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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

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Csirkeraguleves
Brassói aprópecsenye

Pirított burgonyakockák
Savanyú uborka

Desszert

Húsleves
Vadas szelet
Csigatészta

Almaleves
Rántott csirkemell

Szalmakrumpli
Saláta

A nagy menü desszertje:
Joghurtos szelet

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Fokhagymás tojásos leves 
Szezámmagos 
csirkemell 
Zöldségek 
Magyaros mártás

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

Tel.: 0786-904065; 0749-685061 
Bikafalva 148. szám

Tojásos leves, 

Bécsi szelet, 

Rizibizi, 

Savanyúság, 

Desszert

NÉMET TEXTILIPARI CÉG MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ 
A KÖVETKEZŐ ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRE:

RAKTÁROS
TERMELÉSBE NŐI ÉS FÉRFI MUNKAERŐ

Cégünk nagyon jó munkakörülményeket és ételjegyeket biztosít.

Önéletrajzokat a következő címre várunk:
Nicolae Bălcescu 69/C/3. – Székelyudvarhely

Tel.: 0266–211538
E-mail: t.czapp@hackenberg-group.ro

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres ipari csomagológépek 
és berendezések szervizelésére, 
valamint karbantartói munkálatokra.

- jó románnyelv-ismeret
- B kategóriás jogosítvány

Elvárások

Műszaki és alapvető villamossági szakismerettel (tapasztalattal) rendelkezők 
jelentkezését várjuk. Szakirányú képzés a cégnél.

A fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre várjuk 
február 19-éig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

Termelő cég telket keres Udvarhelyszéken.
Adottságok:
- min. 10 000 nm

- ipari áram
- aszfaltúttal határos

Ajánlatokat a következő telefonszámon várunk: 0723-180090.

Kiadók új építésű lakások: 2 szobások, stúdió-
lakások és garzonlakások, Székelyudvarhelyen, a 
Kuvar utcában, csendes kötnyezetben, központ-
hoz közel. Lakásonként egy parkolóhely és közös 
kert tartozik. Tel.: 0745-630024, 0744-530709.
 

(268497)

Cég kiad Székelyudvarhelyen helyiségeket: eme-
leti irodát, 12 m2, valamint a földszinten 16 
m2-es helyiséget, akár bemutatóüzletnek is 
megfelel. Tel.: 0740-086803. (268851)

Felhívás
73 éves járó beteg férfi mellé gondozót ke-
resünk, Székelyudvarhelyen. Munkaidő meg-
egyezés szerint. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0757-884474. (268724)

Silva-féle tanfolyam indul Kolozsváron, az 
Unió utca 8. szám alatt, 2018. február 24–25-
én és március 3–4-én. Oktató: Halászy Ede. 
Tel.: 0730-378880. E-mail: ede@agykontroll.ro.
 

(268727)

A Városfalvi Egres Közbirtokosság 2018. 
március 3-án, szombaton 10 órától tartja 
évi közgyűlését az irodahelyiségben. Napi-
rendi pontok: 2017-es évi beszámoló, tisztújítás, 
a 2018-as évi tevékenység megbeszélése, major- 
és pásztorfogadás. 

(268775)

A tordátfalvi Csere Erdőtársulás 2018. feb-
ruár 16-án du. 3 órától erdőgyűlést tart a 
helyi kultúrotthonban. Minden tagot szeretet-
tel meghív és elvár a vezetőség. (268810)

A Székelyderzsi Körtövés Közbirtokosság 
ezennel értesíti tisztelt tagjait, hogy 2018. 
március 10-én, szombaton 10 órától közgyű-
lést tart a helyi kultúrotthon nagytermében. 
Kérjük, hogy jelenjenek meg és a tagsági köny-
veiket hozzák magukkal. Napirendi pontok: be-
számoló a 2017-es évi tevékenységről; a 2018-
as évi költségvetés elfogadása; a 2018-as legel-
tetés megszervezése; tisztújítás a vezetőség so-
raiban; egyéb fontos problémák megbeszélése. 
Tel.: 0766-574208. 

(268832)

Megbízható bejárónőt keresek heti egy alka-
lomra, Székelyudvarhelyen. Fizetés: 9 lej/óra. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-548333. (268869)

Háztartás
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. 

(268044)

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. (268349)

Ingatlan
Eladó családi ház Nyikómalomfalván, főút mel-
lett, 10 kilométerre Székelyudvarhelytől. Terület: 
9 ár. Irányár: 32 000 euró. Alkudható. Tel.: 0743-
953792. E-mail: peter.hajnal@aol.co.uk. (268660)

Székelyudvarhelyen eladó új építésű családi 
ház, 148 m2 + melléképület. Beosztása: földszint 
3 szoba, fürdőszoba, előszoba, gardrób, ebédlő, 
konyha. Tetőtér beosztása: szoba, fürdőszoba. 
Tömbházlakást beszámítunk. Tel.: 0745-234861.
 (268740)

Eladó Székelyudvarhelyen garzonlakás a Szabók 
utcája 7/22. szám alatt, I. emeleten, thermopan 
ablakokkal, új bejárati ajtóval. Irányár 22 000 eu-
ró. Tel.: 0740-791459. (268787)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Gábor Áron utca te-
tején újonnan épülő egyszintes családi ház, 6 
ár telken. Vállaljuk kulcsrakész elkészítését is. 
Irányár: 76 000 euró. Tel.: 0744-227704. (268874)

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola február 14-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. (268614)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom 
utcai Samed-Polimed rendelőben vállalja vele-
született, szerzett gyermekkori deformitások 
(csípőficam, lúdtalp, gerincferdülés) felnőttko-
ri csípő-, térd-, bokafájdalom, mozgásszervi sé-
rülés, ficamok, törések kezelését. Tel.: 0742-
982912. (267563)

A Moldván Emil PFA vállalja: Kft., PFA, ÎI és ÎF be-
jegyzését, módosítását, kft.-k (akár felfüg-
gesztett kft.-k) egyszerűsített felszámolá-
sát, élelmiszeripari egységek állatorvosi en-
gedélyeztetéséhez szükséges dokumentáci-
ók összeállítását. Cím: Vásártér utca 5. sz. (az 
Agros-épület emelete). Tel.: 0740-283039. (267781)

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. (268183)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránit-
ból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, kovácsolt-
vas kerítés készítését, régi sírkövek felújítá-
sát, betű, szám bevésését Udvarhely, Korond, 
Keresztúr környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-
386256. (268671)

Ruhajavítást, cipzárvarrást, ágyneművar-
rást, függönyvarrást, -szegést vállalok Szé-
kelyudvarhelyen, valamint varrodába bedolgozás 
is érdekel. Tel.: 0752-529297. (268837)

Telek
Eladó Székelyudvarhelyen, a Templom utcában 2 
x 7 ár vagy 14 ár belterület. Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0745-234861. (268739)

Vegyes
Eladó bükk- és fenyőfacándra, valamint nyár-
fa méterben. Tel.: 0744-531037. (268588)

Eladó Székelyudvarhely mellett 22 m száraz 
éger- és nyírfa vegyesen, 150 lej/m. Érdeklőd-
ni telefonon lehet. Tel.: 0752-386256. (268669)

Eladó félszáraz bükk tűzifa méterben. Kérés-
re felvágva is, kisebb mennyiség is megoldható. 
A házhoz szállítás biztosítva. Tűzifa kapható már 
180 lej/métertől. Ugyanitt eladó fenyő-, tölgy-
fa- és bükkfacándra. Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0744-937920. (268749)

Eladó Felsőboldogfalva 96. szám alatt jó minő-
ségű takarmányszéna (bálában). Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0745-548427. (268755)

Eladó Székelyudvarhelyen új állapotban lévő tus-
kabin, kádba szerelhető inox ülőke, valamint 
új fürdőkád. Tel.: 0754-228947. (268825)

aruhaz.szekelyhon.ro Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!

0744-755579-es telefonszámon.
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