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

Zöldpaszulyleves
Sajttal és sonkával töltött csirkemell

Hasábburgonya
Friss vegyes zöldségek

Desszert 

TANULJ A BUKARESTI EGYETEM
HUNGAROLÓGIA TANSZÉKÉN!

www.hungarologia.ro

Válassz a magyar mellé angol, 

francia, német, holland, svéd, olasz, 

portugál, spanyol, orosz, román vagy 

akár hindi, perzsa, koreai szakot!

Felvételi nincs, 

bejutás az érettségi átlag alapján!

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. 

Alulírott Gyöngyössy Judita, az IKOS-IMOB R.T. (székhely: Székelyudvarhely, II. Rákóczi 
Ferenc út 38. szám, Hargita megye, cgj. szám: J19/558/2019, adószám: RO 41333088) 
egyedüli ügyvezetője, a 2020.06.17-én kelt, 14. számú ügyvezetői határozat alapján 

összehívja az IKOS-IMOB R.T. rendes közgyűlésére 2020. július 20-ra, 12 órai kezdettel 
a J&R ENTERPRISES KFT székhelyére: Bukarest, Pache Protopopescu sugárút 25. szám, 

4. emelet, 2. kerület, videókonferencia keretein belül, 
a következő napirendi pontokkal:

1. az egyedüli ügyvezető kinevezése, tekintettel Gyöngyössy Judit, jelenlegi ügyvezető 
mandátumának lejártára. Az ügyvezetésre javasolt személyek nevét, lakhelyét és szakmai 

végzettségét tartalmazó lista a részvényesek rendelkezésére van bocsájtva a vállalat 
székhelyén, ez megtekinthető és kibővíthető a részvényesek által

2. az ügyvezető díjazásának megállapítása és az ügyvetetői szerződést aláíró megbízott 
kinevezése

3. az alapító okirat módosítása a közgyűlés határozatainak megfelelően
4. a közgyűlés által kinevezett ügyvezető felhatalmazása a módosított Alapító Okirat 

aláírására és minden olyan dokumentum aláírására, amely a módosítások jegyzéséhez 
szükséges a Hargita megyei Törvényszék mellett működő Cégjegyzéki hivatalnál.

5. egyebek

  Subsemnata Gyöngyössy Judita în calitate de administrator unic al societății 
IKOS-IMOB S.A., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. II. Rakoczi Ferencz nr. 38, judeţul 
Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita 
sub numărul J19/558/2019, având CUI 41333088, în baza deciziei administratorului nr. 

14 din 17.06.2020, prin prezenta convoc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
societății IKOS-IMOB S.A. pentru data de 20.07.2020, ora 12:00, la sediul Societăţii 
Comerciale J & R Enterprises SRL din Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 25, et. 4, 

sectorul 2 prin videoconferință, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

1. numirea administratorului unic, având în vedere terminarea mandatului 
administratorului unic Gyöngyössy Judita. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția 
de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată 

și completată de aceștia. 
2. stabilirea remunerației administratorului și desemnarea persoanei pentru semnarea 

contractului de administrare cu administratorul societății
3. reactualizarea Actului Constitutiv, in conformitate cu hotărârile adoptate de adunarea 

generala.
4. împuternicirea administratorului numit la prezenta Adunare Generala a Acționarilor sa 

semneze Actul Constitutiv actualizat si toate actele necesare in vederea înregistrării la ONRC 
Harghita si a altor organe competente.

5. diverse

Az IKOS-CONF RT. (Székelyudvarhely, II. Rákóczi Ferenc út 40. szám, Hargita megye, cgj. 

szám: J19/592/1991, adószám: RO 526790, képviselve Gyöngyössy Judita, a Vezetőtancs 

elnöke által) Vezetőtanácsa, az I/347/17.06.2020 számú vezetőtanácsi határozat alapján 

összehívja az IKOS-CONF R.T. rendes közgyűlését 2020 július 20.-ra, 11 órai kezdettel a 

J&R ENTERPRISES K.F.T. székhelyére - Bukarest, Pache Protopopescu sugárút 25. szám, 

4. emelet, 2. kerület, videókonferencia keretein belül, a következő napirendi pontokkal:

1. a 2020 évi költségvetés módosításainak bemutatása és elfogadása, amely a megerősített 

megrendelők alapján készült, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, amelyet a 

COVID 19 világjárvány határoz meg

2. a Vezetőtanács felhatalmazása, hogy minden olyan határozatot és intézkedést 

meghozzon, amely szükséges az erőforrások és a termelési kapacitás újra dimenzi-

onálásához és újra szervezéséhez a COVID 19 világjárvány által meghatározott gazdasági 

környezetben, a vállalat tevékenységének hatékonyabbá tételének céljából, beleértve külső 

tanácsadók, ügyvédi irodák szolgálatainak igénybevételét amelyek elemzik a vállalat 

helyzetét és koordináljak az elhatározott intézkedések gyakorlatba ültetését

3. javaslat elfogadása a 23.08.2020-tól működő Vezetőtanács nevesítésére és a tagok 

kinevezése, amely dátumon a jelenlegi tagok (GYÖNGYÖSSY JUDIT, FERENCZ ALBERT és 

SIMÓ SÁNDOR) mandátuma lejár

4. a Vezetőtanács felhatalmazása arra, hogy a vállalat vezetését egy vezérigazgatónak 

delegálja a jelenlegi vezérigazgató mandátumának lejárta után

5. a gazdasági okokból történő, több, mint 30 munkahely megszűntetéséről szóló 

átalakítási/újjászervezési terv jóváhagyása és a Vezetőtanács felhatalmazása azon 

alkalmazottak tömeges elbocsájtására, amelyek esetében a munkahelyek megszűntek

6. a szét nem osztott nyereség szétosztásának és osztalék szétosztásának elfogadása

7. az alapító okirat módosítása a közgyűlés határozatainak megfelelően

8. Gyöngyössy Judit, ügyvezető felhatalmazása a módosított Alapító Okirat aláírására és 

minden olyan dokumentum aláírására, amely a módosítások jegyzéséhez szükséges a 

Hargita megyei Törvényszék mellett működő Cégjegyzéki hivatalnál

9. egyebek

Consiliul de Administraţie al S.C. IKOS-CONF S.A., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. II. 

Rakoczi Ferencz nr. 40, judeţul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Harghita sub numărul J19/592/1991, având CUI RO 526790, 

reprezentată prin preşedinte C.A. Gyöngyössy Judita, în baza deciziei luate de consiliului 

de administrație nr. I/347 din data de 17.06.2020, prin prezenta convoacă  Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor societății IKOS-CONF S.A. pentru data de 20.07.2020, 

ora 11:00, la sediul Societății Comerciale J & R Enterprises SRL din Bucureşti, bd. Pache 

Protopopescu nr. 25, et. 4, sectorul 2, prin videoconferință, cu următoarea

 ORDINE DE ZI:

1. prezentarea și aprobarea modificărilor la Bugetul de Venituri și Cheltuieli redactat pe baza 

comenzilor certe existente în contextul economic actual, determinat de pandemia Covid 19.

2. mandatarea Consiliului de Administrație in vederea luării tuturor hotărârilor și măsurilor 

necesare pentru redimensionarea și reorganizarea resurselor și a capacității de producție 

impuse de contextul economic actual, determinat de pandemia Covid 19, în vederea 

eficientizării activității Societății, incluzând angajarea serviciilor unor consultanți externi, 

firme de avocatură, care să analizeze situația la zi și să coordoneze implementarea 

măsurilor decise.

3. aprobarea propunerilor de nominalizare a  Consiliului de Administratie incepand cu data 

de 23.08.2020, data la care expira mandatul administratorilor in funcțiune (GYONGYOSSY 

JUDITA, FERENCZ ALBERT si SIMO ALEXANDRU) si numirea acestora.

4. mandatarea Consiliului de Administratie sa delege conducerea societatii unui director 

general dupa incetarea mandatului actualului director general.

5. aprobarea planului de restructurare/ reorganizare din motive economice, prin 

desfiintarea unui numar mai mare de 30 de posturi si delegarea Consiliului de Administratie 

pentru a proceda la concedierea colectiva a salariatilor a caror posturi se desfiinteaza.

6. aprobarea repartizarii profitului nerepartizat și distribuirea de dividende.

7. reactualizarea Actului Constitutiv, in conformitate cu hotărârile adoptate de adunarea 

generala.

8. împuternicirea dnei GYONGYOSSY JUDITA, administrator sa semneze Actul Constitutiv 

actualizat si toate actele necesare in vederea inregistrarii la ONRC Harghita si a altor organe 

competente.

9. diverse

Ács és asztalos
• MAGYARORSZÁG

Magyarországi munkalehetőség, Győr-Sop-
ron megyében ács és asztalos szakmunkást 
keresünk azonnali kezdéssel! Szállítás biz-
tosítva. Fizetés: 2500 forint/ óra. Feltételek: 
B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon: 0036702877188

#286430

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 szerkesztő-mű-
sorvezetőt alkamaz. A fényképes önéletrajzot 
személyesen a rádió Szabadság tér 55. szám 
alatti székhelyén lehet leadni vagy e-mailen 
elküldeni az offi  ce@voxfm.ro címre.

#287360

Kamionsofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó széke-
lyudvarhelyi cég kamionsofőrt keres, 12 
tonnás autóra. (Célországok: Magyarország, 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország). Bő-
vebb információk telefonon: 0744-530735.

#287404

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

Pincér és szakász
• CSÍKSZEREDA

Bagolykő Menedékház, munkatársat keres 
pincér és szakács munkakörbe. Érdeklődni 
Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 72. 
szám alatt. Tel.: 0747-299721.

#287434

Asztalos és ács
• CSÍKSZEREDA

Munkatársat keresünk, asztalos és ács mun-
kakörbe, kezdők jelentkezését is várjuk. Ér-
deklődni Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 72. szám alatt. Tel.: 0744-645753.

#287435

AUTÓ

Eladó sötétkék, 2010-es évjáratú Dacia Lo-
gan 1.4-es b. kevés km-ben (97 000), kitűnő 
állapotban, első tulajdonostól, Székelyud-
varhelyen. Ára: 2 299 euró. Tel.: 0751-049491.

#287354

ÁLLAT

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

#285159

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 
0751-855225.

#287336

Eladók napos és előnevelt vegyes haszno-
sítású tojó csirkék. Érdeklődni: Csíkcsicsó 
221. szám alatt. Tel: 0740-147115, 0266-
379204.

#287359

Vásárolok vágni való lovakat! Ár megegye-
zés alapján. További információ telefonon: 
0747-995432.

#287372

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

#287384

Eladó piros tojó tyúkok. Lehet iratkozni 
előnevelt hús és tojó csirkékre, Csíkbánk-
falván. Tel: 0744-928418.

#287391

Eladó 130 kg körüli disznó, Csíkszentkirá-
lyon. Tel.: 0752-777901.

#287421

BÉRBE ADÓ

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.

#287369

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, 
a II. Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt üz-
lethelyiség + raktár, parkolási lehetőség-
gel. Megfelel üzletnek, irodának, szépség-
szalonnak, stb. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-630024, 0744-530709.

#287370

FELHÍVÁS

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

#287387

A Magura Kiadó gondozásában megjelen-
tek Balla Ede-Zsolt szakrális földrajzkutató 
könyvei. Szeretettel ajánljuk fi gyelmükbe 
az Oltáron az Olt, Szent földünk rajza köny-
veket, Irány Firtos tündérvára, Magyar ker-
tek, Tündérkertek, Tájban élő közösség, va-
lamint Üzenet a formában című füzeteket. 
Túrákat, kirándulásokat szervezünk a leírt 
helyek megismerésére. Kiadványaink meg-
vásárolhatók a kiadó székhelyén: Széke-
lyudvarhelyen, Eötvös József utca 13. szám 
alatt. Elérhetőségeink: www.magurakiado.
ro, www.facebook.com/magurakiado Tel.: 
0744-499863, 0740-252276.

#287394

Házi betegápolásban, gondozásban jártas 
személyt keresünk , mozgássérült, idős szülő 
mellé. A munkaprogram havi két hét, 24 órás 
felügyelettel. Érdeklődni lehet a következő te-
lefonszámokon: 0740395494, 075108518

#287427

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

Eladók német automata mosógépek (Mi-
ele, Bosch, Siemens), szárítógépek, mo-
sogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás. Ugyanitt 
sífelszerelések is kaphatóak. Érdeklődni: 
Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám alatt. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#287311

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók 
és hűtők, ugyan itt háztartási gépek javí-
tását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, az 
állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#287327

INGATLAN

Eladó Csíkszereda központjában, a Nagy 
István utcában egy 54 m 2 teljesen felsze-
relt üzlet helység, bármilyen más keres-
kedelmi célnak is megfelel, akár irodának 
vagy orvosi rendelőnek vissza alakítható 
lakrésznek is.Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 0743-516785.

#287386

Eladó 3 szobás lakás Kolozsváron, a Tordai 
úton. A lakás 2006-ban épült, kívülről szi-
getelt tömbház földszintjén található, 67 
m², saját hőközponttal rendelkezik. Három 
különálló szoba, konyha- ebédlőrésszel, 
fürdő, kis előtér és kamra alkotja. Fém be-
járati ajtó és thermopán ablakok vannak, 
aminek köszönhetően rendkívül alacsony 
a rezsiköltség. Egyetemistáknak van be-
rendezve, igény szerint bútorral együtt el-
adó. A közelben buszmegálló is van. Azon-
nal beköltözhető. Tel.: 0730-597038.

#287397

Eladó Gyimesközéplokon, 100 m² csalá-
di ház. A házban 3 szoba, fürdőszoba, 
előszoba található, valamint egy külön 
álló kisebb ház, melyben van fürdőszoba, 
konyha és egy szoba. Az udvar mellett 25 
ár, melyen egy kispatak folyik. Azonnal 
költözhető, rendezett papírokkal. Érdek-
lődni telefonom. Tel.: +36203440818

#287425

SZOLGÁLTATÁS

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

Vállalok asztalos-ácsmunkát. Asztalos 
munkák: lépcsők, egyedi tömörfa bútorok, 
bútor ajtók gyártása igény szerint, bármi-
lyen stílusban (lehet íves vagy szögletes 
is). Bármi szóba jöhet, ami tömörfa: meleg 
vizes dézsa, fi lagória, kocsibeálló, előtető 
– minőségi munka, elérhető áron, kérem, 
hívjon bizalommal! Munkáimat megte-
kinthetik a facebookon is: László asztalos-
munkák. Tel.: 0752-416886. E-mail: laszlo-
asztalosmunkak@gmail.com

#287033

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

Autó bádogólást, karosszéria javítást, pa-
rafi nózást,festést, alvázkezelést, olajcse-
rét, kipufogó cserét vállalunk. Tel: 0748-
523192.

#287295




