
Állásajánlat

Állat
Eladó egy 10 éves fekete herélt ló, Csomafalva 1189. 
szám alatt. Telefon: 0742-876 019. (267592)

Álláskeresés
Vállalom fennjáró idős vagy beteg néni gondozását, 
ottlakással vagy bejárással. Érdeklődni: 0753-972 
144. (267889)

Ingatlan
Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) rajta la-
kóházzal egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. 
Érdeklődni: 0757-565 715 vagy 0755-611 297.
 (267376)

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 m 2-es üzlethelyiség is. Érdeklődni a 0747-
823 370-es telefonszámon. (267422)

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt szál-
lítást vállalok. Tel.: 0745-674 454. (267701)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán aj-
tók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Tel.: 0741-464 807. (267725)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők felújí-
tását, átalakítását, gipszkartonozást, csempé-
zést, parkettázást, szigetelést, festést, glettelést, 
nemesvakolást stb. Tel.: 0753-680 321. (267740)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek javí-
tását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint ruszti-
kus bútorokat, illetve ágyakat és emeletes ágyakat 
készítünk rendelésre. Tel.: 0755-807 422. (267801)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-

lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az alábbi te-
lefonszámon: 0743-903 910. (267886)

Felhívás
Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrű-
ség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; 
enzimek; prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára 
felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGE-
RINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszúrás 
40 perces alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK 
mikroszkopos ellemzése és HAJHULLÁS okainak 
kimutatása 95 Lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 
0748-104 048. 

(267713)

Társkereső
46 éves székelyudvarhelyi nemlátó fiatalember va-
gyok, szeretnék megismerkedni komoly kapcso-
lat céljából komoly, házias hölggyel. Saját lakással 
rendelkezem, 1 gyerek nem akadály. Sms-eket nem 
fogadok. Tel.: 0768-906 006. (267910)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopán ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új fa- 
és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-630 838. 

(267170)

Eladó bőr székely csizma, 37-es, nagyon jó minő-
ségben, jutányos áron. Telefon: 0747-633 763.
 (267593)
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Érdekes történelmi áttekintés
a világ híres csatáiról:

A kötetek
külön is
megvásárolhatóak.

Nagy csaták
1–10 kötet

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o
Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!
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Megrendelhető a 0744-755579-es telefonszámon.

a r u h a z . s z e k e l y h o n . r o

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

KÁDÁR ANNAMÁRIA
KÖNYVEI

T j té

0744-755579-es telefonszámon.
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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. (267699)

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. (267700)




