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Sürgősen alkalmazunk két 
személyt kürtőskalács- 
sütéshez Bukarestbe, 
május 1-i kezdéssel. 

Versenyképes fizetés és egyéb 
juttatások! Érdeklődni 
a részletekről az alábbi 
telefonszámon lehet:

 0744-356687 
(260499)

Belföldi fuvarozásra 
C-kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező gépkocsivezetőket 
keresünk, 7,5 tonnás autókra. 

Amit ajánlunk: alapbér+kiszállási 
díj, hétvégi pihenők itthon, élet- és 

balesetbiztosítás. Követelmény: 
max. 50 év korhatár, szakmai 

bizonylat (atestat), érvényes orvosi 
vizsgák, pontosság, önállóság és az 
AETR-szabályok szigorú betartása. 

Tel.: 0752-613723, 0722-234532 
(260608)

Csíkszeredai vállalat 
tapasztalattal rendelkező 
vagy tapasztalat nélküli, 

de tanulni vágyó munkaerőt 
alkalmaz asztalos műhelybe! 
Amit ajánlunk : motiváló bérezés, 

hosszú távú munkalehetőség. Amit 
elvárunk : rugalmasság, megbízhatóság. 
Jelentkezni a következő telefonszámon 

lehet: 0748-818654 
(260609)

Fagylaltárust 
alkalmazunk 

Csíkszeredában. 

Tel.: 0745-250558 
(260588)

Bútorgyár alkalmaz 
szakképzett vagy 

szakképzetlen munkásokat a 
fényezőbe, csiszolóba 

és a csomagolóba. 
Biztosítunk teljes havi bérletet és 

ételjegyet. Jelentkezni a cég székhe-
lyén lehet, Csíkszereda, Hargita út 

97. szám. Tel.: 0266-314910 
(260611)

13,50 lej

11,50 lej
13,50 lej

11,50 jlej

0751–1581580

Grillezett csirkemell
nagy menü

MASSZÁZSTANFOLYAMOK:

 svédmasszázs
 talpmasszázs
 shiatsu

   (japán terápiás masszázs)

Tel.: 0742–419966

Jelentkezz most!

Amit csak nálunk kapsz:
Minden sikeresen vizsgázó egynapos ingyenes díszítő továbbképzésen vesz részt.
Minden résztvevő egy 650 lej értékű manikűrös kezdőcsomagot kap ajándékba.

Mindkét alapképzésre akkreditált diplomát biztosít a Pearl Education Center.

Tanfolyam kezdete:
 május 6. 

 Csíkszereda 
Részletes információ:

 0743–269124 

Alapképzés:
MANIKŰR, PEDIKŰR

(2 hónap)

Alapképzés:
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ

(1 hónap)

1490 ron
(a két alapképzés

ára)

A Csíkszeredai HARVÍZ Rt. értesíti  Tisztelt Fogyasztóit, hogy  f. év  áprilisában esedékes 

féléves vízóraolvasás (magánházaknál) a következő ütemterv szerint fog történni:

Április 25.:  Szék és Lovarda utcák 

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag  a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott 

napon leolvasni,  április  30-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 – leolvasásának lehetővé tétele a fogyasztó kötelessége, emellett ilyenformán 

elkerülhetők a magas számlaértékek kifizetésével járó kellemetlenségek. Ugyanakkor figyelmükbe 

ajánljuk, hogy a 2006/241-es számú Törvény 39-cikkelye alapján 5000 lejtől 10000 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.

MILLEN IUM

C S Í K S Z E R E D A

0266–310888
0742–224224
0722–424427

Köszönjük, hogy velünk utazott!
Vă mulţumim că aţi călătorit cu noi!

2017. április 22-én, szombaton kerül sor az ÉLET A LÉLEKBEN 
plébániai imacsoportok nagy találkozójára, amely 

az Erőss Zsolt Arénában kezdődik 9 órakor, 
és délután 5 órakor püspöki hálaadó szentmisével zárul.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!
“Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terheket 

hordoztok – én megkönnyítelek titeket” Mt. 11.28

A csíkszeredai LEMECO Rt. vezetőtanácsa 2017. május 23-án 
12 órára a Hargita 1. szám alatti székhelyére a rendkívüli és 

rendes évi közgyűlésre hívja össze valamennyi 
részvényesét.

A rendkívüli közgyűlés napirendje:

A rendes évi közgyűlés napirendi pontjai:

A Tusnád Közbirtokosság 2017. május 3-án (szerdán) 
árverezést szervez 4 773 m3 fa eladására 

a közbirtokosság székhelyén, 11 órai kezdettel. 

Bővebb felvilágosítás a 0372–735938-as telefonszámon vagy 
a közbirtokosság székhelyén kapható.

Két hete eltűnt Szefo névre hallgató 
dogo canario (Kanári-szigeteki) 

kutyánk Szentegyházáról. 
Mivel a kutyát Csíkszereda közelében 

látták, ezért arra kérjük, hogy aki 
információval tud szolgálni, hívja 

a 0740-692759-es telefonszámot.

Autó
Eladó kitűnő állapotban lévő, garázsban tartott, 
2002-ben gyártott Opel Astra Caravan Y 1,7 DT. 
Ára: 2600 euró. Tel.: 0742-620484 

(260377)

Eladó 2007-es Dacia Logan 1,4 MPI, jó állapotban, 
120 000 km-ben, féltengelyek, fékek elől-hátul, 
kuplung és akkumulátor kicserélve, friss mű-
szakival. Irányár: 2000 euró. Tel.: 0743-949342
 

(260593)

Állat
Vágnivaló lovakat vásárolok (fehéreket is). Tele-
fon: 0758-462001 

(259747)

Eladók napos és előnevelt hús-, valamint vegyes 
hasznosítású tojócsirkék. Érdeklődni Csíkcsicsó, 
Főút 221. szám alatt. Tel.: 0740-147115, 0266-
379204 

(260412)

Eladók előnevelt, háromhetes, hús-, valamint 
vegyes hasznosítású csirkék Csíkbánkfaván 
130. sz. Áruk: 7 lej/db. Telefonszám: 0748-
666473 

(260489)

Eladó 2 db pirostarka ünő szopóborjú Menaságon. 
Telefon: 0745-913827 

(260502)

Eladó egy diszke juh, valamint 3 db idei bárány, 
élősúlyban vagy levágva is. Ár megegyezés alap-
ján. Telefon: 0746-346876 

(260531)

Az Aferom Trans 
áruszállító cég kamionra 

C+E-kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt alkalmaz. 

Érdeklődni lehet a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Akác utca 3/A szám alatt. 
Tel.: 0724-116688 

(260328)

Országos autóalkatrész-
nagykereskedés 

munkatársat keres 
alkatrész-azonosítói 

és árukiszállítói 
munkakörbe. 

Önéletrajzokat az alábbi 
e-mail-címre várunk:

 depozit.ciuc@autototal.ro 
(260372)

Csíkszeredába, 
Hargita utcai 
autómosóba 
munkatársat 
alkalmazunk, 

magas bérezési lehetőséggel. 
Tel.: 0741-497251 

(260295)

Építkezési cég 
vasbeton-szerelőket és 

szakmunkásokat 
alkalmaz. 

Tel.: 0785-202744 
(260389)

A csíkszeredai Bandidos 
vendéglő szakácsot, 

szakácssegédet, 
pizzasütőt, 

valamint takarítónőt 
alkalmaz. 

Tel.: 0743-548829 
(260484)

Üzletkötői állás Csíkszeredában 
és Gyergyószentmiklóson. 

Munkakör: értékesítés 
és kapcsolattartás az ügyfelekkel, 
adminisztráció. Feltétel: magyar 

és román nyelvismeret, B-kategóriás 
jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. 

Elvárások: termelékenység 
és gyakorlatiasság, megnyerő 

kommunikációs készség, 
felelősségteljes munkavégzés. 

Tel.: 0745-881394 
(260288)

A csíkszeredai ERKOM Kft., 
a dr. Oetker, Univer termékek 

Hargita megyei forgalmazója B-
kategóriás hajtási 

jogosítvánnyal rendelkező, 
ambiciózus, fejlődőképes 

munkatársat keres hosszú távra. 
A fényképes önéletrajzokat az 

erkom7@gmail.com e-mail-címre, 
valamint személyesen a Vadászok u. 7. 
szám alatt, 9-13 óra között fogadjuk. 
Érdeklődni telefonon 9-14 óra között. 

Tel.: 0744-511480 
(260517)

Eladó egy 3 éves pirostarka tehén Vacsárcsiban. 
Telefon: 0745-552463 

(260589)

Eladó Csíkszeredában 1 éves 2 hónapos kanca-
csikó, vagy elcserélhető jól működő kaszálógép-
re. Telefon: 0751-817094 

(260600)

Eladó 3 db anyajuh, vagy elcserélhető disznóval. 
Telefon: 0748-165927 

(260602)

Eladók Csíkrákoson 9 hetes, egészséges, húsfajta 
malacok, jó étkesek. Telefon: 0740-132621 

(260622)

Bérbe adó
Csíkszeredai forgalmas szépségszalonban kiadó 
asztal manikűrös-műkörömépítő részére, ára: 
150 lej/hónap+rezsi. Tel.: 0746-023409 

(260587)

Kiadó Csíkszeredában 36 m2-es irodahelyiség, 
a Petőfi Sándor utca 3. szám alatt. Tel.: 0745-
369116 

(260287)

Kiadó Csíkszeredában, a Tudor negyedben 40 m2-
es helyiség, megfelel fodrászatnak, szépségsza-
lonnak, irodának vagy gyógyszertárnak is. Ára: 
200 euró/hónap. Tel.: 0745-651066 

(260308)

Kiadó vagy eladó irodaház a régi Vakondok borozó 
fölött, az emeleten, Csíkszereda, M. Sadoveanu 
utca 17. szám alatt. Beépített felülete 240 m2, 
bővíthető ugyanakkora tetőtérrel. Irányár: 5 eu-
ró/m2. Tel.: 0746-012220 

(260578)




