
lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 

54. szám) 450 m2-es területen fekvő 
ház központi fűtéssel és garázzsal. 
Telefon: 0746–065190.

ELADÓ I. osztályú garzonlakás 
a Szív utca 4. szám alatt. Telefon: 
0740–059520.

KIADÓ Csíkszeredában I. osztá-
lyú, I. emeleti, 2 szobás lakás hosz-
szú távra. Telefon: 0756–323956. 
(20743)

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

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

Sürgősen ELADÓ felújított, saját 
hő központtal rendelkező, 4 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában. Tele-
fon: 0744–558686.

Sürgősen ELADÓ Szelterszen 
téliesített hétvégi ház: nappali, kony-
ha, fürdő és szobák az emeleten, 12 
ár rendezett terület, jutányos áron 
megegyezés szerint. Telefon: 0744–
537628.

ELADÓ központi fekvésű, 3 szo-
bás, bútorozott tömbházlakás Csík-
szeredában. Ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0744–661676. (20730)

ELADÓ 4 szobás tömbház la kás 
Csík sze redában. Telefon: 0740–
054976.

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti, 
bútorozott, felújított tömb ház lakás 
a Jégpálya negyed 77. szám alatt. 
Ára: 145 000 lej. Telefon: 0741–
090610. (20644)

ELADÓ manzárdos családi ház 
Csíkszeredában, a Taploca utcában 
(230 m2 lakófelület + 930 m2 telek), 
alkalmas cégszékhelynek is. Telefon: 
0722–435542. (20404)

telek
ELADÓ Csíkcsicsóban a főút mel-

letti 161. szám építés alatt lévő 14 ár 
telek + 10 ár kaszáló, valamint 24 ár 
szántó. Irányár: 14 000 euró. Telefon: 
0036–20–4149840, 0755–170524. 
(20736)

ELADÓ 1600 m2-es beltelek 
Csík  szentlélek központjában. Tele-
fon: 0740–054976. (20583)

jármű
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 

Astra, kombi, beírva, 1.7-es DTi mo-
torral, 2013-ig minden illeték kifizet-
ve, nagyon jó állapotban, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Irányár: 
3850 euró. Beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0736–943035. (20739)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.6, benzines, frissen behoz-
va, Euro 4-es, karc- és rozsdamen-
tes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
multivolán, négy elektromos ablak, 
tükrök, négy légzsák, kipörgésgátló, 
központi zár távirányítóval, klíma. 
Irányár: 2950 euró. Telefon: 0736–
943035. (20739)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra 1.6-os, Euro 4-es motorral, 
metálkék színben, első tulajdo-
nostól, karcmentes. Extrák: ABS, 
szervo, klíma, elektromos ablakok, 
multivolán, hat légzsák. Beszámítok 
olcsóbb autót is. Ár: 2850 euró. Te-
lefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(20739)

ELADÓ 1998-as évjáratú Ford 
Escort, kombi, meggypiros színben, 
egy éve beírva, első tulajdonostól. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, lég-
zsák, elektromos ablakok, nagyon 
jó állapotban. Ára: 1800 euró. Tele-
fon: 0733–840369, 0266–334364. 
(20739)

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

ELADÓ kombi Opel Astra 1.6, 
benzines, Euro 4-es, frissen behoz-
va (ecotec motor, multivolán, ABS, 
szervo, négy elektromos ablak, négy 
légzsák, klíma, ülésfűtés, fa műszer-
fal). Ára: 3250 euró. Telefon: 0736–
943035.

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  Volks-
wagen Polo 1.4, légkondival, sok 
extrával, téli gumikkal, gyönyörű 
állapotban. Ár: 3300 euró. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓ: 1999-es évjáratú Suzuki 
Vagon R+; Volkswagen Golf friss 
műszakival, forgalomba beírva – 
1500 euró, beszámítok öreg Daciát; 
Deutz Fhare fölkés traktor, kultivátor, 
váltóeke kitűnő állapotban. Telefon: 
0722–342429. (20729)

vegyes
Betonpiskóta a legkedvezőbb 

áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól! Járdának, gépkocsibejá-
rónak, térburkolásnak, különböző szí-
nekben. Mennyiségi kedvezmények! 
Szállítás ked vezményesen megren-
delhető. Térburkolási munkákat vál-
lalunk! Cím: Csík  szereda, Rét utca 
83. szám. Telefon: 0745–475872 és 
a 0744–755124. (20691)

ELADÓ Csíkszentsimonban na-
gyobb mennyiségben sárgarépa, 
átültethető, Csíkban nevelt tuják, 
ezüst fenyők, rózsatövek, étkezési 
bur gonya, Same traktor 48 LE. Tele-
fon: 0749–155155. (20729)

VÁSÁROLOK ferencjóskás csé-
széket, tányérokat, képeket, emlék-
lapokat, régi katonafotókat, kitünte-
téseket, iratokat, rézvázát, vasmo-
zsarat, az aradi vértanúkat, illetve 
Kossuth Lajost ábrázoló 1848-as 
képeket, pénzeket, érckályhát, csem-
pekályhát, bútort. Telefon: 0740–
120530. (20740)

ELADÓK használt szobabútorok, 
egyszemélyes ágy előnyös áron. Te-
lefon: 0740–204457.

előadás
Immunizálással megelőzhető és 

visszafejleszthető az érelmeszesedés 
címmel tart előadást 2011. novem-
ber 5-én, szombaton este 18 órától 
dr. Horváth István orvos, biológus, 
kutató professzor Csíkszeredában, a 
Szakszervezetek Művelődési Házá-
ban, melyre szeretettel várunk min-
denkit. Belépő díj: 10 lej. (20230)

állás

Csíkszeredai székhelyű ma-
gáncég informatikus állás betöl-
tésére MUNKATÁRSAT KERES. 
Előnyt jelent a műszaki téren szer-
zett tapasztalat. Önéletrajzokat a 
0266–312112-es számon várunk 
november 7-ig.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

özv. GÖRÖCS ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. A gyá-
szoló család.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a drága 
férj, édesapa, nagytata, após, test-
vér, rokon, szomszéd és jó barát,

NAGY ADALBERT
(Béla)

nyug. mérnök

halálának 6. hetén. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szeret-
tei – Csíkszereda. (20734)

Hirdetések

Fájó szívvel, a szeretet örök 
fényével emlékezünk

SÁNDOR LÁSZLÓ
nyug. főkönyvelő

halálának 5. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (20720)
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Az APICOM Kft.
ÉRTÉKESÍTŐT 

alkalmaz
a cég által gyártott 

LUMIRA 
nyílászárók forgalmazására.

ELVÁRÁSOK:
 min. 2 év tapasztalat 
      hasonló beosztásban;     
 faipari ismeretek;
 román és magyar nyelv 
      ismerete;
 B kategóriás hajtási 
      jogosítvány.

ELŐNY: 
 szakirányú végzettség, 
     tapasztalat.

Fényképpel ellátott szakmai 
pályázati anyagát a hrm@
apicom.ro e-mail címre szíves-
kedjék eljuttatni.

Telefon: 0744–695562.

Román Vizek Nemzeti Gondnoksága
Olt Medence Vízügyi Igazgatóság

Hargita Megyei Szakaszmérnökség

VERSENYVIZSGÁT HIRDET
SZAKTECHNIKUSI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

a csíkszeredai hidrológiai állomásra.
A versenyvizsga időpontja: 2011. november 23., 10 óra.
Részvételi feltétel: középfokú szakirányú végzettség.
A versenyvizsga összetevői: írásbeli és szóbeli.
Jelentkezni lehet a cég székhelyén: Csíkszereda, Haladás utca 16. szám, 

a személyzeti osztályon november 21-ig, telefon: 0266–372004, belső 19-es 
szám.

A részvételi dossziét 2011. november 21-ig lehet letenni a vállalat titkár-
ságán.

Szükséges iratok: kérés, önéletrajz, végzettségi okiratok másolata, 
családorvosi igazolás, erkölcsi bizonyítvány.

A vizsgaanyag november 4-ig lesz kifüggesztve a vállalat székhelyén.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti-
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 
0740–535990, Csíkszentgyörgy: 

Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi-
roska – 0744–912658, Csík
szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: Lász-
ló 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 (lapki
hordóinknál): 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. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

     Életbiztosítás – Nyugdíj

Sikeres karriert biztosíthat magának az ING eladási hálózatában

BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓként
Ha Ön… 
 szeretne változatos, mozgalmas, dinamikus szakmai elfoglaltságot; 
 könnyen teremt új kapcsolatokat emberekkel; 
 képes önálló feladatvégzésre;
 elfogadja, hogy a sikerért folyamatosan tanulni, fejlődni kell;
 szeretne kötetlen időbeosztást;
 szívesen használna korszerű eszközöket, szoftvereket; 
 szeretné, hogy jövedelme kizárólag az Ön szorgalmán múljon. 

Mit biztosítunk mi?
 nemzetközi szintű munkafeltételeket;
 karrierépítési lehetőséget;
 az eredmények elismerését.

Úgy érzi, hogy Ön illik ide? 
Küldje el CV-jét egy motivációs levél kíséretében az alábbi e-mail címre:  

karoly.kelemen@ingconsultant.ro


