
Fizessen elő újságunkra,

Előfizetését megkötheti lapkézbesítőinknél, újságosbódéinkban 
és szerkesztőségünkben (Szentimre utca 17. szám). Tel.: 0266-218361.
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Paszulycsorba
Lekváros derelye Karfiolleves

Sült hal
Petrezselymes 

burgonya
Fokhagymakrém

A nagy menü desszertje:
londoni szelet

Nagy menü – 15 lej

Kicsi menü – 13 lej

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Görög csorba
Csirkemell corn flakes bundában
Natúr krumpli petrezselyemmel

Friss zöldségek
Desszert 

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

Cím: Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13. sz., 
tel.: 0266-210046, 0751-103915.

című könyvet nyerte.

(Építők utcája 8/15)

A nyeremény átvehető üzletünkben.

Erdélyi konyha 
kalendárium 2018.

Az UH 154–158-as lapszámban
megjelent rejtvénypályázat nyertese,

 Elekes Erzsébet 

Gabriella 

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben I. emeleti, 3 szobás, bútorozott, felújí-
tott, hőszigetelt, saját hőközponttal rendel-
kező tömbházlakás, déli fekvéssel, háztartá-
si gépekkel. Ugyanitt kiadó/eladó garázs is. Tel.: 
0740-822080 (267842)

Kiadó 105 m2-es helyiség Székelyudvarhe-
lyen, a régi Cérnagyár helyén, a földszinten. 
Megfelel irodának, üzletnek, orvosi rendelőnek 
stb. Ugyanitt kiadók egyéb helyiségek is. Érdek-
lődni a helyszínen vagy telefonon. Tel.: 0724-
081993, 0724-318667. (267880)

Felhívás
Dr. Tikosi István ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Samed-
Polimed rendelőben hétfő délutánonként. 
Feliratkozni telefonon lehet. Tel.: 0742-982912.
 (266766)

Szeretettel meghívunk minden kedves Szé-
kelyvarságról elszármazottat és az otthon élő 
barátainkat a 16. alkalommal megrendezésre 
kerülő hagyományos kosaras farsangi bál-
ba. Helyszín: Baczkamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégium (volt Peda) ebédlője, Székely-
udvarhely. Időpont: január 20., szombat. Nyitó 
szentmise a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-
templomban 18.30-tól. Jelentkezni lehet telefo-
non. Tel.: 0745-306185. (267876)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás! Kaphatóak sífelszerelések és kor-
csolyák is. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-
782879. (266656)

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. (267215)

Ingatlan
Kiadó hosszú távra kétszobás, földszin-
ti tömbházlakás  Székelyudvarhelyen, a Szi-
get-negyedben. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0756-025.296 (267840)

Eladó Székelyudvarhelyen a Gábor Áron ut-
ca 18. szám alatt található egyemeletes, 
99 m2 alapterületű ingatlan. Az épület föld-
szintjén három helyiség, plusz kialakított kony-
ha és fürdőszoba található. A külön bejárattal 
és lépcsőfeljáróval rendelkező emeleten há-
rom nagyobb helyiség, két kisebb terasz, kony-
ha és mosdó található. Az ingatlan teljesen köz-
művesített, saját hőközponttal rendelkezik. A 
400 m2-es területen kocsibejáró és egy csűr-
ből átalakított, 69 m2-es melléképület találha-
tó. A melléképület egy része garázsnak, raktár-
nak használható, illetve rendelkezik egy külön 
bejáratú kisebb helyiséggel. Az épület használ-
ható lakóháznak, de megfelel cégszékhelynek, 
irodának, illetve bármilyen jellegű kereskedel-
mi tevékenység lebonyolítására is. Tel.: 0741-
299929. (267849)

Köszönetnyilvánítás
A székelyudvarhelyi Tehetség és Szorgalom 
Alapítvány hálás köszönetét fejezi ki a Beth-
len Gábor Alap által nyújtott háromszázezer fo-
rint támogatásért, amelyből a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kollégium fizikaszertárá-
ban az évszázados tárolók restaurálása valósult 
meg. (267916)

Oktatás
Manikűr-műkörömépítő alapképzés indul 
Székelyudvarhelyen. A 3 hónapos tanfolyamon 
elsajátítható: elméleti tudnivalók, a klasszikus 
manikűr folyamata, lakkozás és díszítés köröm-
lakkal, parafinos kézápolás, professzionális mű-
körömépítés sablonos technika alkalmazásával. 
Minden tanulónk számára cégünk ajándék kez-
dőcsomagot biztosít. Érdeklődni és jelentkezni 
lehet telefonon és e-mailen. Tel.: 0740-401677. 
E-mail: nails.creative@yahoo.com. (267512)

A SZAKSZI DRIVE autósiskola január 17-én 
TANFOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és B ka-
tegóriákra. Részletfizetési lehetőség! Érdek-
lődni, jelentkezni: Székelyudvarhely, Méhek ut-
ca 2. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra kö-
zött. www.szakszi.ro. Tel.: 0266-210444, 0724-
267864, 0730-608441. (267808)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom 
utcai Samed-Polimed rendelőben vállalja 
veleszületett, szerzett gyermekkori deformitá-
sok (csípőficam, lúdtalp, gerincferdülés) felnőtt-
kori csípő-, térd-, bokafájdalom, mozgásszervi 
sérülés, ficamok, törések kezelését. Tel.: 0742-
982912. (267563)

A Moldván Emil PFA vállalja: Kft., PFA, ÎI és 
ÎF bejegyzését, módosítását, kft.-k (akár fel-
függesztett kft.-k) egyszerűsített felszámolását, 
élelmiszeripari egységek állatorvosi engedélyez-
tetéséhez szükséges dokumentációk összeállí-
tását. Cím: Vásártér utca 5. sz. (az Agros-épület 
emelete). Tel.: 0740-283039. (267781)

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. (267801)

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. (267827)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és ja-
vítását, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0743-903910. (267886)

Társkereső
46 éves, székelyudvarhelyi nemlátó fiatal-
ember vagyok, szeretnék megismerkedni ko-
moly kapcsolat céljából komoly, házias hölggyel. 
Saját lakással rendelkezem, 1 gyerek nem aka-
dály. Sms-eket nem fogadok. Tel.: 0768-906006.
 (267910)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag thermopan ablakok, egy- és 
kétnyílósok;  új bejárati ajtók, teraszajtók, több-
féle méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. 
Árak: 200–2000 lej. www.hasznaltablak.ro. Tel.: 
0742-630838. (267170)

Eladó jó minőségű széna nagyobb mennyiség-
ben Bogárfalva 98. szám alatt. Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0743-273996. (267776)

Eladó 15 m száraz bükk tűzifa. Érdeklődni tele-
fonon lehet. Tel.: 0752-386256. (267826)

Eladó félszáraz bükk tűzifa méterben.  Kérés-
re felvágva is, kisebb mennyiség is megoldható. 
A házhoz szállítás biztosítva. Ugyanitt eladó fe-
nyő-, tölgyfa- és bükkfacándra. Érdeklődni tele-
fonon lehet. Tel.: 0744-937920. (267930)

Eladó 115 köbméter kitermelésre váró fa 
Pálpataka határában. Tel.: 0751044084 (267944)

Szállítási cég alkalmaz 
gépkocsivezetőt, valamint 
gépkocsi-/kamionszerelőt 
újonnan induló műhelybe. 

Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. 
Komoly egyének jelentkezését várjuk! 

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal: 
Székelyudvarhely, Rét utca (a terelőúton, 
a Matricagyár mögött), 9–17 óra között 

vagy telefonon/faxon, esetleg e-mailben. 
Jelentkezési határidő: 2018. január 30. 

Tel.: 0749-164046, 0266-210681. E-mail: 
tunde.hegyi@ingservice.ro. (267911)

Munkatársat keresünk 
a székelyudvarhelyi 

Minimax üzletbe, 
8 órás munkaprogrammal. 

Elvárás az alapszintű románnyelv-tudás, 
jó kommunikációs készség, főleg gyere-
kekkel. Jelentkezni lehet önéletrajzzal 
a helyszínen naponta 9–12 óra között, 
valamint 17–20 óra között, a Kisköved 

utca 18/2. szám alatt. (267926)

Külföldre nadrágokat gyártó 
székelyudvarhelyi cég 

tapasztalattal rendelkező 
beugróst, varrónőt 

és szabászt alkalmaz
(nem szükséges szabásminta-szerkesz-

tési ismeret). Jó szervezőkészség esetén 
lehetőség nyílik a segédmesteri, illetve 
mesteri munkakör betöltésére is. Hívá-

saikat telefonon várjuk, hétköznapokon 
8–16 óra között. Tel.: 0756-213900. (267923)

Munkatársat alkalmazunk 
számlázói és adatkezelői 

munkakörben, 
Székelyudvarhelyen.

Elvárások: románnyelv-tudás, számítógé-
pes ismeretek. Ugyanitt gépkocsivezetőt 
is alkalmazunk. Elvárás: megbízhatóság, 

B kategóriás jogosítvány, előny a C 
kategóriás jogosítvány. Fényképes 
önéletrajzot e-mailen küldhetnek: 

farmerhus2016@gmail.com. (267901)




