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

Tárkonyos bableves
Palermói szelet fehér karajból

Krumplipüré
Friss káposzta

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

FELHÍVÁS
A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park 
Igazgatósága jogi személyek jelentkezését 
várja társulási megállapodás megkötése ér-
dekében, evezős csónakok bérbeadása cél-
jából a Gyilkos-tónál. Ajánlatokat letenni, 
illetve érdeklődni az igazgatóság székhelyén, 
Marosfőn, a Fő út 664. szám alatt lehet, vagy 
a pnbicaz@mciuc.rosilva.ro e-mail-címen 
és a 0266-336 540-es telefonszámon. Admi-
nistrația Parcului Național Cheile Bicazu-
lui-Hășmaș R.A. caută persoane juridice în 
vedere asocierii în participație pentru deru-
larea activității de ecoturism și de educație 
ecologică, prin activități de închiriere de am-
barcatiuni de agrement propulsate prin forță 
umană (bărci cu vâsle) pe suprafața Lacului 
Roșu. Ofertele se pot depune și informații se 
pot obține la sediul administrației, în sat Iz-
voru Mureșului, str. Principală, nr.664, sau 
prin e-mail: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro, tel: 
0266-336 540.

#292574

A Firtosmartonosi Erdőtársulás 2021. június 
5-én, szombaton 10 órától tartja évi közgyűlé-
sét a helyi kultúrotthonban, melyre meghívja 
és elvárja minden tagját. Nem megfelelő lét-
szám esetén 1 óra múlva, azaz 11 órától meg-
ismételjük a gyűlést. Napirendi pontok: alap-
okirat-módosítás, egyebek.

#292603

HÁZTARTÁS
Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 
0744-539487; 0744-782879.

#291804

INGATLAN
Elcserélném székelyudvarhelyi 2 szobás, I. 
emeleti, külön bejáratú tömbházlakásomat, 
ami tartalmaz garázst is a felső Bethlen-ne-
gyedben, egy székelyudvarhelyi I. emeleti 
vagy magasföldszinti, 3 vagy 4 szobás lakás-
ra, esetleg garázzsal, különbözetfi  zetéssel. 
Tel.: 0748-995176.

#292567

5–12 ár beltelket keresek Csíkszereda max. 
15 km-es vonzáskörzetében. Árfekvés: 2000–
3000 Ron/ár. Tel.: 0743-636925.

#292607

MEZŐGAZDASÁG
Eladó kicsi traktor után való Mengele ladewa-
gen kitűnő állapotban. Tel.: 0743-679988.

#292616

OKTATÁS
A több mint fél évszázados hagyományokat 
folytatva a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium a 2021/2022-es tanévre általános 
ASSZISZTENSKÉPZŐ szakon iratkozást hirdet 
július 19–23. között. Érdeklődni és bővebb fel-
világosítás telefonon. Tel.: 0746-080572.

#292566

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
cserépforgatást-cserépdugdosást, kü-
lönféle ereszcsatornák gyártását és sze-
relését, kéménybádogolást, vápaleme-
zelést. Ne habozzon, hívjon bizalommal! 
Tel.: 0748-533073.

#292445

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Beth-
lenfalvi út 3. szám alatti Polimed Centernél 
(a Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 óra 
között. Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon: 0741-607670.

#292136

Csaba ács-tetőfedő-bádogos munkákat vállal, 
tetőjavítást, cserepezést, cserépforgatást, tető 
készítését bármilyen anyagból, ereszcsator-
nák javítását, pucolását, cserélését, bármilyen 
magaslaton. Tömbházak tetőszigetelését is 
vállalom, homlokzati deszkák festését-javítá-
sát 15% kedvezménnyel. Tel.: 0757-386461.

#292415

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#292416

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, ácsmunkát, 
bádogos munkát, kerítéskészítést stb., anya-
got is biztosítunk. Tel.: 0747-865104.

#292499

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terület-
egyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint beton-
kavics-, vakolóhomok- és termőföldszállítást. 
Tel.: 0744-522026.

#292609

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

#292454

VEGYES
Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint eladó fenyőfa cándra. Nyír  
225 lej/m, bükk 250 lej/m. Szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0755-970006.

#292438

Eladó egy új pálinkafőző, rézüst, beöntő, ka-
varó, kiöntő, inox hűtővel, kazánnal. Ára 7000 
lej. Tel.: 0751-967479.

#292596

Eladó bükk tűzifa 33 cm 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

Eladó 2 darab fogászati automata szék (koz-
metika), fogászati műszerek (csipesz, szonda, 
tükör, spatula), apró műszerek, detartráló, ka-
nálisbemérő. Tel.: 0723-171393.

#292595

Eladó első osztályú, hasogatott bükk tűzi-
fa, valamint nyír és fenyő tűzifa. Tel.: 0741-
670627.

#292620




