
lakás
ELADÓ Csíkszeredában, a Gyer-

mek sétányon földszinti, felújított 
garzonlakás. Ára: 45 000 lej. Telefon: 
0741–366614.

ELADÓ Csíkdelnén lakható csalá-
di ház 0,16 ha beltelekkel és 0,34 ha 
szántóval. Víz, gáz bevezetve, szenny-
víz kivezetve. Telefon: 0266–333739. 
(20872)

ELADÓ 2 szobás, fürdőszobás, 
konyhás, előszobás tömbházlakás a 
Tudor negyedben, a Gyermek sétány 
4/B/4-es lakrész. Ára: 23 000 euró. Te-
lefon: 0743–954709. (20864)

ELADÓ Csíkszeredában 170 m2-es, 
5 szobás, téglából, 2007-ben épült ház 
konyhával, fürdővel, garázzsal, két befö-
dött terasszal, udvarral, felszerelve saját 
fás hőközponttal. Ára: 45 000 euró. Tele-
fon: 0744–783218. (20828)

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

KIADÓ földszinti lakás, akár cég-
nek is. Telefon: 0725–548016, 0748–
092370. (20863)

ELADÓ 80 m2-es lakás sorházban 
Taplocán, a Hollók utcában. Irányár: 
33 000 euró. Telefon: 0723–365084. 
(20831)

Ha csendes, szép környezetben 
családi házat szeretne VÁSÁROLNI 
Gyer gyószentmiklóson, akkor érdeklőd-
jön a 0745–618728-as telefonszámon.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Lendület sétány 9/B/1-es lakrész. Tele-
fon: 0724–320499.

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, 3 szobás, II. emeleti lakás. 
Telefon: 0740–399332.

ELADÓ Csíksomlyón új építésű, 
130 m2-es családi ház, igényesen el-
készítve, azonnal beköltözhető, 5 ár 
udvarral. Ára: 75 000 euró, részletfize-
tési lehetőség. Telefon: 0743–364929.

ELCSERÉLNÉM brassói kertes csa-
ládi házamat hasonló Csíkszeredaival. 
Telefon: 0266–323177, 0723–928768.

ELADÓ kertes családi ház Új tus-
nád 211. szám alatt. Telefon: 0266–
334180.

telek
ELADÓ a Csíkszeredához tartozó 

Szé csenyben 24 ár telek, tiszta telek-
könyvi papírokkal, hétvégi ház építé-
sére alkalmas, panorámás kilátással. 
A terület fele fenyőerdő. Telefon: 
0745–363346, 0266–315480.

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár 
építkezésre alkalmas terület a Farka-
sok-patakán (villany, folyóvíz, forrás). 
Telefon: 0726–192660.

ELADÓ Zsögödfürdő mellett (a Pet
rében) 74 ár kaszáló. Alkalmas falu-
turizmusra, telephely, tanya létesítésé-
re, borvízfeltárási lehetőséggel. Irányár: 
2 euró/m2, alkudható. Telefon: 0266–
314455, 0746–476401, 0746–990672.

jármű
ELADÓ Mitsubishi Pajero 4 x 4es, 

fele zős, forgalomba beírva – irányár: 3500 
euró; 1994-es évjáratú Volkswagen Golf 
III. érvényes műszakival, útadóval – 1500 
euró; 1999-es évjáratú Suzuki Vagon R+, 
négyajtós, frissen behozva, beíratva – 
1600 euró, valamint Deutz Fahre traktor. 
Érdeklődni a 0722–342429es telefonszá-
mon lehet. (20767)

ELADÓ 2000-es évjáratú, tökélete-
sen működő Honda CRV, fekete színű, 
benzines, automata 4 x 4es, differenci-
álzár, központi zár, elektromos tetőablak, 
bőrülések, ABS, ESP, négy légzsák, CD
lejátszó, fogyasztás 8 l/100 km, eredeti 
alufelnikkel. Ára: 6500 euró, alkudható. 
CSERE is érdekel. Telefon: 0722–484996 
(Nagytusnád). (20837)

ELADÓ 2001-es 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 79-es Massey Ferguson 45 
LE traktor, háromhengeres Perkins motor-
ral, eredeti állapotban – 12 500 lej; U650-
es traktor erőhenger és tirántkarok nélkül 
– 7500 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ 2000-es évjáratú Nissan 
Primera 2.0i (1998 cm3), forgalomba 
beírva, hargitai rendszámmal. Extrák: 
ABS, szervo, négy elektromos ablak, 
elektromos tükrök, központi zár, fűt-
hető ülések, automata sebességváltó, 
láncvezérlés, CDtár, gyári xenon, lám-
pamosó stb. Telefon: 0744–537628.

vegyes

Felkérem KELEMEN LAJOST 
– utolsó lakcíme Csíkcsicsó 351. 
szám –, jelenjen meg a csíkszeredai 
bíróságon november 30-án a 8.30-
kor kezdődő tárgyaláson. Máthé Zol-
tán. (20876)

Szilágyi Erzsébet Bírósági Vég-
rehajtó 2011. november 30-án ár-
verésre bocsát: egy 1304-es Dacia 
gépjárművet, kikiáltási ár: 4000 lej; 
egy U650-es, favontatásra alkalmas 
traktort, kikiáltási ár: 13 000 lej; 
Claas 2,2 m munkaszélességű kom-
bájnt, kikiáltási ár: 9000 lej; 14 kW-
os szalagfűrészt, kikiáltási ár: 3000 
lej. Érdeklődni lehet a végrehajtó 
székhelyén: Csíkszereda, Nicolae 
Bălcescu u. 2/12. szám. Telefon: 
0266–314956.

A Hargita Megyei Orvoskollégium 
értesíti tagjait, hogy a vezetőtanács 
választásának második fordulójára, a 
2012–2015-ös mandátumra novem-
ber 25–26-án kerül sor a kollégium 
székhelyén 8–20 óra között. (85210)

ELADÓ egy 160 kg körüli disz-
nó Csík mindszenten. Telefon: 0724–
365501. (20875)

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 220 V, 
0,85 kW-os, 2800 fordulatszám/perc, 
vízpumpa, kerti széna, sarjú, két 50 lite-
res üvegkorsó. Telefon: 0758–876685.

ELADÓ egy nagyon borjadzó te-
hén. Telefon: 0742–886591.

ELADÓ jó minőségű kukorica – 
0,80 lej/kg, zab – 0,90 lej/kg. Érdeklőd-
ni Csíkmadaras, Állomás utca 234/A 
házszám alatt 9–17 óra között vagy a 
0755–252228, 0758–052192-es tele-
fonszámokon. (20846)

ELADÓ vegyes tűzifa: nyírfa, nyárfa, 
égerfa, bükkfa, gyertyánfa, valamint cse-
re- és bükkfacándra, aprópityóka, répa-
szelet állatoknak nagy mennyiségben is. 
Telefon: 0756–795736, 0752–632182. 

ELADÓ dióbél előnyös áron. Tele-
fon: 0723–176232. (20644)

ELADÓ ravatal. Telefon: 0751–
585793.

ELADÓ pince a Kossuth Lajos u. 
26. szám alatt. Víz, villany bevezetve. 
Telefon: 0742–044446.

ELADÓ 11 éves herélt ló, egyes 
eke és hám. Telefon: 0266–334180.

ELADÓK Carpaţi hátsó híd, re-
duktor, kapcsolószekrény, különböző 
gardányok, valamint 651-es oldalgrup 
Suzuki ponyva. Telefon: 0266–331818.

állás

Hargita Megye Tanácsa – Hargita 
Megyei Érdekeltségű Létesítménye-
ket Őrzővédő Közszolgálata (Csíksze-
reda, Szabadság tér 5. szám, 324-es 
iroda) VERSENYVIZSGÁT HIRDET egy 
szakfelügyelő – I fokozat, KÖNYVELŐI 
ÁLLÁS betöltésére meghatározatlan 
idejű munkaszerződéssel. Részvé-
teli feltételek: felsőfokú közgazdász 
végzettség; minimum 3 év szakmai 
tapasztalat; számítógépkezelői isme-
retek. Előnyt jelent, ha a jelentkező 
tagja a CECCAR-szervezetnek. A ver-
senyvizsga 2011. december 16-án 10 
órakor lesz Hargita Megye Tanácsának 
székhelyén, a 324-es irodában. A be-
iratkozás határideje: 2011. december 
12., 15 óra. Bővebb felvilágosítást és 
a könyvészeti anyagot a Hargita Me-
gyei Érdekeltségű Létesítményeket 
Őrzővédő Közszolgálatnál, a 324es 
irodában, vagy a 0266–207773, illet-
ve a 0752–175505-ös telefonszámon 
kap  hatnak az érdeklődők.

Az Ameco Renewable Energy 
Kft., brikettet és pelletet termelő cég 
ALKALMAZ közgazdasági főiskolai 
végzettséggel és megfelelő szakmai 
tapasztalattal rendelkező KÖNYVE-
LŐT. Követelmények: számítógépke-
zelői ismeretek, az angol és a német 
nyelv ismerete. Szakmai önéletrajzot 
a következő email címre várjuk: 
g.lepri@ameco.ro.

Nemzetközi cég gyergyószent-
miklósi irodába KERES IRODAVEZE-
TŐ MUNKATÁRSAT. Angol nyelv-
tudás, számítógépes felhasználói 
ismeretek és jogosítvány szükséges. 
Fényképes CVt kérünk a következő 
címre: office.job.ro@gmail.com.

Mosógépjavító kerestetik! Kevés 
tapasztalattal rendelkező, de tanulni 
vágyók jelentkezését várom. Telefon: 
0744–889376. (20847)

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

szolgáltatás
Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-

LALJUK garanciával, helyszíni kiszállás-
sal, minden színben, 13 év tapasztalattal. 
Telefon: 0746–639363, 0745–269777. 
(20824)

megemlékezés

Mély fájdalommal emlékezünk 
1951. november 23-ra, drága édes-
anyánk,

id. ANDRÁS KÁROLYNÉ
Szekeres Erzsébet

halálának 60. évfordulóján. Emléke 
örökre szívünkben él. Gyermekei és 
a nagyszámú rokonság.

elhalálozás

Hirdetések

A szenvedő Jézus keresztjéből
Neked is jutott egy pillanat,
S megállt a szíved, 
melyben nem volt más,
Csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, 
munka az életed,
A jó Isten hívott, mert szeretett.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó 
gyermek, férj, édes-
apa, testvér, rokon, jó 
barát és szomszéd,

id. BÁLINTH ÁRPÁD
Pici

életének 62., házasságának 35. évé-
ben rövid, de súlyos betegség után 
2011. november 22-én szerető szíve 
megszűnt dobogni. Szeretett halot-
tunktól november 24-én 13 órakor 
veszünk végső búcsút a csíkzsögödi 
temető ravatalozójában. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emléke szívünkben örök-
ké él. Nyugodjál békességben! A 
gyászoló család – Csíkszereda.

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, 
el kellett indulni,
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre...

Szívünk mély fájdalmával, de 
a sors akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagyapa, sógor, rokon, 
jó barát és jó szomszéd,

ANDRÁS VILMOS

szerető szíve életének 79., há-
zasságának 50. évében 2011. 
november 21-én megszűnt do-
bogni. Végső búcsút november 
24-én 10 órakor veszünk tőle a 
csíkbánkfalvi Szent János-ká-
polna ravatalozójában. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család.

hargitanépe2011. november 23., szerda  | 13. oldal 

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

2011. december 2-án 10 órakor versenyvizsgát szervez  
a következő állások betöltésére:

 egy általános orvosi asszisztens az urológiai műtőbe – 1 hely;
 szülésznő a nőgyógyászatra – 1 hely (elvárás: min.1 év 6 hónap szakmai 
tapasztalat és szülésznői felsőfokú végzettség);
 egy általános orvosi asszisztens a szemészeti műtőbe – 1 hely;
 egy általános orvosi asszisztens az ortopédia és traumatológia osztályra 
– 1 hely;
 egy ápoló az onkológiára – 1 hely (elvárás: ápolói szakképesítés).

A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2010/497-es kormányhatározat 
előírta általános kritériumoknak. A versenyvizsgán való részvétel végett a je-
lentkezési ügycsomót december 2-ig lehet benyújtani.

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

AZ EXPLOCOM GK Kft.
Farkaslaka 571. sz. alatti székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy 
a Biomassza és fahulladékok elszenesítéséből keletkezett technológiai gázak 
felhasználása elektromos áram termelésére nagy hatékonyságú kogenerációs 
berendezésben című tervét Székelykeresztúr, Fiatfalva 102/D helyszínen be-
nyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvé-
delmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, vala-
mint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtar-
tama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

BUZOGÁNY KÁROLY 
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Somlyó utca szám nél-
küli lakóházak építése című zonális rendezési terv bemutatott vál-
tozatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. december 14-ig.

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.

A Transilvania Interconsult IPURL felszámoló szakcég
– Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz. –

kikiáltásos nyílt árverést hirdet
az adós S.C. FORESTMER PROD S.R.L. vagyonát képező  

ingatlan eladására: fafeldolgozó csarnok: 200 m2  

és a hozzá tartozó terület: 1000 m2, Bélbor 561-es szám.

Kikiáltási ár: 34 010 lej (áfa nélkül).
Az árverésre 2011. november 30-án, 11.00 órakor kerül sor a felszámoló 

cég irodájában, Csíkszereda, Szentlélek u. 5. sz.

Kapcsolatszemély és bővebb információk:  
Lőrincz Lukács, telefonszám: 0744–600542.


