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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

Erdélyi tárkonyos 
csorba

Csirke cordonbleu
Káposztasaláta

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Reszelt leves
Káposztás
karaj Brokkoli-krémleves

Mozzarellás csirkemell
Krumplipüré

Saláta

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

Bérbe adó
Kiadó 118 m2-es üzlethelyiség és 63 m2-es 
irodahelyiség Székelyudvarhelyen, a II. Rá-
kóczi Ferenc utca 80. szám alatt (a volt DAC épü-
letében). Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0745-
669951. (265550)

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyed-
ben 3 szobás tömbházlakás  3 diáklány részé-
re, bér: 600 lej/hónap + közköltség. Tel.: 0740-
939542. (265596)

Felhívás
Zarándokút PADOVA – NIZZA – LOURDES út-
vonalon! Fakultatív Velence 2017. október 
22–29. között. Aki gyógyulni vágyik, várja a 
Szűzanya! Tel.: 0754-910105. (265587)

Ezúton értesítjük Tófalvi Ernőt, Balog Zsuzsan-
nát, Hajdó Linát, Hajdó Sándort, Hajdó Ferenczet, 
Tófalvi Ferenczet, Tófalvi Ferencz Majort és Venc-
zel Máriát, hogy 2017. október 24-én 8.30-kor 
jelenjenek meg a Székelyudvarhelyi Bíróságon 
mint alperesek. A per tárgya elbirtoklás, ügyirat-
szám: 1706/268/2017. Miklós Márton és Miklós 
Erzsébet. (265613)

Háztartás
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)

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. (265164)

Szolgáltatás
Régi ajtók és ablakok minőségi hő-, por- és 
hangszigetelését vállaljuk Németországban 
kifejlesztett technológiával. Új és egysze-
rű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem 
igényel. Tel.: 0721-255006. (265622)

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. (265179)

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. (265469)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és ja-
vítását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet te-
lefonon. Tel.: 0743-903910. (265477)

Vállalok tetőfedést bádoglemezzel, tetőjaví-
tást, bádogosmunkákat, csatornakészítést 
többféle színben – most 10% kedvezménnyel, 
bármilyen munkát vállalunk! Tel.: 0742-934731.
 (265555)

Telek
Eladó Kápolnásfalu és Homoródfürdő között, 
a 13A főútvonaltól kb. 50 méterre, Kápolnásfalu 
közvetlen közelében 50,7 ár külterületi telek, 
rendezett telekkönyvvel. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: +36-303111203. (265337)

Vegyes
Eladó hasogatott, minőségi bükk tűzifa, va-
lamint vegyes tűzifa és gyérítésből szárma-
zó tűzifa. Rendelhető fenyőfacándra is, kötés-
ben. A házhoz szállítás biztosítva. Érdeklődni te-
lefonon lehet. Tel.: 0744-937920. (265519)

Németországi munkára keresünk 
akár azonnali kezdéssel 

teherautósofőröket, 
vízvezeték-szerelőket 

és különböző raktári betanított 
munkákra segédmunkásokat. 

Németnyelv-ismeret nem feltétel, de 
előnyt jelent. Közvetítési díj nincs. Érdek-

lődni hétköznapokon 9–16 óra között a 
cég székhelyén, Csíkszeredában a Petőfi 

Sándor utca 7. szám alatt. E-mail: office@
lernettjob.ro. Tel.: 0786-873100. (265515)

Kürtőskalácssütésre 
női és férfi munkatársakat 

alkalmazunk. 
Férfiaknál előny a B kategóriás jogosít-
vány. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-

816389. (265617)

Térkőcentrum tapasztalattal 
rendelkező raktárost alkalmaz 

Székelyudvarhelyen,
előnyt jelent az Iscir-engedély és a 
románnyelv-tudás. Érdeklődni lehet 

telefonon, vagy önéletrajzot küldhetnek 
e-mailen. Tel.: 0744-583211. E-mail: 

pflaster@pzs.ro. (265647)

Magyarországi pékség 
munkatársat keres, 
akár betanítással is. 

Érdeklődni telefonon. Tel.: 0741-112113. 
E-mail: jwenglos@gmail.com. (265618)

Sürgősen keresünk németül 
alapfokon beszélő munkatársat, 

betanítható munkára, 
építőiparban – Ausztriába.

Fizetés: 10 euró/óra. Szállás biztosított. 
Tel.: 0738-125702. (265452)




