
Állásajánlat

Bérbe adó
Marosvásárhelyen kiadó 2 szobás, saját 
hőközpontos, bútorozott földszinti lakás a régi 
Tudor negyedben diák lányok részére. Érdeklőd-
ni a 0723-831 064-es telefonszámon.   (267083)

Felhívás
Figyelem, figyelem! Ha szeretsz énekelni, ha ál-
mod a színpad, ha szereted a kihívást, ha ké-
pes vagy harcolni a sikerért, jelentkezz az „Itt-
hon is lehetsz sztár” tehetségkutató versenyre! 
Iratkozni lehet 2017. december 5. – 2018. janu-
ár 30. között. Az előválogatásra jelentkezők szá-
ma max. 400 fő. Legyél te a 2018-as „Itthon is 
lehetsz sztár” verseny győztese! Fődíj: 5000 
euró. Bővebb információkért keresd az Itthon 
is lehetsz sztár Facebook-oldalt vagy a www.
hannersolutionsclub.ro weboldalt. (267136)

Ingatlan
Eladó Szovátán, az Eminescu negyedben 3. eme-
leti 3 szobás tömbházlakás. Tel.: 0740-881 811, 
0724-081 993. (266970)

Eladó ház Szentgericén, Marosvásárhelytől 20 
km-re. 790 m2 beltelek, amely tartalmaz 1 elő-
szobát, 2 konyhát, 3 szobát, nyári konyhát és 
pincét. Van benne villany, gáz és a hivatalos pa-
pírok is rendben vannak. Irányár 20 000 euró 
(alkudható). Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 0754-959 385, reggel 7-től este 9 
óráig.  (267044)

Vegyes
Eladók: 2 db sütőkemence ajtó, vaspánt sarok ga-
rázs vagy gazdasági épülethez, rögzítő mosdó-
kagyló alá, 600 és 1000-es gázcső, samott tég-
la. Tel.: 0729-442 031. (266385)

Eladó szobabútor, hanglemezek, férfi hosszú 
bőrkabát, régi sakktábla, régi szövőszék kellé-
kek (nyüst, borda, stb.) és könyvek. Tel.: 0365-
445 709, 0728-950 046, 0728-950 997. (266663)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladó-
ak használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 
0722-846 011. (266908)

Eldadó elektromos kályha, színes TV, kukorica-
fejtő gép, cserép bontásból, faragott csillár, új 
rongyszőnyeg, női bőrcsizma, új gyapjú paplan és 
menyasszonyi ruha. Tel.: 0365-435 230. (267103)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903 910. (266399)
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Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett bátyánkra, 

BALÁZSI SÁNDORRA, 

halálának 9. évfordulóján, december 7-én. 
Örökké bánatos húgai: Kati, Iluska, Rózika családjaikkal együtt.  (267087)

Megemlékezés

Alkalmazunk 
segédszakácsot, 

mosogatót, 
szobalányt 

Marosvásárhelyre. 

Tel.: 0749-027 726 (266655)




