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

Görög csorba
Sajttal töltött csirkemell

Rizibizi
Cékla

Desszert

SKANDI

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Anya és lánya  – ... barátnőm vőlegénye.   Mi ez a zaj? – Nem volt mellékutca.

Apa és fia

Bandika először vezethette az apja autóját.
Este hazatérve azt kérdi az apja:
– Na, és hogy ment a vezetés? Beálltál
a garázsba?
– ... (poén a rejtvényben).
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Szórakozott professzor
Az elfoglalt professzor szobájába benyit a
háztartási alkalmazott:
– Uram, behoztam a játszótérről Pistikét!
– Rendben – szól a prof –, akkor ...
(poén a rejtvényben).
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www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

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.

A TWINASIG GEMINI SRL. teljes körű szolgáltatást nyújt 
autó átírás terén, legyen szó autóról, motorról vagy 

egyéb járműről.

Ugyanakkor ha lejárt autója, lakás vagy egyéb biztosítása, bizalommal 

forduljon hozzánk és számára a legjobb ajánlatot együtt 

kiválasztjuk. Július végéig ingyen házhoz 

visszük a kiválasztott biztosítást.

Tel.: 0749–314901.

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

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó cég C+E 
kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező 
sofőröket alkalmaz. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 0743-275970, 0740-659520.

#287490

Kamionsofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

Nemzetközi szállítással foglalkozó székely-
udvarhelyi cég kamionsofőrt keres 12 ton-
nás autóra. (Célországok: Magyarország, 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország). Bő-
vebb információk telefonon: 0744-530735.

#287404

Pincér és szakács
• CSÍKSZEREDA

A Bagolykő Menedékház munkatársat keres 
pincér és szakács munkakörbe. Érdeklődni 
a 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. 
Érdeklődni a Csíkszereda, Tudor Vladimi-
rescu utca 72. szám alatt. Tel.: 0744-645753.

#287435

AUTÓ

Eladó zárt karosszériás, dízelmotoros Dacia 
Logan autófurgon. Kiskereskedőknek aján-
lom. Irányár 1400 euró. Tel.: 0744-541062.

#287428

ÁLLAT

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

#285159

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 
0751-855225.

#287336

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegye-
zés alapján. További információ telefonon. 
Tel: 0747-995432.

#287372

Eladók piros tojótyúkok. Lehet iratkozni 
előnevelt hús- és tojócsirkékre, Csíkbánk-
falván. Tel: 0744-928418.

#287391

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

#287477

FELHÍVÁS

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

#287422

,,Hargita Megye Tanácsa árajánlatokat vár 
Csíkszereda Megyei Jogú Város beépíthető 
övezetébe eső, nyugati fekvésű ipari zóná-
jában körülbelül 10.000-12.000 négyzet-
méteres, beépítésre alkalmas, tehermentes 
ingatlan (terület vagy terület épületekkel) 
megvásárlására. Az ingatlan legyen meg-
közelíthető a teherforgalom számára, vala-
mint legyen biztosított a víz, gáz, csatorná-
zás, és az elektromos áram szolgáltatására 
való csatlakozás lehetősége. Árajánlatokat 
elektronikus formában a tulajdonjogot iga-
zoló aktákkal együtt kérjük a következő 
e-mail címre: mathearpad@hargitamegye.
ro elküldeni. Az ajánlatok letevési határide-
je: 2020. július 9. Érdeklődni a 0724-845020 
telefonszámon vagy a mathearpad@harg-
itamegye.ro email címen lehet.”

#287462

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

#287427

A Firtosváraljai Közbirtokosság 2020. jú-
lius 4-én, szombaton 10 órától évi rendes 
közgyűlést tart. Amennyiben a létszám 
miatt a közgyűlés nem lesz határozatké-
pes, déli 12 órától megismétlődik. Tiszte-
lettel meghívunk minden tagot, a vezető-
ség.

#287471

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Mie-
le, 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, ugyanitt 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 m2 teljesen felsze-
relt üzlethelyiség, bármilyen más keres-
kedelmi célnak is megfelel, akár irodának 
vagy orvosi rendelőnek, visszaalakítható 
lakrésznek is. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon. Tel.: 0743-516785

#287386

Kiadó Csíkszeredában, a Petőfi  utcában 
50 m2-es ingatlan. Megfelel üzlethelyi-
ségnek, irodának, orvosi rendelőnek. Tel.: 
0743-649115

#287448

Eladó családi ház Csíkzsögödön. Tel.: 
0742-596625, 0744-149140

#287464

Eladó vagy elcserélhető Szovátán köz-
ponti fekvésű, összkomfortos, magasföld-
szinti, 3 szobás tömbházlakás. Beosztása: 
3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, te-
rasz, pince, saját hőközpont, megfelel iro-
dának vagy rendelőnek is. Csere is érde-
kel székelyudvarhelyi, 2 szobás lakásra. 
Irányár: 41 000 euró. Tel.: 0756-545486, 
0265-570764.

#287474

Kiadó Csíkszeredában I. osztályú, magas-
földszinti, bútorozott garzonlakás a Hu-
nyadi János utcában. Tel.: 0723-388484.

#287482

Eladó egy 10,33 áras belterület kis házzal 
Maros megyében, Jedden. Esetleg elcserél-
hető Székelyudvarhely közelében hasonló-
val. Irányár: 42 000 euró - alkudható. Tel.: 
0747-036154.

#287486




