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Gábor Csaba István értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség döntése alapján nem szükséges
természetvédelmi hatásvizsgálat Madéfalva 685/B számú belterületén
megvalósítandó Mezőgazdasági szín lakóházzá való átmínősítése”
“
című tervével kapcsolatosan.
A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám
alatt hétfőtől csütörtökig, 8-16.30, pénteken pedig 8-14 óra között,
valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 2017.10.18-ig a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökséghez. Tel.: 0266–371313; Fax.: 0266–310041.

A Csíkszentimrei Közbirtokosság nyílt árverésen
értékesít 613 köbméter egészségügyi vágásból
származó, széldöntött fenyőfát a BÜDÖSFÜRDŐI részen
és 652 köbméter egészségügyi vágásból származó
széldöntött fenyőfát a BÁNYAPATAKI részen.
Az árverés időpontja: 2017. október 18-án 10 órától
Helyszín: Csíkszentimrei Közbirtokosság székhelye
Érdeklődni a 0745–016132-es, 0744–849340-es, 0266–347052-es
telefonszámokon lehet.
Kiadó Csíkzsögödben, 60 m 2-es, külön bejáratú helyiség, megfelel rendelőnek, irodának, stb.
Tel.: 0745-801804
(265554)
Kiadó teljesen felújított, bútorozatlan, 3 szobás
tömbházlakás saját hőközponttal, külön bejárattal, kevés fenntartási költséggel, Csíkszeredában, a Müller László utcában, ára: 800 lej/ hó.
Tel.: 0740-918515
(265580)
Kiadó elsőosztályú, bebútorozott garzonlakás
Csíkszeredában. Telefon: 0748-217381 (265615)

Felhívás
Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer,
idegrendszer, gyomor, bélrendszer, máj, epe,
hasnyalmirigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték,
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok;
ásványok; enzimek, prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára felnőtteknek 65 lej, kisgyerekeknek
35 lej! Hátgerinc problémák, reumás panaszok,
derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén termoakupresszúrás 40 perces alkalmazás ára 25 lej.
Hajhagymák mikroszkópos vizsgálata és hajhullás szervi okainak kimutatása/elemzése 95 lej.
Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748-104048(264498)
2017. október 28-án 40 éves kortárstalálkozót
szervezünk Csíktaplocán, amelyre szeretettel
meghívunk minden itt született és itt lakó kortársat. Részvételi szándékodat legkésőbb október 20-ig jelezd. Érdeklődni a következő telefonszámokon: Radvánszki Erika 0740-535770, Vass
István 0744-776472
(265431)
Idős néni ápolására keresünk jelentkezőt azonnali hatállyal, Csíkszeredában. Telefon: 0742188004
(265493)

Eladó Csíksomlyón 200 m 2-es épület 1600 m2-es
belterülettel. Tel.: 0740-055405
(265597)

Ingatlan
Eladók hétvégi házak a csíkszentimrei Büdösfürdőn. Tel.: 0754-431387
(265244)
Eladó a Csíkkarcfalva 171. szám alatti ingatlan.
Tel.: 0749-059490
(265432)

Megbecsülik vagy lenézik ezt a szakmát?
Napjainkban rengeteg az a szakma, melyet
lenéz a társadalom, viszont elengedhetetlen a
mindennapjainkban. Gondoljunk csak a takarítókra, kik hajnalban ébrednek, hogy üzleteinkben, vállalatainkban, de akár a szobánkban
friss levegő, tiszta ágy vagy pormentes bútor
fogadjon. Nyugaton ezt már tudják, és ismerik.
El kell hagyjuk a tévhiteket, és ideje észrevennünk azt, mennyire fontos és elhanyagolhatatlan némely szakma. A szobalány/szobafiú
is egy első hallásra talán alul értékelt szakma
itthon, melyet a külföldi vendéglátóipar hatalmas erővel és sebességgel felkarolt. Talán ez
az egyik titka a németországi vagy akár a nyugati vendéglátó egységeknek. A precíz, pontos,
és minőségi szolgáltatásnyújtás, ami csak és
kizárólag elégedett klienseket hoz maga után.
A Clearservicenél a jelentkezők egy olyan szakmát kapnak kézbe, melyet nemcsak a munkafolyamat során, de egész életükben felhasználhatnak. Amellett, hogy egy külföldön értékelt
és keresett szakmát tanulhatnak, a juttatások,
fizetések is igencsak magasak, emellett lehetőség van fejlődni, és a folyamatos fejlődéssel magasabb pozíciók és juttatások is járnak.
Mivel ez csapatmunka, egymástól is nagyon

sokat tanulhatnak, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is. Ebben a modern világban, a
kialakult versenyhelyzet miatt fontos, hogy egy
szálloda megkülönböztetett legyen a konkurenciától, amit nagyrészt a minőségen keresztül tud elérni. A housekeeping szerepe ebben
igen magas, munkáján túl valódi értékkel járul
hozzá a hotel működéséhez, ez pedig a komfort-, tisztaság-, vagyis a minőségérzet.
Aki elsajátítja a szakmát és a tanultakat
alkalmazza, az magas megtakarításokra tehet szert. A fizetés teljesítményarányos, a
gyorsaság éppolyan fontos, mint a minőség,
ugyanakkor hálás munka is, hiszen a dolgozók
szerint a vendégek értékelik munkájukat, amit
borravalóval hálálnak meg.
A csapatunk egyik tagját idézve: „Azért jó
szobalánynak lenni, mert a fizikai munka mellett mentálisan is ott kell lennünk. Itt megtanultam, hogyan lehetek egyszerre gyors és
hatékony. A hozzáálláson múlik a siker, és jó
látni a vendégek elégedett mosolyát. A szakmában megbecsülnek minket, értékelik munkánkat. Fontos a kitartás, és hogy soha nem
szabad szem elől téveszteni a célt.”
(X)

Mezőgazdaság
Eladó friss cukorrépa-szelet a szalagról, 6 000 kg
850 lejért. Házhoz szállítást ingyenesen vállaljuk. Telefon: 0758-689366
(265512)
Eladó vetőmag őszi búza, tritikálé, kukorica 0,75/
kg, árpa 0,85/kg, zab 0,90/kg, darafélék, napraforgómag 1,70 lej/kg, kősó, korpa 25 kg/18 lej,
barna liszt 30 kg/27 lej, Csíkmadaras, Főút 199.
szám alatt. Tel.: 0745-619198
(265657)

Szolgáltatás
Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedelmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csíkszeredában és környékén - Dombi Barna. Tel.:
0744-621819
(264888)
Autóbádogolást, alvázkezelést, festést, védő
parafinozást vállalok Csíkszeredában. Telefon:
0756-804710
(264961)
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0743-903910
(265477)
Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek
átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807 (265527)

Telek

Eladók német, használt hűtőszekrények, vitrines
hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek,
villanykályhák, kanapék és rusztikus bútorok, 1
éves garanciával, ingyenes házhoz szállítással.
Megtalál Madéfalván, az állomással szemben és
Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.:
0748-913384
(264528)

FIZETETT HIRDETÉS

Eladó 3 szobás első emeleti 51 m2-es lakás a Pacsirta sétányon. Telefon: 0751-390384 (265604)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-,
gáz-, villany-, szennyvízvezetést, alap), betontöKiadó garzonlakást keres hosszú távra, fiatal, rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval,
nem dohányzó, frissen végzett munkavállaló. Le- valamint betonkavics, tusnádi homok és termőhetőleg bútorozott lakás érdekel. Telefon: 0741- föld-szállítást. Tel.: 0744-522026
(265571)
421720
(265679)

Háztartás
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Eladók közművesített belterületek Csíksomlyón,
a Barátság utcában (7,3 áras és 12,5 áras), valamint Zsögödfürdőn, a strand közelében 25 ár
belterület, 35 m-es fronttal. Tel.: 0744-815735
(265496)

Eladó Csíksomlyón, a Sarkadi Elek utcában egy
13 áras, gyönyörű, panorámás telek. Tel.: 0746915595
(265537)
Eladó 40 áras beltelek Csibában. 5 euro/m2. Telefon: 0741-612058
(265542)
Eladó Csíkszentimrén 2 hektár belterület, főút
mellett, villany, víz a terület szélén. Építésre is
megfelel. Telefon: 0757-888954
(265669)

A Csíkszeredai HARVÍZ R.T. értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy f.év október 15-31 között
esedékes féléves vízóraolvasás (magánházaknál) a következő ütemterv szerint fog
történni:
október 16.:
október 23.:
október 24.:
október 25.:

Szász Endre, Gólya, , Hősök, Gábor Áron, Ifiúság, Zöld Péter Bolyai János utcák,
Brassói
út
Zsögöd, Harom, Kőbánya utcák
Zsögödi Nagy Imre, Testvériség utcák
Tető, Szabadság, Venczel József, Lejtő, Jegenyék, Fennsík, Zöldfa, Galambok,
Fecske, Unió, Hunyadi János utcák

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott
napon leolvasni, október 31-ig bejelenthetik az óraállásokat naponta 7.30 – 15.30; pénteken
7.30 – 13.30 óra között, a 0758–770039 (akár SMS-ben is név, lakcím feltüntetésével),
a 0266–313636, 17-es belső telefonszámokon, vagy elküldhetik az office@harviz.ro címre. Felkérjük
a Tisztelt Fogyasztókat, tegyék lehetővé a fogyasztásmérők leolvasását, ellenkező esetben fennáll
a lehetősége a le nem számlázott és elfogyasztott vízmennyiségek tetemes megnövekedésének.
A fogyasztásmérők időszakos ellenőrzésének – leolvasásásának lehetővé tétele a Fogyasztó
kötelessége, emellett ilyenformán elkerülhetők a magas számlaértékek kifizetésével járó
kellemetlenségek. Ugyanakkor figyelmükbe ajánljuk, hogy a 2006/241-es Törvény 39-cikkelye
alapján 5000 lejtől 10 000 lejig terjedő pénzbírsággal büntethető az a fogyasztó, aki megtagadja,
illetve nem teszi lehetővé a szolgáltató képviselőjének a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést leolvasás,
ellenőrzés vagy karbantartás céljából.
Vegyes
Eladó gumiszerelő műhely Csíkszeredában. Tel.:
0744-696159
(265372)
Eladók villanypásztorok és tartozékok nagy választékban, a legjobb áron, az újonnan nyílt takarmányboltban, Csíkszereda, Hargita utca 74.
szám alatt, a Jótevő csárda mellett. Tel.: 0740764241
(265650)
Akció NEMESVAKOLATRA! Minőségi, magyarországi, 25 kg-os nemesvakolat kapható 98 lejért,
80 színárnyalatban, ingyen színezve, Csíkszeredában, a COMCOLOR festékboltokban. Tel.: 0752190260
(265033)
Eladó jó minőségű, méterbe vágott, hasogatott
nyír, száraz és nyers bükk tűzifa, házhoz szállítva. Telefon: 0741-587437
(265520)
Eladó jó minőségű nyír tűzifa és száraz bükkfa.
Szállítás megoldható. Telefon: 0740-292961 (265538)

Eladó vegyes tűzifa, hasogatott bükkfa és fenyőfa cándra. Telefon: 0748-092133
(265552)
Eladó vegyes tűzifa, házhoz szállítással. Telefon:
0746-369387
(265588)
Eladó apró, ültetnivaló és nagy pityóka, valamint búza. Telefon: 0755-703611 vagy 0723-265430 (265641)
Elcserélném 50 ár csíkszentkirályi szántóföldemet csíkszentmártoni, csíkszentsimoni vagy
csíkkozmási szántóföldre. Telefon: 0755-703611
(265642)

Eladó méterbe vágott, jó minőségű, 90 százalékban hasogatott bükk tűzifa, házhoz szállítva
Csíkszereda és környékén, 1100 lej/öl. Tel.: 0747310081
(265685)

