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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

NAPI MENÜ

Házhoz szállítás:

0742-53511507
Az Édes Manna Kft. szállítja.

Zöldpaszulyleves
Palermói sertésszelet 

tört krumplival
Ecetes uborka

Zöldségleves
Udvarhelyi
sertésborda

Alföldi leves
Milánói makaróni

A nagy menü desszertje:
fantás szelet

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Csirkeraguleves
Roston sült sertéskaraj

gombamártással
Krumplipüré

Friss zöldségek
Desszert

Szállítási cég alkalmaz gépkocsivezetőt billencs teherautóra. 
Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. Komoly egyének jelentkezését várjuk!

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a következő címen lehet: 
Székelyudvarhely, Szabók utca 17. szám (a Diablo pizzéria felett) 

9–17 óra között, vagy tel./fax: 0266–210681
Jelentkezési határidő: 2018.01.05.

Felhívás
A Kénosi Erdőtulajdonosok vezetősége gyű-
lésbe hívja az erdőtulajdonosokat december 10-
én 14 órára, erdővisszaadási kérdések megbe-
szélésére. (267102)

Figyelem, figyelem! Ha szeretsz énekelni, 
ha álmod a színpad, ha szereted a kihívást, 
ha képes vagy harcolni a sikerért, jelentkezz 
az „Itthon is lehetsz sztár” tehetségkuta-
tó versenyre!  Feliratkozni 2017. december 5. – 
2018. január 30. között lehet. Az előválogatásra 
jelentkezők száma max. 400 fő. Légy te a 2018-
as „Itthon is lehetsz sztár” verseny győztese! 
Fődíj: 5000 euró. Bővebb információkért keresd 
az Itthon is lehetsz sztár Facebook-oldalt vagy a 
www.hannersolutionsclub.ro weboldalt. 

(267136)

A Rózsa-Fa Kft. munkatársakat 
alkalmaz asztalosműhelyébe. 

Előnyt jelent a faipari végzettség. 
Jelentkezni személyesen lehet, kézzel írt, 
fényképes önéletrajzzal a cég székhelyén, 

a Sas utca 10/A szám alatt. Tel.: 0744-
209371. (266809)

A REWE ROMANIA pénztárost 
alkalmaz a székelyudvarhelyi 

PENNY MARKETBE.

Az önéletrajzokat az üzletben kérjük 
leadni, a Vásártér 6. szám alatt. (266856)

Sebestyén Csaba parlamenti 
képviselő munkatársat keres 

székelyudvarhelyi irodáiba.

Elvárások: magyar-, románnyelv-ismeret, 
B kategóriás jogosítvány. 

Előny: angolnyelv-tudás, ügyintézési 
jártasság. Önéletrajz, motivációs levél 
leadható december 31-éig a II. Rákóczi 

Ferenc utca 84. vagy a Szent János utca 
72. szám alatti irodánál, 

valamint e-mailen. E-mail: 
office.sebestyen@gmail.com. (267021)

A székelyudvarhelyi 
FAMOS RT.

munkatársat keres 
a kereskedelmi osztályra.

Elvárásaink: érettségi vagy felsőfokú 
végzettség, magyar- és románnyelv-tudás, 
előny a német- vagy az angolnyelv-ismeret, 

magabiztos MS Office-ismeretek, kiváló 
kommunikációs és kooperációs készség, 

jó szervezési, tervezési, elemző- 
és problémamegoldó képesség. 
Fényképes önéletrajzokat a cég 

székhelyére, a Vásártér utca 6. szám alá, 
vagy e-mailre várunk. 

E-mail: office@famos.ro. (267069)

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. 

(266656)

Ingatlan
A Kuvar-negyedi régi moziépület hátsó oldalában 
lévő garázssor 7-es számú, külön villanyhálózat-
tal, távvezérlésű automata billenőajtóval rendel-
kező, telekkönyvezett, betonelemekből épített 
garázs eladó. Méretei: 550x280 cm. Eladási ár 
8750 euró. Tel.: 0743-139839 

(266976)

Köszönetnyilvánítás
A pálpataki „Kis Herceg” Egyesület köszö-
netét fejezi ki a Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, amiért támo-
gatta a „Segítsünk a bajbajutottakon” pályáza-
tot. (267144)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készíté-
sét és javítását, illetve cserépcserét. Érdek-
lődni lehet az alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-
903910. (266399)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek 
javítását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint 
rusztikus bútorokat, illetve ágyakat és emele-
tes ágyakat készítünk rendelésre. Tel.: 0755-
807422. (266717)

Vegyes
Eladó hasogatott, minőségi bükk tűzifa, vala-
mint vegyes tűzifa és gyérítésből származó 
tűzifa. Rendelhető kandalló-kazán-csempe mé-
retre vágott tűzifa is, kérés szerint fejszével dara-
bolva.  Rendelhető fenyőfacándra is, kötésben. A 
házhoz szállítás biztosítva. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0744-937920. (266876)




