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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

www.o r i en t e . r o

Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Parasztcsorba
Csirkebécsi

Vajas krumpli
Savanyú uborka

Desszert  

A nagy menü desszertje:

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Zöldbableves
Sajttal-sonkával töltött 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

Palócleves
Flekken

Steakburgonya
Magyaros szósz

Desszert
Az étterem kiemelt ajánlata: 

bárányflekken salátapityókával – 35 lej

Fájó szívvel emlékezünk 2012. április 11-ére, 

ILYÉS MÁRTONNÉ, szül. BALÁZSI ROZÁLIA  
halálának 6. évfordulóján. 

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, 
a fájdalmat csak az élők érzik.

Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet a szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 

Szerettei – Székelyudvarhely

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot!
Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

özv. NAGY KÁROLYNÉ, szül. BARABÁS KLÁRA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

A ComKim Kft. 
székelyudvarhelyi munkapontjára 

munkatársakat keres. 
1. Rakodómunkás 
2. Segédraktáros 

3. Sofőr B, C+E kategóriával 
Elvárások: általános iskolai végzettség, pon-
tos munkavégzés, rugalmasság, munkabírás. 

Ajánlunk: versenyképes, teljesítményará-
nyos bérezést. 

Jelentkezni lehet személyesen, kézzel írott 
önéletrajzzal naponta 7–16 óra között 

a székhelyen: Székelyudvarhely, Hunyadi 
János utca 60. szám. Érdeklődni lehet 

e-mailen. E-mail: office@comkim.ro. (270580)

A székelyudvarhelyi 
Transcom-Metal Kft. öntöde 

alkalmazásra keres hegesztő-lakatost, 
fémforgácsolót és szakképzetlen 

munkást betanítással. 
Bérezés megegyezés szerint, ingázók szállí-

tása és ételjegy biztosítva. 
Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Fások 

utca 14. szám (a Demaco autóbontó mellett), 
illetve telefonon. Tel.: 0721-278884. (270668)

A székelyudvarhelyi 
Szabó Gyógyszertár gyógyszerészeket 

és gyógyszerész-asszisztenseket 
alkalmaz. 

Szakmai tapasztalat előnyt jelent, de friss 
végzősök jelentkezését is várjuk. 

Amit kínálunk: magas kereseti lehetőség, jó 
csapat, kellemes munkakörülmények. 

Érdeklődni telefonon lehet, vagy a helyszí-
nen, a Bethlen Gábor utca 47. szám alatt. 

Tel.: 0744-660052. (270674)

Zalánba (Sepsiszentgyörgytől 10 km), 
húsmarhafarmra 

munkatársakat keresünk. 
Szállást tudunk biztosítani családosok 

számára is. Tel.: 0728-289200. (270697)

Élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozás raktáros munkatársat keres. 

Elvárások: románnyelv-tudás, érettségi 
diploma, székelyudvarhelyi lakcím, 

min. 3 év tapasztalat. 
Magyar/román nyelvű önéletrajzokat 

e-mailen várunk, érdeklődni telefonon
is lehet: 0744-553865. 

E-mail: bcselemer@gmail.com. (270743)

Élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozás sofőr munkatársat keres 

belföldi fuvarozásra, 
3,5 tonnás hűtőskocsira, 

előnyös fizetési feltételekkel.
Elvárások: románnyelv-tudás, precíz, pontos, 
önálló munkavégzés,  min. 5 év tapasztalat, 

székelyudvarhelyi lakcím. 
Magyar/román nyelvű önéletrajzokat 

e-mailen várunk, érdeklődni telefonon
is lehet: 0744-553865. 

E-mail: bcselemer@gmail.com. (270744)

Munkatársat keresünk 
hosszú távra

 kürtőskalácssütésre, 
állandó munkaponttal. 

Minimális románnyelv-tudás előnyt jelent. 
Tel.: 0744-644921. (270748)

A székelyudvarhelyi Nyko Kft. 
szakmai tapasztalattal rendelkező 

CNC-maróst keres. 
Jelentkezni lehet kézzel írott önéletrajzzal 

a cég székhelyén, a Bethlenfalvi út 229. 
szám alatt. (270750)

Építőipari cég 
segédmunkásokat keres. 

Előnyben a B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkezők. Tel.: 0758-099887. (270752)

A Fornetti Románia 
agyagfalvi munkapontja sofőrt alkalmaz. 
Feltételek: B kategóriás jogosítvány, román-

nyelv-tudás. Előny a C kategória. 
Jelentkezni személyesen, kézzel írott román 

nyelvű önéletrajzzal Agyagfalva 161. szám 
alatt. Érdeklődni telefonon vagy e-mailen. 
Tel.: 0720-555584. E-mail: transportlu@

fornetti.ro. (270757)

Bérbe adó
Kiadó Székelyudvarhelyen, az 1918. december 1. ut-
cában, a Merkúr áruházzal szemben, (a volt Astra 
biztosító irodája), egy 50 m2-es földszinti iroda-
helyiség bebútorozva, ami megfelel bármilyen 
szolgáltatói irodának, pl. biztosítási iroda, ingat-
lanügynökség, tanácsadói, könyvelői iroda, valuta-
váltó, stb. Érdeklődni naponta 20 óráig. Tel.: 0726-
766424. 

(270555)

Kiadó 219 m2, rakodórámpával ellátott raktár-
helyiség Székelyudvarhelyen, a Vizigótok utca 
14–16. szám alatt. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0266-219511. (270759)

Felhívás
A Gyepesi Közbirtokosság vezetősége felhívja a 
tagság figyelmét, hogy 2018. április 21-én délelőtt 
11 órától tartja évi közgyűlését, melyre minden ta-
got szeretettel várunk. Ha nem lesz határozatké-
pes, 12 órától megismételjük. Gyűlés után közebéd.
 

(270665)

Fejőstehenek mellé gondozót keresünk. Szállás, 
ellátás biztosítva. Tel.: 0742-621956. (270666)

Háztartás
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. u. 18. szám (a Merkúr áruház-
zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 
0722-626495. 

(269854)

Eladók NÉMET AUTOMATA MOSÓGÉPEK (MIELE, 
BOSCH, SIEMENS), szárítógépek, mosogatógépek 
garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Házhoz szállí-
tás! Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent János utca 
38. szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879. 

(270179)

Ingatlan
Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-negyed-
ben, csendes környezetben 2. emeleti, 4 szobás 
tömbházlakás. Saját hőközpont, thermopan ab-
lakok, teljes berendezéssel. Irányár: 60 000 euró. 
Tel.: 0751-083840. 

(270494)

Eladó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, Tábor-
negyedi tízemeletes tömbházban, 6. emeleten. Sa-
ját hőközpont, thermopan ablakok, játszótér a kö-
zelben. Tel.: 0746-057346. (270625)

Oktatás
Egyéves, 2-es fokozatú, akkreditált FODRÁSZKÉP-
ZÉS indul Csíkszeredában májustól. Érdeklődni 
és feliratkozni telefonon lehet, vagy személyesen 
az Éva Styl szépségszalonban. Tel.: 0745-419668.
 

(270204)

Tedd meg a lépést még ma, hogy holnap sike-
res légy! Tanulj meg egy jövedelmező szakmát! Ná-
lunk a következőket sajátíthatod el: masszázs, fér-
fi-, női fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő és 
kozmetikus. Részletfizetési lehetőség, akkreditált 
diploma. Mert magadnak dolgozni jobb! Tel.: 0755-
354240. (270472)

A SZAKSZI DRIVE autósiskola április 18-án TAN-
FOLYAMOT indít AM, A1, A2, A és B kategóriákra. 
Részletfizetési lehetőség! Érdeklődni, jelentkezni: 
Székelyudvarhely, Méhek utca 2. szám alatt, mun-
kanapokon 8–16 óra között. www.szakszi.ro. Tel.: 
0266-210444, 0724-267864, 0730-608441. (270664)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bár-
milyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet az aláb-
bi telefonszámon: Tel.: 0743-903910. (270015)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel a Templom utcai Polimed Cen-
ternél péntekenként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 0741-607670.
 (270556)

Teherszállítást vállalunk (1–8 tonna), 4x4 bille-
nős teherautókkal: kavics, homok, kő, föld stb. (1–
6 m3). Tűzifahazaszállítást vállalunk közbirtokos-
ságoktól. Gépi földmunkát vállalunk exkavátorral 
(1,5–4 tonnás géppel), házalapásást, tereprende-
zést, sáncásást stb. is. Tel.: 0740-555428. (270584)

Minden, ami fa! Bútorok, fából készült elemek ja-
vítását vállaljuk, házhoz megyünk, valamint ruszti-
kus bútorokat, illetve ágyakat és emeletes ágyakat 
készítünk rendelésre. Tel.: 0755-807422. (270669)

Parkettacsiszolást, lakkozást (magas és matt), 
kádak szakszerű felújítását vállaljuk. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Kiváló minőség, garanciával. 
Tel.: 0743-860892. (270681)

Vegyes
A malomfalvi faiskolából eladók kiváló minőségű 
őshonos és modern gyümölcsfacsemeték (alma, 
körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi- és ősziba-
rack, birs, dió) nagy választékban, továbbá ribiz-
li-, egres-, szőlő- és rózsatövek. Nyikómalomfalva 
245/D szám, Székelyudvarhelytől 9 km. Tel.: 0741-
322192. (269761)

Eladó autóalkatrész, traktor- és nehézgépalkat-
rész-üzlet Szentegyházán, árukészlettel együtt 
(több mint 150 000 lej értékben). Tel.: 0729-
147136. (270581)

Eladó száraz bükk tűzifa, rendelhető kazán-
kandalló méretre vágva, kapható bükk és tölgy-
fa bütlés (10–20–30 cm darabokban), valamint 
fenyőfacándra kötésben, kisebb-nagyobb mennyi-
ség megoldható. Tel.: 0744-937920. (270583)

Eladó Székelyudvarhely környékén bontott, hold-
farkú cserép jó állapotban. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0726-755026. (270653)

Mindig ott, ahol Ön
www.taxi-24.ro

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




