
Bérbe adó
Kiadó 1 szobás, 42 m 2 új tömbházban levő lak-
rész. Rendelkezik saját parkolóval, teljesen fel-
szerelt, bebútorzott, igényes követelményeknek 
megfelelő. Ára 280 euró/hónap. Tel.: 0740-190 
683. (263317)

Kiadó egy kétszobás bútorozott lakás a 
Kövesdombon a Ion Buteanu utcában, fiatal há-
zaspárnak, csak igényeseknek augusztus 15-től. 
Érdeklődni lehet reggel 10 és este 10 óra között 
a következő telefonszámokon: 0744-485 697, 
0787-785 955. (263512)

Ingatlan
Eladó 3 szobás, II-es komfortú tömbházlakás, 
első emeleten, a meggyesfalvi negyedben. Ára: 
41000 euró. Tel.: 0747-768 272. (263823)

Eladó Szovátán, az Eminescu negyedben 3. eme-
leti 3 szobás tömbházlakás. Tel.: 0740-881811, 
0724-081 993. (263863)

Mezőgazdaság
Búzakorpa eladó a koronkai malomnál, 0.7 lej/
kg/, 25 kg/zsák. Tel.: 0722-356 303, 0722-396 
107. (263229)

Oktatás
Eladó a Pallas Lexikon egész sorozata, 1890-ben 
adták le. Tel.: 0747-643 243. (263820)

Szolgáltatás
Vasmunkát vállalok (kovácsolva is): kapuk, kerí-
tések, korlátok, teraszok, rácsok, bútorzat, stb. 
Tel.: 0265-335.080, 0748-408 491. (262955)

Vállalunk kútásást, kútmélyítést és kúttisztí-
tást Maros megyében. Gyűrűket szállítunk. Tel.: 
0745-281 709. (263551)

Céges tűzifa eladó cégeknek és magánszemé-
lyeknek (gyertyán és cserefa). Termelő áron biz-
tosítunk szállítást is, ha szükséges. Tel.: 0745-
793 465, 0740-570 753. (263565)

Telek
Eladó 850 m2 központi fekvésű belterület és köz-
ponti fűtéses 3 szobás magánlakás Iklandon. Tel.: 
0365-433 428. (263330)

Vegyes
Eladó 2 db Singer cipész varrógép, 1 db színes Nei 
tévé, 1 db Bosch vízmelegítő, 1 db Fég konvektor 
kályha és 1 db antik asztal. Tel.: 0770-617 291.
 (263016)

Eladok szépirodalmi könyveket, meséskönyve-
ket, módszertani könyveket tanítóknak. Tel.: 
0747-689 911. (263039)

Eladók a gyártótól: kerítés- és oszlopfedlapok, 
kerítés- és falburkolók, virágtartók, kéményele-
mek, járólapok, szegélykövek, tipegők és térkö-
vek. Tel.: 0745-600 645. (263171)

Eladó 2 db konvektor, 2 db parabola antenna, egy 
konyhaszekrény, egy motoros vízpumpa és egy 
főzőkályha Iklandon. Tel.: 0365-433 428. (263329)

Eladó bontott cserép Marosvásárhelyen. Tel.: 
0741-085 250. (263388)

Eladó ház Nyárádszentsimonon 6. szám alatt, 
ugyanitt szekér és osztováta. (263707)

Eladó 1 db barna színű, magas fényű háromaj-
tós szekrény, ára : 200 lej, 2 db varrógép: 1 db 
Kaisser ára : 200 lej + 1 db Ileana ára : 200 lej, jó 
állapotban vannak. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0365-446 152. (263757)
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Megemlékezés

2017. augusztus 12-én 4 éve, hogy eltávozott szeretett édesanyám 
PETHŐ MARGIT (BABA) 

az élők sorából. Drága édesanyám sajnos nem látlak, nem hallak sose többet és 
nagyon-nagyon hiányzol. Nyugodjál csendesen, békében! 

Fiad Botond, menyed Nusi, unokád Sanyika.   (263759)

Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, akik szívből szeretnek, nem felednek té-
ged! Az élet megy tovább nélküled, de olyan soha nem lesz, mint veled! Téged el-

felejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled! 
Soha nem múló szeretettel emlékezünk a szovátai 

LÁZÁR LAJOSRA (LAJIKA) 
halálának 12-ik évfordulóján. Szerettei.   (263857)

AZ ANI-CO TRADE 
AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.

Gyors és pontos elkészítési határidő!
Ajándék szúnyogháló, párkány!
Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint 

a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy 
a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

A marosvásárhelyi  

GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA  
eladói állás  

betöltésére keresünk munkatársat.

GUTENBERG
KIADÓ  NYOMDA  KÖNYVESBOLT

Elvárások:  
 jó kommunikációs készség 

 kulturált megjelenés és viselkedés 
 

 megbízhatóság

 
 

Amit kínálunk:  
 

 
küldd el fényképes önéletrajzod  

az  

A Petry cég 
pénzügyi kontroller 

munkatársat keres.
Feladatok: 

– stratégiai tervezésben való 
részvétel, operatív tervezés 

támogatása
– részvétel a vezetői infor-

mációs rendszerhez szüksé-
ges controlling adatok 

előállításában
– statisztikák/ pénzügyi ki-

mutatások összeállítása, fel-
dolgozása, elemzése
– cashflow tervezés

Elvárások:
– felsőfokú végzettség

– gyártásban és/vagy keres-
kedelemben való pénzügyi 
kontrollerként szerzett ta-

pasztalat előnyt jelent
Fényképes önéletrajzát a 
cv@petry.ro e-mail-címre 

várjuk.

A Petry cég 

karbantartót 
és karbantartó 

részlegvezetőt keres.

Feladatok:
- hús és hentesárú feldolgo-
zásához szükséges korszerű 
gépek és technikai eszközök 

karbantartása
- a teljes karbantartó rész-

leg koordinálása
Elvárások:

- közép vagy felsőfokú mű-
szerész, gépész vagy villany-

szerelői végzettség
- hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat
Jelentkezzen önéletrajzával 
a cv@petry.ro e-mail-címen.

telefonszáma:

0265-260 170
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