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Frankfurti leves
Sajttal töltött csirkemell

Zöldséges rizs
Cékla

Desszert

Vegyes 
gyümölcsleves
Udvarhelyi 
sertésborda

Brokkoli-
krémleves

Palermói szelet
Majonézes krumpli

A nagy menü desszertje:
Diótorta

Nagy menü – 15 lej
Kicsi menü – 13 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Töltöttpaprika-leves
Gombapaprikás 
Natúr krumpli
Káposztasaláta

Házhoz szállítást is vállalunk!

14
lej

Vadrózsa Panzió
és Étterem

Helyben: 13 lej
Házhoz szállítva: 15,50 lej

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

Napi menü

Az étterem kiemelt ajánlata: 
bárányflekken salátapityókával – 35 lej

12:00–17:00
Kossuth Lajos u. 23. sz.
Tel.: 0755-023333

Házhoz szállítást is vállalunk!

Húsgombóccsorba 
Paradicsomos 
csirkés penne
Desszert 12

lej

Kiadó 
Székelyudvarhely 

központjában 
24 m2 üzlethelyi-
ség, külön 55 m2 

raktárhelyiséggel.
Cím: 

Bethlen Gábor utca 

13. szám.

Kiadó 80 m2 
üzlethelyiség.

Cím:
Tamási Áron utca 9. szám.

Érdeklődni

a 0766-999496-os 

telefonszámon 

vagy a Vár utca 5. szám 

alatt.

Amit a cég nyújt:
• teljesítményarányos bérezést;
• ételjegy;
• balesetbiztosítás a nap 24 órájában;
• az ingázók költségeinek megtérítése;
• lakhatás biztosítása a vállalat   
  munkásszállásán (térítés ellenében);
• orvosi felügyelet a vállalat   
  rendelőjében;
• modern gépekkel felszerelt   
  biztonságos és tiszta munkahely.

Kéréseket a vállalat székhelyén
(II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám),

munkanapokon 7–15 óra között várunk.

A székelyudvarhelyi IKOS 
CONF Rt. férfikonfekciót 

gyártó vállalat folyamatosan 
alkalmaz szakképzett, illetve 

szakképzetlen munkásokat
termelési részlegeire,

jó kereseti lehetőséggel.

A MAXOLL Kft. munkatársat 
keres ipari csomagológépek 
és berendezések szervizelésére, 
valamint karbantartói munkálatokra.

- jó románnyelv-ismeret
- B kategóriás jogosítvány

- motiváló szakmai környezet és lelkes, energikus csapat
- versenyképes jövedelem
- fejlődési lehetőség

Elvárások

Amit ajánlunk

Műszaki és alapvető villamossági szakismerettel (tapasztalattal) rendelkezők 
jelentkezését várjuk. Szakirányú képzés a cégnél.

A fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vagy e-mail-címre várjuk 
június 15-éig: Maxoll SRL, II. Rákóczi Ferenc u. 96. szám, 

Székelyudvarhely; office@maxoll.ro.
Bővebb információ a 0745-979246-os telefonszámon kérhető.

Autóbuszveztőket 
keresünk 

Nyugat-Magyarországra. 

Jelenkezni a 0036208–527873-as 
vagy a 0040745–111103-as 

telefonszámon lehet.

Építkezési cég újonnan 
épült székelyudvarhelyi 

telephelyére 
mérlegkezelői, valamint 

adminisztrációs 
munkakörbe 

munkatársat keres, 
azonnali kezdéssel.

Elvárások: érettségi diploma, 
középfokú számítógépes 

alapismeretek, B kategóriájú 
jogosítvány, alapfokú román-

nyelv-tudás, műszaki beállítottság. 
Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni 

2018. június 30-áig lehet. 
Bővebb információk
a 0266–210681-es 

telefonszámon kérhetők.

A MEMO REX Kft. 
munkatársat alkalmaz

székelyudvarhelyi raktárába.

Jelentkezni önéletrajzzal
a cég székhelyén, a Sport utca 3. 

szám alatt, munkanapokon 8–16 
óra között lehet, vagy elküldheti 

a memorex.srl@gmail.com 
e-mail-címre. 

Tel.: 0731-021585.

Az RDE Harghita Kft
talpraesett,

logikus gondolkodású, 
számítógép kezelői 

ismeretekkel és 
románnyelv-tudással 

rendelkező irodai 
munkában jártas 

kolléganőt alkalmaz.

Fényképes önéletrajzokat
az office@rdero.ro e-mail-címre várunk. 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala felhívja azon állattartó 
gazdák és pásztorok figyelmét, akik a város tulajdonához tartozó legelőkön, 
valamint a bethlenfalvi és kadicsfalvi közbirtokosságok tulajdonához 
tartozó legelőkön legeltetnek, hogy a mezőgazdasági iroda munkatársai 
megbeszélésre hívják őket a következő időpontokra és helyszínekre:
A szentimrei és szombatfalvi gazdákat 2018. június 20-án 
10 órára a Szent János utca 112. szám alatt található 
Pásztorházhoz. A kadicsfalvi és bethlenfalvi gazdákat 
2018. június 21-én 10 órára a kadicsfalvi kultúrotthonba.
A megbeszélések témája a Legeltetési Szabályzattervezet. 
A megvitatandó dokumentumot a Városháza bejáratánál és a 
www.udvarhely.ro, illetve a www.odorhei.ro oldalon találják meg.

Felhívás
Dr. Tikosi István ortopéd traumatológus szak-
orvos rendel a Templom utcai Samed-Polimed 
rendelőben hétfő délutánonként. Feliratkozni tele-
fonon lehet. Tel.: 0742-982912. (271706)

Magára és munkájára különösen igényes, meg-
bízható házvezetőnőt keresünk, heti 5 napra, na-
pi 5 óra munkára Székelyudvarhelyen, Pacsirta utcai 
családi házba, havi 1500 lejes fizetéssel. Feladatok: ta-
karítás, főzés, mosás, vasalás. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0744-628000, 0748-475554. 

(272421)

Az EURO SANGIFT Kft. 
asztalosműhelyébe személyeket 

alkalmaz. 

Önéletrajzukat leadhatják személyesen 
a cég székhelyén, Székelyudvarhely, II. 

Rákóczi Ferenc utca 90. szám alatt, 
hétköznapokon 8 és 16 óra között, 

vagy elküldhetik az info@eurosangift.ro 
e-mail-címre. (272442)

A székelyudvarhelyi 
Multi Partner pénzváltóba 

női munkatársakat keresünk.

Elvárások: számítógép-kezelői ismeretek. 
Előny a románnyelv-tudás. Jelentkezni 

fényképes önéletrajzzal a sandorbakk@
gmail.com e-mail-címen lehet. Érdeklődni 

telefonon lehet. Tel.: 0744-839443. (272445)

Székelyudvarhelyre keresünk betegápolónőt 
tehetetlen idős nő mellé, állandó ottlakással. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0752-554162. (272456)

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. (271745)

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. (272083)

Ingatlan
Eladó garzonlakás Székelyudvarhelyen, a For-
rás utcában, teljesen felújított állapotban. Irányár: 
36 000 euró. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0742-
901322. (272426)

Eladó Lókodban öt éve épült, beköltözhető, villasze-
rű családi ház, kétféle fűtésrendszerrel és még 
kandallóval, külön nyári lakkal, 32 ár gyümölcsös-
sel – igényesnek vagy alapítványnak is. Tel.: 0744-
182886. (272446)

Mezőgazdaság

Eladók rendforgatók, kaszálógépek (BCS), koc-
kabálázó, 4 soros kukoricavető gép, kalapács-
malom, valamint olasz Fiat traktor (45 lóerős), 
egy International traktor oldalkaszával és hát-
só rakodókupával, valamint egy 45 lóerős 
Deutz traktor. Tel.: 0743-878596. (272328)

Oktatás
A SZAKSZI DRIVE autósiskola JÚNIUS 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.
 (272065)

B, B+E kategória? MEGOLDÁS A KORONDI AU-
TÓSISKOLA – A remorkás autósiskola! Mi segí-
tünk Önnek a hajtási megszerzésében! Lakókocsi, 
lószállító, nehéz remorka-trailer, kürtősház vonta-
tása gondot okoz? Nálunk a megoldás! Újabb cso-
port indul júniusban! Korond 410. szám. Tel.: 0744-
211026. 

(272336)

Nyári akció az Erka Szalonnál. 25%-os kedvez-
mény júniusban minden tanfolyamunknál a 16–25 
év közöttieknek: kozmetikus, masszőr, női, férfi-
fodrász, manikűr-pedikűr-műkörömépítő. Akkredi-
tált diploma! A helyek száma korlátozott! Ugyanitt 
egynapos képzések: hennafestés, hajhosszabbítás, 
gyógymasszázs. Tel.: 0755-354240. 

(272427)

Szolgáltatás
***HITEL*** Pénzre van szüksége? Mi segí-
tünk! Személyi kölcsönök, refinanszírozás (előző 
hitel visszafizetése) gyors elrendezése természe-
tes személyeknek, akár feketelistásoknak is, 18–70 
éves korig. Összegek: 2500–93 000 lejig. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 0743-850360. 

(272119)

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.
 (272143)

Ágyak, kerti bútorok, kerti WC-k, hinták, padok 
(sufnik) készítését, javítását vállaljuk, házhoz 
megyünk. Tel.: 0745-168155. (272198)

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kardioló-
giai rendelést tart Székelyudvarhelyen, a Templom 
utca 7. szám alatti Samed-Polimed rendelőben. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0748-100554. (272428)

Vegyes
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és mű-
anyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, 
új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info Tel.: 0742-630838. 

(271762)

Eladó 2 db nagy teljesítményű DAB víznyomás-
fokozó, nyomásmagasság 134–61 m, hozam 12–46 
m3/óra, villanymotor dab 14,7 kW, 2900 fordulat, 
380 V. Tel.: 0745-669951. (272158)

Vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, ára: 
220 lej/m, valamint vegyes tűzifa, ára: 200 lej/m, 
és hasogatott bükkfa, ára: 250 lej/m. Tel.: 0748-
603802. (272265)

Eladó hasogatott bükk tűzifa, bükk- és tölgy-
fa bütlés (10–20–30 cm darabokban), valamint 
fenyőfacándra kötésben, kisebb-nagyobb meny-
nyiség megoldható. Rendelhető bükkfa fűrészpor 
(moszt). Tel.: 0744-937920. (272350)




