
2018.  OKTÓBER 11. ,  CSÜTÖRTÖK1 4 A P RÓH I R D E T É S  

Id pont: 2018. október 18., csütörtök, 18:00 óra
Konyhaüdvözl falat:

Chilis rákfarok, csicsóka krémmel

El étel:
Füstölt pisztráng, fekete kaviáros  

gorgonzolás mousse, marinált salátákkal

Leves:

F étel:
 

szarvasgombás burgonyával, sáfrányos vajmártással

Desszert:
Rákóczi túrós tarte

Ár 65,0 R F

Asztalfoglalá októbe 16-ig Tel 74 50 280

HALVACSORA
Bálin Ferenc zeged Hungues te

For konyha nök ajánlásával
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ötöt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tízezer

személy olvassa

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő és bádogos munkákat válla-
lok Hargita megye területén. Bővebb 
információk telefonon: 0752-700489.

#275584

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 
csatornajavítást, cserépmintájú lemez-
födést, csatornaszerelést, bármilyen tí-
pusú fallemezek, lambériák szerelését, 
homlokzat- lemezfödést, festést, pado-
lást, szigetelést padlásokon. Ár meg-
egyezés alapján, kiszállás ingyenes 
Hargita megyében. Tel.: 0757-551715.

#275667

Vállalunk egyszerű vagy hivatalos 
fordításokat angol, magyar és román 
nyelvekre. Nyitvatartás: hétfő-csü-
törtök 9-15 óra, péntek 9-14 óra. Sze-
retettel várjuk ügyfeleinket. Cím: 
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 
utca 9. szám (a Nyugdíjas Önsegély-
ző Pénztár udvarán). www.hiteles-
forditas.ro Tel.: 0742-789279.

#275720

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda 
központjától 5 percre, örökpanorá-
más, 1,69 ár beltelek, tiszta telek-
könyvvel, víz és villany a telek sar-
kában. Érdeklődni telefonon vagy 
e-mailben lehet. Tel.: 0744-669364. 
E-mail: jmisi1979@yahoo.com

#275025

VEGYES

Eladó I. osztályú, válogatott lig-
nit tüzelőanyag, vagyis barna-
szén. Ár: 300 lej/tonna – ez az ár 
tartalmazza a szállítást is Hargita 
megyén belül. Más címre való szál-
lítás esetén az ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0748-890116.

#274938

Eladó bükkfa deszkavég, valamint 
száraz, hasogatott fenyő, bükk és 
vegyes tűzifa, illetve bükkfa és ve-
gyes cándra. Már egy öltől is ház-
hoz szállítjuk. Tel.: 0747-959812.

#275522

Eladó jó minőségű, száraz, hasoga-
tott bükk-, csere- és fenyő tűzifa, il-
letve fenyőcándra. A házhoz szállítás 
ingyenes. Telefon: 0746-369387.

#275585

Eladó bükkfacándra, hasogatott 
bükkfa, csere- és fenyő tűzifa és 
méterfa, illetve munkát vállalok 
kotrógéppel és billenős autóval. 
Tel.: 0743-224045.

#275618

Eladó első osztályú bükk, csere- és 
fenyőcándra, valamint száraz bükk-
favég, házhoz szállítva. Tel.: 0745-
846624, 0756-213116.

#275626

Házhoz szállítunk jó minőségű, 
kézzel válogatott lignit szenet, vala-
mint méterbe vágott, jó minőségű, 

válogatott nyárfa- és fenyőcándrát, 
illetve bükk- és fenyődeszkavéget 
(bütlés). Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0755-182889.

#275640

Eladó száraz nyár- és fenyőcándra, 
valamint kézzel válogatott barna 
szén (Lignit), házhoz szállítva Csík-
szeredában és környékén. Telefon: 
0755-878529.

#275661

Eladó jó minőségű, méterbe vágott, 
hasogatott vegyes tűzifa. Házhoz 
szállítás Csíkszeredában és környé-
kén. Tel.: 0741-587437.

#275669

Eladók villanypásztorok és tarto-
zékok nagy választékban, már 395 
lejtől, Csíkszereda, Hargita utca 74. 
szám alatt, a Jótevő csárda mellett. 
Tel.: 0740-764241.

#275716

Eladó hasogatott bükkfa, valamint 
hasogatott, félszáraz nyírfa és vegyes 
tűzifa (nyír, cserefa, bükk) méterbe 
vágva, házhoz szállítva, Csíkszere-
dában és környékén. Telefon: 0743-
940033, 0744-483345.

#275717

Eladó 3x4-es gyapjú perzsa szőnyeg, 
íróasztalok, valamint székek Csík-
szeredában. Telefon: 0758-358242. 

#275725




