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NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Napi menü
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

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható
0266-214110, 0744-242424,
0724-242424, 0722-700000

ELADÓ
 családi ház 
Zetelakán.

Irányár: 44 000 euró.
Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 

0799-442211

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Felsőboldogfalva önkormányzata felhívja a község területén levő egyesületek, 

alapítványok, egyházközségek figyelmét, hogy ez évre is meghirdeti pályázati 

programjait, kultúra, sport és egyházak támogatása tematikában.

Kulturális programok támogatása 2017-ben
Pályázhatnak: azok a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett jogi és 

természetes személyek, amelyek Felsőboldogfalva község területén kulturális 

tevékenységet folytatnak.

A program futamideje: a 2017-es év.

Sportprogramok támogatása 2017-ben
Pályázhatnak: azok a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett jogi és 

természetes személyek, amelyek Felsőboldogfalva község területén sporttevékeny-

séget folytatnak.

A program futamideje: a 2017-es év.

Egyházközségek támogatása 2017-ben
Pályázhatnak: azok a román törvények szerint elismert egyházközségek, amelyek

Felsőboldogfalva község területén vannak.

A program futamideje: a 2017-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:
A pályázatokat Felsőboldogfalva Polgármesteri Hivatalának iktatójában lehet 
benyújtani, Felsőboldogfalva 208. szám alatt, illetve elektronikus formában a 

conslocfeliceni@gmail.com e-mail-címen. 
Leadási határidő: 2017. július 31., 15 óra.

A vissza nem térítendő támogatás a kulturális, sportprogramok, valamint 
egyházközségek támogatásával kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében 

kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amelyet Felsőboldogfalva 
Polgármesteri Hivatalának székhelyén lehet beszerezni 
(Felsőboldogfalva 208. szám), telefon: 0266-245311.

Németországban dolgozott?
Igényelje vissza adóját és gyermekpénzét!

Lehet, Önre is több ezer euró visszatérítés vár.

Tel.: 0745-314050; cím: Győzelem utca 24. szám; 

www.taxkont.ro.

Global TAXkont, hivatalos partner a visszaigénylések területén

Bérbe adó
Kiadó üzlethelyiség Székelyudvarhelyen (50 
m2), forgalmas helyen, a Bethlen Gábor utca 98. 
szám alatt. Tel.: 0744-766114. (263007)

Kiadó 60 m2-es helyiség Székelyudvarhelyen, 
a Városháza téren. Világos helyiség, nagy abla-
kokkal, modern fűtés, igényesen kialakítva. Tel.: 
0746-057346. (263148)

Felhívás
A Székelyudvarhelyi Magánerdészet nyilt ár-
verést hirdet fakitermelési munkálat elvég-
zése céljából, 2017. július 25-én, kedden 10 
órától, a székhelyen.  Érdeklődni lehet a 0266-
210832-es telefonszámon valamint a Mihai Emi-
nescu utca 8. szám alatt. (263180)

A székelyudvarhelyi Polimed Centernél egy-
séges áron végzünk klinikai vizsgálatot és 
labort katonai iskolába készülő fiataloknak. 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0748-100550, 
0748-100554. (263182)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás! TERMOPÁNÜVEG-KÉSZÍTÉS minden 
változatban! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-
782879. (262857)

Eladók automata mosógépek és mosogatógé-
pek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, 
vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi 
mosógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hű-
tők, mosógépek javítását, háznál is. Cím: Szé-
kelyudvarhely, 1918. december 1. utca 18. szám 
(Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495. (263019)

Ingatlan
Eladó 1000 nm telekkönyvezett beltelek 
Csíksomlyón, a Fésülők utcában. Részben köz-
művesítve. Irányár 23 euró/nm. Telefon: 
+36305384044. (262639)

Mezőgazdaság
Eladó jó állapotban lévő, háromhengeres búza-
malom, 2000 kg/8 órás teljesítménnyel. Tel.: 
0049-157-70771716, 0266-335066. (263080)

Oktatás
A HEIPEL Autósiskola július 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. (263050)

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. (263175)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd-traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed 
Centernél péntekenként 16–20 óra között. 
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 
0741-607670. (263096)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Érdeklőd-
ni lehet telefonon. Tel.: 0743-903910. (263100)

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó cég 
C+E kategóriás 

hajtási engedéllyel rendelkező 
sofőröket alkalmaz.

Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0743-
275970. (263170)

A székelyudvarhelyi AGROS Kft., 
a városi zöldségpiac 

melletti üzleteibe 
elárusító személyt alkalmaz. 

Előnyben a mezőgazdasági-
növénytermesztési végzettséggel 

rendelkező személyek. 
Érdeklődni telefonon lehet. 

Tel.: 0266-218310, 0743-774951. (263166)

A Bethlenfalvi út 
284. szám alatt található 

PETROM 
üzemanyagtöltő-állomáshoz 

KÚTKEZELŐT alkalmazunk. 

Érdeklődni, jelentkezni lehet 
személyesen a benzinkútnál, 

munkanapokon 9–15 óra között. (263187)

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. (263139)

Telek
Sürgősen eladó Székelyudvarhelyen, a Lejtő ut-
ca végében 2 db 10 áras panorámás beltelek, 
csodálatos kilátással a városra. Irányár: 1900 
euró/ár. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0740-
787452. (263196)




