
 2020.  SZEPTEMBER 15 . ,  KEDD1 4 H I R D E T É S

www.or ien te . ro

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

Babgulyás
Tojásos karaj

Steak burgonya
Savanyú uborka

Desszert

AUTÓ

Eladó 2003-as évjáratú, kitűnő álla-

potban levő Volkswagen Polo 1.4 TDI 

motor, kevés fogyasztással, friss mű-

szakival. Érdeklődni az alábbi telefon-

számokon: 0740-980752, 0758-961230.
#288674

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, levágott, házine-

velt húscsirke (2,5-3,5 kg) Csíkkozmá-

son. Tel.: 0727-815339. E-mail: fl oribit@

yahoo.com.
#288665

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 u. 18. szám (a Merkúr áruház-

zal szemben). Tel.: 0266-219825; 0722-

495625; 0722-626495.
#288467

Eladók német, új és használt kanapék, 

egyszemélyes és franciaágyak, búto-

rok, matracok, mosógépek, mosogató-

gépek, villanykályhák, gáztűzhelyek, 

fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztar-

tási gépek javítását is vállaljuk. Meg-

talál Madéfalván, az állomással szem-

ben. Tel.: 0748-913384.
#288473

INGATLAN

Eladó felújított, bebútorozott, földszin-

ti, 2 szobás lakás a Nárcisz Sétányon, 

Csíkszeredában. Hőszigetelt, IV emele-

tes téglatömbházban, saját hőközpont-

tal és pincével. A papírok rendezettek, 

azonnal átírható, beköltözhető. Ára: 49 

000 euró. Érdeklődni az alábbi telefon-

számon: 0744-400464.
#288616

Eladó Kobátfalván, központban, főút 

mellett javításra szoruló téglaház: 

2 szoba, konyha, előszoba, fürdő, 

kamra, pince. (Keresztúrtól 11 km, 

Székely udvarhelytől 18 km). Hátul a 

Nyikó pataka, szabályozva árvíz ellen. 

Melléképület: nyári konyha. Tiszta te-

lekkönyv, területe 1798 m (18 ár). Ára: 

22 500 euró. Csere is érdekel székely-

udvarhelyi, 2 szobás tömbházlakásra. 

Tel.: 0740-010603, 0745-387464.
#288681

Eladó vagy elcserélhető Szovátán 
központi fekvésű, összkomfortos, 
magasföldszinti, 3 szobás tömbház-
lakás. Beosztása: 3 szoba, konyha, 
kamra, fürdőszoba, terasz, pince, 
saját hőközpont, megfelel irodának 
vagy rendelőnek is. Csere is érdekel 
székelyudvarhelyi, 2 szobás lakás-
ra. Irányár: 41 000 euró. Tel.: 0756-
545486, 0265-570764.

#288687

MEZŐGAZDASÁG

Eladók Székelyudvarhelyen nagy testű 
tojótyúkok és kakasok, gyöngytyúk 
csirkék, valamint takarmányliszt, kor-
pa, kukoricadara, napraforgó-pogácsa. 
Ugyanitt rendelhetők Purina tápok. 
Nagyobb rendelést házhoz szállítok. 
Tel.: 0744-610197.

#288642

Eladó vetnivaló őszi tritikálé, búza, 
árpa, rozs, nagy pityóka, apró pityó-
ka, kukorica, zab, korpa, kősó, dara-
félék, szójapogácsa, napraforgó-po-
gácsa, Csíkmadaras 199. szám alatt. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 
0754-948176.

#288652

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

#288667

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Furmann Dóra szemorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben szeptember 14-én és 25-
én. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#288497

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.

#288553

Dr. Szabó József, urológus főorvos 
Csíkszeredában rendel 2020. szeptem-
ber 15-én. Programálás a 0748-100551-
es telefonszámon.

#288563

Dr. Fehérvári Lajos, marosvásár-
helyi kardiológus főorvos, rendel 
2020. szeptember 19-én, szombaton 
a székely udvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0727-
001202-es telefonszámon.

#288567

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok 
készítését természetes kőből, már-
ványból, gránitból, andezitből, mo-
zaikból, kriptakészítést, alap öntését, 
kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítá-
sát, betű, szám bevésését – Csíksze-
redában és környékén, elérhető áron. 
Tel.: 0752-386256.

#288593

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, 
tetőfedést Lindab-lemezzel, cserép-
fedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat és - előnyös árakon. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#288620

Vállalunk lakásfelújítást A-tól Z-ig, 
diszperziós festést, csempézést, gipsz-
kartonszerelést, szalagparketta leraká-
sát és egyéb belső munkálatokat – Szé-
kelyudvarhelyen és környékén. Tel.: 
0757-603442.

#288623

Tetőfedő bádogos vállal új csatorna-
készítést, -javítást, tetőjavítást, Lin-
dab-fedést, cserépforgatást, valamint 
ácsmunkákat egész Hargita megyében. 
Akár teljes házfelújítást is vállalunk! 
Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. 
Szabó István. Tel.: 0756-609474.

#288657

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.

#288683

TELEK

Eladó Székelyudvarhelyen, a Széldom-
bon 5 ár terület. Irányár: 15 500 euró. 
Érdeklődni telefonon: 0740-010603, 
0745-387464.

#288682

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa 
gömbben, ára: 750 lej/öl, ingyenes ház-
hoz szállítással. Tel.: 0751-257700.

#288203

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 220 lej/m, házhoz szállítással. 
Tel.: 0751-257700.

#288204

Szállítunk jó minőségű, hasogatott 
bükkfát, felvágott fenyőcándrát, va-
lamint 33 cm-re vágott, bükk és fenyő 
hasogatott fát, ugyanitt kapható bükk-
fa bütlés, házhoz szállítás ingyenes. 
Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környéke. Tel: 0755-182889.

#288355

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méter-
re vágva. A mennyiség és a minőség 
garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#288384

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 
cm, 1 méteres hosszúra vágva. Házhoz 
szállítás megoldható Székelyudvarhely 
és Csíkszereda környékén. Érdeklődni 
telefonon: 0745-253737.

#288555

Eladó bükk méterfa. Tel.: 0745-253737.
#288556

Eladó 500 kg apró pityóka, esetleg cse-
rélhető almára. Érdeklődni telefonon: 
0266-346038.

#288669




