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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

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Parasztcsorba
Natúr csirkemell

Tepsis krumpli
Káposztasaláta

Desszert

Házhoz szállítást is vállalunk!

14
lej

Hamis gulyás
Rántott sajt

Steakburgonya
Tartármártás

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

NAPI MENÜ
Gombakrémleves
Spenótos-ricottás

lasagne
Zsemle

K A L A P O S
GASZTRO PUB 

menü 13 lej • leves 6 lej • második 9 lej

Bethlen Gábor u.,  2. sz.

Házhoz szállítás:  
0749-463044, 0742-535115

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

 Zöldségleves
Roston sült csirkemell

sajtmártással  
Krumplipüré

Cékla
Desszert

Paszulycsorba
Tehéntúrós
gombóc Pacalcsorba

Krumplifőzelék
Sült oldalas

A nagy menü desszertje:
mákos szelet

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

TV-SZERVIZ

0744-296050

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

SZÉKELYUDVARHELY
Kisköved u. 22. sz.

Óriáspizza-nyertesek:

bibarcfalvi

Németországban 
dolgozott?

Igényelje vissza 
adóját és

gyermekpénzét! 
Lehet, hogy Önre is több ezer 

euró visszatérítés vár.
Telefon:  0745-314050, 

szám alatt.  

Global TAXkont, hivatalos partner 
a visszaigénylések területén

Bérbe adó
Kiadók szobák diáklányoknak és független 
nőknek az Ikos Conf Rt. székelyudvarhelyi leány-
otthonában (II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám). 
Tel.: 0747-221568. (260045)

Kiadók 1 és 2 szobás apartmanok az Ikos Conf 
Rt. székelyudvarhelyi szolgálati lakásaiból (II. Rá-
kóczi Ferenc utca 40. szám). Tel.: 0745-038898, 
0722-457014. (260046)

Bérbe adó 1000 m2 állványzat Székelyudvarhe-
lyen. Tel.: 0752-386256. (260559)

Felhívás
Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász szakorvos 
rendel minden pénteken délután 2 órától 
Szé kely udvarhelyen, a Templom utca 7. szám 
alatti Samed-Polimed rendelőben. Végzünk ha-
si echográfiát, érultrahangot is. Előzetes prog ra-
má lás a 0745-065984-es telefonszámon. 

(259692)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen, a Temp-
lom utcai Polimed rendelőben péntekenként 16–
20 óra között. Tel.: 0741-607670. (259817)

Dr. Donáth Juliánna bőrgyógyász szakor-
vos rendel minden szerdán délelőtt 9 órá-
tól Székelyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám 
alatti Samed-Polimed rendelőben. Előzetes 
programálás: 0754-992852. (260510)

A Kisgalambfalvi Közbirtokosság 2017. má-
jus 7-én, vasárnap 17 órától beszámoló-, va-
lamint tisztújító gyűlést tart  a helyi kultúrott-
honban. Ha a részvételi arány nem haladja meg 
az 50+1%-ot, a gyűlést 18 órától megismételjük. 
Tisztelettel elvárunk minden tagot. A vezetőség.
 

(260572)

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 mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mo-
sógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. Cím: Székely-
udvarhely, 1918. december 1. utca 18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495. (260115)

Ingatlan
Eladó Homoródfürdőn 2 szintes családi ház , 
félkész állapotban, 27 ár telekkel, nagy udvarral 
– akár panziónak is alkalmas. A ház összterülete 
110 m2. Tel.: 0743-512171. (260348)

Eladó családi ház Nyikómalomfalván, főút mel-
lett, 10 kilométerre Székelyudvarhelytől. Terület: 
9 ár. Tel.: 0743-953792. E-mail: peter.hajnal@aol.
co.uk. (260384)

Eladó vagy kiadó ház Csomafalva központjá-
ban. Tel.: 0740-656565. E-mail: lauria.terez@
gmail.com. (260568)

Oktatás
A HEIPEL Autósiskola április 25-én 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. (260297)

Szolgáltatás
Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők 
felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, fes-
tést, glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 
0753-680321. Tel.: 0753-680321. (260541)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránit-
ból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, kovácsolt-
vas kerítés készítését, régi sírkövek felújítá-
sát, betű, szám bevésését Udvarhely, Korond, 
Keresztúr környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-
386256. (260558)

Faipari cég 
férfi szakmunkásokat 

és férfi segédmunkásokat 
alkalmaz Székelyudvarhelyről 

és környékéről. 

Akár betanítással is. Tel.: 0754-346813.
 (260612)

Másodállásban is végezhető 
munkára keresünk 

női személyt 
Székelyudvarhelyen, 

délután 16–22 óra között. 

Diáklányok is jelentkezhetnek. 
Tel.: 0757-635725. (260571)

Munkatársat keresünk 
hosszú távra 

kürtőskalácssütésre, 
állandó munkaponttal. 

Minimális románnyelv-tudás előnyt jelent. 
Tel.: 0744-644921. (260615)

Telek
Eladók Ivóban hétvégi ház építésére alkalmas 
telkek, 10 áras parcellákban. Tiszta telekkönyv, 
közvetlenül az aszfaltút mellett. Irányár: 550 eu-
ró/ár. Tel.: 0744-227704. (260404)

Zetelaka–Keményfalva között, főút mellett, 38 
méteres frontszélességgel 42 áras, telekköny-
vezett belterület eladó. Megosztás lehetsé-
ges. Ár: 1000–1500–2000 euró/ár, parcellától 
függően. Egyben az ára 60 000 euró. Tel.: 0744-
589860. (260458)

Családi ház építésére alkalmas, 7–10 ár 
nagyságú beltelket keresek Székelyudvar-
helyen, a Szászok táborában vagy a Csalókán. 
Rendezett papírokkal. Tel.: 0744817466 E-mail: 
fulopcsongi@yahoo.com. (260610)

Vásárolnék
Vásárolnék Székelyudvarhelyen 2 szobás, 2. 
osztályú tömbházlakást, saját részemre (nem 
kereskedés céljából). Ajánlatokat telefonon vá-
rok. Tel.: 0728-169341. (259610)

Vegyes
Eladó 2,2 kW-os villanymotor cirkulára (3000 
fordulatos), egy benzinmotoros rotokapa 
(fréza), pálinkafőző rézüst felszereléssel, egy 
kisebb kerti kaszálógép (akár fák közt is jó), 
egy Carpatina kaszálógép jó állapotban, vala-
mint ültetni való vetőmag krumpli – Székely-
udvarhelyen. Tel.: 0744-697781. (260043)

Eladó 30 cm-re vágott hasogatott bükk tűzi-
fa, valamint colos és foszni bükk deszkada-
rabok. Házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0745-
253737. (260058)

Eladó 40 mázsa jó minőségű széna Bogárfalva 
98. szám alatt. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 
0743-273996. (260474)

Eladó bálázott széna, anyanyúl és süldő nyúl. 
Ár megegyezés alapján. Tel.: 0743-774951. (260549)




