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CEC Bank csíkszeredai kirendeltsége nyílt árverést szervez 
2021. március 29-én 12 órától a bank székhelyén 

(Csíkszereda, Nicolae Bălcescu utca 2A).

Az árverés tárgya Etéd községben, a Fő út 18. szám alatt található 
157 négyzetméter beépített felülettel rendelkező ingatlan 

(ház és melléképület) és a hozzátartozó 1771 négyzetméter terület.

Kikiáltási ár: 19 500 euró (ÁFA-mentes érték).

 A részvételi garancia díja 390 euró, amelyet lejben kell befizetni a napi 
BNR-árfolyam alapján.

A CEC Bank tulajdonát képező ingatlan megtekinthető hétfőtől péntekig 
naponta 11–16 óra között, előzetes egyeztetés alapján.

További információ igényelhető:

hétfőtől péntekig  9–17 óra között a következő telefonszámon:  
0732–550786, kapcsolattartó személy Magyar Piroska vagy 

a www.cec.ro/vanzareinchiriere/spatii-proprii-
excedentare/spatii-de-vanzare honlapon.

Villanytelep u. 2 sz., Csíkszereda, 
e-mail: office@dakotasecurity.ro, 

www.dakotasecurity.ro, 
tel.: 0266–310752, 

0731–696603, 0744–696603.
Biztonsági őrt alkalmaz.
Elvárások:

• román, magyar nyelvtudás
• jó kommunikációs készség
• jó fizikai felépítés

Jelentkezni, érdeklődni személyesen a fenti címen lehet 8–15 óra között.

A székelyudvarhelyi FAMOS RT bútorgyár
asztalos szakmában jártas munkásokat alkalmaz.

Amit a cég nyújt:

• ebédjegyet
• kitűnő munka és szociális feltételeket
• szakképzetlen munkaerő helyi kiképzését
• teljesítményarányos  bérezést

Kéréseket, önéletrajzokat elfogadunk munkanapokon 7 és 15 óra között a cég székhelyén, 
Vásártér utca 6. szám alatt, valamint küldhetik az office@famos.ro e-mail címre.

A HUNGUEST HOTEL FENYŐ 
 SZÁLLODAI RECEPCIÓS
munkatársat alkalmaz.

Feladatok:
• vendégek érkeztetése, utaztatása
• vendégek részére információnyújtás
• recepció, egyéb adminisztrációs munkáinak elvégzése
• egyéb területekkel való szakmai kapcsolattartás
Elvárások:
• román és angol nyelv ismerete
• vendégközpontú szemlélet
• jó problémamegoldó és stressztűrő képesség
• rugalmas hozzáállás
• jó kapcsolatteremtő képesség
• informatikai ismeretek
Amit kínálunk: 
• kellemes környezetben történő munkavégzés
• stabil, megbízható munkahely és bérezés
• munkatársi kedvezmények a Hunguest szállodákban
• fejlődési lehetőség

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a Fenyő Szálló titkárságán lehet naponta 
8 és 16 óra között vagy a director@hunguest-fenyo.ro e-mail-címen.

A Lamoszt bútorgyár csíkdelnei korszerű

faipari üzemébe asztalosokat alkalmaz.

Elvárásaink: szakirányú végzettség vagy szakmai tapasztalat előnyt jelent, nagy 
munkabírás.
Amit kínálunk: kiváló munkakörülmények, versenyképes bérezés, kajabon és 
hosszú távú munkalehetőség.
Előnyt jelent: tömör fa feldolgozásában való jartasság.

Érdeklődni: 0722-946718.

Keresünk 55. évét betöltött női 

és férfi, munkanélküli 

személyeket konyhai kisegítő és 

sportpályafenntartónak 

Csíkszeredába.

(Nem lehet nyugdíjas).
Munkakezdés március 31. 

Érdeklődni a 0755–355794-es 
telefonszámon lehet.

A  CSÍKZSÖGÖDI KÖZBIRTOKOSSÁG vezetőtanácsa meghívja tagságát 
2021. március 20-án 10 órakor tartandó évi közgyűlésére 

a helyi kultúrotthonba.

Napirendi pontok:

1. beszámoló a 2020-as évi gazdasági-pénzűgyi tevékenységről
2. az ellenőrző bizottság beszámolója
3. a 2021-es évi költségvetés-tervezet megvitatása, jóváhagyása
4. a vezetőtanács megválasztása
5. az ellenőrző bizottság megválasztása
6. különfélék

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, azt 7 nap múlva újra összehívjuk.

Asztalos
• FENYÉD
Nemzetközi cégnek beszállító faipari cég asz-
talos szakmában jártas munkaerőt alkalmaz 
kiemelt bérezéssel fenyédi munkapontra. Kezdő 
fi zetés: 3 000 ron. Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0744-629318.

#291250

Betanított munka
• BÖGÖZ
Betanított munkára keresünk jelentkezőket 
hosszú távra lépcsőgyártó üzemünkbe – csa-
patbővítés céljából, teljesítményalapú, ösztönző 
bérezéssel. Székelyudvarhelyről, Székelyke-
resztúrról a szállítás biztosítva. Önéletrajzaikat 
elküldhetik az offi  ce@hausdorf.ro címre, vagy 
személyesen leadhatják a cég székhelyén, Bögöz 
229. szám alatt munkanapokon 8–16 óra között. 
Tel.: 0266-245974.

#291340

Árukihordó, ügyintéző, raktári 
munkás
• CSÍKSZEREDA
Alkalmazunk Csíkszeredában: B kategóriával 
rendelkező árukihordót, ügyintézőt és női mun-
kaerőt raktári munkára. Az érdekeltek 10 és 16 
óra között jelentkezhetnek a következő telefon-
számon. Tel.: 0756-11214

#291426

Üzletkötő
• SZÉKELYUDVARHELY
A Rulmenți de calitate-Ro Kft . üzletkötőt keres. 
Feladatkör: ügyfélkör kiépítése, meglévő ügyfél-
kör fenntartása. Elvárások: dinamikus és önálló 
munkavégzés, román nyelvtudás, B. kategóriás 
jogosítvány, előnyt jelent a műszaki ismeret, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet e-mai-
len vagy személyesen a cég székhelyén: Széke-
lyudvarhely, Bethlenfalvi út 125/A. szám alatt. 
E- mail:offi  ce@rulmentidecalitate.ro

#291434

Javító szerelő
• CSÍKSZEREDA
A LOTUS KFT, a Husqvarna (motorfűrészek, 
fűkaszák, fűnyírók) hivatalos forgalmazója 
javitó-szerelő munkakörbe személyt alkalmaz 
az általunk forgalmazott professzionális és sze-
miprofesszionális gépek javításához. Jelentkezni 
a Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 47. szám 
alatti székhelyen lehet, illetve a 0744-766830 tele-
fonszámon 2021. március 22-ig.

#291473

ÁLLAT
Lehet iratkozni előnevelt hús- és tojócsirkékre, 
kacsákra, valamint 1 éves tojótyúkokra Csík-
bánkfalva 31. szám alatt. Tel.: 0744-928418.

#290693

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bikabor-
jakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 0747-
663378.

#290790

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita me-
gye, Maros megye, Kovászna megye). Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

#291038

Eladók előnevelt házicsirkék. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámokon. Tel.: 2754-961885, 0741-
648310.

#291179

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon. Tel.: 
0747-995432.

#291424

Eladók 70-100-kg-ig disznók. 11 lej kg. Érdeklőd-
ni: 0747-972418

#291427

Eladók 45-55 kg-os süldők, 13,50/kg héthetes ma-
lacok, 310 ron db. Angus üsző: 3600 ron. Érdek-
lődni Csíkszentmihályon: 0749-463402

#291439

Eladó 100-140 kg közötti disznó Agyagfalván. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0742-906582.

#291448

Eladók 1 éves, piros tojótyúkok, valamint elő-
nevelt tojócsirkék: piros, fekete, fehér és ken-
dermagos színben, valamint 1 kg-os húscsirkék. 
Szállítás megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0744-597003.

#291461

Eladó egy 100 kg-os disznó Ajnád 114. szám alatt. 
Tel.: 0755-181598

#291502

Eladók 50-70 kg-os süldők Madéfalván. Tel.: 
0743-248226

#291503

BÉRBE ADÓ
Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035

#291296

Kiadó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában,  
a Suta sétány 3/69 szám alatt. Érdeklődni: 0751-
540342. #291464

Kiadók Csíkszereda, Márton Áron 21. szám 
alatt 25 nm-es irodahelyiségek. 60 nm alagso-
ri helyiség, amely megfelel javítóműhelynek, 
turkálónak, raktárnak vagy bármely kézműves 
tevékenységnek. Az udvarban 1000 nm parko-
lófelület. Érdeklődni a helyszínen vagy: 0744-
625736, 0266-371785

#291441

FELHÍVÁS

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szak-
orvos a Sananova klinikán rendel, Csík-
szereda, Lejtő utca 2. szám alatt. Hetente 
egy alkalommal (szerda/csütörtök) 15 - 20 
óra között. Érdeklődni az alábbi telefon-
számokon lehet. Tel.: 0749-553853, 0754-
838838.

#290441

Malomfalva Közbirtokosságának vezetősége 
összehívja a tagság évi közgyűlését 2021. már-
cius 28-án, vasárnap 11 órára a malomfalvi 
kultúrotthonba. Napirendi pontok: az igazgató-
tanács beszámolója a 2019-es évről, a 2021-es évi 
költségvetési tervezet elfogadása, alapszabály-
módosítás, tulajdonosi névjegyzék felújítása, 
tisztújítás, különfélék. Vezetőség

#291425

HÁZTARTÁS
Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megtalál 
Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 0748-
913384.

#291323

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz 
szállítás is. Ugyanitt sífelszerelések is kaphatók.
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 
38. szám alatt. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#290941

INGATLAN
Eladó családi ház Székelyudvarhelyen, az Ady 
Endre utcában, 5 ár telken, tiszta telekkönyvvel. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0754-673712.

#291432

Eladó Csíkszeredában 4 szobás tömbházlakás, a 
Tető utcában. Érdeklődni: 0742-076612.

#291437

KÖRNYEZETVÉDELEM
A HAMERLEMN 2004 K.F.T. értesíti az érintett 
nyilvánosságot, hogy a „Homok és kavics ki-
termelése” Gyergyóalfalu külterületén tervét 
benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez a környezetvédelmi engedély 
elnyerése céljából. A javasolt tervek környezeti 
hatásával kapcsolatos felvilágosítások besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8-16 
óra között. Az érintettek észrevételeiket a kör-
nyezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják 

be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt. (Fax: 0266-340041, e-mail: offi  ce@apmhr.
anpm.ro)

#291472

A gyergyószentmiklósi Madeleine Product 
K.F.T, gyergyószentmiklósi székhellyel érte-
síti az érdekelteket, hogy az UPI Sztrati (gyer-
gyószentmiklósi, borszéki, maroshévízi és 
bélbori medence) üzemtervének bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. A terv lehetséges környezeti hatá-
sára vonatkozó információk megtekinthetők a 
Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca, 
43. szám). Az érdekeltek az említett terv kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak feltün-
tetésével megtehetik naponta: 08.30 és 16.30 
óra között a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron 
utca, 43. szám) 06.04.2021-ig.

#291486

MEZŐGAZDASÁG
Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, kősó, 
vegyes dara, kukoricadara, napraforgó-pogá-
csa, napraforgómag, szójapogácsa, búzata-
karmányliszt, 35 kg/42 lej, korpa, 25 kg/28 lej, 
nagy pityóka. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. 
Tel.: 0754-948176. #291336

SZOLGÁLTATÁS
Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Programálás a 
0784-421818-as és 0748-100554-es telefonszámon.

#291120

Dr. Tóth-Deák Timea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#291121

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás a 0748-
100554-es telefonszámon.

#291122

Dr. Balló István reumatológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás a 0748-100554-es vagy a 0775-
141855-ös telefonszámon.

#291126

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, melléképületek építé-
sét, lambériázást, festést, új kerítések építését, 
régiek felújítását, bádogmunkát, ereszcsator-
na csinálását vagy régi felújítását, kémény kö-
rüli szegést bádoggal. Anyagot is biztosítunk. 
Tel.: 0750-662363.

#291297

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#290991

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szak-
orvos új helyen és új időpontban rendel Székely-
udvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), szerdán-
ként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

#291334

Allergológus rendel a székelyudvarhelyi Po-
limed Center rendelőben 2021. március 19-én. 
Programálás a 0748-100554-es telefonszámon.

#291128




