
Állásajánlat

Bérbe adó
Szépségszalonban kiadó szoba masszőrnek.
 (268888)

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)

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

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

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

Felhívás
A gyergyószentmiklósi volt politikai foglyok szö-
vetsége a tagság tudomására hozza, hogy tiszt-
újító közgyűlést tart 2018. február 14-én délelőtt 
10 órakor a szövetség székhelyén, ha nem lesz 
döntőképes, akkor február 15-én megismételjük. 
Vezető tanács (268762)

Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsű-
rűség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ásvá-
nyok; enzimek; prosztata, nőgyógyászati érté-
kekről! Ára felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 
35 Lej. HÁTGERINC problémák, REUMÁS pana-
szok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén 
termo-akupresszúrás 40 perces alkalmazás. Ára 
25 Lej. HAJHAGYMÁK mikroszkópos ellemzése és 
HAJHULLÁS okainak kimutatása 95 Lej. Időpont-
kérés telefonon: 0748-104 048. (267713)

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 40m2-es üzlethelyiség is. Érdeklődni a 0747-
823 370-es telefonszámon. (267422)

Eladnám vagy elcserélném garzonra, Virág 
negyedi kétszobás második emeleti lakáso-
mat. Á-Z ig igényesen felújítva. Saját közpon-
ti fűtéssel, részben bútorozva. Ár megegyezés 
alapján. Bővebben a 0740-933 522-es telefo-
non. (268519)

Kisebb családi házat vagy 3 szobás tömbház la-
kást vásárolnék (első vagy második emelet). 
0755484305 (268654)

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

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt 
szállítást vállalok. Tel.: 0745-674454 (267701)

Fürdőkádak zománcozását vállalom. Tel.: 0753-
680321. (268664)

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

Vegyes
Eladó 100 literes pálinkafőző rézüst, teljesen fel-
szerelve. (268892)

Eladók BMW e46 320d (136 lóerős motor) al-
katrészek. Porlasztók, magas nyomású pom-
pák mind a két típusú pompakódú, légtömegmé-
rő, hátsó rugók és sok más minden. Karosszéria- 
alaktrészek nincsenek. 0748-825 988. (268900)

Eladó garantált minőségű 12 éves tiszta szilva 
pálinka. Cukor hozzáadva nem volt. Ezzel előáll-
hat orvosok vagy akár vendégei előtt is. 50 Ron/
liter. Hívjon bizalommal, ha minőségi pálinkat 
szeretne: 0748-825 988. (268901)

Eladó új LCD/LED fali tv-tartó teljes tartozékok-
kal. 80 centis atmérőjű tv-től akár 240 centi-
sig is fel lehet tenni. Max súly, amit elbír: 40kg. 
Könnyen összeszerelhető, még vízmérték is van 
rajta, hogy megkönnyítse a szerelést. 0748-825 
988. (268902)

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

Vásároljon bükkfa brikettet most olcsóbban. Egy 
tonnától házhoz szállítjuk. Tel. 0743-663 536.
 (268863)
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Megemlékezés

„Megpihent a dolgos jó apai szív, 
Áldás és hála övezi a sírt, 

Szerető férj voltá,l drága édesapa, 
Bánatos családodnak most az őrangyala. 

Múlhatnak a napok, telhetnek évek 
Szívünkben nem fakul drága emléked 

Édes jó Istenem öleld át helyettünk 
Egyedül te tudod, hogy mennyire szerettünk.” 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. február 17-re, 
amikor a szeretett férj, édesapa és nagyapa 

KISS IMRE 
– Gyergyóditró – 

örökre eltávozott az élők sorából. 
Lelke üdvéért az évfordulós szentmise 2018. február 16-án du. 5 órakor lesz 

a ditrói Szent Katalin templomban. 
SZERETTEI  (268803)

Nemzetközi 
szállítással foglalkozó 
székelyudvarhelyi cég 

kamionsofőrt keres 
12 tonnás autóra. 

(Célországok: Magyarország, 
Szlovákia, Csehország, 

Lengyelország). 
Fizetés: 9 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735. (268898)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, testvér, rokon és jó barát, 

Köllő Miklósné 
szül. László Annamária-Rozália 

(Hugi) 

szerető szíve életének 48., házasságának 16. évében, 
2018. február 9-én hirtelen megszűnt dobogni. 

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 15-én, 
csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyócsomafalvi római 

katolikus temetőbe, a református egyház szertartása szerint. 
Virrasztás szerdán 14-én 16-18 óra között. 

Nyugodjon békében! 
A gyászoló család  (268883)

Elhalálozás

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)




