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NAPI MENÜ

SKANDI

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Hej, juhászok...– Azon gondolkodom.   Moziban – Na, mostmár ágaskodjon maga.

Állati
A csiga mászni kezd a cseresznyefán. Az ott
ülő madarak csodálkozva kérdik tőle:
– Mit akarsz te télen a cseresznyefán?
– No, vajon? Cseresznyét akarok enni!
– De hát még nincs is!
– ... (poén a rejtvényben).
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Kettecskén
Fiú a barátnőjének:
– Akkor is szeretnél, ha az apám nem hagyta
volna rám ezt a nagy vagyont?
– Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, hogy
érdekel, ... (poén a rejtvényben).
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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. 

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

A Hinode Car Expert KFT. – 

Bosch Car Service 

csapatbővítés céljából 

AUTÓSZERELŐT alkalmaz.

Az öneletrajzokat 
a gothard.lehel@hinode.ro 

e-mail-címre várjuk. 

Eladó kiváló állapotban 
lévő fa- és gáztüzelésre 

alkalmas főző 
csempekályha.

Ár: 950 lej.

Telefon: 0744–880973.

Kábeltévé-internetszerelési munka
• SZÉKELYUDVARHELY KÖRNYÉKE

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

#287507

Sofőr
• SZÉKELYUDVARHELY

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

#287490

Üzletvezető helyettes
• SZENTEGYHÁZA

A Pepco üzletlánc üzletvezető helyettest alkal-
maz a szentegyházi munkapontjára. Kellemes 
környezet, fejlődési lehetőség. Román nyelv 
ismerete szükséges. Jelentkezni román nyel-
ven írt önéletrajzzal vagy telefonon lehet. Tel.: 
0728-555625. E-mail: recrutare@pepco.eu

#287488

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. Tel.: 0744-376887.

#287499

Elárusítónő
• CSÍKSZEREDA

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

#287528

Tejfeldolgozó
• CSÍKSZÉPVÍZ

A Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet tejfel-
dolgozó részlegére munkatársat keres teljes 
munkaidővel. Amennyiben szeretne egy 
dinamikus csapat tagja lenni, fényképes ön-
életrajzát kérjük a tejfeldolgozó székhelyén le-
adni július 3-ig, 8 és 16 óra között beküldeni , 
vagy az alábbi email címre elküldeni. Elvárá-
sok: magyar és román nyelv társalgási szintű 
ismerete, B kategóriás jogosítvány. Községbe-
liek előnyben. E-mail: offi  ce@szepvizi.ro

#287538

Irodai munkatárs
• SZÉKELYUDVARHELY

Az Euro Sangift  Kft . irodai munkatársat al-
kalmaz. Feladatkör: ügyfelekkel való kap-
csolattartás, vevői rendelések feldolgozása, 
számlák készítése, raktárral egyeztetés a 
rendelések állapotáról. Elvárások: irodai 
munkában, előkönyvelésben való jártas-
ság, tárgyalóképes román nyelvtudás, Offi  -
ce használata (Word, Excel). Önéletrajzukat 
leadhatják személyesen a cég székhelyén, 
Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 
90. szám alatt, vagy elküldhetik az: info@
eurosangift .ro email címre.

#287554

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

ÁLLAT

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

#285159

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

#287359

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

#287526

Eladó 11 éves kanca Csíkcsomortán. Tel: 0747-
489370.

#287545

Eladók piros tojótyúkok. Lehet iratkozni elő-
nevelt hús- és tojócsirkékre, Csíkbánkfalván. 
Tel: 0744-928418.

#287391

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

#287477

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 0751-
855225.

#287336

Eladók fi atal, 6 hónapos tojótyúkok a Rétyi 
farmról. Jelentkezni az alábbi telefonszámo-
kon: 0740-770898, 0740-764241.

#287550

FELHÍVÁS

Idős nő/férfi  gondozását vállalom - lakásért cserébe, 
Székelyudvarhelyen. Egyedülálló nő vagyok, stabil 
munkahellyel rendelkezem. Tel.: 0746-840216.

#287505

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógépek 
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, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#287327

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, 
villaszerű családi ház nyári lakkal, 34 ár gyü-
mölcsössel, igényesnek vagy alapítványnak 
is. A faluban működik egy háromcsillagos 
öregotthon és egy német ifj úsági alapítvány. 
Irányár: 95 000 euró. Tel.: 0744-182886.

#287466

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

#287524

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hirdetés a környezetvédelmi működési enge-
délyezés elkezdéséhez. A gyergyóditrói URSAN 
ZOLTÁN Családi Vállalkozás értesíti az érin-
tetteket hogy a Halak tenyésztéséhez a környe-
zetvédelmi engedélyezési eljárást elindította, 
a gyergyóditrói Orbán Balázs út 25. szám alatti  
munkapontra. A tevékenység előrelátható kör-
nyezeti hatásaival kapcsolatos információk 




