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Tyúkhúsleves
Csirkemell fetasajttal és olívabogyóval

Natúr rizs
Cékla

Desszert

Alföldi leves
Rántott csirkeszárny
Szalmakrumpli
Saláta

Köménymagleves
Töltött káposzta

A nagy menü desszertje:
Fantás szelet

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Lucskos káposzta
Sült csirkecomb 
Sajtos tepsis krumpli

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

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

Parasztcsorba
Roston sült fehérkaraj 

gombamártással
Krumplipüré

Desszert
Az étterem kiemelt ajánlata: 

bárányflekken salátapityókával – 35 lej

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!

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.

Időpont: március 15., 18 óra

Helyszín: Sapientia EMTE, Nagy Aula 

A részvétel ingyenes!

Támogatók: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, 
Hargita Megyei Mentőszolgálat, Sapientia EMTE, Csíki Hírlap, 
Fun FM, Gutenberg Kiadó, Nyomda és Könyvesbolt

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS- ÉS BESZÉLGETÉSSOROZAT
EGÉSZSÉGRŐL, BETEGSÉGRŐL – KÖZÉRTHETŐEN

Főtámogató:

Szív- és érrendszeri megbetegedésekről – 
dr. Balogh Csaba kardiológus főorvossal 
Pál Bíborka szervező beszélget

GUTENBERG
KIADÓ  NYOMDA  KÖNYVESBOLT

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, az alsó Bethlen-
negyedben I. emeleti 3 szobás, részben búto-
rozott tömbházlakás. Érdeklődni telefonon lehet. 
Tel.: 0751-636418. (269616)

Felhívás
Dr. Tikosi István ortopéd traumatológus szak-
orvos rendel a Templom utcai Samed-Polimed 
rendelőben hétfő délutánonként. Feliratkozni tele-
fonon lehet. Tel.: 0742-982912. (269396)

A Telekfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa ér-
tesíti a tagságot, hogy 2018. március 17-én dél-
előtt 10 órától tartja évi közgyűlését a közbirtokos-
ság székhelyén. Napirendi pontok: cenzorbizottság 
beszámolója, beszámoló a 2017-es évi tevékeny-
ségről, költségvetés-tervezet jóváhagyása a 2018-
as év működéséhez, cenzorbizottság választása, 
különfélék. Részvételhez szükséges iratok: tagsá-
gi könyv, személyazonossági igazolvány, jegyző ál-
tal hitelesített felhatalmazás tagtól - tagnak. Min-
den tagot tisztelettel elvárunk. Vezetőség (269545)

Székelyudvarhelyi faipari gyártó cég 
betanított munkásokat és asztalosokat 

keres, azonnali munkakezdéssel. 
Dolgozni akaró, jó hozzáállású és üzemi 
környezetben tapasztalt munkatársak 

jelentkezését várjuk személyesen 
az 1918. december 1. utca 7. szám alatt 

(Mobilcom Impex). (269552)

Kéz- és lábápoló szaküzletbe 
nem dohányzó, megbízható, 

tisztességes elárusítónőt alkalmazunk. 

Korhatár 40–50 év között. 
Telefon: 0757-796119. (269627)

Alkalmazunk Székelyudvarhelyre 
varrónőt és kisegítő személyt 

(bedolgozót). 

Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0757-635725. (269717)

Építkezésben jártas szakembert 
és segédmunkást keresek.  

Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0742-646403, 0740-645995. (269776)

Tehergépjármű-vezetői állás 
Bővítés miatt megbízható kollégákat 

keresünk uniós munkára, 4 hét munka és 
2 hét itthon – szabad munkabeosztásban. 
Fix napidíjas fizetés minden egyes kint töl-

tött napra, hétvégét is beleértve. Nagyrészt 
Benelux, Németország, Ausztria és Fran-

ciaországot járjuk. További infrmációkért 
hívjanak telefonon. Tel.: 0751-620937. (269792)

Nemzetközi szállítással foglalkozó 
székelyudvarhelyi cég

kamionsofőrt keres 12 tonnás autóra. 

Célországok: Magyarország, Szlovákia, 
Csehország, Lengyelország. 

Fizetés: 10 euró/100 km. 
Tel.: 0744-530735. (269797)

A Telekfalvi Közbirtokosság  legeltetési idényre 
kiadja a Tizenhétfalusi legelőt (63 hektár) – április 
1. és november 1. között. Árverés 2018. április 17-
én 13 órától. Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0741-
935929. (269687)

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

A Nyikómenti Közbirtokossági, Magánerdő- és 
Legelőtulajdonosok Szövetsége és a Székely-
udvarhelyi Magánerdészet igazgatótanácsa az 
Alapszabályzat V. fejezetének 15. szakasza alapján 
összehívja évi küldöttgyűlését 2018. március 23-
a, péntek 15 órára a székelyudvarhelyi Bocskai Ház 
gyűléstermébe. Vezetőség (269771)

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)

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. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom utcai 
Samed-Polimed rendelőben vállalja veleszületett, 
szerzett gyermekkori deformitások (csípőficam, 
lúdtalp, gerincferdülés), felnőttkori csípő-, térd-, 
bokafájdalom, mozgásszervi sérülés, ficamok, tö-
rések kezelését. Tel.: 0742-982912. (269680)

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

Vállalok fametszést és egyéb kerti munkákat.  
Tel.: 0742-578698. (269793)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők fel-
újítását, átalakítását, gipszkartonozást, csempé-
zést, parkettázást, szigetelést, festést, glettelést, 
nemesvakolást stb. Telefon: 0753-680321.  (269794)

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)

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minő-
ségű őshonos és modern gyümölcsfacseme-
ték (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, 
kajszi- és őszibarack, birs, dió) nagy válasz-
tékban, továbbá ribizli-, egres-, szőlő- és ró-
zsatövek. Nyikómalomfalva 245/D szám, Székely-
udvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-322192. (269761)

Építkezési cég újonnan 
épült székelyudvarhelyi 

telephelyére 
mérlegkezelői, valamint 

adminisztrációs 
munkakörbe 

munkatársat keres, 
azonnali kezdéssel.

Elvárások: érettsegi diploma, 
középfokú számítógépes 

alapismeretek, B kategóriájú 
jogosítvány, alapfokú románnyelv-

tudás, műszaki beállítottság. 
Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni 

2018. március 23-áig lehet. 
Bővebb információk 
a 0266–210681-es 

telefonszámon kérhetők.




