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

Erdélyi csorba
Tojásos karaj

Hagymáskrumpli
Savanyú uborka

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

INGATLAN

Eladó új építésű ikerház Székelyudvarhelyen, 
a Csereháton, 110 m² hasznos felülettel, 1,5 ár 
telekkel. Beosztása: nappali, konyha, 2 fürdő, 
3 hálószoba, terasz. Finiszmunkára előkészít-
ve, igény szerint, megegyezés alapján teljesen 
elkészíthető. Irányár: 84 000 euró. Tel.: 0744-
301451.

#290198

SZOLGÁLTATÁS

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.

#289844

Dr. Fehérvári Lajos, marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel 2021. január 8-án, pén-
teken a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0727-001202-es 
telefonszámon.

#290164

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.

#289976

Dr. Ráduly-Pap Andrea nőgyógyász rendel 
2020. január 4-étől a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás a 0748-
100554-es telefonszámon.

#290165

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 700 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 200 lej/m, házhozszállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#289039

Eladó prémium minőségű Ruf bükk brikett, 
1 tonna fölött ajándék tűzgyújtó. Akár kisebb 
mennyiségben is rendelhető, a házhozszállí-
tás ingyenes. Tel: 0746-369387.

#289780

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (330 lej). Ugyanitt 
eladó minőségi pálinkák: szilva (40 lej/l), ba-
rack (45 lej/l), agancsnyelű bicska (125 lej), alu-
mínium létrák (360/460/670 lej), búvárpumpa 
(180 lej), autóra tetőcsomagtartó rúdak. Szállí-
tás megoldható. Tel.: 0745-460858

#289919

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vág-
va, ugyanitt kiváló minőségű brikett (800 lej/
tonna, házhozszállítva). A mennyiség és a mi-
nőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#289950

Eladó jó minőségű, hasogatott, nyír és bükk 
tűzifa. Ára: 800 lej/öl a nyír, 860 lej/öl a bükk, 
házhozszállítás megoldható. Tel.: 0740-292961

#290019

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

#289951

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méte-
res hosszúra vágva. Házhozszállítás megold-
ható Székelyudvarhely és Csíkszereda környé-
kén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#290015




