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l szennyvíz-szippantás  
l veszélyes és nem veszélyes hul-
ladékok  l begyűjtése-elszállítása
l rágcsálóirtás, rovarirtás és fer-
tőtlenítés l környezetbarát mobil 

vécék bérbe adása  121 583714

A GIOSEB CONSTRUCT KFT
KIVITELEZI

l házak építését pirosba vagy 
       kulcsrakész állapotban
l házak vagy lakások felújítását
l szaniter és fűtő berendezések 
      beszerelését
l elektromos berendezések  
      szerelését
l ipari épületeket stb. (145) 589243

Tel.: 0771/354791

árnyalatok és modellek 
széles skálája
fix szúnyogháló ingyen 
szállítás és beszerelés ingyen
4 évszak termopan üveg

-25%

Ablakok és ajtók PVC-profilokból
NAGYVÁRAD: Borsi út 38/A 
szám tel./fax: 0259/410066

mobil: 0728/983.375, 

0728/983.376 633 762571

Az Arabesque Kft., 

nyilvános árverést szervez 
2013.06.13-án 10 órától, a tár-
saság Szentandrási út 3A szám 
alatti székhelyén, egy Fiat már-
kájú haszongépjármű értékes-
ítésére. Kikiáltási ár 13.000 lej. 
Telefonszám: 0749/037778.
(641) 763946

A hirdetések 
tartalmáért
a hirdető vállalja 
a felelősséget!

TERMOPAN ÜVEGGEL ELLÁTOTT PVC 
NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÓJA
MÁJUSI AJÁNLAT

ELADÁS RÉSZLETRE, AZ ELSŐ 3 
HÓNAP INGYENES!!!

ELŐLEG NÉLKÜL
12-60 HÓNAPOS IDŐSZAKRA

FIX RÉSZLETEK LEJBEN
FENESTRA GRUP

ÉRTÉKESÍTÉSI RÉSZLEG: 
0259/390300,0758/307419. 

(738) 792521

DEUTZ-FAHR 
6040 HTS T4 KOMBÁJN
Deutz motor, 130 LE
Vágókészülék: 4,80 m
Beszerzési ár: 100 000 euró
Finanszirozási időtartam: 60 hónap, első részlet: 2014 szeptember
Szállító: MAP – Masini Agricole Performante SRL.
Elosztó: TRACOM SRL NOJORID
Tel/fax: 0259/39–31–81. Mobil: 0744/792–111 vagy 0748/896–025. 
e-mail: tracom nojorid@yahoo.com

(789)

Megkezdődött 
a beiratkozás 
a Eurobusiness 
szakiskolába.
Beiratkozhatnak a kilence-
dik osztályt végzettek, 18 
éves korig. A diákok a part-
ner cégeknél végzik a gya-
korlatot, és szakmai ösztön-
díjat kapnak. A dossziékat 
a Traian Vuia, a Constan-
tin Brâncuşi és a Transilva-
nia iskolák titkárságán kell 
benyújtani, a választott szak 
függvényében. 
Részletek a www.sebpo.ro címen, 
vagy tel.: 0359/88–93–89. 809 

830680

A Nagyváradi 
NATO Központ 
Nagyvárad, Armatei Române utca 24/A 

női és férfi jelölteket toboroz 
hivatásos katonai-tiszti 
beosztásra 2013. és 2014-ben. 

Egyes állások betöltése ese-
tén szükséges az intézménynek 
megfelelően az angol nyelv isme-
rete. 826 841658

Várjuk
 reklámjaikat!

A Nagyváradi RAF CONSULTING Kft. 

a következő tanfolyamokat szervezi:
humán erőforrások felügyelő; munkavédelmi felügyelő; 
földmunka gépkezelők (kotrógép, talajgyalu, stb.). 

VIZSGÁT rendez 
a következő mesterségek diplomájának megszerzéséért: 
szakács, pincér, cukrász, kőműves, szerelő szakmában 
dolgozók részére. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nagyváradi Egyetem 2013.05.27-én, a Ramada szállodában 
megszervezte „A new method and system for real time 
fermentation process motoring” (HU-RO BIOETHANOL, 
HURO kód 1001/121/2.2.2) projekt munkaülését, mint projektveze-
tő, projektpartnerével, a magyarországi Bay Zoltán Nonprofit Ltd. 
Institute for Biotechnology-vel együtt, a Magyarország-Románia 
Határokon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 kereté-
ben, amit 2012 február – 2013 július között valósítanak meg és 
325705 euró finanszírozásban részesül.

A projekt általános célja egy új módszer és egy innovatív rend-
szer kifejlesztése, mely optikai bioszenzorokat alkalmaz a bioetanol 
és a bor termelés ideje alatt a biokémiai folyamatok valós időben 
történő monitorizálása érdekében.

Az esemény nagy érdeklődésnek örvendett, jelen voltak Elena 
Ignat, vízügyi, erdészeti és halászati miniszter, Mircea Malan alpol-
gármester, a Nagyváradi Egyetem, a Megyei Tanács, GNM, APM – 
Bihor, DSV, DGA, RAR hivatalos képviselői, biotechnológiai kutatók 
és szakemberek, valamint egyetemi hallgatók.

Jelen dokumentum tartalma nem tükrözi feltételnül az Európai Unió hivatalos álláspontját.
www.hungary-romania-cbc.eu

www.huro-cbc.eu  
(863)  841811

munkaidő 8 óra, három műszakban (éjszakai, hétvégi műszakok)

CNC TERMELÉSI MÉRNÖK (1 ÁLLÁS)
Felsőfokú műszaki iskolai végzettség; gépészmérnöki szak előny; 
friss diplomás, érvényesülési vágy, versenyszellem, a munka iránti érdekeltség.

MINŐSÉGELLENŐR AUDITOR (2 ÁLLÁS)
Középfokú műszaki iskolai végzettség; gépészmérnöki felsőfokú végzettség előny; műszaki rajz 
ismeretek/értelmezés, mérőműszerek; vizuális figyelem – haladó szint; angol nyelv – középszint.

VILLANYSZERELŐ – ÖNTÖDE (1 ÁLLÁS)
Középfokú iskolai végzettség – elektromechanikai képesítés, hasonló beosztásban szerzett legalább 3 éves gyakorlat.

TARGONCAKEZELŐ – KEMENCE BETÖLTÉS (3 ÁLLÁS)
Középfokú vagy szakiskolai végzettség; targoncavezetői tanúsítvány és ISCIR engedély.

ÖNTÖDEI GYÁRTÓSOR OPERÁTOR/ÖNTŐ FORMÁZÓ (5 ÁLLÁS)

CNC OPERÁTOR/FORGÁCSOLÓ MEGMUNKÁLÓ (8 ÁLLÁS)

MUNKADARAB BEFEJEZŐ/SORJÁZÓ/MÁSODLAGOS MŰVELETEK OPERÁTOR (20 ÁLLÁS)

TÖMÍTŐ ÉS ELŐSZERELŐ OPERÁTOR (6 ÁLLÁS)

SZAKKÉPZETLEN KOHÓMUNKÁS (10 ÁLLÁS)

A FAIST Mekatronic, piacvezető alumínium alkatrészek
 beszállításában a Telecom és Automotive ipar számára, 
alkalmazás végett keres nőket és férfiakat

Ösztönző bér

Havi/

évi bónuszok

Étkezési jegyek

Szállítás biztosítva

Meleg étel
A fenti állásokat megpályázására az alábbi lehe-
tőségek állnak rendelkezésükre:
Személyesen a társaság székhelyén
Cím: Eurobusiness Ipari Park Nagyvárad, Borsi út 32/I
Fax: 0359-803.602
E-mail: resurseumane@faist-precision.com  (843) 843498

Alkalmazási jánlat:

alkalmaz:
operator data entry /adatbeviteli operátort

Elvárások:
 - olasznyelv-ismeret;
 - számítógép-kezelés;
 - felelősségvállalási képesség;
 - komolyság.
Ajánlunk:
 - lehetőséget egy rugalmas munkaidőre;
 - étkezési jegyeket;
 - kellemes munkakörnyezetet.
Az érdekelt személyek beküldhetik önéletrajzaikat a  
dataentry2@idmsolutions.it e-mail címre, illetve felvilágosítást kaphatnak 
a 0745/063169 telefonszámon és a www.integradm.it címen. (853) 845286

A GEFIN INSOLV IPURL, 

mint bírósági felszámoló, a fizetésképtelenségi 
eljárásokra vonatkozó 2006/85. számú törvény 
65. cikkelye értelmében értesíti a hitelezőket, hogy 
a Bihar megyei Törvényszék 2013/111/3304. szá-
mú dossziéja ügyében, a csődbiztos által hozott 
2013.05.14/F/1478. számú végzés értelmében, 
elrendelték általános fizetésképtelenségi eljárás 
megnyitását a KURTMAN Kft.-vel szemben, mely-
nek székhelye Nagyvárad, Oituz utca 12. szám, 
Bihar megye, J05/254/2007, CUI 22542690.
A követelési nyilatkozatok benyújtási határide-
je 2013. 06. 28-a és teljesíteniük kell a törvény 
65. cikkelyébe foglalt előírásokat, két példányban 
kell benyújtani, egyet a Bihar megyei Törvényszék 
2013/111/3304. számú dossziéjába, egyet pedig 
a bírósági felszámoló székhelyén, Nagyváradon, a 
I. Vulcan utca 7. szám alatt, a 7-es lakásban (tel.: 
0259/430966). (855) 845344

Elektrosztatikus ipari 
porfestéssel foglalkozó 

kereskedelmi 
társaság alkalmaz 

szakképzetlen 
munkásokat (nőket) 

szerelésre és 
csomagolásra.

Biztosítjuk a szállítást.
Felvilágosítás naponta 8-15 
óra között a 0359/178174, 

0771/721913 
telefonszámokon. (856) 847583

A BELÉNYESI EP. N. POPOVICI VÁROSI KÓRHÁZ, 
ROMANA UTCA 7. SZÁM, BIHAR MEGYE, 0259/322143, 

KERES:

SZEMÉSZ- 
SZAKORVOST,

ALKALMAZÁS VAGY SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSE VÉGETT. (857) 847593

TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTA-
TÁSOKRA SZAKOSODOTT 

CÉG A NAGYVÁRADI TIAGO 
BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBA
 (ARADI ÚT) ÉS A REAL 

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBA 
(OGORULUI UTCA) 

ALKALMAZ:
 TAKARÍTÓT 
NETTÓ BÉR 700 LEJ.

FELVILÁGOSÍTÁS: 
0743/930567; 0729/005137; 

021/2241312. (858) 847595

A Faist Metalworking Kft.
alkalmaz szakképzetlen munkáso-
kat a termelési és festő részlegre. 
Fizetés + étkezési jegyek + a szállítás 

biztosítása Nagyváradon. 
Telefon: 0359/403100. Önéletrajzai-

kat benyújthatják a társaság 
székhelyén, a Borsi út 79. szám alatt 
vagy beküldhetik a csomos.dora@

faistcomp.com e-mail címre. (859) 847598

ÉRTESÍTÉS
A székelyhídi Polgármesteri Hivatal 
2013. június12-én 10 órára nyilvános  árverést hirdet 6 irodahelyiség és 
5 szolgáltatásra alkalmas csarnok bérbeadására melyek Székelyhídon a 

Leta Mare utca 32. szám alatt levő Inkubátor Házban találhatóak. 
Az irodahelyiségek 9,5 nm es 24 nm közötti a Csarnokok pedig 

84,5 nm-tól 87,5 nm ig terjedő nagyságúak.
Részvételi díj 100 lej, koncessziós füzet ára 50 lej, mely megvásárolható a 

Polgármesteri Hivatal területrendezési irodájában 2013. április 8-tól.
Az érdeklődők  a licit kezdetén fel kell mutassák a részvételi díj és a 

koncessziós füzet megvételéről szóló  nyugtát, valamint az adóhivatal 
által kiadott igazolványt mely szerint a résztvevő napra kifizette

 a helyi adóilletékeket. 
Érdeklődni a Székelyhíd, Libertăţii u.1. szám alatt, telefon: 0259352194.

POLGÁRMESTER: BÉRES CSABA

Sălăjan Gabriel Cosmin fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozó irodája, szék-
helye Nagyvárad, Iosif Vulcan utca 6. szám, 3-as lakás, Bihar megye, mint a csőd-
helyzetben lévő Servagromec Rt. - székhelyre Nagyvárad, Borsi út 16/A szám, Bihar 
megye – bírósági felszámolója, NYILVÁNOS ÁRVERÉS útján eladja a Servagromec 
Rt. tulajdonában lévő javakat:
adminisztrációs székhely, 198 négyzetméter, Nagyváradon, a Borsi út 16A szám alatt, 
Bihar megyében, kataszteri szám 155149C1; fém fészer, 443 négyzetméter, Nagyvára-
don, a Borsi út 16A szám alatt, Bihar megyében, kataszteri szám 155149C2.
Kezdőár az első árverésen 52.000 euró (áfa nélkül), a következő árveréseken pedig a 
kezdőár 85%-a: 44.200 euró (áfa nélkül). Az árverést 2013. 06. 13-án 15 órától tart-
ják meg a felszámoló székhelyén, Nagyváradon, a I. Vulcan utca 6. szám alatt, a 3-as 
lakásban, Bihar megyében. Az árverés résztvevőinek be kell fizetniük a kezdőár 10%-
át kitevő biztosítékot az adós fizetésképtelenségi számlaszámára vagy a fizetéskép-
telenségi eljárásokkal foglalkozó iroda pénztárába. Abban az esetben, ha a javakat az 
első árverés alkalmával nem ítélik oda, 4 héten át, hetente újabb árveréseket szervez-
nek, csütörtöki napokon, 2013. 06.20-án, 2013. 06. 27-én, 2013. 07. 4-én és 2013. 07. 
11-én 15 órától a fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozó iroda székhelyén.
További felvilágosítás a 0722/562059 telefonszámon. (861) 847727

TÁJÉKOZTATÁS
Jelen információ közlője: NAGYVÁRADI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL, Unirii tér 
1. szám, Nagyvárad, tel.: 0259/470000, 
melynek szándékában áll helyszíni enge-
délyt kérni az APELE ROMANE Orszá-
gos Vízügyi Hatóság Körösvidéki Víz-
ügyi Igazgatóságától az alábbi mun-
kálatok elvégzésére: Hack Halasi Gyu-
la utca (az Episcop Vasile Hossu és 
Apateului utcák között) korszerűsítése, 
illetve a Nojoridului utca – Episcop Vasile 
Hossu utcai szakasz – korszerűsítése a 
Nojoridului utcai felüljáró csomópontnál, 
Nagyváradon, Bihar megyében.
A beruházás új. A termelési folyamat nem 
eredményez szennyvizet.
Az engedély iránti kérelem megfelel az 
1996/107. számú, utólag módosított és 
kiegészített vízügyi törvény előírásainak.
Mindazok a személyek, akik további informá-
ciókat szeretnének kapni a vízgazdálkodási 
engedély igénylésével kapcsolatban, megke-
reshetik az igénylőt a fenti címen.
Mindazok, akik megjegyzéseiket, ötleteiket, 
javaslataikat szeretnék továbbítani, fordulja-
nak az igénylőhöz 2013. 05. 30-a után.
(862) 847897

A METALICA Rt., 
UZINELOR UTCA 10. SZÁM, NAGYVÁRAD 
Alkalmaz:
S.D.V. TERVEZŐT
 - AtoCAD kezelési ismeretek
 - szakképzettség
 - közép és felsőfokú iskolai végzettség
Önéletrajzaikat benyújthatják a társaság székhelyén, vagy beküldhetik a 
rodicapetreanu@metalica.rdsor.ro e-mail címre.
Felvilágosítás a 0259/443693 telefonszámon. (854) 845329


