
Hirdetések

Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek,
Míg élünk, velünk lesz
szép emléked.

Fájó szívvel emlé-
kezünk 2001. október 
31-re,

ANDRÁS VIKTOR

halálának 10. évfordulóján. Sze-
rettei. (20732)

hargitanépe2011. október 31., hétfő  | 13. oldal 

A NEVAL Kft.
értesíti az érdekelteket, hogy 
a Zetelaka, Biomassza feldol-
gozóközpont létesítésére vo-
natkozó zonális rendezési terv 
bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett.

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írás-
ban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével naponta 8.30 
és 16.30 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél tehetik meg 
(Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) 2011. novem-
ber 11-ig.

A magyar állampolgárság igényléséhez

szükséges iratok hiteles fordítása!

10 lej/okirat.

Telefon: 0749–916721.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
megfelelően a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak 

2011. november 17-én 10 órakor
VERSENYVIZSGÁT SZERVEZ

ideiglenesen megüresedett állások betöltésére
a következők szerint:

– egy általános orvosi asszisztens az ortopédiai és traumatológiai 
szakrendelő keretében;

– egy általános orvosi asszisztens az ortopédiai és traumatológiai 
osztály keretében;

– egy általános orvosi asszisztens az ideggyógyászati osztály ke-
retében;

– két általános orvosi asszisztens a sürgősségi egység keretében;
– egy általános orvosi asszisztens a szemészeti műtő keretében;
– két betegszállító a sürgősségi egység keretében.

A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2010/497-es kormány-
határozat előírta általános kritériumoknak. A versenyvizsgán való 
részvétel végett a jelentkezési ügycsomót november 9-ig lehet be-
nyújtani.

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193-as (109-es belső) telefonon.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Com ADY IMPEX Kft. (Maroshévíz, Győzelem utca 8. szám) 

jogi felszámolói minőségében közli, hogy a 2011. november 3-án 
12 órától  nyílt kikiáltásos árverés útján eladja az adós ingó javait 

a csíkszeredai székhelyén, Testvériség sugárút 8/B/2. 
Az ingóság: 
VOLVO S 60 személygépkocsi, fekete színű, gyártási év 2002, 

gázolajas, 2400 cm3. 
A személygépkocsi értéke 17 850 lej áfával együtt.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 

megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltá-
si ár 10 százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket 
a különleges eljárási folyószámlára.
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–310940-es 

és az 0744–362148-as telefonszámokon. 

A Tusnádi Közbirtokosság

2011. november 3-án 
árverést szervez 

2128 m3 fa eladására
a közbirtokosság székhelyén 

11 órai kezdettel. 

Bővebb felvilágosítás
a 0266–334110-es

és a 0723–155546-os telefon-
számokon vagy a közbirtokos-

ság székhelyén kapható.

A TRANS DEM Kft.
értesíti az érdekelteket, hogy 
a kobátfalvi kavicsmosó zo-
nális rendezési terv bemu-
tatott változatára környe-
zetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írás-
ban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével megtehetik na-
ponta 9-15 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél 2011. november 
14-ig (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám, telefon: 
0266–312454, 0266–371313, 
fax: 0266–310041).

lakás
VÁSÁROLOK a szentimrei Büdös-

fürdőn közművesített, legkevesebb 5 ár 
telekkel rendelkező, többszobás épületet. 
Telefon: 0721–208951. (20733)

Sürgősen ELADÓ Szelterszen téliesí-
tett hétvégi ház: nappali, konyha, fürdő 
és szobák az emeleten, 12 ár rendezett 
terület, jutányos áron megegyezés sze-
rint. Telefon: 0744–537628.

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Lendület sétányon új műanyag hőszi-
getelő nyílászárókkal. Telefon: 0748–
114630. (20621)

KIADÓ földszinti, 60 m2-es kereske-
delmi felület a Szív utcában. Irodának is 
megfelel. Telefon: 0748–114630. (20702)

ELADÓ sürgősen előnyös áron 2 
szobás, földszinti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Fenyő utcában. Telefon: 
0745–364775.

ELADÓ 80 m2-es lakás Tap lo cán, a 
Hollók utcában. Irányár: 33 ezer euró. 
Telefon: 0723–365084. (20674)

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2-es 
ház, öt szobával, konyha, fürdőszoba, 
garázs, balkon, két terasz, felszerelve, 
saját fás központi fűtéssel. Ára: 45 000 
euró. Telefon: 0744–783218. (20718)

Csíkszeredában, a központtól 5 perc-
nyire, a Sadoveanu utcában fel újított, hő-
szigetelt, termopán ablakos, saját játszóte-
res, 4 emeletes téglaépület I. emeletén EL-
ADÓ 2 szobás, világos, csendes, belső ud-
varra néző, beépített erkéllyel, saját pincé-
vel, mé rő órákkal, alacsony fenntartási költ-
ségekkel rendelkező lakás (50 m2). Irányár:  
33 700 euró. Telefon: 0741–781105. 
(20678)

ELADÓ vagy KIADÓ 3 szobás, felújí-
tott tömbházlakás, pincével a Temesvári 
sgt. 63/4 szám alatt. Telefon: 0744–
696372. (20709)

telek
ELADÓ 1000 m2-es belterület Csi-

bában. Telefon: 0751–154264. (20713)

jármű
ELADÓ 1994-es évjáratú 1.6-os Opel 

Astra és 1993-as évjáratú 1.2-es Opel 
Corsa. Telefon: 0745–779859.

ELADÓ 2002-es évjáratú  Volkswa-
gen Polo 1.4, légkondival, sok extrával, 
téli gumikkal, gyönyörű állapotban. Ár: 
3300 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ kombi Opel Astra 1.6, benzi-
nes, Euro 4-es, frissen behozva (ecotec 
motor, multivolán, ABS, szervo, négy 
elektromos ablak, négy légzsák, klíma, 
ülésfűtés, fa műszerfal). Ára: 3250 euró. 
Telefon: 0736–943035.

ELADÓ 2001-es évjáratú, jó állapot-
ban lévő Opel Astra kombi, beírva (1.7-
es, dízelmotor, 2012-ig érvényes műsza-
kival, minden illeték kifizetve). Irányár: 
3350 euró. Beszámítok olcsóbb autót is. 
Telefon: 0736–943035.

ELADÓ 2003-as évjáratú Dacia 
Solenza 1.4 MPi (alufelni, ködlámpa, téli-
gumi-garnitúra). Ára: 1800 euró. Telefon: 
0724–286944.

ELADÓ 2002-es évjáratú Ford Fiesta 
1.4-es, benzines motorral, ötajtós, beír-
va. Telefon: 0722–381408.

vegyes

A Cimbora Napközi Otthon köszö-
netet mond a Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatalának a Játszó cimborák 
elnevezésű projekt támogatásáért. A 
Kis Cimborák Alapítvány munkaközös-
sége. (20724)

ELADÓ jó minőségű, hasogatott 
bükk tűzifa (1 m – 125-130 lej), palettáz-
va, felvágva is (25 cm, 30 cm-re vágva). 
Az ár megegyezés szerint, házhoz szállít-
va. Telefon: 0757–249143. (20729)

ELADÓK: 350 kg-os bikaborjú (lege-
lős továbbtartásra), egy 3 hengeres Fiat 
motor. Telefon: 0266–331818. (20723)

Szezon végi akció! ELADÓK: lade-
wagen, kockabálázó, borona, rendforga-
tók, kaszálógép, kétsoros kukoricavető 
gép. Érdeklődni lehet a 0743–878596-os 
telefonszámon. (20693)

ELADÓ sárgarépa, burgonya, pi ros-
hagyma, ezüstfenyő, tuja termelői árban, 
valamint Steyr 45 LE traktor. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155. (20664)

ELADÓK használt szobabútorok, egy-
személyes ágy előnyös áron. Telefon: 
0740–204457.

Betonpiskóta a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyár-
tótól! Járdának, gépkocsibejárónak, 
térburkolásnak, különböző színekben. 
Mennyiségi kedvezmények! Szállítás ked-
vezményesen megrendelhető. Térburkolá-
si munkákat vállalunk! Cím: Csík  szereda, 
Rét utca 83. szám. Telefon: 0745–475872 
és a 0744–755124. (20691)

előadás
Immunizálással megelőzhető és visz-

szafejleszthető az érelmeszesedés cím-
mel tart előadást 2011. november 5-én, 
szombaton este 18 órától dr. Horváth 
István orvos, biológus, kutató profesz-
szor Csíkszeredában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában, melyre szeretet-
tel várunk mindenkit. Belépő díj: 10 lej. 
(20230)

állás

A Termosanit Kft. hegesztőt ALKAL-
MAZ. Telefon: 0745–661891, 0744– 
766821.

Kőművest és segédmunkást AL-
KALMAZOK bukaresti munkapontra. 
Telefon: 0723–890971. (20712)

Csíkszeredai székhelyű magán-
cég informatikus állás betöltésére 
MUNKATÁRSAT KERES. Előnyt jelent 
a műszaki téren szerzett tapasztalat. 
Önéletrajzokat a 0266–312112-es 
számon várunk november 7-ig.

Fejőstehenek gondozásához csa -
ládot KERESEK. Telefon: 0266–331818. 
(20723)

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását vál-

laljuk garanciával, helyszíni kiszállás-
sal, minden színben. 13 év tapasztalat. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20721)

Hűtő- és mosógépjavítást VÁLLA-
LOK kétéves garanciával. Telefon: 0729–
085290. (20298)

megemlékezés

Minden mulandó ezen a világon,
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
Szívünkben az örök emlékezet.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
október 29-re, a csíkborzsovai

özv. PÉTER DÉNESNÉ
Erőss Irén

halálának 2. évfordulóján. Az 
engesztelő szentmise ma 17.30 
órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Nyugodjon békében! Fiai 
János, Nagy József és családja 
Csíkszereda. (20731)

Nem múlnak el ők,
akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk 
csendesen még.

Fájó szívvel emlékezünk 1981. 
november 1-re,

id. ORBÁN GYÖRGY

halálának 30., valamint 1996. 
szeptember 21-re,

ORBÁN JULIANNA
szül. Dobri

halálának 15. évfordulóján. Em-
lékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes! Szeretteik. (20665)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa álmodat.

Fájdalommal emlékezünk a csík -
madarasi

VÁNCSA BERTA
szül. Antal

halálának 8., valamint

VÁNCSA ALBERT

halálának 29. évfordulóján. Hiá-
nyotok elviselni nagyon nehéz, 
örökre megtart szívünkben az em-
lékezés. Szeretteik – Csíkmadaras 
és Csíkszereda. (20650)

elhalálozás

Istenünk, kérünk,
vedd helyettünk oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat
nyugodni vágyó lelke előtt.

Szívünk mély fáj-
dalmával, de a jó Is-
ten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó test-
vér, sógor, keresztapa, rokon, 
koma, szomszéd és jó barát,

özv. GÖRÖCS ISTVÁN

életének 90., özvegységének 6. 
évében 2011. október 27-én 17 
órakor nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk 
földi maradványait ma 10 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkrákosi ravatalozóból a 
templomkertbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Gyá-
szoló szerettei.

Mérhetetlen fáj-
dalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik is-
merték és szerették, 
hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, anyós, testvér, 
rokon, barát és szomszéd,

özv. PETRES ANDRÁSNÉ
szül. Biró Margit

szerető szíve életének 73. 
évében 2011. október 29-én 
megszűnt dobogni. Drága ha-
lottunk földi maradványait 
2011. november 2-án 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csobotfalvi ravatalozóból a he-
lyi temetőbe. Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Pihenésed legyen 
csendes, emléked áldott! Je-
len értesítést gyászjelentőnek 
is szántuk. A gyászoló család.


