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Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Zöldségleves
Stefánia szelet
Natur krumpli
Ecetes vegyes 
Desszert
Házhoz szállítást is vállalunk!

14
lej

Jókai bableves
Csirkenuggets 

rizibizivel
Tartármártás

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Köménymagleves
Sertésborda
parasztosan
Saláta

Zöldpaszulyleves
Rántott csirkemell

Párolt zöldköret

A nagy menü desszertje:
francia krémes

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Csirkeraguleves
Roston sült sertéskaraj 

gombamártással
Krumplipüré

Savanyú uborka
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

Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

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 GORDON-PROD KFT.
alkalmaz:

• MARKETINGSPECIALISTÁT
• KA (Key Account Executive) 

értékesítési koordinátort
Elvárások: folyékony román-

nyelv-tudás; jó kommunikációs 
készség, nagyon jó számítógépes 
ismeretek, angol nyelv ismerete 

• TERMELÉSI VEZETŐT
• MŰSZERÉSZT

• GÉPKEZELŐKET
• CSOMAGOLÓKAT
• AUTÓMÉRNÖKÖT

• tapasztalattal rendelkező 
AUTÓSZERELŐT

• RAKTÁROST 
Jelentkezés
–  telefonon: 0266-248448;
–  e-mailen:  
resurseumane@gordonprod.ro;
– személyesen: Székelyszentlélek 2/A.

H I R D E T É S

KOROND ÖNKORMÁNYZATA értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Vízhálózat 
felújítása és bővítése Korondon” című tervét benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám. (Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro)

Bérbe adó
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
Elcserélném IV. emeleti, székelyudvarhe-
lyi, 2 szobás, központi fekvésű tömb ház la-
ká somat szintén székelyudvarhelyi I. osztá-
lyú, összkomfortos garzonlakásra (földszint, 
I. vagy II. emelet). Érdeklődni naponta 9–17 óra 
között lehet, telefonon. Tel.: 0755-167247, 0744-
540442. (264500)

Eladó I. osztályú, 1. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás Székelyudvarhelyen, a felső Beth-
len-negyedben, csendes környezetben. Érdek-
lődni minden csütörtökön 20–22 óra között le-
het, telefonon. Tel.: 0741-196495. (264804)

Köszönetnyilvánítás
A székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány kö-
szöni a Verestóy Alapítványnak a halmozot-
tan sérült fiatalok nyári táborozásában nyújtott 
anyagi támogatást. (264830)

Oktatás
B, B+E kategória? MEGOLDÁS A KORONDI AU-
TÓSISKOLA – A remorkás autósiskola!  Mi se-
gítünk Önnek a hajtási megszerzésében! Lakóko-
csi, lószállító, nehéz remorka-trailer, kürtősház 
vontatása gondot okoz? Nálunk a megoldás! 
Újabb csoport indul szeptemberben! Korond 410. 
szám. Tel.: 0744-211026. (264604)

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 LEGOCONS NYELVISKOLA szeptembertől in-
dítja nyelvtanfolyamait ANGOL, NÉMET, RO-
MÁN, FRANCIA nyelvekből. Tel.: 0730-190100, 
0756-389871. (264655)

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)

A SZAKSZI DRIVE autósiskola szeptember 
20-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)

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

Székelyudvarhelyen, 
Bethlen-negyedi kávézóba 

kiszolgálónőt 
alkalmazunk.

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

A Romarta üzlet munkatársakat 
keres eladói munkakörbe 

hosszú távra. 

Az önéletrajzokat várjuk behozni 
az üzletbe: Székelyudvarhely, 

Kossuth Lajos utca 1. szám. (264817)

Faipari cég bővítés céljából 
férfi segédmunkásokat 

alkalmaz, akár betanítással is 

– jó kereseti lehetőséggel, Székelyudvar-
helyről és környékéről. Érdeklődni lehet 

telefonon. Tel.: 0740-965623. (264829)

Székelyudvarhely központjában 
lévő pászkasütödébe, 
3 váltásos műszakba 

női munkatársat alkalmazunk, 
kizárólag Székelyudvarhelyről. 
Érdeklődni telefonon lehet 8–14 óra 

között, hétköznap. Tel.: 0757-564838.
 (264840)

Megbízható embert vagy kisebb 
családot alkalmazok Égébe, 

tehenek mellé. 

Tel.: 0752-201955. (264726)

A Multi Partner pénzváltóba 
női munkatársakat keresünk 

Székelyudvarhelyen. 

Elvárások: számítógép-kezelői ismeretek. 
Előny a románnyelv-tudás. Jelentkezni 

fényképes önéletrajzzal a sandorbakk@
gmail.com e-mail-címen lehet. 

Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0744-839443. (264733)

Nemzetközi szállításban jártas 
gépkocsivezetőt alkalmazunk. 

További információk telefonon és 
e-mailen. Tel.: 0740-068565. E-mail: 

derbispedtrans@gmail.com. (264780)

A Rewe üzletlánc pénztárost 
alkalmaz a székelyudvarhelyi 

Penny üzletbe. 

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

szám). (264795)

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, bá-
dogos munkát, festést-csatornázást  (több 
színben). Érdeklődni telefonon. Tel.: 0743-
341879. (264760)

Telek
Eladó Libántetőn 3 ha terület, aminek több 
mint fele erdő, a többi kaszáló. A területen le-
vő fa mennyisége 350 m bükkfa (erdészeti leltár 
alapján), aminek kb. fele műfa. A terület egy ré-
sze lejtős, télen sízésre alkalmas, a telek sarká-
ban van egy csorgó, és hozzá tartozik egy jó ál-
lapotban lévő faház is. Irányár: 12 000 euró. Tel.: 
0740-891468. 

(264509)

Eladó 18 ár építésre alkalmas beltelek Szé-
kelyudvarhelyen, a ComKim mellett, a házak 
között, rendezett telekkönyvvel. Irányár: 2000 
euró/ár. Tel.: 0741-160082. (264710)




