
lakás
Csíkszeredában KIADÓ teljesen 

felújított, saját hőközponttal ren
delkező, negyedik emeleti, 2 szo bás 
tömb házlakás a rendőrség szom
széd ságában. Érdeklődni a 0743–
156544es telefonszámon.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

KIADÓ 2 szobás, I. osztályú, búto
rozott tömb házlakás Csíkszeredában, a 
Tudor negyedi Amigo üzlet fölött. Tele
fon: 0751–085805.

ELADÓ Csíkszeredában (a Márton 
Áron Gimnázium környékén) azonnal 
beköltözhető, korszerűen bebútorozott, 
kétszintes (plusz földszint) családi ház, 
a hozzá tartozó garázzsal és 7 ár ker
tesített udvarral. Bővebb információk 
a 0740–267512 és a 0742–041900as 
telefonszámo kon kaphatók.  

ELADÓ téliesített hétvégi ház Szel
terszen csodálatos környezetben, ju
tányos áron. Alkalmi vásár! Telefon: 
0744–537628.

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2
es, ötszobás, téglából, 2007ben épült 
ház, konyhával, fürdővel, garázzsal, két 
befödött terasszal, felszerelve, saját fás 
hőközponttal, udvarral. Ára: 45 000 eu
ró. Telefon: 0744–783218. (20828)

KIADÓ garzon a Szív utcában, I. 
emeleten, bútorral vagy anélkül. Tele
fon: 0744–229024.

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb
házlakas saját hőközponttal Csík
szeredában, a Decemberi forradalom 
utcában. Telefon: 0742–489265.

ELADÓ 80 m2es lakás sorházban 
Taplocán, a Hollók utcában. Irányár: 
33 000 euró. Telefon: 0723–365084. 
(20831)

ELADÓ Magyarország legnagyobb 
turisztikai centrumában, a fürdővárosban, 
Hajdúszoboszlón 200 m2es, új építésű 
lakóház garázzsal, esztétikus kis kerttel. 
Irányár: 110 000 euró. Telefon: 0745–
475872, +36–30–5710501. (20807)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb
házlakás, termopán ablakokkal, közpon
ti fűtéssel Csíkszeredában, a Kossuth 
Lajos u. 22/A/2. szám alatt, a II. emele
ten. Telefon: 0767–503662. (20755)

ELADÓ vagy KIADÓ hosszú távra 
Csíkszeredában I. osztályú, I. emeleti, 
2 szobás téglalakás, pormentes kör
nyezetben, fűtésmérőkkel, vízórákkal. 
Telefon: 0756–323956. (20808)

KIADÓ külön bejáratú szoba lá
nyoknak 2 szobás tömbházlakásban a 
Decemberi forradalom utcában. Tele
fon: 0744–870502. (–)

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz
pontban, a Majláth Gusztáv Károly 
tér 1. szám alatt 2 szobás lakás sa
ját hőközponttal, felújítva és részben 
bútorozva. Telefon: 0747–494505, 
0746–371204. (20806)

telek
Szántóterületet VÁSÁROLOK vagy 

BÉRELNÉK Csíkszentimrén, a Nagy
mező vagy Csíkszentkirály alsó részén 
és Csíkszentsimon felső részén. Tele
fon: 0749–285708. (20836)

Szántóföldet BÉRELNÉK a rádióle
adó környékén. Telefon: 0741–124275.

ELADÓ Csíkszereda környékén 
panorámás környezetben 22 ár beépít
hető terület könnyen megközelíthető 
helyen. Irányár: 4000 euró. Telefon: 
0747–494505. (20806)

jármű
ELADÓ 1999es évjáratú papucs 

Dacia 4 x 4, benzingáz üzemelésű. Te
lefon: 0745–667510.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Astra 1.6, frissen behozva, nagyon jó 
állapotban, első piros rendszámmal, 
minden papírja rendben van. Extrák: 
négy légzsák, ABS, ESP, elektromos 
tetőablak, központi zár távirányítóval, 
kinti hőmérsékletmérővel. Ára: 2900 
euró (keveset alkudható). CSERE is ér
dekel. Telefon: 0734–184951. (20837)

ELADÓ 2000es évjáratú, tökélete
sen működő Honda CRV, fekete színű, 
benzines, automata 4 x 4es, differen
ciálzár, központi zár, elektromos tetőab
lak, körülések, ABS, ESP, négy légzsák, 
CDlejátszó, fogyasztás 8 l/100km, 
eredeti alufelnikkel. Ára: 6500 euró, 
alkudható. CSERE is érdekel. Telefon: 
0722–484996 (Nagytusnád). (20837)

ELADÓ 1994es évjáratú Opel 
Corsa 1.4es, benzines, Euro 2es, 
frissen behozva, gyári hibátlan álla
potban. Ára: 1100 + 230 euró beíra
tási illeték. CSERE is érdekel. Telefon: 
0730–206538, 0755–889507, 0266–
334188 (Tusnád 162. szám). (20800)

ELADÓ 2008as évjáratú Dacia 
Logan extrákkal (légzsákok, CD, té
linyári gumik, GPS stb.), 40 000 
kmben. Irányár: 4500 euró. Telefon: 
0746–653804. (20839)

ELADÓ 2005ös évjáratú Ford 
Fusion 1.4es, 16 V, benzines, RAR
vizsgával, 64 000 kmben. Extrák: 
elektromos ablakok, BAS, AC, CD rá
dió, imobilayzer, szervo. Ára: 4190 eu
ró. Telefon: 0751–219766. (20815)

ELADÓ 1997es évjáratú Volkswa
gen Polo 1.4, ötajtós, benzines motorral, 
téli gumikkal, 150 000 kmben, frissen 
behozva, sötétkék színben. Ára: 1350 
euró. Telefon: 0751–219766. (20815)

ELADÓ sürgősen 1992es évjáratú 
Audi 80 B4 2.i, jó állapotban, rende
zett papírokkal Csíkszeredában. Irány
ár: 1700 euró. Telefon: 0745–970582.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Vectra limuzin B, 1.6os motorral, 
metálkék színű, Euro 4es, első tulaj
donostól. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
elektromos tükör és ablakemelők, 
multivolán, hat légzsák, karc és rozs
damentes állapotban. Irányár: 2950 
euró. Beszámítok olcsóbb autót is. Te
lefon: 0266–334364, 0733–840369.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel G 
Astra, 1.6os ecotecmotorral, fris
sen behozva, kevés illetékkel, karc 
és rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, négy elektromos ablak 
és tükör, négy légzsák, klíma, közpon
ti zár távirányítóval, fa műszerfallal, 
új téli gumikkal. Irányár: 2850 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0266–334468, 0736–943035. (20830)

ELADÓ 1995ös évjáratú Daewoo 
Espero 1.5ös motorral, benzines, beírva, 
2012ig érvényes műszakival, nagyon jó 
állapotban. Extrák: ABS, szervo, klíma, 
légzsák, központi zár távirányítóval, ri
asztóberendezés. Irányár: 1750 euró. 
Beszámítok olcsóbb autót is. Telefon: 
0736–943035, 0266–334468. (20830)

vegyes
Töltse az óév utolsó napját nosztal

gikus falusi környezetben Pottyandon. 
Részletek a www.asociatiariehen.ro 
honlapon.

ELADÓ vagy KIADÓ garázs Csík
szeredában, a Hargita utcában. Tele
fon: 0751–533263.

ELADÓ Csíkszentsimonban na
gyobb mennyiségben sárgarépa, át
ültethető, Csíkban nevelt tuják, ezüst
fenyők, rózsatövek, gyümölcsfacseme
te, étkezési bur gonya, Sa me traktor 48 
LE, váltóeke. Telefon: 0749–155155. 
(20729)

A csíkszeredai székhelyű PHOE NIX 
COMPANY Rt. – Hajnal u. 44/A szám 
– ELAD: 25 kgos zsákokban brikettet 
– 10,90 lej/zsák, valamint 15 kgos 
zsákokban pelletet – 12 lej/zsák. To
vábbi felvilágosítást a cég székhelyén 
naponta 7–15 óra között vagy a 0266–
314021es és a 0749–935250es tele
fonszámokon kaphatnak. (85147)

ELADÓK 8 hetes herélt malacok 
– 160 lej/db. Telefon: 0746–195425, 
Csíkszentmihály.

állás

A Budapesti Thália Produk
ciós Iroda előadásainak szerve
zésére szervezőt keres Hargita 
megyében. (Előnyben nyugdíjas 
pedagógus.) Jelentkezni lehet a 
papaynagyistvan@freemail.hu 
elektronikus postacímen vagy 
0728–632630, 0036–20–2185097, 
0036–52–250059es telefonszá
mokon.

Tehenek mellé gondozót KERE
SEK. Telefon: 0751–045601. (20832)

Szatmári cég állatgondozókat 
ALKALMAZ szarvasmarhatelepre. 
Szállást biztosítunk. Telefon: 0745–
362080.

A temesvári Csiky Gergely Álla
mi Magyar Színház versenyvizsgát 
hirdet bábszínész állás betöltésére. 
Europass önéletrajzot és motivációs 
levelet az office@tmt.ro címre vá
runk november 20ig.

szolgáltatás

VÁLLALOK ácsmunkát, tetők, 
tetőterek kiépítését, szalagparketta, 
hajópadló lerakását. Telefon: 0743–
687850. (20836)

VÁLLALOM sílécek, hódeszkák 
talpfelújítását, kantniélezést, meleg
va xolást, valamint ELADÓK használt 
sílécek, bakancsok kitűnő állapotban. 
Síszerviz Csíkszeredában, a Tavasz 
utca 8. szám alatt. Telefon: 0728–
971800. (20825)

elveszett
Múlt pénteken (2011. november 

11én) ELVESZTETTEM az Eurotank 
benzinkút környékén a pénztárcámat, 
benne Gója Levente névre szóló akták
kal, valamint egy Dacia személygépko
csi forgalmi és biztosítási papírjaival. 
A becsületes megtalálóját kérem, hív
ja a 0742–850160as telefonszámot. 
Előre is köszönöm.

Hirdetések hargitanépe2011. november 16., szerda  | 13. oldal 

GYERGYÓALFALU ÖNKORMÁNYZATA
Gyergyóalfalu 666. sz. alatti székhellyel értesíti az érintett nyilvá-
nosságot, hogy az Erdei utak modernizálása című tervére hozott 
módosításokra a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
eseti elbírálás alapján 2011. november 15-én döntéstervezetet ho-
zott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirde-
tés megjelenésétől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Román Vizek Nemzeti Gondnoksága
Olt Medence Vízügyi Igazgatóság

Hargita Megyei Szakaszmérnökség

VERSENYVIZSGÁT HIRDET
GÉPKOCSIVEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.

A versenyvizsga időpontja: 2011. november 30., 10 óra.
Részvételi feltétel: hajtási jogosítvány (B, C, E kategória).
A versenyvizsga összetevői: írásbeli, szóbeli és gyakorlat.
Jelentkezni lehet a cég székhelyén: Csíkszereda, Haladás utca 16. 

szám, a személyzeti osztályon november 28-ig, telefon: 0266–372004, 
belső 19-es szám.

A részvételi dossziét 2011. november 28-ig lehet letenni a vállalat 
titkárságán.

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

A CSÍKSOMLYÓI KÖZBIRTOKOSSÁG VEZETŐSÉGE
értesíti tagságát, hogy 2011. december 3-án de. 10 órától  

közgyűlést tart 
a csíksomlyói községházán.

Napirendi pontok:
– beszámoló a 2011-es évi tevékenységről;
– a 2012-es évi költségvetés megbeszélése és elfogadása;
– osztalék kiosztása a 2011-es évre.

A csíkszeredai MIKÓ Hitelszövetkezeti Bank 
BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓT 

alkalmaz. 

Elvárások: könyvvizsgálói kamarai tagság, nyolcórás munka-
szerződés.

Érdeklődni a székhelyen, Csíkszereda, Kossuth Lajos u 12. vagy 
a 0266–314722, 0366–730189-es telefonszámokon.

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.

Software-fejlesztőt keresünk 
csíkszeredai irodánkba.

Elvárt tapasztalat: Java, SQL ismerete.
Előnyt jelent: PHP, C++, Powerbuilder, Magic.

Jelentkezni: office@magicsolutions.ro, 
0724–044353.


