
Állásajánlat

Bérbe adó
Marosvásárhelyen kiadó 2 szobás, saját 
hőközpontos, bútorozott földszinti lakás a régi Tu-
dor negyedben, egyetemisták részére. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon. Tel.: 0723-831-064. (272008)

Bolhapiac
Eladó jó állapotban levő, régi típusú bontott cserép 
(60 bani/db) és kupás cserép (1 lej/db), alkudható 
áron, Marosvásárhelyen. Tel.: 0741-085 250. (271939)

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. (272099)

Eladó jó állapotban lévő használt cserép és kupás 
cserép. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mon: Tel.: 0727-575 454. (272338)

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. (272100)

Eladó családi ház a Budai negyedben, csendes és 
nyugodt helyen. Irányár: 175 000 euró. Tel.: 0721-
520 074. (272272)

Mezőgazdaság
Eladó 72 ár gyümölcsös Szentgericén. Ezelőtt 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. (272101)

Oktatás
Nyári akció az Erka Szalonnál. 25%-os kedvez-
mény júniusban minden tanfolyamunknál a 16–25 
év közöttieknek: kozmetikus, masszőr, női-, férfi-
fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkredi-
tált diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt 
egynapos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354 240. (272427)

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 90 000 lej. Tel.: 0748-423 
991, 0365-424 613. (271989)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopán ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új fa- 
és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info Tel.: 0742-630838. (271762)

Eladóak: dupla mosogató kagyló lemezből (20 lej), 
kalitka (15 lej), 3 méteres gumiszőnyeg (30 lej), 15 
cm-es fehér ablakpárkány (10 lej/m), 4 méteres 
alumíniumcső (30x50 mm-es, 40 lej/db), tömör 
tégla 240x110x60 (1 lej/db), kéményépítéshez is, 
4 égős aragázkályha (300 lej). Tel.: 0729-442 031.
 (271786)

Hűtők javítását vállalom lakásán. Ugyanitt eladóak 
használt hűtők, fagyasztók garanciával. Tel.: 0722-
846 011. (272237)

Eladó tárgyak, könyvek: tudományos enciklopédi-
ák, fontos történelmi könyvek, Orbán Balázs: Szé-
kelyföld bárosa - 2 kötet. Szerszámok: villany kö-
szörű erős motorral, villany forrasztók különbö-
ző nagyságban és teljesítményben, transzformá-
torok, akkumulátor töltők, rádió üzemeltető adap-
terek, villamossági szerszámok, műszerek. Egyéb 
tárgyak: összecsukható, egyszemélyes alumínium 
ágy, matraccal (kirándulásra), flekkensütő egy csa-
lád számára, lakatos szerszámok. Tel.: 0365-408 
837, 0741-191 928. (271938)
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Hasznos telefonszámok
Általános segélyhívószám (rendőrség, csendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat):  112
Maros Megye Tanácsa:  0265-263 211
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala:  0265-268 330
Szászrégen Polgármesteri Hivatala:  0265-511 112
Dicsőszentmárton Polgármesteri Hivatala:  0265-443 400
Marosludas Polgármesteri Hivatala:  0265-411 716
Szováta Polgármesteri Hivatala:  0265-570 524
Erdőszentgyörgy Polgármesteri Hivatala:  0265-578 301
Nyárádszereda Polgármesteri Hivatala:  0265-576 004
Nyárádtő Polgármesteri Hivatala:  0265-328 212
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk): 0265-210 110
Sürgősségi szolgálat 
 gyermekeknek:   0265-210 177
 felnőtteknek:  0265-215 131
Prefektúra:  0265-266 801
Áramszolgáltató vállalat: 0265-929
Gázszolgáltató vállalat:  0265-200 928
 0800-800 928
Aquaserv közönségszolgálat: 0265-208 888
Fogyasztóvédelmi hivatal: 0265-254 625
Országos hegyimentő-szolgálat:  0725-826 668
Alkony Kft. (temetkezés): 0745-606 215
Csatornatisztítás, szippantás:   0265-215 702
Számítástechnikai szolgáltatás: 0265-216 325
 0365-403 900
Maros megyei nyugdíjpénztár: 0265-311 021

Kereskedelmi egység 
mechatronikai 

mérnököt, 
gépész mérnököt 

alkalmaz, dinamikus 
munkaközösségbe. 

Elvárások: 
– számvezérlésű gép 

programozása és iranyítása,
– jó kommunikációs készség, 

– angol nyelv alapfokú 
ismerete, 

– B kategóriás jogosítvány,
 a szakmai tapasztalat

 előnyt képez. 

Versenyképes bérezést aján-
lunk. Az érdekelt személyek 

fényképes önéletrajzát várjuk 
az alábbi e-mail-címre. 

E-mail: contact@contiplay.ro
 (272345)

A SZÉKELYUDVARHELYI 
PETŐFI PANZIÓ ALKALMAZ:

• RECEPCIÓST
• SZAKÁCSOT

• SZAKÁCSKISEGÍTŐT

Elvárások:
• a recepciósnak magyar és román   
  nyelvtudás
Előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat
• a recepciósnak idegennyelvtudás   
  (angol vagy német)
Amit biztosítunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• modern munkakörülmények
• kiemelt bérezés
• a szakácsnak szükség esetén lakást  
  biztosítunk

Érdeklődni a 0266–213622-es, 
0766–999496-os telefonszámon lehet. 

Önéletrajzot 
a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címre vagy személyesen
a Vár utca 5. szám alá várunk, 
hétköznapokon 8-16 óra között.




