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

Csirkeragu leves
Roston sült csülök

Steak burgonya
Savanyú uborka

Desszert

ÁLLAT

Vásárolunk pirostarka és kékbelga 
bika-, valamint ünőborjakat. Telefon: 
0747-663378.

#285158

Eladó pirostarka, tejes, fi atal tehén, 
egyszer borjadzott, Taploca, Holló utca 
41. szám alatt. Tel.: 0720-031397.

#286497

Iratkozni lehet napos hús-, és tojócsir-
kére, minden csütörtöki szállítással. 
Ugyanitt 3 hetes hús-, és tojócsirkék min-
den héten. Rendelhetők előnevelt puly-
kák, napos pipék, rucák és gyöngytyú-
kok. Átvehetők Csíkszeredában, Hargita 
utca 74. szám alatt, a Jótevő csárda mel-
lett. Tel.: 0740-764241, 0740-770898.

#286540

BÉRBE ADÓ

Kiadó központi fekvésű, 2 szobás tömb-
házlakás, IV. emelet, saját hőközpont-
tal. Tel.: 0743-267035.

#286289

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, moso-
gatógépek, szárítógépek (Siemens, 
Bosch, Whirlpool, Miele), hűtők, vitri-
nes hűtők, fagyasztók 1 év garanciával. 
Régi mosógépet, hűtőt beszámítunk. 
Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1 utca 18. szám (a Merkúr áru-
házzal szemben). Tel.: 0266-219825; 
0722-495625; 0722-626495.

#286258

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gé-
pét beszámítjuk. Házhoz szállítás. 
Ugyanitt sífelszerelések is kaphatóak. 
Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#286532

INGATLAN

Eladó vagy elcserélhető Szovátán 
központi fekvésű, összkomfortos, ma-
gasföldszinti, 3 szobás tömbházlakás. 
Beosztása: 3 szoba, konyha, kamra, 
fürdőszoba, terasz, pince, saját hőköz-
pont, megfelel irodának vagy rendelő-
nek is. Csere is érdekel székelyudvar-
helyi 2 szobás lakásra. Irányár: 41 000 
euró. Tel.: 0756-545486, 0265-570764.

#286550

MEZŐGAZDASÁG

Eladók tavaszi vetőmagok, árpa, búza, 
zab, bükköny, lucerna, here, szarvas-
kerep, bartacin. Elérhetőség: 0740-
651320, 0740-384153.

#286547

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyud-
varhelyen, akkreditált diplomával, 
a következő szakterületeken: női- és 
férfi fodrászat, manikűr-pedikűr-mű-
körömépítés, kozmetika, masszázs, ok-
tató és sminktetováló. Érdeklődni lehet 
telefonon: 0755-354240.

#286395

• A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSOK IDEJE ALATT SZÜKSÉGES SAJÁT FELELŐSSÉGRE ÍRT NYILATKOZAT

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk ácsmunkát, cserép-
forgatást, tetőfelújítást, bádo-
gos munkákat – elérhető áron, 
Székely udvarhelyen és Csíksze-
reda környékén előnyben! Akár 
tömbházakon is. Ingyenes kiszál-
lás. Tel.: 0745-866619.

#286551

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, 
területegyengetést, ásást (víz-, gáz-, 
villany-, szennyvízvezetést, alap), be-
tontörést és földelhordást 3,5 tonnás 
billenős autóval, valamint betonka-
vics, vakolóhomok- és termőföldszállí-
tást. Tel.: 0744-522026.

#286151

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos új helyen és új idő-
pontban rendel Székelyudvarhelyen: 
a Bethlenfalvi út 3. szám alatti Poli-
med Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdek-
lődni lehet a következő telefonszá-
mon: 0741-607670.

#286396

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, 
kereskedelmi hűtők javítását vállalom 
az ön lakásán, Csíkszeredában és kör-
nyékén – Dombi Barna. Érdeklődni na-
ponta 9-17 óra között: 0744-621819.

#286422

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat 
vállalunk: régi tetők javítását cserép-
mintájú lemezből, cserépforgatást, 
ereszcsatornák készítését, tetőfedést 
Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej), egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti 
munkákat: glettelés, fajanszrakás, 
meszelés, parkettek rakása, fürdőszo-
ba készítése. Tel.: 0743-609563.

#286441

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok 
készítését természetes kőből, márvány-
ból, gránitból, andezitből, mozaikból, 
kriptakészítést, alap öntését, kopjafák 
faragását, kovácsoltvas kerítés készí-
tését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és 
környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-
386256.

#286512

VEGYES

Eladó száraz bükk tűzifa, összevágva 
kandalló méretre. Érdeklődni telefo-
non: 0745-253737.

#286101

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa 
és hasogatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a 
hasítatlan nyír/, 750 lej/öl, 200 lej/m 
hasított nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m ha-
sogatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, az 
árban benne van a házhoz szállítás is. 
Tel.: 0740-292961.

#286215

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre 
vágva. A mennyiség és a minőség ga-
rantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#286297

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 
deszkavégek, bütlés, valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Ér-
deklődni telefonon lehet: 0744-937920.

#286521

Eladó darabos bükk méterfa, jó árban. 
Csíkszereda. Érdeklődni telefonon: 
0745-253737.

#286535

Házhoz szállítunk azonnal tüzelhető, 
jó minőségű bükkfabütlést (koka), va-
lamint fenyő- és nyárfabütlést. Érdek-
lődni telefonon: 0755-182889.

#286542




