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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

 Hasznos telefonszámok

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Betyár zöldbableves
Majonézes krumpli 

bécsivel
Csemegeuborka

Káposztaleves
Rántott sajt
Hasábburgonya
Saláta

Vegyes 
gyümölcsleves

Sajtbundás csirkemell
Mexikói köret

Saláta

A nagy menü desszertje:
londoni szelet

Nagy menü – 15 lejKicsi menü – 13 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Lucskos káposzta
Sajttal töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert 

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

Éjjel-nappal hívható
0266-214110, 0744-242424,
0727-242424, 0722-700000

• TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT
ÉS MŰSZERÉSZT
• MUNKAHELYI BETANÍTÁSSAL: 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT
ÉS KÉZIMUNKÁSOKAT
• A RENDELT RÉSZLEGRE 
SZABÓSÁGBAN GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT
Ajánlatunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegyek biztositása
• bérletek árának megtérítése

Jelentkezni Székelyudvarhelyen 
a Vár utca 5. szám alatt, valamint 

Szentkeresztbányán a Gábor Áron utca 
20. szám alatt, illetve érdeklődni 

a 0266-213622-es telefononszámon 
lehet, naponta 8–15 óra között.

A Confex Jakab Kft.
a székelyudvarhelyi, 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

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. 

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-ne-
gyedben 1. emeleti 2 szobás tömbházlakás , 
napos oldalon. Tel.: 0756-077327. (266514)

Felhívás
Trendvision 2018. Cut Colour & Long hair kép-
zés lesz fodrászoknak.  Helyszín: Hunguest Hotel 
Fenyő Csíkszereda, időpont: december 2–3., 9–17 
óra között. Feliratkozni telefonon lehet, november 
26-áig. Oktató: Görbe Éva mesterfodrász – Éva Styl 
Szépségszalon. Tel.: 0745-419668. (266570)

Dr. Donáth Juliánna bőrgyógyász szakor-
vos rendel minden szerdán délelőtt 9 órától 
Székelyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám 
alatti Samed-Polimed rendelőben. Előzetes 
programálás: 0754-992852. (266403)

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. (266037)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni Hargita Megye Tanácsának a Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóságon keresztül nyúj-
tott anyagi támogatásáért, a Gyógy- és fűszernö-
vényes kert Lókodban című projekt megvalósulá-
sáért. LIA Alapítvány (266557)

Oktatás
A HEIPEL Autósiskola november 28-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. (266556)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed 
Centernél péntekenként 16–20 óra között. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670. (266091)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését 
és javítását, illetve cserépcserét. Érdeklőd-
ni lehet telefonon. Tel.: 0743-903910. (266399)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, für-
dők felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 0753-
680321. Tel.: 0753-680321. (266553)

Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom ut-
cai Samed-Polimed rendelőben vállalja veleszü-
letett, szerzett gyermekkori deformitások (csí-
pőficam, lúdtalp, gerincferdülés) felnőttkori csí-
pő-, térd-, bokafájdalom, mozgásszervi sérülés, 
ficamok, törések kezelését. Tel.: 0742-982912.
 (266573)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa 
és műanyag thermopan ablakok , egy- és 
kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többfé-
le méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedve-
ző áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 
200–2000 lej. www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-
630838. (265974)

Faiskolából eladók kiváló minőségű ősho-
nos és modern gyümölcsfacsemeték (al-
ma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- 
és őszibarack, birs, dió), nagy fajtaválaszték-
ban, továbbá ribizli-, egres-, szőlő- és rózsatö-
vek. Nyikómalomfalva 245/D szám. Tel.: 0741-
322192. (266388)

A Sipex Company C kategóriás 
jogosítvannyal, „atestattal” és 
tahográfkártyával rendelkező 

gépkocsivezetőt alkalmaz.

Munkavégzés helye: Székelyudvarhely, 
lerakat: Fások utca 14/21. szám. 

Elvárások: min. 1–2 év tapasztalat, meg-
bízhatóság, komolyság, jó csapatszellem. 
Ajánlunk: motiváló bérezést, ételjegyet, 

km utáni járulékot. 
Érdeklődni lehet telefonon, vagy szemé-
lyesen a székhelyen, naponta 8–17 óra 

között. Tel.: 0734-882741. (266467)

Székelyudvarhelyi vállalkozás 
minimális hegesztői tudással 

rendelkező szakembert alkalmaz. 

Fizetés: 12 lej/óra. Ingázás esetén bérlet-
megtérítés. Tel.: 0745-307117. (266563)

Székelyudvarhelyi étteremeinkbe 
felszolgálókat és konyhai 

személyzetet alkalmazunk. 
Szakmai tapasztalat nem feltétel, diákok 

jelentkezését is várjuk. A betanítást 
igény esetén vállaljuk. Kiemelt bérezést, 
munkakönyvet és napi meleg étkezést 
biztosítunk. Érdeklődni telefonon lehet, 
naponta 10–18 óra között. Fényképes 
önéletrajzokat e-mailen várunk. Tel.: 

0740-365550. E-mail: musicpub2000@
gmail.com. (266561)




