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Parasztcsorba
Ördögfasírt pürével

Paradicsomszósz

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

K A L A P O S
GASZTRO PUB 

NAPI MENÜ
Húsgombóccsorba

Sültcsirkés-gombás 
rakott burgonya

Zsemle

Tel.: 0723-345901
Bethlen Gábor u.,  2. sz.

Házhoz szállítás: 0721-575277

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

NAPI MENÜ

Házhoz szállítást is vállalunk!

TV-SZERVIZ

0744-296050

Program:
H–P:  10–15 óra 
            17–20 óra
Sz:      10–14 óra

SZÉKELYUDVARHELY
Kisköved u. 22. sz.

w w w. o r i e n t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Parasztcsorba
Csirkebécsi

Vajas krumpli
Muratúra
Desszert

Ál ta lá nos se gély hí vó szám 112
Rend őr ség          0266-211125
Helyi rendőrség      0372-100166 
Tűz ol tó ság        0266-218450
Men tő 0266-216100
Electrica         0266-218416
Delgaz Grid 0800-800928, 0265-200928
Autóbusz-állomás     0266-212034
Aqua Nova vízszolgáltató      0266-216028

 Hasznos telefonszámok

Húsgombóccsorba
Hortobágyi
palacsinta

Salátaleves
Gombás szelet

Párolt rizs

A nagy menü desszertje:
csokis muffin

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

A 2016-os évben a Bethlen Gábor 
Alapnak köszönhetően támogatásban 
részesült a Procon Service Srl. cég. 
A cég vezetősége ezennel köszönetét 
szeretné kifejezni a támogatásért. 
Reméljük, a jövőben is, mint ahogyan 
azt eddig is tették, minél több 
határontúli kisvállalkozót, alapítványt 
és civil szervezetet segíteni tudnak.

Támogatás célja: Digitális címkenyomtató 
színesebb helyi termékekért
A pályázati támogatásból cégünk egy 
címkegyártósort vásárolt, mely lehetővé 
teszi kis szériás címkék nyomtatását és 
kivágását.
Támogatás összege: 6 000 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Székelyudvarhely

Bérbe adó
Kiadó Farkaslaka 1. szám alatt, a főút mellett, 
1000 m2-es ingatlan (raktárnak). Bér: 1,5 euró/
m2. Ugyanitt kiadó 280 m2-es ingatlan (előké-
szítve bárhelyiségnek). Bér: 2,5 euró/m2. Érdek-
lődni lehet telefonon. Tel.: 0728-876715, 0721-
213774. (259406)

Felhívás
Egészségügyi kivizsgálás! 60 perces, fájda-
lommentes, minden szervre kiterjedő teljes kö-
rű diagnosztizálás! Folyamatos kezelés, kontroll! 
Akciós ár: 70 lej. Időpontkérés telefonon. Tel.: 
0742-393692. (254991)

A Bogárfalvi Közbirtokosság meghívja tulaj-
donosait a 2017. március 25-én, szomba-
ton 11 órától a bogárfalvi kultúrházban tar-
tandó éves közgyűlésére. Napirendi pontok: a 
2016-os évi beszámoló előterjesztése, a cenzor-
bizottság éves beszámolója, a beszámolók meg-
vitatása és jóváhagyása, a 2017-es évi költségve-
tés előterjesztése, megvitatása és jóváhagyása, 
tulajdonosi listában beállt módosítások ismerte-
tése és jóváhagyása, alapszabályzat (statut) mó-
dosításának jóváhagyása, a vezetőtanács és a 
cenzorbizottság megválasztása, különfélék. Ve-
zetőtanács. (258973)

A Farkaslaki Fehérnyikó Közbirtokosság és 
a Tilalmas Magánerdő Társulat vezetőtaná-
csa meghívja tagjait és tulajdonosait 2017. 
március 25-én, szombaton 15 órától tartan-
dó közgyűlésére a helyi kultúrotthonba. Na-
pirendi pontok: beszámoló a 2016-os tevékeny-
ségről, a cenzorbizottság beszámolója; a 2017-es 
évi költségvetés ismertetése és megvitatása; kü-
lönfélék; titkárválasztás a 2017. március–2018. 
március időszakra. Feltételek: román nyelvisme-
ret, számítógépkezelői ismeretek, valamint köz-
birtokossági tagság. Jelentkezni lehet március 
24-éig, a közbirtokosság székhelyén. (259216)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás! THERMOPANÜVEG-KÉSZÍTÉS min-
den változatban! Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879. (259066)

Eladók automata mosógépek és mosogatógé-
pek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, 
vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, ré-
gi mosógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállal-
juk hűtők, mosógépek javítását, háznál is. Cím: 
Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 18. 
szám (Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495. (259168)

Mezőgazdaság
Eladók 2-es és 3-as forgóekék, függesztett tár-
csák, földfrézák, kaszálótakarító szárzúzók, Fahr 
M750-es kombájn, kocka- és körbálázók, favá-
gótraktor, trágyaszóró, Fiat, Same, Hürlimann, 
Lamborghini, Ford traktorok, négysoros kuko-
ricavetőgép, bálaszállító utánfutó, 2-es, 3-as, 
4-es új és használt tányéros körkaszák, gardános 
forgatók, napsugaras lógereblyék, homlokra-
kodók traktorokra, gabonavető gép. Tel.: 0742-
998813, 0742-289930. 

(259295)

Egyet fizet, kettőt kap! A Rabanus Kft. szé kely-
ud varhelyi faiskolája eladásra kínál őshonos és 
modern fajtájú, saját termesztésű gyümölcsfa-
csemetéket (alma, körte, szilva, meggy, cse-
resznye, kajszi) – termelői áron. Előzetes egyez-
tetés telefonon. Ugyanitt kapható kertészetünk-
ben termelt biominőségű héjnélküli tökmag, 
250 gramos kiszerelésben. Telephely: Nicolae 
Băl cescu utca 60. szám. www.gyumolcsfa.wix.
com/iskola Tel.: 0740-085941, 0745-114986.
 

(259373)

Oktatás
A HEIPEL Autósiskola március 28-án kezd 
új tanfolyamokat robogó, A1, A2, A, B, C, CE 
kategóriákra. Feliratkozni és érdeklődni a Mer-
kúr áruház melletti irodaházban lehet. www.
heipelautosiskola.ro. Tel.: 0266-216967, 0745-
649834. (259233)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom 
utcai Samed-Polimed rendelőben vállalja vele-
született, szerzett gyermekkori deformitások 
(csípőficam, lúdtalp, gerincferdülés), felnőtt-
kori csípő-, térd-, bokafájdalom, mozgásszervi 
sérülés, ficamok, törések kezelését. Tel.: 0742-
982912. (258395)

Vásárolnék
Nyereséges, több éve működő céget vennék 
– átvennék. Tel.: 0758-496457. (259428)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű,  bontott fa és mű-
anyag thermopan ablakok , egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, 
új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-630838. (258761)

Faiskolából eladók kiváló minőségű őshonos és 
modern gyümölcsfacsemeték (alma, körte, 
szilva, cseresznye, meggy, kajszi- és őszibarack, 
birs, dió), nagy fajtaválasztékban, továbbá ribiz-
li-, egres-, szőlő- és rózsatövek. Nyikómalomfalva 
245/D szám. Tel.: 0741-322192. (258798)

Székelyudvarhelyi varrodába 
tapasztalattal rendelkező varrónőket, 

valamint szabászatra gyakorlattal 
rendelkező kisegítőt alkalmazunk. 

Kellemes környezet és kiemelkedő 
bérezés garantált. Érdeklődni lehet 

telefonon, illetve személyesen 
a Mező utca 18. szám alatt, hétköznapo-
kon 8–17 óra között. Tel.: 0745-317902.

 (259252)

Lakatos, hegesztő, 
esztergályos, 

mezőgazdasági gépekhez 
értő szakembereket 

keresünk Székelyudvarhelyen, 
hosszú távra. 

Tel.: 0742-289930. (259299)

A székelyudvarhelyi ABC-IMPEX Kft. 
férfi dolgozót 

keres nyomdai munkára. 

Elvárás az érettségi diploma. Jelentkező-
ket az office@abc-impex.ro címen várunk 

önéletrajz bemutatásával, vagy szemé-
lyesen a cég székhelyén, 10–15 óra között 

(Rákóczi Ferenc utca 98. szám). 
Tel.: 0266-218217. (259397)

Az Euro Wood Kft. bővítés céljából 
asztalost és segédmunkást keres, 
Székelyudvarhelyről és környékéről. 

Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0740-965623. (259433)

A TRIGA Kft. munkatársakat keres 
a következő munkakörök betöltésére, 

Székelyudvarhelyen és környékén: 
kőműves, ács, gépész 

(buldoexcavator), sofőr (betonszállí-
tó), asztalossegéd, segédmunkás. 
Az utaztatásukat biztosítjuk! Jelentke-
zésüket, önéletrajzukat várjuk e-mai-

len vagy személyesen a cég székhelyén, 
Székelyudvarhely, Nicolae Bălcescu utca 
67. szám alatt. Tel.: 0266-210175, 0755-

089384. E-mail: office@triga.ro. (259426)

Csőszerelő munkavállalók jelentkezé-
sét várjuk németországi és magyaror-

szági munkavégzésre. 
Elvárások: szakirányú végzettség és 1–2 

éves szakmai tapasztalat. 
Előnyt jelent a német nyelv ismerete. 

Feladatok: fűtőberendezések szerelése, 
csővezeték-szerelés régi és új épületek-

ben. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, 
szállásbiztosítás, munkába járás költsé-

gének térítése. További információ: 
zsolt.lender@wellsec.eu 

vagy +40 748-752723.  (259441)

A Fornetti Románia 
agyagfalvi munkapontja 

sofőrt alkalmaz. 
Feltételek: C. kategóriás jogosítvány, 

román nyelvtudás. Jelentkezni személye-
sen , kézzel írott, román nyelvű önélet-

rajzzal, Agyagfalva 161. szám alatt. 
Érdeklődni telefonon vagy e-mailen lehet. 
Tel.: 0720-555584. E-mail: transportlu@
fornetti.r.o (259438)

Kürtőskalácskészítő 
és népszerűsítő állás. 

Ha olyan munkát szeretnél, amellyel 
örömet adsz az embereknek, akkor 
a Vitéz Kürtős csapatában a helyed: 

Budapestre keresünk kollégákat 
hosszú távra! Itt a vásárlóktól sok mo-

solyt kapsz, a csapattagoktól bátorítást, 
a cégtől szállást és jó fizetést. 

Fontos a becsületesség és a kedvesség. 
Önéletrajzokat és motivációs levelet 
e-mailben várunk. Tel.: 0036-70-588-

4392. E-mail: info@vitezkkurtos.hu. (259437)

A Homoród Hotel
tevékenysége

bővítése céljából

SZAKÁCSOT és PINCÉRT
alkalmaz, teljes 

munkaidőre.
Szükség esetén

a szállást biztosítjuk.

Érdeklődni a 0744-977207-es 
telefonszámon lehet.




