
Állásajánlat Autó
Eladó 2008-as, fehér színű Dacia Logan 1,4 benzi-
nes. Extrák: ködlámpa, légkondi, légzsákok, elektro-
mos ablak és tükrök, állítható kormány, központizár, 
CD rádió, fedélzeti számítógép, frissen műszakiztat-
va, első tulajdonostól. Érdeklődni a 0746-319 331 te-
lefonszámon lehet. 

(260749)

Állat
Egy hároméves fiatal tehén bikaborjával eladó. Ér-
deklődni: 0749-595 170. (260744)

Vásárolok selejt állatokat. Tel.: 0749-017 467. (261229)

Eladóvá válnak vörös ír szetter kiskutyák, egészsé-
ges szülőktől. Természetkedvelő, gyerekes családok 
előnyben. Tel.: 0749-273 779. (261537)

Eladó munkára alkalmas 7 éves kanca. Tel.: 0749-
595 170. (261566)

Álláskeresés
Vállalom fennjáró néni gondozását, ottlakással vagy 
bejárással. Tel. 0753-972 144. (261051)

Bérbe adó
A Hargita megyei Postahivatal előnyös feltételek-
kel, hosszú távra bérbe ad irodahelységeket a Ro-
mán Posta tulajdonában levő ingatlanok felületeiből, 
a következő helységekben: Gyergyószentmiklós, 
Szabadság tér 24. szám: 5 irodafelület az épület el-
ső emeletén; belső udvaron levő épület, használha-
tó irodának vagy műhelynek; Remete: 1 irodafelü-
let, Ditró: 1 irodafelület. Bővebb információ az in-
tézmény csíkszeredai székhelyén, a Kossuth Lajos 
3. szám alatt, vagy telefonon: 0266-315.852, e-ma-
il: bv.ojp_hr@posta-romana.ro. 

(261507)

Felhívás
Kozmetikai szolgáltatások rugalmas program-
mal, kedvező áron, a TE igényeidnek megfelelően. 
Előzetes egyeztetés esetén házhoz is kimegyek. 
Programálás: 0742 459 381. Ingyenes bőrdiagnosz-
tika, relaxáló arcmasszázs, hidroabráziós bőrmeg-
újítás, anti-aging kezelések, szemöldök formázás, 
gyantázás, alkalmi sminkek. (260596)

Kedves 1957-ben született kortársunk, aki Gyergyó-
szentmiklóson látta meg a napvilágot és/vagy itt élt 
meg számos esztendőt! Közösségbe hívunk, a kor-
társak közösségébe, akik együtt akarják megünne-
pelni a nem mindennapi eseményt, a hagyományok-
hoz méltó módon, mosolyogva, virágcsokrokkal, el-
morzsolt könnyekkel, hálát adva a Teremtőnk haj-
lékában és az ünnepélyesen terített asztalnál egy-
aránt. Lehet ilyen eseményről hiányozni? Kedves 
Kortársunk, Veled együtt akarunk válaszolni a jelen-
létünkkel, 2017 június 10-én. Addig is a meghívónk 
várja gazdáját a gyergyószentmiklósi Kárpátok utcai 
játéküzletben. Ugyanott a részvételi szándékot a díj 
befizetésével június 3-ig kell jelezni. Segítségedet, 
bizalmadat előre is köszönjük és feltétlenül várunk! 
A szervezők. (261425)

Hamarosan nyíló szépségszalonban külön bejáratú 
helyiségek kiadók fodrász,  manikűrös, kozmetikus 
részére. Érdeklődni a 0748-644 928-as telefonszá-
mon lehet. (261188)

FLAGA GÁZPALACKOK házhoz szállítása Gyergyó-
szent miklós területén! Hétfő-péntek: 08-18, szom-
bat: 09-13. Tel.: 0735-678.821 (261541)

ÉRDEK SEGÍTENI A KÁROSULTAKNAK - sérülést szen-
vedett közlekedési balesetben (traumát, sérülése-
ket és lelki szenvedést)? A kárrendezésért hívja az 
EURÓPAI KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ KÖZPONT szak-
emberét a 0745-892.759, 0740-044.505 telefonon 
vagy a www.cede.ro weboldalon. (261533)

GRIJĂ PENTRU CEI CARE AU SUFERIT VĂTĂMĂRI 
CORPORALE - ati suferit vătămare corporală în urma 
unui accident rutier? (traume psihice, vătămări 
corporale, suferinte) - pentru obtinerea despăgubirii 
contactati specialistul din CENTRUL EUROPEAN DE 
DESPĂRGUBIRI prin telefon: 0740-044.505 sau pe 
pagina web: www.cede.ro. (261536)

BUTELII ARAGAZ FLAGA! Livrare la domiciliu în 
Gheorgheni! Luni-vineri: 08-18, sâmbătă: 09-13. 
Tel.: 0735-678.821 (261543)

Háztartás
Komoly bejárónőt keresek háztartási munkára. Tel. 
Tel.: 0749-017 467. (261228)

Ingatlan
Eladó családi ház Gyergyószentmiklóson a Tölgy-
fa utca 13. szám alatt. Tel.: 0746-820 461 és 0748-
517 022. (260552)

Eladó Tekerőpatak 114. szám alatt, 17 áras udvaron, 
rendezett iratokkal, csendes környezetben lévő ker-
tes családi ház, jó állapotú gazdasági épületekkel. A 
lakófelület alapterülete 121 m2, a gazdasági épületek 
egyik 107 m 2, a másik 110 m 2 (csűr, istálló, fásszín), 
közvetlen mögöttük 50 áras kert található. Az udva-
ron vezetékes víz van, s patak folyik el a telekhatá-
ron. Tel.: 0752-314 344. (260664)

Eladó sűrgősen családi ház Tekerőpatakon. Ár 45 
ezer RON. 25 ezer lej előleg után a többit lehet rész-
letben fizetni. Érdeklődni: 0755-562 631 vagy 0741-
795 526. (261010)

Eladó Gyergyóújfalu 633/A szám alatti 72 m 2-es la-
kóház (előszoba, két szoba, konyha, kamra). A 8 áras 
telken van egy 42 m 2-es asztalosműhely, és egy 40 
m2-es üzlethelyiség is. Érdeklődni a 0747-823 370-
es telefonszámon.  (261055)

Kiadó vagy eladó bútorozott családi ház 
Marosfőn. Csere is érdekel gyergyószentmiklósi 
tömbházlakásra. Tel.: 0749-017 467. (261224)

Gyergyószentmiklóson, a Forradalom negyedben, 
4. emeleti, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, kb. 40 
négyzetméteres, 2 szobás tömbházlakás, azonnal 
beköltözhető állapotban, sürgösen eladó. Érdeklőd-
ni: 0740-021 073. (261515)

Mezőgazdaság
Eladó lóvontatású eke, taliga, kapálógép, sorhúzó, 
krumpli vettető és borona. Telefon: 0366-401 391.
 (261426)

Eladók mezőgazdasági gépek: kaszálógépek, 
Ladewagenek, szénafelfújók, kukoricasilózó, 165-
ös körkasza, valamint 47 és 50 lóerős Fendt Farmer 
traktorok. Tel.: 0743-878 596. (261554)

Szolgáltatás
Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők felújí-
tását, átalakítását, gipszkartonozást, csempé-
zést, parkettázást, szigetelést, festést, glettelést, 
nemesvakolást stb. Tel.: 0753-680321. (261378)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítést és javítást, il-
letve cserépcserét. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 
0743-903 910. (261454)

Vásárolnék
Vásárolnék jó állapotban lévő 41-42-es székely csiz-
mát. Ajánlatokat a következő telefonszámra várok: 
0740-006 383. (260886)

Vegyes
Eladó gumi 8,5 R 175 Continental Radial, 245/45/
R18 2 db., BMW gumi alufelnivel, 225/55/R16 2 db. 
Tel.: 0746-953 043. (260775)

Eladó viaszolvasztó, villanypásztor, ami 12 voltos 
akkumulátorral és 220 voltos árammal is működik. 
Tel.: 0733-319 423. (261179)

13HIRDETÉS Gyergyói Hírlap  2017. május 19–21., péntek–vasárnap

A Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 
(Munkavégzés helye: 

Gyergyószárhegy) 
Feladatai: 
• napilap, hetilapok, 

havilapok, kézbesítése 
az előfizetőknek 

• előfizetések felújítása 
 illetve új előfizetések 
megkötése 

• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság, pontos-

ság, rugalmasság 
• Jó kommunikációs és 

meggyőző készség 
• gyergyószentmiklósi 

 lakhely 
Amennyiben az álláshirdetés 
felkeltette érdeklődését, kérjük 
önéletrajzát a megadott e-mail 
címre küldje el: hr@szh.ro, vagy 
személyesen leteheti a cég tit-
kárságára a Szabadság tér 15. 
szám alá. Csak a kiválasztott je-
lentkezőket értesítjük. (261182)

A Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete) 

Feladatai: 
• a Gyergyói Hírlap és 

egyéb sajtótermékek 
kézbesítése az előfize-
tőknek 

• előfizetések felújítása, 
illetve új előfizetések 
megkötése 

• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság, pontos-

ság, rugalmasság 
• jó kommunikációs és 

meggyőzőkészség 
• gyergyóremetei lakhely 

Bővebb információért hívja 
a lapterjesztőnket a 0758-
230 698-as telefonszámon. Ön-
életrajzát elküldheti a hr@szh.
ro email címre. (261181)




