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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
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
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)

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

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)

Szolgáltatás
Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt szál-
lítást vállalok. Tel.: 0745-674454 (269414)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán aj-
tók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyanitt 
rendelhető nyitható szúnyogháló, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Tel.: 0741-464807. (269505)

Vállalunk tetőfedést Lindab lemezzel, egyéb bádo-
gos munkákat, valamint tetőkészítést, ács munká-
kat, bárhol bármikor. Tel.: 0757-781445. (269709)

Fürdőkádak zománcozását vállalom. Tel.: 0753-
680321. (269795)

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 hozzáadva 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)

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

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

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minőségű ős-
honos és modern gyümölcsfacsemeték (alma, kör-
te, 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-
322192. (269761)

Eladók 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)

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, rokon, barát, 
ismerős és jó szomszéd vitéz 

Dr. Kovács Géza Martin  
(család szakorvos) 

életének 63. évében 2018. március 10-én szerető szíve váratlanul megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. március 15-én 15 órakor helyezzük örök 

nyugalomra a gyergyóújfalvi római katolikus temető ravatalozójából.
Virrasztás március 14-én, az esti szentmise után lesz a gyergyószentmiklósi 

Szent Miklós római katolikus templomban.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

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)

GYERGYÓSZENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZATA, 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyószentmiklós városi 

mobilitási infrastruktúrájának újratervezése című tervre, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás 

alapján 2018. március 13-án döntéstervezetet hozott: nem szükséges 
a környezeti hatástanulmány elkészítése. 

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekint-
hetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 

Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon hétfő-
től-csütörtökig 8–16.30 óra között, pénteken 8–14 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon. Az érintettek a döntéster-
vezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. 

Fax: 0266-310.041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro (269782)

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város, Gyergyószentmiklós Sza-
badságtér 27. szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy 

Gyergyószentmiklós Fenntartható Mobilitási Tervét a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gya-
korló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges 

környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása.
A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfőtől csütörtókig 8-16.30 

között, pénteken 8–14 óra között. 
Az érintettek megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan 
a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a 

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt. Tel: 0266-312.454; 

0266-371.313; fax: 0266-310.041 
A döntéstervezet megtalálható az ügynökség internetes oldalán: 

apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu. (269796)

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)

Időpont: március 15., 18 óra

Helyszín: Sapientia EMTE, Nagy Aula 

A részvétel ingyenes!

Támogatók: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, 
Hargita Megyei Mentőszolgálat, Sapientia EMTE, Csíki Hírlap, 
Fun FM, Gutenberg Kiadó, Nyomda és Könyvesbolt

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS- ÉS BESZÉLGETÉSSOROZAT
EGÉSZSÉGRŐL, BETEGSÉGRŐL – KÖZÉRTHETŐEN

Főtámogató:

Szív- és érrendszeri megbetegedésekről – 
dr. Balogh Csaba kardiológus főorvossal 
Pál Bíborka szervező beszélget

GUTENBERG
KIADÓ  NYOMDA  KÖNYVESBOLT

Nemzetközi szál-
lítással foglalkozó 

székelyudvarhelyi cég 
kamoinsofőrt keres 

12 tonnás autóra. 
(Célországok: Magyarország, 

Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország). 

Fizetés: 10 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735. (269797)

Tehergépjármű 
vezetői állás 

Bővítés miatt megbízható 
kollégákat keresünk uniós 

munkára, 4 hét munka és 2 
hét itthon – szabad munka-
beosztásban. Fix napidíjas 
fizetés minden egyes kint 
töltött napra, hétvégét is 

beleértve. Nagyrészt Benelux, 
Németország, Ausztria és 

Franciaországot járjuk. 
További infrmációkért hívja-

nak telefonon. 
Tel.: 0751-620937.(269792)




