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

Parasztcsorba
Szezámmagos csirkemell

Natúr krumpli petrezselyemmel
Muratúra
Desszert

Holnap
megjelenik...

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro
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LEGENDÁS BAJNOKAI

Tiszta iratokkal rendelkező 
roncsautót vásárolunk 
a RABLA programba.

A helyszínről az elszállítást 

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744–173507-es 

telefonszámon lehet.

BÖGÖZ KÖZSÉG TANÁCSA NYÍLT ÁRVERÉST 

SZERVEZ az AGYAGFALVI FUTBALLPÁLYA 

BÉRBEADÁSÁRA (6.850 m2 nagyságú terület), 

2021. augusztus 16-án, 12 órai kezdettel, 

a Bögözi Polgármesteri Hivatal székhelyén 

(Bögöz, Fő út 150. szám).

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 13., 15 óra.

Az iratcsomóhoz szükséges dokumentumokról, illetve egyéb, 

a nyílt árverést illető információról tudomást szerezhetnek 

a Bögözi Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy a 0266–245490-es 

telefonszámon, valamint a mugeni@hr.e-adm.ro e-mail címen. 

A hirdetés megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, VI. rész, 

138-as szám, 2021. július 21-én.

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2021. július 6-án és 
27-én. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100551.

(465)

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)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(987)

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyó-
gyász szakorvos rendel a székelyudvar-
helyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(756)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

(741)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0784-
421818, 0748-100554

(744)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(750)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

(765)

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

(1224)

VÁSÁROLNÉK

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 
0745-184962.

(870)

VEGYES

Eladó bükk tűzifa 33 cm hosszúra vág-
va, hasogatva, valamint vegyes méretű, 
olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0745-253737.

(291)

Eladó prémium minőségű, Ruf bükkbri-
kett, ajándék tűzgyújtóval. A házhoz 
szállítás és elrakás ingyenes. Tel.: 0746-
369387.

(1044)

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

(900)

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

(1449)

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és 
bükk tűzifa. Ára: 250 lej/m a nyír, 280 
lej/m a bükk, valamint eladó fenyőfa 
cándra, házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0740-292961.

(1107)

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

(1308)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 6x8 m-es (380 lej), 6x10 m-es (440 
lej). Ugyanitt eladók minőségi pálin-
kák: szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), 
körte (45 lej/L), agancsnyelű bicska (130 
lej), alumíniumlétrák (399/499/650 lej), 
autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858. 
E-mail: endybaba@freemail.hu.

(1446)

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 
elismert oklevelet kapnak a végzősök. 
Tevékenységünkről izelítőtt nyerhet az 
alábbi weboldalon. www.transmontana.
info. További információkért érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 0740-
421407.

(1113)

SZOLGÁLTATÁS

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)




