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Állásajánlat

Felhívás
Csomagot, alkatrészt, bármit küldhet napi rend-
szerességgel Székelyudvarhely és Gyergyó szent-
miklós között (egész fel Maroshévízig, minden falut 
érintve). Nem kell a futárszolgálatnál sorban álljon 
és fölöslegesen időt pazaroljon. A küldemény árát is 
házhoz viszem. Ön felhív, elveszem a csomagot, és 
maximum másnap viszem is vissza a csomag árát. 
Hívjon bizalommal: 0748–825 988. (271213)

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. Tel.: 0748–825 988. (271214)

Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrű-
ség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; 
enzimek; prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára 
felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGE-
RINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszúrás 
40 perces alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK 
mikroszkópos elemzése és HAJHULLÁS okainak 
kimutatása 95 Lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 
0748-104 048. (271372)

Szeretne saját ritmusában németül tanulni? Szakké-
pesítéssel és tapasztalattal rendelkező személy né-
met nyelvből magánórákat vállal. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 0742-778 135. (271461)

Ingatlan
Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) rajta la-
kóházzal egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. 
Érdeklődni: 0757-565 715 vagy 0755-611 297.
 (271222)

Azonnal beköltözhető, felújított, hőszigetelt 2 
szobás tömbházkakás eladó Csíkszeredában. 
Elsőlakás-programmal is megvásárolható. Tel.: 
0749-653 359. (271381)

Eladó 43 m2-es helyiség jutányos áron Csíkszeredá-
ban, megfelel irodának, orvosi rendelőnek stb. Tel.: 
0749-653 359. (271382)

Környezetvédelem
A ZML&ALL CONSULTING Kft. értesíti az érdekelte-
ket, hogy az  UP II CHILENI 641,82 ha; UP I NYER-
GES 103,04 ha, UP I KURUC 108,35 ha, UP II Valea 
Strâmbă 183,00 ha, UP Comuna Suseni și Școala 
Generala Chileni 371,3 ha, UP I PUTNA BALAJULUI 
116,0 ha üzemterveket a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős ha-
tást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorol-
ta 2018. május 15-én, mely esetben nem szüksé-
ges környezeti véleményezés a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség által kiadott döntés ér-
telmében. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó 
megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra között. 
Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcso-
latosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 na-
pon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt; Tel: 0266-312 454; 0266 
-371 313; fax:0266-310 041. A döntés megtalálható 
az Ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/
Reglementări/Avizul de mediu. (271684)

Mezőgazdaság
Több méretű és típusú forgatók eladók, valamint 3 
méteres, 21 soros vetőgép. Telefon 0756-257.847
 (271588)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faele-
mek festését is vállalom. Érdeklődni lehet az aláb-
bi telefonszámon: Tel.: 0743-903910. (270942)

Favágást vállalok hagyományos favágógéppel 
Gyergyóban és a környező falvakban. Ugyanitt szál-
lítást vállalok. Tel.: 0745-674454 (271221)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, valamint ab-
lakpárkány illetve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 
0741-464807. Tel.: 0741-464807. (271586)

Vásárolnék
Használt akkumulátorokat vásárolok, kisebb és 
nagyobb mennyiségben egyaránt. Házhoz me-
gyek, 1.6 lejt adok 1 kg-ért Ha kisebb mennyiség 
van, akkor is házhoz megyek, de akkor 20 lej a 
kisszállási díj, ami lejön a teljes összegből. Tel.: 
0748-825 988. (271212)

Vegyes
Eladó új, fémgyűrűkkel ellátott zöld erősített 
preláta (védőponyva), 4x6 m. Víz- és UV-álló, mos-
ható. Alkalmas szénabálák, faanyag, utánfutű, ga-
bona, autók, mezőgazdasági gépek, lefödések le-
takarására. Ára 95 lej, házhoz szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0748–825 988. (271215)

Eladó 300 literes tejhűtő, ára: 3000 Ron. Tel.: 
0744-693 028. (271216)

Eladók új eredeti Stihl márkájú láncfűrészláncok 
40 cm-es vezetőlemezekre (lámákra). 1 db., ami 
talál a Husqvarna 365, 372, 562, 570, 575 model-
lekhez, és 2 db. lánc, ami Stihl 260 és 270 model-
lekre. Bolti ár alatt! Tel.: 0748–825 988. (271217)

Eladók BMW e46, 320d (136 lóerős motor) al-
katrészek. Porlasztók, magasnyomású pompák 
(mind a két típusú pompakódú), légtömegmérő, 
hátsó rugók és sok más. Karosszéria-alkatrészek 
nincsenek. Tel:. 0748-825 988. (271218)

Eladó garantált minőségű 12 éves tiszta szilvapá-
linka. Cukor hozzádva nem volt. Ezzel előállhat or-
vosok, vagy akár vendégei előtt is. Ára 50 Ron/li-
ter. Hívjon bizalommal, ha minőségi pálinkát sze-
retne: 0748-825 988. (271219)

Mélytisztító, lehúzható, fekete maszk - Black 
mask. Eltávolítja a mitesszereket és a szennyező-
déseket, míg a vitaminok és növényi kivonatok pu-
hítják a bőrt, és helyreállítják fiatalos ragyogását. 
100 ml tartalom többszöri hasznalátra elegendő. 
Tel.: 0748-825 988. (271220)

Ausztriai, Steiermark tartományi 

vendéglőbe azonnali belépéssel 

keresünk, nem feltétlenül szakképzett, 

önmagára és munkájára igényes, 

megbízható pincér munkatársat 

legalább alapfokú németnyelv-

ismerettel, valamint szakácsot, 

konyhai kisegítőt és takarítót 

(németnyelv-tudás nem kötelező). 

Fényképes önéletrajzot a bérigény 

megjelölésével az yvettekun@gmx.at 

e-mail-címre várunk.

Gyergyói Hírlap 
lapkézbesítőt keres 

(Munkavégzés helye: 
Gyergyóremete) 

Feladatai: 
• A Gyergyói Hírlap és egyéb 

sajtó termékek kézbesítése 
az előfizetőknek 

• Előfizetések felújítása 
illetve új előfizetések 
megkötése 

• Szórólapok, katalógusok 
szórása 

Elvárások: 
• megbízhatóság,pontosság,

rugalmasság
• jó kommunikációs és 

meggyőző készség
• gyergyóremetei lakhely 
Bővebb információért hívja a 
lapterjesztenkőt a 0758-230698-
as telefonszámon. Önéletrajzát 
elküldheti a hr@szh.ro email 
címre.  (271223)

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 
jelentkezőket értesítjük. (271224)




