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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Tárkonyos krumplileves
Csirkemell fetasajttal és olivabogyóval

Vajas krumpli
Cékla

Desszert

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

SKANDI

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Gólyamese – ... akkor téged ki hozott?   Rablótámadás – Akkor ide a pénzemmel!

Jósnőnél
Jósnő az ügyfélnek:
– A tenyeréből az látszik, hogy önt a jövő
héten virágokkal és dicsérő szavakkal 
árasztják el...
– Ez remek! Micsoda megtiszteltetés!
– Á, ez ... (poén a rejtvényben).
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Síró gyerek
A bevásárlóközpontban egy öt év körüli fiúcska
álldogál pityeregve a kijáratnál. Odalép a 
mellette éppen elhaladó férfihoz, és megszó-
lítja:
– Bácsi, kérem, nem látott egy...
(poén a rejtvényben).
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Út, híd-építésben, ipari, valamint civil építkezésekben 
jártas szakembereket keresünk.

Előny a B-kategóriás jogosítvány.

Információkért a 0749–164051-es telefonszám hívható, 8-16 óra között. 

Jelentkezési határidő: 2020. június  15.

Jelentkezőket főként Csíkszereda, Barót, 

Székelyudvarhely környékéről várjuk.

ING SERVICE építőipari cég tapasztalt tér-burkoló,
valamint ács szakmunkást keres.

Megbízható, józan életvitelű, munkájára és környezetére igényes, akár 

egyéb építőipari tapasztalattal is rendelkező, komoly emberek 

jelentkezését várjuk. Stabil munkahelyet biztosítunk, kiemelkedő 

bérezéssel. Jelentkezésüket varjuk kézzel írott rövid ismertetővel 

Csíkszereda, Hajnal utca 73. szám alatt munkanapokon 8-16 óra között.

Bővebb információk 0749–164054-es telefonszámon kérhetők.

A „MÁRÉFALVA KÖZSÉG ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVE és a HELYI 

URBANISZTIKAI SZABÁLYZAT” kidolgozásával kapcsolatosan 

Máréfalva község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, 

hogy  a Máréfalva Általános Rendezési Terve és a Helyi 

Urbanisztikai Szabályzat első változata kifüggesztésre kerül.

A lakosság az írott és rajzolt dokumentációt megtekintheti 

a Máréfalvi Polgármesteri Hivatalban 11.06.2020-26.07.2020 között, 

az Általános Rendezési Tervvel és a Helyi Urbanisztikai Szabályzattal 

kapcsolatos írásos javaslataikat/észrevételeiket letehetik a Hivatal 

Urbanisztikai irodájában, munkanapokon 8-15 óra között, valamint 

küldhetik elektronikus úton a satumarehr@freemail.hu e-mail-címre.

A nyilvános tájékoztatásért és konzultációért felelős személy 

Olosz Károly, urbanisztikus, telefon: 0266–245140, 

e-mail: satumarehr@freemail.hu

Prin prezenta Primăria Comunei Satu Mare, Judeţul Harghita anunţă 

public afişarea prima versiuni a proiectului „ ACTUALIZAREA PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL și REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM a 

COMUNEI SATU MARE”.

Publicul poate consulta documentația scrisă și desenată  și să-și exprimă 

opinia - în scris - privind documentele complete ale propunerilor PUG la 

sediul Primariei comunei Satu Mare – Biroul de Urbanism, în intervalul 

orar destinat publicului sau prin e-mail satumarehr@freemail.hu, în 

perioada 11.06.2020 – 26.07.2020.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-l 

Olosz Károly, referent de specialitate, responsabil urbanism în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Satu Mare, 

telefon: 0266–245140, e-mail: satumarehr@freemail.hu.

Lapkézbesítő
• SZÉKELYUDVARHELY

Ha érzi magában a lendületet, ha szeretné 
saját magának beosztani az idejét, legyen 
Ön a lapkézbesítő kollégánk! Mindenna-
pi feladatok közé tartozik: • napilapok, 
hetilapok, havilapok kézbesítése az előfi -
zetőknek, • szükség esetén előfi zetések 
felújítása, illetve új előfi zetések megkö-
tése, • szórólapok, katalógusok szórá-
sa,  • elszámolás. Amit szeretnénk az új 
munkatárstól: • megbízhatóság, pontos-
ság, rugalmasság, • jó kommunikációs és 
meggyőző készség, • kerékpározásban jár-
tasság előnyt jelent. Munkavégzés helye: 
Székelyudvarhely. Önéletrajzát elküldheti 
a hr@szekelyhon.ro e-mail címre. Csak a 
kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

#287194

Raktári munkás
• CSÍKSZEREDA

Raktári munkást alkalmazunk Csíkszere-
dában. Az érdekeltek 10 és 16 óra között je-
lentkezhetnek a következő telefonszámon: 
0756-112 114.

#287226

Építőiparban jártas munkások
• CSÍKSZEREDA

Az IRIS SERVICE CIUC Rt., Hargita megye, 
Csíkszereda, Vadászok utca 4-es szám alat-
ti részvénytársaság alkalmaz: épitőiparban 
jártas munkásokat a csíkszeredai munka-
pontokhoz. Épitőipari művezetőt. További 
információkért hívja a 0266-317 700-as tele-
fonszámon a 103-as belsőt, vagy személye-
sen érdeklődhet a cég székhelyén.

#

ÁLLAT

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika, va-
lamint ünőborjakat. Telefon: 0747-663378.

#285159

Lehet iratkozni előnevelt hús- és tojócsirkék-
re június 15-ei szállítással. Eladók piros tojó- 
tyúkok Csíkbánkfalván. Tel: 0744-928418.

#287076

Vásárolnék vagy örökbe fogadnék egy 5 
évnél fi atalabb spániel lánykutyát. Aján-
latokat a 0766-999496-os telefonszámon 
várok.

#287206

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt 
húscsirke (2-2,8 kg.). Csikkozmás. Tel. 
0727-815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com.

#287210

BÉRBE ADÓ

Kiadó üzlethelyiség bútorzattal együtt, 
Csíkszeredától 25 km-re. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: 0732-669376.

#287225

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 45 
m2-es, bútorozott apartman: előszoba, szo-
ba, konyha, fürdő, kamra. Tel.: 0744-583213.

#287220

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben 3 szobás lakás hosszú távra, be-
rendezve. Érdeklődni kizárólag telefonon: 
0744-530641.

#287180

Kiadók Csíkszereda központjában, forgal-
mas helyen teljesen felújított és berende-
zett szépségszalonban manikűr-, fodrász, 
kozmetikaszékek. Tel.: 0740-816079.

#287212

Kiadó Szentkeresztbányán háromszobás, 
bútorozott apartman saját hőközponttal. 
Érdeklődni lehet a 0744-593038-as telefon-
számon.

#287205

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mosógé-
pet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását háznál is. Székelyud-
varhely, 1918. december 1 u. 18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen-ne-
gyedben, a Remete bejárat 6/13 szám alatti 
2 szobás tömbházlakás. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0745-249072.

#287217

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szegfű be-
járatban I. osztályú, 3. emeleti, 2 szobás 
tömbházlakás: 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, kamra, előszoba, terasz (48,16 m2), 
egyéni fűtésrendszerrel. A kis szobában, a 
konyhában és a fürdőben termopán ablak 
van, új bejárati ajtó. Irányár: 65 000 euró. 
Tel.: 0723-388230.

#287223

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cse-
répforgatást, valamint ácsmunkákat egész 
Hargita megyében. Akár teljes házfelújítást 
is vállalunk! Számlával, gyorsan, bármikor 
hívható vagyok, elérhető szombat, vasárnap 
is. Szabó István. Tel.: 0756-609474.

#287052

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készí-
tését természetes kőből, márványból, gránit-
ból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, kovácsolt-
vas kerítés készítését, régi sírkövek felújítását, 
betű, szám bevésését – Csíkszeredában és 
környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#287058

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatoló-
gus szakorvos új helyen és új időpontban 
rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlenfal-
vi út 3. szám alatti Polimed Centernél (a 
Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 óra 
között. Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 0741-607670.

#287142




