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

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
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. 

A csíkszeredai Mal-Product Kft. 

munkatársat keres inox és 

alumínium kémények

gyártásához, helyszíni betanítással.

Önéletrajzokat várunk

a malproduct@mal-product.ro 

e-mail-címre, vagy a cég székhelyén: 

Csíkszereda, Hajnal utca 38A.

Tel.: 0266–372428, 0756–108444.

A székelyudvarhelyi TECHNOPHAR
EQUIPMENT AND SERVICE KFT.
munkatársakat keres a következő
munkakörök betöltésére:

• marós

• esztergályos

• CNC marós

• CNC esztergályos

• síkköszörűs

• minőségi ellenőr

• fogazó marógép kezelő (operator mașina de danturat)

Ajánlataink:

• versenyképes jövedelmezés

• ebédjegy

• az ingázási költségek megtérítése

• egészségbiztosítás

• szakmai fejlődés

Jelentkezni szakmai önléletrajzzal a bethlenfalvi út 223. szám alatt,

illetve az office.o@technophar.com e-mail-címünkre lehet.

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.

A Hinode Car Expert KFT. – 

Bosch Car Service 

csapatbővítés céljából 

AUTÓSZERELŐT alkalmaz.

Az öneletrajzokat 

a gothard.lehel@hinode.ro 

e-mail-címre várjuk. 

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

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

Elárusító, számlázó és raktáros
• CSÍKTAPLOCA

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

#287416

Elárusítónő
• CSÍKSZEREDA

Elárusítónőt alkalmazunk Csíkszeredában, 
a Testvériség Sugárút 14. szám alatt találha-
tó Napsugár Mini Market önkiszolgálóba, 
pénztárgépkezelői (kasszás) munkakörbe. 
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre küldhe-
ti, vagy érdeklődhet telefonon: 0731-016592 
E-mail: agrocom92@yahoo.com.

#287528

Kőműves, szerkezeti építész
• SZÉKELYUDVARHELY KÖRNYÉKE

Építkezési cég alkalmaz magas szaktudás-
sal rendelkező kőművest, szerkezeti épí-
tészt Székelyudvarhely és környéki mun-
kákra, magas kereseti lehetőséggel. Komoly 
érdeklődők jelentkezését várjuk! Érdeklőd-
ni telefonon: 0744-376887.

#287499

Pincér és szakács
• CSÍKSZEREDA

A 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

Üzletvezető helyettes
• SZENTEGYHÁZA

A Pepco üzletlánc üzletvezető helyettest al-
kalmaz a szentegyházi munkapontjára. Kel-
lemes környezet, fejlődési lehetőség. Román 
nyelv ismerete szükséges. Jelentkezni román 
nyelven írt önéletrajzzal vagy telefonon lehet: 
0728-555625. E-mail: recrutare@pepco.eu.

#287488

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

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

#287490

Kábeltévé-internetszerelési munka
• SZÉKELYUDVARHELY KÖRNYÉKE

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

#287507

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

Eladók napos és előnevelt, vegyes hasznosí-
tású tojócsirkék. Érdeklődni: Csíkcsicsó 221. 
szám alatt. Tel: 0740-147115, 0266-379204.

#287359

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

Eladók 1 éves, piros tojótyúkok, valamint 
előnevelt hús- és vegyeshasznú csirkék. 
Szállítás megoldható. Érdeklődni telefo-
non: 0744-597003.

#287520

Eladó 2 db fi atal, pirostarka, borjadzó tehén. 
Érdeklődni: 0740-980752, 0758-961230.

#287526

BÉRBE ADÓ

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

#287369

Kiadó Székelyudvarhelyen, a központban, 
a II. Rákóczi Ferenc utca 23. szám alatt 
üzlethelyiség + raktár, parkolási lehető-
séggel. Megfelel üzletnek, irodának, szép-
ségszalonnak, stb. Érdeklődni telefonon: 
0745-630024, 0744-530709.

#287370

FELHÍVÁS

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

#287422

Idős nő/férfi  gondozását vállalom - laká-
sért cserébe, Székelyudvarhelyen. Egye-
dülálló nő vagyok, stabil munkahellyel 
rendelkezem. Tel.: 0746-840216.

#287505

Kirándulás: nyaraljon Costinești-en! Öt 
éjszaka, szállás és szállítás júliusban 600 
lej, augusztusban 650lej! Elfogadunk va-
kációs utalványt is! Telefon: 0744-287.154

#287511

A telekfalvi földtulajdonosok/örökösök 
2020. június 28-án 16 órai kezdettel gyűlést 
tartanak a földterületek tagosítása végett. 
Minden földtulajdonost/örököst elvárunk!

#287519

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 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 termopán ablakok vannak, 
aminek köszönhetően rendkívül alacsony 
a rezsiköltség. Egyetemistáknak van beren-
dezve, igény szerint bútorral együtt eladó. 
A közelben buszmegálló is van. Azonnal 
beköltözhető. Tel.: 0730-597038.

#287397

Eladó Gyimesközéplokon 100 m2-es csa-
ládi 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 kis patak folyik. Azonnal 
költözhető, rendezett papírokkal. Érdek-
lődni telefonon: +36203440818

#287425

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

#287464

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhe-
tő, villaszerű családi ház nyári lakkal, 34 ár 
gyümölcsössel, igényesnek vagy alapítvány-
nak is. A faluban működik egy háromcsilla-
gos öregotthon és egy német ifj úsági alapít-
vány. Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#287466

Eladó Székelyudvarhelyen, a Pacsirta utca 
20. szám alatti, jó állapotban lévő csalá-
di ház: 2 szoba, konyha, fürdő, kamra, 
előszoba, víz, gáz, villany, melléképület, 
fatartó, jó kút. A terület 4,5 ár, csendes kör-
nyezetben fekszik. Irányár: 87 000 euró. 
Tel.: 0745-229485, 0755-643913.

#287483

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

Eladó I. emeleti, bútorozott, 3 szobás, nagy 
teraszos tömbházlakás Csíkszeredában, a 
központi részén. A lakás rendelkezik köz-
ponti fűtéssel, termopán ablakokkal és 
egyéb felszereltséggel. Egyedüli tömbház a 
városban, hőszigetelt betonból építve, ami 
télen meleget, nyáron hűvöset biztosít. Idén-
re van tervezve a külső szigetelés, ehhez még 
jár egy nappali méretű helyiség. Ára 69 500 
euró, alkudható. Tel.: 0754-035552.

#287524

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhe-
lyen akkreditált diplomával a következő 
szakterületeken: női- és férfi fodrászat, 
manikűr-pedikűr, műkörömépítés, kozme-
tika, masszőr technikus. Akció a smink-
tetováló képzésre (-50%). Érdeklődni lehet 
telefonon. Tel.: 0755-354240.

#287523

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

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

#287213

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

Autóbádogolást, karosszériajavítást, pa-
raffi  nozást, festést, alvázkezelést, olajcse-
rét, kipufogócserét vállalunk. Tel: 0748-
523192.

#287295

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, 
ácsmunkát, tetőjavítást, felújítást, kerá-
miacseréppel, cserepes lemezzel. Bádog- 
munkákat is vállalunk: ereszcsatorna-ké-
szítést, felszerelést, különféle anyagokból, 
valamint más bádogmunkát is. Ingyenes 
a kiszállás. Hívjon bizalommal, aktív cég 
vagyunk. Tel.: 0753-754514, 0743-903910, 
0756-525549.

#287383

Államvizsga és mesteri dolgozatok írását 
vállalom. Tel: 0749-314901.

#287473

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettacsiszolást, há-
zak színezését, valamint teljes körű lakás-
felújítást. Tel.: 0742-851062.

#287481

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




