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Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

www.or ien te . ro

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

Tyúkhúsleves
Roston sült karaj gombamártással

Krumplipüré
Muratúra
Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

ÁLLAT

Vásárolok juhokat és bárányokat. Tel: 0751-
855225.

#287336

Eladók fi atal, 6 hónapos tojótyúkok a Rétyi 
farmról. Jelentkezni az alábbi telefonszámo-
kon. Tel.: 0740-770898, 0740-764241.

#287550

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag nevelt 
húscsirke (2-2,5 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com

#287597

Vásárolnék vágnivaló selejt lovat. Ár meg-
egyezés alapján. Ugyanitt eladó jó állapotban 
levő, hosszú szügyelős, egyesgombos hám, 
gyeplő nélkül, kantárral. Csere is érdekel rö-
vid szügyelős, egyesgombos hámmal vagy 
tiszta faj kangál szuka kutyakölyökkel. Beszá-
mítok gabonafélét is. A hám ára 55 lej, Csíksze-
reda. Tel: 0753-269541.

#287611

FELHÍVÁS

Egészségi állapotfelmérés-elemzés Csíksze-
redában: a keringési rendszer, idegrendszer, 
emésztőrendszer, immunrendszer, pajzsmi-
rigy, hasnyálmirigy, allergiák, aminosavak, 
ásványok, nyomelemek, vitaminok, koenzi-
mek, kollagénszintek, elhízási mutatók, prosz-
tata, nőgyógyászati és termékenységi értékek 
kimutatása. Ára felnőtteknek 120 lej, kisgye-
rekeknek 50 lej. Hátgerincproblémák, reumás 
panaszok, derék,- térd-, váll- és lábfájdalmak 
esetén termo-akupresszúrás, 40 perces alkal-
mazás, ára 25 lej, denevérpad- használattal 
30 lej. Hajhagymák mikroszkópos elemzése, 
hajhullás okainak kimutatása 150 lej. Időpont-
kérés telefonon: hétfő-péntek: 10-17 óra között. 
Tel.: 0748-104048.

#287577

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#287311

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#287327

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287616

INGATLAN

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti, 2 
szobás lakás a Nárcisz sétányon Csíkszeredá-
ban. Hőszigetelt, IV. emeleti téglatömbház, 
saját hőközpont, pince. A papírok rendezettek, 
azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 49 000 
euró. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0744-400464.

#287605

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtlení-
tését, újraépítését, családi házak építését A-tól 
Z-ig. Tel: 0742-404912.

#287274

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, 
cserépforgatást, ereszcsatornák készítését, te-
tőfedést Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej), egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti munkákat: 
glettelés, fajanszrakás, meszelés, parkettek ra-
kása, fürdőszoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ácsmun-
kát, tetőjavítást, felújítást, kerámiacseréppel, 
cserepes lemezzel. Bádogmunkákat is vál-
lalunk: ereszcsatorna-készítést, felszerelést, 
különféle anyagokból, valamint más bádog-
munkát is. Ingyenes a kiszállás. Hívjon biza-
lommal, aktív cég vagyunk. Tel.: 0753-754514, 
0743-903910, 0756-525549.

#287383

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettacsiszolást, házak 
színezését, valamint teljes körű lakásfelújí-
tást. Tel.: 0742-851062.

#287481

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardioló-
gus főorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben (Kaufl and mellett). Progra-
málni a 0727-001202-es telefonszámon lehet.

#287494

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szennyvíz-
vezetést, alap), betontörést és földelhordást 3,5 
tonnás, billenős autóval, valamint betonkavics-, 
vakolóhomok- és termőföldszállítást. Tel.: 0744-
522026.

#287504

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2020. július 7-én. Programálás a 
0748-100551-es telefonszámon.

#287576

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#287587

Kettős lóval bármilyen fuvart vállalok, Csík-
szereda és környékén. Tudok vinni fekete föl-
det, érett trágyát, betonkavicsot, Csíkszereda. 
Tel: 0753-269541.

#287612

TELEK

Eladók Bikafalván közművesített beltelkek; asz-
faltút, városi vízvezeték, 3 fázis (gáz, kanalizálás 
folyamatban). Igény szerint választhat 5-20 áras 
parcellákat. Vonatállomás a faluban, főúthoz 
közel, napos, panorámás oldal. Tel.: 0744-559895.

#287443

Sürgősen eladó 29 ár szántó Székelyudvarhe-
lyen, a szombatfalvi határban. Ára: 200 euró/
ár. Tel.: 0036-20-8023363.

#287583

VEGYES

Eladó bükk méterfa jó árban, I. osztályú, ha-
sogatott (Csíkszereda). Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-253737.

#287585

Házhoz szállítunk jó minőségű, 33 cm-re vá-
gott bükkfát (kazánméret), valamint hasoga-
tott bükkfát és bükkfa bütlést (fenyő - csere). 
Érdeklődni telefonon: Tel.: 0755-182889

#287334

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra 
(bükk, fenyő), bütlés (bükk), szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldoexkavátorral 
és miniexkavátorral, valamint földfúrást gyü-
mölcsfáknak és kerítésnek. Tel: 0743-224045.

#287353

Eladó első osztályú, 33 cm-re vágott bükkfa 
palettán, valamint bükkfa bütlések, azonnal 
tüzelhető méretűre vágva (bükk deszkada-
rabok és bükk- cserefa bütlések). Tel.: 0745-
253737.

#287412

Eladó első osztályú, hasogatott bükk-, csere- 
és fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#287472

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, haso-
gatott bükkfát, fenyőfát, valamint vegyes le-
veles fát. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környékére. Tel: 0751-639102.

#287553

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-
kavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0744-937920.

#287567

Betonkavicsot, homokot, kavicsot szállítunk 
rendelésre. Egyszeri szállítás 4 tonna. Tel: 
0743-663536.

#287606

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-
reda környékén. Tel.: 0746-778543

#287615




