
lakás
Csíkszereda környékén levő faluban 

BÉRELNÉK hosszú távra kertes házat. 
Telefon: 0743–130237.

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

ELADÓ I. osztályú garzonlakás a De-
cemberi forradalom utcában. Érdeklődni a 
0724–230645-ös telefonszámon. (19837)

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

ELADÓ Szeltersz-fürdőn új építesű 
ingatlan, 70 ár telekkel, amelyen erdő és 
patak is található. Telefon: 0731–583244.

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás a Fűzfa utcában. Telefon: 
0744–706935. (19824)

ELADÓ Szécsenyben hétvégi ház 
2100 m2 területtel, nagyon jó környé-
ken vagy ELCSERÉLEM csíkszeredai 
tömbházlakással (víz és elektromos 
áram bevezetve). Irányár: 35 000 euró. 
Telefon: 0754–317705. (19817)

ELADÓ egy 4 szobás tömbházlakás a 
Szabadság tér 8. szám alatt. Érdeklődni a 
0745–513533-as telefonszámon. (19841)

ELADÓ garzonlakás. Telefon: 0729–
486148.

KIADÓ 3 szobás, földszinti tömb-
házlakás Gyergyóban (alkalmas üzletnek, 
irodának). Telefon: 0745–966062. (19851)

KIADÓ garzonlakás Csíkszeredában, 
a Szív utcában. Telefon: 0735–929773.

ELADÓ családi ház 25 ár telekkel, ren-
dezett iratokkal. Telefon: 0745–923779. 
(19852)

telek
ELADÓ 1300 m2 terület, nagyon jó 

környéken (elektromosáram-ellátással). 
Irányár: 35 000 lej. Telefon: 0754–317705. 
(19817)

ELADÓ 36 ár építésre alkalmas terü-
let Csíksomlyón. Telefon: 0266–324574, 
0740–433558.

jármű
VÁSÁROLOK roncsprogramba való 

öreg autót. Telefon: 0753–092433. (19823)

vegyes
ELVESZETT egy kétéves, sötét pej 

kanca csikó, chippel a nyakában jú-
nius 17-én délután a csíkszentkirályi 
Nagykőbükkből. Ha valaki tud valamit 
a hollétéről, kérem, értesítsen a 0751–
329646-os telefonszámon.

ELADÓ 300 literes tejhűtő újszerű ál-
lapotban. Telefon: 0745–816642. (19848)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2000 lej. Érdeklődni le-
het a 0745–510386 és a 0266–244461-
es telefonszámokon. (19337)

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

ELADÓ hatodik éves, sárga, világos 
sörényű, jó testű, kockafarú, 450 kg-os 
ménló. Csendes természetű, minden 
munkára alkalmas. Irányár: 2800 lej. 
Beszámítok vágni való lovat is. Telefon: 
0753–269541. (19849)

ELADÓ egy levegőtroli (szimpla) 
nagyon jó állapotban. Telefon: 0745–
325054.

ELADÓ egy alig használt 88 billentyűs 
Yamaha DGX 640 kalapácsmechanikás 
digitális zongora (irányár 3000 lej), va-
lamint egy 2x60 wattos Behringer GMX 
210 gitárkombó (600 lej). Érdeklődni a 
0743–077444-es és a 0746–149266-os 
telefonszámokon lehet egész nap.

ELADÓK: New Holland aratógép, 3 
m-es vágóasztal, rendsodró, rendforgató, 
3 m-es körborona (fréza), körkasza, 3-as 
forgóeke, 45 LE-s International oldalka-
szás kistraktor. Telefon: 0745–923779. 
(19852)

Az MKB Romexterra Bank meghir-
deti a következő javak árverésen 
való eladását 2011. június 27-én: 
egy fából készült lakóház, amely 
egy kamrából, konyhából, teraszból 
áll és hozzá tartozik egy 388 m2-
es beltelek-udvar, elhelyezkedése: 
Csíkszereda, Zsák utca 1. szám. 
Érdeklődni a 0720–660498-as tele-
fonszámon Cosmin Toma banki vég-
rehajtónál.

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítása kedvező 
áron, rövid határidővel, a konzulátus-
sal szembeni fordítóirodában. Tele-
fon: 0266–372433, 0744–664364.

Az ARNOLD cég lapos tetők hő- 
és vízszigetelését VÁLLALJA. Telefon: 
0729–141879. (84213)

tanfolyam

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

megemlékezés

BARABÁS PÁL EDGÁR
halálának 20., 

BARABÁS DOMOKOS
(Öcsi)

halálának 4. évfordulóján emléke-
zünk. Szeretteik – Csíkszépvíz.

Hirdetések

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
a szeretett, jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és 
jó szomszéd,

özv. id. FERENCZ JULIÁNNA 
szül. Péter

életének 86., özvegységének 9. évében hosszas betegség után 2011. június 19-én 
nemes lelkét visszaadta teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2011. 
június 21-én, 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a tusnádfürdői temetőbe a he-
lyi ravatalozóból. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család.

hargitanépe2011. június 21., kedd  | 13. oldal 

A CO-MOD Kft.
MENEDZSER-ASSZISZTENST ALKALMAZ.

Elvárások:
 – minimum középfokú végzettség;
 – számítógépes ismeretek;
 – tökéletes román, magyar nyelvtudás;
 – jó megjelenés.
Az önéletrajzokat kérjük eljuttatni a comod@hr.astral.ro e-mail címre 

vagy a cég székhelyére: Csíkszereda, Fürdő utca 108/B. szám alá 2011. június 
24-ig. Érdeklődni a 0266–314969 vagy a 0745–634045-ös telefonszámon.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

a 2011. június 6-i Hargita Népében meghirdetett köztisztviselői állá-
sok versenyvizsgáját 2011. június 21–23-ról egy későbbi időpontra el-
halasztja, amit később fogunk közölni.

Fejlesztési igazgatóság: 
	 n tanácsos, I osztály, első szakmai fokozat;
	 n tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat.
Megyei utak igazgatóság:
	 n tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat.

Bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának  
Menedzsment igazgatóságán (humánerőforrás részleg)  

kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 
0266–207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám). 

A brassói BOCOVA CONSTRUCT Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Szentegyháza, Jó-
zsef Attila utca sz.n. található FÉMBEGYŰJ-
TŐ EGYSÉG működtetéséhez a környezetvé-
delmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatá-
saival kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

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

A scrioasteai  
CONSTRUCŢII SERVMOB Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Balánbánya, Bá-
nya utca 1. sz. alatt található FÉMBEGYŰJTŐ 
EGYSÉG működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatá-
saival kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

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

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 Zoltán: 
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: 
magánszemélyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezet-
védelmi hirdetések: 1 lej/cm2 + 
TVA. Gyászjelentő: INGYENES! 
Maximális terjedelem 80 szó. Tele-
fon: 0266–372633.

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (lejárati 
dátum a szelvényen). Egyszerre maxi-
mum 5 szelvény vehető igénybe.

Kézzel varrott  
cipők készítésében  

jártas  
CIPÉSZT  
keresünk  

budapesti munkahelyre.
Magas fizetési lehetőség! 

Telefon: 
+36–30–2511142.

ALKALMAZUNK
INFORMATIKUST.

Feltételek:
– informatikai végzettség;
– 2 év régiség;
– Linux rendszer-karbantar-

tási ismeretek.
Az önéletrajz leadási határ-

ideje: 2011. június 24.
Érdeklődni a cég székhelyén, 

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

Tegnapi lapszámunkban tévesen 
jelent meg a Delfin sofőriskola 
tanfolyamának ára. Az ár helye-
sen: 450 lej. Az érintettek szíves 
elnézését kérjük.

elhalálozás


