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Állásajánlat Állat
Eladó 90-100 kilós, levágásra alkalmas disznók és 
egy berbécs. Ár megegyezés alapján. Érdeklődni a 
0744-271.903-as telefonon. (269764)

Bérbe adó
Kiadó hétvégi ház 10 személy részére Nyárád-
remetén (25 km távolságra Parajdtól). Alul van egy 
előtér, konyha nappalival, tusoló wc-vel, az emeleten 
wc és egy nagy szoba 10 ággyal. Kint van egy nagy fe-
dett terasz sütési lehetőséggel és van 2 halastó is a 
halászat kedvelőinek. Érdeklődni a 0753-918 587-es 
telefonszámon lehet. (269535)

Felhívás
Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmirigy, 
pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrűség, re-
umaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; enzimek; 
prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára felnőttek-
nek 65 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGERINC prob-
lémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, váll- és láb-
fájdalmak esetén termo-akupresszúrás 40 perces 
alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK mikroszkopos 
ellemzése és HAJHULLÁS okainak kimutatása 95 Lej. 
Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748-104 048. (269043)

Minden reggel megyek Udvarhelyről Gyergyóba és 
Maroshévízre, délután meg vissza. Ha szeretne ve-
lem  utazni, mert éppen nincs busza vagy nincs ked-
ve a buszra várni, akkor hívjon bizalommal és elvi-
szem: 0748-825 988. (269410)

Ingatlan
Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) rajta lakó-
házzal egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. Ér-
deklődni: 0757-565 715 vagy 0755-611 297. (269413)

Eladó Gyergyóújfalu 633/A szám alatti 72 m 2-es la-
kóház (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. (269418)

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt szál-
lítást vállalok. Tel.: 0745-674 454. (269414)

Vállalunk tetőfedést Lindab lemezzel, egyéb bádo-
gos munkákat valamint tetőkészítést, ács munká-
kat, bárhol bármikor. Tel.: 0757-781 445. (269709)

Oktatás
Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sike-
res légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát 
Székelyudvarhelyen! Nálunk a következőket sajá-
títhatod el: masszázs, férfi-, női fodrász, manikűr-
pedikűr-műkörömépítő és kozmetikus. Részletfize-
tési lehetőség, akkreditált diploma. Mert magadnak 
dolgozni jobb! Tel.: 0755-354 240. (269670)

Telek
Keresünk eladó 2-3 hektáros, részben erdős telket 
patak közelében, villany- és vízbevezetési lehető-
séggel, rendezett papírokkal. Fényképes ajánlato-
kat várunk a zolikanemesis@gmail.com e-mail cím-
re. (269447)

Vegyes
Eladó garantált minőségű 12 éves tiszta szilvapá-
linka. Cukor hozzádva nem volt. Ezzel előállhat or-
vosok vagy akár vendégei előtt is. 50 Ron/liter. 
Hívjon bizalommal, ha minőségi pálinkát szeretne.
Tel: 0748–825 988. (269411)

Eladók Bmw e46 320d (136 lóerős motor) alkatré-
szek. Porlasztók, magas nyomású pompák, mind a 
két típusú pompakódú, légtömegmérő, hátsó rugók 
és sok más minden. Karosszéria-alaktrészek nincse-
nek. Tel.: 0748–825 988. (269412)

Eladó új eredeti Stihl márkájú druzsbaláncok 40 
cm-es lámákra... 1 db. ami talál a Husqvarna 365, 
372, 562, 570, 575 modellekhez, és 2 db. lánc, 
ami Stihl 260 és 270 modellekre. Bolti ár alatt!
Tel.: 0748–825 988. (269416)

Mélytisztító, lehúzható, fekete maszk, Black mask. 
Eltávolítja a mitesszereket és a szennyeződése-
ket, míg a vitaminok és növényi kivonatok puhít-
ják a bőrt, és helyreállítják fiatalos ragyogását. 
100 ml tartalom többszöri használatra elegendő.
Tel.: 0748–825 988. (269417)

Eladó bükkfa brikett, 780 lej/tonna házhoz szállítva 
Gyergyószentmiklóson. Tel. 0743-663 536. (269565)

A Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete) 

Feladatai: 
• a Gyergyói Hírlap és egyéb 

sajtótermékek kézbesítése 
az előfizetőknek 

• előfizetések felújítása, 
illetve új előfizetések 
megkötése 

• szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság, pontosság, 

rugalmasság 
• jó kommunikációs és 

meggyőzőkészség 
• gyergyóremetei lakhely 
Bővebb információért hívja a 
lapterjesztőnket a 0758-230 698-
as telefonszámon. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro email 
címre. (269476)

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, pontosság, 

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. (269480)




