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Március 17-én 16 óra 30 perckor, türelemmel viselt hosszas betegségben, 
80 évesen elhunyt

Dr. Jeszenszky Ferenc

orvosprofesszor, Hargita megye közismert nőgyógyásza, 
sok éven át a megyei nagykórház igazgatója, az Egészségügyi Minisztérium egy-

kori tanácsadója, a Romániai Orvosi Akadémia tagja. 
Földi életét a hivatástudat és a segítőkészség jellemezte. 

Temetésére folyó év március 22-én, szerdán 14 órakor kerül sor evangélikus szer-
tartás szerint a Marosvásárhelyi római katolikus temetőben. 

Fájdalommal búcsúzik a közeli és távoli rokonság. 

Emléke legyen áldott, nyugodjon békében.

 (259442)

Elhalálozás

MAGYARORSZÁGRA KERESÜNK 
DOLGOZNI AKARÓ, MEGBÍZHATÓ 
HÖLGYEKET ÉS URAKAT, hosszú 
távra, könnyebb és nehezebb 

betanított munkára
 (műanyag és fém alkatrészek 

gyártása, összeszerelése). 
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, 
min. 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó 
ismerete szóban és írásban is
Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítmény bónusz, 
ingyenes kiutaztatás Magyarországra, 
ingyenes szállás 2–3 ágyas szobákban 
és ingyenes munkába járás autóbusszal!

Érdeklődni: 0755-067687, 
0742-010263.

Autó
Eladó kitűnő állapotban levő fehér Opel Astra 
1,6-V16, euro 4-es, teljes komfort. Irányár: 
2950 euró – 12 000 lej. Tel.: 0770–733 536.
 (259184)

Állat
Eladó Gyergyószentmiklóson napos csibe márci-
us 15-től, nagyobb mennyiségben. Van házi csir-
ke, húscsirke, vegyes hasznú, előnevelt és tojó. 
Tel.: 0744–409 895. (258670)

Eladók november elején született bak és nős-
tény új-zélandi nyulak. Csere is érdekel ugyan-
csak új-zélandi bakra, vagy nőstényre. Cserébe 
elfogadok árpát, vagy búzát. Elérhetőség: e-mail: 
bodoajani@yahoo.com telefon KIZÁRÓLAG CSAK 
SMS-RE: 0747–289 505, Gyergyószentmiklós, 
Bălcescu u. 91. szám. (259360)

Eladó egyéves berbécs bárány, vagy csere is ér-
dekel kicsi malaccal. Tel.: 0757–272 854. (259407)

Álláskeresés
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Tel.: 0745–
674 454. (258848)

Bérbe adó
Kiadó Farkaslaka 1. szám alatt, a főút mellett, 
1000 m2-es ingatlan (raktárnak). Bér: 1,5 euró/
m2. Ugyanitt kiadó 280 m2-es ingatlan (előkészít-
ve bárhelyiségnek). Bér: 2,5 euró/m2. Érdeklőd-
ni lehet telefonon: 0728–876 715, 0721–213 774.
 (259406)

Felhívás
Egészségügyi kivizsgálás! 60 perces, fájdalom-
mentes, minden szervre kiterjedő teljes körű di-
agnosztizálás! Folyamatos kezelés, kontroll! Ak-
ciós ár: 70 lej. Időpontkérés telefonon: 0742–393 
692. (254991)

Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, 
vese, tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH-ér-
ték, csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vi-
taminok, ásványok; pros ztata, nőgyógyászati 
értékekről valamint álmatlanság kezelése. Ára 
felnőtteknek 59 lej, kisgyerekeknek 29 lej. Hát-
gerincproblémák, keringési rendellenességek, 
reumás panaszok, derék-, térd-, váll- és láb-
fájdalmak esetén termo-akupresszúrás keze-
lést is végzünk, ára 25 lej/40 perc! Hajhagy-
mák mikroszkópos vizsgálata és hajhullás szer-
vi okának kimutatása 55 lej. Időpontkérés tele-
fonon: 0748–104 048. (258697)

Ingatlan
Eladó Gyergyószentmiklóson, a központ-
hoz közel lévő ingatlan, mely 750 m 2-
es telken található, egy 130 m 2-es ház 
tetőtérbeépítéssel. Található benne: 4 szo-
ba, nappali-konyha, fürdőszoba, éléskamra, 
hosszú folyosó, pince. Garázs és külön mel-
léképület is található a telken. A tetőtérből 
nyílik az erkély, melyről szép kilátás nyílik a 
közeli hegyekre. Irányár: 38 000 euró. Tel.: 
0740–552 727. (259343)

Mezőgazdaság
Eladók 2-es és 3-as forgóekék, függesztett 
tárcsák, földfrézák, ka szálótakarító szárzú-
zók, Fahr M750-es kombájn, kocka- és körbá-
lázók, favágó traktor, trágyaszóró, Fiat, Same, 
Hürlimann, Lamborghini, Ford traktorok, négy 
soros kukorica vetőgép, bálaszállító utánfutó, 
2-es, 3-as, 4-es új és használt tányéros körka-
szák, gardános forgatók , napsugaras lógereb-
lyék, homlokrakodók traktorokra, gabonavető 
gép. Tel.: 0742–998 813, 0742–289 930. (259295)

Egyet fizet, kettőt kap! A Rabanus Kft. 
székely udvarhelyi faiskolája eladásra kí-

nál őshonos és modern fajtájú, saját ter-
mesztésű gyümölcsfacsemetéket (alma, 
körte, szilva, meggy, cseresznye, kajszi) – 
termelői áron. Előzetes egyeztetés telefo-
non. Ugyanitt kapható kertészetünkben ter-
melt bio minőségű héjnélküli tökmag, 250 
gramos kiszerelésben. Telephely: Nicolae 
Bălcescu utca 60. szám. www.gyumolcsfa.
wix.com/iskola Tel.: 0740–085 941, 0745–
114 986. (259373)

Szolgáltatás
Vállalom TV, HIFI, DVD, erősítő, távirányító javí-
tását, autómagnó kikódolását; audió-videó ká-
beleket és csatlakozókat is forgalmazok. Házhoz 
is kimegyek. Cím: Gyergyószentmiklós Dr. Fej-
ér Dávid 7/1. (az ortodox templom hátánál). Tel.: 
0742–604 173. (259078)

Megbízható, gyerekszerető, angol nyelvtudással 
rendelkező bébiszittert keresünk Hollandiába. 
Tel.: 0770–546 242. (259435)

Vegyes
A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minő-
ségű őshonos és modern gyümölcsfacseme-
ték (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kaj-
szi- és őszibarack, birs, dió), nagy fajtaválasz-
tékban, továbbá ribizlitövek, egres, szőlő- és 
rózsatövek. Nyikómalomfalva 245/D. szám, 
Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741–322 192.
 (258799)

Eladó 70 literes pálinkaföző rézüst kavaróval fel-
szerelve, de megvásárolható külön az üst is. Ér-
deklődni: 0742–592 553. (259242)

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és mű-
anyag thermopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, 
új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 
lej. www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742–630 838.
 (258761)

Eladó színestévé: 50 lej; aragázkályha 270 lej, 
valamint 2 db. bikaborjú. Tel.: 0745–674 454.
 (258847)

Eladók,Gyergyószentmiklóson, tovább szaporí-
tásra alkalmas, ivarérett,  egyéves anyanyulak. 
100 lej/db. Tel.: 0745–115 929. (259214)

Eladó 70 cm magas BUXUS csemete nagyobb 
mennyiségben, 16 lej/darab. Marosmagyarón a 
185. szám. Tel: 0742–287 422. (259276)

A Gyergyói Hírlap
lapkézbesítőt keres

(Munkavégzés helye: 
Gyergyószárhegy)

Feladatai:
• napilap, hetilapok, havilapok 
kézbesítése az előfizetőknek
• előfizetések felújítása, illet-
ve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások:
• megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság
•  j ó  k o m m u n i k á c i ó s  é s  m e g -
győző készség
• gyergyószárhegyi lakhely 

Amennyiben az álláshirdetés 
felkeltette érdeklődését, kér-
jük önéletrajzát a megadott 
e-mail címre küldje el: hr@
szh.ro, vagy személyesen lete-
heti a cég titkárságára, a Sza-
badság tér 15. szám alá.  Csak 
a kiválasztott jelentkezőket 
értesítjük.
 (259010)

A Gyergyói Hírlap
lapkézbesítőt keres

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete)

Feladatai:
• a Gyergyói Hírlap és egyéb 
sajtótermékek kézbesítése az 
előfizetőknek
• előfizetések felújítása, illet-
ve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások:
• megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság
•  j ó  k o m m u n i k á c i ó s  é s  m e g -
győző készség
• gyergyóremetei lakhely 

Bővebb információért hívja 
a lapterjesztőnket a 0758–230 
698-as telefonszámon.
Önéletrajzát elküldheti
a hr@szh.ro email címre.
 
 (259011)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

Kopacz Béláné
született Portik Teréz

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
a nehéz percekben segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló család, Gyergyószentmiklós. (259440)

Köszönetnyilvánítás




