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

Gulyásleves
Roston sült csülökszelet

Medvetalp krumpli
Savanyú uborka

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, levágott, házinevelt 
húscsirke (2-2,8 kg) Csíkkozmáson. Tel.: 0727-
815339 E-mail: fl oribit@yahoo.com

#287795

FELHÍVÁS

A Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal nyílt árve-
rést hirdet a következő, kobzásból származó 
faanyagokra. Tölgy fűrészáru: 3,38 m3, bükk 
tűzifa: 2,40 m3. Az árverés az erdőrendészeti 
hivatal székhelyén, Fenyéd 352. szám alatt 
lesz megszervezve 2020. július 20-án, reggel 
10 órától. Érdeklődni a 0731-340988-as tele-
fonszámon lehet.

#287794

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 automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. 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 Bikafalván családi ház a főúttól 50 mé-
terre, 15 ár területtel. 4 szoba, 4 fürdőszoba, 1 
pince, 1 szauna, 1 gyerekmedence, 1 felnőtt-
medence, 1 focipálya, kinti női, férfi  wc, zu-
hanyzóval. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0744-
559895.

#287643

Eladó felújított, bebútorozott, földszinti 2 szo-
bás lakás a Nárcisz Sétányon, Csíkszeredá-
ban. Hőszigetelt, IV. emeletes téglatömbház, 
saját hőközpont, pince. A papírok rendezet-
tek, azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 49 
000 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0744-400464.

#287740

Eladó Kadicsfalván, a Gát utcában 5,5 áras 
telek, rajta egy új építésű kis ház (földszint, 
manzárd, össz. 60-62 m2). Víz, villany, 
kanalizálás hivatalosan beszerelve, gáz a 
kapu előtt. Egyenes felületű, saroktelek, 
kerítéssel, kapuval, mindkét utcáról be-
járattal. Irányár: 54 500 euró. Tel.: 0742-
139737.

#287776

Eladó Székelyudvarhelyen, a Pacsirta utca 20. 
szám alatti, jó állapotban lévő családi ház: 2 
szoba, konyha, fürdő, kamra, előszoba, víz, 
gáz, villany, melléképület, fatartó, jó kút. A 
terület 4,5 ár, csendes környezetben fekszik. 
Irányár: 87 000 euró. Tel.: 0745-229485, 0755-
643913.

#287782

Eladó Székelykeresztúron, a Timafalvi 
utca 130. szám alatt található ingatlan 
(garzonlakás) 50% tulajdonjoggal. Be-
osztása: egy szoba, fürdő, konyha, te-
rasz. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0036-30-
3909819.

#287807

MEZŐGAZDASÁG

Eladó új, nagy pityóka, 1 lej/kg, búza, árpa, 
kukorica, zab, kősó, napraforgó-pogácsa, 
szójapogácsa, vegyesdara, kukoricadara, 
korpa, barna liszt, Csíkmadaras, Fő út 199. 
szám alatt. Tel: 0754-948176.

#287727

SZOLGÁLTATÁS

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

#287504

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kripta-
készítést, alap öntését, kopjafák faragását, 
kovácsoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását, betű, szám bevésését – Csíksze-
redában és környékén, elérhető áron. Tel.: 
0752-386256.

#287587

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lin dab-
lemezből födést, trapézlemezes födést, eresz-
csatorna készítését és szerelését különféle 
anyagokból (Lindab, alumínium, horgany-
zott, réz). Ingyenes kiszállás Hargita megyé-
ben. Érdeklődni telefonon lehet (Józsi): 0747-
758498, 0753-960310.

#287690

Vállalunk lakásfelújítást A-tól Z-ig, diszperzi-
ós festést, csempézést, gipszkartonszerelést, 
szalagparketta lerakását és egyéb belső mun-
kálatokat – Székelyudvarhelyen és környékén. 
Tel.: 0757-603442.

#287706

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2020. július 21-én, kedden. Előzetes 
programálás a 0748-100551-es telefonszámon.

#287733

Allergológus rendel 2020. július 18-án, szom-
baton a székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben. Előzetes programálás a 0748-100554-
es telefonszámon.

#287734

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogos munkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint belsőépí-
tészeti munkálatokat és fakertek -kapuk készí-
tését - előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0753-473256.

#287800

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 

lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748-603802.
#287630

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 

ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szállítással. 

Tel.: 0748-603802.
#287631

Házhoz szállítunk minőségi, hasogatott bükk-

fát, fenyőfát, vegyes leveles fát. Csík és Gyer-

gyó környéke. Tel.: 0751-639102
#287752

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 mé-

teres hosszúságra vágva, valamint vegyes 

méretű, olcsóbb bükkfa bütlés (kandallóba, 

csempébe való). Az ár tartalmazza a házhoz 

szállítást. Bükk tűzifa korrekt, becsületes, 

tisztességes kiszolgálással, kis és nagy meny-

nyiségben! Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-

253737.
#287802




