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Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

NAPI MENÜ
Salátás, kapros bableves 
Gombapaprikás
puliszkával
Friss vegyes savanyúság 
Desszert

14
lej

Erdélyi tárkonyos csorba
Ördögfasírt

krumplipürével
Paradicsomszósz

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Reszelt leves
Töltött káposzta

Húsgombóccsorba
Hortobágyi
palacsinta

A nagy menü desszertje:
havasi kifli

Nagy menü – 14 lej
Kicsi menü – 12 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Frankfurti leves
Sajttal töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

Holland–magyar idős házaspár gondozót keres 
Magyarországra, azonnali kezdéssel 

(2017. szeptember 25-étől).

Elvárások: tudjon bánni öregekkel, legyen tisztességes, alkalmazkodó,  
   rugalmas, nem dohányzó.
Korhatár: 28 és 50 év között.
Bérezés: 150 000 forint/hó.

A család családtagként fogadja. Szállás, teljes ellátás és a kiutazás 
biztosítva, külön hálószobával. Telefonszám: 0031651307104.

AZ AUTOGROUP SIMÓ munkatársakat keres

2. PÉNZTÁROS

jelent a tapasztalat és a

ismerete.
3. SZERVIZ ÜGYFÉLFOGADÓ
(RECEPCIÓS)

...........................................................................................................................

Amit ajánlunk:

0744-599244
a peter@autogroupsimo.ro

Bérbe adó
Kiadó Kolozsváron 3 szobás tömbházlakás.  
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0730-597038.
 (264997)

Felhívás
A Felsőboldogfalvi Közbirtokosság 2017. 
szeptember 26-án, kedden 12 órakor nyílt 
árverést szervez a Libán Magánerdészet 
székhelyén, 237 m3 famennyiség eladására. 
Amennyiben az első árverés érvénytelen lesz, a 
licit törvényes határidőn belül megismétlődik. Az 
árveréssel kapcsolatosan érdeklődni lehet a Li-
bán Magánerdészeten vagy telefonon. Tel.: 0743-
040473. (264987)

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)

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. (264925)

Ingatlan
Eladó I. osztályú, 1. emeleti, 2 szobás 
tömbházlakás  Székelyudvarhelyen, a felső 
Bethlen-negyedben, csendes környezetben. Ér-
deklődni minden csütörtökön 20–22 óra között 
lehet, telefonon. Tel.: 0741-196495. (264804)

Oktatás
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)

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. (264832)

Könyvelői képzés indul Székelyudvarhelyen 
szeptember végi kezdéssel. Amit megszerez-
het: piacképes tudás; gyakorlatorientált szak-
képzés; bizonyítvány, amit nem kell magyarázni. 
Kreatív Kontir Kft. Tel.: 0721-605266. (264911)

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. (264490)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készí-
tését természetes kőből, márványból, gránit-
ból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés 
készítését, régi sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését Udvarhely, Korond, Keresztúr környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256. (264932)

A VIKING Kft. tevékenysége bővítése 
céljából alkalmazásra keres fiatalos, 

rugalmas női és férfi munkaerőt 
ÉPÜLETTAKARÍTÓI munkakörbe. 

Férfiaknál előny a B kategóriás jogo-
sítvány! Jelentkezni személyesen, a 
cég székhelyén, a Tompa László utca 

34. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra 
között. Tel.: 0266-218009. (264691)

Székelyudvarhelyi vállalkozás 
minimális hegesztőtudással 

rendelkező szakembert 
alkalmaz. 

Fizetés: 13 lej/óra. Ingázás esetén bérlet-
megtérítés. Tel.: 0745-307117. (264953)

A székelyudvarhelyi Cimbora 
gyermekek klubja 

versenyvizsgát hirdet egy 
félnormás karbantartói és egy 
egész normás takarítói állásra. 

Érdeklődni lehet a helyszínen, hétközna-
ponként 8–14 óra között, a Solymossy 

utca 10. szám alatt, szeptember 26-áig.
 (264999)

A Cauciuc Recycling cég 
présgép mellé megbízható 

munkatársakat keres 
székelyudvarhelyi műhelyébe, 

hosszú távra.

 Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0724-
996991. (264993)




