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

Jókai bableves
Sertéspörkölt
Krumplipüré

Friss káposzta
Desszert

ÁLLAT

Eladók malacok, tehenek és lovak. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon: Tel.: 0740-750248.

#289397

Eladók 120-160 kg közötti disznók, választási 
lehetőséggel, az áruk 12 lej/kg. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon: Tel.: 0751-459438.

#289405

Eladó 140-160 kg közötti disznó. Tel.: 0742-
322448.

#289406

Eladó nagyon fi nom, házinevelt csirkehús, 
fagyasztott (2,5-3,5 kg), 22 lej/kg, Csíkkozmás, 
Hargita. Minden pénteken megrendelt csirké-
ket szállítunk Csíkszeredába és környékére, 
a kívánt címre. Tel.: 0727815339 E-mail: fl ori-
bit@yahoo.com

#289418

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel: 
0747-663378.

#289430

Eladók 10 hetet töltött malacok. Érdeklődni 
Csíkjenőfalva 107. házszám alatt. Tel: 0746-
818296.

#289484

Eladók 10 hetes malacok Csíkborzsova 52. ház-
szám alatt, ár megegyezés alapján. Tel: 0729-
961453.

#289486

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.

#289060

INGATLAN

Kiadó 340 m2 üzlethelyiség Csíkszeredában, 
központi zónában, saját parkolóval, hosszú 
távra, irányár 12 euró/m2. Részletekért hívjon 
az alábbi telefonszámon: Tel.: 0752-783649.

#289158

Bérelnék 50-60 m2-t irodának, valamint rak-
tárhelyiségnek. Tel: 0757-275333.

#289408

MEZŐGAZDASÁG

A Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató 
és Fejlesztő Intézete eladásra kínál különböző 
fajtájú étkezési burgonyákat. Az eladási ár 0.75 
Ron/kg. Érdeklődni lehet Csíkszereda, Hala-
dás utca 35-B szám alatt és a 0748-160660-as 
telefonszámon.

#288854

Eladó pálinkának való szilva. Tel: 0744-
148829.

#289391

Eladó nagy mennyiségben kukorica, szállítás 
megoldható. Tel: 0753-602255.

#289447

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab fedést, cserépfor-
gatást, valamint ácsmunkákat egész Hargita 
megyében. Akár teljes házfelújítást is válla-
lunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#289419

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, 
cserépátforgatást, cserépmintájú Lindab-le-
mezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsa-
torna készítését és szerelését különféle anya-
gokból (Lindab, alumínium, horganyzott, réz). 
Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdek-
lődni telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0753-960310, 
0743-921435.

#289081

„Aranykezű masszőr átvarázsolja, öröm-
telibbé teszi napjaid.” Tantramasszázs: a 
lélek simogatása testen keresztül. Célja, 
hogy megéld a benned lévő „Isteni csodát”. 
Itt nem az izmok átgyúrása, hanem egy 
kellemes, ellazult állapot hatására, sejtjeid 
megtelnek élettel, megfiatalodnak, és javul 
életed élvezetének a képessége. A masszázs 
kimondottan férfiaknak van, 35 év fölött. 
Időpontegyeztetés fontos. Hívj bizalommal. 
Tel: 0738-757341.

#289471

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereske-
delmi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi Barna. 
Érdeklődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-
621819.

#288683

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.

#289013

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670.

#289315

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel 2020. november 7-én, 
szombaton, a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás a 0727-001202-es 
telefonszámon.

#289403

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

#289472

Házvezetőnőt keres egy 70 éves ember. Tel: 
0746-481344.

#289485

Dr. Furmann Dóra szemorvos látásvizsgá-
latot végez a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben, 2020. november 5-én 
és november 12-én. Programálás a 0784-
421818-as és a 0748-100554-es telefonszá-
mon.

#289487

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szállítás in-
gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-937920.

#289423

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 750 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#289039

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa és jó 
minőségű, hasított nyírfa, fenyőfa cándra. 
200 lej/m hasított nyír, 800 lej/öl, 230 lej/m 
hasogatott bükk tűzifa, 920 lej/öl, szállítás 
megoldható. Tel.: 0740-292961.

#288943

Eladó nagyon jó minőségű, hasogatott bükk 
tűzifa, házhoz szállítva, garantált mennyiség, 
valamint eladó kiváló minőségű brikett. Tel: 0740-
821888.

#289382

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

#288840

KANDALLÓK – KAZÁNOK –
KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK

takarítása, tisztítása, gázkémények
ellenőrzése Csíkszeredában

és környékén.

     SZTIKI KÉMÉNYSEPRŐ-COȘAR
SZTIKI PREZSMER SRL.

Telefonszám: 0745–540250.




