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KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

Romániai cég keres 
nyugat-magyarországi 

multinacionális 
partnereihez női és férfi 
dolgozókat, könnyű és 

közepes nehézségű 
betanított munkára, 
azonnali kezdéssel. 

Jó kereseti lehetőség, egyéni 
bónuszrendszer! A szállást 

családias környezetben 
ingyenesen biztosítjuk. 

Jelentkezés: +36 20 417 2010, 
vagy +40 745 111 103.

Állásajánlat

A Rulmenţi de calitate-ro Kft. 
csapatbővítés céljából

értékesítői munkatársat keres. 

Elvárások: B kategóriás jogosítvány; román-
nyelv-tudás; jó kommunikációs készség, 

műszaki alapismeretek. 
Fényképes önéletrajzokat e-mailen várunk, 

vagy személyesen a cég székhelyén: 
Bethlenfalvi út 125/A szám alatt. E-mail: 

office@rulmentidecalitate.ro. (269559)

A székelyudvarhelyi Nefelejcs fagyizó 
munkatársakat keres 

eladói munkakörbe, 
versenyképes fizetéssel. 

Önéletrajzokat e-mailen vagy a Romarta 
üzletben várunk (Kossuth Lajos utca 1. 

szám). Érdeklődni telefonon is lehet. Tel.: 
0753-116369. E-mail: office@romarta.net.

 (269728)

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). (269800)

Székelyudvarhelyi autóalkatrész-nagy-
kereskedés hosszú távra

 raktárost keres.  
Követelmények: B kategóriás jogosítvány, 

alapfokú románnyelv-ismeret. 
Önéletrajzokat email címre várunk. E-mail: 

office@norma.com.ro (269777)

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 székelyudvarhelyi LACTIS Kft. 
tejbeszállító sofőrt alkalmaz. 

Elvárás: B vagy B+C kategóriás jogosítvány. 
Érdeklődni telefonon lehet munkanapokon 
15 óráig. Tel.: 0745-230911, 0757-571955.

 (269850)

Székelyudvarhelyi asztalosműhelybe 
asztalosokat alkalmazunk.

 Érdeklődni telefonon lehet: 0740-682396.
 (269898)

A székelyudvarhelyi Periplast 
Production műanyagfröccsentéssel 

foglalkozó cég hosszú távra férfi mun-
kaerőt alkalmaz termelési részlegére, 3 

váltásban. 
Elvárások: alapfokú számítógépes ismeretek, 

előny a műanyagfröccsentésben, gépkeze-
lésben szerzett tapasztalat. 

Érdeklődni lehet a cég székhelyén, Vizigótok 
utca 9. szám alatt, 10–16 óra között vagy 

a 0266-215069-es telefonszámon. (269645)

Firma Vitaminking Srl 
din Odorheiu Secuiesc angajează 

reprezentant Relaţii Clienţi. 

Ce ne dorim de la tine: personalitate plăcută și 
dinamică, limba română fluentă, abilităţi foarte 

bune de comunicare și interacţiune verbală 
cu oamenii, spirit de iniţiativă, punctualitate, 

seriozitate. 
Ce o să faci: stabilirea și mentinerea relaţiilor 
cu partenerii actuali, contactarea telefonică a 

potenţialilor parteneri, stabilirea/programarea 
unor întâlniri, 

muncă de birou și de administrare. 
Ce-ţi oferim: salariu atractiv, mediu de lucru 

plăcut, posibilitatea de avansare. 
Trimite CV-ul tău și o scrisoare de intenţie 

la kata.markon@vitaking.ro. 
Cei selectaţi vor fi contactaţi 

pentru stabilirea unui interviu. 
Așteptăm cu interes să ne contactaţi! (269694)

Bérbe adó

Kiadó Farkaslakán 300 m2-es raktárhelyi-

ség (műhely), mellékterülettel, vízzel és ipa-

ri árammal. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-

699473. (269025)

Kiadók új építésű lakások: 2 szobások, stúdió-
lakások és garzonlakások, Székelyudvarhelyen a 
Kuvar utcában, csendes kötnyezetben, központhoz 
közel. Lakásonként egy parkolóhely és közös kert 
tartozik. Ugyanitt kiadó 150 m2 kereskedelmi felü-
let. Megfelel irodának, fodrászatnak 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)

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

Bulizók figyelmébe! Kiadó Zeteváralján hétvé-
gi ház 20 férőhellyel. Tel.: 0745-609334. (269867)

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 
délelőtt 10 órától tartja évi közgyűlését a köz-
birtokosság székhelyén. Napirendi pontok: cen-
zorbizottság beszámolója, beszámoló a 2017-es évi 
tevékenységről, költségvetés-tervezet jóváhagyá-
sa a 2018-as év működéséhez, cenzorbizottság vá-
lasztása, különfélék. Részvételhez szükséges ira-
tok: tagsági könyv, személyazonossági igazolvány, 
jegyző által hitelesített felhatalmazás tagtól tag-
nak. Minden tagot tisztelettel elvárunk. Vezetőség
 (269545)

A homoródszentmártoni Nagyhomoród Köz-
birtokosság közgyűlést tart 2018. március 24-
én, szombaton 9 órától a helyi kultúrotthon-
ban. Ha nem lesz határozatképes többség, a köz-
gyűlést aznap, március 24-én egy órával később, 10 
órától tartjuk. Minden közbirtokossági tagot meg-
hívunk, elvárunk! Vezetőség Tel.: 0745-696509.
 (269569)

A Telekfalvi Közbirtokosság legeltetési idény-
re 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)

Az Oklándi Kishomoród Közbirtokosság 2018. 
március 17-én, szombaton 10 órai kezdettel 
rendkívüli közgyűlést tart a közbirtokosság 
székhelyén, Oklánd 138. szám alatt.  Napirendi 
pontok: cenzorbizottság beszámolója, pásztor- és 
juhászfogadás. (269765)

Malomfalva Közbirtokosságának vezetősé-
ge összehívja a tagság évi közgyűlését  2018. 
március 18-án vasárnap 11 órára a malomfal-
vi kultúrotthonba. Napirendi pontok: beszámoló 
a 2017-es évről, a 2018-as év tevékenységi és költ-
ségvetési tervezetének megvitatása és jóváhagyá-
sa, különfélék. Vezetőség 

(269806)

Értesítjük Hadnagy Erzsébet alperest, 
hogy a Székelyudvarhelyi Bíróság a 
375/268/2018-as ügycsomóban a Farkas 
István-Farkas által indított pert 2018. márci-
us 29-én tárgyalja.  Kérjük, jelenjen meg. (269855)

Az agyagfalvi VEDE Erdőgazdálkodási Társulás 
2018. március 24-én délelőtt 10 órára össze-
hívja tagságát az éves beszámoló közgyűlésre, 
a helyi kultúrotthonba.  Amennyiben nem döntő-
képes, ugyanezen a dátumon 11 órától a közgyűlés 
megismétlődik. 

(269877)

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

(268349)

Ingatlan
Gyönyörű családi ház nagy kerttel eladó 
Zetelakán. Szeretni fogja ezt a csodálatos há-
zat nagy kerttel és fantasztikus kilátással a 
környező dombokra.  Ez a tágas, 2 hálószobás, 
2 fürdős, nagy nappalival és konyhával rendelke-
ző frissen felujított ház ideális egy nagyobb csálád 
számára. A nagy kertben alma-, körte-, barack-, 
szőlő, dió- és szilvafák gondoskodnak a téli ellátás-
ról. A házhoz tartozik istálló és garázs is. Nyáron a 
napelem, télen meg a központi fűtés, valamint a bo-
rospince szolgáltat meleget a hideg estéken. Egy 
kis befektetéssel ideális kisebb cégnek is. Ne sza-
lassza el ezt a remek lehetőséget, hívjon bátran, 
szívesen körbevezetjük. Tel.: 0745-178507. E-mail: 
geritti@yahoo.com.  

(269283)

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás Székelyud-
varhelyen, a Malom utca 11. számú tömbház-
ban. Jellemzői: 2 szoba, berendezett konyha, für-
dőszoba, mosógép, saját hőközpont, új nyílászá-
rók, thermopan ablakok, termosztát, beépített 
szekrények. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0756-
107909. 

(269665)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor-negyed-
ben, a Függetlenség 14/25. szám alatti 2 szo-
bás, VI. emeleti, felújított tömbházlakás (51 
m2). Van saját hőközpont, thermo nyílászárók, bú-
torozott konyha, kamra, fürdőkádas fürdőszoba, 7 
méteres terasz, világos, tágas szobák, tiszta telek-
könyv. Ár: 42 000 euró. Tel.: 0746-057346. (269834)

Fizessen elő újságunkra,

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

     

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS NAPILAP  
ALAPÍTVA 1877-BEN

Eladó Szovátán családi ház 5 ár telken:  2 szoba, 
konyha, kamra, fürdő. Alkalmas panziónak is. Irány-
ár: 31 000 euró. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0756-545486, 0265-570764. (269847)

Jókívánság
Székelyudvarhelyre id. Bözödi Ferencnek 80. 
születésnapjára egészséget, boldogságot és 
minden jót kívánnak: felesége, 4 gyermekük 
családjaikkal együtt. Isten éltesse sokáig!
 (269618)

Környezetvédelem
JAKAB HENRIETE RITA értesíti az érintett nyil-
vánosságot, hogy a „Fagylaltkészítő műhely épí-
tése” című tervére, Székelyudvarhely, Rózsa utca 
119. szám alatt, a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2018. márci-
us 13-án döntéstervezetet hozott – nem szüksé-
ges a környezeti hatástanulmány elkészítése. A 
döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó ér-
vek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, hétfőtől csütörtökig 
8–16.30 óra között, pénteken 8–14 óra között, vala-
mint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon. Az 
érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevéte-
leiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez. Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.
anpm.ro. (269871)

A NOGEL AUTO SERV KFT. értesíti az érintett nyilvá-
nosságot, hogy az „Önkiszolgáló autómosó építése, a 
telek bekerítése” című tervre, Fenyéd 319. szám alatt, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás alapján 2018. március 13-án döntésterveze-
tet hozott – nem szűkseges a környezeti hatástanul-
mány elkésítése. A döntés tervezete, valamint az ezt 
megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfőtől csütör-
tökig 8–16.30 óra között, pénteken 8–14 óra között, 
valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon. 
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevé-
teleiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthat-
ják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez. Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.
anpm.ro. (269890)

Szolgáltatás
Dr. Vas-Tifán Attila ortopéd traumatológus 
szakorvos keddenként 17 órától a Templom ut-
cai Samed-Polimed rendelőben vállalja veleszüle-
tett, szerzett gyermekkori deformitások (csípőfi-
cam, lúdtalp, gerincferdülés), felnőttkori csípő-, 
térd-, bokafájdalom, mozgásszervi sérülés, fica-
mok, törések kezelését. Tel.: 0742-982912. (269680)

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




