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Lucskos káposzta
Sertéspörkölt

puliszkával
Csemegeuborka

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Zöldségleves,   
     csirkebécsi, 
    steakburgonya, 
               káposztasaláta
                       desszert

Házhoz szállítást is vállalunk!

14
lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Húsgombóccsorba
Mozzarellás csirkemell 

grillezett paradicsommal
Natúr krumpli petrezselyemmel

Cékla
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

Gulyásleves
Zúzapörkölt
Puliszka
Saláta Szárnyasraguleves

Tökfőzelék
Tükörtojás

A nagy menü desszertje:
epres diplomata

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:
 András-László Eszter

 gyergyói és
Fellner Kinga

székelyudvarhelyi 
lakos.                    

Alkalmazunk épitőiparban, valamint csatornázási és 
vízvezetési munkálatokban jártas szakembereket és 

segédmunkásokat. 
Jelentkezni Székelyudvarhelyen, a Szabók utca 17. szám alatt lehet,

9 és 17 óra között. 
Informaciók a 0266–210681 telefonszámon kérhetőek.

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

A Deság Villa Panzióba keresünk hosszú távra olyan személyt vagy 
házaspárt, aki képes a panzió mindennapi üzemeltetésének 
feladatait megfelelő minőségben elvégezni.
Feltételek:
- állandó ott-tartózkodás;
- a panzió és környékének rendben tartása;
- a román nyelv ismerete társalgási szinten;
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
- tapasztalat a vendégfogadásban;
- idegen nyelv ismerete (angol vagy német);
- szakácstapasztalat;
- B kategóriás jogosítvány.
Amit ajánlunk:
- hosszú távú munkalehetőség;
- szolgálati lakás;
- eredményorientált bérezés.

Nyugdíjasok jelentkezését is elfogadjuk.
 Italosok mellőzzenek, csak komoly, józan életű személyek jelentkezését várjuk!

Fényképes önéletrajzot a marketing@confexjakab.ro e-mail címen várunk, 
jelentkezni személyesen a Confex Jakab Kft. Vár utca 5. szám alatti titkárságán, 

vagy érdeklődni a 0266-213622-es telefonszámon lehet, naponta 10–15 óra között.

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres fóliagyártó termelési
részlegére:

- versenyképes, teljesítményarányos bér;
- betanítás;
- hosszú távú munkalehetőség, fejlődési lehetőség;
- jó munkakörülmények.

Amit ajánlunk: 

A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail címre 
várjuk  június 21-éig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

A Millennium
étterem és panzió 

SZAKÁCSOT
alkalmaz.
Érdeklődni

a 0742-099747-es
telefonszámon lehet, 

hétköznap
10–18 óra között.

A székelyudvarhelyi  
IKOS CONF RT. 
munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére.

– teljesítményarányos bérezés, 
ételjegy biztosítása, balesetbiztosítás 
a nap 24 órájában. 
– az ingázók bérletét megtérítjük; 
– nőknek lakhatást biztosítunk (térítés 
ellenében) a vállalat munkásszállóján.

 Kéréseket a vállalat székhelyén 
(Rákóczi utca 40. szám), munka-

napokon 7–15 óra között várunk. 
Ugyanitt alkalmazunk egy 

KAPUST, a kéréseket június 23-áig 
fogadjuk el.

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, az 1918. december 1. 
utcában, az alsó Merkúr áruház közelében 110 m2 
helyiség üzletnek, irodának. Bér megegyezés 
alapján. Tel.: 0748-335329. (261611)

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. 

(260921)

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. 

(262155)

Ingatlan
Eladó családi ház Nyikómalomfalván, főút mel-
lett, 10 kilométerre Székelyudvarhelytől. Terület: 
9 ár. Tel.: 0743-953792. E-mail: peter.hajnal@aol.
co.uk. (261926)

Köszönetnyilvánítás
A Cimbora Egyesület köszönetét fejezi ki Székely-
udvarhely Önkormányzatának a „Retro cimbo-
rák – a fénykép útja” program főtámogatásáért.
 (262331)

Mezőgazdaság
Eladók mezőgazdasági gépek: kaszálógé-
pek, Ladewagenek, szénafelfújók, kukori-
casilózó, 165-ös körkasza, valamint 47 és 
50 lóerős Fendt Farmer traktorok. Tel.: 0743-
878596. (262208)

Oktatás
A HEIPEL Autósiskola június 27-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. (262256)

Újabb tanfolyamok indulnak! Tanulj meg egy 
jól jövedelmező szakmát! Tanfolyamok indul-
nak Székelyudvarhelyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: fodrászat, mani-
pedikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs, 
valamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0755-354240. (262336)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Érdeklőd-
ni lehet telefonon. Tel.: 0743-903910. (262043)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd-traumatológus 
rendel a Templom utcai Polimed Centernél 
péntekenként 16–20 óra között. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 0741-607670.
 (262131)

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. (262161)

Telek
Eladó Székelyudvarhelyen, a ComKim lerakat fö-
lött 900 m2 terület. Tel.: 0752-368637. (262078)

Vegyes
Mosott homok, kavics eladó bármilyen mé-
retben. Tel.: 0742-838417. (262242)Elárusítónőt keresünk 

a székelyudvarhelyi 
Kék Pont ABC-be. 

Önéletrajzokat e-mailen várunk, vagy 
személyesen az üzletben, a Gábor Áron 

utca 34. szám alatt. Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0733-927559. E-mail: 

bokorcsilla81@yahoo.com. (262293)

Elárusítónőket 
alkalmazunk 

székelyudvarhelyi ruhásboltba. 

Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0756-112116. (262327)

Székelyudvarhelyi varrodába 
varrónőket 

alkalmazunk. 

Amit nyújtunk: kellemes munkakörnyezet, 
ételjegyek, órabéres fizetés. 

Elvárások: szakmai tapasztalat. 
Érdeklődni lehet a 0742-039703-as 

telefonszámon. E-mail: office@
sacosetextile.ro. (262318)

Székelyudvarhelyi 
fogadóirodába 

keresünk munkatársat, 
jó kereseti lehetőséggel. 

Fényképes önéletrajzokat 
e-mailen várunk. Tel.: 0745-627047. 

E-mail: kingroyal08@gmail.com. (262319)




