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

Csirkeraguleves
Gyros

Hasábburgonya
Friss zöldségek

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

ÁLLAT

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

#291961

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

#292645

BÉRBE ADÓ

Kiadó 2 szobás tömbházlakás és garzonlakás 
Csíkszeredában. Tel.: 0743-267035.

#292687

FELHÍVÁS

A Békás szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park 
igazgatósága jogi személyek jelentkezését 
várja társulási megállapodás megkötése ér-
dekében, evezős csónakok bérbeadása cél-
jából a Gyilkos-tónál. Ajánlatokat letenni, 
illetve érdeklődni az Igazgatóság székhelyén, 
Marosfőn, a Fő út 664. szám alatt lehet, vagy 
a pnbicaz@mciuc.rosilva.ro e-mail címen 
és a 0266-336540-es telefonszámon. / Admi-
nistrația Parcului Național Cheile Bicazu-
lui-Hășmaș R.A. caută persoane juridice în 
vederea asocierii în participație pentru de-
rularea activității de ecoturism și de educație 
ecologică, prin activități de închiriere de am-
barcațiuni de agrement propulsate prin forță 
umană (bărci cu vâsle) pe suprafața Lacului 
Roșu. Ofertele se pot depune și informații se 
pot obține la sediul administrației, în sat Iz-
voru Mureșului, str. Principală, nr. 664, sau 
prin e-mail: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro, tel.: 
0266-336540.

#292574

Malomfalva Közbirtokosságának vezetősége 
összehívja a tagság évi közgyűlését másod-
szorra, 2021. június 13-án, vasárnap 11 órára, 
a malomfalvi kultúrotthonba. Napirendi pon-
tok: az igazgatótanács beszámolója a 2020-as 
évről, a 2021-es évi költségvetési tervezet el-
fogadása, tulajdonosi névjegyzék felújítása, 
tisztújítás, különfélék.

#292693

A Firtosváraljai Közbirtokosság 2021. június 
19-én 10 órakor tartja évi beszámoló gyűlését. 
Amennyiben a gyűlés határozatképtelen lesz 
a kevés taglétszám miatt, egy óra múlva, tehát 
11 órakor megismételjük.

#292732

Gondozónőt keresünk idős hölgy mellé Csík-
szeredában. Tel.: 0741-491759.

#292735

A Gyepes Völgye Közbirtokosság eladásra kí-
nál 250 m3 lábon álló fát. Az árverés 2021. jú-
nius 22-én, kedden 10 órakor lesz. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0728-898546.

#292740

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0266-219825, 0722-495625, 
0722-626495.

#292710

SZOLGÁLTATÁS

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.

#292136

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.

#292416

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center Templom 
utcai rendelőjében. Programálás telefonon. 
Tel.: 0721-010350. E-mail: admin@urologus.
ro.

#292705

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, ácsmunkát, 
bádogos munkát, kerítéskészítést stb., anya-
got is biztosítunk. Tel.: 0747-865104.

#292499

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2021. június 22-én. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100551.

#292697

Vállalom hajópadló és parketta csiszolását, ra-
kását. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-578832.

#292649

VEGYES

Eladó 2 db vaseszterga Székelyudvarhelyen: 
S.N. 321 X 750 és S.N. 402 X 750. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0740-764914.

#292741

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa. Ára: 225 lej/m nyír, 250 lej/m bükk, va-
lamint eladó fenyőfa cándra, házhoz szállítás 
megoldható. Tel.: 0740-292961.

#292437

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 250 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0758-494744.

#292592

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 cm-re 
felvágott, darabos bükk-, csere- és fenyőbüt-
lést, valamint nagy hőfokú akácfa mosztot és 
udvartöltésre alkalmas kavicsot. Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós környéke. Tel.: 0755-
182889.

#292731




