKALMAZ. 
Érdeklődni a 0758–224083as tele
fonszámon. Román nyelvű önélet
rajzokat a cég székhelyén, Petőfi 
Sándor utca 27. szám alatt várunk. 
(84189)

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

Csíkszeredai cég szakképzetlen 
munkaerőt ALKALMAZ meghatáro
zott időszakra. Érdeklődni a 0266–
310199 és a 0753–073603as tele
fonszámokon lehet. (84205)

szolgáltatás
VÁLLALOK szúnyogháló, roló, 

szalagfüggönykivitelezést, valamint 
szállítást 1,5 tonnáig. Telefon: 0751–
095979.

részvétnyilvánítás

A Müller László 13/B lépcsőház 
lakói őszinte részvétüket fejezik ki a 
gyászoló családnak

BOZÁN ANDRÁS

lakótársunk elhunyta miatt érzett 
fájdalmukban.

megemlékezés

A Márton Áron Gimnázium 
1956ban végzett diákjai, az 55 éves 
érettségi találkozónk alkalmából ke
gyelettel emlékezünk elhunyt tanára
inkra és osztálytársainkra. Csendes 
álmuk fölött őrködjön a szeretet és 
megemlékezés. A hálaadó és meg
emlékező szentmise 2011. június 
18án lesz a Szent Kereszttemplom
ban. (19816)

Hirdetések

Könnyes szemmel, 
szívemben az örök 
szeretet fényével em
lékezünk 2001. június 
16ra,

ERŐSS ANDRÁS

halálának 10. évfordulóján. Áldott 
legyen a föld, ahol hamvai nyugsza
nak. Leánya és családja. (19792)

hargitanépe2011. június 16., csütörtök  | 13. oldal 

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

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Szentábrahám, Magyar and rásfalva 
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 
meg jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 2011. június 20-ig a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Az ELEM Kft. a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén 
közli, hogy 2011. június 22-én 11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csík-
szereda, Tudor Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra 
kerül a csődbe ment cég 1998-as évjáratú TICO márkájú személygépkocsija, 
amelynek indulási ára 4000,00 lej + áfa.

Amennyiben nem kerül sor értékesítésre, az áralkut szerdai napokon 11 
órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével). 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216 és 0758–060243-as telefonszámokon kapható.

A CSÍKMENASÁGI KÖZBIRTOKOSSÁG
árverést hirdet széldöntésből származó fenyőfa értékesítésére  

a Vasand-Béd erdőrészből 511 m3, a Vigaszó erdőrészből 284 m3  
és 81 m3 mennyiségekre. 

Az árverés helyszíne a Csíki Magánerdészet székhelye, Csíkszereda, Hala-
dás utca 16. szám. Időpont: 2011. június 17., 13 óra.

Bővebb információk a 0722–385463 
vagy a 0266–331795-ös telefonszámokon. 

Az el nem adott fára az árverést megismétlik 2011. június 21-én.

A Csíkszeredai  
Vadász és Sporthorgász  

Egyesület  
meghívja tagságát  

a 2011. június 28-án  
17 órától tartandó  
évi nagygyűlésre  

a Szakszervezetek  
Művelődési Házának  

stúdiótermébe.  

Kézzel varrott  
cipők készítésében  

jártas  
CIPÉSZT  
keresünk  

budapesti munkahelyre.
Magas fizetési lehetőség! 

Telefon:  
+36–30–2511142.

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.

Német textilipari cég 
székelyudvarhelyi székhelyére
TERMELÉSI VEZETŐT alkalmaz.

Ambiciózus, jó teljesítményű, jó kommunikációs és koordinációs 
készségű szakemberek jelentkezését várjuk. Az alább felsorolt   készsé-
gek bármelyike előnyt jelent: 

– könnyűipari műszaki felsőfokú végzettség;
– a textiliparra jellemző technológiai folyamatok, anyagok/eszkö-

zök és munkamódszerek alapos ismerete;
– szervezési, koordinálási készségek, a termelési tevékenységek fej-

lesztésére irányuló készségek;
– elkötelezettség és vezetői készség a munkatársakkal szemben;
–  német és /vagy angol nyelv ismerete;
– számítógép-felhasználói ismeretek.
Amennyiben Ön megfelel a felsorolt   követelményeknek, küldje el 

önéletrajzát az alábbi címre:
S.C. Hackenberg Textile S.R.L.
Str. Nicolae Bălcescu 69/C/3

Jud. Harghita
535600 Odorheiu Secuiesc

E-mail: sorin.stoica@global-textile-center.ro


