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

Görög csorba
Roston sült csirkemell sajtmártással

Krumplipüré
Friss káposzta

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Tiszta iratokkal rendelkező 
roncsautót vásárolunk 
a RABLA programba.

A helyszínről az elszállítást 
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744–173507-es 
telefonszámon lehet.

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
(3,0-3,5 kg), ára: 23 lej/kg, Csíkkozmáson, 
Hargita megyében. Minden pénteken a 
megrendelt csirkéket szállítjuk Csíkszere-
dába és környékére, a kívánt címre. Tel.: 
0727-815339.

(1389)

Eladók 60-70 kg körüli herélt süldők. Ár 
11 lej/kg. Tel.: 0741-611633.

(1509)

BÉRBE ADÓ

Szállás Costinești-en! Kiadók 2 szemé-
lyes szobák, szállásbérlés házigazdától. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-042558.

(1164)

FELHÍVÁS

Az Árvátfalvi Közbirtokosság fakitermelő 
céget keres 98 m3 tűzifa kitermelésére. 
Érdeklődni a Homoród Erdészeti Hivatal-
nál lehet. Tel.: 0742-236076.

(1485)

A Federalcoop Hargita Fogyasztási Szö-
vetkezet - Csíkszereda, Villanytelep 
utca 2. szám - nyílt árverést hirdet 2021. 
augusztus 5-én 11 órakor 818 nm terület 
eladására, amely Küküllőkeményfalva, 
Kossuth Lajos utca 73. szám alatt, Har-
gita megyében található. A terület be van 
telekkönyvezve. Az árverés a fenti címen 
lesz megtartva, és a tenderfüzetet is a 
cég székhelyén lehet megvásárolni 2021. 
július 27-30 között. Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: 0740-039564, 9 és 
13 óra között.

(1329)

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás is. Érdek-
lődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487, 
0744-782879.

(164)

INGATLAN

Eladó Csíkszentdomokoson parasztház 
melléképületekkel, 11 ár telekkel, tiszta 
telekkönyvvel, központhoz és állomás-
hoz közel. Tel.: 0749-059599.

(1500)

Eladó Lázárfalván, 2000 nm telken ge-
rendás faház (68 nm), nyáriház fából, ke-
mencével (29 nm), csűr, istálló (104 nm), 
boltíves pince (25 nm), kis faház saját for-
rásvízvezetékkel (6 nm).  Víz, csatorna a 
kapu előtt. Ára 39 900 euró. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámokon. Tel.: 0036- 
205986220, 0036-702377096.

(1527)

MEZŐGAZDASÁG

Eladó új nagy pityóka, 1 lej/kg, kukori-
ca, búza, árpa, rozs, zab, vegyes dara, 
kukoricadara, kősó, korpa, 25 kg/32 lej, 
búzatakarmányliszt, 35 kg/45 lej, napra-
forgó-pogácsa, 0,90 bani/kg, napraforgó-
mag, szójapogácsa. Csíkmadaras, Fő út 
199. Tel.: 0754-948176.

(1326)

Eladók jó állapotban lévő MF70-es ka-
szálógépek, szezonra előkészített álla-
potban, frissen behozva külföldről. Ár: 2 
650 ron. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
031959.

(1371)

OKTATÁS

Cukrász és péksütemény-készítő tanfo-
lyam kezdődik Székelyudvarhelyen, 2021 
augusztus elején. Az alapos elméleti és 
gyakorlati képzést követően, a munka-
ügyi, valamint a tanügyi minisztérium 
által kibocsájtott, az Európai Unióban el-
ismert oklevelet kapnak a végzősök. Tevé-
kenységünkről izelítőtt nyerhet az alábbi 
weboldalon. www.transmontana.info. To-
vábbi információkért érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet. Tel.: 0740-421407.

(1113)

SZOLGÁLTATÁS

Tetőjavításokat vállalok, cserépforga-
tást, tetőfedést cseréppel, Lindab-le-
mezzel, lambériázást, festést, valamint 
bádogos munkálatokat. Pontos és gyors 
munkát végzek, kedvezményes áron, 
jó referenciás munkákkal, bármilyen 
kis-nagy munkát elvállalok. Tel.: 0743-
845521.

(1407)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cse-
répforgatást, ácsmunkát, bádogos mun-
kát, kerítéskészítést stb., anyagot is biz-
tosítunk. Tel.: 0747-865104.

(708)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, ková-
csoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(942)

Vállalom hajópadló, parketta csiszolását. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-578832.

(1287)

Vállalunk bádogos munkákat, mindenfé-
le tetőszerkezet készítését, lemezmunká-
kat, javításokat, csatornakészítést, szige-
telést, teraszokat. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0759-467356.

(1224)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed Cen-
ternél (a Kaufl and mellett), szerdánként 
16–20 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

(987)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378 -as 
telefonszámon.

(579)

VEGYES

Eladó házi készítésű savanyú káposzta, 
akár számlával. Tel.: 0741-244173.

(1146)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 300 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 
0743-654002.

(900)

Házhoz szállítunk hasogatott bükkfát, 
valamint vegyes fát és Ruf minősítésű 
bükkfa brikettet. Érdeklődni telefonon. 
Csíkszereda és Gyergyószentmiklós kör-
nyéke. Tel.: 0755-182889.

(1308)

Házhoz szállítunk jó minőségű bükk- és 
fenyőbütlést, valamint cándrát, ugyanitt 
vállalunk autóalváz-kezelést minősé-
gi anyagokkal (hegesztés nélkül). Tel.: 
0755-182889.

(1449)




