
2021.  MÁJUS 31.  –  JÚNIUS 1. ,  HÉTFŐ–KEDD1 4 H I R D E T É S

www.or ien te . ro

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

Parasztcsorba
Szezámmagos csirkemell

Natúr krumpli petrezselyemmel
Muratúra
Desszert

Holnap
megjelenik...

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro
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SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tető-
fedést Lindab lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#292454

Dr. Deák Tóth Tímea belgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

#292050

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics-, vakolóhomok- és 
termőföldszállítást. Tel.: 0744-522026.

#292368

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székely-
udvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás telefonon. Tel.: 0784-421818, 
0748-100554.

#292051

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

#292052

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

#292416

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

#292136

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettacsiszolást, há-
zak színezését, valamint teljes körű lakás-
felújítást. Tel.: 0742-851062.

#292472

Kedvezményesen vállalok lakásfelújítást, 
festést, parkettázást, csempézést, ajtó-ab-
lak beszerelését-bedolgozását. Érdeklőd-
ni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0728-
835965.

#292491

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
cserépforgatást-cserépdugdosást, kü-
lönféle ereszcsatornák gyártását és sze-
relését, kéménybádogolást, vápaleme-
zelést. Ne habozzon, hívjon bizalommal! 
Tel.: 0748-533073.

#292445

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, ácsmun-
kát, bádogosmunkát, kerítéskészítést stb., 
anyagot is biztosítunk. Tel.: 0747-865104.

#292499

VEGYES

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 
cm-re felvágott darabos bükk, csere és fe-
nyő bütlést, valamint nagy hőfokú akácfa 
mosztot, és udvartöltésre alkalmas kavi-
csot. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környéke. Tel.: 0755-182889.

#292329

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa gömb-

ben, ára 800 lej/öl, valamint eladó I. osztá-

lyú, hasogatott bükkfa, ára 220 lej/m, ház-

hoz szállítással. Tel.: 0758-494744.
#292194

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 8x5 

m-es (185 lej), 6x10 m (440 lej). Ugyanitt eladó 

minőségi pálinkák: szilva (40 lej/l), barack 

(45 lej/l), körte (45 lej/l), agancsnyelű bicska 

(125 lej), alumínium létrák (380/480/670 lej), 

autós tetőcsomagtartó rudak (180 lej). Szál-

lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 

endybaba@freemail.hu.
#292249

Eladó bükk tűzifa 33 cm hosszúra vágva, 

hasogatva, valamint vegyes méretű ol-

csóbb bükkfa bütlések (kandallóba, csem-

pébe való). Bükk tűzifa korrekt, becsületes, 

tisztességes kiszolgálással, kis és nagy 

mennyiségben! Érdeklődni telefonon. Tel.: 

0745-253737.
#292257

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 

tűzifa, valamint eladó fenyőfa cándra. Nyír 

225 lej/m, bükk 250 lej/m. Szállítás megold-

ható. Tel.: 0755-970006
#292438

www.noileg.ro/elofizetes

Olvasd 
az erdélyi nők 
magazinját!




