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Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Jókai bableves
Cigánypecsenye
Steak burgonya

Muratúra
Desszert

Tejfölös krumplileves
Székelygulyás

Tormaleves
Cordon bleu

Majonézes krumpli

A nagy menü desszertje:
Fantázia szelet

Nagy menü – 16 lej
Kicsi menü – 14 lej

Kossuth Lajos u. 19. sz.

Tel.: 0754-634468
(a posta mellett)

Házhoz szállítást is vállalunk!

Palóc gulyásleves
Sült csirkecomb
Mexikói rizs
Coleslow (amerikai 
káposzta) saláta

15
lej

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

Házhoz szállítást is vállalunk!

Salátás bableves
Sajtos karaj
szalmakrumplival
Desszert

13
lej

Előnyt jelent:
• adatbázis-programozási 
ismeretek/tapasztalat.

Kéréseket, önéletrajzokat
 a vállalat székhelyén

(II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám),
munkanapokon 7–15 óra között 
várunk, vagy az office@ikos.ro 

e-mail-címre.

A székelyudvarhelyi IKOS 
CONF Rt. férfikonfekciót 

gyártó vállalat 
INFORMATIKUST alkalmaz.

A Lenora Const SRL, a betfalvi 
munkapontjához festőt, 

és lakatos-hegesztőket alkalmaz.

Teljesítményalapú bérezés, 1800-2500 
közötti nettó kereseti lehetőséggel.

Ugyanitt alkalmazunk csomagolókat.
Diákok jelentkezését is várjuk.

Szállítás biztosítva.
Érdeklődni a cég székhelyén, Betfalva 1 

szám alatt, vagy önéletrajzokat a 
contabilitate@lenora.ro 

e-mail-címre várjuk.

KIADÓ HELYISÉGEK 
a Termés utcában

(az Autogroup Simó régi 
székhelye)!

IRODÁK, RAKTÁR,
IPARI TERMELÉSRE ALKALMAS 

Korond Község Polgármesteri 
Hivatala szakcégek

vagy engedéllyel rendelkező 
magán-, illetve családi 

vállalkozások jelentkezését 
várja vízórásítási munkálatok 

elvégzése céljából. 

További információk a 0745-646889-es 
telefonszámon vagy a polgármesteri 

hivatal székhelyén igényelhetők.

Székelyudvarhelyi 
műhelyünkbe 

PVC nyílászárók 
gyártásához keresünk, 

a szakmában jártas 
munkatársat.

Önéletrajzokat 
a doorwin@doorwin.ro 
e-mail-címre várunk.

bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és javí-
tását, illetve cserépforgatást, bármilyen lemezből 
tetőcsinálást. Kiszállás ingyenes. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0754-631337. (273240)

Bádogosmester vállal munkálatokat, bármilyen 
típusú csatorna készítését és javítását, tetőcsiná-
lást, tetőfestést. Kiszállás ingyenes. Ár megegye-
zés szerint. Ugyanitt külső-belső festést is vál-
lalunk. A munkálatokra garancia van. Tel.: 0749-
922735. (273242)

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több szín-
ben, bárhol, bármikor, előnyös árakon. Tel.: 0751-
911740. (273243)

Vegyes
Eladó hasogatott bükk tűzifa (nyers és száraz), 
bükk- és tölgyfa bütlés 10–20–30 cm-es darabok-
ban, valamint fenyőfacándra kötésben, kisebb-na-
gyobb mennyiség megoldható. Rendelhető bükkfa 
fűrészpor (moszt). Tel.: 0744-937920. (273159)

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, 
ára: 200 lej/m. Tel.: 0748-603802. (273191)

Eladó székelyvarsági fekete ribizli. Ára: 8 lej/kg. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0746-810175. (273194)

Eladó kisborjús tehenek , 8 kecske, 1 rakás trágya 
és egy régi faház anyaga Zetelakán, Csiki Jánosnál, 
a 267. szám alatt. (273234)

Eladó bükk tűzifa méterben. Házhoz szállítás 
Székelyudvarhely és környékére. Érdeklődni telefo-
non: 0748-978903. (273251)

Házhoz szállítunk jó minőségű barnalignitszenet, 
érdeklődni telefonon. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0755-182889. (273276)

Galambfalva község polgármesteri hivatala
versenyvizsgát szervez a következő állás betöltésére:

• 1 inspektor – meghatározatlan időre, 
könyvelőségi és uniós pályázati irodába

Részvételi feltételek:
• felsőfokú végzettség;
• számítógépkezelési és románnyelv ismerete.

A versenyvizsgára  2018. augusztus 1-én kerül sor, 10 órától (írásbeli) a polgármesteri 
hivatal székhelyén. A jelenkezési iratcsomók leadhatók 2018. július 27-éig

a Galambfalvi Polgármesteri Hivatalnál. További információkat a Galambfalvi 
Polgármesteri Hivatal titkárságán kaphatnak, tel. 0266-244689.

     

Előfizetésért hívja a 0266-218361-es telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

A román tenger 
partjára, 

ajándékboltba 
eladókat keresünk 

szezonmunkára. 
Szállás, étkezés bíztosítva. 

Bérezés 1500-2500 lej/ hónap. 
Érdeklődni telefonon lehet: 

0756-112114.

MINDEN TOK

-20% 

KUPONKÓD: EGYEDITELEFON

KUPONKÓD: CEWEPOSZTER

Érvényesség: 2018. július 2– 31.

20x28 cm és 30x40 cm poszter

-30%




