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Ha érzi magában a lendületet;
Ha szeretné saját magának beosztani az idejét;

LEGYEN ÖN A LAPKÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁNK!
www.oriente.ro
Salátás kapros bableves
Roston sült csülökszelet
Medvetalp krumpli
Cikakáposzta
Desszert

Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

INGATLAN
Eladó Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, felújított, hőszigetelt állapotban tömbházlakás. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon: 0746-291585, 0787-600309.
#288918

Eladó Csíkszeredában egy 2 szobás, központban levő lakás. Tel.: 0746-037628.

Mindennapi feladatok közé tartozik:
• napilapok, hetilapok, havilapok
kézbesítése az előfizetőknek
• szükség esetén előfizetések felújítása,
illetve új előfizetések megkötése
• szórólapok, katalógusok szórása
• elszámolás

#289385

MEZŐGAZDASÁG
Hidegen préselt homoktövislé eladó
Csíkszeredában, házhoz szállítva. Ára
20 lej/0.5 l. Tel.: 0756-647514.

Amit szeretnénk az új munkatárstól:
• megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
• jó kommunikációs és meggyőző készség
• kerékpározásban jártasság előnyt jelent
Munkavégzés helyszíne:
Székelyudvarhely

#289372

Eladó kézzel szedett alma, vagy cserélnék
búzára, Csíkszeredában. Telefon: 0748376959.
#

A Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások
Kutató és Fejlesztő Intézete eladásra kínál
különböző fajtájú étkezési burgonyákat.
Az eladási ár 0.75 ron/kg. Érdeklődni lehet
Csíkszereda, Haladás utca 35-B szám alatt
és a 0748-160660-as telefonszámon.
#288854

Eladók vegyszermentes, bió és téli almafajták, natúr almalé, murkos-céklás almalé,
feketeribizli-szörp és -bor. Almalének való
alma, kérésre préselés igényelhető, dinamikus szállítás Csíkszeredában és környékére. Érdeklődni: Csíkborzsova 31. szám alatt.
Tel.: 0745-475478, 0266-346347.
#289380

Eladó kukorica, búza, tritikálé, őrölt takarmánykeverék Csíkvacsárcsi 5. szám alatt.
Tel.: 0743-663536.
#289389

Eladó Göröcsfalván apró pityóka, 0.30 baniba kerül. Tel.: 0753-205073.
#289390

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744148829.

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-

dést, ereszcsatorna készítését és szerelését

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, ára: 750 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0751-257700.

különféle anyagokból (Lindab, alumíni-

#289039

újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes fö-

um, horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás
Hargita megyében. Érdeklődni telefonon
lehet (Józsi): 0753-960310, 0743-921435.
#289081

Tetőfedést és bádogos munkákat vállalok!
Lécezést, fóliázást, kupáscserép-kenést,
ácsmunkákat, bádogozást, tetőszigetelést,
zsindelyezést, kátrányozást, Lindab-tetőfedést, cserepezést, beázások megszüntetését. Most 25% kedvezmény van. Tel.:
0759-502200.
#289301

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus
szakorvos új helyen és új időpontban rendel
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3.
szám alatti Polimed Centernél (a Kaufl and
mellett), szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
0741-607670.
#289315

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű,
darabos, bükk- és cserefa 25 cm-es bütlést,
ugyanitt szállítunk méterre hasogatott
bükk fát és akácfamosztot. Csíkszereda és
Gyergyó környékén. Tel: 0755-182889.
#289191

Önéletrajzát elküldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail-címre vagy személyesen leadhatja
a cég ügyfélszolgálatára a Bethlen Gábor utca 55. szám alá.
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

A SZÉKELYHON NAPILAP BEUGRÓS
LAPKÉZBESÍTŐKET KERES!
Mellékkereset, zsebpénz? Pont azt kínálunk! Jelentkezzen beugrónak!
Minálunk a kézbesítők a hírvivők, ezért ez a pozíció fontos státuszt jelent.
A napilapjaink nekik köszönhetően jutnak el az előfizetőinkhez.
Erre a munkára várjuk rugalmas, aktív, megbízható személyek jelentkezését.

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfamoszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.
#289302

Bérelnék szántóföldet Csíkcsicsó és Madéfalva határában. Eladó állatnak való pityóka: 0.30/kg, első éves magpityóka: 1 lej/kg,
étkezési pityóka: 0.75/kg, búza: 0.90/kg,
vetőmag búza: 1.20/kg. Vállalok fuvarozást
12 tonnás utánfutóval, szántást nagy traktorral, valamint vállalok fametszést és -permetezést, fűnyírást. Tel: 0745-986890.
#289336

#289391

TELEK

OKTATÁS

Eladó beltelek Csíkszereda, Nagymező utca,

Román és angol órákat tartok kezdőknek és
haladóknak. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0746-546456.

fő út mellett, 692 m2, beépíthető terület,

#289387

#288917

SZOLGÁLTATÁS

számlát is biztosítunk. Érdeklődni az alábbi
telefonszámokon: 0746-291585, 0787-600309.

VEGYES

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedelmi hűtők javítását vállalom az ön
lakásán, Csíkszeredában és környékén –
Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra
között: 0744-621819.
#288683

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését természetes kőből, márványból, gránitból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést,
alap öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés készítését, régi sírkövek felújítását,
betű, szám bevésését – Csíkszeredában és
környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.
#289013

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdőkád-zománcozást, parkettcsiszolást, házak
színezését, valamint teljes körű lakásfelújítást. Telefon: 0742-851062.
#289279

Eladó bükk méterfa vagy bükk tűzifa 25 cm,
33 cm, 50 cm, 1 méteres hosszúra vágva.
Házhoz szállítás megoldható Székelyudvarhely és Csíkszereda környékén. Érdeklődni
telefonon: 0745-253737.
#288840

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa és jó
minőségű, hasított nyírfa, fenyőfa cándra.
200 lej/m hasított nyír, 800 lej/öl; 230 lej/m
hasogatott bükk tűzifa, 920 lej/öl, szállítás
megoldható. Tel.: 0740-292961.
#288943

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre
vágva, ugyanitt kiváló minőségű brikett:
800 lej/tonna, házhoz szállítva.A mennyiség és a minőség garantált, Csíkszereda
környékén. Tel.: 0746-778543.
#289014

Eladó Székelyudvarhelyen Samsung érintőképernyős telefon, valamint ugyanitt eladó
karcsúsító öv. Érdeklődni telefonon: 0757787434.
#289374

Eladó száraz gerenda és épületfa a következő méretekben: 15x15 cm/6 m/9 db, 15x10
cm/6 m/17 db, 15x15cm/4 m/2 db, 12x12
cm/4 m/11 db, 10x10 cm/4 m/14 db, 15x7
cm/5,5m/14 db, 8x6 cm/4 m/12 db. Telefon:
0744-244970.
#289375

Eladó hármas eke, tárcsa, 2 db borona,
henger, orosz aragázbutélia - kihasználhatatlanság végett, valamint égerfa deszka,
10x10-es fenyőcándrák 5 m hosszúságban,
16 db, 180-as átmérőjű azbesztcement cső,
3 m hosszú, 1 db új csempekályha, világos
drapp színű, 5 db csempekályha és fehér
színű mozaikkő különbőző méretekben, 2
m3. Tel.: 0744-244970.
#289376

Eladó nagyon jó minőségű, hasogatott
bükk tűzifa, házhoz szállítva, garantált
mennyiség, valamint eladó kiváló minőségű brikett. Tel.: 0740-821888.
#289382

E-mailben a hr@szekelyhon.ro címre várjuk a jelentkezését, a levélben feltétlenül
tüntesse fel a telefonszámát, ez fontos! Mi majd meg fogjuk keresni a részletekkel.
Ha telefonon jelentkezne, akkor hívja
a 0799–946819-es mobilszámot hétköznapokon 8–16 óráig.

