
10 HIRDETÉSGyergyói Hírlap  2018. február 13., kedd

Állásajánlat

Állat
Eladó 4 éves tehén, 8 hónapos borjúdzó második 
borjával. Ára 2800 lej. Tel. 0749-595 170. (268511)

Eladó egy 10 éves fekete, herélt ló. Gyergyó-
csoma falva, 1189, Csiki Ignác. Telefon: 0742-876 
019. (268706)

Eladók 100-110 kg közötti húsdisznók (egyik ko-
cának való). Tel.: 0741-008 086. (268759)

Bérbe adó
Cég kiad Székelyudvarhelyen helyiségeket: eme-
leti irodát, 12 m2, valamint a földszinten 16 m2-es 
helyiséget, akár bemutató üzletnek is megfelel. 
Tel.: 0740-086 803. (268851)

Felhívás
A gyergyószentmiklósi volt politikai foglyok 
szövetsége a tagság tudomására hozza, hogy 
tisztújitó közgyülést tart 2018 február 14-én dél-
előtt 10 órakor a szövetség székhelyén, ha nem 
lesz döntőképes akkor február 15-én megismé-
teljük. Vezető tanács (268762)

Csomagot, alkatrészt, bármit küldhet napi rend-
szerességgel Székelyudvarhely és Gyergyó-
szentmiklós között (egész fel Maroshévízig, min-
den falut érintve). A küldemény árát is házhoz vi-
szem. Ön felhív, elveszem a csomagot és maxi-
mum másnap viszem is vissza a küldemény árát. 
Hívjon bizalommal: 0748-825 988. (268391)

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. (267422)

Eladó kertes családi ház Gyergyóremetén, Alsze-
gi út 61. szám alatt, 6 ár területtel, rendezett ira-
tokkal. Tel.: 0747-032 953. (268060)

Eladnám vagy elcserélném garzonra, Virág 
negyedi kétszobás második emeleti lakásomat. 
Á-Z ig igényesen felújítva. Saját központi fűtés-
sel, részben bútorozva. Ár megegyezés alapján. 
Bővebben a 0740-933 522-es telefonon. (268519)

Kisebb családi házat vagy 3 szobás tömbház la-
kást vásárolnék (első vagy második emelet). 
0755-484 305. (268654)

Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) raj-
ta lakóházzal egy kisebb lakásra Gyergyószent-
miklóson. Érdeklődni: 0757-565 715 vagy 0755-
611 297. (268657)

Szolgáltatás
Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek 
átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-464 807. (268536)

Fürdőkádak zománcozását vállalom. Tel.: 0753-
680 321. (268664)

Villanyszerelést vállalok. Tel: 0758-956 839.
 (268733)

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

Vegyes
Eladó női fekete székely csizma, nagyon jó minő-
ségbe, jutányos áron. Telefon 0747-633 763. (268853)

Környezetvédelem
A Benedek Sándor értesíti az érdekelteket, hogy 
az „UP I Puta-Balajul” üzemtervének a kezdeti 
változatára környezetvédelmi véleményezést ké-
relmezett. Az érdekeltek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írás-
ban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
megtehetik naponta 8.30 és 16.30 óra között, a 
Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
(Csíkszereda, Márton Áron utca, 43 szám, 2018 
marc 5-ig. (268877)

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 

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. (268354)

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)




