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ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom levágott, házi-
lag nevelt húscsirke (2-2,5 kg) Csík-
kozmáson. Tel.: 0727-815339.

#274682

Vásárolunk pirostarka és kékbel-
ga bika-, illetve ünőborjakat. Tel.: 
0751-973361, 0721-301586.

#274732

Vásárolnék vágni való tehenet. 
Tel.: 0751-896550, 0744-594434.

#274819

Eladók piros tojótyúkok Csíkbánk-
falva 31. szám alatt. Telefon: 0744-
928418.

#274833

Eladók 6 hetet töltött malacok. Tele-
fon: 0744-307169.

#274838

Eladó 12 hetes ünőborjú Csíkszent-
királyon. Telefon: 0722-915704.

#274863

Pirostarka, illetve kékbelga ünő- és 
bikaborjakat vásárolok. Telefon: 
0747-663378.

#274865

BÉRBE ADÓ

Kiadók vagy eladók garzonlaká-
sok, 2 és 3 szobás tömbházlakások 
Csíkszeredában, valamint kiadók 
kulcsosházak Székelyudvarhely és 
Csíkszereda környékén. Tel.: 0743-
267035.

#274058

Kiadó I. osztályú garzonlakás Csík-
szeredában, a Hunyadi János utcá-
ban. Tel.: 0743-878596.

#274826

FELHÍVÁS

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász 
szakorvos rendel minden pénteken 
délután 2 órától Székelyudvarhe-
lyen, a Templom utca 7. szám alatti 
Samed-Polimed rendelőben. Vég-
zünk hasi echográfi át, érultrahan-
got is. Előzetes programálás a 0752-
201925-ös telefonszámon.

#274685

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógé-
pek, mosogatógépek garanciával. 

Épülettakarító
• SZÉKELYUDVARHELY

A VIKING Kft . sürgősen alkalma-
zásra keres fi atalos, rugalmas, 
székelyudvarhelyi lakhellyel 
rendelkező férfi  munkaerőt ÉPÜ-
LETTAKARÍTÓI munkakörbe. Je-
lentkezni személyesen a cég szék-
helyén, Tompa László utca 34. szám 
alatt, munkanapokon 8-16 óra kö-
zött. Tel.: 0266-218009.

#274688

Munkás
• CSÍKSZEREDA

A Decean Kft . munkásokat keres 
a termelési részlegre. Ajánlatunk: 
pontos, kiemelt bérezés, bejelentett 
munkahely, étkezési jegy. Elvárás: 
megbízhatóság. Érdeklődni Csík-
szeredában, a Zöld Péter utca 4. 
szám alatt. Tel.: 0744-590216.

#274706

Idősgondozás, betegápolás
• NÉMETORSZÁG

Német ügynökség alapfokú német 
nyelvtudással, idősgondozásban, 
betegápolásban tapasztalattal ren-
delkező hölgyek jelentkezését vár-
ja. Amit nyújtunk: magas fi zetés, 
plusz juttatások, ingyenes szállás, 
ingyenes étkezés. Tel.: 0742-875872.

#274718

Kasszás
• SZÉKELYUDVARHELY

Az Eurocoop Hitelszövetkezet 
székelyudvarhelyi munkapontjá-
ra kasszást alkalmaz. Feltételek: 
líceumi végzettség és minimum 
3 év szakirányú tapasztalat. Ön-
életrajzot és szándéknyilatkozatot 
a coopcredsfh g@planet.ro e-mail- 
címre várunk. Tel.: 0267-312269.

#274749

Pincér
• CSÍKSZEREDA

Azonnali munkakezdéssel pincér 
kollégát keresünk a Renegade ká-
vézóba. Érdeklődni személyesen 
a Piac utca 1. szám alatt, illetve 
pizzafutárt alkalmazunk a Petőfi 
Sándor utca 3. szám alatti piz-
zázóba. Tel.: 0754-200354, 0747-
288388.

#274786

Árukiszállító, raktáros
• CSÍKSZEREDA

Országos autóalkatrész-nagyke-
reskedés munkatársat keres árki-
szállítói és raktáros munkakörbe, 
Csíkszeredában. Elvárások: ma-
gyar, román nyelvtudás, számí-
tógépes ismeretek. Önéletrajzokat 
az alábbi e-mail-címre várunk: 
depozit.ciuc@autototal.ro

#274828

Polcrakó
• CSÍKSZEREDA

Polcrakót alkalmazunk élel mi-
szer  üzletbe. Tel.: 0722-598453.

#274848

Raktári, gyári munka
• NÉMETORSZÁG

NÉMETORSZÁGI gyár és raktári 
munkák. Órabér 10.40 euró. Azon-

nali indulások. Ugyanakkor sofőri 
és építkezési munkák AUSZTRI-
ÁBAN. Érdeklődni a következő 
telefonszámokon lehet: 0740-881 
428, 0753-837335.

#274859

Ács, kőműves és segédmunkás, 
gipszkartonszerelő, szobafestő
• CSÍKSZEREDA

Alkalmazunk hosszú távra ön-
állóan dolgozni tudó ácsot, 
kőművest és segédmunkást, 
gipsz kartonszerelőt, szobafestőt 
Csík sze redából és környékéről. 
Téli munka biztosítva. Bérezés 
meg egyezés alapján. Érdeklődni 
a következő telefonszámon le-
het:  0744-757403.

#274861

Régi gépét beszámítjuk. Házhoz 
szállítás! Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám. 
Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#273788

Eladók német, használt kanapék és 
bútorok, rusztikus bútorok, matra-
cok, hűtőszekrények, fagyasztók, 
mosógépek, mosogatógépek, vil-
lanykályhák. Megtalál Madéfal-
ván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#274035

Eladók automata mosógépek és 
mosogatógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines 
hűtők, fagyasztók 1 év garanciá-
val, régi mosógépet, hűtőt is be-
számítunk! Vállaljuk hűtők, mo-
sógépek javítását, háznál is. Cím: 
Székelyudvarhely, 1918. december 
1. u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-
495625; 0722-626495.

#274710

INGATLAN

Eladó 43 m2-es helyiség jutányos 
áron Csíkszeredában, megfelel iro-
dának, orvosi rendelőnek stb. Tel.: 
0749-653359.

#274652

Eladók Székelyudvarhelyen, a Cse-
reháton új építésű 3 szobás lakások, 
70-80 m2, 7 kamrás tripla üveges aj-
tó-ablakokkal, 15 cm-es hőszigete-
léssel, fi nisz munkára előkészítve. 
Irányár: 43 000–48 ezer euró. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 0744-301451.

#274758

Eladó Székelyvarságon emeletes 
családi ház, lakófelület 120 m2, 18 
ár telekkel, garázzsal. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámokon lehet: 
0049-1724878195, 0746-400988.

#274782

Eladó Csíkszeredában, a Szív utcá-
ban, I. osztályú, IV. emeleti garzon-
lakás, pincével együtt. Ára: 21 500 
euró. Tel.: 0747-236109.

#274837

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Mi-
hail Sadoveanu utcában 2 szobás, 
modern kialakítású családi ház, 
igényesen rendezett kerttel, vala-
mint eladó Székelyudvarhelyen, a 

Tó utcában, központi részen 2 szo-
bás családi ház. Tel.: 0746-057346.

#274862

JÁRMŰ

Eladó 1993-as évjáratú, kitűnő ál-
lapotú Volkswagen Transporter T4, 
3 méteres platóval. Irányár: 2700 
euró. Telefon: 0744-272990.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Onu Mihail értesíti az érdekelteket, 
hogy a gyergyótölgyesi erdészethez 
tartozó ”UP I Secu” és „UP I PUT-
NA-BISTRICIOARA” üzemtervének 

Adja el
feleslegessé vált tárgyait!

Apróhirdetését hozza be személyesen 

Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám

Kolozsvár, Onisifor Ghibu (volt Eperjes) utca 14. szám

Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám

Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám

a kezdeti változatára környezetvé-
delmi véleményezést kérelmezett. Az 
érdekeltek az említett terv környezeti 
hatásaival kapcsolatos észrevétele-
iket írásban, az észrevételező ada-
tainak feltüntetésével megtehetik 
naponta 8,30 és 16,30 óra között a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton 
Áron utca, 43. szám) 2018. szept. 29.

#274846

MEZŐGAZDASÁG

Eladók BCS kaszálógépek, kocka-
bálázó, 4 soros kukorica-vetőgép, 

kalapácsmalom, valamint 45 lóerős 
olasz Fiat traktor. Tel.: 0743-878596.

#274827

Eladó pálinkának való szilva, illet-
ve bornak való szőlő, házhoz szál-
lítva. Telefon: 0747-876087.

#274477

Eladó 3000 kg, 70 %-os hozamú, 
almalének való őszi alma. Érdek-
lődni Csíkborzsova 31. szám alatt. 
Érdeklődni a következő telefonszá-
mokon lehet: 0745-475478, 0266-
346347.

#274847

Építkezésben jártas 
szakembereket és 

segédmunkásokat keresek 
csíkjenőfalvi és 

környékbeli 
munkálatokhoz.

Telefon: 0751–386960




