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

(271884)

Bérbe adó
Kiadó hétvégi ház 10 személy részére Várme-
zőben (Szováta).  A földszinten van egy előtér, 
konyha nappalival, tusoló wc-vel, az emeleten wc 
és egy nagy szoba 10 ággyal. Kint van egy nagy 
födött terasz sütési lehetőséggel, és van 2 ha-
lastó is a halászat kedvelőinek , illetve egy me-
dence. A házat a Nyárád patak határolja, szom-
szédoktól elzárt, nyugodt helyen fekszik, szóval 
a pihenésre vagy akár bulizásra vágyóknak tö-
kéletes. Csak a jókedvet kell hozza, más minden 
adott: hideg, meleg víz, sütéshez fa vagy szén, 
még zenefelszerelés is. Bármi kérdésért vagy 
árért keressen a 0753-918 587-es telefonszá-
mon.  

(272976)

Felhívás
Csomagot, alkatrészt, bármit küldhet napi rendsze-
rességgel Székelyudvarhely és Gyergyó szent miklós 
között (egész fel Maroshévízig, minden falut érint-
ve). Nem kell a futárszolgálatnál sorban álljon és fö-
löslegesen időt pazaroljon. A küldemény árát is ház-
hoz viszem. Ön felhív, elveszem a csomagot, és ma-
ximum másnap viszem is vissza a csomag árát. Hív-
jon bizalommal: 0748–825 988. 

(272977)

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. 

(272978)

Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmirigy, 
pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrűség, re-
umaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; enzimek; 
prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára felnőttek-
nek 69 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGERINC prob-
lémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, váll- és láb-
fájdalmak esetén termo-akupresszúrás 40 perces 
alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGYMÁK mikroszkópos 
elemzése és HAJHULLÁS okainak kimutatása 95 Lej. 
Időpontkérés telefonon, hétfő-péntek 9-19 óra kö-
zött: Tel.: 0748-104 048. 

(273010)

Ingatlan
Eladó Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán lévő 9 
emeletes tömbházlakás 7. emeletén egy másfélszo-
bás 34 négyzetméteres lakrész. Ára: 38 000 euró. 
Tel.: 0755-911 482. 

(272896)

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

(272984)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben 
(Cipészek utcája) I. osztályú, 2. emeleti, 3 szobás 
tömbházlakás, saját hőközponttal, thermopan abla-

kokkal, igényesen felújított állapotban, teljes beren-
dezéssel. Tel.: 0744-610217. 

(273001)

Eladnám vagy elcserélném garzonra Virág negyedi 
kétszobás második emeleti lakásomat. Á-Z-ig igé-
nyesen felújítva. Saját központi fűtéssel, részben 
bútorozva. Ár megegyezés alapján. Bővebben a 
0740-933 522-es telefonon. 

(273038)

Eladó családi ház Gyergyószentmiklóson Arany Já-
nos 19 szám alatt. Érdeklődni 0748-781.878-as te-
lefonon. 

(273161)

Oktatás
Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap si-
keres légy! Nálunk a következőket sajátítha-
tod el: masszázs, férfi-, női fodrász, manikűr-
pedikűr-műkörömépítő és kozmetikus, akk-
reditált diplomval. Ugyanitt egy napos 3d 
szempillahosszabító képzés és masszőröknek to-
vábbképzés. Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 
0755-354240. 

(273084)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármilyen 
típusú ereszcsatorna készítését és javítását, illet-
ve cserépcserét. Lambériafestést, külső faelemek 
festését is vállalom. Érdeklődni lehet az alábbi tele-
fonszámokon: 0743-903910, 0755-566637, 0756-
525549. 

(272593)

Időtálló, purhabos szigetelés gyorsan, kiváló mi-
nőségben, elérhető áron! Teljesen vízzáró, lég-
záró, tűzálló, kiváló hőszigetelő tulajdonság, lé-
pésálló, toldásmentes, hőhídmentes, felhordási 
vastagsága utólag is növelhető, hosszú élettar-
tam azonos teljesítmény mellett. Cégünk a töké-
letes, tartós megoldást kínálja önnek! Tel.: 0755-
648536. 

(272908)

Ágyak, kerti bútorok, kerti WC-k, hinták, padok (suf-
nik) készítését, valamint faházak építését, javítását 
vállaljuk, házhoz megyünk. Tel.: 0745-168155. 

(272964)

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

(272985)

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lindab 
lemezzel, lemezfestést, egyéb bádogos munkák el-
készítését, csatornakészítést több színben, bárhol, 
bármikor, előnyös árakon. Tel.: 0751-911740. 

(273243)

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. 

(272979)

Vegyes
Eladó bükk tűzifa, fenyőfacándra és bükkfa kóka. Ér-
deklődni telefonon lehet: 0744-937920. 

(273160)

Jó minőségű barna szén (lignit) eladó. Ár 300lej/ton-
na. Szállítás megoldható. Tel. 0757-522.469 

(273231)

Eladó 2002-es Dacia Super Nova üzemképes álla-
potban, akár alkatrésznek, jutányos áron. Ugyanitt 
eladó egy áramfejlesztő generátor. Érdeklődni lehet 
a 0745 308 482-es telefonszámon. 

(272953)

Eladó fekete ribizli. Érdeklődni a 0751 501676-os te-
lefonszámon lehet. 

(273015)

Eladó garantált minőségű szilva- és barackpálinka. 
Akár orvoshoz is viheti. Szilva 50 lej, barack 60 lej/
liter. Tel:  0748-825 988. 

(273107)

Eladó új, fémgyűrűkkel ellátott zöld erősített preláta 
(védőponyva), 4x6 m. Víz- és UV-álló, mos ható. Al-

kalmas szénabálák, faanyag, utánfutű, ga bona, au-
tók, mezőgazdasági gépek, lefödések letakarására. 
Ára 95 lej, házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0748–
825 988. 

(272980)

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. Bolti ár 
alatt! Tel.: 0748–825 988. 

(272981)

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

(272982)

Eladó nagy kapacitású, szabadtéri, állatok részére 
használható krumplifőző jutányos áron. Ugyanitt el-
adó 2 darab hármas bontott ajtó, nagyon jó állapot-
ban, jutányos áron. Érdeklődni a 0745308482-es 
telefonszámon. 

(272988)

Eladó friss házi SAJT, 15 lej/kg, TÚRÓ, 16 lej/kg, 
füstölt SZALONNA, 18 lej/kg, házi ZSÍR, 18 lej/
kg. Cím: Szárhegy, Ferenciek utca 1124. szám. Tel. 
0747-086 747. 

(273108)

Eladó nagyon jó állapotban levő Lenovo laptop, jól 
funkcionáló Windows 10 operációs rendszerrel. Tel. 
0749-084 313. 

(273134)

Eladó 2002-es Dacia Super Nova üzemképes állapot-
ban, akár alkatrésznek, jutányos áron. Ugyanitt eladó 
egy áramfejlesztő generátor. Eladó nagy kapacitású, 
szabadtéri, állatok részére használható rozsdamen-
tes acél krumplifőző jutányos áron. Eladó egy fás-
kazán jutányos áron. Ugyanitt eladó 2 darab hármas 
bontott ajtó, nagyon jó állapotban, jutányos áron. Ér-
deklődni a 0745-308482-es telefonszámon. 

(273192)

A 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 0726-720 271-es telefonszámon. 
Önéletrajzát elküldheti 

a hr@szh.ro email címre. 
(272986)

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 titkárságára 
a Szabadság tér 15. szám alá.

Csak a kiválasztott 
jelentkezőket értesítjük. 

(272987)


