
lakás

ELADÓ vagy KIADÓ bútorozott, 
felszerelt garzonlakás. Bér: 350 lej/
hó. Telefon: 0724–537505. (20935)

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

ELADÓ egy földszinti, 2 szobás la-
kás a Jégpálya negyedben. Ára: 25 000 
euró. Telefon: 0753–629697. (20950)

KIADÓ bútorozatlan tömbház
lakás Csíkszeredában. Telefon: 0745– 
674798. (20949)

ELADÓ 3 szobás, teljesen felújí-
tott tömbházlakás Csíkszeredában, 
a Temesvári sgt. 63. szám alatt (I. 
emelet, 4es lakrész). Telefon: 0744–
696372.

KIADÓ nőnek központi fekvésű, 
2 szobás lakásban külön bejáratú, 
bútorozott szoba. Telefon: 0266–
311365, 0721–265019. (20909)

telek

ELADÓ 19 ár beltelek Csíkpálfalva 
bejáratánál. Ár: 12 euró/m2. Telefon: 
0743–134891. (20901)

jármű

Sürgősen ELADÓ 2000es évjá-
ratú Tico jó műszaki állapotban, ju-
tányos áron. Telefon: 0740–193365.

ELADÓ: kétszemélyes Ford Focus 
1.8 TDi kitűnő állapotban – irányár: 
1900 euró; Suzuki Vagon R plus 1.0 – 
irányár: 1500 euró; Volkswagen Golf 
1.6os motorral, hargitai rendszám-
mal, útadóval, zöldkártyával, 2012ig 
érvényes műszaki vizsgával. Telefon: 
0722–342429. (20916)

ELADÓ 1997es Dacia Berlina 
gyári állapotban, 58 000 kmben, vo-
nóhoroggal felszerelve. Telefon: 0741–
534730. (20955)

vegyes

ELADÓK malacok – 160 lej/db. 
Telefon: 0746–195425. 

Eladó Nokia 6303 típusú, kártya
független mobiltelefon újszerű álla-
potban, 2 GBos memóriakártyával, 
3,2 megapixeles kamerával, magyar 
menüvel. Ár: 300 lej, alkudható. Tel: 
0742–985428.

ELADÓK 10 hetes malacok, négy 
165/70 x 13as téli gumi, 80%os, fel-
nistől Daciára. Telefon: 0753–720598. 
(20916)

ELADÓ négy darab márkás gumi 
terepjáró autóra (205/70 R 15 Radial 
Wram G LER AT/R), valamint nagy 
teljesítményű kalapácsmalom (lucer-
na, sarjú, gabona). Telefon: 0751–
558775, 0266–378105. (20934)

ELADÓ: bontásból nyert vas cső 
(50–219 mm méretekben), vaslemez
konténer (800 x 1200 x 1000 mm), 
szerszámos vasszekrény (1000 x 
1000 x 500 mm), vas munkaasztalok, 
valamint „i” profilok (i220, i300, i200) 
és  csarnoképítésre alkalmas 4 mes 
vasoszlopok (U180 mmes profilból). 
Ár: 2 lej/kg + áfa. Érdeklődni: 0747–
638531es telefonszámon.

ELADÓK 9 hetes nagy, fehér fajta 
malacok, valamint 100120 kgos vá-
gódisznók Csatószeg 303. szám alatt. 
Telefon: 0723–849895. (20941)

ELADÓ műtrágya, vegyszermen-
tes sárgarépa nagyobb mennyiségben 
Csíkszentsimonban. Telefon: 0727–
874009, 0266–346834. (20948)

ELADÓ Ford traktor, M. Fer gusson 
homlokrakodó, traktor kotrókanállal, 
permetező, váltóeke, trágyalészippan-
tó, kultivátor, rotációs kapa (fréza), va-
lamint sárgarépa nagyobb mennyiség-
ben. Telefon: 0749–155155. (20916)

ELADÓ kézzel szedett és csavar-
ni való alma. Telefon: 0266–346515.

állás

Az AMECO Renewable Energy 
Kft., pellet és brikettgyár Gyergyóal
faluban, ALKALMAZ RECEPCIÓST. 
Követelmények: számítógépes 
ismeretek, német nyelvismeret. 
Előny: olasz nyelvismeret. Fény-
képes önéletrajzokat a g.lepri@
ameco.ro email címre várunk.

Magyarországon lovak ellá-
tására istállói munkára veszünk 
fel dolgozót hosszú távra. Egy 
hónapra a fizetés 100 000 Ft.  + 
szállást adunk mellé. Jelentkezni 
a következő telefonon: +36–70–
3652679.

megemlékezés

Hirdetések

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

GIDRÓ SÁNDOR

életének 73. évében türelemmel viselt betegség után 2011. decem-
ber 6-án elhunyt. Szeretett halottunktól december 9-én 10 órakor 
veszünk búcsút a csíkkarcfalvi temető ravatalozójában. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család.

Fák, csillagok, állatok és kövek,
Szeressétek a gyermekeimet.
Csókold helyettem, szél, az arcu-
kat,
Fű, kő, légy párna a fejük alatt.

(Szabó Lőrinc)

Fájdalommal em-
lékezünk drága édes-
anyám,

AMBRUS ERZSÉBET
szül. André

halálának 5. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise ma 18 órakor 
lesz a csíksomlyói kegytemp-
lomban. Emléked legyen áldott! 
Leánya Erika, unokája Hanga. 
(20895)
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A HOMORÓDALMÁSI KÖZBIRTOKOSSÁG 

2011. december 11-én, vasárnap 11 órától tartja 
rendes év végi közgyűlését a homoródalmási

Szabó Gyula Kultúrházban, amelyre tisztelettel meghívjuk
közbirtokossági tagjainkat.

Napirendi pontok: 2011. évi tevékenységi beszámoló; év végi 
osztalék meghatározása; különfélék.

Amennyiben a jelzett időpontban nem lesz határozatképes több-
ség, a közgyűlést 2011. december 11-én, vasárnap 12 órától a megje-
lent tagság részvételével tartjuk meg.

A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 

telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –
az 1897/2006-os kormányhatározat előírásainak megfelelően nyílt 
kikiáltásos árverésen értékesíti a fogva tartott személyektől elkob-
zott javakat (mobiltelefonok és azok tartozékai).

Az árverésre 2011. december 20-án 12 órakor kerül sor az intéz-
mény székhelyén. A részvételi ügycsomó beszerezhető 2011.12.12-
én 15 óráig az intézmény székhelyén, ára 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

HARGAZ HARGHITA GAZ Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gázhálózat bővítése Gyergyó
szentmiklóson megnevezésű tervére hozott módosításokra a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. november 
15-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanul-
mány elkészítése). A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek 
megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelemi Ügynökség székhe-
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 óra között, valamint a http:/ /apmhr.anpm.ro internetes oldalon. 
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266 – 310041,  e-mail: office@apmhr.ro).

AZ EXPLOCOM GK Kft., Farkaslaka 571. sz. alatti székhellyel
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Székelykeresztúron, Fiatfalva 
102/D cím alatt megvalósítandó Biomassza és fahulladékok elszene
sítéséből keletkezett technológiai gázak felhasználása elektromos áram 
termelésére nagy hatékonyságú kogenerációs berendezésben c. tervére 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 
2011. december 6-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környe-
zeti hatástanulmány elkészítése). A döntés tervezete és az azt megalapozó 
érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapo-
kon 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 terve-
zetét illetően a hirdetés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Felszámolócég
TITKÁRNŐT KERES.

Feladatok, elvárások: 
n kapcsolattartás a cég ügyfeleivel;
n kapcsolódó határidős feladatok koordinálása;
n különböző engedélyeztetési eljárások lebonyolítása;
n egyéb jogi feladatok ellátása;
n precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs
 készség, problémamegoldó képesség, rugalmasság, 
 önálló munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói ismeretek – MS Office alkalmazások.

Előny: n jogi végzettség n hajtási jogosítvány n hasonló munka-
körben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.

Jelentkezési határidő: 2011. december 23.
Fényképes szakmai önéletrajzát, rövid motivációs levelét 

a következő email címre várjuk: diz_hr@yahoo.com

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.

elhalálozás


