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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)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Napi menü
14

lej

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

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

Friss zöldségek
Desszert 

Alföldi leves
Milánói makaróni

Majoránnás
sárgarépaleves

Sült hal
Petrezselymes

krumpli
Fokhagyma

A nagy menü desszertje:
mákos szelet

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

Jó étvágyat kívánunk!

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

Húsgombóccsorba
Székely gulyás

Tejföl
Desszert

orbaorb
ás

 Egy menü ára kiszállítással együtt 18 lej.

ELADÓ
 családi ház 
Zetelakán.

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

0799-442211

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen 30 m²-es helyi-
ség, megfelel irodának, fodrászatnak stb. 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0744-788222.
 (263746)

Kiadó üzlethelyiség Székelyudvarhelyen (50 
m²), forgalmas helyen, a Bethlen Gábor utca 
98. szám alatt. Tel.: 0744-766114. (263813)

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Gábor Áron 
utca 1. szám alatti ingatlan földszinti ré-
sze, amely egy 85 m²-es és egy 12 m²-es 
különbejáratú helyiségből áll. Megfelel csen-
des tevékenységnek: irodának, orvosi rendelő-
nek, szalonnak stb. Tel.: 0743-350833, 0745-
938455. (263882)

Felhívás
Dr. Tikosi István ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Samed-
Polimed rendelőben hétfő délutánonként. Fel-
iratkozni telefonon lehet. Tel.: 0742-982912.
 (263011)

Önállóan dolgozni tudó
 varrónőt keresünk hosszú távra, 

Székelyudvarhelyen. 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 

Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0741-
033990. (263888)

A székelyudvarhelyi Don Pedro 
étterem tapasztalattal rendelkező 

pincérnőt alkalmaz, 
azonnali kezdéssel.

 Ajánlatunk: pontos, időben fizetés, 
továbbképzési, betanulási lehetőség, 

napi étkezés, kávé. Elvárásunk: becsü-
letes, munkát szerető személy legyen. 
Önéletrajzokat a helyszínen várunk, a 
Tompa László utca 34/B szám alatt. 

Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0746-
397867. (263910)

Székelyudvarhelyi építkezési cég 
külföldi munkára alkalmaz dina-

mikus, rendszerető, elkötelezett 
szakembert,

 kőműves munkakörbe. 
Elvárások: pontos, önálló mun-

kavégzés, szakmai tapasztalat, B 
kategóriájú jogosítvány. Előnyt jelent 
az angolnyelv-tudás. Nettó bérezés: 
1500–2000 euró/hó. Fényképes ön-
életrajzát leadhatja a cég székhelyén, 
Székelyudvarhelyen, a Tompa László 
utca 34. szám alatt, munkanapokon 
8–16 óra között. Tel.: 0266-218009.

 (263892)

Székelyudvarhelyi építkezési cég 
alkalmaz dinamikus, rendszerető, 
elkötelezett, építőiparban jártas 

szakembereket. 
Elvárások: pontos, önálló munkavég-
zés, szakmai tapasztalat, kiszállásra 

való hajlam. Amit kínálunk: versenyké-
pes fizetés, kiszállásban az étkezés és 

szállás biztosítva, minden hétvégén 
hazautazás. Fényképes önéletrajzát 
leadhatja a cég székhelyén, Székely-
udvarhelyen, a Tompa László utca 

34. szám alatt, munkanapokon 8–16 
óra között, vagy elküldheti az info@

vikingserv.ro e-mail-címre. Tel.: 0266-
218009. (263899)

Székelyudvarhely központjában 
lévő turkálóba kereskedelmi 

tapasztalattal rendelkező
munkatársat alkalmazunk. 

Elvárások: románnyelv-tudás, jártas-
ság kereskedelemben, önálló mun-

kavégzés. Munkaprogram 10–18 óra 
között. Érdeklődni lehet önéletrajzzal 

a székhelyen, a Tamási Áron út 11. 
szám alatt. Tel.: 0745-857561. (263898)

Kingston upon Thamesben élő 
háromfős család keres 

gyerekfelügyelőt heti 30–35 órára. 
Szállást (külön szoba, Tv, internet) és 

étkezést biztosítunk. Emellett heti 
zsebpénzt is fizetünk (90 angol font), 
és lehetőség van nyelvtanfolyamon 
is részt venni. Alapfeltétel kommuni-
katív angolnyelv-tudás, mivel az apu-
kával angolul kell szót érteni. Várjuk 
a jelentkezéseket e-mailen. Kezdés 

ideje szeptember első, második hete. 
E-mail: csilla.o.peter@gmail.com.

 (263906)

A Rulmenţi de calitate-ro Kft. 
munkatársat keres

értékesítői munkakörbe. 
Elvárások: B kategóriás jogosítvány; 

románnyelv-tudás; 
jó kommunikációs készség. 
Fényképes önéletrajzokat 

e-mailen várunk. E-mail: office@
rulmentidecalitate.ro. (263909)

Faipari cég bővítés céljából
segédmunkásokat és 

szakmunkásokat keres, 
akár betanítással is 

– jó kereseti lehetőséggel. 
Tel.: 0740-965623. (263924)

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász szakorvos
rendel minden pénteken délután 2 órától Szé-
kelyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám alat-
ti Samed-Polimed rendelőben. Végzünk ha-
si echográfiát, érultrahangot is. Előzetes 
programálás a 0745-065984-es telefonszámon.
 (263600)

Dr. Donáth Juliánna bőrgyógyász szakor-
vos rendel minden szerdán délelőtt 9 órától 
Székelyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám 
alatti Samed-Polimed rendelőben. Előzetes 
programálás: 0754-992852. (263602)

Fennjáró idős néni mellé hosszú távra kere-
sünk egy személyt, aki segítsen és társalgó-
társ legyen – Székelyudvarhelyre. Teljes ellá-
tás, fizetés megegyezés szerint. Haszonleső gon-
dozók kíméljenek! Tel.: 0755-354240. (263873)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK 
(MIELE, BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mo-
sogatógépek garanciával. Régi gépét beszá-
mítjuk. Házhoz szállítás! THERMOPANÜVEG-
KÉSZÍTÉS minden változatban!  Érdeklődni: 
Székelyudvarhely, Szent János utca 38. szám. 
Tel.: 0744-539487; 0744-782879. (262857)

Eladók automata mosógépek és mosogató-
gépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), 
hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garan-
ciával, régi mosógépet, hűtőt is beszámí-
tunk! Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 1918. decem-
ber 1. utca 18. szám (a Merkúr áruházzal szem-
ben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-
626495. (263622)

Ingatlan
Csíkszeredában eladó BIO-BOLT cégestől, 
biztos havi jövedelemmel, kialakult kliens-
körrel, adósság nélkül, olcsó bérleti díjjal. 
Irányár 20 000 euró. Érdeklődni telefonon le-
het. Tel.: 0752-783649 (263567)

Eladó kétszobás, 3. emeleti tömbházlakás 
Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben.
Thermopan ablakok, beépített terasz, pad-
ló- és falicsempe, konyha bútorozva.  Irányár: 
39 500 euró, alkudható. Érdeklődni telefonon le-
het. Tel.: 0757-159730. (263771)

Eladó egy manzárdos ház 8 ár telekkel 
Betfalva 64. szám alatt. Tel.: 0723-481761.
 (263903)

Eladó vagy kiadó kertes családi ház Székely-
udvarhelyen, a városi piac közelében.  Irány-
ár: 59 000 euró. Tel.: 0745-515036, 0036-308-
389289. (263914)

Környezetvédelem
A LARIX SYSTEM Kft., melynek székhe-
lye Bögöz, Agyagfalva 135. szám, Hargita 
megye, értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Székelyudvar-
hely, II. Rákóczi Ferenc utca 34. szám cím 
alatt megvalósítandó „Autómosó létesíté-
se” című tervét a környezetvédelmi beleegye-
zés elnyerése céljából. A javasolt terv környezeti 
hatásával kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8.30–16 óra 
között, pénteken 8.30–14 óra között, valamint a 
cég székhelyén. Az érintettek észrevételeiket a 
környezetvédelmi szabályozás teljes időtarta-
ma alatt benyújthatják a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez. Tel.: 0266-371313, 
fax: 0266-310041. (263916)

Oktatás
Tanulj meg egy jól jövedelmező szakmát! 
Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen, akkreditált diplomával, a következő 
szakterületeken: fodrászat, mani-pedikűr-
műkörömépítés, kozmetika, masszázs, va-
lamint pincér és szakács. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0755-354240. (263842)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed 
Centernél péntekenként 16–20 óra között. Ér-
deklődni lehet a következő telefonszámon: 0741-
607670. (263861)

Vegyes
Eladó egy román Carpatina kaszálógép 
(acélhüvellyel, azonnal használható); egy 
kisebb német kaszálógép (1 méteres asztal-
lal, kertekben, fák között használható); kü-
lön egy Carpatina asztal új állapotban; na-
gyobb teljesítményű almát-répát szecskáló-
daráló; 8500 wattos áramfejlesztő generá-
tor, 220 voltot és ipari áramot is termel; 2,2-
es villanymotor 3000 fordulattal cirkulára; 
szőlőprés és őrlő. Tel.: 0744-697781. (263492)

Eladó 4 éves, tiszta szilvapálinka. Ár: 40 lej/
liter. Tel.: 0744-477546. (263809)




