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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
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Jókai bableves
Gyros

Hasábburgonya
Friss zöldségek

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Olvasd 
az erdélyi nők 
magazinját!

www.noileg.ro/elofizetes

AUTÓ

Eladó Dacia roncsprogramba. Tel.: 0740-
055721.

#291918

ÁLLAT

Eladó naposcsirke, háromhetes csirke, 
előnevelt pulyka, liba, ruca, gyöngytyúk 
és 18 hetes tyúk. Iratkozni lehet a csík-
szeredai takarmányboltban, a Hargita 
utca 59. szám alatt vagy az alábbi tele-
fonszámokon. Tel.: 0740-770898, 0740-
764241.

#291770

Eladó egy 5 éves, szezonos pirostarka tehén. 
Érdeklődni Csíkszenttamáson, a 223. szám 
alatt vagy az alábbi telefonszámon. Tel.: 0746-
488534.

#291937

Vásárolok pirostarka, kékbelga ünő- és bika-
borjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Tel.: 
0747-663378.

#291787

Eladó 2 darab 3 éves, deres mènlócsikó. Be 
vannak tanítva kettősbe, megtekinthetőek a 
Nyikó menti Székelyszentmihályon. Irányár: 
11 000 Ron, alkudható. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0740-725529.

#291892

Eladó 7 hónapos, törzskönyves, barna színű 
spániel bak kiskutya, vagy elcserélhető ha-
sonló nőstényre kétéves korig. Tel.: 0766-
999496.

#291943

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

#291961

Eladók előnevelt házicsirkék. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámokon. Tel.: 0754-961885, 
0741-648310.

#291974

Eladók 100-120 kg körüli sertések; lovak, tehe-
nek és Mioritic kutyakölykök. Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0740-750248.

#291980

Eladó nagyon fi nom, házilag nevelt csirke fa-
gyasztva, (3,0-3,5 kg), 23 lej/kg, Csíkkozmá-
son, Hargita megyében. Minden szombaton a 
megrendelt csirkéket szállítjuk Csíkszeredá-
ba és környékére, a kívánt címre. Tel. 0727-
815339. E-mail: fl oribit@yahoo.com.

#291984

Eladó 3 éves tehén Csíkszentimrén. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0746-868278.

#291993

FELHÍVÁS

A Firtosmartonosi Erdőgazdálkodási Egyesü-
let 2021. április 24-én, szombaton 10 órától évi 
beszámoló közgyűlést tart a helyi kultúrott-
honban, melyre meghívja és elvárja minden 
tagját.

#291832

Székelyszentmihályon megnyílt az EGON 
autószerviz, mindenkit szeretettel várunk! 
Állunk rendelkezésére, ha autót szeretne javít-
tatni, vagy villamossági gondok vannak au-
tójával, netán gumiabroncsokat szeretne cse-
rélni! A javítás idejére csereautót biztosítunk. 
Vállalunk külső-belső autómosást, de akár 
szőnyegmosást is. Mindezt megtalálja egy 
helyen, hívjon bizalommal! Tel.: 0752-386256.

#291891

HÁZTARTÁS

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.

#291589

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székelyud-
varhely, Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 
0744-539487, 0744-782879.

#291804

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.

#291942

INGATLAN

Eladó családi ház Bágy 12. szám alatt, rende-
zett papírokkal, 12 ár területen. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0741-637148.

#291935

MEZŐGAZDASÁG

Eladó Csíkszentimrén 4 soros pityókaültető 
gép műtrágyaszóróval, egy hármas csőeke 
nagyon jó állapotban, csere is érdekel gaboná-
val. Tel.: 0266-347187.

#291932

SZOLGÁLTATÁS

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.

#291455

Dr. Fancsali Edina endokrinológus rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center ren-
delőben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-
100554.

#291637

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Beth-
lenfalvi út 3. szám alatti Polimed Centernél 
(a Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 óra 
között. Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon. Tel.: 0741-607670.

#291654

Vállalunk folyamatosan autóalváz-kezelést 
minőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz), vala-
mint házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 
cm-re felvágott bükk, fenyő és cserefa bütlést. 
Csíkszereda, Felcsík környéke. Tel.: 0755-
182889.

#291806

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
-javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserép-
forgatást, valamint ácsmunkákat egész Har-
gita megyében. Akár teljes házfelújítást is vál-
lalunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#291883

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

#291803

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat válla-
lunk: tetőfedést, cserepezést, ácsmunkákat, 
tetőjavítást, bádogos munkákat stb. Hívjon bi-
zalommal, eleget teszünk a követelményének 
egy megfelelő csapattal, garanciát és számlát 
is biztosítunk, anyaggal is rendelkezünk. 
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: 0751-
475744.

#291920

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0749-578832.

#291923

Csaba ács-tetőfedő-bádogos munkákat vál-
lal, tetőjavítást, cserepezést, cserépforga-
tást, tető készítését bármilyen anyagból, 
ereszcsatornák javítását, pucolását, cseré-
lését, bármilyen magaslaton. Tömbházak 
tetőszigetelését is vállalom, homlokzatdesz-
kák festését, javítását - 15% kedvezménnyel. 
Tel.: 0757-386461.

#291956

Vállalok házépítést, kerítések elkészítését 
A-tól Z-ig, külső-belső munkákat stb., anyag-
beszerzésben és tanácsadásban segítünk. Tel.: 
0753-680321.

#291963

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center Temp-
lom utcai rendelőjében. Programálás a 0721-
010350-es telefonszámon.

#291970

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda köz-
pontjától párpercnyi megközelíthetőséggel, 
a Véreskép mellett, örökpanorámás, építésre 
alkalmas 16,9 ár beltelek, rendezett iratokkal 
(azonnal építhető). Víz a telken, villanyveze-
ték a telek sarkán. Érdeklődni a 0744-669364-
es vagy a 0036-20-9223033-as számokon és a 
janos.mihaly@yahoo.com e-mail címen.

#291925

VÁSÁROLNÉK

Különböző fajtájú fatörzseket 2 méter hosszú-
ságtól (gyümölcs, kőris, tölgy, juhar, csere, 
akác) vagy 24-30 mm vastag deszkát. Tel.: 
0756-369485.

#291958

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#291367

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint vegyes hasogatott tűzifa. Nyír 
- 200 lej/m, 800 lej/öl, bükk - 240 lej/m, 850 lej/
öl, vegyes - 200 lej/m, 800 lej/öl. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0755-970006

#291711

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-
gek (áruk: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt 
– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-
non lehet. Tel.: 0744-937920.

#291899




