
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  9 . ,  K E D D1 0 H I R D E T É S #

www.or ien te . ro

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

Salátás kapros bableves
 Sertéspörkölt 
Krumplipüré

Cékla
Desszert

SKANDI

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Barátok egymás közt – ... a feleségem a zongorához közeledik.  Ezek a rendőrök – Állva maradni, rendőrség!
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TARTÓSÍTÓ
FOLYADÉKÉtteremben

Zajos, másokat megbotránkoztatóan viselkedő
társaság szilveszterezik egy étteremben.
Egyszer csak egyikük odakiált a pincérnek:
– Hé, főúr, hol van a klotyó?
– Menjen csak előre, aztán forduljon jobbra,
ott talál egy ajtót, arra ki van írva, hogy 
,,urak”. De ne törődjön vele, ...
(poén a rejtvényben).
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Közjegyzőnél

– És még valami, közjegyző úr. Írja a végren-
deletembe, hogy a temetésen a filharmónia
zenekara játsszon.
– Értem. És mit méltóztatik majd ...
(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 7/1996-os kataszteri törvény, 11 cikkely, második 
bekezdés „j” betű alatt írtak alapján

a Csíkcsicsói Polgármesteri Hivatal az Önök tudomására 
hozza, hogy 2020 június 18-tól a ,,2015-202-as 

Nemzeti Telekkönyvezési és Kataszteri Program,, 
keretén belül kifüggesztésre kerül Csíkcsicsó

adminisztrációs határának 18,20-as szektorokban, 
Tordavölgye és Csicsóhegye dülőkben, felmért területek 

technikai dokumentációja. 

A kifüggesztés határideje 60 nap, 2020 június 18-tól  kezdődően, 
amely megtekinthető a Polgármesteri Hivatal székhelyén, 

Hargita megye, Csíkcsicsó, 651 szám alatt. A dokumentációs anyaggal 
kapcsolatos észrevételeiket vagy módosítási kéréseiket kérjük 

jelezni munkanapokon 8-14 óráig a Csíkcsicsói Polgármesteri Hivatal 
Mezőgazdasági osztályán, a fent meghatározott periódus alatt.

A csíkcsicsói Patakloka-Szeges 

Kft. alkalmaz adminisztrátort. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal 
a pataklokaszeges@gmail.com 

e-mail címen lehet, vagy 
az alábbi telefonszámon:  

0756-483485.

Betanított munka
• NÉMETORSZÁG

MUNKA NÉMETORSZÁGBAN! Betanított 
munkára keresünk jelentkezőket. Feltétel: 
jó fi zikai terhelhetőség, jó állóképesség, 
német nyelvtudás nem feltétel. Szállást és 
a munkába járást biztosítjuk. Étkezés ön-
költséges. Versenyképes kereseti lehetőség. 
Indulás azonnal. Jelentkezzen, le ne ma-
radjon! Telefon napközben: 8-16 óra között. 
Tel.: 0743-952315 , 0366-200977.

#286969

ÁLLAT

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

#285159

Eladók fi atal, 6 hónapos tojótyúkok a Rétyi 
farmról. Jelentkezni az alábbi telefonszá-
mokon: 0740-770898, 0740-764241.

#287254

Eladók 7-8 hetes malacok Fitódban. Tel: 
0751-793624.

#287286

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

#287296

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központ-
ban, a II. Rákóczi Ferenc utca 23. szám 
alatt üzlethelyiség + raktár, parkolási 
lehetőséggel. Megfelel üzletnek, irodá-
nak, szépségszalonnak, stb. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0745-630024, 0744-
530709.

#287157

Kiadó berendezett garzonlakás Székelyud-
varhelyen, a Kuvar utcában, központhoz 
közel. Bér: 160 euró/hó + rezsi. A lakáshoz 
tartozik zárt udvar, kert, parkolási lehe-
tőség. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
630024, 0744-530709.

#287158

Kiadó 2 szobás lakás Székelyudvarhelyen, 
a Kuvar utcában, központhoz közel. A 
lakáshoz tartozik zárt udvar, kert, parko-
lási lehetőség. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-630024, 0744-530709.

#287159

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

#287212

FELHÍVÁS

Kiemelt fi zetési feltétellel ágyhoz kö-
tött, idős hölgy mellé gondozónőt ke-
resünk nappali ápolásra - Székelyud-
varhelyen. Tel.: 0740-047027.

#287291

Magyarországi Gyulára keresünk csíksze-
redai származású, idős (87) házaspár mellé 
tapasztalt ápolónőt, kb. 2020. július köze-
pétől, havi csere szolgálatra. Külön szoba, 
wifi , teljes ellátás, útiköltség és megegyezés 
szerinti euró bérezés az ajánlat. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon: +3666461605

#287277

Tájékoztatjuk a telekfalvi földtulajdonoso-
kat, akiknek a „Telek” - „Fejedelem-helye” 
dűlőben földterületük van, hogy 2020. 
június 10-én, szerdán 9 órakor jelenjenek 
meg a közbirtokosság székházában, mert 
elkezdődik a területek mérése. Mindenki 
hozza magával a birtoklevelet.

#287280

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 1 
u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szegfű bejárat-
ban I. osztályú, 3. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, 
előszoba, terasz (48,16 m2), egyéni fűtés-
rendszerrel. A kis szobában, a konyhában és 
a fürdőben termopán ablak van, új bejárati 
ajtó. Irányár: 65 000 euró. Tel.: 0723-388230.

#287223

Eladó vagy elcserélhető Szovátán központi 
fekvésű, összkomfortos, magasföldszinti, 3 
szobás tömbházlakás. Beosztása: 3 szoba, 
konyha, kamra, fürdőszoba, terasz, pince, 
saját hőközpont, megfelel irodának vagy 
rendelőnek is. Csere is érdekel székely-
udvarhelyi 2 szobás lakásra. Irányár: 41 
000 euró. Tel.: 0756-545486, 0265-570764.

#287293

MEZŐGAZDASÁG

Eladó külső kerekes Ladewagen, azonnal 
munkára fogható. Tel: 0745-373410.

#287241

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, ve-
gyes dara, kukoricadara, kősó, naprafor-
gó-pogácsa, sárgaborsó, szójapogácsa, 
korpa 25 kg/22 lej, barna liszt 30 kg/32lej, 
Csíkmadaras Fő út 199. Tel: 0754-948176.

#287288

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészí-
tést, javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, 
cserépforgatást, valamint ácsmunkákat 
egész Hargita megyében. Akár teljes ház-
felújítást is vállalunk! Számlával, gyor-
san, bármikor hívható vagyok, elérhető 
szombat, vasárnap is. Szabó István. Tel.: 
0756-609474.

#287052

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kripta-
készítést, alap öntését, kopjafák faragá-
sát, kovácsoltvas kerítés készítését, régi 
sírkövek felújítását, betű, szám bevésését 
– Csíkszeredában és környékén, elérhető 
áron. Tel.: 0752-386256.

#287058

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását vállalom az ön 
lakásán, Csíkszeredában és környékén – 
Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra 
között. Tel.: 0744-621819.

#287004

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos új helyen és új idő-
pontban rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed 
Centernél (a Kaufland mellett), szerdán-
ként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670.

#287142

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2020. június 9-én és 23-án. 
Programálás a 0748-100551-es telefonszá-
mon.

#287181

Dr. Bán Erika allergológus Székelyud-
varhelyen, a Polimed Center rendelőben 
(Kaufl and mellett) június 20-án, szomba-
ton rendel. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#287182

Dr. Nagy Imre Zoltán, Németországban 
szakvizsgázott és dolgozó ideggyógyász, 
széles körű műszeres vizsgálatokkal (EEG; 
ENG; EMG; Ultrahangos érvizsgálat) várja 
a betegeket a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőnél (a Kaufl and mellett). 
Programálás a 0748-100554-es telefonszá-
mon.

#287183




