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Desszert

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

Tel.: 0741–015911.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
NÁRAY TAMÁS

Volt egyszer egy 
varrodám

Á

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltöz-
hető, villaszerű családi ház, külön nyári 
lakkal, új energetikai bizonylattal, igé-
nyesnek vagy alapítványnak is. A benn-
való szomszédságában 34 ár I. osztályú 
szántó-kaszáló van 13 db. meggyfával. 
A faluban működik egy öregotthon és 
egy német alapítvány. Tel.: 0744-182886, 
0740-350927.

(2454)

Eladó I. emeleti garzonlakás a csíkszere-
dai Decemberi forradalom utcában, sa-
ját fűtés, termopán ablakok. Ára 38 000 
euró. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
817157.

(3450)

Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Beth-
len-negyedben, a Lakatosok utcában 4 
szobás, 4. emeleti, felújított tömbházlakás. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-804135.

(3627)

MEZŐGAZDASÁG
Eladó 651-es trolis traktor, 2002-es, új 3 
m tárcsa, 2-es forgóeke, SMB 400x2000 
vaseszterga, nagy kockabálázó, 2 soros 
kukoricavető gép, 7 soros répavető gép, 
asztalosgépek és szerszámok, 2 szemé-
lyes, 2005-ös Smart és egy 100 lovas trak-
tormotor. Tel: 0740-781202.

(4149)

OKTATÁS
Szakács tanfolyam kezdődik Csíksze-
redában 2021 október elején. Az alapos 
elméleti és gyakorlati képzést követő-
en a munkaügyi, valamint az Európai 
Unióban elismert oklevelet kapnak a 
végzősök. Érdeklődni telefonon. Tevé-
kenységünkről ízelítőt nyerhet az alábbi 
weboldalon: www.transmontana.info. 
Tel.: 0740-421407.

(3681)

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését márványból, gránitból és termé-
szetes kőből, valamint régi sírkövek fel-
újítását – Csíkszeredában és környékén, 
Gyergyószentmiklóson és környékén, 
valamint Székelyudvarhelyen és kör-
nyékén. Már előrendelhet a 2022-es évre 
is. Információért hívjon telefonon, vagy 
keresse Facebookon az Egon Kőfaragó 
Kft .-t. Tel.: 0752-386256.

(3621)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, vakolóhomok és 
termőföld elszállítását. Tel.: 0744-522026.

(3387)

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és kar-
bantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható 
szúnyogháló, valamint ablakpárkány, 
illetve ezek átalakítását vállaljuk. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0741-464807.

(3426)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cse-
répforgatást, ácsmunkát, bádogos mun-
kát, kerítéskészítést stb., anyagot is biz-
tosítunk. Tel.: 0743-516656.

(3471)

Vállalunk kedvezményesen lakásfelújí-
tást, szobafestést, parkettázást, csempé-
zést, glettelést stb. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0728-835965.

(4164)

TELEK

Eladó 47 ár építkezésre alkalmas belte-
lek Székelyudvarhelyen (a Széldombon), 
akár parcellázva is. Irányár: 2000 euró/
ár. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0722-
662969.

(3978)

VÁSÁROLNÉK

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

(3531)

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

(579)

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár meg-
egyezés alapján. További információ te-
lefonon. Tel.: 0747-995432.

(3993)

VEGYES
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopán ablakok, egy- és két-
nyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, 
többféle méretben, új fa- és műanyag abla-
kok – kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás 
megoldható. Árak: 200–2000 lej, mérettől 
függően változik. Tel.: 0742-630838.

(3150)

Pálinkának való szilva, valamint minő-
ségi bornak való szőlő eladó. Szállítás 
megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0751-855225.

(3378)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 350 lej/m, a mennyiség és a minőség 
garantált. Tel.: 0751-257700.

(3570)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk-
fa, fenyőfa, fenyőcándra, illetve Ruf 
bükkbrikett. Házhoz szállítás, méretre 
vágás, elrakás is megoldható. Tel.: 0746-
369387.

(3588)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszú-
ra vágva, hasogatva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kan-
dallóba, csempébe való). Érdeklődni le-
het telefonon. Tel.: 0745-253737.

(3756)

Házhoz szállítunk jó minőségű, haso-
gatott bükkfát, valamint kályhaméretre 
felvágott bükk- és fenyőbütlést Csíksze-
reda és Gyergyószentmiklós környékén. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-182889.

(3765)

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744-
148829.

(3915)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 
lej), 10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460 
lej). Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: 
szilva (40 lej/L), barack (50 lej/L), körte 
(45 lej/L), agancsnyelű bicska (130 lej), 
alumíniumlétrák (420/520/670 lej), autó-
tető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállí-
tás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-ma-
il: endybaba@freemail.hu.

(4140)




