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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.

Eladó megkímélt állapotban lévő 
Carpatina kaszálógép, 
első tulajdonostól. 
A géphez minden plusz 
tartozék megvan. 
Érdeklődni a 0744-880973-as 
telefonszámon lehet.

15% ÁRENGEDMÉNY
minden augusztusban
vásárolt hőszigetelt fémkéményre.
Az árengedmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

MAL-PRODUCT S.R.L. Csíkszereda, Hajnal u. 38/A

Tel.: 0744–399-188, 0740–276-893.

Eladó egy családi ház Csíkszenttamáson. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon. 
Tel.: 0754-518318, 0757-339603.

(1770)

MEZŐGAZDASÁG

Eladók jó állapotban lévő MF70-es ka-
szálógépek, szezonra előkészített álla-
potban, frissen behozva külföldről. Ár: 
2650 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

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)

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

(708)

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 kisgépekkel földmunkát, te-
rületegyengetést, ásást (víz-, gáz-, vil-
lany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős 
autóval, valamint betonkavics, vakoló-
homok és termőföld elszállítását. Tel.: 
0744-522026.

(762)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2021. augusztus 3-án 
és 17-én. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100551.

(1764)

VÁSÁROLNÉK

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

(579)

VEGYES

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

(1308)

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

(900)

Szállítunk jó minőségű, 25 cm-re vágott 
bükkfa és fenyőbütlést, valamint haso-
gatott bükkfát. Tel.: 0751-639102.

(1767)




