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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

Óriáspizza-nyertesek:
 Tófalvi Andrea korondi és

dr. Bíró Ibolya 
székelyudvarhelyi

lakos.      

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

NAPI MENÜ

14
lej

Csirkeraguleves
Csülökszelet

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Babgulyás
Szilvás 
gombóc Fokhagymaleves

Sertésborda
parasztosan

Saláta

A nagy menü desszertje:
kicsi dobos

Nagy menü – 14 lejKicsi menü – 12 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

 Tojásos salátaleves
Cordon bleu

Steak burgonya
Friss zöldségek

Desszert

Jó étvágyat kívánunk!

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

Tyúkhúsleves
Bakonyi sertésszelet

Krumplipüré
Vegyes ecetes savanyúság

Desszert

elet

 Egy menü ára kiszállítással együtt 16 lej, a kiszállított második 12 lej.

Az 1999/188-as, köztisztviselőkre vonatkozó törvény, 
valamint a 2008/611-es és a 2008/1173-as kormány-
határozatok értelmében Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala versenyvizsgát hirdet a következő köztisztviselői 
állások betöltésére, meghatározatlan időre:

1 előadó – III. osztály, asszisztens szakmai 
fokozat – Adóellenőrző és végrehajtó iroda, 
Helyi adók és illetékek osztálya

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségivel;
– legkevesebb 6 hónap szakmai tapasztalat.

1 tanácsadó – I. osztály, asszisztens szakmai 
fokozat – Adóellenőrző és végrehajtó iroda, 
Helyi adók és illetékek osztálya

Részvételi feltételek:
– vállalatvezetési, könyvelési, gazdasági, pénzügyi 
egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat.

1 tanácsadó – I. osztály, fő szakmai fokozat 
– Kereskedelmi, vállalkozókat képviselő és 
tanácsadó iroda, Helyi adók és illetékek osztálya

Részvételi feltételek:
– vállalatvezetési, könyvelési, gazdasági, pénzügyi 
egyetemi végzettség záróvizsgával;
– legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat.

1 előadó – III. osztály, felső szakmai fokozat 
– Helyi adók és illetékek osztálya 

Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségivel;
– legkevesebb 9 év szakmai tapasztalat.

1 tanácsadó – I. osztály, fő szakmai fokozat 
– Könyvelési és költségvetési osztály

– vállalatvezetési, könyvelési, gazdasági, pénzügyi, 
menedzsment, marketing, nemzetközi gazdaságtan és 
vállalkozások, jogi vagy közigazgatási egyetemi végzettség 
záróvizsgával;
– legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat.
A versenyvizsgát Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalában, a Városháza tér 5. szám alatt tartjuk, 2017. 
november 8-án 10 órától írásbeli, 2017. november 14-én 10 
órától pedig szóbeli vizsgával.
A jelentkezőknek az 1999/188-as, köztisztviselőkre 
vonatkozó törvény módosított változata 54. paragrafusa 
előírásainak kell megfelelniük.
A jelentkezési iratcsomókat a hirdetés Hivatalos Közlönyben 
történő megjelenését követő 20 napon belül kell benyújtani 
a polgármesteri hivatal személyzeti irodájába (első emelet, 
6-os iroda).
A jelentkezési iratcsomót az erre vonatkozó törvény 
(2008/1173-as kormányhatározat által módosított, 
2008/611-es kormányhatározat, 49. szakasz) előírása 
szerint kell összeállítani.
A versenyvizsga részletei, valamint a könyvészet 
megtekinthető a hivatalos honlapon: www.udvarhely.ro, 
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyedben 
3 szobás tömbházlakás 3 diáklány részére, bér: 
600 lej/hónap + közköltség. Tel.: 0740-939542.
 (265596)

Felhívás
Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász szakorvos rendel 
minden pénteken délután 2 órától Székelyud-
varhelyen, a Templom utca 7. szám alatti Samed-
Polimed rendelőben. Végzünk hasi echográfiát, 
érultrahangot is. Előzetes programálás a 0745-
065984-es telefonszámon. (265225)

Kápolnás Közbirtokossági Egyesülete fakiterme-
lő szakcégek jelentkezését várja 2 db vágtér ki-
termelése céljából. Mindkét vágtér állománya 
lucfenyő, vágások neme: egészségügyi, valamint 
konzerváló vágás. A kitermelendő összmennyi-
ség: 547 m3. Csak olyan jogi személyek jelent-
kezését várjuk, amelyek érvényes atesztálással 
rendelkeznek. Részletes tájékoztatás a megadott 
telefonszámon, vagy a közbirtokosság szék-
helyén 8–15 óra között igényelhető. Tel.: 0746-
154888. (265503)

Zarándokút PADOVA – NIZZA – LOURDES útvona-
lon! Fakultatív Velence 2017. október 22–29. kö-
zött. Aki gyógyulni vágyik, várja a Szűzanya! Tel.: 
0754-910105. (265587)

85 éves idős hölgy mellé keresünk gondozót, 
Székelydvarhelyre. Részletekért, kérem, hívjon 
9–17 óra között a 0740-212700-as telefonszá-
mon. (265658)

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 mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mo-
sógépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. Cím: Székely-
udvarhely, 1918. december 1. utca 18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495. (265164)

Ingatlan
Eladó Székelyudvarhelyen a Gábor Áron utca 18. 
szám alatt található, egyemeletes, 99 m2 alapte-
rületű ingatlan. Az épület földszintjén három he-
lyiség, plusz kialakított konyha és fürdőszoba talál-
ható. A külön bejárattal és lépcsőfeljáróval rendel-
kező emeleten három nagyobb helyiség, két kisebb 
terasz, konyha és mosdó található. Az ingatlan tel-
jesen közművesített, saját hőközponttal rendelke-
zik. A 400 m2-es területen kocsibejáró és egy csűr-
ből átalakított, 69 m2-es melléképület található. A 
melléképület egy része garázsnak, raktárnak hasz-
nálható, illetve rendelkezik egy külön bejáratú ki-
sebb helyiséggel. Az épület használható lakóház-
nak, de megfelel cégszékhelynek, irodának, illet-
ve bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenység le-
bonyolítására is. Irányár: 149 000 euró. Tel.: 0741-
299929. (265435)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szak-
orvos rendel a Templom utcai Polimed Centernél 
péntekenként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: Tel.: 0741-607670.
 (265179)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon. Tel.: 0743-903910. (265477)

Vállalok tetőfedést bádoglemezzel, tetőjavítást, 
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 szerint. 
Tel.: +36-303111203. (265337)

Eladó Székelyudvarhelyen 45 ár bekerített telek a 
Sas utcában, a tűzoltóság épülete mögött, a Mat-
rica Rt. szomszédságában. A területen nem talál-
ható épület, telekkönyve rendezett. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0741-299929. (265436)

Eladó Kadicsfalván, a „Kicsirétben” 2 db, egyen-
ként 5 áras beltelek, rendezett telekkönyvvel. Ár 
megegyezés szerint. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0748-359741. (265635)

Eladó Székelyudvarhelyen 10 ár terület a Vizigó-
tok utcában (a Silk mosoda mögött), valamint a 
Termés utcában 20 ár terület – rendezett papí-
rokkal. Tel.: 0746-560609. (265656)

Vegyes
Eladó hasogatott minőségi bükk tűzifa, valamint 
vegyes tűzifa és gyérítésből származó tűzifa. 
Rendelhető fenyőfacándra is, kötésben. A ház-
hoz szállítás biztosítva. Érdeklődni telefonon le-
het. Tel.: 0744-937920. (265519)

Nemzetközi szállítással 
foglalkozó székelyudvarhelyi 

cég kamoinsofőrt keres 
7,5 tonnás autóra. 

Fizetés: 8–9 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735. (265381)

Magyarországi pékség 
munkatársat keres, 
akár betanítással is. 

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

Hipermarketeknek beszállító 
faipari cég komoly, megbízható 

férfi munkaerőt alkalmaz,
hosszú távra.

Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-629318.
 (265533)




