
lakás
Csíkszereda környékén levő faluban 

bérelnék hosszú távra kertes házat. Tele-
fon: 0743–130237

ELADÓ Szelterszfürdőn új építésű 
ingatlan, 70 ár telekkel, amelyen erdő 
és patak is található. Telefon: 0731–
583244.

ELADÓ vagy KIADÓ III. emeleti,  
3 szobás tömbházlakás Csíkszeredá-
ban, a Müller László utca 4. szám alatt. 
Telefon: 0728–289743, 0726–300603. 
(19820)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0745–983283. 
(19798)

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)

KIADÓ 2 szobás lakás Csíkszere-
dában. Telefon: 0745–196110, 0752–
314429. (19831)

ELADÓ vagy KIADÓ cégszékhely Csík
sze redában, a Fürdő utca 77/A szám alatt. 
Telefon: 0358–101803, 0762–206745. 
(19833)

ELADÓ családi ház Csatószeg köz-
pontjában 50 ár  telekkel és mellék-
épülettel. Telefon: 0724–938386.

ELADÓ I. osztályú garzonlakás Csík-
szeredában, a Decemberi forradalom 
utcában. Érdeklődni a 0724–230645ös 
telefonszámon. (19837)

ELADÓ II. emeleti, 4 szobás, 85 m2-es 
tömbházlakás a Kalász negyedben, telje-
sen felújítva. Beszámítok garzonlakást 
is. Telefon: 0751–065822.

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

ELADÓ CsíkszentlélekBoroszló 97. 
szám alatti, 125 m2es családi ház mel-
léképületekkel (218 m2) vagy azok nél-
kül 20 ár vagy 7 ár beltelekkel. Telefon: 
0745–772227.

KIADÓ Csíkszeredában két bútorozott 
szoba, az egyik fiatal párnak is megfele-
lő. Alacsony házbér, csak lakók vannak a 
lakásban. Telefon: 0266–372176, 0742–
510914.

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

ELADÓ I. osztályú, földszinti, 4 szo-
bás tömbházlakás Csíkszeredában, a 
De cemberi forradalom utcában. Telefon: 
0742–668958.

telek
Sürgősen ELADÓ Palotailván (Maros 

megye) 19 ár kert, rajta régi faház, déli 
fekvéssel, panorámás kilátással, igé-
nyeseknek. Irányár: 70 000 lej. Telefon: 
0266–243948.

ELADÓ Marosfőn 800 m2 beltelek, 
vízzel, elektromos árammal, valamint 50 
tonna kővel. Irányár: 5500 euró. Telefon: 
0747–820271.

jármű
ELADÓ Same típusú 45 LEs kistrak-

tor kabin nélkül, léghűtéses motorral, jó 
állapotban. Ára: 2300 euró, nem alkud-
ható. Telefon: 0752–446997.

ELADÓ 2002es évjáratú Ford Mondeo, 
fullextrás felszereltség. Irányár: 5200 euró. 
Telefon: 0744–612506. (19825)

ELADÓ 1998as évjáratú Dacia kitű-
nő állapotban, friss műszakival, minden 
illeték kifizetve. Irányár: 2000 lej. Érdek-
lődni lehet a 0266–334364es telefon-
számon. (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 2004es évjáratú Fiat Panda 
1.1i, forgalomba beírva, nagyon jó álla-
potban, friss műszakival. Irányár: 2350 
euró. Telefon: 0741–168043. (19841)

vegyes
Akciós áron ELADÓK Csíkszeredában 

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

ELADÓ 180 cmes rotációs ka-
pa (fré za), 4,2–5,4 m3es horganyzott 
trágyalészip pantóutánfutó, 2es, 3as 
váltóeke, kultivátor, 135–165–215 cm
es körkaszák. Rendelésre hozok 15–300 
LEs traktorokat vagy más mezőgazda-
sági gépeket. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (19698)

ELADÓK akciós áron mezőgazdasá-
gi gépek: ladewagenek, kaszálógépek, 
kockabálázó, kalapácsmalom, rendforga-
tók, valamint egy esztergagép. Telefon: 
0743–878596, 0723–120396. (19829)

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

ELADÓ: új, valamint keveset hasz-
nált férfiruha olcsón – 30–80 lejért; két 
pár új női csizma (lágyszár, valamint 
fekete bőr); szobanövények; új vonalas 
telefonok – 10 lej/db; kalitka – 10 lej. 
Telefon: 0744–979723, 0266–322209.

ELADÓ egy négykeretes, szabvány 
méretű mézpörgető. Telefon: 0733–
319423.

állás

Franchisetípusú üzleti ajánlatok, ri-
zikómentes befektetések 4600 euróval 
kezdődően. Bővebb információk a 
kobakdoki@gmail.com email címen. 

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak építését, 

felújítását, faházak építését, gombáso-
dás elleni kezelését és felújítását. Tele-
fon: 0742–404912. (19746)

KERESEK egy esőernyőjavítót és 
BÉRELNÉK egy babaetetőszéket egy 
hónapra Csíkszeredában július 15től. 
Telefon: 0741–377784.

megemlékezés

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Panasz nélkül befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen 
örökre elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. jú-
nius 19re,

SEBESTYÉN JÁNOS

halálának első évfordulóján. Lelke üd-
véért az engesztelő szentmise 2011. 
június 21én, kedden 19 órakor lesz 
bemutatva a csíktaplocai római ka-
tolikus templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei – Csíkszereda.

Minden évben eljön az a nap,
Amely számunkra fájó emlék marad.
Nyugodj csendesen,
legyen békés álmod,
találj odafönt örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 1979. jú-
nius 20ra,

BIBÓ SÁMUEL

halálának 32. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! Bibó 
Mária és családja. (19692)

elhalálozás

Hirdetések

Édes jó Istenem, kinek kezébe adtam 
életemet, 
Vezéreld tovább lelkemet.

(Balassi Bálint)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, anyatárs, 
rokon és jó szomszéd,

özv. BARTOS ISTVÁNNÉ
szül. Fodor Emma

okleveles hitoktató, 
nyug. kereskedő

szorgalmas, munkás életének 90., 
özvegységének 16. évében rövid 
szenvedés után 2011. június 16-án 
reggel 7 órakor visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Szeretett halottunk örök 
nyugalomra helyezése június 21-én 
10 órakor lesz a csíkcsicsói ravatalo-
zó-kápolnából a helyi temetőbe. Drá-
ga jó édesanyánk, nagymamánk, test-
vérem, fájó szívvel búcsúzunk tőled. 
Szeretteidért aggódó, jóságos szíved 
melegét nem érezzük többé. Kopor-
sód mellett mélyen lesújtva mondunk 
hálás köszönetet mindazért, amit ér-
tünk tettél. Pihenésed legyen csedes, 
emléked áldott! A gyászoló család.

hargitanépe2011. június 20., hétfő  | 13. oldal 

Az EXFORCOMP Kft.
– Csíkszentimre, Ipari út 572/A, Hargita megye –

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentimre 572/A szám alatt találha-
tó FAFELDOLGOZÓ EGYSÉG működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A CSÍKSZENTKIRÁLYI KÖZBIRTOKOSSÁG 
nyílt árverést szervez  

422 m3 vágásból származó famennyiség 
kitermelésére.

Az árverésre 2011. június 22-én 9 órától kerül sor a közbirtokos-
ság székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a közbirtokosság székhelyén 
vagy a 0266–332880-as telefonszámon.

Kézzel varrott  
cipők készítésében  

jártas  
CIPÉSZT  
keresünk  

budapesti munkahelyre.
Magas  

fizetési lehetőség! 
Telefon: 

+36-30-2511142.

A Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 2. szám alatti székhelyű

Akarat Szövetkezeti Társaság
(bejegyezve a kereskedelmi törzskönyvbe C19/53/2005-ös számmal, 
CUI 525450) ügyvezető tanácsa, képviselve Simó Ferenc mérnök, az 
ügyvezető tanács elnöke által, a 2005/1-es törvény 34. szakasza 3-as és 
az azt követő bekezdéseinek, valamint a szövetkezeti társaság alapszabály-
zata előírásainak alapján július 8-án 12.30-ra összehívja a szabászterem-
be (Városháza utca 3. szám) a részvényesek rendkívüli közgyűlését.
Napirenden: 

 A szövetkezeti társaság alapszabályzata 44-es szakasza előírá-
sainak megfelelően a Székelyudvarhely, Győzelem utca 6. szám alatt 
található ingatlan felértékelési jelentésének jóváhagyása és egy hatá-
rozat elfogadása, összhangban a szövetkezeti társaság alapszabályzata 
46. és az azt követő szakaszainak előírásaival. 

 Különfélék.
Az ügyvezető tanács elnöke,

Simó Ferenc mérnök

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.

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


