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

Gulyásleves
Roston sült csülökszelet

Medvetalp krumpli
Savanyú uborka

Desszert

SKANDI

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: A piros féklámpa – ... de világítana.   A tengerparton – ... magához vette a pénztárcámat.

Benzinkútnál
Jean és Pistike lélekszakadva érnek a
benzinkúthoz.
– Gyorsan kérünk 5 liter benzint!
Öt perc múlva ismét visszatérnek:
– Nem elég, még 20 litert!
A kutas érdeklődik:
– Mihez kell ez a sok benzin?
– Ne kérdezzen olyan sokat! 
... (poén a rejtvényben).
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Patikában
Tóni bácsi a patikában az állványokon meglátja
Socrates, Aesculapius és társaik szobrait.
– Mondja patikus úr, ezek voltak a régi
segédurak? – kérdi, s meg sem várva a választ
közelebb lép az egyikhez, és jelentőségteljesen
rámutat:
– Erre a  ... (poén a rejtvényben).
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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

A Csíktaplocai Magánerdő Tulajdonos Gazdák 

egyesület alakuló közgyűlést tartanak 

2020. június 21-én délelőtt 11 órától 

a helyi közbirtokossági gyűlés után 

a kultúrház udvarán vagy termében.

A LACTATE HARGHITA RT.
várja a jelentkezőket

a következő
munkahelyekre (betanítással):

• VÁLTÁSVEZETŐ
• GÉPSZERELŐ

• PASZTŐRÖZŐ SZEMÉLY
• CSOMAGOLÓ (férfi munkaerő)

• SZENNYVĺZTISZTĺTÓ-ÁLLOMÁS KEZELŐ

Amit ajánlunk: vonzó bérezés, túlórák kifizetése, éjszakai- és 
hétvégi pótlék, ételjegyek, szakmai fejlődési lehetőség.

Az érdekeltek elküldhetik szakmai önéletrajzukat 
(feltüntetve a megpályázott állást) 

a klara.fazakas@covalact.ro e-mail-címre, 
a 0266–371818-as faxszámra vagy a gyár székhelyére 

(Csíkszereda, Szentlélek utca 49. szám).

A Sigma-Gum Kft. gumiabroncssze-

relő munkatársat keres hosszú távra.

Ha szeretnél egy dinamikus, folyama-
tosan fejlődő, jó csapatban dolgozni, 

akkor itt a helyed. Autószerelésben való 
jártasság előnyt jelent! Fényképes 

önéletrajzokat a cég székhelyére vagy
az office@sigmagum.ro e-mail-címre várunk. 

A székelyudvarhelyi ZETÁM 

BÚTORGYÁRTÓ VÁLLALAT különböző 

munkálatok végzésére férfi és női 

munkaerőt alkalmaz.

Érdeklődni lehet Székelyudvarhelyen
a Bethlen Gábor utca 87. szám alatt, vagy 

a 0744–691926-os telefonszámon.

Sofőr
• BELFÖLD

Alkalmazunk C kategóriás, jogosítvánnyal 
és engedéllyel rendelkező sofőrt belföldi 
szállításra. Tel.: 0741-244161.

#287319

Adatfeldolgozó
• CSÍKSZEREDA

Adatfeldolgozó eladót alkalmazunk csík-
szeredai bútoripari kellékeket forgalmazó 
céghez. Feladatok: ügyfelekkel való kap-
csolattartás, számlázás. Elvárások: számí-
tógép-kezelői ismeretek, jó kommunikációs 
készség. Tel.: 0731-707509, 0731-035689. 
E-mail: offi  ce@ludas.ro

#287357

Szerkesztő-műsorvezető
• SZÉKELYKERESZTÚR

A székelykeresztúri Vox rádió szerkesz-
tő-műsorvezetőt alkamaz. A fényképes ön-
életrajzot személyesen a rádió Szabadság 
tér 55. szám alatti székhelyén lehet leadni 
vagy e-mailen elküldeni az offi  ce@voxfm.
ro címre.

#287360

Elárusító, számlázó és raktáros
• CSÍKTAPLOCA

A Vata Invest elárusítót, számlázót és rak-
tárost alkalmaz, víz-gáz és fűtés szerelvény 
üzletbe. Önéletrajzokat a Lázár utca 1. szám 
(Csíktaploca) várjuk személyesen. Tel.: 
0743-118110.

#287416

Kasszás és polcrakó
• CSÍKSZEREDA

Elárusítót és polcrakót alkalmazunk csík-
szeredai élelmiszerüzletbe. Diákok (lányok) 
jelentkezését is várjuk. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0722-598453.

#287431

AUTÓ

Eladó zárt karosszériás, dízel motoros Dacia 
Logan autófurgon. Kis kereskedőknek aján-
lom. Irányár 1400 euró. Tel.: 0744-541062

#287428

ÁLLAT

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

#285159

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 
0751-855225.

#287336

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

#287384

Eladó 9 hetes malacok, Fitódban. Tel: 0751-
793624.

#287414

FELHÍVÁS

A homoródkarácsonyfalvi közbirtokosság 
2020. június 20-án, szombaton 10 órától 
tartja a soron következő közgyűlését, a 
homoródkarácsonyfalvi kultúrotthon 
udvarán.  Amennyiben a közgyűlés nem 
lesz döntőképes, megismételjük 11 órától, 
ugyanott. Napirendi pontok: - tevékeny-
ség és pénzügyi beszámoló 2019-re; - tevé-
kenységtervezet 2020-ra; - a 2020-as föld-
alapú támogatás; - különfélék. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0745-356646.

#287402

A Zenit Rt. vezetőtanácsa - Csíkszereda, 
Petőfi  Sándor ú.10 sz., Hargita megye ösz-
szehívja a Részvényesek Rendhagyó Köz-
gyűlését, 2020. július 24-én, 11 órára, a cég 
székhelyére. Napirendi pontok: 1. A veze-
tőtanács 2019-es évi jelentése. 2. A cenzor-
bizottság 2019 - évi jelentése. 3.A 2019-es 
évi számviteli mérleg megvitatása és jóvá-
hagyása, valamint a nyereség elosztása. 4. 
Különfélék. A közgyűlésen részt vehetnek 
mindazon részvényesek, akik 2020. július 
9-én jegyezve voltak. Nem megfelelő lét-
szám esetén, a közgyűlés 2020. július 25-
én lesz megtartva, hely és kezdési időpont 
változatlan. Bővebb felvilágosítás a 0266-
311909 telefonszámon kapható munkana-
pokon 11-12 óra között.

#287417

Beteggondozót keresünk Csíkdánfalvára, 
egy 34 éves fi atal ember mellé. Érdeklődni 
a 0743-516785 telefonszámon.

#287387

Péter Mózes, ismeretlen lakhellyel, alperes 
tudomására hozzuk, hogy 2020. szeptem-
ber 8-án a Székelyudvarhelyi Bíróságra 
idézve van, a 1120/268/2020-as számú irat-
csomó alapján.

#287420

A Zsögödfűrdői-Kezelőbázis szeretettel 
várja kedves vendégeit, hétköznap 9-20 
óra között. Tel.: 0266 371350

#287422

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. Széke-
lyudvarhely, 1918. december 1/18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132




