
Állásajánlat

Autó
Eladó Marosvásárhelyen 2007-es Citroën C4-
es. Balesetmentes, első tulajdonostól, szervíz-
könyvvel, 140 000 km-ben, sok extrával, 4 db téli 
gumival, síléctartóval. Alkudható ára: 3500 euró. 
Bővebb felvilágosítást a következő telefonszá-
mon nyújtanak: 0752-069 434.  (265104)

Bolhapiac
Eladó jó állapotban levő bontott cserép Udvarfal-
ván. Bővebb információk elérhetők a következő 
telefonszámon: 0746-216 858. (265318)

Felhívás
A marosvásárhelyi UNIREA leánylíceum 1970-
ben végzett XII. F. osztálya, osztályfőnök Kozma 
Albert Ibolya, érettségi találkozót tart 2017. ok-
tóber 28-án. Várjuk jelentkezésedet a következő 
elérhetőségeken: Molnár Edit (editbiro1@gmail.
com, 0755-336 901), Katona Olga (0742-402 
446), Balázs Ibolya (0751-760 680). (265250)

Ingatlan
Eladó kétszobás, összkomfortos, 333 m 2-es 
magánház az Unirea Lí ceumal szemben. Tarto-
zik hozzá pince, udvar, kert és műhely is (Mihai 
Viteazul utca). Ár: 95 000 euró, alkudható. Tel.: 
0265-232 605. (265326)

Oktatás
Őszi képzéskínálata a Caritas Iskolának: - Idős-
gondozó képzés - Kinaesthetics bevezető képzés 
az ápolásban - Formator képzés (képzők képzése). 
Bővebben a képzésekről olvashat a www.caritas-
ab.ro weboldalon. Várjuk jelentkezését október 
31-ig az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail címen 
vagy a 0732-830 147-es telefonszámon.  (264990)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903 910. (265477)

Régi ajtók és ablakok minőségi hő-, por- és hang-
szigetelését vállaljuk Németországban kifejlesz-
tett technológiával. Új és egyszerű megoldás, 
tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Tel.: 
0721-255 006. (265622)

Vegyes
Eladóak: rézcső, fúrók, fúrófejek, furdancs, sző-
nyegek, dió Tel.: 0742-691 855. (264157)

Eladó házi bor 6 lej/liter, üzemképes porszívó 75 
lejért és Whirlpool mosógép alkatrésznek. Tel.: 
0770-271 101. (265277)

Eladóak a következők: kis képernyős, színes Phi-
lips televízió, madárkalitka, 10 literes kishordó, 
különböző szerszámok építkezéshez. Tel.: 0729-
442 031. (265508)
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A marosvásárhelyi 
MULTIDECOR KFT. 

alkalmaz 
új kollégákat 

lakatos típusú 
munkára, 

vagyis cégtáblák és 
reklámok fém- és 

műanyag 
szerkezeteinek 
elkészítésére 

és felszerelésére. 

Biztosítunk munkahelyi 
kiképzést és állandó 

továbbképzést, valamint 
átlagtól magasabb kereseti 

lehetőséget egy 
sok éve együtt dolgozó 

munkaközösségben. 
Többnyire műhelyben zajlik 
a munka és kevés ügyfélnél, 

teljesítménymotivált napi 
8 óra munkaidőben. 

Tel.: 0745-356 536. (265528)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Maros megyei Köz-
egészségügyi Hivatal, a Maros megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal, 
a Horea Vészhelyzeti Csoport és az ADI AQUA Invest figyelmébe.

TÁJÉKOZTATÓ - VÍZKORLÁTOZÁS

A marosvásárhelyi AQUASERV tájékoztatja a fogyasztókat, 
hogy az új ivóvíz-elosztó hálózatnak a meglévő hálózathoz való 
csatlakoztatása miatt 2017. október 13-án, hozzávetőlegesen 
8:00–15:00 óra között a következő térségben nem lesz ivóvíz:
 – Marosvásárhely – Insulei utca.

A Marosvásárhely – Az ivóvízkészlet és a csatornahálózát helyre-
állítása/bővítése, a ivóvíz szivattyúzása és a szennyvíz elnyomása 
SCADA módszerrel munkálat az Ivóvíz- és szennyvízhálózat 
bővítése és helyreállítása Maros megyében projekten 
belül az Európai Kohéziós Alap jóvoltából valósul meg.

Felhívjuk kedves fogyasztóink figyelmét, hogy a vízkorlátozás 
végeztével előfordulhat, hogy rövid ideig a csapokból zavaros víz 
fog folyni a csövekben található lerakodások miatt. Azt javasoljuk, 
hogy a vizet csak háztartási célokra használják megtisztulásáig. 
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért!

Köszönjük megértésüket!

S.C. AQUASERV S.A
Marosvásárhely

Munkát keresel, 
de nincs tapasztalatod? 

Pályakezdő vagy?
Befejezted a sulit, de nem 
tudod, hol helyezkedj el?

Jelentkezz hozzánk, 
ha vendéglátásban 

dolgoznál.

Aktuális pozicióink:

PINCÉR, PULTOS

Mit kínálunk?
- betanítást, jó csapatot, 

jó bérezést, 
fejlődési lehetőséget

Fényképes önéletrajzodat 
a cv@petry.ro e-mail-címre 

várjuk.




