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

Babgulyás
Tojásos karaj

Steak burgonya
Savanyú uborka

Desszert

SKANDI

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Apa és fia – Igen, részben!   Szórakozott professzor – ... tegye a P betűhöz.

PÁROSAN
TÓDÍT!
BUDAI

NAGY ...

Hej, juhászok...
Áll a juhász a réten a botjára támaszkodva.
Arra megy a többi juhász. Amikor meglátják,
megkérdik tőle:
– Hát, te mit csinálsz?
– Gondolkodom.
– És hol a nyájad?
– ... (poén a rejtvényben).
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Moziban
Az egérke elmegy a moziba, de pechjére előtte
egy elefánt ül. Szegény egérke hajol jobbra,
hajol balra, de nem lát semmit. Feldühödik,
két sorral előbbre ül, pontosan az elefánt
elé. Elhelyezkedik, aztán hátrafordul, és
kárörvendően azt mondja:
– ... (poén a rejtvényben).
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Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

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 Csíkszentimrei Közbirtokosság, betartva az aktuális 
járványtani helyzetre érvényes szabályokat, 2020. június 

27-én, szombaton de. 10 órától a közbirtokosságnál 
megtartja az elmaradt tavaszi közgyűlését. 

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 
akkor megismétlődik 1 óra múlva ugyanazon a helyszínen. 

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

Üzletvezető helyettes
• SZENTEGYHÁZA

A Pepco üzletlánc üzletvezető helyettest 
alkalmaz a szentegyházi munkapontjára. 
Kellemes környezet, fejlődési lehetőség. Ro-
mán nyelv ismerete szükséges. Jelentkezni 
román nyelven írt önéletrajzzal vagy telefo-
non lehet: 0728-555625. E-mail: recrutare@
pepco.eu.

#287488

Gyári munka
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredába gyári munkára (anyagmoz-
gatás, gépek kiszolgálása, betanított mun-
ka) munkaerőt keresünk. A fi zetés mellé ét-
kezési jegyeket és munkaruhát biztosítunk. 
Érdeklődni a 0745-153703-as telefonszámon 
naponta 8 és 15 óra között.

#287508

Kábeltévé-internetszerelési munka
• SZÉKELYUDVARHELY KÖRNYÉKE

Kábeltévé- és internetszerelési munkára B 
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keresünk, Székelyudvarhelyről és 
környékéről. Tel.: 0744-697857.

#287507

Sofőr
• BELFÖLD

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

#287319

ÁLLAT

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

#285159

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 
0751-855225.

#287336

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

#287477

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás. Ugyanitt 
sífelszerelések is kaphatóak. Érdeklőd-
ni: 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

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics-, vakolóhomok- és 
termőföldszállítást. Tel.: 0744-522026.

#287504

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vál-
lalunk: régi tetők javítását cserépmintájú 
lemezből, cserépforgatást, ereszcsatornák 
készítését, tetőfedést Lindab-lemezzel (1 
m2/50 lej), egyéb bádogos munkákat, va-
lamint benti munkákat: glettelés, fajansz- 
rakás, meszelés, parkettek rakása, fürdő-
szoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ács-
munkát, tetőjavítást, felújítást, kerámia- 
cseréppel, cserepes lemezzel. Bádogmun-
kákat is vállalunk: ereszcsatorna-készítést, 
felszerelést különféle anyagokból, valamint 
más bádogmunkát is. Ingyenes a kiszállás. 
Hívjon bizalommal, aktív cég vagyunk. Tel.: 
0753-754514, 0743-903910, 0756-525549.

#287383

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes fö-
dést, ereszcsatorna készítését és szerelését 
különféle anyagokból (Lindab, alumíni-
um, horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás 
Hargita megyében. Érdeklődni telefonon 
lehet (Józsi): 0747-758498, 0753-960310.

#287213

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kar-
diológus főorvos rendel a székelyudvarhe-
lyi Polimed Center rendelőben (Kaufl and 
mellett). Programálni a 0727-001202-es 
telefonszámon lehet.

#287494

TELEK

Eladók Bikafalván közművesített beltel-
kek; aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis 
(gáz, kanalizálás folyamatban). Igény 
szerint választhat 5-20 áras parcellákat. 
Vonat állomás a faluban, főúthoz közel, na-
pos, panorámás oldal. Tel.: 0744-559895.

#287443




