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Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Napi menü
14

lej

Paradicsomleves
Király kedvence 

natúr krumplival
Káposztasaláta

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Húsgombócos
karalábéleves
Zúzapörkölt
Puliszka
Saláta

Almaleves
Cigánypecsenye
Hasábburgonya

Saláta

A nagy menü desszertje:
fantás szelet

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Tárkonyos krumplileves
Csülkös, póréhagymás túróval 

töltött csirkemell
Rizibizi

Friss káposzta
Desszert 

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

Az Infopress Group Rt. 
termelési részlegére

NYOMDAI ÉS KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐT, 
valamint KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET 

alkalmaz. 
Fiatal pályakezdők jelentkezését

is várjuk.
A munkavégzéshez szükséges betanítást 

a cég székhelyén biztosítjuk.
Amit ajánlunk: ételjegyek, szállítás 

biztosítása a város területén, valamint a 
környező településekről, kulturált 
munkakörülmények, cégen belüli 
fejlődési lehetőség és hosszú távú 

munkalehetőség.
Megbízható jelentkezők

önéletrajzát várjuk a 
matyaskatalin@infopressgroup.com 

e-mail-címre vagy személyesen 
a cég kadicsfalvi,  Gutenberg tér 1. 

szám alatti titkárságán.

Az Aqua Nova Hargita Kft. 
víziközmű-szolgáltató

VILLANYSZERELŐT, 
valamint VÍZSZERELŐT 

alkalmaz.
Fiatal, pályakezdő munkavál-

lalók jelentkezését is várjuk.

A munkavégzéshez szükséges 
betanítást a cég székhelyén 

biztosítjuk.
Amit kínálunk: 
- stabil, megbízható munkahely,
- hosszú távú munkalehetőség.

Az önéletrajzokat az utolsó 
végzettséget tanúsító okirattal 
együtt a hr@aquanovahr.ro 

e-mail-címre, vagy személyesen 
cégünk titkárságára (Székelyudvar-

hely, Haáz Rezső utca 4. szám) 
várjuk.

A székelyudvarhelyi  
IKOS CONF RT. 
munkaerőt alkalmaz 
termelési részlegére.

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

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

napokon 7–15 óra között várunk.

A Mr. Big 
fehérnemű-
gyártó cég 

Amit ajánlunk: 
    – eredményorientált bérezés,             
       hosszú távú munkalehetőség;
    – szállítás biztosítása;
    – ételjegy.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet: 0266-245044, 0723-692234.

Elvárások:
    – számítógépes ismeretek
    – román és magyarnyelv-tudás

 VARRÓNŐKET
akár betanítással is.

 SZÁMLÁZÓT 
azonnali kezdéssel.

A  székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz: 

• Gyakorlattal rendelkező 
SZAKÁCSOT és

SZAKÁCSKISEGÍTŐT
Amit biztosítunk:
– hosszú távú munkalehetőség;
– kiemelt bérezés;
– modern munkakörülmények;
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak.

Fényképes önéletrajzot a 
marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk, illetve 
Székelyudvarhelyen a Vár utca 5. 

szám alatt. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet. 

A Rip-Rop pékség

CSOMAGOLÓT
keres éjszakai 

műszakba.

Jelentkezni
a Sósfürdő u. 3/b szám alatt 

hétköznapokon 
10–15 óra között lehet.

AUTÓBUSZVEZETŐKET
keresünk

Magyarország
területére.

Kiemelt bérezés, 
ingyenes szállás és utazás!
Kezdők jelentkezését is várjuk, 

betanítással!
Érdeklődni:

+40753-102268.

Felsőboldogfalvi bútor-
gyártó üzembe előkészítő, 
felületkezelő és csomagoló 

munkakörbe női 
munkatársakat keresünk.

Munkakönyves alkalmazás kezdéskor, 
bérezés a minimálbér felett 

megegyezés alapján, a navétázást 
autóval biztosítjuk a  városból.

Jelentkezni munkanapokon 8–16 óra 
között a 0744-783161-es 

telefonszámon.

Bérbe adó
Bérbe adó igényeseknek 4 szobás, összkom-
fortos, földszinti, berendezett tömbházlakás 
Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedben. Tel.: 
0729-930023. (264583)

Kiadó Székelyudvarhely központi részén, az 1918. 
december 1. utcában (az asló Merkúr áruház kö-
zelében) 110 m2 helyiség, ami megfelel üzlet-
nek, irodának és raktárnak. Parkolási lehetőség 
van, bér megegyezés szerint. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0748-335329. (264611)

Szeretettel várjuk vendégeinket homoród-
kemény falvi kulcsosházunkba , 1–20 személyig. 
Felszerelt konyha, fürdőszoba, fürdődézsa, fedett 
parkoló, tágas udvar áll rendelkezésre. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0744-668910. (264766)

Kiadó I. osztályú garzonlakás a Tomcsa Sán-
dor utca 10/44. szám alatt. A fiatal párokat 
előnyben részesítem. Tel.: 0743-407509. (264786)

Háztartás
Eladók automata mosógépek és mosogató-
gépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hű-
tők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, 
régi mosógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállal-
juk hűtők, mosógépek javítását, háznál is. Cím: 
Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 18. 
szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495. (264662)

Ingatlan
Eladó Székelyudvarhely központi részén, a Tom-
csa Sándor utcában I. osztályú, I. emeleti, 2 szo-
bás tömbházlakás, sajat hőközponttal, ther-
mo pannal és terasszal. Megfelel lakásnak vagy 
irodának. Irányár: 36 000 euró, alkudható. Tel.: 
0751126393 (264706)

Eladó gyönyörű családi ház nagy kerttel 
Zetelakán. Szeretni fogja ezt a csodálatos házat 
nagy kerttel és fantasztikus kilátással a környe-
ző dombokra. Ez a tágas, 2 hálószobás, 2 fürdős, 
nagy nappalival és konyhával rendelkező frissen 
felújított ház ideális egy nagyobb csálád számára. 
A nagy kertben alma-, körte-, barack-, szőlő-, dió- 
és szilvafák gondoskodnak a téli ellátásról. A ház-
hoz tartozik istálló és garázs is. Nyáron a napelem, 
télen a központi fűtés, valamint a borospince szol-
gáltat meleget a hideg estéken. Egy kis befektetés-
sel ideális kisebb cégnek is. Ne szalassza el ezt a re-
mek lehetőséget, hívjon bátran, szívesen körbeve-
zetjük, ár megegyezés szerint. Tel.: 0745-178507. 
E-mail: geritti@yahoo.com. (264756)

Környezetvédelem
A Segesvár, Virágok utca 4/20. szám alat-
ti Biodom Europe Kft. értesíti az érintette-
ket hogy a Betfalva, 1/A szám alatt található 
fémipari műhely működtetéséhez elindítot-
ta a környezetvédelmi engedélyezési eljá-
rást. A tevékenység előrelátható környezeti ha-
tásaival kapcsolatos információk megtekinthe-
tők hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között, va-
lamint pénteken 8–14 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 0266-
312454, 371313; fax: 0266-310041. Észrevétele-
ket a hirdetés megjelenésétől számított 15 na-
pon belül, írásban lehet közöni a környezetvédel-
mi ügynökséggel, az észrevételező személyi ada-
tainak feltüntetésével. (264789)

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola szeptember 
13-án TANFOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és 
B kategóriákra. Részletfizetési lehetőség! Ér-
deklődni, jelentkezni: Székelyudvarhely, Méhek 
utca 2. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra kö-
zött. www.szakszi.ro. Tel.: 0266-210444, 0724-
267864, 0730-608441. (264581)

Könyvelői képzés indul Székelyudvarhelyen 
szeptember végi kezdéssel. Amit megszerez-
het: piacképes tudás; gyakorlatorientált szak-
képzés; bizonyítvány, amit nem kell magyarázni. 
Tel.: 0721-605266. (264654)

A HEIPEL Autósiskola szeptember 26-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. (264693)

Indítsd el saját vállalkozásodat! 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. (264776)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom ut-
cai Samed-Polimed rendelőben vállalja veleszüle-
tett, szerzett gyermekkori deformitások (csípőfi-
cam, lúdtalp, gerincferdülés), felnőttkori csípő-, 
térd-, bokafájdalom, mozgásszervi sérülés, ficam, 
törések kezelését. Tel.: 0742-982912. (263548)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és ja-
vítását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0743-903910. (264048)

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. (264490)

Vállalok tetőjavítást, cserépforgatást, 
bádogosmunkát, festést, csatornázást 
(több színben). Érdeklődni telefonon. Tel.: 0743-
341879. (264760)

Telek
Eladó 18 ár építésre alkalmas beltelek Szé-
kelyudvarhelyen, a ComKim mellett, a házak kö-
zött, rendezett telekkönyvvel. Irányár: 2000 eu-
ró/ár. Tel.: 0741-160082. (264710)

Székelyudvarhelyen, 
Bethlen-negyedi kávézóba 

kiszolgálónőt 
alkalmazunk.

Bővebb információk telefonon. 
Tel.: 0740-226298, 0749-219916. (264713)

A székelyudvarhelyi Best design & 
exhibition Kft. alkalmaz 

asztalosokat és segédmunkásokat. 

Érdeklődni lehet telefonon vagy szemé-
lyesen a Sas utca 43. szám alatt. Tel.: 

0745-317685. (264576)

A Rewe üzletlánc pénztárost 
alkalmaz a székelyudvarhelyi 

Penny üzletbe. 

Az önéletrajzokat az üzletben kérjük 
leadni 8–16 óra között (Vásártér utca 6. 

szám). (264795)

A Model System cég 
tapasztalt, C, C+E-kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt alkalmaz 

külföldi és belföldi szállítmányozásra, 
ponyvás nyerges vontatóra. Tel.: 0742-

827773. (264614)

Székelyudvarhelyi vállalkozás 
munkatársat alkalmaz 

fuvarszervezői munkakörbe. 

Elvárások: minimum középfokú vég-
zettség, angol- vagy németnyelv-tudás. 

Előnyt jelent a fuvarszervezés terén 
szerzett tapasztalat. A jelentkezők 

önéletrajzot az expedinter@gmail.com 
e-mail-címre küldhetnek. (264582)




