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Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Csirkeraguleves
Rántott sajt

Hasábburgonya
Cikakáposzta

Desszert

Babgulyás
Túrós-tejfölös 
penne

Pacalcsorba
Natúr szelet

Reszelt krumpli
Saláta

A nagy menü desszertje:
Londoni szelet

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Tejfölösfokhagymás
leves csirkével
Sajtos karaj
Steakburgonya
Káposztasaláta

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

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

Csirkeraguleves
Roston sült nyakaskaraj

Rizibizi
Tartármártás

Az étterem kiemelt ajánlata: 
bárányflekken salátapityókával – 35 lej

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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

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.

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.

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelte-
ket, hogy az UP Székelyudvarhely erdőüzemterv kezdeti 
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8.30 és 16.30  óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) tehetik meg 
2018. április 2-áig.

• TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ 
MESTERT, MINŐSÉGELLENŐRT
• MUNKAHELYI BETANÍTÁSSAL: 
SZABÁSZOKAT, VARRÓKAT ÉS 
KÉZIMUNKÁSOKAT
• A RENDELT RÉSZLEGRE 
SZABÓSÁGBAN GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT
Ajánlatunk:
• teljesítményarányos bérezés
• ételjegyek biztosítása
• bérletek árának megtérítése

Jelentkezni önéletrajzzal a Vár utca 5. 
szám alatt, valamint Szentkeresztbányán 
a Gábor Áron utca 20. szám alatt, illetve 

a marketing@confexjakab.ro 
e-mail-címen lehet, további információ 

a 0266–213622-es telefonszámon.

A Confex Jakab Kft.
a székelyudvarhelyi, 
valamint 
szentkeresztbányai 
részlegére alkalmaz:

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

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők 
felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, fes-
tést, glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 
0753-680321. Tel.: 0753-680321. (269794)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed 
Centernél péntekenként 16–20 óra között. Ér-
deklődni lehet a következő telefonszámon: 0741-
607670. (269809)

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. 

(269869)

Vegyes
Eladó 125 literes pálinkafőző rézüst felszere-
léssel, román Carpatina kaszálógép acélhüvellyel, 
kisebb német kaszálógép (fák között használható), 
2,2-es villanymotor 3000 fordulattal cirkulára, 32-
es húsdaráló reduktoros motorral, benzinmoto-
ros kerti kapálógép, áramfejlesztő, generátor. Tel.: 
0744-697781. Tel.: 0744-697781. (269246)

Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

A malomfalvi faiskolából eladók kiváló mi-
nőségű őshonos és modern gyümölcsfacse-
meték (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, 
kajszi- és őszibarack, birs, dió) nagy választék-
ban, továbbá ribizli-, egres-, szőlő- és rózsatövek. 
Nyikómalomfalva 245/D szám, Székelyudvarhely-
től 9 km. Tel.: 0741-322192. (269761)

Eladó 4 db 20x900-as gumiabroncs (ár: 250 
lej/db), ugyanitt eladó egy 7,5 tonnás üzemké-
pes pótkocsi (ára: 3000 lej). Tel.: 0745-609334.
 (269868)




