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Állásajánlat

Állat
Vágnivaló lovat (tehenet is) vásárolok. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0744-542 670. (271884)

Bérbe adó
Marosvásárhelyen kiadó 2 szobás, saját hőköz-
pontos, bútorozott földszinti lakás a régi Tudor-ne-
gyedben, egyetemisták részére. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon. Tel.: 0723-831 064. (272008)

Kiadó hétvégi ház 10 személy részére Vármezőben 
(Szováta). Alul van egy előtér, konyha nappalival, 
tusoló wc-vel, az emeleten wc és egy nagy szoba 10 
ággyal. Kint van egy nagy födött terasz sütési lehe-
tőséggel és van 2 halastó is a halászat kedvelőinek, 
és egy medence is található. A házat a Nyárád patak 
határolja szomszédoktól elzárt, nyugodt helyen fek-
szi, szóval a pihenésre vagy akár a bulizásra vágyók-
nak tökéletes. Csak a jókedvet kell hozni, más minden 
adott: hideg-, melegvíz, sütéshez fa vagy szén, még 
zenefelszerelést sem kell hozzon, mert az is adott. Ér-
deklődni a 0753-918 587-es telefonszámon. Bármi 
kérdésért vagy árért hívjon bizalommal. (272283)

Felhívás
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. (272130)

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. (272273)

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. (272274)

Ingatlan
Elcserélném visszafolyói tanyámat (45 ár) rajta lakó-
házzal egy kisebb lakásra Gyergyószentmiklóson. Ér-
deklődni: 0757-565 715 vagy 0755-611 297. (271222)

Eladó kertes családi ház Gyergyószentmiklóson, az 
Új élet utca 19. szám alatt. A Kórház utcát össze-
kötő utcácska a járványkórház utcájával. Csendes, 
pormentes, aszfaltozott. A ház az utca déli oldalán 
fekszik. A városi hálózatból víz, gáz, szennyvízcsa-
torna bevezetve. 3 szoba, fürdőszoba, előszoba, 
száraz pince, toldási lehetőségnek van hely. Tég-
lagarázs az udvaron, központi fekvésű, közel az is-
kola, gimnázium, poliklinika, kórház, főtér. Irányár 
60.000 euró Tiszta telekkönyv. Érdeklődni a 0036-
702287424-es telefonszámon (Lukács Zoltán, Ma-
gyarország), vagy helyben a 0740-418 516 -os te-
lefonszámon. (272289)

Környezetvédelem
Gyergyószentmiklós megyei jogú város értesí-
ti az érdekelteket, hogy az Övezeti Rendezési Terv 
– a Virág negyedre vonatkozóan: a Testvériség és 
Gyilkostó sugárút közötti körforgalomtól a Kulturális 
Központ által meghatározott övezetig és a Kossuth 
Lajos – Nicolae Bălcescu utcák által behatárolt tér-
re vonatkozó terv bemutatott változatára környezet-
védelmi véleményezést kérelmezett. A terv lehetsé-
ges környezeti hatására vonatkozó információk meg-
tekinthetők a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 
43 szám). Az érdekeltek az említett terv környeze-
ti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak feltüntetésével megte-
hetik naponta: hétfő-csütörtök 8.00–16.30, péntek 
08.00-14.00 óra között, a Hargita megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél. (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám), 2018. június 30-ig. (272451)

Mezőgazdaság
Eladók rendforgatók, kaszálógépek (BCS), kockabá-
lázó, 4 soros kukorica-vetőgép, kalapácsmalom, va-
lamint olasz Fiat traktor (45 lóerős), egy International 
traktor oldalkaszával és hátsó rakodó kupával és egy 
45 lóerős Deutz traktor. Tel.: 0743-878596. (272328)

Oktatás
Nyári akció az Erka Szalonnál. 25%-os kedvezmény 
júniusban minden tanfolyamunknál a 16-25 év kö-
zöttieknek: kozmetikus, masszőr, női-, férfifod-
rász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkreditált 
diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt egy-
napos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354240. (272427)

Vásárolnék
Használt akkumulátorokat vásárolok, kisebb és na-
gyobb mennyiségben egyaránt. Házhoz megyek, 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. (272275)

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

Ágyak, kerti bútorok, kerti WC-k, hinták, padok 
(sufnik) készítését, javítását vállaljuk, házhoz me-
gyünk. Tel.: 0745-168155. (272198)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan 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)

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. (272276)

Eladók új eredeti Stihl márkájú láncfűrészláncok 40 
cm-es vezetőlemezekre (lámákra). 1 db., ami talál 
a Husqvarna 365, 372, 562, 570, 575 modellekhez, 
és 2 db. lánc, ami Stihl 260 és 270 modellekre. Bol-
ti ár alatt! Tel.: 0748–825 988. (272277)

Eladók BMW e46, 320d (136 lóerős motor) alkat-
részek. Porlasztók, magasnyomású pompák (mind 
a két típusú pompakódú), légtömegmérő, hátsó ru-
gók és sok más. Karosszéria-alkatrészek nincse-
nek. Tel:. 0748-825 988. (272278)

Eladó garantált minőségű 12 éves tiszta szilvapálin-
ka. Cukor hozzádva nem volt. Ezzel előállhat orvo-
sok, vagy akár vendégei előtt is. Ára 50 Ron/liter. 
Hívjon bizalommal, ha minőségi pálinkát szeretne: 
0748-825 988. (272279)

Eladó hasogatott bükk tűzifa, bükk- és tölgy-
fa bütlés (10–20–30 cm darabokban), valamint 
fenyőfacándra kötésben, kisebb-nagyobb meny-
nyiség megoldható. Rendelhető bükkfa fűrészpor 
(moszt). Tel.: 0744-937920. (272350)

Eladó egy jó állapotban lévő elektromos varrógép. 
Ára 200RON Tel:0749889824 (272448)

Eladó egy Java robogó, 1 db. garázsajtó (nagyobb 
méretű), 1 Dacia, 1 vízpompa tiszta új, 1 önindító 
Dáciához. Érdeklődni 0746-918.689 -es telefonszá-
mon lehet. (272449)

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 

meggyőző készség
• gyergyóremetei lakhely 
Bővebb információért hívja a 
lapterjesztőnket a 0758-230 698-
as telefonszámon. Önéletraj-
zát elküldheti a hr@szh.ro ema-
il 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)

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.

Németországba, 
dohányszedésre 
keresünk férfi 

és női munkaerőt, 
július 10 utáni kezdéssel, 

3 hónapra. 
Kereseti lehetőség: 

1600 euró/hó. 
Közvetítés nincs. 

Tel.: 0748-054 710. (272367)

Autóbuszveztőket 
keresünk 

Nyugat-Magyarországra. 

Jelenkezni a 0036208–527873-as 

vagy a 0040745–111103-as 

telefonszámon lehet.




