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Állásajánlat

Ingatlan
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. (269733)

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

Fürdőkádak zománcozást vállalom. Tel.: 0753-
680 321. (269795)

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
Eladó házhely Koronkán, Hollós völgy 550. szám, 
0.14 hektár beltelek. A kapu előtt aszfaltos út, víz, 
kanalizálás, villanyáram van, a területen számos 
termő gyümölcsfa. Ára 100 000 lej. Tel.: 0748-423 
991, 0365-424 613. (269408)

Vegyes
Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladóak 
használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 0722-
846 011. (269380)

Eladó jutányos áron réz- és bronz nippek, dísztárgyak, 
2 db lábtornához való torna felszerelés, Angol Minden-
kinek nyelvlecke füzetek (92 db CD-vel együtt), Termé-
szetes Gyógymódok füzetsorozat, 10 kötet Lúdas Ma-
tyi humor folyóirat, Orbán Balázs-Székelyföld leírása 
füzetsorozat, és 500 db irodalmi könyv 1 és 5 lej közöt-
ti árban. Tel.: 0741-376 929. (269574)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minőségű ős-
honos és modern gyümölcsfacsemeték (alma, körte, 
szilva, cseresznye, meggy, kajszi- és őszibarack, birs, 
dió) nagy választékban, továbbá ribizlitövek, egres, 
szőlő- és rózsatövek. Nyikómalomfalva 245/D. szám, 
Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-322 192. (269761)

Bolhapiac
Eladó jutányos áron egy új, fekete színű klasszikus 
gitár és egy több mint 100 éves régi hegedű, tartó-
val együtt. Tel.: 0741-376 929. (269576)

Bútor
Eladó kétszemélyes, magastámlájú, kihúzható 
ágyneműtartós kanapé, jó állapotban. Tel.: 0365-
802 628. (269021)

Tehergépjármű- 
vezetői állás 

Bővítés miatt 
megbízható kollégákat 

keresünk uniós munkára, 
4 hét munka és 2 hét itthon – 
szabad munkabeosztásban. 

Fix napidíjas fizetés minden 
egyes kint töltött napra, 

hétvégét is beleértve. 
Nagyrészt Benelux, 

Németország, Ausztria és 
Franciaországot járjuk. 

További információkért 
hívjanak telefonon. 

Tel.: 0751-620937. (269792)




