
Állásajánlat

Elveszett
Elveszett egy Siletina által kibocsátott, Bartos 
Tiberiu névre szóló nyugdíj bérlet, semmisnek 
nyilvánítom.  (268444)

Ingatlan
Eladó 3 szobás, II-es komfortú tömbházlakás, 
első emeleten, a Meggyesfalvi negyedben. Tel.: 
0747-768 272. (267807)

Eladó ház SZENTGERICE központjában: négy szo-
ba, konyha, kamra, fürdőszoba, pince és mellék-
épületekkel, igény esetén öt hektár szántófölddel, 
gazdálkodásra, állattartásra ideális feltételekkel. 
Irányár: 35 000 euró. Tel.: 0740-808 298. (268099)

Mezőgazdaság
Eladó minőségi eperfa hordóban érlelt szilva-, al-
ma-, körte borpárlat és törköly pálinka. Két évvel 
ezelőtt volt főzve, hivatalos főzdében, ára: 30 lej/
liter. Eladó minőségi vörösbor, ára 8 lej/liter. Tel.: 
0740-808 298. (268098)

Oktatás
Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sike-
res legyél! Tanulj meg egy jövedelmező szak-
mát! Nálunk a következőket sajátíthatod el: 
masszázs, férfi-, nőifodrász, manikűr-pedikűr-
műkörömépítő és kozmetikus. Részletfizetési 
lehetőség, akkreditált diploma. Mert magadnak 
dolgozni jobb! Tel.: 0755-354 240. (268460)

Szolgáltatás
Ezotériához bármi keveset hozzáértő személyek-
nek segítek átokfeloldásban, vagy fejlődni, tanul-
ni! Előítéletek nélküli, komoly személyek jelent-
kezését fogadom! Tel.: 0742-417 100. (267797)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903 910. (267886)

Fürdőkádak zománcozást vállalom. Tel.: 0753-
680 321. (268311)

Vegyes
Eladó 110-150 cm hosszú, kihúzhatós szobai asz-
tal, mahagón színű kemény fából, rászabott, vas-
tag üveggel, HP 7550 Windows számítógép moni-
tor, Santana rádiókazettofon, mindkettő kitűnő ál-
lapotban. Tel.: 0365-418 107, 0770-320 964. (267558)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladó-
ak használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 
0722-846 011. (267686)

Felhívás
Otthonra, autóra vágysz és nincs lehetősé-
ged pénzügyi intézményhez fordulni? Segít ne-
ked a HANNER SOLUTIONS CLUB. Ugyanitt pénz-
kereseti lehetőséget is kínálunk! Bővebb in-
formációkért látogass el honlapunkra a www.
hannersolutionsclub.ro címen. (268462)
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A Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal 2018. február 21–23. között 
versenyvizsgát szervez három szerződéses állás betöltésére 
a 2011. március 23-i 286-os kormányhatározat értelmében. 

1. Tanácsadó, közbeszerzési munkakör 
2. Autóbuszvezető 

3. Szakképzett munkás 

A jelentkezési dossziékat a hírdetés Románia Hivatalos Közlönye 
III. fejezetében való megjelenését követő 10 napon belül kell 
benyújtani a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal székhelyén. 

Bővebb felvilágosítás hétfőtől csütörtökig 8-14 óra között a 
Mezőpaniti Polgármesteri Hivatalban, 0265-322 112 telefonszá-

mon, vagy az office@panit.ro címen kapható. 
Kapcsolattartó Adorján Anna jegyző. 
Bodó Előd Barna polgármester (268436)

Gutenberg Könyvesboltok
10–25%-os kedvezménnyel ajánljuk 

a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyv kiadó könyveit.   
Nyitvatartás: hétköznap 800–2000, szombaton 900–1500.

Csíkszereda: Petőfi  Sándor utca 4. sz., tel.: 0266–316 798      gutenbergkonyvesboltcsikszereda

Székelyudvarhely: Márton Áron tér 8. sz., tel.: 0266–214523      gutenbergkonyvesboltszekelyudvarhely

Marosvásárhely: Rózsák tere 56. sz., tel.: 0265–250491      gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely

GUTENBERG KÖNYVESBOLT
GYERMEKFOGLALKOZÁS

Mese és mozgás Kalimpával
A foglalkozásunk ötletét a Pagony Kiadó gondozásában megjelent 

Kalimpa című mesekönyv adta.
Kalimpával, a bábszínház hősével mesét olvasunk, majd versenyt 

kúszunk, mászunk, ugrálunk és egyensúlyozunk. 
Az interaktív foglalkozásunk meghívottja Ruszuly Ervin koreográfus.

Szeretettel várunk február 1-jén, csütörtök délután 5 órától 
a Rózsák tere 56. szám alatti könyvesboltba!




