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Állásajánlat

Bérbe adó
Sürgősen kiadó 1 szoba egyetemista lánynak, a 
MOGYE környékén. Tel.: 0365-420 898, 0770-
338 502. (271625)

Bolhapiac
Eladó eperfa hordóban érlelt alma-, törköly- és bor-
párlat pálinkák. Hivatásos főzdében volt főzve két 
évvel ezelőtt, 53 fokos és garantált minőségű. Ára: 
30 lej/liter. Érdeklődni az alábbi telefonszámon le-
het, 8 és 20 óra között. Tel.: 0740-808 298. (271191)

Eladó 48 cm 3-s JAWA motoretta, Marosvásárhe-
lyen. Tel.: 0745-611 445. (271273)

Eladó két külföldi bicikli: egy német férfi- és egy 
holland női bicikli, jó állapotban, jutányos áron. Tel.: 
0744-494 406. (271474)

Felhívás
A vár legjobb íjásza történelmi íjászverseny a vár-
ban a MÍE rendezésében, hagyományos örömíjász 
verseny a Múzeumok Éjszakája keretén belül most 
harmadszor! Május 19-én, szombaton reggel 9 órá-
tól versenyre hívjuk az íjászokat, új céltáblákra és 
sok meglepetéssel. Biztosítjuk az ebédet és a jó-
kedvet. Jelentkezz a Marosszéki Íjászok, Marosvá-
sárhely FB. oldalán vagy a helyszínen!  (271347)

Ingatlan
Eladó Marosvásárhelyen, központhoz közel, csen-
des helyen összkomfortos családi ház 500 m 2 te-
lekkel. Irányár: 78 000 euró. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0036-70-3308 799. (269923)

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. (271192)

Eladó családi ház Kibéden, vagy elcserélem maros-
vásárhelyi, illetve szovátai tömbházlakásra. Köz-
ponti részen található tégla épület, 15 áras terüle-
ten, 3 szobás, téli-nyári konyhával, pincével és kert-
tel is rendelkezik. Továbbá villanyárammal, vízzel, 
földgázzal, műholdvevővel és több gazdasági mel-
léképülettel van ellátva. Tel.: 0741-510 758. (271517)

Eladó 7. emeleti garzonlakás Marosvásárhelyen. 
Ügynökség kizárva. Tel.: 0755-911 482. (271721)

Eladó családi ház Nyikómalomfalván főút mellett, 
10 kilométerre Székelyudvarhelytől. Terület: 9 ár. 
Irányár: 32 000 euró. Az ár alkudható. Panziónak is 
megfelel. Tel.: 0743 953 792 E-mail: peter.hajnal@
aol.co.uk. (271727)

Mezőgazdaság
Eladó 72 ár gyümölcsös Szentgericén. Ez előtt 20 
évvel volt ültetve és van benne 60 db diófa, 10 db 
oltott szilva, 50 db besztercei szilva és 2 db birs. 
Irányár: 4200 euró. Tel.: 0740-808 298. (271193)

Szolgáltatás
Sírkeret, sírkő, kripta feliratok készítését vállaljuk 
az összes marosvásárhelyi temetőn és falun is. Tel.: 
0746-559 028. (269548)

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.: 0743-903 910. (270942)

Vállalunk kútásást, kútmélyítést és kúttisztítást 
Maros megyében. Gyűrűket szállítunk. Tel.: 0754-
916 613. (271095)

Vasmunkát vállalok (kovácsolva is): kapuk, keríté-
sek, korlátok, teraszok, rácsok, bútorzat, stb. Tel.: 
0265-335 080, 0748-408 491. (271366)

Telek
Eladó 850 m 2 központi fekvésű belterület Iklandon, 
64. szám alatt, telekelve. Villanyáram és kút van 
rajta. Tel.: 0365-433 428. (270064)

Eladó központi fűtéses, 3 szobás magánlakás 
Iklandon, 69. szám alatt. 1368 m 2 terület, gazda-
sági épületekkel. Az iratok rendben vannak. Tel.: 
0365-433 428. (270065)

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. (271060)

Vegyes
Eladó 2 db parabola antenna digitális fejjel, egy 
konyhaszekrény, egy motoros vízpumpa, egy fő-
zőkályha és 1 db Goldstar színes televizió Iklandon. 
Tel.: 0365-433 428. (270063)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladóak 
használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 0722-
846 011. (271344)

Eladó egy bim bam régi óra. Üti a felet és az egé-
szet, tökéletesen működik. Ugyanitt eladó tömb-
ház bejárati ajtó tokostól, nagyon jó állapotban. 
Tel.: 0740-410 629. (271560)

Eladó új hordozható Santana rádiókazettofon, 
mono-sztereó hangszóróval, elemmel is mű-
ködik, valamint HP 7550 Windows számítógép 
monitor, 40 cm átmérőjű képernyővel, feke-
te színű, keveset használt. Tel.: 0365-418 107, 
0770-320 964. (271112)

Vásárolnék
Karambolózott, vagy rossz állapotban levő sze-
mélyautót vásárolok, akár ócskavasnak is. Tel.: 
0745-987 067. (271313)

AZ ANI-CO TRADE 
AKTUÁLIS AJÁNLATA!

Saját műhelyeinkben gyártott minőségi nyílászárók,

KITŰNŐ ÁRAKON!
Ötkamrás angol SPECTUS profilokból.

Gyors és pontos elkészítési határidő!
Ajándék szúnyogháló, párkány!

Érdeklődni a 0265-257 347-es, valamint 
a 0724-044 767-es telefonszámokon vagy 

a Praktiker melletti ANI-CO TRADE székhelyén.

Az Aedificium Projektenwic-
lung cég aktív a romániai 
épít kezési piacon 2009-től 
és 2013-tól a németországi 
pia con is. Klienseinknek ma-
gas színvonalú, minőségi 
munkát ajánlunk szükség-
leteikhez mér ten. Ha része-
se szeretnél lenni ennek a 
fiatal, motivált és folytonos 
fejlődésben lévő csapatnak, 
akkor várunk, hogy csatla-
kozz hozzánk!

A következő pozíciókra alkal-
mazunk személyzetet német-
országi munkatelepeinkre:

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
CSOPORTVEZETŐ

KŐMŰVES
ÁCS

Elvárások:
• képzettségi oklevél
• tapasztalat

Előnyök:
• munkatapasztalat Német-
országban
• lehetőség hosszú távú tar-
tózkodásra Németországban

Amit kínálunk:
• munkakönyves állás
• előnyös fizetés
• szállás biztosítása 
Németor szágban
• szállítás biztosítása 
Németor szágba és vissza
• szállítás biztosítása a szál-
lás helyről a munkatelepre és 
vissza

További információkért
keressenek

a 0745-600359-es
telefonszámon.

Németországi munkára 
asztalost keresünk. 

Ugyanaz a német 
vállalkozás 

szemét válogatásra 
és konténer mozgatásra 

segédmunkást keres, 
hajtási jogosítvány 

előnyt jelent. 
Ez esetben azonnali 

munkakezdés. 
Tel.: +49 151 244 84871, 

+40744-227 955. (271648)




