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Állásajánlat Állat
Vágnivaló állatot (lovat, tehenet) vásárolok. Tel.: 
0744-542 670. (266073)

Eladó egy mangalica disznó, 110-120 kg, és egyes 
lóhám. Tel: 0747-086 772. (266470)

Mangalica hízók eladók 60–240 kg között. Tel.: 
0742-429 756. (266473)

Álláskeresés
Takarítást, gyerekfelügyeletet vállalok több éves 
tapasztalattal (napi, heti, havi rendszeresség-
gel) Tel.: 0740-453 119. (265884)

Bútor
Eladó gyerekszobabútor. Helytakarékos, prakti-
kus, több funkciós: emeletes ágy, alatta íróasztal 
polcokkal, oldalban nagy ruhásszekrény. Ajándék 
matrac+görgős szék. Ára 650 lej. Tel.: 0746-101 
401. (266182)

Eladó polcos computer asztal. Praktikus, helyta-
karékos. Ára 300 lej. Tel.: 0746-101 401. (266183)

Eladó vitrines könyvespolc. Külön-külön is lehet 
használni. Ára 300 lej. Tel.: 0746-101 401. (266184)

Eladó kihúzhatós franciaágy. Ára 500 lej. Tel.: 
0746-101 401. (266195)

Felhívás
Szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező 
személy német nyelvből magánórákat vállal. Ér-
deklődni a következő telefonszámon lehet: 0742-
778 135. (266167)

Csomagszállítást vállalok Gyergyó–Toplita–Bor-
szék–Tölgyes, Gyergyó–Csíkszereda és Gyergyó–
Székelyudvarhely útvonalon. Nem kell a futár-
szolgálatnál sorban álljon és fölöslegesen időt 
pazaroljon. A pénzt is házhoz visszük (csomag 
ár). Ön felhív, mi elvesszük a csomagot és ma-
ximum másnap visszük is vissza a csomag árát. 
Hívjon bizalommal, ha biztonságban és gyorsan 
szeretne küldeni: 0748-825 988. (266257)

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 40 m2-es üzlethelyiség is. Érdeklődni a 0747-
823 370-es telefonszámon. (265979)

Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) egy ki-
sebb lakásra Gyergyószentmiklóson. Érdeklődni: 
0757-565 715 vagy 0755-611 297. (266189)

Elcserélném tágas kétszobás tömbház lakásomat 
három-négy szobás kertes családi házra 
Gyergyószentmiklóson, különbözetfizetéssel. 
Tel.: 0746-101 401. (266193)

Környezetvédelem
A gyergyótekerőpataki Nyerges társulás értesí-
ti az érdekelteket, hogy I-es üzemosztály üzem-
tervének a kezdeti változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatai-
nak feltüntetésével megtehetik naponta 0830 és 
1630 óra között, a Hargita megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron 
utca, 43 szám) 2017. dec. 2-ig. (266495)

A gyergyószentmiklósi Kürüc erdőcsoport érte-
síti az érdekelteket, hogy I-es üzemosztály üzem-
tervének a kezdeti változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az 
említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatai-
nak feltüntetésével megtehetik naponta 0830 és 
1630 óra között, a Hargita megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron 
utca, 43. szám), 2017. dec. 2-ig. (266496)

Szolgáltatás
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. (266335)

Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt 
szállítást vállalok. Tel.: 0745-674 454. (266191)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 0743-903910. (266399)

Társkereső
Egy vidéki 34 éves gazdálkodó fiatal ember, kere-
sem társamat házasság céljából, egy családsze-
rető hölgy személyében. Várom hívásodat. Tel.: 
0754-471 287. (265801)

Oktatás
Indítsd el saját vállalkozásodat! Tanulj meg egy 
jól jövedelmező szakmát! Tanfolyamok indul-
nak Székelyudvarhelyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: fodrászat, mani-
pedikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs, 
valamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon: 0755-354 240. (266340)

Vegyes
Sürgősen eladó fáskazán, Ulrich, 48 kwh 
Gyergyó szentmiklósón. Irányár 1800 lej. Tel.: 
0751-055 368. (265923)

Eladó csipkebogyó szörp, massza és fenyő szörp. 
Tel.: 0753-066.394 (266326)

Költözés miatt sürgősen ELADÓ: X Box 360 + 
20 darab játék. Érdeklődni a 0747-530 923-as 
telefonon. (265883)

Telek
Telket vásárolnék, rendezett papírokkal, 1-2 hek-
tárt, lehet erdős rész is rajta, előny folyó víz 
mellett, villanyáram bekötési lehetőséggel, vi-
szonylag könnyű megközelíthetőséggel. Min-
den komoly ajánlat érdekel Gyergyószentmiklós 
és 20-25 km-es körzetében, amelyeket le-
hetőleg fényképpel, a következő e-ma-
il címre várok: zolikanemesis@gmail.com (Tel.: 
+447512322909) . (266074)

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. (266187)

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. (266186)




