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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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A HÉT KÖNYVE 
HAZAJÁRÓ – SZEMMEL

KÉPESALBUM
Hazajáró végtelen útjának

egy-egy elkapott pillanatát örökíti meg.
Az album 340 oldal,

440 színes fényképet tartalmaz.

Á

Lakásfelújítást vállalok, külső és belső mun-
kálatok elvégzését A-Z-ig. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon. Tel.: 0746-072565.

#292385

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint betonka-
vics, vakolóhomok és termőföld elszállítását. 
Tel.: 0744-522026.

#292368

Vállalok házépítést, ácsmunkát, kerítések el-
készítését A-tól Z-ig, külső, belső munkákat 
stb. Anyagbeszerzésben és tanácsadásban 
segítünk. Tel.: 0753-680321.

#292269

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogos munkák elkészítését, valamint 
belsőépítészeti munkálatokat előnyös árakon. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#292161

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központ-
jától párpercnyi megközelíthetőséggel, a Véres-
kép mellett örökpanorámás, építésre alkalmas, 
16,9 ár beltelek, rendezett iratokkal (azonnal 
építhető). Víz a telken, villanyvezeték a telek 
sarkán. Érdeklődni a 0744-669364-es vagy a 
0036-20-9223033-as számokon és a janos.mi-
haly@yahoo.com e-mail címen.

#291925

VEGYES

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 cm-re 
felvágott, darabos bükk-, csere- és fenyőbüt-
lést, valamint nagy hőfokú akácfa mosztot és 
udvartöltésre alkalmas kavicsot. Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós környéke. Tel.: 0755-
182889.

#292329

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0758-494744.

#292194

Eladó bükk tűzifa 33 cm-es hosszúra vágva, 
hasogatva, valamint vegyes méretű, olcsóbb 
bükkfa bütlések (kandallóba, csempébe való). 
Bükk tűzifa korrekt, becsületes, tisztességes 
kiszolgálással, kis és nagy mennyiségben! Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#292257

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 
8x5 m-es (185 lej), 6x10 m-es (440 lej). Ugyan-
itt eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (380/480/670 
lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

#292249

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0758-494744.

#292019

Műsorunk vendége
Kiss Tamás szociológus

Meddig kapjuk meg, hogy
„Vorbiți românește!”?

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszka-
végek (ára: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt 
– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-
non lehet. Tel.: 0744-937920.

#292289

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, lambériázást, festést, új 
kerítések építését, régi kerítés felújítását, bá-
dogos munkákat, ereszcsatornák készítését, 
kéményszegély készítését. Anyagot is biztosí-
tunk. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0750-662363.

#292152

Munkát vállalok építkezésben, festést, gipsz-
kartonozást, kőművesmunkát, oldal- és pad-
lócsempézést, szalagparkettázást, külső és 
belső szigetelést, ácsmunkát, ablak, ajtó beál-
lítását. Tel.: 0748-105654.

#292323

Vállalunk folyamatosan autóalváz-kezelést 
minőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz), vala-
mint házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 
cm-re felvágott bükk-, fenyő- és cserefa büt-
lést. Csíkszereda, Felcsík környéke. Tel.: 0755-
182889.

#292212




