
Jó étvágyat kívánunk!

Rendeléseiket leadhatják minden vasárnap 11–16 óra között 
a 0742-535115-ös, valamint a 0266-215604-es telefonszámon.

Parasztcsorba
Óvári csirkemell petrezselymes krumplival

Friss káposztasaláta
Desszert
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 Egy menü ára kiszállítással együtt 18 lej.
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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)

 Fokhagymás leves
csirkével

Tojásos szelet
Majonézes krumpli 

Desszert

Házhoz szállítást is vállalunk!

14
lej

Borsóleves
Csirkebécsi

Majonézes krumpli
Vegyes

zöldségsavanyúság

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Zöldségleves
Roston sült csirkemell

sajtmártással  
Krumplipüré

Cékla
Desszert

Pacalcsorba
Torockói
sertéstokány

Karfiolleves
Sült pisztráng

Petrezselymes krumpli
Fokhagymakrém

A nagy menü desszertje:
mézes krémes

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.

Bérbe adó
Kiadó üzlethelyiség Székelyudvarhelytől 3 
km-re, Felsőboldogfalván a Napsugár üzlet – tel-
jes berendezéssel vagy anélkül, bővítési lehető-
séggel. Érdeklődni lehet a helyszínen vagy tele-
fonon. Tel.: 0740-298822. (261351)

Kiadó amerikai konyhás, két hálószobás, 
új állapotban lévő lakrész Székelyudvarhe-
lyen, a főtér közelében, hosszú távra. Család 
vagy 2 személy részére is alkamas. Bér: 300 eu-
ró. Tel.: 0745-124670. E-mail: lorinczildiko70@
yahoo.com. (261354)

Kiadó Székelyudvarhelyen, az alsó Beth-
len-negyedben 2 szobás, bútorozott 
tömbházlakás, mindkét szoba és konyha búto-
rozva, hosszú távra. Ajánlott fiatal házasoknak. 
Tel.: 0744-866088. (261484)

Szakmai tapasztalattal rendelkező 
autófestő/fényezőt alkalmazunk 

Székelyudvarhelyen. 
Elvárások: előkészítésben jártasság, 

fényező és előkészítő anyagok 
ismerete, munkájára igényes, gyors 

és precíz, önálló munkavégzés, kiváló 
alkalmazkodókészség, csapatmunka. 

Teljes munkaidős álláslehetőség, szakmai 
múlttal rendelkező cégnél. Érdeklődni 

telefonon lehet. Tel.: 0755-042543.

Magyarországra, balaton-
füredi kávézóba pincért, 

felszolgálót keresek 
szezonális munkára. 

Szállás megoldható. Angol-, német-
nyelv-tudás és tapasztalat előnyt 
jelent. Magas fizetési lehetőség. 

Tel.: 0036-309599927.

Faházakat 
és kerti házakat gyártó cég 
asztalosműhelyébe keres 

férfi asztalosokat 
és segédmunkásokat 

– jó kereseti lehetőséggel. 
Tel.: 0755-297486.  (261499)

A Rózsa-Fa Kft. 
munkatársakat 

alkalmaz asztalosműhelyébe. 
Előnyt jelent a faipari végzettség. 

Jelentkezni személyesen lehet, kézzel 
írt fényképes önéletrajzzal a cég szék-

helyén, a Sas utca 10/A szám alatt. 
Tel.: 0744-209371.  (261478)

A Rewe üzletlánc 
üzletvezető-helyettest 

alkalmaz a székelyudvarhelyi 
Penny üzletbe. 

Ugyanitt alkalmazunk 
pénztárost és polcfeltöltő 

munkatársat (férfi munkaerő). 
Fizetés bruttó 1700 lej 
és 15 lejes ételjegyek. 

Az önéletrajzokat az üzletben kérjük 
leadni (Vásártér utca 6. szám). (261483)

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyed-
ben 2 szobás, berendezett tömbházlakás.  
Tel.: 0744-563445. (261512)

Elveszett
Eltűnt Székelyudvarhelyen Ukrajna márkájú 
kerékpárom, megtalálóját jutalomban részesí-
tem. Tel.: 0744-665776. (261438)

Felhívás
Székelykeresztúron házvezetőnőt keresünk, 
heti 2 alkalomra. Tel.: 0733-088708. (261432)

Dr. Tikosi István ortopédtraumatológus szak-
orvos rendel a Templom utcai Samed-Polimed 
rendelőben, hétfő délutánonként. Feliratkozni 
telefonon lehet. Tel.: 0742-982912. (261274)

Megbízható hölgyet keresek 8 éves kislány 
mellé Székelyudvarhelyre, napi 6–8 órában. Tel.: 
0756-659263. (261481)

Gondozónőt keresünk ágyban fekvő beteg 
férfi mellé Székelyudvarhelyre.  Érdeklődni le-
het mindennap 17–19 óra között a Lejtő utca 26. 
szám alatt. (261502)

Új helyre költözött a „SOLA SCRIPTURA” Ke-
resztény könyvesbolt. A Bethlen Gábor utca 
12. szám alá, a Napsugár napközi mellé, az ék-
szerészet fölé. Ide várjuk ezután kedves vásárló-
inkat. Hétfőn, május 22-én a közelgő gyereknap 
alkalmából 20%-os árkedvezmény lesz a gyerek- 
és ifjúsági könyvekre, játékokra, emléktárgyakra. 
Nyitvatartás: 9–20 óra között. Az ajánlat csak az-
napra érvényes. Szeretettel várunk mindenkit a 
Bethlen Gábor utca 12. szám alatt. Tekintsék meg 
Facebook-oldalunkat is: Libraria Sola Scriptura 
Keresztény könyvesbolt Székelyudvarhely! Tel.: 
0740-100014. (261509)

Tehenek mellé keresek megbízható, fiatal 
munkaerőt, Székelyudvarhely mellé. Tel.: 0744-
841916, 0756-754854. (261527)

Háztartás
Eladók automata mosógépek és mosogató-
gépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), 
hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év ga-
ranciával, régi mosógépet, hűtőt is beszámí-
tunk! Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, ház-
nál is. Cím: Székelyudvarhely, 1918. december 1. 
utca 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.
 (260897)

Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK 
(MIELE, BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét be-
számítjuk. Házhoz szállítás! THERMOPANÜVEG-
KÉSZÍTÉS minden változatban! Érdeklődni: Szé-
kelyudvarhely, Szent János utca 38. szám. Tel.: 
0744-539487; 0744-782879. (260921)

Mezőgazdaság
Eladók mezőgazdasági gépek: kaszálógépek, 
Ladewagenek, szénafelfújók, kukoricasilózó, 
165-ös körkasza, valamint 47 és 50 lóerős Fendt 
Farmer traktorok. Tel.: 0743-878596. (261554)

Oktatás
A HEIPEL Autósiskola május 30-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. (261345)

Humánerőforrás szakfelügyelő képzés indul 
Székelyudvarhelyen, május végén. Jelentkezni 
telefonon lehet. KREATÍV KONTÍR Kft. Tel.: 0721-
605266. (261384)

Szakács-, pincér- és cukrásztanfolyam 
kezdődik Székelyudvarhelyen 2017. má-
jus végén. Hallgatóink a munkaügyi és a 
tanügyminisztérium által akkreditált és az Euró-
pai Unióban elismert diplomát kapnak. Tevékeny-
ségünkről ízelítőt nyerhet az alábbi weboldalon: 
www.transmontana.info. Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0740-421407. (261386)

Tanulj meg egy jól jövedelmező szak-
mát! Tanfolyamok indulnak Székelyudvar-
helyen, akkreditált diplomával, a következő 
szakterületeken: fodrászat, mani-pedikűr-
műkörömépítés, kozmetika, masszázs, va-
lamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0755-354240. (261490)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus szak-
orvos keddenként 17 órától a Templom utcai 
Samed-Polimed rendelőben vállalja veleszüle-
tett, szerzett gyermekkori deformitások (csípőfi-
cam, lúdtalp, gerincferdülés), felnőttkori csípő-, 
térd-, bokafájdalom, mozgásszervi sérülés, fi-
cam, törések kezelését. Tel.: 0742-982912. (260712)

Fürdőkádak zománcozást vállalom. Tel.: 
0753-680321. (261379)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készí-
tését természetes kőből, márványból, gránit-
ból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés 
készítését, régi sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését Udvarhely, Korond, Keresztúr környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256. 

(261430)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és ja-
vítását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0743-903910. 

(261454)

Telek
Eladó 273 m2-es telek Székelyudvarhelyen, a 
Szentimre végében, a Pálffy oldalon. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0743-158781. (261437)

Eladó 6,5 ár panorámás beltelek Szombat-
falván, tiszta telekkönyvvel. Víz, villany a kö-
zelben. Tel.: 0744-112600. (261474)

Vegyes
Eladó 4 db használt, 90%-os nyári gumiab-
roncs, Matador Hectorra 4x4 245/65 R17. Tel.: 
0744-260753. (261320)




