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Állásajánlat

Állat
Eladók törzskönyvezett kuvasz kiskutyák, 4 hete-
sek voltak június 15-én. Ár 100 és 200 euró kö-
zött Tel.: 0723-322 228. E-mail: hasasildiko@
yahoo.com. (262343)

Felhívás
Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, ve-
se, tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok, 
ásványok; prosztata, nőgyógyászati értékekről 
valamint álmatlanság kezelése! Ára felnőtteknek 
59 lej, kisgyerekeknek 29 lej! Hátgerinc problé-
mák, keringési rendellenességek, reumás pana-
szok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén 
termo-akupresszúrás kezelést is végzünk, ára 
25 lej / 40 perc! Hajhagymák mikroszkopos vizs-
gálata és hajhullás szervi okának kimutatása 55 
lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748-104 048
 (260651)

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 www.cede.ro. (261536)

ÉRDEK SEGÍTENI A KÁROSULTAKNAK – sérülést 
szenvedett közlekedési balesetben (traumát, sé-
rüléseket és lelki szenvedést)? A kárrendezésért 
hívja az EURÓPAI KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ KÖZ-
PONT szakemberét telefonon: 0745-892 759, 
0740-044 505, vagy www.cede.ro. (261533)

FLAGA GÁZPALACKOK házhoz szállítása Gyergyó-
szentmiklós területén! Hétfő–péntek: 08–18, 
szombat: 09–13. Tel.: 0735-678 821. (261541)

BUTELII ARAGAZ FLAGA! Livrare la domiciliu în 
Gheorgheni! Luni-vineri: 08–18, sâmbătă: 09–13.
Tel.: 0735-678 821. (261543)

Angol nyelvművelő élménytábor I-VIII. osztályos 
gyerekeknek! A „Winnie the Pooh” gyerekklub jú-
lius 10.-15., valamint, július 17.-23. között angol 
nyelvtábort tart, idén immár a 10. alkalommal 
Borzonton, a Dorka Panzióban. Gazdag progra-
mok, interaktív játékok, új ismeretek és sok-sok 
élmény! Jelentkezési határidő: július 1. Érdek-
lődni lehet a 0741-081 604-es vagy a 0748-124 
033-as telefonszámokon. (A tábor főtámogatója 
a Bethlen Gábor Alap, szervezője az IKO Egyesü-
let Gyergyószentmiklós.) (262275)

Bérbe adó
A Hargita megyei Postahivatal előnyös felté-
telekkel, hosszú távra bérbe ad irodahelysé-
geket a Román Posta tulajdonában levő ingat-
lanok felületeiből, a következő helységekben: 
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 24 szám – 5 
irodafelület az épület első emeletén, belső udva-
ron levő épület, használható irodának vagy mű-
helynek; Remete - 1 irodafelület; Ditró - 1 iroda-
felület. Bővebb információ az intézmény csíksze-
redai székhelyén, a Kossuth Lajos 3. szám alatt, 
vagy telefonon: 0266-315 852, e-mail: bv.ojp_
hr@posta-romana.ro. (261917)

Ingatlan
Eladó Gyergyóújfalu 633/A szám alatti 72 m 2-es 
lakóház (előszoba, két szoba, konyha, kamra). A 8 
áras telken van egy 42 m 2-es asztalosműhely, és 
egy 40m2-es üzlethelyiség is. Érdeklődni a 0747-
823 370-es telefonszámon.  (262094)

Eladó Tekerőpatakon, faluközponti helyen egy 
kőfundamentumos, téglaépítésű 111 m 2 + 68 
m2 (pince) méretű családi ház udvarral, kerttel, 
szántófölddel. Tel.: 0723-382 013. (262136)

Cserélném kertes házra vagy eladnám a 
gyergyószentmiklósi Forradalom negyedi, 4-ik 
emeleti 3 szobás tömbházlakásomat. Házak főleg 
Gyergyószentmiklóson vagy a környező falvak-
ban érdekelnének. Érdeklődni a 0741-529 622-es 
telefonszámon lehet. (262234)

Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) egy ki-
sebb lakásra Gyergyószentmiklóson. Érdeklődni: 
0757-565 715 vagy 0755-611 297. (262301)

Mezőgazdaság
Kiadó kaszálásra 9.5 hektár terület 
Gyergyóditróban, ültetett fűvel bevetve. A mun-
káért pénzben vagy termésben fizetek. Részletek 
telefonon: 0741-925 592. E-mail: lukacsleven-
te2011@gmail.com (262330)

Eladók mezőgazdasági gépek: kaszálógépek, 
Ladewagenek, szénafelfújók, kukoricasilózó, 
165-ös körkasza, valamint 47 és 50 lóerős Fendt 
Farmer traktorok. Tel.: 0743-878 596. (262208)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 0743-903 910. (262043)

Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt 
szállítást vállalok. Tel.: 0745-674 454. (261629)

Telek
Eladó 24 ér beltelek rendezett iratokkal a Gödrös 
utca 28-32. szám között Gyergyószentmiklóson 
közművesítési lehetőségekkel (víz, villany, kana-
lizálás a telek bejárata előtt). Érdeklődni: 0742-
816 546, 0746-796 919. (261888)

Vegyes
Eladó Nauman varrógép, 44-46 méretű férfi irha-
bunda. Érdeklődni: 0723-382 013. (262138)

Eladó egy hátgerincrögzítő, XL-es 100 lej, kézi 
masszírozó 150 lej, egy rend háziszőtt garnitúra 
70 lej, DVD lejátszó filmekkel 100 lej, könyvek 5 
lej/db. Érdeklődni: 0753-451 640. (261916)

A vásárló számára jó/kedvező áron eladók: 
ELECTROLUX porszívó, 16OO W; ALTUS tv-készü-
lék. Mindkettő állapota és működése tökéletes. 
Tel. O745-763 9OO. (262221)

Házi disznózsír eladó, 12lej/kg. Tel: 0746-775 
958. (262258)

Eladó fürjtojás, 25 bani darabja. Tel.: 0753-066 
394. (262274)

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. (261955)

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. (261956)

Karcfalvi bútorgyár 
alkalmaz személyeket 

lapszabász gépre, 
valamint a festődébe 

csiszolásra 
és előkészítésre. 

Ingázóknak biztosítjuk 
a szállítást. Érdeklődni: 

Karcfalva, Fabricii, nr.100, 
tel: 0745-507 313. (261966)

Fabrica de mobila 
din Carta angajeaza 

personal pentru 
circular de formatizare 

si in vopsitorie pt 
slefuire si pregatire. 

Conditii de munca optime, 
se asigura transportul 

zilnic. Informatii - Carta, str. 
Fabricii 100, 

tel. 0745-507 313. (261967)




