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A Román Fejlesztési Bank Rt. – Groupe Société Générale
Marosvásárhelyi Csoportja
– Călăraşilor u. 11. szám –

 
a banki végrehajtó, Demeter Tiberiu Claudiu révén  

nyilvános árverés útján eladja a következő ingatlant:

 3 szobás, konyhás, kamrás, fürdőszobás, előszobás, erkélyes la-
kás a hozzá tartozó 20/678-as részarányú használatba adott területtel, 
57,96 m2-es hasznos felülettel, amely Csíkszeredában található a Jég-
pálya u. 5. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész alatt, és amely az ugyanazon 
a címen lakó Rusu Mihaela tulajdonát képezi. 

Kikiáltási ár 139 000 lej. 
Az árverésre július 19-én kerül sor.
Mindazon személyeknek, akik részt kívánnak venni az árverésen, a 

hitelezőhöz – az árverés időpontját megelőzően – megvételi ajánlatot 
kell benyújtaniuk. 

Bővebb felvilágosítás Demeter Tiberiu Claudiu banki végrehajtónál, 
Marosvásárhely, Călăraşilor u. 11. szám, 

telefon: 0265–207416 vagy 0746–246872.

A csíkszeredai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 
a 2011–2012-es tanévre a következő osztályokba 

vár jelentkezőket: 
 X. osztály utáni 1 éves szakmunkásképzés a 2011-ben  

X. osztályt végzettek számára. Szakmák: kőműves, ács, víz-gáz-
szerelő. Határidő: 2011. július 15.
 IX. osztály, esti oktatás. Határidő: 2011. július 27.
 XI. osztály – kiegészítő év, esti oktatás: A szakiskolák előző 

évi végzősei, valamint a régi inasiskolák végzősei részére.
 posztliceális képzés: építőipari tervező technikus.

További információk: 0266–314496, 0757–075904.

Sajtótájékoztató keretén belül írta 
alá két évre szóló szerződését a 
Székelyudvarhelyi KC-val Gabriel 
Florea. Az elmúlt idény legtöbb 
találatát jegyző balszélső nem lesz 
elkeseredve, ha idén nem ő kapja 
ezt a címet, inkább azt tartja szem 
előtt, hogy új együttese meccsről 
meccsre nyerjen.

A keret szerdán tartotta első 
edzését, megkezdte a felké-
szülést a soron következő 

idényre. Amint a klubvezetés el-
mondta, nagy vonalakban majdnem 
teljes a keret. A sajtótájékoztató ke-
retén belül a nyári szünetben átiga-
zolt játékos, Gabriel Florea is aláírt.

„Nem adhatjuk alább a soron 
következő idényben, ezért is erősí-
tettünk. Nem zsoldoscsapatról van 
szó, hanem az SZKC egy kézilabda-
család, akiknek a mesterei, a tanítói 
a Nemzeti Ligában játszó sportolók. 
Remélem, hogy a közeljövőben Ud-
varhely képes lesz fiatal tehetséges 
játékosokat termelni, akik az élvonal-
ban szerepelhetnek. Addig is erősíte-
nünk kell, ezért tettük le voksunkat 
a bajnokság gólkirálya mellett. Az 
ezüstéremtől már csak egy lépés a kö-
vetkező szint. Ezt kell megcélozzuk!” 
– fejtette ki a Székelyudvarhelyi KC 
elnöke, dr. Verestóy Attila.

Gabriel Florea, a Pandurii Târ-
gu Jiutól érkezett a csapathoz. Az 

elmúlt idényben mind a bajnokság-
ban, mind pedig a Románia-kupá-
ban vereséget szenvedett az SZKC 
a volt gárdájától. „Úgy látom, nem 
lesz gond, hamar beilleszkedem, 
mert egy profi szemléletű együttes-
ről van szó. Olyanról, akiknél min-
dig a szem előtt lebeg a kimagasló 
eredmény elérése. Nagyon akartam, 
hogy én legyek a liga gólkirálya, ez 
személyes ügy volt részemről. Ha 
most nem én szerzem a legtöbb 
találatot, az sem baj, sokkal fonto-
sabb, hogy a csapat nyerjen meccs-
ről meccsre.”

A válogatott balszélső két évre 
kötelezte el magát a Székely udvar-
helyi KC-hoz.

Samuel Sánchez Gonzáles az 
Euskatel Euskadi baszk kerekese 
ért fel tegnap leghamarabb az idei 
francia kerékpáros körverseny első 
hegyi befutójához Luz Ardidenbe. 
A Cugnaux-ból rajtoló mezőny 
tegnap 209 kilométert tekert és a 
Tourmalet-csúcsra is feltekertek. A 
tegnapi, 12. etapon bukott az össze-
tettben élen álló Thomas Voeckler, 
új kerékpárral azonban folytatni 
tudta a küzdelmet, s végül 50 má-
sodperces hátránnyal zárt.

Hat versenyző meglépett 
a többiektől a tegnapi, 
12. szakasz elején: José 

Ivan Gutierrez, Blel Kadri, Laurent 
Mangel, Rubén Pérez Moreno, 
Jeremy Roy és Geraint Thomas már 
viszonylag korán kétperces előnyre 
tettek szert, majd hamar öt perc 
környékére növelték előnyüket, míg 
az összetettben élen álló Thomas 
Voeckler a mezőny elején haladt, 

amelyet a Cofidis és az Europcar 
vezetett.

Az etap sprinthajrájában a szö-
kevények után Mark Cavendish ért 
oda először, köszönhetően csapata, a 
HTC-Highroad remek munkájának, 
így a brit kerekes továbbra is élen áll a 
pontversenyben. Ezt követően a szöke-
vények előnye folyamatosan csökkent, 
a hegyi szakaszok tovább nehezítették 
dolgukat, ráadásul hárman utánuk 
eredtek: Johnny Hoogerland, Sylvain 
Chavanel és Roman Kreuziger.

Mintegy 55 kilométerrel a befutó 
előtt tömeges bukás történt: Voeckler 
és többek között Klöden is elesett. A 
sárga trikót viselő versenyző új kerék-
párral folytatni tudta a szakaszt, a né-
met kerekes szintén továbbhaladt.

A szakasz egy 13,3 kilométeres he-
gyi befutóval ért véget, amely átlago-
san 7,4 százalékos emelkedőt jelentett. 
Voeckler és Roy el tudtak szakadni a 
többiektől, előnyük kicsivel több mint 
másfél perc volt a mezőnnyel szemben. 

Mintegy hat kilométerrel a cél előtt 
Roy és Voeckler is lemaradt, ellenben 
Samuel Sánchez González és Jelle 
Vanendert meglépett, és több mint 
egyperces előnyre tettek szert. Fränk 
Schleck a hajrában a szökevények után 
eredt, nem tudta azonban befogni 
őket, így a harmadik helyen végzett. 
A szakaszt Sánchez nyerte meg, a 
második Vanendert lett. Voeckler 50 
másodperces hátránnyal ért célba, így 
megtartotta a sárga trikót.

Jó fogás volt Florea leigazolása  Fotó: szkc.ro

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

versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői 
állások betöltésére meghatározott időre a:

Fejlesztési igazgatóságán (2 hely)

Tanácsos, I osztály, első szakmai fokozat 
Tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat

 Részvételi feltételek: ◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; ◆ a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es 
szakaszának előírásai; ◆ minimum 5 év, illetve 9 év szakmai tapaszta-
lat; ◆ számítógép-kezelői ismeretek.

Megyei utak igazgatóságán 

Tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek: ◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; ◆ a köz-

tisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es 
szakaszának előírásai; ◆ minimum 1 év szakmai tapasztalat; ◆ számí-
tógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2011. július 27., 10 óra  
(írásbeli) és 2011. július 29. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén 

kell letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részé-
ben – 8 napon belül.

Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, vala-
mint bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának humánerőfor-
rás-részlegén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/
belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

A csicsói Mountain Rest Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Piricske szám nélkül található 
MOUNTAIN REST PANZIÓ 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. 

Aláírt a gólkirály

Baszk siker Luz Ardidenben

samuel sánchez Gonzáles 
első szakaszgyőzelme a Touron


