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Zöldpaszulyleves
Brassói aprópecsenye

Pirított burgonyakockák
Savanyú uborka

Desszert

Korhelyleves
Brassói aprópecsenye
Saláta

Meggyleves
Sült csirkecomb

Párolt rizs
Saláta

A nagy menü desszertje:
Kicsi dobos

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Zölbableves
Hagymás rostélyos 
Natúr krumpli
Ecetes uborka

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

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

Magyaros tarhonyaleves

Bográcsos báránytokány

Savanyúság

Desszert

Bérbe adó
Kiadók új építésű lakások: 2 szobások, stú-
diólakások és garzonlakások, Székelyudvar-
helyen a Kuvar utcában, csendes környezet-
ben, központhoz közel. Lakásonként egy parko-
lóhely és közös kert tartozik. Ugyanitt kiadó 150 m 2 
kereskedelmi felület. Megfelel irodának, fodrászat-
nak stb. Tel.: 0745-630024, 0744-530709. (269345)

Kiadók garázsok Székelyudvarhelyen, a Kuvar 
utcában (dupla és szimpla garázsok). Megfelel 
raktárnak, szerelőműhelynek stb. Valamint kiadó 
a II. Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt 100 m 2-es 
raktárfelület, polcrendszerrel. Tel.: 0745-630024, 
0744-530709.  (269347)

Bérelnék
Bérelnék garzonlakást Székelyudvarhelyen, 
ajánlatokat telefonon várok. Tel.: 0724-097860.
 (269716)

Felhívás
Gyerekfelügyelőt keresek Székelyudvarhely-
re. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0740-272815.
 (269749)

A Farkaslaki Közbirtokosság és a Tilalmas Ma-
gánerdő Társulat vezetősége meghívja tulajdo-
nosait a 2018. március 24-én, szombaton 14 órától 
tartandó évi közgyűlésére a helyi kultúrotthonba. 
Napirendi pontok: tevékenységi és pénzügyi beszá-
moló a 2017-es évre, költségvetés előterjesztése a 
2018-as évre, különfélék; tisztújítás. A jelöltségre 
pályázók szándéknyilatkozatukat egy önéletrajzzal 
együtt letehetik a közbirtokosság székhelyén 2018. 
március 23-áig. (269760)

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

A  zeteváraljai 
CETATE PRODUCTION Kft. 

varrodai részlegének 
bővítése céljából 

VARRÓNŐKET alkalmaz

Elvárások: 
• pontos munkavégzés, rugalmasság
• varrás terén szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• versenyképes fizetést, ételjegyet
• ingázás biztosítását Székelyudvar-
hely–Zeteváralja útvonalon

Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra 
között a 0752–243584-es 

telefonszámon lehet, 
illetve önéletrajz küldhető 

a csa@cetateproduction.ro 
e-mail-címre, vagy személyesen 

leadható a cég székhelyén.

Az egészségipar legjobb Call Centere 
növeli csapatát Székelyudvarhelyen 

öt szupersztárral
Call Center Operátor 

és értékesítési asszisztens 
munkakörben.

                              
Amit a mi csapatunk nyújt neked: 
– Lehetőséget, hogy te válaszd meg a munkaprogramodat 8 vagy 4 órában
– Fix kereseti lehetőséget + eredményorientált bónuszt
– Betanítást az első naptól kezdve, és folyamatos képzéseket a céljaid elérése 
érdekében
– Tagja légy a  legoptimálisabb és legvidámabb csapatnak a Call Center-irodák között
– Három előrelépési lehetőséget: lehetsz szakértő, vezető vagy mentor, képességeid 
függvényében

Szeretnénk, ha hozzánk tartoznál: 
– Ha fő erényed a kommunikáció és a vidámság
– Hiszel egy egészséges életmódban és segíteni szeretnél másoknak ennek 
elérésében
– Ha egyetemista vagy, otthon levő anyuka vagy, középkorú vagy, és egy rugalmas 
munkahelyet keresel, ahol az alkalmazottakat megbecsülik 
– Ha egyetemi végzettséged van, vagy ha csak érettségid és szeretnél egy 
megbízható közegben dolgozni

Önéletrajzodat contact@ims-international.ro e-mai-címre várjuk.
Szívesen válaszolunk kérdéseidre a  0741-187728-as telefonszámon!

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 

recepciós munkakör 
betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres 

medencefelügyelői 
munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A SEPTIMIA Hotels & SPA 
Resort munkatársat keres  

szakácskisegítő 
munkakör betöltésére.

Fényképes önéletrajzokat 
a hrmanager@septimia.ro 

e-mail-címre várunk, 
érdeklődni 

a 0742-033247-es 
telefonszámon lehet.

A Zetelaki Közbirtokosság vezetősége 
meghívja tagságát a 2018. március 25-én, vasárnap 

délelőtt 10 órától tartandó közgyűlésre 
a zetelaki kultúrotthon nagytermébe.

Napirendi pontok:

1. beszámoló a 2017. évi tevékenységről;

2. az ellenőrző bizottság jelentése;

3. a 2018. évi tervezett költségvetés bemutatása és jóváhagyása;

4. különfélék

Amennyiben 10 órára a kétharmados részvétel nem teljesül, a közgyűlés 11 órától lesz megtartva 

a fent megjelölt dátumon és helyen. Ennek megfelelően a fent jelzett időpontban a közgyűlés 

határozatképes lesz a jelenlévők egyszerű többségével.

A SILK MOSODA MODERN ÉS 
KORSZERŰEN FELSZERELT 

TEXTILMOSODÁJÁNAK
GÉPI VASALÁS RÉSZLEGÉRE 

MUNKATÁRSAT KERES
 BETANÍTASSAL

TELJES MUNKAIDŐRE, 
JÓ KERESETI LEHETŐSÉGGEL. 

Várjuk dinamikus és tisztaságra igényes 
személyek jelentkezését.

Önéletrajzokat az office@evolconsult.ro 
e-mail-címre lehet küldeni, 

illetve személyesen is be lehet hozni 
a Vizigótok utca 12. szám alatt található 

székhelyünkre (a terelőúti MOL 
töltőállomás melletti utcában). 
Érdeklődni a 0745-063724-es 

telefonszámon lehet. 

Kiadó 
Székelyudvarhely 

központjában 
24 m2 üzlethelyi-

ség, külön 
55 m2 raktár-
helyiséggel.

Cím: Bethlen Gábor utca 

13. szám.

Érdeklődni

a 0769-643558-as 

telefonszámon 

vagy a Vár utca 5. szám 

alatt.

Az Oklándi Kishomoród Közbirtokosság 2018. 
március 17-én, szombaton 10 órai kezdettel rend-
kívüli közgyűlést tart a közbirtokosság székhelyén, 
Oklánd 138. szám alatt. Napirendi pontok: cenzor-
bizottság beszámolója, pásztor- és juhászfogadás.
 

(269765)

Háztartás
Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállí-
tás! Kaphatók sífelszerelések és korcsolyák is. Ér-
deklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879. 

(268349)

Eladók automata mosógépek és mosogatógépek 
(Siemens, Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával, régi mosó-
gépet, hűtőt is beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosó-
gépek javítását, háznál is. Cím: Székelyudvarhely, 
1918. december 1. utca 18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495. 

(268760)

Ingatlan
Gyönyörű családi ház nagy kerttel eladó 
Zetelakán. Szeretni fogja ezt a csodálatos házat 
nagy kerttel és fantasztikus kilátással a környe-
ző dombokra. Ez a tágas, 2 hálószobás, 2 fürdős, 
nagy nappalival és konyhával rendelkező, frissen 
felujított ház ideális egy nagyobb csálád számára. 
A nagy kertben alma-, körte-, barack-, szőlő, dió- 
és szilvafák gondoskodnak a téli ellátásról. A ház-
hoz tartozik istálló és garázs is. Nyáron a napelem, 
télen meg a központi fűtés, valamint a borospince 
szolgáltat meleget a hideg estéken. Egy kis befek-
tetéssel ideális kisebb cégnek is. Ne szalassza el ezt 
a remek lehetőséget, hívjon bátran, szívesen körbe-
vezetjük. Tel.: 0745-178507. E-mail: geritti@yahoo.
com.  

(269283)

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola március 14-én 
TANFOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és B kategóri-
ákra. Részletfizetési lehetőség! Érdeklődni, jelent-
kezni: Székelyudvarhely, Méhek utca 2. szám alatt, 
munkanapokon 8–16 óra között. www.szakszi.ro. 
Tel.: 0266-210444, 0724-267864, 0730-608441.
 

(269160)

Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap si-
keres légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát 
Székelyudvarhelyen! Nálunk a következőket sajá-
títhatod el: masszázs, férfi-, női fodrász, manikűr-
pedikűr-műkörömépítő és kozmetikus. Részletfize-
tési lehetőség, akkreditált diploma. Mert magadnak 
dolgozni jobb! Tel.: 0755-354240. (269670)

Szolgáltatás
Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed Cen-
ternél péntekenként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670. (269126)

Vállalunk tetőfedést Lindab lemezzel, egyéb 
bádogosmunkákat, valamint tetőkészítést, 
ácsmunkákat, bárhol bármikor. Tel.: 0757-
781445. (269709)

Vegyes
Eladó száraz, hasogatott, minőségi bükk tű-
zifa és gyérítésből származó tűzifa. Rendelhe-
tő kandalló-kazán-csempe méretre vágott tűzifa 
is, kérés szerint fejszével darabolva.  Rendelhető 
fenyőfacándra is kötésben, valamint tölgyfacándra, 
bükk és tölgyfa bütlés (száraz). A házhoz szállítás 
biztosítva. Tel.: 0744-937920. (269609)




